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POGLED NAZAJ

Letos je glavno romarsko mašo ob praznovanju Marijinega
vnebovzetja daroval murskosoboški škof msgr. dr. Peter
Štumpf, v okolici cerkve pa je potekal sejem ob Velki meši,
kjer smo prvič postavili tudi promocijsko točko, prodajni
kiosk, ki je bil nabavljen v okviru projekta KulTura – kulturni
turizem panonskega podeželja in sofinanciran iz naslova
podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja s strani sklada EKSRP. V prihodnosti bo
namenjen prodaji promocijskih
izdelkov in izdelkov domače
obrti naših občanov in društev.
Predstavljeni so bili tudi novi
promocijski izdelki in brošura o
znamenitostih občine Turnišče,
ki so prav tako bili nabavljeni v
okviru istega projekta.

V sklopu Varaške noči, ki je potekala v soboto, 11. avgusta, na Planikinem parkirišču, se je odvilo več dogodkov.
V popoldanskem času je Društvo upokojencev Turnišče
organiziralo srečanje upokojencev, Kulturno društvo
Štefan Raj pa kulturno prireditev Pojemo za vas, ki se je
je udeležilo 9 skupin ljudskih pevcev in godcev od blizu in
daleč. Za popoldansko zabavo je skrbel Matej Dominko.
Nogometni klub Turnišče je organiziral večerni del Varaške
noči, kjer so zbrane
najprej zabavali člani
skupine Blue Planet,
nato pa je sledil nastop
skupine Pop Design.
Za zabavo do jutranjih
ur je bilo poskrbljeno.
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V ponedeljek, 13. avgusta, se je 55
krvodajalcev odzvalo vabilu Krajevne
organizacije Rdečega križa Turnišče in
darovalo kri. Petdesetič je kri darovala
gospa Tatjana Denša iz Turnišča, za
kar je prejela priznanje Rdečega križa
Slovenije. Krvodajalsko akcijo so
pripravili KORK Turnišče in Občina
Turnišče. Člani KORK Turnišče se
najlepše zahvaljujejo vsem, ki so darovali
kri. Veseli so vsakega krvodajalca.

DOGODKI V MESECU SEPTEMBRU
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

LASPDL2020
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PRI DOBRIH LJUDEH
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Ekokultura Lendava – Zavod za dialog z naravo v okviru projekta »Podeželsko stičišče Polanščekova
domačija«, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, organizira dve delavnici
s predavanjem.
» V soboto, 8. 9. 2018, od 9.00 do 15.00, na Polanščekovi domačiji: Uvod v permakulturo (predavanje
o zelenem vrtnarjenju) in postavitev učnega vrta (visoke grede).
» V soboto, 15. 9. 2018, od 13.00 do 17.00, na Polanščekovi domačiji: Zasaditev učnega vrta in
naselitev oglednega panja.
Vabljeni vsi, ki vas vrtnarjenje veseli in ste željni novih znanj.
Število mest je omejeno, zato se prijavite do petka, 7. 9. 2018, na telefonsko številko
041 673 739 (Simona) ali na e-mail: ekokultura.lendava@gmail.com.
V primeru slabega vremena ali drugih nepredvidenih situacij se delavnice prestavijo na poznejši termin.
Obvestilo bo objavljeno na internem kanalu, spletni strani in Facebooku Občine Turnišče.

Sobota, 15. 9. 2018, ob 9. uri –
pred vaško-gasilskimi domovi po vaseh
(razen Nedelice, ki je čistilno akcijo že opravila v
spomladanskem času)

Očistimo Slovenijo 15.9.2018
Pridruži se!

OČIŠČEVALNA AKCIJA v sklopu
vseslovenske akcije
Očistimo Slovenijo;

Organizator: Občina Turnišče, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, JP Varaš, d. o. o. in
lokalnimi društvi. Vabljeni, da se akcije udeležite v čim večjem številu.
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OBVESTILA
PGD TURNIŠČE
PGD Turnišče obvešča, da še vedno zbirajo staro železo. Za več informacij pokličite na 041 680 720 – Gregor
Škerget.
SOSED SOSEDU SOSED – KORK Turnišče v sodelovanju s trgovino Mercator organizira akcijo SOSED SOSEDU SOSED, ki bo v soboto, 8. 9. 2018. Zbrano bo namenjeno
socialno šibkejšim družinam s šoloobveznimi otroki.
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI obvešča, da tudi letos poteka akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, in sicer med 1. septembrom in 31. oktobrom 2018. Akcijo so podprle
vse veterinarske postaje v Pomurju, ki nudijo 20 % popust na ceno storitve. Več informacij
dobite preko maila dzzpom@gmail.com ali preko telefona: 070 879 212 (Trezika). Kupone za
popust dobite na Občini v pisarni Pomoč društvom in občanom.
ŠD Izziv Pomurje obvešča, da zbirajo prijave za vadbo ABC športa Mladi športnik. Več informacij na e-mail: sd.izziv@gmail.com. Obveščajo tudi, da se začenja teniška liga, ki bo
potekala ob vikendih.
INTERNI KANAL - Spored za avgust
Termin
Ponedeljek, 10. 9. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v nedeljo, 16. 9. 2018, ob 12.00;
Ponedeljek, 17. 9. 2018, ob 18.00;
Ponovitev v soboto, 22. 9. 2018, ob 10.00;

Vsebina
Posnetek praznovanja Velke meše.
Posnetek pogovora z županjo, mag. Vesno Jerala Zver,
na radiu Murski val.

Javna razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Turnišče in priznanj na področju športa sta
odprta do 14. 9. 2018. Več informacij najdete na spletni strani Občine Turnišče. Vabljeni, da oddate svoje predloge.

JP

d.o.o.

USPEŠEN ZAKLJUČEK VZDRŽEVALNIH DEL NA PREČRPALIŠČU V ULICI
POD LOGOM

V junijski številki Varaškega lista smo poročali, da smo 17. maja 2018 pričeli z nujnimi
vzdrževalnimi deli na kanalizacijskem prečrpališču v ulici Pod logom v Turnišču. Vzrok za
nujna vzdrževalna dela je bila spomladanska obilica padavin in s tem dvig podtalnice, ki je nato vdrla v prečrpališče v takšni
meri, da stare črpalke niso več uspele prečrpati zbranih količin odpadne vode.
Zahtevna dela so potekala v štirih fazah. V prvi fazi je bilo potrebno zatesniti vse kanalizacijske vtoke v prečrpališče in
vzpostaviti začasne obvode za nemoteno odvajanje komunalne odpadne vode mimo nedejavnega prečrpališča. V tej fazi je
bilo tudi očiščeno prečrpališče, in sicer tako, da je bil izkoriščen vdor podtalnice.
Druga faza je obsegala demontažo opreme, zatesnitev razpok
in betoniranje dna z vodotesnim betonom. Vsa dela je izvajal
potapljač pod vodo, saj zaradi visokega nivoja podtalnice in s
tem velikega vzgona ni bilo varno izprazniti prečrpališča, izvesti
zatesnitve in betoniranja.
V tretji fazi je bilo mogoče izprazniti prečrpališče, zatesniti še
manjše vdore okrog vtokov v prečrpališče in izvesti drugo
betoniranje. S celotno betonsko maso se je zagotovila balastna
masa, ki preprečuje nove vdore vode preko poliestrskega dna in
dvig prečrpališča zaradi vzgonskih sil v primeru visokih talnih
vod.
Zadnja faza je obsegala pregled vodotesnosti, montažo nove
črpalne opreme, odstranitev obvodov odpadne vode in zagon
prečrpališča.
Zahtevna dela so bila zaključena 10. 8. 2018 in od takrat
prečrpališče deluje brezhibno.
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Za zaključek je treba poudariti, da je
bilo opravljeno pomembno delo, saj je
sanirano prečrpališče najbolj obremenjeno
prečrpališče v občini in zagotavlja črpanje
odpadne vode od uporabnikov celotnega
naselja Renkovci in več kot polovice naselja
Turnišče.
V letošnjem letu sta tako bili obnovljeni dve
najbolj obremenjeni prečrpališči odpadne
vode v občini. O obnovi prečrpališča v
Nedelici, ki je drugo najbolj obremenjeno v
občini in pokriva naselja Gomilica, Nedelica
in del Turnišča, smo poročali spomladi.

DRAGI UČENCI IN DIJAKI,
pred novim šolskim letom vam želim, da pogumno stopate po poti do
uspehov, čeprav bo ta včasih polna izzivov in nepredvidljivih situacij.
Naj bo razigrano, veselo in uspešno!
Županja z občinsko upravo

Starši!

Vozniki!

• Te in prihodnje dni čim več časa namenite
prometno-varnostni vzgoji otrok!

• Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!

• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le
na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu
ali v avtomobilu.

• Temu prilagodite tudi način svoje vožnje.

• Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom!
• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v
ustreznih sedežih.
• Tudi sami se vedno pripnite!

• Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter
krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah,
na parkiriščih ...).

Otroci!
• Cesto prečkajte samo na prehodu za pešce in pri
zeleni luči na semaforju za pešce.
• Pred prečkanjem ceste se prepričajte, ali imate prosto pot (pogled na levo, desno in še enkrat levo).
• Pri hoji bodite opremljeni s kresničko.
• Za vožnjo s kolesom uporabljajte kolesarsko stezo.
Vir: www.policija.si

Informacije za Varaški list lahko posredujete ge. Jasmini Denša na tel.: 031 759 209, 02-572 22 24 ali
na e-naslov: turizem.turnisce@gmail.com.
Izdajatelj: Občina Turnišče; Glavna in odgovorna urednica: Jasmina Denša;
Fotografije: Arhiv Občine Turnišče, arhiv JP Varaš d.o.o.;
Naklada 1000 izvodov; Varaški list Občine Turnišče ni naprodaj, prejme ga vsako gospodinjstvo v občini Turnišče brezplačno.
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