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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

Velika množica ljudi se je udeležila letošnjega proščenja pri kapeli sv. Petra in
Pavla na osrednjem vaškem trgu v Lipovcih.
Obe maši je daroval naš
župnik Alojz Benkovič,
kateremu se je Kapelski
odbor Lipovci zahvalil
z drobno pozornostjo za
25 let (srebrno mašo)
duhovništva. Pri obeh
mašah so sodelovali
regruti (letnik 1999),
Lipovske ljudske pevke
in Moški pevski zbor Lipovci. Hvala vsem, kakor tudi Kapelskemu odboru in
Društvu sv. Petra in Pavla pri pripravi proščenja.
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Nabirka pri obeh sv. mašah lipovskega proščenja je
namenjena obnovi kapele, zbrano je bilo 1.455,40 €, (ob
pogrebu za pok. Stanislava Vrbnjaka je bilo darovano za kapelo
200,00 €), tako je stanje na računu Kapelskega odbora

14.526,00 €. Iskrena hvala vsem darovalcem. Posebne
nabirke v juliju ni bilo. Približuje se jesen, z njo pa tudi
začetek II. etape del pri obnovi kapele, do takrat bomo
izvedli še dve nabirki v kapeli za njeno obnovo in
sicer: v nedeljo 6. avg. in v nedeljo 3. sept. med 9. 12.
uro. Vljudno prosimo vse ljudi dobre volje za vaš
prispevek, da bomo lahko še naprej ponosno izpolnjevali zaobljubo
vestnega skrbništva za kapelo, ki so jo dali naši predniki 90 let nazaj.
Boug plačaj za vaš DAR!
Kdor želi - lahko za vzdrževanje kapele ali cerkve daruje tudi ob drugih
terminih in priložnostih, pri Tašeku Tratnjeku, blagajniku Kapelskega odbora, o
čemer vsak darovalec dobi pisno potrdilo o darovanju prostovoljnega
prispevka za vzdrževanje lipovske kapele ali župnijske cerkve.
P.S. v nedeljo 13. 8. 2017 med 10.30 in 12. uro bo v lipovski kapeli zbiranje
prispevkov za obnovo župnijske cerkve Sv. Ladislava.

Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci...

Društvu
Aquila
smo
omogočili uporabo vaškega
doma za izvedbo 25. jubilejne
likovne kolonije Izak Lipovci.
V koloniji so nastala lepa
umetniška dela, ki so bila na
ogled ob koncu kolonije,
skulptura Life after Life (slika
na levi) pa je delo Arijela
Štruklja iz Ajdovščine in krasi
okolico naše Vučje jame kot
spomin na letošnjo likovno
kolonijo.
Hvala
vsem
prostovoljcem
pri
izvedbi
kolonije, še posebno vodstvu
društva z Jušem P. in Jožico
J. na čelu.
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HK LIPOVCI SLOVEnija – LIPOUvci
Po uspešno izvedenem
junijskem
evropskem
klubskem prvenstvu v
hokeju na travi –
poteka na ŠRC Lipovci
med 31. 7. in 5. 8. 2017
še evropsko državno
prvenstvo, na katerem
sodeluje tudi slovenska
rezprezentanca.
Hvala vsem, ki s
strokovnim
delom
pomagate pri razvoju in
vzgoji športnikov, pa
tudi vsem gledalcem ter
navijačem
za
vzpodbudo
pri
doseganju
odličnih
rezultatov Hokejskega
kluba Lipovci.

V boju z vročinskim
valom in za osvežitev z
mrzlo studenčnico smo
v KS Lipovci po nekaj
sušnih letih vodnjaka le-tega
ponovno
revitalizirali s časovno
nastavitvijo delovanja.
Vodnjak pri vaškem
domu je bil obnovljen iz
sredstev Heliosovega
sklada. Priporočamo za osvežitev, pitje je na lastno odgovornost,
predhodno naročimo še analizo vode. Hvala Slavku B., hvala Feriju M. in
meni, da sem vztrajal
:)
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V spominskem parku za kapelo so obnovljene klopi. Obnovljene
bodo tudi klopi ob gramoznici Vučja jama in info točkah, kjer je to
potrebno,
Pri h. št. 53 je v obstoječi požiralnik urejeno odvodnjavanje meteorne
vode, izvajalec del je bil Nograd d.o.o., kateremu je še naročena
obnova info točke (klop + koš) pri h. št. 42, in vgradnja asfalta pred
pred vhodom Gasilskega doma,
PGD Lipovci vabi 19. 8. 2017 na razvitje novega prapora društva, ki
bo na ŠRC Lipovci (več sledi v posebnem obvestilu PGD Lipovci),
glede gradnje kolesarske steze, pločnika, postavitve hitrostnih ovir za
umirjanje prometa idr. je skupina krajanov skupaj s Svetom KS
Lipovci zbrala čez 200 podpisov s Peticijo za pospešitev začetka in
dokončanja aktivnosti za večjo prometno varnost in izboljšanja
kakovosti življenja, peticija s podpisi se izroči županu, prvi sklop
podpisov je objavljen na www.lipovci.si,
javna delavca dostojno skrbita za ureditev okolice v našem kraju,
vse podrobne novice, informacije, obvestila, zapisnike sveta KS
Lipovci... in razne slike ter ostalo si lahko ogledate na spletni strani:
www.lipovci.si in na fb: www.facebook.com/NouvaLIPOUVSKAPOUT.

Na realizacijo čakajo naslednji sklepi sveta KS Lipovci:
- postavitev cestnih ovir za umirjanje prometa in postavitev signalizacije na
relaciji h.št. 38 - 44, predviden ROK: planirano je bilo do konca JUNIJA,
izvajalec SGP Pomgrad zaradi zasedenosti zamuja z realizacijo,
- ureditev info točke (klop + koš) pri h. št. 42, predviden rok je bil_v JUNIJU,
izvajalec NOGRAD zaradi zasedenosti zamuja z realizacijok,
- nabava in vgradnja hladilnika v poslovilni vežici: naročilo je oddano, čakamo
na realizacijo,
- čakamo tudi na odgovor Občine Beltinci na Peticijo z zbranimi podpisi
krajanov KS Lipovci…
Spoštovani, v teh dneh vročinskega vala se v skrbi za naše ZDRAVJE
izogibajmo fizičnim naporom na prostem, zadržujmo se v hladnih osenčenih
prostorih, prostore prezračimo zgodaj zjutraj, pijmo zadosti količine vode…in
ne navsezadnje – ne pozabimo na domače živali in hišne
ljubljenčke…hvaležni nam bodo za našo skrb.
Želimo vam lepo
energije…skratka -

nadaljevanje

počitnic,

uspešno

zbiranje

pozitivne

VSE dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci
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