Vsi zainteresirani, ki želite sodelovati v ocenjevanju domačih sort
vina (jurka, šmarnica, klinton,…), vabljeni, da oddate vzorec na
Občinski upravi občine Rogašovci, Sv. Jurij 13, do vključno 14. 3.
2018. Vzorca naj bo 1 liter, na vzorcu pa naj bo označena sorta,
ime pridelovalca in telefonska številka.
Ocenjevanje bo potekalo v GEZA PUB-u v Beltincih.
____________________________________________________
Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje bo
imelo v nedeljo, 25. 3. 2018 ob 17. uri letni občni zbor, ki bo v
kulturni dvorani občine Rogašovci.
Namen društva je zagotoviti članom kvalitetne vsebine pri uresničevanju
bolj zdravega, srečnejšega in smiselnega življenja!
Vabljeni člani in vsi, ki to želite postati!

Obveščamo vas, da se bodo tehnični pregledi traktorjev in
traktorskih priklopnikov v občini Rogašovci opravljali po
naslednjem razporedu:
1. Agroservis tehnični pregledi Murska Sobota:
- v ČETRTEK, 29. 3. 2018, od 8. do 15. ure v Svetem Juriju
- v SOBOTO, 7. 4. 2018, od 8. do 15. ure v Nuskovi
- v SOBOTO, 14. 4. 2018, od 8. do 15. ure na Pertoči.

____________________________________________________

POZOR, ŽABE NA CESTI!
Letošnja že 14. akcija Javnega zavoda Krajinski park Goričko "Pozor,
žabe na cesti!" se bo začela v prvi polovici meseca marca, oz. takoj, ko
bodo razmere za spomladansko selitev dvoživk proti vodam ugodne
(nočne temperature nad 0 in vlažno oz. deževno vreme).
Akcija bo potekala večinoma ob Ledavskem jezeru ob regionalni cesti
R2-440 Cankova-Kuzma v vasi Krašči in ob lokalni cesti v Kraščih in
Ropoči.
Začetek akcije je kot vsako leto postavljanje zaščitnih ograj, ki dvoživkam
onemogočajo dostop na cesto, drugi del akcije pa je ročno prenašanje
dvoživk čez cesto.
O tem, koliko koristi imamo ljudje od dvoživk, je bilo že veliko
povedanega, zato naprošamo vse, ki bi želeli pomagati, da se nam pri
letošnji akciji pridružijo.
Vse voznike pa naprošamo, da so pozorni na dogajanje na cestah,
posebej še ob toplejših deževnih nočeh, ko je število dvoživk na cestah
res zelo veliko, poleg njih pa so na cestah tudi ljudje, ki jim pomagajo.
Več informacij o začetku in poteku akcije, o potrebni oz. priporočeni
opremi in ostalih podrobnostih dobite pri naravovarstvenemu nadzorniku
Kristjanu
Malačiču
preko
elektronske
pošte
(kristjan.malacic@goricko.info) ali na mobilni številki (041 670 956) ter na
sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

2. AMZS d.d. Muska Sobota:
- v SOBOTO, 24. 3. 2018, od 7. do 15. ure v Serdici (pri
VGD),
- v SREDO, 4. 4. 2018, od 8. do 16. ure v Večeslavcih (pri
Mega baru).
________________________________________________

KTD SONČNICA PERTOČA
vabi na
TRADICIONALNO PRIREDITEV MATERINSKI DAN,
KI BO V NEDELJO, 18. 3. 2018, OB 18. URI V
PROSTORIH GASILSKO VAŠKEGA DOMA NA PERTOČI.
Po prireditvi sledi druženje s pogostitvijo, dekleta in žene pa bodo
obdarjena s priročnimi darilci.
Prisrčno vabljeni!

