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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

Svet
KS
Lipovci
v
sodelovanju s KUD Lipovci
vabi na sprejem deklet, mater
in
žena
ob
ženskomaterinskem dnevu, ki bo v
soboto, 16. 3. 2019 ob 18. uri v
vaškem domu Lipovci.
Pozdravljena dekleta, matere in žene:
vsak dan sodelujemo, v mesecu marcu
pa
naše
sobivanje
skupaj
nadgrajujemo in obeležujemo še
posebej vam v čas in zahvalo s
prireditvami kot sta VAŠ in naš DAN ŽENA in MATERINSKO-STARŠEVSKI DAN.
Ob teh praznikih vam iskreno čestitamo: naj bo to praznovanje, kakor tudi
sleherni dan obsijan(o) še naprej z obojestranskim spoštovanjem,
sodelovanjem, ljubeznijo in vsakdanjimi malenkostmi, ki pričarajo nasmeh na
naša lica… Kulturni program pripravlja KUD Lipovci, po programu sledi pogostitev
in zabavno druženje. Prijave zbiramo do 15. 3. 2019 v Trgovini Tuš Lipovci,
prijavnina znaša 5,00 € po osebi.

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci…





izveden je bil 26. božični večer, na katerem smo obdarili novorojence
minulega leta,
v začetku leta potekajo zbori članov naših društev in klubov, ki so med
najaktivnejšimi v naši občini, kdor želi, naj pride na zbor ali naveže kontakt z
društvom ali klubom, še posebej mladi in se pridruži društvenemu življenju,
ki nas povezuje ter notranje bogati, vabi in omogoča, da pokažemo svoje
talente. Termini zborov in kontakti društev ter klubov so objavljeni na
www.lipovci.si, vabljeni,
Vezilje KUD Lipovci že pripravljajo izdelke za tradicionalno razstavo, na
katero boste prejeli posebno vabilo, prav tako za razstavo izdelkov iz šibja,
ki jo pripravlja zadevni študijski krožek,
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HK Lipovci je bil proglašen za 2. najboljši športni kolektiv, Alen Maučec pa
za naj perspektivnega športnika občine Beltinci za leto 2018. V dvoranskem
državnem prvenstvu, ki se je februarja odvijalo v Murski Soboti je HK Lipovci
osvojil državni naslov v ČLANSKI konkurenci in v kategorijama U10 ter U13.
ČESTITAMO!

KUD Lipovci je v februarju
proslavilo 30 let uspešnega
organiziranega delovanja. V
tem času je društvo pustilo za
sabo pomemben kulturni pečat,
kar sta v zahvalnem govoru
poudarila Marko Virag, župan
Občine Beltinci in Dejan Jakob,
predsednik KS Lipovci, slednji
je predsednici in vodjem sekcij
ob tem jubileju izročil zahvalo in
simbolično darilo. Največje
darilo pa je bilo nabito polna
dvorana vaškega doma.
TD Lipovci je v pustnem času izvedlo pustno povorko po Lipovcih,
v vmesnem času je svet KS Lipovci opravil 2. redno sejo, več o tem v
nadaljevanju. Vse podrobne novice, zapisnike... in razne slike ter ostalo si
lahko ogledate na spletni strani: www.lipovci.si 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 profilu
NouvaLIPOUvska pout.
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2. Zadolžitve članov Sveta KS Lipovci za mandat 2018-2022:
Dejan Jakob (041 216 418): ceste, poljske poti, pogodbe, koordinacija dela.
Franc Cigan (031 354 536): spletna stran, razpisi, kapela, Lipouvska poutica, Vučja
jama.
Alojz Sraka (041 846 606): razsvetljava, ŠRC, razpisi, Vučja jama.
Alojz Mesarič (041 730 048): prometna signalizacija, javna dela (sodelovanje s
Komuno Beltinci), pokopališče.
Franc Maučec (041 792 297): ŠRC, »Zeleni otok«, odvodnjavanje, Vučja jama.
Mateja Berden (041 902 271) in Jasmina Marič (031 281 791) koordinacija z društvi
(s poudarkom na prireditvah), obiski starejših krajanov, sociala, sodelovanje z
Rdečim križem, Karitasom.
3. Svet KS Lipovci je 2. seji sprejel razvojni program in plan
dela za tekoči mandat in ga poslal na Občino Beltinci. Razvojni program
zajema:
- Celostno ureditev medgeneracijskega središča skupaj z vaškim
jedrom…
- Rekonstrukcija glavne vpadnice v Lipovce od krožišča do prvih hiš in
rešitev odvodnjavanja ter celostna ureditev od kolesarske steze
naprej…
- Rekonstrukcija cestnega odseka na relaciji: Vegič-Toplak – vrtec –
Trate in ureditev krožnega prometa na Tratah…
- Nabava montažnih tribun z do 200 sedeži za namene Hokejskega kluba
Lipovci in izposojo tribun KUD-u Beltinci za namen vsakoletnega folklornega
festivala. Istočasno se uredi otroško igrišče (igrala) na ŠRC.
Podroben razvojni program in plan dela za tekoče leto bosta objavljena v zapisniku
na www.lipovci.si po sprejemu zapisnika. Izvedba programa je odvisna od naših
prizadevanj in prepričevanj občine, da ga uvrsti v razvojni program in proračun.

4. Spominska plošča o padlih in pogrešanih na fasadi
lipovske kapele
Svet KS Lipovci v sklopu 100. letnice pridružitve Prekmurja k matični domovini v
sodelovanju s Kapelskim odborom Lipovci in ustnim soglasjem Župnije Beltinci
začenja aktivnosti za vgradnjo spominskih plošč na fasado kapele z napisom v
slovenskem jeziku padlim in pogrešanim Lipovčarjem med I. in II. svetovno vojno.
Podatke o padlih med I. svetovno vojno imamo, nimamo pa podatkov o padlih in
pogrešanih Lipovčarjih med II. svetovno vojno, zato prosimo vse, ki s takimi podatki
razpolagajo, da nam jih sporočijo do 30. 4. 2019 na: franc.cigan@siol.net, GSM: 031
354536 ali na alojz.sraka@teleing.com, GSM. 041 846 606.

5. ODVOZ vejevja za prvomajski kres
Odvoz vejevja in ekološko neoporečnega gorljivega materiala za prvomajski kres na
zbirno mesto ob Vučji jami je možen ob predhodni najavi. Odvoz bo kontroliran in
dovoljen do kritične mase, ki bo ustrezala vsem varnostnim in okolju-varstvenim
predpisom.
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6. Obvestilo za prevzem vreč za odpadno embalažo
Komuna Beltinci sporoča: Plastične vreče za odpadno plastično embalažo lahko
prevzamete v torek 12. 3. 2019 med 10. in 17. uro v vaškem domu Lipovci ali od
14. 3. 2019 naprej med delavniki med 8. in 15. uro na čistilni napravi Melinci (več
na: https://www.beltinci.si/objava/17749).

7. VABILO na veliko pomladansko DELOVNO-UREDITVENO akcijo
Vsak čisti, ureja in pospravlja po svojih močeh na svoji domačiji, večkrat slišimo
pohvalne besede o urejenosti lipovskih domačij. SKUPAJ poskrbimo tudi za
urejenost in še lepši izgled celotne krajevne skupnosti, ki je naš SKUPNI DOM.

Svet KS Lipovci organizira veliko pomladansko delovno-ureditveno akcijo, ki bo
v soboto dne, 30. 3. 2019 po naslednjem programu:
-

Od 7,30 do 8. ure zbiranje na ŠRC Lipovci, razdelitev v skupine
Od 8. do 14. ure potek akcije
Od 14. ure naprej piknik in druženje.

Plan dela na akciji:
-

-

Vučja jama: odrez odvečnega drevja in vejevja ter odvoz le-tega na kres,
ureditev brežin, zasaditev dodatnih dreves, postavitev novih klopi,
Zeleni trikotniki, info točke, prometni znaki po celotni KS: po potrebi odrez
vej in ureditev, prebarvanje klopi, po potrebi izravnava in utrditev vseh
prometnih znakov po KS, čiščenje obcestnega jarka na ovinku pri h.št. 41a,
Spominski park za kapelo: ureditev, zasaditev nadomestnega kostanja,
Krčevina: ureditev bankin
Vaški dom: ureditev okolice, obrez vinske trte, popravilo vrtne ograje in
zunanje strešne škatle ob sanitarijah.

Prosimo VSE ljudi, tudi tiste, ki niso člani društev ali klubov, čutijo pa pripadnost in
odgovornost za urejenost našega kraja in imajo voljo, veselje ter fizično sposobnost
za sodelovanje v akciji, da pridejo in doprinesejo k uspešnosti akcije. Posebej
prosimo predsednike društev in klubov, da k akciji animirajo čim več članov. O
akciji se bo vodil seznam prisotnosti, sodelovanje na akciji je prostovoljno, vsak
skrbi in odgovarja za svojo varnost. Prosimo, da s sabo prinesete različno orodje:
lopate, grablje male in velike vrtne škarje, metle, idr. Se vidimo!
Vse dobro vam želi vaš Svet KS Lipovci
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