Leto 17, 9.8.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 405

OBVESTILA
Spoštovane občanke in občani!
Občina Puconci je v sodelovanju z Osnovno šolo Puconci pristopila projektu Očistimo Slovenijo 2018. Namen projekta je
združiti v enem dnevu vse uspešne in tradicionalne čistilne akcije, ki jih že vrsto let prirejajo različne organizacije in društva.
Eden od ciljev akcije je tudi posodobiti obstoječe podatke prijavljenih odlagališč in vključiti čim več prostovoljcev k iskanju
divjih odlagališč in tako spodbuditi ljudi k aktivnemu delovanju v dobro svojega kraja. Na ravni občine bomo v sklopu akcije
Še zadnjič popisali oz. naredili register divjih odlagališč, ki jih bomo nato postopno sanirali. Zato vas vabimo k sodelovanju
in vljudno prosimo, če nam sporočite kraj oz. lokacijo kje v vašem kraju (gozdu, na obrežju potoka, …) se nahaja divje
odlagališče. Podatek nam sporočite do 10. avgusta 2018 na e- mail: razvojni.zavod@siol.net ali na telefonsko št.: 02/54596-70.
PRISPEVKI ZA GLASILO OBČAN
Ko prebirate 85. številko Občana uredniški odbor že snuje naslednjo številko, ki bo izšla ob 21. občinskem prazniku.
Vabimo vas, da pošljete prispevke – zapise o dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja o času, v katerem živimo in
pričakovanjih…Dodajte največ dve fotografiji ter ju skupaj s prispevkom pošljite do vključno ponedeljka, 24. septembra
2018, do 12. ure Damirju Bačiču po elektronski pošti damir.zavod@siol.net ali oddajte na Razvojnem zavodu v Bodoncih
(informacije na tel. 02/545-96-70). Prispevkov po tem datumu ne bo možno uvrstiti v oktobrsko številko Občana!!
Fotografije ne smejo biti kolaž (zlepljenka več fotografij). Fotografije pošljite posebej in ne v dokumentu z besedilom.
Ob besedilu mora biti obvezno naveden avtor, tudi avtor fotografij. Želimo si, da bi ob fotografijah, kjer je smiselno, napisali
tudi, kaj fotografija predstavlja. Z veseljem pričakujemo Vaše prispevke.
Uredniški odbor
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO MOŠČANCI VABI K SODELOVANJU PEVCE, PLESALCE IN GODCE
V septembru bodo začele z učenjem novih programov vse tri kulturne skupine društva, zato vabimo vse ljubitelje
zborovskega ali ljudskega petja, plesalce in vse, ki obvladate igranje na harmoniko, violino, kontrabas, klarinet ali
saksofon k sodelovanju. Do 10. septembra bomo zbirali prijave in se z vsemi zainteresiranimi dogovorili glede
sodelovanja v skupinah. Vaje vseh skupin so enkrat tedensko v terminu, ki se v naprej dogovori z vsemi člani
skupine. Izvajajo se v prostorih OŠ Puconci ali v vaško gasilskem domu Moščanci. Vokalna skupina Zarja, kontakt vodja
skupine Tanja Horvat: številka telefona 040 451 690 e naslov : fototanjams@gmail.com. Vokalna skupina Irmice (ljudsko
petje), kontakt vodja skupine Valentina Murgelj: številka telefona 051 383 224, e naslov valentina.murgelj@ospuconci.si.
Folklorna skupina, kontakt vodja skupine Alen Šiftar: številka telefona 031 442 788, e naslov alensiftar@gmail.com. Godci za
spremljavo folklorne skupine, kontakt vodja skupine Niko Pelc, številka telefona 031 245 407, e naslov pelc.niko@gmail.com.
Svoj interes za sodelovanje v vseh skupinah lahko posredujete tudi predsednici društva Marti Horvat, kontakt: telefonska
številka 041 747 396, e naslov marta.horvat@gmail.com. Za vse skupine je zagotovljeno izobraževanje z usposobljenimi
mentorji, nabava ustreznih oblačil, nastopi doma in v tujini v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Bodi del naše vesele družbe in
omogoči svojemu talentu, da ga spoznajo tudi drugi. Člani vseh skupin so veseli sleherne pridobitve, še posebej, če je oseba
vesele narave, če ji pripadnost skupini ni tuja in je dosledna v svojem odnosu do izobraževanja, nastopov in tudi prijetnih
društvenih druženj.
Kulturno turistično društvo Moščanci
Vabimo vas na
MLATITEV PO INDAŠNJO,
V NEDELO 12.8.2018 S PRIČETKOM OB 11.00 URI,
V PÜCONCAJ NA NJIVI PRI DAVIDOVOM HRAMI.
Turistično kulturno športno
društvo Pečarovci - 40 let

Vabimo Vas na
10. POHOD PO STARI ROMARSKI POTAJ OD SEBEŠČANA H GRADE,
V SREDO, 15. AVGUSTA 2018 OB 5. URI IZPRED CERKVE SV. SEBEŠČANA V PEČAROVCIH.
Pomembno je vedeti:
 pot s postanki traja približno tri ure – pot je nezahtevna in poteka po utrjenem terenu
 vmes bo en polurni postanek za okrepčilo
 pri Gradu se lahko vključite v sejemski vrvež ali obiščete cerkev
 vrnitev v Pečarovce ob 9., 10., 11. ali 12. uri ( s kombijem) – dogovor
 stroški: 2 € za manjše okrepčilo in pijačo, 2 € (za prevoz – če ga rabite)
 informacije tudi na www.pecarovci.si ali (041-346-636)
 pohod je eden od pohodov IZKAZNICE pohodnika/pohodnice po Goričkem in IZKAZNICE pohodnika/pohodnice po občini
Puconci
Vljudno vabljeni – za ohranjanje tradicije, za zdravje, za dušo!
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KLUB MALEGA NOGOMETA PROSEČKA VAS
vabi na
TRADICIONALNO STRELANJE PENALOV, V SOBOTO, 11. AVGUSTA 2018 OB 18. URI NA IGRIŠČU V PROSEČKI VASI.
Pristojbina znaša 10 EUR.
*************
KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI IN KLUB MALEGA NOGOMETA PROSEČKA VAS
vabita na
TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA POKAL KS MAČKOVCI, V NEDELJO, 12. AVGUSTA 2018 NA IGRIŠČU V PROSEČKI VASI.
Na turnirju bodo sodelovale vse nogometne ekipe iz KS Mačkovci in ekipa presenečenja.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BODONCI
razpisuje
10. NOČNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL JKP PÜNGRAD BODONCI
KI BO V SOBOTO 25.8.2018 S PRIČETKOM OB 20.30 URI NA IGRIŠČU ŠD BODONCI V BODONCIH.
Tekmovanje bo potekalo v kategoriji ČLANI in ČLANICE.
Tekmovalna disciplina:
- vaja z MB, suha izvedba (gasilske in gasilsko športno tekmovalne discipline CTIF, izdaja 2013; stran 112)
- met torbice v začrtani krog (mečejo štirje tekmovalci)
Dodatno število točk na leta se ne upošteva! Osebna oprema po predpisih GZS. Opremo pripravi organizator.
Tekmovalne enote bodo nagrajene s pokali in spominskimi priznanji. Najboljši v obeh kategorijah pa prejmejo še prehodni
pokal. Prijave pošljite do 24.08.2018 po elektronski pošti: vlado.vlaj@siol.net
Možna prijava tudi na dan tekmovanja pri komisiji do 22:00 ure. Vrstni red prijav bo hkrati tudi vrstni red tekmovanja.
Informacije in prijave so možne tudi po telefonu 031-317-953 (Vlaj Vlado). Tekmovanje bo ob vsakem vremenu.
Za glasbo in zabavo do jutranjih ur bo poskrbela glasbena skupina PLAMEN in NATALIJA VERBOTEN.
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA »KLAS«
vabi na tradicionalno prireditev PRAZNIK BUČ
V NEDELJO, 2. SEPTEMBRA 2018 OB 11. URI PRI GASILSKEM DOMU V BODONCIH.
Program: kulturni program, kolo sreče, otroški kotiček za najmlajše in malo starejše, razstava peciva in jedi na osnovi buč ter
razstava ročnih del, tržnica z rokodelskimi in domačimi izdelki iz Krajinskega parka Goričko, pobiranje semena iz buč,
ocenjevanje največje, najbolj nenavadne in naj buče vasi,… Kuhanju bučne prikuhe v kotličku. Ekipo sestavljata 2 kuharja kuharici. Prireditelj priskrbi buče, drva in kotliče, vse ostale sestavine prinesejo kuharji s sabo. Prijave se zbirajo do četrtka, 30.
avgusta na telefon 02/545- 11-20 ali 041/343-522, Jožica Vlaj. Vsak kuhar dobi spominsko darilo. Ocenjevanje bučnega olja;
vzorce prinesite na ocenjevanje v petek, 31. avgusta med 12. in 14. uro v gasilski dom v Bodonce. Kot vedno, tudi letos
gibance iz krušne peči, menu z bučnimi jedmi in ostale goričke dobrote!
Pridite in podoživite praznik buč v naši družbi!
Vabimo vse (poljedelce, vrtičkarje, ljubitelje narave, sadjarje,..), da sodelujete na razstavi (in tekmovanju) najkmetijskih
pridelkov Pomurja
GES MON PA NAJVEJKŠE, NAJVEKŠO V LETU 2018
Iščemo NAJTEŽJI GROZD, JABOLKO, PAPRIKO, HRUŠKO, KROMPIR, KORUZO, BUČO in KRMILNO PESO (BURGOLO). Lastnike
bomo nagradili. Hkrati iščemo lastnika NAJ UMETNIŠKE STVARITVE NARAVE (najbolj poseben pridelek po obliki – pridelek je
lahko karkoli, kar raste pri nas).
POMEMBNO:
 pridelke boste oddali v VGD Pečarovci v petek, 14. septembra med 18. in 20. uro;
 otvoritev razstave v VGD Pečarovci v nedeljo, 16. septembra ob 12. uri;
 razglasitev rezultatov v nedeljo, 16. septembra ob 16. uri.
Več informacij: Razvojni zavod občine Puconci (545-96-70), na 041-346-636 ali www.pecarovci.si.
Prihranite največje pridelke za razstavo!

Vabljeni na otvoritev domače sirarne
Kmetije Šukar, Bodonci 143,
dne 26.8.2018 od 13. ure dalje.
Za dobro in prijetno vzdušje
bo poskrbljeno.
Vljudno vabljeni !

Če ima kdo za podariti peč na
drva, prosimo da pokliče na
telefon 070 551 987.

