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OBVESTILA
JAVNA DRAŽBA
Obveščamo vas, da je Občina Puconci na svoji spletni strani objavila javno dražbo za prodajo nepremičnine na
naslovu Mačkovci 26. Konkretna oseba za dodatne informacije v zvezi z javno dražbo je Ines Magdič, svetovalka
za pravne in kadrovske zadeve, telefon: (02) 545-92-40, e-mail: ines.magdic@puconci.si ali direktorica Mateja
Fujs, telefon: (02) 545-91-08, e-mail: obcina.puconci@puconci.si
OBVESTILO
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci v okviru projekta TZS »Moja dežela - lepa in gostoljubna«
objavlja obvestilo o ocenjevanju javnih površin
»ČISTE IN UREJENE JAVNE POVRŠINE OBČINE PUCONCI«
Tako se bo v prvi polovici junija na prvi ogled po občini odpravila tričlanska komisija, ki bo ocenila in izbrala
najlepše kraje v naši občini in ocenila čistost in urejenost javnih površin okrog javnih objektov: vaško -gasilskih
domov, pokopališč, avtobusnih in železniških postaj, spominskih obeležij, kapel, igrišč, športnih centrov,
ekoloških otokov, … in javnih poti in vaških trgov.
Vemo, da tega v naših krajih ne primanjkuje, pa vendar naj bo to poziv, da olepšate še kakšno zapuščeno
gredico, pokosite zelenico in ocvetličite kakšno zapuščeno korito in uredite okrog ekološkega otoka.
V kolikor želite, da si člani komisije ogledajo kotiček oz. točko vredno ogleda v vašem kraju le to sporočite na email: razvojni.zavod@siol.net. ZKTD Občine Puconci bo na osrednji prireditvi zveze v mesecu oktobru podelila
zlato, srebrno in bronasto priznanje ter pohvale za najbolj urejene javne površine/objekte. Celotno vsebino
Pravilnika najdete na spletni strani www.puconci.si. Ocenjevanju ni namenjeno tekmovanje, ampak spodbuda,
da vsak od nas kaj postori za lepšo okolico, urejenost kraja in prepoznavnost občine.
Predsedstvo ZKTD Občine Puconci
OBVESTILO ZA LJUBITELJE GLEDALIŠNEGA ABONMAJA
Občani občine Puconci, ki se boste odločili za nakup gledališčnega abonmaja v Mariboru, Lendavi ali Murski
Soboti v gledališki sezoni 2018/2019, bo občina Puconci sofinancira del abonmaja v znesku 30%. V kolikor se
odločite za nakup abonmaja, vas naprošamo, da pri blagajni gledališča pustite svoje osebne podatke, na podlagi
katerih vam bodo zaračunali znižano ceno. Za več informacij pokličite na Razvojni zavod Občine Puconci,
02/545-96-70.
POVABILO UREDNIŠKEGA ODBORA OBČANA
Obveščamo vas, da pripravljamo naslednjo številko, ki bo izšla v sredini meseca julija. Vabimo vas, da pošljete
prispevke – zapise o dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja o času, v katerem živimo in pričakovanjih…
Dodajte največ dve fotografiji ter vse pošljite do četrtka, 21. junija 2018 Damirju Bačiču po elektronski pošti
damir.zavod@siol.net ali oddajte na Razvojnem zavodu občine Puconci. Besedilo mora imeti naslov, napisano s
pisavo Times new roman, velikost črk naj bo 12. Ob besedilu mora biti obvezno naveden avtor, tudi avtor
fotografij. Ob fotografijah napišite, kaj predstavljajo. Fotografije naj bodo ustrezne kvalitete, največ dve.
Fotokolažev ne sprejemamo. Občan ni namenjen zapisom letnih pregledov društev. Z veseljem pričakujemo
vaše sodelovanje – in Vaše prispevke.
Uredniški odbor
9.6.2018 | Drevored Martina Luthra | 10.00 - 18.00 ure
V Mursko Soboto prihaja najbole pocukrana prireditev v Prekmurju SLADKO PREKMURJE.
Skozi cel dan se bodo predstavili številni sladki ponudniki, ki bodo poskrbeli za sladke dobrote na 1001 način.
Poleg raznih slaščic in peciva, ne bo manjkalo niti Prekmurske gibanice, Prleške gibanice, čokolade, marmelad,
medu, likerjev, vina in še in še. Dolgčas ne bo niti otrokom, saj bo za njihovo zabavo poskrbela Miša s svojimi
pesmimi ter razne sladke delavnice.
Pridi in bodi del sladke zgodbe tudi ti, verjemi, brbončice ti bodo hvaležne.

Leto 17, 7.6.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 402

OBVESTILA
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LIPA VADARCI
vas vljudno vabi na tradicionalno prireditev
ČAJANKA POD LIPO,
KI BO V NEDELJO 10. JUNIJA 2018 0B 13. URI PRI VAŠKO-GASILSKEM DOMU V VADARCIH.
Predstavili se bodo ljudski pevci in godci:
Mladi upi in Družina poje iz Vadarec, Zakonca Donko iz Gornje Bistrice, Ljudske pevke Vrtnica Beznovci,Pevke
KTD Dolina "Žlahtna kapljica", Slovenski ljudski pevci in godci Gaberški mantraši in Oldteimer EKO BEND iz
Štrigove.
Pridružite se nam na veselem in zabavnem druženju pod lipo!
TURISTIČNO KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO PEČAROVCI
vas vljudno vabi na
12. FESTIVAL SKEČEV "PREFRIGANI ZGREBAŠ",
KI BO POTEKAL V PETEK, 15. JUNIJA 2018, IN SOBOTO, 16. JUNIJA 2018,
V IN OB VAŠKO GASILSKEM DOMU V PEČAROVCIH, VSAKIČ OB 20. URI.
Na 12. FESTIVALU SKEČEV se bo predstavilo 14 ljubiteljskih gledaliških skupin.
Poleg smeha še degustacije vin, predstavitve pletenja, predelave lanu, oblikovanje gline, tekmovanja, nagrade
obiskovalcem,… Podrobnejši program bo od 1. junija objavljen na www.pecarovci.si, Facebook strani LGS Zgrebaši
ter v naslednji številki Malega Rijtarja.

Cenjeni ljubitelji gibanja v naravi, občudovalci Goričkega!
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MAČKOVCI VAS VABI
V NEDELJO, 17. JUNIJA 2018, NA
POHOD PO KS MAČKOVCI.
Pričetek pohoda je ob 15. uri od VGD Dankovci.
Za hrano, pijačo in dobro voljo bomo poskrbeli.
Pohod je vpisan v Izkaznico pohodnika po Goričkem in v
Izkaznico pohodov po občini Puconci.
Vljudno vabljeni!

SEKTORSKE VAJE SEKTORJA MAČKOVCI,
OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE,
V NEDELJO, 10. JUNIJA 2018 S
PRIČETKOM OB 9.00 URI

V NEDELJO, 17. JUNIJA 2018
S PRIČETKOM OB 9.00 URI

PRI GASILSKEM DOMU V PEČAROVCIH.
PRI GASILSKEM DOMU V BOKRAČIH.
Za zabavo bo poskrbela skupina MRAK.
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