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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

Pozdravljeni v neki novi, čisto drugačni pomladi, ki jo zaznamuje svetovna pandemija
corona virusa COVID-19. Naše življenje se je popolnoma spremenilo, o čemer
dnevno poročajo mediji vseh vrst od svetovnih, evropskih, državnih do lokalnih. Tudi
naša občina Beltinci je hitro reagirala in vsem gospodinjstvom dostavila zaščitne
maske, ki so jih izdelali domači lokalni podjetniki , med prvimi v državi pa je ustrezno
zavarovala Dom Janka Škrabana v Beltincih pred morebitno okužbo z virusom, kar
je pohvalno.
Uspešni smo, dobivamo manjše bitke, ki so pogoj za zmago. Izolacija, osama,
karantena – to je besednjak, ki štrli na vsakem ovinku… Kljub vsemu - uspelo nam
bo, kar smo že dokazali, zato dosledno spoštujmo navodila in predpise v času
pandemije, ki je sicer s 15. 5. 2020 preklicana z veljavnostjo 31. 5. 2020.
V takem razpoloženju smo
letos praznovali praznika ob
Dnevu upora proti okupatorju
in ob 1. ter 2. maju - Prazniku
dela.
Hvala vsem, ki ste z
izobešenimi zastavami po
svojih domovih izkazali čast,
spoštovanje in pripadnost
naši domovini Sloveniji.

1. Novice, obvestila, aktivnosti iz KS Lipovci...




V skladu s predpisi so v času pandemije odpovedane vse množične
prireditve, tako so tudi v Lipovcih odpadle prireditve: ob Dnevu žena,
Gregorjev pohod, Čistilno-ureditvena akcija, razstava Vezilj in izdelkov iz
šibja, odpovedana je prireditev ob postavljanju mlaja na ŠRC in kresovanje
ob Prazniku dela. Prav tako je odpovedano evropsko prvenstvo v hokeju na
travi, ki je bilo planirano koncem maja na ŠRC Lipovci.
Planiramo, da bomo nekatere prireditve oz. akcije kot je npr. velika čistilnoureditvena akcija in razstava vezilj ter izdelkov iz šibja organizirali in izvedli
še letos po zaključku pandemije
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Svet KS Lipovci je opravil 1. korespondenčno sejo, zapisnik bo objavljen po
potrditvi (več pod točko 2)
v Moškem pevskem zboru Lipovci so stekle aktivnosti za obeležitev 40.letnice organiziranega delovanja, ki bo koncem leta (več pod točko 3),
Člani HK Lipovci so ob upoštevanju vseh varnostnih navodil povezanih s
pandemijo Covid-19 izvedli čistilno akcijo na ŠRC Lipovci (več pod točko 4),
Ob Vučji jami je prepovedano odlagati material za kres (več pod točko 5),
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.

2.
Svet KS Lipovci je
opravil 1. korespondenčno
sejo
Zaradi razglasitve pandemije
COVID-19 je Svet KS Lipovci
opravil le korespondenčno sejo,
na kateri je med drugim
obravnaval sanacijo brežine ob
Vučji jami. Namreč ob izgradnji
poljske poti v sklopu komasacije
k.o. Gančani je bil izveden tudi v
poseg v brežino, ki je služila kot
naravna zaščita pred zdrsom in
prepovedanim dovozom motornih
vozil v neposredno območje
gramoznice. Svet KS Lipovci je
o
tem
obvestil
izvajalca
komasacije k.o. Gančani in
občino Beltinci ter ju pozval k
sanaciji brežine v prvotno
stanje. Prav tako smo na občino
Beltinci ponovno poslali predlog
za sanacijo glavne vpadnice iz
smeri krožišča ter zahtevo za
ureditev šolskih avtobusnih
postajališč z izgradnjo pločnika
ter druge zahteve, katere je s
peticijo podpisov leta 2017
podprlo več sto krajanov. Najbrž
bo moral biti na to tematiko
sklican zbor krajanov Lipovcev, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
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3. MoPZ Lipovci bo letos obeležil 40 let organiziranega
delovanja, javni poziv za objavo pesmi v zborniku…

Moški pevski zbor Lipovci skupaj s škofom dr. Petrom Štumpfom in poslancem DZ
Jožefom Horvatom, junij 2019, maša za domovino v ljubljanski stolnici.
Ob tej jubilejni obletnici bo KUD Lipovci izdal zbornik, v katerem bodo poleg
prispevkov o MoPZ Lipovci med drugim objavljene tudi prekmurske pesmi, ki so
jih zapisali ali uglasbili lipovski krajani in/ali zapel Moški pevski zbor Lipovci, zato
naprošamo in pozivamo vse zainteresirane za objavo svojih pesmi, da le-te
pošljejo najkasneje do 15. 9. 2020 na elektronski naslov: lujz.sraka@siol.net ali
franc.cigan@siol.net in sicer največ do 5 pesmi v prekmurščini. Uredniški
odbor si pridružuje pravico do izbora za objavo v zborniku, avtorji pa se strinjajo
z objavo svojih del in svojega imena v zadevnem zborniku.
4.

Delovno-ureditvena akcija HK Lipovci na ŠRC

Ob upoštevanju varnostnih navodil so članice in člani U-16 HK Lipovci v času
pandemije opravili delovno-ureditveno akcijo na ŠRC Lipovci, med drugim so uredili
okolico ŠRC in obnovili ograjo okrog igrišča, kar je pohvalno in povsem soglasno z
njihovo vrednoto: HK Lipovci – naša čast – naš ponos.
Na svojem fb profilu so zapisali: »Naši člani selekcije U-16 so pokazali, da znajo
poleg hokejske palice poprijeti tudi za metlo. Ob upoštevanju pravil, ki veljajo v času
karantene, so uredili hokejsko igrišče kakor tudi okolico igrišča. Pokazali so, da tudi
v takšnih časih lahko postorimo kaj dobrega, ne samo zase ampak tudi za druge, ter
domačo vas.« BRAVO!
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Akcija HK Lipovci U-16 je uspela.

5. Prepovedano: odlaganje materiala za kres in dovoz z
motornimi vozili v območje neposredno ob gramoznici
Svet KS Lipovci je na svoji 5. redni seji sprejel sklep št. 53: Zaradi varnosti, požarne
ogroženosti in iz ekološkega
razloga je letos in v prihodnje,
prvomajsko kresovanje ob
Vučji jami na simbolični ravni.
To pomeni, da bo KS Lipovci
sama poskrbela potreben
lesni material za kres in da je
strogo prepovedano voziti
odpadke, vejevje in ostali
gorljivi material na mesto
kresovanja ob Vučji jami,
kršitelji se prijavijo pristojnim
službam! Pred cestnim vhodom v gramoznico bo zaklenjena zapornica! Za vse
potrebne informacije glede oddaje lesnega materiala in drugih odpadkov se obrnite
na Zbirni center Beltinci: https://www.saubermacher-komunala.si/kje-zbiramoo…/beltinci oz. na Saubermacher-Komunala: +386 (0)2 526 84 50. Istočasno
obveščamo, da je dovoz z motornimi vozili v območje mimo zapornice ali po
privatnih parcelah v območje gramoznice strogo prepovedan, kar je označeno
tudi s prometnim znakom na zapornici. Motorna vozila je dovoljeno pustiti na
parkirišču pred gramoznico. Kršitelje obravnava policija.
Vse dobro vam želi Vas Svet KS Lipovci
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