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OBVESTILA
Vabimo vas, da skupaj prižgemo
LUČ MIRU
V PETEK, 20. DECEMBRA 2019 OB 19.00 URI
PRI KAPELICI V PUŽEVCIH,
od koder se bomo skupaj podali proti gasilskemu domu v Puževcih, ter se družili ob
sladkih dobrotah, toplem čaju in kuhanem vinu.
Želimo si, da čim več ljudi začuti toplino, ki jo v naša srca prinaša luč miru iz Betlehema.
Vabljeni na tradicionalni Božični koncert Ženske vokalne skupine
Zarja
V Spominski dom Števana Küzmiča v Puconce
v petek 20.12.2019 ob 18.00 uri
Gosta koncerta: Monika in Miran – DUO MYSTICA
»Kjer besedam spodleti, glasba govori« (Hans Christian Andersen)
Kulturno turistično društvo Moščanci
Spoštovane občanke in občani!
Vljudno vabljeni na
PREDBOŽIČNO KMEČKO TRŽNICO
ki bo v soboto 21. decembra 2019 od 9.00 do 12.00 ure na dvorišču
občinske zgradbe Občine Puconci.
Na tržnici vas čaka bogata ponudba lokalno pridelanih dobrot:
kruh, potice, pecivo, med in medeni izdelki, sadje, hren, sir in drugi mlečni izdelki, bučno in orehovo olje, belo
in rdeče kislo zelje, domači likerji, lončene posode, unikatni izdelki ter aranžmaji in še mnogo drugih dobrin.
Vabljeni, čakajo vas topli napitki in prigrizki!
Izkupiček bo namenjen Adrijani Bedek iz Bodoncev za ureditev dvigala v stanovanjski hiši.

Najmlajši, pride tudi BOŽIČEK!
ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO
» HRAST LEMERJE «
vabi na
7. ŠTEFANOV POHOD PO OBRONKIH VASI LEMERJE,
v četrtek, 26. decembra 2019 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 2019 in Izkaznico pohodov po
Občini Puconci V naše krajaj je lepou. Informacije: Sandra Gerenčer 041/248-685
HIŠA SMODIŠ OTOVCI
vabi na
SILVESTROVANJE,
V TOREK, 31. DECEMBRA 2019 OB 19. URI
Rezervacije in informacije na tel. št.: 02/ 551 60 50 ali 031 312 173, 031 337 403.
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Vljudno vas vabimo na tradicionalno
SREČANJE KONJEREJCEV IN BLAGOSLOV KONJEV NA ŠTEFANOVO,
KI BO V ČETRTEK, 26. DECEMBRA 2019 OB 13. URI PRI VAŠKI KAPELICI
sv. FLORIJANA V BEZNOVCIH.
S kočijo se bo pripeljal tudi Dedek Mraz in zadišalo bo po slastnih langaših in kuhanem vinu.
Ljubitelji konjev vljudno vabljeni.
Turistično društvo Vrtnica Beznovci
Ljubiteljska gledališka skupina »Zgrebaši« TKŠD Pečarovci
vas vabi na
PREDBOŽIČNO POPOLDNE
V NEDELJO 22.12.2019 OB 13. URI NA VAŠKI TRG PRI SEBEŠČANU V
PEČAROVCE.
Skupaj bomo okrasili božično smrečico, nato pa se bomo odpravili v vaško-gasilski dom
na gledališko predstavo »TETKA ZIMA IN BOŽIČEK«.
Nadaljevali bomo z ustvarjalnimi delavnicami in prijtenim druženjem.
»Dragi otroci! Pripeljite svoje starše, in stare starše«
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
PESEM MOJA JE POSODA TVOJEGA IMENA
Javni natečaj razpisujemo v treh kategorijah:
a) učenci osnovnošolci
b) dijaki
c) vsi ostali
Odprite srca: pišite o ljubezni, hrepenjenju, bolečinah, strtih srcih, upanju… ki jih imate radi - o svojih muzah.
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 16. januarja 2020 ali tega dne oddane na pošto.
Komisija bo izbrala nagrajence in jih razglasila ob slovenskem kulturnem prazniku na prireditvi PRAZNIK
KULTURE, 8. februarja 2020 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 otroško sobo, kuhinjo, spalnico ali jedilno mizo prosimo, da sporoči na telefonsko
številko 070 292 033.
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