Leto 17, 25.10.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 409

OBVESTILA
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
Obveščamo vas, da je Občina Puconci na svoji spletni strani objavila javni razpis za oddajo neprofitnega
stanovanja v najem. Predmet javnega razpisa je stanovanje v večstanovanjski stavbi, na naslovu Puconci 84, v
skupni izmeri 53,3 m2. Prijavni obrazci so na voljo na sedežu Občine Puconci in na spletni strani
www.puconci.si. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Ines Magdič, svetovalka za
premoženjske in kadrovske zadeve, telefon: 02/545 92 40; e-mail: ines.magdic@puconci.si in direktorica
Mateja Fujs, telefon: 02/545 91 08.
OBVESTILO ČLANOM IN ČLANICAM DRUŠTVA UPOKOJENCEV PUCONCI
V novembru se spet začne telovadba v OŠ Puconci vsako sredo od 18.00 do 19.00 ure, začnemo 7.11.2018.
Dodatne informacije na telefon 041-442-008 Anica. Obveščamo članice in člane društva upokojencev Puconci,
da bomo tudi letos pričeli z jesenskim delom delavnic ročnih del. Delavnice bodo potekale vsak četrtek v
mesecu od 14,00 ure, v prostorih Društva upokojencev in bodo trajale 3 ure. Na delavnicah se nam bodo
tudi predstavili različni mojstri domače obrti in ročnih del. Ljubitelji domače obrti in ročnih del se bodo
podrobneje seznanili z njihovimi spretnostmi, tako znanje naših prednikov ne bo zatonilo v pozabo. Vljudno
vabimo dosedanje udeležence delavnic in vse , ki jih zanimajo ročna dela in se želijo izpopolniti ali nam
predati svoje znanje, da se nam pridružijo na delavnicah v jesenskih, zimskih in zgodnje pomladnih dneh, ko je
malo več časa za druženje. Pričetek delavnic je v petek, 26 oktobra 2018 ob 14,00 uri v prostorih Društva
upokojencev. Vljudno vabljeni vsi ljubitelji ročnih del.
Viktorija Horvat, vodja delavnic
Spoštovane občanke in občani!
Vljudno vabljeni na
KMEČKO TRŽNICO,
KI BO V SOBOTO 27. OKTOBRA 2018 OD 9.00 DO 12.00 URE
NA DVORIŠČU OBČINSKE ZGRADBE OBČINE PUCONCI.
Na tržnici vas čaka bogata ponudba lokalno pridelanih dobrot:
domači kruh, med in medeni izdelki, sadje, hren, sir in drugi mlečni izdelki, bučno in orehovo olje, belo in
rdeče kislo zelje, domači likerji, unikatni izdelki ter aranžmaji in še mnogo drugih dobrin.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno!
Veselimo se vašega obiska.
MARTINOV VIKEND V OBČINI PUCONCI
Vse občane občine Puconci in druge vabimo, da se nam pridružite ob Martinovem vikendu na naslednjih
dogodkih:
PETEK, 9. NOVEMBER 2018 PRED OBČINSKO ZGRADBO OD 13. URE NAPREJ– MARTINOVANJE
Z VINOGRADNIKI OBČINE PUCONCI v sodelovanju z KTD Puconci in Občino Puconci
Za vas smo pripravili pokušnjo mladih vin vinogradnikov občine Puconci, slastne prigrizke, krst
mošta, kulturni program in še kaj. Na dogodku se nam bodo pridružili tudi gostje iz pobratenih
in prijateljskih mest.
SOBOTA, 10. NOVEMBER 2018 PRI GASILSKEM DOMU V DOLINI
MARTINOV POHOD PO OBČINI PUCONCI v sodelovanju z KTD Dolina in RZO Puconci
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 2018 in
Izkaznico pohodov po Občini Puconci »V naše krajaj je lepou«. Informacije Irena Horvat 051/606-224 ali
razvojni.zavod@siol.net
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OBVESTILA
OBVESTILO KTD MOŠČANCI
Zapoj ali zapleši! Bodi del ženske vokalne skupine Zarja ali pevk ljudskih pesmi Irmice. Zapleši v taktih
prekmurskih ljudskih plesov v folklorni skupini. K plesu ob dekletih vabljeni tudi fantje, kajti čas je, da ovržeš
stereotip, da nisi za ples, ampak je ves tvoj čas na zabavi namenjen naslanjanju na šank. Torej naj bo odločitev
modra in v prid prijetnim plesnim korakom v dvoje. Odloči se in pridruži se nam , če si mladi po srcu in z
veseljem zapoješ ali zaplešeš. Veseli bomo tvoje odločitve, da boš skupaj z nami ustvarjal bogati kulturni utrip
lokalnega območja. In kakšna je naša ponudba? Tedensko usposabljanje, ki ga izvaja usposobljeni mentor,
nastopi doma in v tujini, društvena oblačilna oprema in obilo prijetnega druženja in zabave. Naj bo tvoja
odločitev znana že danes, kajti usposabljanja se že začenjajo. Takoj pokliči 041 747 396 ali piši na
marta.horvat@gmail.com. Povabili te bomo na razgovor in skupaj določili ustrezen termin za vaje.
Kulturno turistično društvo Moščanci
Pridelovanje cvetja, Brigita Jud s.p., Bodonci 58
Telefon: 02 549 14 06, GSM: 041 330 944
Prodaja rezanih krizantem in izdelovanje nagrobnih aranžmajev za 1. november po naročilu:
PAJKI – KRIZANTEME – MARJETKE
Rastline bomo začeli rezati 29. oktobra 2018.

Vabljeni v cvetličarno Cvetje NEŽA, Andreja Kuhar s.p., Ul. Štefana Kovača 16, 9000
Murska Sobota
E-mail: cvetje.neza@gmail.com
Mobi: 031 372 487
Nudimo Vam rezano cvetje, lončnice, lončke in sveče, aranžiramo darila, izdelamo priložnostne šopke in
aranžmaje, dekoriramo prireditvene prostore, izložbe…
Obenem nudimo še izdelavo celotne žalne (žarni venčki, venci, aranžmaji) in poročne floristike (poročni šopki,
aranžmaji, dekoracija avtomobilov, cerkve in slavnostnih prostorov).
Pri nas dobite tudi različne grmovnice in sezonske okrasne rastline za ureditev okolice ali zasaditev okrasnih
gredic in grobov. Obveščamo Vas, da sprejemamo naročila aranžmajev ob 1.novembru.
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci vabi,
V PETEK 26.10.2018 OB 19.00 URI, V EVANGELIČANSKI DOM BODONCI, NA CERKVENO NOČ.
(reformacija, pečene krače, dimljene in sušene farne dobrote, pivo Pannonian sailor, zabava, …)
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci vabi
V PETEK, 9.11., OB 19.00 URI, V EVANGELIČANSKI DOM BODONCI, NA MARTINOVANJE
(Pečena račka, mlinci, dušeno rdeče zelje, glasba v živo, degustacije)

GOSTILNA
KUHAR – KOSI PUCONCI
vabi na
DOMAČE KOLINE
26.10, 27.10. IN 28.10.2018

KOLINE
OKREPČEVALNICA
»PRI LIPI« POZNANOVCI
vabi na
DOMAČE KOLINE
31.10. IN 1.11.2018

OKREPČEVALNICA
»NA CERKVENEM BREGU« BODONCI
vabi na
DOMAČE KOLINE
31.10. IN 1.11.2018

