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OBVESTILA
OBVESTILO - ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA KMETIJSKE UKREPE
10. november 2017 je rok za oddajo vloge na javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za naslednji ukrep:
Ukrep 6: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal.
Pomoč za ta ukrep se dodeli za stroške:
- nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna, ipd.), analizo zemlje.
V vlogi je potrebno navesti osnovne podatke vlagatelja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG-MID, številka
transakcijskega računa, davčna številka itd.). Priložiti je potrebno tudi dokazila: račun za nakup sredstev za zmanjšanje
kislosti tal ali analizo zemlje, zbirno vlogo za 2017 (subvencijsko vlogo) ter ostalo zahtevano dokumentacijo, v skladu z
razpisnimi pogoji: načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na istem kmetijskem zemljišču (na vsaka tri leta) in
predvideno količino sredstev za zmanjšanje kislosti tal na ha. Pomoč za iste kmetijske površine se lahko pridobi na vsaka
tri leta oz. za analizo zemlje vsakih pet let.
10. november 2017 je tudi zadnji rok za oddajo vloge za:
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij in
- De minimis pomoči v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji.
500 LET REFORMACIJE
V okviru 500. obletnice reformacije, bosta potekali dve svečani Božji službi, in sicer :
- 12. novembra 2017 v pobratenem mestu Tordaš na Madžarskem in
- 19. novembra 2017 v Monoštru.
Za obe božji službi, bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz. Zainteresirani občani se lahko prijavite na
telefon 02 545 91 00.

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PUCONCI
v sodelovanju z OBČINO PUCONCI
vabi na
POKUŠINO MLADIH VIN V OBČINI PUCONCI,
KI BO V PETEK 10. NOVEMBRA 2017 OB 13.00 URI NA DVORIŠČU PRED OBČINO PUCONCI
Kulturni program:
o Pozdravni nagovor župana občine Puconci
o Pozdravni nagovor predsednika društva vinogradnikov občine Puconci
o Pozdravni nagovor gostov iz Zaboka
o Pozdravni nagovor gostov iz Tordaša
o Pozdravni nagovor gostov iz Preloga
o Krst mošta
o Glasbeni nastop
TURISTIČNA KMETIJA SMODIŠ OTOVCI
vabi na
15. TRADICIONALNO MARTINOVANJE
Z MARTINOVO VEČERJO IN KRSTOM MOŠTA,
V PETEK, 10. NOVEMBRA 2017 OB 20.00 URI.

OKREPČEVALNICA »NA CERKVENEM BREGU« BODONCI
vabi na
MARTINOVANJE
V SOBOTO, 11. NOVEMBRA 2017 OB 19.00 URI.
Na jedilniku bo Martinova gos, koline in odojek.

Rezervacije na telefon 02 551 60 50 ali 031 312 173.

Z živo glasbo vas bo zabaval ansambel Medžimurci.

IZLETNIŠKA KMETIJA ZELKO PEČAROVCI
vabi na
MARTINOVANJE Z KRSTOM MOŠTA IN ŽIVO GLASBO,
V SOBOTO, 11. NOVEMBRA 2017 OB 18.00 URI.
Rezervacije na telefon 041 752 513.
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21. MARTINOV POHOD PO OBČINI PUCONCI
SOBOTA, 11. NOVEMBER 2017 PRI GASILSKEM DOMU V DOLINI OB 10. URI.
Prijave udeležencev od 9.30 naprej. Start pohoda ob 10. uri, dolžina pohoda je cca 9 km z
vmesnimi postanki in okrepčili.
Startnina znaša 7€ za odrasle in 4€ za osnovnošolske otroke, predšolski otroci zastonj.
Pohod je vključen v program Pohodnika/pohodnice po Goričkem v letu 2017 in Izkaznico
pohodov po Občini Puconci »V naše krajaj je lepou«.
Organizator; RZO Puconci in KTD Dolina, informacije Irena Horvat 051/606-224 ali razvojni.zavod@siol.net
DRUŠTVO ŠČIPEK PUCONCI
Advent je čas pričakovanj in priprav na najlepše praznike v letu. V počastitev adventnega časa, vas vljudno vabimo na
RAZSTAVO UNIKATNIH ROČNIH DEL, ADVENTNIH VENČKOV IN PRAZNIČNIH DEKORACIJ,
V SOBOTO, 18. NOVEMBRA IN V NEDELJO, 19. NOVEMBRA 2017 OD 10.00 DO 18.00 URE,
V KULTURNI DVORANI V PUCONCIH.
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LIPA VADARCI
vabi na družabno prireditev
BAJCA GE SI DO ZDAJ BIJLA KA SAN TE NEJ ČIU in DECA GE STE SE PA TOU NAFČILI
V NEDELJO, 19. NOVEMBRA OB 13. URI V VAŠKO GASILSKEM DOMU V VADARCIH.
Prisrčno vabljeni, da se pridružite družabnemu srečanju
s kulturnim programom, ki ga bodo popestrili naši najmlajši in malo starejši s petjem in pripovedovanjem vicev.
SPOŠTOVANI DOBROTNIKI !
Z veseljem napovedujemo 12. dobrodelni koncert Zveze kulturnih in turističnih društev občine Puconci
PESEM ZA SVETLI TRENUTEK »POMAGAJMO DO STREHE«
KI BO V ČETRTEK 30. NOVEMBRA 2017 OB 19. URI V KULTURNI DVORANI V PUCONCIH.
Z zbranimi sredstvi bomo letos pomagali Ernestu Roudiju iz Pečarovcev 91.
Ernestu želimo pomagati, da premaga skrbi in težave, mu omogočiti varno streho nad glavo, in mu dati popotnico za
boljše življenje. Zbrana sredstva bodo namenjena za popolno obnovo ostrešja stanovanjske hiše, zato se z upanjem, da
boste pomagali, obračamo na Vas, drage občanke in občani.
Svoj prispevek lahko nakažete na posebni račun odprt pri NLB Murska Sobota številka :
SI56 0249 6009 0158 604 – s pripisom : POMAGAJMO DO STREHE.
Vstopnice za koncert bodo na voljo od 20. novembra 2017 naprej.
Zveza kulturnih in turističnih društev občine Puconci
SADJARSTVO SMODIŠ
Otovci 58 a
SPOŠTOVANI!
Da naša krajina-bregovi nebi bili goli in bi ob hišah cvetelo, jeseni pa rodilo sadno drevje je zdaj čas, da ga zasadimo. Pri
nas lahko dobite različne vrste in sorte sadnega drevja, prav tako pa imamo na razpolago jagodičevje, vrtnice in trsne
cepljenke. Ponujamo vam sadne sadike nižje in srednje rasti, kakor tudi visokodebelne. Izbrali smo tiste sorte sadnega
drevja, katere v naših krajih dobro uspevajo in rodijo. Sadike so vzgojene v priznanih drevesnicah: Malus Veržej, Čeh Selce
(Slovenske gorice) in Bilje pri Novi Gorici. Sadike dobite vsak dan od 8. ure naprej na Turistični kmetiji Smodiš v Otovcih
58 a. Po želji vam naredimo sadilni načrt in vam pri nas kupljene sadike spomladi zastonj obrežemo. Vsakemu kupcu pa
nudimo tudi strokovni nasvet za vzgojo sadike do rodnosti. Jeseni lahko sadno drevje sadimo dokler ne zmrzne zemlja,
spomladi pa ko so temperature nad 0° C, zato se vam toplo priporočamo in pričakujemo vaš klic.
Informacije na telefon: 031 312 173
Če ima kdo odvečne salonitne plošče za strešno kritino in jih je pripravljen podarit, naj pokliče na 070 249 052.

