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Številka : 406

OBVESTILA
OBVESTILO ZA STARŠE OTROK V VRTCIH IN ŠOLAH OŠ PUCONCI
Dragi otroci in učenci/ke, cenjeni starši!
Smo tik pred pričetkom novega vrtčevskega in šolskega leta 2018/19. Potrudili smo se, da je za varstvo v vrtcih
in pridobivanje znanja v šoli vse pripravljeno. Med počitnicami smo izvedli več manjših vzdrževalnih in
obnovitvenih del. Izrednega pomena je skrb za prometno varnost naših otrok in učencev, ki jo moramo
zagotoviti na vseh lokacijah. Šolsko postajališče za avtobuse se nahaja pred Zeleno dvorano Puconci. Učenci
vozači imajo od avtobusnega postajališča varno pot ob športni dvorani do dveh vhodov (vhod 1 in 2) na
severni strani šolske zgradbe. Starši otrok enote vrtca pri šoli in učencev 1. razreda pripeljejo otroka do
glavnega vhoda (vhod 0) na vzhodni strani šole.
Ostali starši, ki otroke pripeljejo v šolo, jih odložijo na parkirišču severno od župnišča
pri cerkvi, od koder je varna pot skozi park do obeh vhodov za učence.
Na ostalih lokacijah prometni režim ostaja enak, kakor v preteklem vrtčevskem in
šolskem letu. Prvi šolski dan bo v ponedeljek, 3. septembra 2018.
Na vseh lokacijah se pouk prične ob 7.50 uri. Vozni red šolskih prevozov se ni
spremenil. Na vseh lokacijah, pridejo učenci 1. razredov, skupaj s starši v šolo ob
9.00 uri. Za prehrano je poskrbljeno že prvi šolski dan. V imenu sodelavcev, kakor tudi v svojem imenu, želim
vsem uspešno ter varno novo vrtčevsko in šolsko leto, zadostno mero dobrega počutja, ogromno novega
znanja, novih prijateljstev…
Ravnatelj : Štefan Harkai
ŠPORTNO DRUŠTVO KUŠTANOVCI
vabi na
9. MEKLARSKI POHOD PO VASI KUŠTANOVCI IN OKOLICI VASI,
KI BO V SOBOTO 1. SEPTEMBRA 2018 OB 15. URI

Program pohoda:
 ob 14.30 uri prihod in prijave pohodnikov na Športnem centru v Kuštanovcih
 ob 15. uri vodeni odhod po poti po vasi in v okolici naše vasi.
Prijavnina: ODRASLI – 6 EUR, DIJAKI in INVALIDI – 4 EUR, ZA MLAJŠE OTROKE NI PRIJAVNINE. V ceno so
vključene vse pogostitve in okrepčila ob postanku na poti, topel obrok in pijača. Pohod je vključen tudi v
knjižico POHODNIKA/POHODNICE PO GORIČKEM za leto 2018 in v izkaznico POHODNIKA/POHODNICE PO
OBČINI PUCONCI za leto 2018! Prijave so na dan pohoda pred startom ali na tel. št. 031-548-712, Matej Kumin
in tel. št. 031-273-992, Simona Serec ter na e-mail: simona.serec@gmail.com.
Društvo kmečkih žena »Klas« in Goričko drüjštvo za lepše vütro
vabita na tradicionalno prireditev
PRAZNIK BUČ IN 13. DEN MEŠTROV Z GORIČKOGA
V NEDELJO, 2. SEPTEMBRA 2018 OD 11. URE NAPREJ PRI GASILSKEM DOMU V BODONCIH.
Program:
- kulturni program, kolo sreče, otroški kotiček za najmlajše in malo starejše, razstava peciva in jedi na
osnovi buč ter razstava ročnih del, pobiranje semena iz buč, ocenjevanje največje, najbolj nenavadne in
naj buče vasi,
- predstavitev sejmarjev – goričkih meštrov, tržnica z rokodelskimi in domačimi izdelki iz Krajinskega
parka Goričko,
- razglasitev rezultatov javnega poziva »NAJ OGRAČEK Z BRAJDO«,
- tekmovanje v streljanju s fračo in razglasitev NAJ FREČARA in NAJ FREČARKE.
Kuhanje bučne prikuhe v kotličku : ekipo sestavljata 2 kuharja - kuharici. Prireditelj priskrbi buče, drva in
kotliče, vse ostale sestavine prinesejo kuharji s sabo. Prijave se zbirajo do četrtka, 30. avgusta na telefon
02/545-11-20 ali 041/343-522, Jožica Vlaj. Vsak kuhar dobi spominsko darilo. Ocenjevanje bučnega olja;
vzorce prinesite na ocenjevanje v sredo, 29. avgusta med 12. in 14. uro v gasilski dom v Bodonce. Kot vedno,
tudi letos gibance iz krušne peči in ostale dobrote ter dobra gorička kapljica!
Pridite in preživite prijetno popoldne v naši družbi, družbi Glasbene skupine Kontrabant in Nikoja!
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KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PUCONCI
vabi na
DÖDOLIJADO IN KULINARIČNO RAZSTAVO ZA ZLATO KIJANCO,
V NEDELJO, 9. SEPTEMBRA 2018 OB 11. URI PRI OSNOVNI ŠOLI PUCONCI
Program prireditve :
 11.00 do 12.30 potek tekmovanja Dödolijade
 12.30 do 13.30 oddaja vzorcev in ocenjevanje dödolov, ocenjevanje kulinarične razstave, kulturni program
 13.30 do 14.00 uradna razglasitev dödolijade in kulinarične razstave
 14.00 do 19.00 druženje ob dobri glasbi in kulinariki
Zbiranje razstavnih eksponatov za kulinarično razstavo za zlato kijanco bo od 8.00 do 10.00 ure. Kulinarično
razstavo prav tako oceni strokovna komisija. Vsi razstavljalci boste bogato nagrajeni.
Vabilo na tradicionalne Küzmičeve dneve
Po 500 - letnici reformacije: Kam?
Evangeličanska cerkev AV v Sloveniji, Občina Puconci in
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar
Vas vljudno vabijo na
KÜZMIČEVE DNEVE,
KATERI BODO POTEKALI OD 6. DO 9. SEPTEMBRA 2018 V PUCONCIH!
PROGRAM:
V četrtek, 6. septembra 2018 ob 19.00 uri, bomo v Spominskem domu Števana Küzmiča prisluhnili aktualnemu
predavanju na temo Po 500 - letnici reformacije: Kam? Razgled po pomenu in perspektivah Evangeličanske
cerkve v Sloveniji. Besedo bo imel PhDr. Jonatan Vinkler.
V soboto, 8. septembra, bo Dan za otroke in mladino. Zbrali se bomo ob 9.00 uri zjutraj v parku pred cerkvijo,
nadaljevali pa z različnimi aktivnostmi… Predviden zaključek srečanja bo ob 13.00 uri.
V nedeljo, 9. septembra ob 10.00 uri, bo v puconski cerkvi potekalo svečano bogoslužje, kjer bomo obhajali
235 let Evangeličanske cerkvene občine Puconci. Temu bo sledilo družabno srečanje v parku.
Prisrčno vabljeni vsi od blizu in daleč!
Vabimo vas, da se udeležite
SREČANJA IN TEKMOVANJA GASILCEV VETERANOV,
KI BO V NEDELJO, 9.9.2018 OB 10. URI
PRI GASILSKEM DOMU V VADARCIH.
Tekmuje se v mokri vaji s staro ročno brizgalno in polaganju cevovoda.
PGD Vadarci in GZ Puconci
Vabimo vse (poljedelce, vrtičkarje, ljubitelje narave, sadjarje,..), da sodelujete na razstavi (in tekmovanju) naj
kmetijskih pridelkov Pomurja
GES MON PA NAJVEJKŠE, NAJVEKŠO V LETU 2018
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, 14. septembra med 18. in 20. uro;
 otvoritev razstave v VGD Pečarovci v nedeljo, 16. septembra ob 12. uri;
 razglasitev rezultatov v nedeljo, 16. 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!

