Prostovoljno gasilsko društvo Pertoča

vabi na
SVEČANI PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA ZA
PREVOZ MOŠTVA (GVM)
V SOBOTO, 9. JUNIJA 2018, OB 18. URI NA ŠPORTNO
IGRIŠČE PRI PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI PERTOČA.
Nastopili bodo otroci Podružnične osnovne šole Pertoča, Folklorno
društvo Vrbe, MePZ Sončnica iz Pertoče…
Po končani svečanosti nas bo zabaval narodno
zabavni Ansambel Toneta Rusa.

Športna zveza občine Rogašovci
vabi na
15. ROGAŠOVSKI TEK,
V SOBOTO, 2. JUNIJA 2018, NA IGRIŠČE OŠ SVETI JURIJ.
Program:
-

POSTAVLJANJE LOVNIH PREŽ ZA VELIKEGA SKOVIKA
V torek, 8. 5. 2018, so zaposleni na Javnem zavodu Krajinski park Goričko v
sklopu projekta Gorička krajina pričeli s postavitvijo lovnih prež na zahodnem
delu območja Natura 2000 Goričko. Na območjih, kjer se pojavlja veliki
skovik (po domače čuk), so se v Nuskovi z zainteresiranimi lastniki dogovorili
za postavitev približno 20 cm debelih in 3 metre visokih akacijevih drogovih.
Približno pol metra v tla postavljeni akacijevi drogovi bodo na območjih
postavljanja velikemu skoviku in drugim pticam služile za lovljenje žuželk v
bližnjih mejicah in travnikih. Postavljanje prež je potrebno, ker na teh
območjih manjkajo naravne strukture, kot so posamezna drevesa ali mejice,
ki bi tem živalim zagotavljale preže za lov.
V sklopu projekta Gorička krajina bodo med drugim iskali zainteresirane, ki
imajo na območju Natura 2000 Goričko ustrezna zemljišča za nadaljnje
postavljanje prež, puščanje nepokošenih pasov in ohranjanje obstoječih
mejic, z namenom povečanja prostorov, v katerih se lahko namnožijo
žuželke, ki so hrana velikemu skoviku in drugim živalim.
Zainteresirane, ki bi želeli del svojih parcel nameniti ohranjanju velikega
skovika, pozivajo, da jih pokličejo na telefonsko številko 02-551-88-71 med
ponedeljkom in petkom med 8. - 14. uro ali jim pišete na
tadej.tornar@goricko.info.
Postavljanje prež in ostale zgoraj omenjene aktivnosti se izvajajo v sklopu
projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijave: na dan prireditve do 10.45 ure za otroke,
do 12.45 ure za člane in članice.
- Start: ob 11. uri – otroški tek in baby tek, ob 13. uri – glavni tek
(članice, člani).
Startnina znaša 7 EUR in vključuje osvežilno pijačo, majico z
napisom in malico. Otroci startnine ne plačajo. Najboljši tekmovalci
bodo nagrajeni z medaljami in pokali.
Tekaška prireditev sodi v ciklus prireditev Pomurski pokal 2018.
Dodatne informacije: 040 329 865 – Radislav Jokanović
___________________________________________________

Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko
vabi na
DOMAČO TRŽNICO,
V NEDELJO, 3. JUNIJA 2018,
OD 8.30 DO 10.30 URE NA TRGU SV. JURIJA.
Kupili boste lahko jagode, češnje, domače jogurte, domač sir,
kruh, bučno olje, kis, med, žganje, ...

