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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI
SPREJEM ZA STAREJŠE
KRAJANE
Svet KS Lipovci v sodelovanju s
Kapelskim odborom, Društvom sv.
Petra in Pavla, KUD in KORK
Lipovci tudi letos organizira srečanje
in sprejem starejših krajanov (65 +),
ki bo v soboto, 2. 12. 2017 po
naslednjem programu:

- ob 12.00 uri: sv. maša v vaškem domu Lipovci,
- po sv. maši sledi kulturni program, pogostitev s kosilom in druženje.
Vse starejše krajane je obiskal kurir, 95 starejših je potrdilo udeležbo na
srečanju. Vse tiste starejše krajane, ki so bolni ali onemogli in tiste, ki so v
bolnišnici ali v domu za starejše – pa bomo obiskali predstavniki KS in KORK
Lipovci, če so njihovi svojci izrazili to željo.
JESEN je bila letos lepa, polna
sonca nas je spominjala na
nadaljevanje poletja…se pa hitro
spreminja… kot vse v življenju.
Če smo se na spremembe
pravočasno pripravili – potem
načeloma lažje krmarimo skozi naše
življenje.
Želimo vam dobro zdravje,
razumevanje in medsebojno
spoštovanje.
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1. Tudi letos bo MIKLAVŽ s pomočjo naših
rekrutov obiskal vse pridne otroke v
Lipovcih in sicer v torek 5. 12. 2017 med 16.
in 20. uro. Starši prijavite obisk v Trgovini
TUŠ Lipovci..
2. Novice,obvestila, aktivnosti iz KS
Lipovci...
• prepleskana je notranjost poslovilne vežice, dela je izvedel naš domačin
Slavko Forjan s.p.,
• sanirana je razsvetljava na pokopališču in v spominskem parku za
kapelo,
• zakrpano je bilo nekaj najbolj kritičnih udarnih jam na cestah, pojavljajo
se pa spet nove, predvsem na glavni vpadnici od krožišča do prvih hiš
in na relaciji od gasilskega doma do Trat, ta dva odseka bo potrebno
prednostno v celoti preplastiti,
• urejena je bila INFO točka pri h. št. 42 (nova klop in nov koš), izvajalec
je bil NOGRAD,
• izvedeno je bilo generalno čiščenje celotnega vaškega doma,
• PGD Lipovci je z asfaltom preplastil okolico gasilskega doma, v oktobru
so organizirali dan odprtih vrat,
• zarisana je talna ločilna črta na cesti oz. relaciji: Gančani – Breg –
kapelica ob regionalki in od krožišča do h. št. 41a (z občine smo dobili
zagotovilo, da je naročen zaris tudi naprej do vaškega doma),
• KUD (Vezilje, Lipovske ljudske pevke in Moški pevski zbor) in TD
Lipovci so v novembru uspešno gostovali na Primorskem in promovirali
KS Lipovci in občino Beltinci s sodelovanjem pri sv. maši v Piranu in na
17. Prazniku kakijev v Strunjanu, na katerem je bilo letos okrog 20.000
ljudi; organizatorje, tj. TD Solinar Strunjan smo povabili na naš Praznik
buč – pozdrav jeseni,
• Društvo Aquila je v prostorih BTC Murska Sobota pripravilo razstavo
umetniških del 23. in 24. Likovne kolonije IZAK Lipovci, razstava je
odprta do 31. 1. 2018, vabljeni k ogledu,
• Peticija podpisov za pospešitev začetka in dokončanja aktivnosti
za večjo prometno varnost in izboljšanja kakovosti življenja je bila
izročena županu. Z občine smo dobili informacijo, da bo pločnik na
Bregu zgrajen etapno in sicer: še letos od domačije Vegič-Toplak do
vaškega doma (v zvezi s tem je bil izveden sestanek z lastniki parcel s
tega območja, odziv je bil zelo dober in že potekajo prva dela na tem
odseku – polaganje novih vodovodnih cevi), na spomlad 2018 pa od
vaškega doma do Gančan, prav tako bodo zamenjana neprimerna
cestna ogledala in zgrajene ovire za umirjanje prometa ter optimizirano
število šolskih avtobusnih postajališč,
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•

•

zdaj, proti koncu leta vas bodo obiskali prostovoljci župnije Beltinci,
PGD Lipovci in lipovskih športnikov ter vam s koledarjem zaželeli vse
dobro v novem letu, ki se hitro bliža. Sprejem prostovoljcev in vaš dar
je izključno v vaši domeni. Hvala vam za razumevanje!
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.

3. Obvestilo KAPELSKEGA odbora o obnovi lipovske kapele in
župnijske cerkve
Hvala vsem, kateri ste darovali finančna sredstva za
obnovo kapele tudi 3. sept. 2017, ko je bilo zbranih 525,00
€, naknadno pa še dodatnih nekaj sto €, tako znaša stanje
na TRR dne, 10. 11. 2017 točno 16.901,14 €. To je bila
zadnja nabirka pred začetkom II. etape del pri
obnovi kapele, katera se bo zaradi prezasedenosti
glavnega izvajalca del (Strehe Beno Bernjak s.p.)začela
šele zgodaj spomladi 2018.
Naj spomnimo, da bo potrebno po končani II. etapi prenove
(zamenjava pločevine, križev in krogel na vseh treh törnih
z bakreno pločevino, nova hrastova polkna, sanacija fasade v višinskem delu,
obnova in dograditev strelovoda) kmalu začeti aktivnosti tudi za III. etapo
prenove kapele (sanacija ostrešja in prekritje z novo kritino, ureditev višinskega
prostora do zvonov in druga potrebna gradbena dela). Verjamemo, da bomo
SKUPAJ vse to zmogli, da bo naša kapela še naprej PONOSNO sijala v centru
našega kraja in prenovljena dočakala svojih ČASTITLJIVIH 100 let.
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 naslednjih dneh bodo prostovoljci Župnije Beltinci, (to so člani
Kapelskega odbora, drugi se temu prostovoljstvu žal niso odzvali) obiskali vsa
lipovska gospodinjstva in pobirali prostovoljne prispevke za obnovo župnijske
cerkve Sv. Ladislava Beltinci in vsakemu gospodinjstvu izročili koledar
Župnije Beltinci. Prostovoljni prispevki se LAHKO zbirajo na podlagi
odločbe
št.
219-16/2017-5(0203),
ki
jo
je
izdala
UE
Murska Sobota. Prosimo, da prostovoljce sprejmete z dobro voljo in darujete
vaš dar po svojih zmožnostih ter tako doprinesete k prepotrebni obnovi in s tem
k ohranitvi tega dragocenega zgodovinskega bisera - našega skupnega božjega
hrama. Hvala vam!
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4. Šolska avtobusna postajališča
Z občine Beltinci smo dobili obvestilo, da je potrebno zaradi znižanja stroškov
optimizirati število šolskih avtobusnih postajališč iz 4 na 1 ali 2 postajališči.
Narejena je bila analiza, na osnovi katere je bilo ugotovljeno, da vsi učenci ne
uporabljajo šolskega avtobusa za pot v šolo, delež takih ni zanemarljiv. Na
občino Beltinci je Svet KS Lipovci poslal naslednji predlog: eno šolsko
avtobusno postajališče naj se uredi pri h. št. 50, kjer je cesta pregledna,
za postajališčem pa je predvidena vgradnja hitrostne ovire; drugo oz.
glavno postajališče pa se naj uredi na »Tratah« na parceli v lasti KS
Lipovci, kjer se naj postavi tudi avtobusno zaklonišče s streho,
predlagamo, da se na tej parceli istočasno uredi mini park - tako bo ta
prostor skupaj z avtobusnim postajališčem zaključena celota.
5.
Kurilna sezona. Že nekaj
časa smo spet v kurilni sezoni. V
zadnjih letih se je povečalo kurjenje na
trda goriva. Pri kurjenju lesa se
sproščajo
tudi
škodljive
snovi.
Kakovost zraka bo boljša, če
poskrbimo za redno vzdrževanje
kurilnih naprav ter v primeru ogrevanja
z lesom zagotovimo primerno suho
gorivo in pravilno rabo peči.
V peč ne sodi: vlažen les (večina
energija gre v tem primeru za izhlapevanje vode), embalaža, obdelan les
(barvan ali lakiran), iverne plošče, plastika, barvne papirnate reklame in drugi
gospodinjski odpadki. Dim in pepel, ki nastajata pri njihovem kurjenju namreč
vsebujeta veliko strupenih snovi, ki onesnažujejo okolje in zrak in škodijo zdravju
ljudi (še posebej otrok in starejših) ter živalim, vse skupaj pa tudi bistveno
zmanjša življenjsko dobo kurilne peči. Naj bosta kurilna sezona in skrb za
zdravo okolje ekološko naravnana, tako bomo ohranili okolico čisto in urejeno,
zrak pa primeren za naše kakovostno in ZDRAVO (so)bivanje. Vse krajane
pozivamo, da upoštevate to opozorilo:
PREPOVEDANO JE KURJENJE VSEH VRST ODPADKOV
tako v NARAVI kot tudi v KURILNIH NAPRAVAH-PEČEH.
Kršitelje obravnava Medobčinski inšpektorat (02 541 35 64).

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 2017.
Zadeva je v usklajevanju med Občino Beltinci, Svetom za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in SGP Pomgradom.
- nabava in vgradnja hladilnika v poslovilni vežici:-,
- čakamo tudi na celovit odgovor z realizacijo s strani Občine Beltinci na Peticijo
zbranih podpisov za izboljšanje prometne varnosti in kakovosti življenja...
VSE dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci
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