Leto 17, 20.12.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 412

OBVESTILA
URNIK ODVOZA ODPADKOV 2019 SESTAVNI DEL RAČUNA ZA MESEC
NOVEMBER 2018
Spoštovani občani in občanke, obveščamo vas, da smo uvedli majhno spremembo pri pošiljanju Urnika odvoza
odpadkov za prihodnje leto. Urnik odvoza odpadkov za leto 2019 v vašem naselju bo tako letos sestavni del
računa za mesec november 2018, ki ga boste uporabniki naših storitev prejeli v začetku meseca decembra.
Naprošamo vas, da ste pozorni in urnika ne vržete v koš, ampak ga shranite, saj ga boste potrebovali celo leto
2019. Urniku bo poleg navodil in nasvetov za ločevanje odpadkov priložen tudi obrazec za naročilo odvoza
kosovnih odpadkov iz individualnih stanovanjskih hiš ter prijavnica za brezplačno SMS obveščanje o terminih
odvoza odpadkov. Urnik odvoza odpadkov boste tako kot doslej od 1. januarja 2019 našli tudi na naši spletni
strani www.saubermacher-komunala.si. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov v
iztekajočem se letu in upamo, da bomo tudi v prihodnje skupaj ustvarjali zdravo okolje.
Vaščani in vaščanke iz Lemerja vas vabijo na
TRADICIONALNO BOŽIČNO LUČ, KI JO BOMO PRIŽGALI V SREDO, 19. DECEMBRA OB 19.00 URI V LEMERJU.
Začeli bomo pri katoliški kapeli in pot končali pri evangeličanski.
Vabljeni vsi ljudje dobre volje, da ponesemo mir adventnega časa v svoja srca in domove!
V PETEK, 21. DECEMBRA 2018 OB 18. URI
prisluhni ubranim glasovom pevk
Vokalne skupine Zarja in Moškemu vokalnemu kvintetu Aeternum
NA BOŽIČNEM KONCERTU
V SPOMINSKEM DOMU ŠTEVANA KÜZMIČA V PUCONCIH.
Bodi uho tega večera, prisluhni glasovom, ki te bodo popeljali v lep, s toplino prežet praznični čas!

Kulturno turistično društvo Moščanci
Članice društva ŠČIPEK organiziramo
DELAVNICE ROČNIH DEL V DELAVNICI DRUŠTVA ŠČIPEK
NA DVORIŠČU OBČINSKE STAVBE V PUCONCIH, V PETEK, 21. 12. 2018 MED 13. IN 15. URO.
Vse zainteresirane prosimo, da se udeležite delavnic. Z veseljem vas pričakujemo
Društvo ŠČIPEK
Vljudno vabljeni na
PREDBOŽIČNO KMEČKO TRŽNICO,
KI BO V SOBOTO 22. DECEMBRA 2018 OD 9.00 DO 12.00 URE NA DVORIŠČU OBČINSKE
ZGRADBE OBČINE PUCONCI.
Upamo in želimo si, da bi predbožična kmečka tržnica popestrila
božično-novoletno dogajanje v občini Puconci in veselimo se vašega obiska.
IZKUPIČEK OD PRODAJE TOPLIH NAPITKOV BO NAMENJEN 4-letni AJDI BERGLES IZ ZENKOVEC,
KI BOLEHA ZA CEREBRALNO PARALIZO.
DO BOLEČIN V TREBUHU ZARADI SMEHA Z MATJAŽEM JAVŠNIKOM!
V Kulturno dvorano Puconci prihaja mož, ki je zagotovilo za večer smeha!
MATJAŽ JAVŠNIK z odlično komedijo STRIPTIZ
NEDELJA, 23. DECEMBER 2018 OB 19.30 URI - KULTURNA DVORANA PUCONCI.
NAKUP VSTOPNIC: na spletni strani www.kingkongteater.si ter 1h pred predstavo v Kulturni dvorani
Puconci. Rezervacije vstopnic: 040 33 66 72 ali mail: zimskeurice@siol.net
Cena vstopnice: 12 eur
V nedeljo, 23.12., se bomo do solz nasmejali Javšniku. Ženske, ne veselite se prehitro, Matjaž se ne bo slekel, ampak bo le razgalil
slovensko politično in estradno sceno! Sprehodil se bo tudi čez slovenske posebnosti in zanimivosti ter čez naše prednosti in slabosti.

Količine smeha so pri Javšniku neomejene!
Pridite, da ne boste “favš” tistim, ki se bodo nasmejali do solz!
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OBVESTILA
Ljubiteljska gledališka skupina »Zgrebaši« TKŠD Pečarovci
vas vabi na
PREDBOŽIČNO POPOLDNE
V NEDELJO 23. 12. 2018 OB 14. URI NA VAŠKI TRG PRI SEBEŠČANU V PEČAROVCE.
Skupaj bomo okrasili božično smrečico, nato pa se bomo v vaško-gasilskem domu
okrepčali in si ogledali igrico: »ZDRAVILO ZA BOŽIČKA«.
Po odigrani igrici pa si boste lahko v prijetni družbi na delavnici izdelali okraske za vašo božično smrečico.
Dragi otroci! Pripeljite svoje starše, babice in dedke, da boste skupaj doživeli predbožično pravljico.
Zaradi lažje organizacije pričakujemo vašo prijavo do 20. 12. 2018 na 031 301 277.

Vljudno vas vabimo na tradicionalno
SREČANJE KONJEREJCEV IN BLAGOSLOV KONJEV NA ŠTEFANOVO,
KI BO V SREDO, 26. DECEMBRA 2018 OB 13. URI PRI VAŠKI KAPELICI V BEZNOVCIH.
S kočijo se bo pripeljal tudi Dedek Mraz in zadišalo bo po slastnih langaših in kuhanem vinu.
Turistično društvo Vrtnica Beznovci
ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO » HRAST LEMERJE
vabi na
6. ŠTEFANOV POHOD PO OBRONKIH VASI LEMERJE,
V SREDO, 26. DECEMBRA 2018 PRI VAŠKO GASILSKEM DOMU V LEMERJU.
Prihod in prijave od 9.30 naprej, start pohoda ob 10. uri. Trasa, dolžine cca 8 km, bo potekala po obronkih vasi
Lemerje. Pohod je vključen v program Pohodnika/Pohodnice po Goričkem v letu 2018 in Izkaznico pohodov po
Občini Puconci V naše krajaj je lepou. Informacije: Sandra Gerenčer 041/248-685
TURISTIČNA KMETIJA SMODIŠ OTOVCI
vabi na
SILVESTROVANJE,
V PONEDELJEK, 31. DECEMBRA 2018 OB 19. URI.
Rezervacije in informacije na tel. št.:02/ 551 60 50 ali 031 312 173.
Za vse šolarje, dijake, študente, zaposlene, upokojence - literarne ustvarjalce in zlasti anonimne pisce, ki svojih
del še niste objavili javnosti, lepo vabljeni k sodelovanju in ustvarjanju pesniških besedil.
JAVNI NATEČAJ POEZIJE - MOJE PREKMURJE
Javni natečaj razpisujemo v treh kategorijah:
a) učenci osnovnošolci
b) dijaki
c) vsi ostali
Odprite srca: pišite o domačem kraju, domu, ljubezni, stvareh, ki jih imate radi - naj bo Vaša pesem vriskanje.
Avtorji pesniških besedil pošljite največ tri pesmi, označene s šifro, pošiljki pa mora biti priložena zaprta
kuverta, v kateri je navedena šifra, točen naslov avtorja, datum rojstva, kategorija in telefonska številka. Pesmi
pošljite na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci z oznako: »NE ODPIRAJ –
LITERARNI NATEČAJ POEZIJE«, najkasneje do 18. januarja 2019 ali tega dne oddane na pošto.
Komisija bo izbrala nagrajence in jih razglasila ob slovenskem kulturnem prazniku na prireditvi PRAZNIK
KULTURE, 8. februarja 2019 v Kulturni dvorani v Puconcih. Avtorji najboljših pesmi boste nagrajeni, dela bodo
objavljena v prvi naslednji številki Občana, glasila Občine Puconci, in na spletni strani: www.puconci.si.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 02/545-96-70 ali na e-mail: razvojni.zavod@siol.net
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci
V kolikor ima kdo za podariti sobno omaro, prosimo, da sporoči na telefonsko številko 02 545 91 00.

