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VSEM GOSPODINJSTVOM V KS LIPOVCI

Poletje je odšlo, bilo je táko kot ga še ni bilo. Dejansko smo zaradi COVID-19
omejeni, življenje je bilo skoraj zaustavljeno, gospodarska rast je padla… V skladu s
predpisi so bile v času epidemije odpovedane vse množične prireditve, o čemer smo
že poročali v prejšnji številki. Vseeno se v Lipovcih poskuša z upoštevanjem vseh
priporočil in predpisov NIJZ za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa izpeljati
nekatere društvene aktivnosti, tradicionalne prireditve, na simbolični ravni je bilo
obeleženo tudi lipovsko proščenje…ja, bilo je tudi nekaj pozitivnih signalov (več v
nadaljevanju) in to nam daje smelo upanje, da skupaj (z)moremo delovati tudi v
takem okolju in hktrati poskrbeti za svojo varnost…

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











Svet KS Lipovci je opravil 2. korespondenčno sejo in posvetovalni sestanek
z vodstvom Komune, zapisniki bodo objavljeI po potrditvi (več pod točko 2).
MoPZ Lipovci je spontano pripravil 1. Petrov večer pri lipovski kapeli.
Sanirani so bili usedli kanalizacijski jaški na relaciji krožišče »Križ« proti
notranjosti kraja, začrtana je talna prometna signalizacija pri vaškem domu.
Obnovljen je spomenik »Jakobova mamca« na lipovskem pokopališču.
Izpeljana je bila 28. Likovna kolonija Izak Lipovci.
Opravljen je bil sestanek Kapelskega odbora z župnikom.
Naša KS je sodelovala v videospotu promocije Prekmurja.
Hokejski klub Lipovci nadaljuje z odličnimi rezultati in aktivnostmi pri
vzdrževanju igrišča in klubskih prostorov. Čestitamo!
Jože Pivar peš iz Beltinec, Lipovec v Piran.
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 2. korespondenčno sejo in
posvetovalni sestanek s Komuno
V torek 11. 8. 2020 ob 18. uri je bil posvetovalni sestanek Sveta KS Lipovci z
vodstvom Komune Beltinci, na katerem smo obravnavali: določitev in izgradnja
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varnih avtobusnih šolskih postajališč ter zadeve vezane na izboljšanje prometne
varnosti na območju KS Lipovci.
Dogovorjeno je bilo: glavno šolsko avtobusno postajališče se skupaj s čakalnico
zgradi na Tratah in sicer zamaknjeno s cestišča na parceli KS. Istočasno se preuredi
obstoječe križišče na Tratah v križišče s spremenjenim prometnim režimom, postavi
in zariše se vsa potrebna prometna signalizacija, kar bo na tem odseku umirilo
promet in izboljšalo prometno varnost. Predviden čas izvedbe: do konca leta 2020.
Po izgradnji glavnega avtobusnega postajališča se bo pristopilo k optimizaciji števila
avtobusnih postajališč, saj dosedanja niso v skladu z obstoječo regulativo, predvsem
pa niso varna.
Prav tako se bo še letos pristopilo k realizaciji umirjanja prometa na relaciji h. št. 40
do 44, kar bo izboljšalo prometno varnost na tem odseku.
Po zadnjih informacijah s strani direktorja Komune - so navedene zadeve v pripravi
in nekaj od njih bo realiziranih do konca letošnjega leta. Spremljajmo vsi!

3. Sanacija kanalizacijskih jaškov
Po dolgoletnih urgencah so
bili koncem julija končno
sanirani posedli in
udeležencem prometa
nevarni kanalizacijski jaški
na relaciji krožišče »Križ«
proti notranjosti našega
kraja. Se pa pojavljajo na
vaških cestah nove udarne
jame, o katerih obveščamo
Komuno.
Pri vaškem domu je prav
tako – končno - v križišču
zarisana talna signalizacija,
ne pa tudi v ostalih križiščih,
kakor tudi ne prehodi za
pešce, za kar smo prav tako
že večkrat urgirali na občino.
Upamo, da bo z realizacijo
dogovora iz zgornje 2. točke
– nekaj tega tudi narejeno v
smeri izboljšanja prometne
varnosti in kakovosti življenja
v naši KS. Vsekakor Svet KS
nadaljuje
konstruktivne
pogovore, da bo predlagano
tudi narejeno!
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4.
Obnova
mamca

spomenika

Jakobova

V skladu s sklepom Sveta KS Lipovci je akademska
kiparka mag. Irena Čuk sanirala poškodbe na
spomeniku "Jakobova mamca" na lipovskem
pokopališču. Spomenik je bil nazadnje obnovljen leta
2007, prav tako na pobudo Sveta KS Lipovci ga je
takrat strokovno obnovila mag. Irena Čuk.

5. Likovna kolonija Izak Lipovci št. 28 je pod streho
Društvo za napredek umetnosti Aquila je
28. Likovno kolonijo Izak Lipovci zaradi
COVID-19 izpeljalo nekoliko pozneje in
sicer med 14. in 18. sept. z manj
udeleženci, bilo jih je 6: Igor Banfi (Murska
Sobota, Brezovica, nov umetniški vodja, ki
je nasledil dolgoletnega vodjo Petra
Vernika), Jaka Dolenc (Tolmin), Milena
Gregorčič (Ljubljana), Gregor Pratneker
(Maribor), Mitja Stanek (Radenci) in
domačinka Maša Mlinarič (Lipovci). V
petek so pripravili priložnostno razstavo
nastalih
del
s
krajšim
kulturnim
programom. Prisotne sta pozdravila tudi
Marko Virag, župan občine Beltinci in
podpredsednik
Sveta
KS
Lipovci,
umetnikom sta čestitala za nastala dela,
društvu pa za upešno izvedbo tradicionalne
likovne kolonije in jim izročila priložnostni
spominek domače KS. Letošnja kolonija je
bila izvedena z upoštevanjem vseh
predpisov in smernic NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja okožbe virusa COVID.

6.

Kapelski odbor Lipovci (opravljen sestanek,
pobiranje prostovoljnih prispevkov za prekritje kapele bo v
nedeljo 4. 10. 2020 med 10. in 12. uro) Na pobudo beltinskega
župnika se je Kapelski odbor sestal z njim 9. sept. v lipovski
kapeli. Seznanjeni smo bili z gospodarskim stanjem in
lastništvom objektov župnije, nepremičnine vključno s farno
cerkvijo ostajajo v lasti župnije, nadaljevalo se bo s potrebno
obnovo objektov, vsako drugo nedeljo v mesecu se v ta namen
med 10. in 12. uro zbirajo prostovoljni prispevki po vaških
kapelah.
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Kapelski odbor Lipovci je seznanil župnika z dosedanjimi obnovitvenimi deli v lipovski
kapeli v sklopu priprav na njeno 100. obletnico, ki bo leta 2022. Preostalo je še
prekritje strehe, ki ga planiramo na spomlad 2021.
Ponovno vljudno prosimo vsa lipovska gospodinjstva za prostovoljnji
prispevek za lipovsko kapelo, ki ga bomo pobirali vsako 1. nedeljo v mesecu
med 10. in 12. uro v lipovski kapeli, začnemo v nedeljo 4. oktobra, itd. Stanje na
našem računu trenutno znaša 6.313,65 €. Hvala vsem, ki tudi ob drugih
priložnostih darujete za lipovsko kapelo (nazadnje Katarina Mesarič 50,00 € za pok.
Alojza Mesariča, hvala in naj počiva v miru).

7. V promociji Občine Beltinci in Prekmurja sodelovala tudi
KS Lipovci
Agencija Kompas je v juniju posnela videospot za promocijo tudi v Lipovcih, med
drugim je bila predstavljena ročna obrt izdelkov iz slame na domačiji »Jakobovih« v
hiši »Doužnjek«, lipovska kapela in spominski park ter Vučja jama, ob kateri je Moški
pevski
zbor
Lipovci
zapel
prekmurske
pesmi.
Posnetek
je
na:

https://www.facebook.com/128163070631083/posts/3257679884346037/

8. Moški pevski zbor Lipovci bo letos obeležil 40 let
organiziranega delovanja
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.

9. Naredil pol milijona korakov iz Beltinec, Lipovec do Pirana
Jože Pivar – Juš, naš sokrajan se je v začetku avgusta peš
odpravil iz Lipovec v Piran in tako na svoj način proslavil
državni praznik Priključitev Prekmurja k matičnemu narodu.
Vsekakor zelo pogumno dejanje, tudi skrb ter ozaveščanje
gibanja za zdrav življenjski slog in več kot dostojna promocija
občine Beltinci ter Krajevne skupnosti Lipovci.
Iskrene čestitke!
Vse dobro vam želi Vas Svet KS Lipovci
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