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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

Svet KS LIPOVCI v sodelovanju s KUD, TD, Kapelskim odborom in
generacijo mladih rojenih leta 2000 vabi na tradicionalni - jubilejni

25. BOŽIČNI VEČER - obdaritev novorojencev

ki bo v ponedeljek 25. decembra 2017 ob 18. uri pri kapeli Sv.
Petra in Pavla v Lipovcih.
Vljudno prosimo starše letošnjih
novorojencev, da se prireditve
udeležijo skupaj z otroci, da jim
lahko ob tem življenjskem dogodku
iskreno čestitamo in izročimo
simbolično darilo KS Lipovci. Med
prireditvijo so lahko na toplem v
kapeli.
Hvala vsem društvom, klubom,
podjetnikom in posameznikom,
ki na kakršen koli način
pomagate
pri
razvoju
in
promociji KS LIPOVCI, iskrena
hvala za prostovoljne prispevke
(kapela, cerkev, gasilci, športniki),
kar nekaj jih je bilo…pa vendar: »SKUPAJ DOKAZUJEMO, DA ZMOREMO!«
Naj bo mir, ljubezen, zdravje vsepovsod,
naj živi LIPOUvski rod,
da bomo zmeraj ob Božiču reči smeli:
»Bog živi nas pri kapeli!«

VESEL BOŽIČ, ZDRAVO, SREČNO TER USPEŠNO NOVO LETO 2018
ČESTITAMO ob dnevu SAMOSTOJNOSTI in ENOTNOSTI
naj ponosno zavihrajo slovenske zastave po LIPOUvcih…
»LIPOUvskaPOUTica, št. 50« -jubilejni izvod

1. Letos JUBILEJNI – že 25. BOŽIČNI VEČER - obdaritev
novorojencev - pri kapeli sv. Petra in Pavla dne, 25. 12. 2017
ob 18. uri
Ledina tradicije BOŽIČNEGA VEČERA je
bila orana leta 1993 na našem osrednjem
trgu pri kapeli Sv. Petra in Pavla na pobudo
nekaterih članov MoPZ Lipovci. Čeprav je
takrat prisostvoval le en novorojenec
tistega leta - pa je bil 1. Božični večer nekaj
posebnega iz več razlogov: novorojenca so
starši dobesedno položili na slamico
improviziranih jaslic ob kapeli, kjer je
sladko spal, sam dogodek pa je bil zelo
dobro obiskan, kar je bilo več kot dobro
znamenje, da je potrebno z njim nadaljevati
in tako je letos naš – LIPOUVSKI BOŽIČNI
VEČER dočakal jubilejno – 25. obletnico,
na kar smo lahko zelo ponosni. Na letošnji
prireditvi se predstavi generacija 2000** - mladih rekrutov z izvedbo božične
igrice, tradicionalno pa zapojeta Moški pevski zbor Lipovci in Lipovske ljudske
pevke. Po prireditvi je poskrbljeno tudi za sladki del in tople napitke.
Vljudno vabljeni na JUBILEJNI božični večer v velikem številu!

2. Letošnja neuradna STATISTIKA v Lipovcih:
rojstva*: 8 (5 deklic, 3 dečki),
umrli: 9 (4 ženske, 5 moških).
Letos imamo v Lipovcih mortaliteto (- 1).
Podatek je neuraden, saj razpolagamo le s podatkom o novorojencih*, za katere
so njihovi starši prijavili rojstvo na občini Beltinci (upamo, da jih je še več in da to
sporočijo na: 041 216 418 (Dejan)).
*NOVOROJENCI 2017
1. Zala Mertük, Lipovci 13
2. Lara Mertük, Lipovci 13
3. Niko Krauthaker, Lipovci 50c
4. Vid Žižek, Lipovci 51c
5. Marko Erjavec, Lipovci 83
6. Lorena Husar, Lipovci 165
7. Tara Žekš, Lipovci 206a
8. Eva Lebar, Lipovci 232

**LETNIKI 2000 (sodelujoči)
1. Lara Vinkovič
2. Laura Tratnjek
3. Nastja Žižek
4. Eva Smej
5. Blaž Toplak
6. Matej Sraka
7. Luka Vegič
8. Jaka Zadravec
9. Anja Štuhec
10.Manuela Vrbnjak
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3. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci...
- izgradnja pločnika na Bregu (relacija Toplak (Vegič) – vaški dom: trenutno je v
fazi utrjevanja in postavljanja robnikov, vodovodni jaški so vgrajeni za vsako
parcelo, dela se bodo nadaljevala, ko bodo izboljšane vremenske razmere.
Izgradnja pločnika od vaškega doma do Gančan bo prihodnje leto na spomlad.
- javna dela: do 30. 12. 2017 opravlja javna dela Denis Novak iz Murske Sobote in
sicer kot napoteni delavec preko ZTK Beltinci,
- šolska avtobusna postajališča: iz občine Beltinci smo dobili obvestilo, da
dosedanja postajališča ostajajo v uporabi predvidoma do spomladi 2018 in da je
trenutno odprt javni razpis za izbiro izvajalca šolskih prevozov. Zaradi tega je
zastala izgradnja hitrostnih ovir,
- plan dela za leto 2018: izgradnja hitrostnih ovir na relaciji h.št. 38 – 50, montaža
hitrostnih ovir v Čreti (med drugimi v bližini ŠRC), vzdrževanje cest, preplastitev
odsekov na relaciji: krožišče do h.št. 51c in na relaciji PGD – Trate, sofinanciranje
prenove lipovske kapele, sodelovanje in spremljanje izgradnje pločnika na Bregu.
Realizacija plana bo odvisna od razpoložljivih sredstev, zato bomo zahtevali
sofinanciranje s strani občine Beltinci.
- V začetku decembra smo priredili sprejem za starejše krajane 65+, udeležilo se
ga je okrog 95 starejših, katere so še posebej razveselili malčki otroškega vrtca
Slamica Lipovci (spodaj na sliki z vzgojiteljicema), hvala vsem nastopajočim.

•

poleg 25. jubilejnega Božičnega večera - imamo v teh dneh še en jubilej in
sicer - 50. jubilejni izvod Lipouvske poutice:
18. 12. 2006 je namreč izšla 1.
številka
Lipouvske
poutice
(op.:informativna obvestila je Svet KS
Lipovci izdajal že prej), na levi strani je

njen uvodnik. Skupaj pa beremo
njen že – 50. – jubilejni izvod,
Hvala vsem, še posebej vsem
članom sveta KS Lipovci iz vseh
mandatov in aktivistom naših
klubov in društev, ki ste v vseh teh letih s svojim (so)delovanjem v KS Lipovci na
raznih področjih doprinesli k razvoju našega kraja in tako tudi večkrat bili kreatorji
vsebine in tematike naše in vaše Lipouvske poutice, kateri želimo še več takih
jubilejev, naši KS Lipovci pa razvoj, ki bo vsaj z zahtevo in v skladu s časom…
»LIPOUvskaPOUTica, št. 50« -jubilejni izvod

4. Obvestilo KAPELSKEGA odbora
V prvi polovici decembra smo člani Kapelskega odbora Lipovci
zbirali prostovoljna sredstva po lipovskih domačijah za obnovo
ŽUPNIJSKE CERKVE BELTINCI in vsaki domačiji izročili
koledar Župnije Beltinci. Zbrali smo 9.950,00 €. Hvala vsem
skupaj v imenu naše celotne župnije. Vsak darovalec je lahko
ponosen na svoj doprinos k prenovi cerkve, saj njena prenova
zelo lepo napreduje.
Kot smo vas že obvestili – se bo II. etapa obnovitvenih del na
LIPOVSKI KAPELI začela takoj zgodaj spomladi 2018.
Na pogrebu pok. Franca Rajnar je bilo darovano 150,00 € za lipovsko kapelo, za
kar se iskreno zahvaljujemo.
Kdor želi - lahko za obnovo 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.

5. Poslanici PGD Lipovci se pridružujejo vsa društva, klubi in organizacije
naše KS…

Naj iskrice v očeh se vam prižgejo,
srca naj le dobro vejo.
Vejo naj, da z vami v vasici,
vedno na pomoč lipovski smo gasilci!
Blagoslovljene božične praznike in
srečno v novem letu!

6.Vesela NOVICA: EuroHockey, Club Challenge II,
Men, HK Lipovci, Slovenija 2018, 17. – 20. maj.
Evropska zveza za hokej na travi je izbrala HK Lipovci -

kjer je hOKey doma: NašaPOT - NašPONOS...
za organizatorja klubskega evropskega tekmovanja v II.
jakostnem razredu. To je vsekakor priznanje za letošnjo
zelo uspešno in odmevno organizacijo in osvojitev klubskega
in za organizacijo državnega prvenstva III. razreda.
Čestitamo za odličnost!
VSE dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci
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