Leto 16, 7.9.2017
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 385

OBVESTILA
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV NA KLIC
Spoštovane občanke in občani,
življenje v občini Puconci med drugim pomeni živeti v čisti naravi. Ali bo življenjski prostor za vsa živa bitja ostal takšen, je
odvisno od vas. To lahko med drugim dosežemo s pravilnim ravnanjem z odpadki. Žalosti nas, da v zadnje času najdemo
ponovno vedno več odloženih kosovnih odpadkov v naravi. Raje poskrbite za čimprejšnji dovoz kosovnih odpadkov na klic.
Zbiranje kosovnih odpadkov na klic je za imetnike teh odpadkov veliko prijaznejši napram klasičnemu zbiranju kosovnih
odpadkov od vrat do vrat, saj:
 se datum odvoza v največji možni meri prilagodi vaši želji,
 odpade večmesečno skladiščenje kosovnih odpadkov,
 ni dvigovanja in premeščanja težkih bremen, ker pridemo z vozilom na vaše dvorišče in opravimo fizično delo,
 odpade nevarnost ogrožanja vaše posesti s strani nepooblaščenih prevzemov, kot je to bilo v času izvajanja prejšnjih
klasičnih akcij zbiranja kosovnih odpadkov,
 ni hrupa in prevzemov v nočnih urah, kot je bilo v prejšnjih tovrstnih akcijah.
Kako naročite odvoz kosovnih odpadkov?
Vsa gospodinjstva, ki so vključena v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, lahko oddajo kosovne odpadke
na osnovi pisnega naročila. Naročilnico lahko dobite na :
 spletni strani www.saubermacher-komunala.si,
 sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti,
 sedežu Občine Puconci in na spletni strani www.puconci.si
 blagajni podjetja Komunala d.o.o. na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti.
Izpolnjen obrazec lahko pošljete po:

pošti na sedež podjetja Saubermacher – Komunala,

elektronski pošti na e-naslov info@saubermacher-komunala.si ali

faksu na številko 02/526-84-41.
Po prejemu naročila bomo najpozneje v 14 koledarskih dneh izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov, odpadne
električne in elektronske opreme ter oblačil, hišnega tekstila in obutve. O datumu odvoza boste obveščeni najpozneje
2–3 dni prej. Pri oddaji odpadkov je obvezna prisotnost naročnika ali njegovega predstavnika. Neizkoriščenih naročilnic ni
mogoče prenesti v prihodnje leto. Če je količina kosovnih odpadkov večja od 2 m³ ali boste naročili več kot 1 odvoz
letno, vam bo storitev zaračunana v skladu z veljavnim cenikom podjetja Saubermacher – Komunala.
V letu 2017 ne bo organiziranega klasičnega odvoza kosovnih odpadkov od vrat do vrat.
Pozivamo vas, da naročite odvoz kosovnih odpadkov in tako poskrbite za ustvarjanje zdravega okolja.

TRGATEV "PO INDAŠNJO" V DOLINI
V SOBOTO, 9. 9. 2017, S PRIČETKOM OB 18.00 URI, V VAŠKO GASILSKEM DOMU DOLINA
Na prireditvi se bo prikazala trgatev po indašnjo z šaljivimi igrami, katero bodo popestrili mladi folkloristi iz Domanjševcev
ter harmonikar Gašper Marič. Zabava se bo nadaljevala pozno v noč ob zvokih Ansambla "AKTUAL".
KLUB MALEGA NOGOMETA OTOVCI, DRUŠTVA TER KRAJANI OTOVEC
vas vabimo na
JESENSKI POHOD PO OTOVCIH
V NEDELJO, 17. SEPTEMBRA 2017 OB 10.00 PRI VAŠKO GASILSKEM DOMU V OTOVCIH.
Zbirališče od 9.00 naprej. Startnina znaša 7 EUR in vključuje okrepčila ter spominek. Dolžina pohoda znaša cca 10 km.
Pohod je vključen tudi v Izkaznico pohodnika/pohodnice po občini Puconci za leto 2017.
Športna zveza Puconci, skupaj s soorganizatorji, vabi na
17. REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON OBČINE PUCONCI,
V NEDELJO, 24. SEPTEMBRA 2017.
Start : ob 10.30 uri pred Občino Puconci
Prijave : od 8.00 do 10.15 na ciljnem prostoru pri Osnovni šoli Puconci
Startnina : 12 EUR posamezniki; 10 EUR za imetnike Olimpijske kartice in organizirane klubske skupine z najmanj 8 člani, 5
EUR otroci in mladina do 14 let starosti. Udeleženci maratona prejmejo praktično darilo, napitke na okrepčevalnicah in v
ciljnem prostoru ter malico.
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OBVESTILA
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PUCONCI vabi na
DÖDOLIJADO IN KULINARIČNO RAZSTAVO ZA ZLATO KIJANCO
V NEDELJO, 10. SEPTEMBRA 2017 OB 11:00 URI NA IGRIŠČU OŠ PUCONCI
Od 11:00 do 12:30
Potek tekmovanja Dödolijade
Od 12:30 do 13:30
Oddaja vzorec in ocenjevanje dödolov, ocenjevanje kulinarične razstave, kulturni program
Od 13:30 do 14:00
Uradna razglasitev rezultatov Dödolijade in kulinarične razstave
Od 14:00 do 19:00
Druženje ob dobri glasbi in kulinariki
Dödole oceni strokovna komisija, mi podelimo denarne nagrade za : 1. mesto 80 €, 2. mesto 60 €, 3. mesto 40 €
Zbiranje razstavnih eksponatov za KULINARIČNO RAZSTAVO ZA ZLATO KIJANCO (kuhalnico) bo od 8. do 10. ure.
Kulinarično razstavo oceni strokovna komisija in podeli denarne nagrade skupaj z kijancami: (kuhalnicami).
Nagrade : 1. mesto 40 € 2. mesto 30 € 3. mesto 20 €. Jedi naj so pripravljene iz naravnih domačih živil.
VABIMO VAS, DA ZBERETE POGUM, TER SE PREDSTAVITE STROKOVNI KOMISIJI, KAKOR TUDI NAŠIM OBISKOVALCEM.
Dodatne informacije in naslov za pošiljanje prijavnice:
KTD Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, vesna.maucec@zdravilisce-radenci.si, 031 871 355 (Vesna Maučec).
Turistično kulturno športno
društvo Pečarovci - 40 let
Vabimo vse (poljedelce, vrtičkarje, ljubitelje narave, sadjarje,..), da sodelujete na razstavi (in tekmovanju) najkmetijskih
pridelkov Pomurja
GES MON PA NAJVEJKŠE, NAJVEKŠO V LETU 2017
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, 15. septembra med 18. in 20. uro;
 otvoritev razstave v VGD Pečarovci v nedeljo, 17. septembra ob 12. uri;
 razglasitev rezultatov v nedeljo, 17. 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!
OKREPČEVALNICA »NA CERKVENEM BREGU« BODONCI
vabi na
DOMAČE KOLINE
DNE 9. IN 10. SEPTEMBRA 2017.

GSM bibliobusa : 041 382 895

RAZPORED VOŽENJ BIBLIOBUSA
ZA DRUGO POLLETJE 2017

NASELJE

PRIHOD

ODHOD

LOKACIJA

DANKOVCI

13.20

13.40

avtobusna postaja

VANEČA

8.00

8.25

gasilski dom

MAČKOVCI

8.35

9.15

osnovna šola

MOŠČANCI
BODONCI
BREZOVCI

12.50
9.45
11.00
11.40
12.10
13.20
7.20
8.00
8.40
9.15

13.10
10.30
11.25
12.00
13.10
13.35
7.50
8.30
9.10
9.40

gasilski dom
osnovna šola
vrtec Brezovci
vrtec Puconci
osnovna šola
avtobusna postaja
gasilski dom
pri zbiralnici mleka
pri trgovini
gasilski dom

PUCONCI
GORICA
ŠALAMENCI
BODONCI
POZNANOVCI
PROSEČKA VAS

DATUMI
5. in 19. september
3. in 17. oktober
14. in 28. november
12. december
6. in 20. september
4. in 18. oktober
15. in 29. november
13. december
8. in 22. september
6. in 20. oktober
17. november
1 in 15. december
9. in 23. september
7. in 21. oktober
18. november
2. in 16. december

