Leto 17, 15.3.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 397

OBVESTILA
SPOMLADANSKO ČIŠČENJE OKOLJA
Vsako leto si prizadevamo skupaj z osnovno šolo, s krajevnimi skupnostmi in društvi, ki
delujejo v naši občini organizirati »Spomladansko čistilno akcijo«. Akcija ni namenjena
zgolj čiščenju, temveč tudi urejanju in vzdrževanju okolice ter ekološkemu osveščanju o
odlaganju komunalnih odpadkov.
AKCIJA BO POTEKALA V SOBOTO, 7. APRILA 2018 OD 9. DO PREDVIDOMA 13. URE.
ZBIRNA MESTA SO PRI GASILSKIH DOMOVIH OB 9. URI.
Na zbirnih mestih boste prejeli vrečke za ločevanje odpadkov in na razpolago bodo tudi zaščitne rokavice za
učence osnovne šole, ostali prostovoljci pa si rokavice prinesite s seboj. Prav tako pridite primerno obuti in
oblečeni!
S čistilno akcijo bomo odstranili kosovne odpadke in razpršene komunalne odpadke ob regionalnih in lokalnih
cestah, javnih poteh in na javnih površinah. Pozivamo, da se nam pri čistilni akciji pridružite v kar največjem
številu, prav tako vabljeni tudi starši osnovnošolskih otrok. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na
GSM: 031-208-553 Tanja Marič ali na e-mail: razvojni.zavod@siol.net
Vabljeni vsi, ki vam ni vseeno, kakšen je naš kraj in se pridružite čistilni akciji !
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci vabi
V PETEK, 16.3.2018 OB 19.00 URI, V EVANGELIČANSKI DOM BODONCI NA PREDAVANJE
»ZDRAVILNA MOČ ZELIŠČ«.
Predaval bo priznani zeliščar Bene Behrič.
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci ter Frizerstvo in kozmetika FRIZERAJ
vabita v soboto, 17.3., od 13.00 ure naprej, v Evangeličanski dom Bodonci, na dobrodelni dogodek
FRIZERAJ ZA OBNOVO BODONSKE CERKVE.
Pridite na striženje las (moški in ženske), frizuro, ličenje, barvanje nohtov, kavico, ...
Vse za dobrodelni prispevek, ki bo namenjen za obnovo cerkve v Bodoncih.
Rezervirajte si svoj termin na: 051 325 900
KORK BREZOVCI IN PUCONCI vas vabita NA KRVODAJALSKO AKCIJO,
V PONEDELJEK, 19. MARCA 2018 OB 7.00 URE NAPREJ,
NA TRANSFUZIJSKEM ODDELKU SB M. SOBOTA
Za vse informacije se obrnite na vaške odbornike.
Spoštovane občanke in občani!
Vljudno vabljeni na
KMEČKO TRŽNICO,
KI BO V SOBOTO 24. MARCA 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, lončene posode, unikatni izdelki ter aranžmaji in še mnogo drugih dobrin.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno!
Veselimo se vašega obiska.
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Leto je naokoli in prihaja pomlad. Z njo pa prihajata tudi dva lepa praznika : Velika noč in materinski dan.
Tudi letos smo za vas pripravili
RAZSTAVO NAŠIH ROČNIH DEL, ki si ju lahko ogledate
V NEDELJO, 25. MARCA 2018 OD 10. DO 18. URE V KULTURNI DVORANI V PUCONCIH.
Društvo Ščipek
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA KLAS BODONCI
vas tudi letos vabi na ogled
VELIKONOČNE RAZSTAVE
V DVORANO PRI EVANGELIČANSKI CERKVI V BODONCIH
NA CVETNO NEDELJO, 25. MARCA 2018 MED 10. IN 16. URO.
Ogled je možen še na velikonočni petek, 30. marca, nedeljo, 1. aprila in ponedeljek, 2. aprila 2018 med 10. in
14. uro oziroma po dogovoru, Jožica Vlaj 041/343-522.
Vljudno vabljeni
VABILO NA RAZSTAVO ROČNIH DEL
Upokojenke DU Puconci smo tudi to zimo ustvarjale v delavnicah ročnih del in bomo že tradicionalno razstavile
svoje izdelke. V tem času je nastalo veliko različnih izdelkov, kjer smo uporabljale različne tehnike, predvsem pa
si prizadevale ohranjati kulturno dediščino.
VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE IN UDELEŽITE OTVORITVE RAZSTAVE,
KI BO V NEDELJO, 8. APRILA 2018 OB 11.00 URI V SPOMINSKEM DOMU ŠTEVANA KÜZMIČA V PUCONCIH.
RAZSTAVA BO TRAJALA DO 16.00 URE.
Razstavo bomo 9.4.2018 preselili na Občino Puconci (1. nadstropje), kjer bodo naši izdelki na ogled do konca
aprila 2018.
Z BREJGA NA BREJG NA VELIKONOČNI PONEDELJEK, 2. APRILA 2018
Pridruži se nam na VELIKONOČNEM POHODU po gozdnih, poljskih in makadamskih potem v vaseh Moščanci –
Vaneča – Dolina - Kuštanovci – Moščanci. Pot, dolga približno 9 km, ni zahtevna in je primerna za pohodnike
vseh starosti. Za otroke pripravljamo zanimiv pohodniški program.
Prijava pohodnikov od 9.00 do 9.50 ure, odhod ob 10. uri izpred Vaško gasilskega doma Moščanci.
Za prijetno in veselo druženje poskrbi vsak pohodnik sam. Za prigrizke in pijačo pred pohodom, na točki med
pohodom in na zaključku pohoda poskrbi organizator.
Pohod je vključen v program POHODNIKA/POHODNICE PO GORIČKEM V LETU 2018 in IZKAZNICO POHODOV PO
OBČINI PUCONCI v letu 2018.
Prijavnina za odrasle je 5 €, za otroke do 13 leta 3 €.
Večina poti vodi skozi gozdove, zato vabljen, če si želiš okrepiti imunski sistem. Izkoristi možnost, da zadihaš s
polnimi pljuči, kajti koristilo ti bo.
V prijetno gozdno kopel te vabi Kulturno turistično društvo Moščanci s partnerji
Goričkim drüjštvom za lepše vütro, Grad in Zvezo kulturnih in turističnih društev Občine Puconci.
Informacije: Marta Horvat, 041 747 396
ODVOZ – ODKUP
STARIH AVTOMOBILOV IN ODPADNEGA ŽELEZA

Če ima kdo za podariti kuhinjo, naj pokliče na telefonsko
številko 070 203 244.
Če ima kdo za podariti peč na drva, naj pokliče na
telefonsko številko 070 306 970.

MARTINEC MIŠEL – 070 249 052

