Leto 17, 12.4.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 399

OBVESTILA
OBVESTILO
Na spletni strani www.puconci.si so objavljeni javni razpisi:
 Javni razpis za sofinanciranje športa v letu 2018
 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v letu 2018
 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2018
Javni razpisi so odprti do 5. maja 2018.
Prijavni obrazci so na voljo na sedežu RZO Puconci, Bodonci 7 in na spletni strani: www.puconci.si
POVABILO UREDNIŠKEGA ODBORA OBČANA
Obveščamo vas, da pripravljamo naslednjo številko, ki bo izšla v sredini meseca julija. Vabimo vas, da pošljete prispevke – zapise
o dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja o času, v katerem živimo in pričakovanjih… Dodajte največ dve fotografiji ter vse
pošljite do četrtka, 21. junija 2018 Damirju Bačiču po elektronski pošti damir.zavod@siol.net ali oddajte na Razvojnem zavodu
občine Puconci. Besedilo mora imeti naslov, napisano s pisavo Times new roman, velikost črk naj bo 12. Ob besedilu mora biti
obvezno naveden avtor, tudi avtor fotografij. Ob fotografijah napišite, kaj predstavljajo. Fotografije naj bodo ustrezne kvalitete,
največ dve. Fotokolažev ne sprejemamo. Občan ni namenjen zapisom letnih pregledov društev. Z veseljem pričakujemo vaše
sodelovanje – in Vaše prispevke.
Uredniški odbor
Obveščamo vas, da
EVANGELIČANSKI VEČER NA TEMO REFLEKSIJA LETA 2017 – 500 LET REFORMACIJE,
KI BI POTEKAL V SOBOTO 14. APRILA 2018 DO NADALJNJEGA ODPADE.
Novi datum dogodka bomo sporočili naknadno
Vabimo Vas na
KRVODAJALSKO AKCIJO KORK MAČKOVCI, KI BO V PONEDELJEK, 16. APRILA 2018 OD 8. URE NA
TRANSFUZIJSKEM ODDELKU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA
Kri rešuje življenje!
Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje vabi na predavanje doc.dr. Tanje Bagar, mikrobiologinje,
direktorice inštituta ICCANA, dobitnice priznanja HORUS za družbeno odgovornost z naslovom :
Načini uporabe konoplje in njeni učinki
v soboto, 14.4. 2018 ob 18h, v Kulturni dvorani občine Rogašovci
Vabljeni - vstop prost!
Motoklub Veterani Murska Sobota, Evangeličansko cerkvena občina Bodonci in Okrepčevalnica »Na jasi« Bodonci
vabijo na
OTVORITEV »AVTO-MOTO SEZONE« Z BLAGOSLOVOM VOZNIKOV
V NEDELJO, 29. APRILA 2018 OB 10. URI V EVANGELIČANSKO CERKEV V BODONCIH.
Bogoslužnemu in blagoslovitvenemu delu srečanja pri cerkvi, bo sledila veselica v okrepčevalnici Na jasi v Bodoncih z
ansamblom SPEV in glasbeno skupino MRAK .
Za jedačo in pijačo poskrbljeno!
Turistično kulturno športno društvo Pečarovci
vabi na
TRADICIONALNO SEJEMSKO PRIREDITEV TOPLA PROUŠKA - V PEČAROVCE PRI SEBEŠČANU, V NEDELJO, 15. APRILA 2018.
Ob 8. uri bo sveta maša, nato sledi živžav na vaškem trgu.
V prostorih stare šole si oglejte razstavo ob 45-letnici zaprtja šole – pokažite vašim otrokom KORENINE SVOJEGA ZNANJA.
Poglejte si razstavo spominov
*************

Vabimo Vas na
12. POHOD PO PEČAROVCIH,
KI BO V SOBOTO, 28. APRILA 2018 OB 15. URI IZPRED VAŠKO-GASILSKEGA DOMA PEČAROVCI.
Zbirali se bomo od 14.30 naprej. Prijavnina znaša 7 € za odrasle in 4 € za otroke do 15. leta starosti ter invalide (cena vključuje
organizacijo, potrditev izkaznic ter vso hrano in pijačo – na zaključku je žar).
Na pečarovskih pohodih hodimo del poti po vasi, zmeraj pa obiščemo eno od sosednjih vasi – letos bo to Prosečka vas in vse
pridobitve pri J. Kozarju. Pohod je eden od pohodov Goričke izkaznice in Izkaznice pohodov po Občini Puconci.
Raziščimo torej skupaj območje med Pečarovci – Prosečko vasjo – Marofom in Zdravo vodo.
Informacije na www.pecarovci.com ; kontakt pecarovci@gmail.com ali 041-346-636.
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14. PEČAROVSKI TEK - POMURSKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH
POM-P 2018 IN OLIMPIJSKI TEK
VAŠKO-GASILSKI DOM PEČAROVCI
SOBOTA, 28. APRIL 2018 OB 16.00 URI
POTEK PRIREDITVE :
Prijave na tek: do 28.4.2017 na pecarovci@gmail.com ali
na dan prireditve od 15. do 15.30 ure za otroke, člani in članice do
16.30 ure, za občinski tek do 17.30
START: ob 16.00 - otroški teki, ob 17.00 - glavni tek (članice, člani);
ob 18.00 – tek trojk
PODELITEV PRIZNANJ : ob 17.15. uri – otroci, 30 minut po objavi
rezultatov – članice, člani; prvenstvo občine
ŠTARTNINA : Člani in članice: 8 €, Otroci: 4 €
Baby tek: 0 €
Prvenstvo občine Puconci: 5 €

NAGRADE:
 tradicionalna pütra za tri prvouvrščene v vseh
kategorijah
 pokala za absolutna zmagovalca
 pokala za najboljša na občinskem teku, ostalim
najboljšim pütre
 medalje in priznanja za baby tek
 najboljši prejmejo priznanja, vsi pa spominek in
malico
Informacije:
www.pecarovci.si, tel: 041-346-636 (Jožef Rituper),
Razvojni zavod občine Puconci, 02 545 96 70
Elektronske prijave: pecarovci@gmail.com

Turistično kulturno športno društvo Pečarovci
vabi na
TRADICIONALNO KULTURNO PRIREDITEV S KRESOVANJEM IN OGNJEMETOM
TAKO KOT ŽE NEKAJ LET BOMO TUDI LETOS NA PREDVEČER 1. MAJA, V PONEDELJEK, 30. APRILA 2018,
PRIPRAVILI OBČINSKO PROSLAVO OB 1. MAJU – PRAZNIKU DELA IN OBLETNICI VSTOPA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO.
PRIREDITEV SE BO PRIČELA OB 20.30 PRI VAŠKO-GASILSKEM DOMU V PEČAROVCIH.

Po postavljanju mlaja bomo spremljali kulturni program, slavnostni nagovor, prižig kresa in ognjemet.
Sledilo bo druženje.
Vljudno vabljeni!
Vas Puconci je gledano ekološko zelo degradirana. Domnevam, da se koktejl negativnih vplivov odraža tudi na pojavnosti raka v vasi, v
zadnjih 30 letih sem naštel 38 ljudi. Tukaj je odlagališče odpadkov, ki onesnažuje zrak in podtalnico. Kema povzroča s svojim mletjem
kamna oblake prahu. Voda iz vodovoda je občasno močno klorirana. Potem pa je še kurjenje plastike, na kar se nanaša tale članek.
V vasi je urejeno zbiranje in odvoz plastike. Energija pridobljena s kurjenjem plastike ne odtehta škode narejene na kurilnih napravah,
kaj šele škode na živih organizmih. Zato plastika, odpadna motorna ali druga olja, barvan ali drugače kemično obdelan les ipd. nikakor
ne sodijo v kurilne naprave, niti se ne smejo kuriti na prostem. Posebej nevarno je kurjenje plastike na prostem ali v malih kurilnih
napravah. Razen nastajanja delcev PM10 se sproščajo še emisije policikličnih aromatičnih ogljikovodikov (PAH) + dioksinov + benzena
+ polikloriranih bifenilov (PCB) + težkih kovin (arzen, kadmij, nikelj, krom)+ žveplovih in dušikovih oksidov, kar poleg ostalih bolezni
zaradi izpostavljenosti povzroča še: draženje očesne sluznice, draženje dihanja, izzove kašljanje, pekoč občutek v dihalih, pri ljudeh z
obstoječimi boleznimi dihal in srčno-žilnih bolnikih slabša stanje teh bolezni, vključno s povzročitvijo srčne ali možganske kapi, ob
dolgotrajni izpostavljenosti (10-20 let) lahko navedene snovi učinkujejo na centralni živčni sistem ali povzročijo raka, benzen lahko
povzroči levkemijo, nikelj, kadmij, krom, PAH lahko povzročijo raka pljuč. Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, starejši ljudje,
ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal (astmo, KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), sladkorni
bolniki. Poleg izpustov toksičnih snovi v zrak in posredne kontaminacije tal in rastlin so v teh primerih lahko močno toksične tudi
dimniške saje in pepel. Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med
kurjenjem se sproščajo v okolje in posedajo na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem se spirajo v tla, na tak
način lahko onesnažijo tudi pitno vodo. Tako vstopijo v prehransko verigo. V primeru pa, da je ugotovljeno, da se v naravnem okolju
kurijo odpadki kot npr. odpadne gume, odpadna plastika, odpadna embalaža itd., je pristojna za ukrepanje inšpekcija za okolje
Inšpektorata RS za okolje in prostor. Če občani zaznajo kurjenje odpadkov v naravnem okolju, naj o tem obvestijo Inšpektorat RS za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (požarna inšpekcija) ali občinski inšpektorat,
pokličejo pa lahko tudi Regijski center za obveščanje (številka 112) ali policijo, ki bosta o dogodku obvestila vse pristojne za ukrepanje.
Pravna oseba, ki je imetnik odpadkov se kaznuje z globo 10.000 do 30.000 eur, odgovorna oseba te pravne osebe pa z globo od 2.000
do 4.100 eur, če odpadke pusti v naravnem okolju, jih odvrže ali z njimi nenadzorovano ravna (npr. jih kuri). Fizična oseba se za tak
prekršek kaznuje z globo od 2.000 do 5.000 eur Uredba ministrstva za okolje in prostor se ne uporablja za slamo in druge naravne
nenevarne materiale rastlinskega izvora, ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu in se uporabljajo pri kmetovanju ali v gozdarstvu, se
tovrstne snovi lahko kurijo v naravnem okolju, ob upoštevanju določb Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, ki določa
ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju ter opazovanje, obveščanje in posebne ukrepe ob veliki ter zelo veliki požarni
ogroženosti.
Povzel po virih: Štefan Kovač
Viri:
Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas - Škodljivost kurjenja plastike – poročilo
Uradni list RS 20/2014 - Ministrstvo za obrambo - Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
Dr. Jože Jurša – Celovit pristop k onesnaženju kakovosti zraka na nedegradiranih območjih (brez področja trajnostne mobilnosti)
RS, Ministrstvo za okolje in prostor – Ali smemo odpadke kuriti
NIJZ Nacionalni institut za javno zdravje - Vpliv kurjenja odpadkov na zdravje

