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In tako eno, dragi bralci, prispet do
konca. Na konot je zmaaj prau, do

s

podouimo in si za naprej m2elimo:

OBCAT{I(E OrClUl

oB pRIc (ovANlu BoZreMH rN NoyotErMH pRAa{Kov
vAM ZruM, DA NAJDm ruDr rRrNUTtr zsr rrn
svoJrM NAJBTTZJTM lrlrKo LEPEGA v NISLEDNIEM I.JTU.
NAJ vAM rETo 1999 pRrNEsE vEUKo zor*16 suer, vrsrrJA rN LJUBEZNT
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WE NNBOUSE! Naj Vam bo torej

VAM VOSCIM

tudi u letu 1999 zdrauje nakbnjeno,
sreea mila in zedotoistuo brenejno!

v woJrM IMENU rN rMENU orensnn oncAlov
Zup N FR{NC clpor

22. dwilka Lipnice sicer zaktjucuje leto, oeadar je pogled. ie usnerjea
unaprej: iupan je na dueh straneh
rozgmil noje razmisljanje o tem, s
tim se bo obaina ukuarjala u prihod-

KARIcsoNfl fs rI nl UNNEPEK [rOTr rdvANoM oNorNEK,
Hocy trcyENEK plLIrtrAToK, AMIKoR sAtlT MAGuxR.a Is
coNDotxAr( fs szERtTrElxNEK A L[cJoBBAx,{T KIVIN]I( A K0vETrcz6 f}tsrN.

rEDvES PoLGAnAtM!
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njem mondatu. Zlasti ne bi sneli sUegbdati poziua. da stopimo skuryj pn

Srecno!

HOzzON 0N0K,rEK EGfSZSIGET, SOK SARINCSIT,

A 5AJAT NETEMDIN

Na nasle&tjih staneh piiemo o
KS Tesmouci, gasibkem ueteranu iz
Vucje Gomile, o te2auah in prAade1,

bt
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pripraui razuojnega p lana !

wnjih u kmetilstr,tt, pa sporlnikih it.
2 in 3 u letu 1998 ...
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Ljudje radi vidimo, da se nacrti, ki smo se jih lotili' pa cetudi so Se
tako zahtevni, vsaj zacnejo uresnicevati za aasa naiega Zivlienja' Pri
tem velikokrat zadostui€ ae, ee opziiamo, da se stvari premikqio v pravo smer, pa aeprav je do pravih rezultatov in koncnih ciljev ie dalec'
To sic-er ni moje osnovno vodilo pri pripravi pro;grama razvoja
naSe obcine v prihodnje, vendar pa Lelim Le s tem uvodnim stavkom
povedati, da vieh ciljev nikoli ne bo moZno uresniciti. Vedno jih bo
vee, kot jih je objektivno mogoae izpolniti
bt.auoo , ocmi nasprotnikov in opozicionistov bi bilo morda bo'
lje, ee se cim manj stvaii premika, zato bodo tudi v tem- mandatu de'
lali vse, da bi se iazvoj cimbolj upocasnil oziroma morda celo obstal
na mestu. Vendar sem preprican, da nas je veliko vec tistih' ki si di'
namicen razvoj 2elimo in smo pripravljeni pri tem aktivno sodelovati'

.

STRAIESI(I PLAN RAZVOIA
Osnovna naloEla ki jo bom poskuSal uresniiiti v naslednjih
Stirih letih, je vsekakor pritegniti k sodelovanju vse obcane,
posebej pa raeunam na podporo ljudi, ki imajo dovolj

znanja, izkuSenj. volje h lastrro vizijo.
Pri tem je prva in najpomembnej5a naloga, ki jo bomo
v obdni morali sprejeti, strategija razvoja obeine na gospodarskem in druZbenem podroeju. eeprav se bere nekako
kot izpeta pes€m, pa je vendarle res, da se na ta nacin
rnjlaii'nrazi splo5ni razvojni plan obcine, ki ga bo treba
pripraviti in ga potem tudi zaieti uresnicevati.
Ce v sploSnem delim podrocja strateikega plana razvoja na podsisteme, ki so v naSi obeini najpomembnejii,
potem jih je moZno opredeliti z naslednjim:
kmetijswo kot posebej pomemben del gospodarstva v

-

-

obiini;

vse ostalo gospodarstvo, ki vkljucuje tudi podrocje in-

frxhukture;
in celoten splet druZbene strukture.
Tudi ob tej priloZnosti bi Zelel pozvati k sodelovanju

vse tiste posameznike v obcini, ki ste pripravljeni aktivno
sodelovati pri pripravi sftate5kih planov. Veselilo me bo, ie
se boste sami oglasili, da ne bi kdo, ki je pripravUen sodelovaf in gotovo spada med shokovnjake, ki jim je pohebno dati moZnost, izostal zaradi nepoznavanja ali kakega
drugega razloga.

RAZYOI

l(tEruswA

Moje razmElianje o shategiji razvoja kmetijstva

v obiini je

naslednje:

.

Kmetijstvo bomo glede na obseg kmeti, naravne
danosti in prilagoditve vedno zahtevnej5im hZnim
razmeram morali deli[ na ,intenzivno kmetijstvo" in

,defenzivno (bio)kmetijstvo". Temu bi bilo potrebno pri-

.
.

lagoditi nacrte prestrukhlriranja sleheme kmetije v
obeini, predvsem pa tistih, kjer imajo lastniki namen
ukvarjati se s kmetijstvom kot edino dejavnosljo.
Podpora delovanju in ustanavljanju zadrug ali drugih
oblik zdruZevanja kmetov na interesni ravni, ki bodo
opravljaie predvsem pomembne komercialne in marketinSke posle.
Ustvarjanje lastne blagovne znamke za sadje, vino, ze'
lenjavo, kulinariko, domado obrL.. To naj bi bila predvsem dodatna moznost organiziranega nastopa na trgu
in doseganja vi5jih cenovnih razedov.
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Dopolnilna dejavnost na kmetijah je nujna dodahra vse-

bina za lashro prodajo ustvarjenih resuvsov

(vseh

pridelkov).

. ker je

po moZnostih kmetovanja
primema
za sadjarstvo, vinomoZno deliti na obmocja,
gradnistvo, pridelavo ZiL sladkome pese, ajde, prosa,
pa5nike... je temu primemo pohebno pripraviti razvojne

.

obmocje obiine

projektne naloge, ki bodo upoStevale te danosti.
Nadaljevanje priprave forumov kot oblike civilne iniciative, prek katere bo moZen posreden pritisk na vladne

ukrepe,

ki

bodo morali bolj upoitevali poloZaj

te

panoge na obmocju, kot je nase, kjer je 5e vedno veliko kmeckega Zivlja.

MOCNOSTI nAzYolA
GOSPODARSIVA, PREDVSEM IUNIZiIA'
OBRTT I]{ PODIETNISIVA

tzt(oRlsilMo

Ceprav sodi naia obiina po zadnjih podatkih zavoda za
zaposlovanje med obcine v re$t1i z najmanj re$strirano
brezposelnimi, je moja osnovna Zelja in cilj ustvarjati pogoje za nova delovna mesta predvsem v gospodarstvu
torej v realnem sektorju.
Clede na naravne danosti in Ze razviti turisticni potencial vsekakor najvee pricakujem od turizma in z njim

-

povezanih dejavnosti. S tem namenom se pospe5eno
pripravljamo na ustanovitev Lokalne hristicne organizacug
ki nam daje moZnosti, da med prvimi v drZavi v skladu z
novim Zakonom o pospe5evanju turizrna dobimo dodeljen
naziv ,turisticno obmocje*. S tem se bodo moZnosti naertnega razvoja in promocije turizma bistveno povecale, saj
bo mozno poleg sodelovanja v pripravi nacionalne strateg;je ranola turizma sodelovati tudi pri delitvi sredstev za
tlizem z drZavne ravni - to pa odpira dodahre moZnosti
tudi za nove projekte, s katerimi Zelimo popestriti naso
turisbdno ponudbo. Lokalna turistiena organizacija, ki naj

bi imela sedeZ v na5i obeini, bo glede na zadnje srecanje
zupanov s podroeja upravne enote Murska Sobota vkljucevala vse te obcine in morda 5e kateYo z drugega konca
Prekmurja. To bi naj bil tudi hkrati eden od projektov re$onalnega povezovanja na interesni bazi.
Kaj imam v mislih, ko govorim o novih moZnostih na
podrocju turDma? Predvsem nove pridobitve v okviru projektov, ki teaejo znohaj Zdravili5ca Moravske toplice,
moZnosti novih turistianih objektov v Bukovnici, Vueji
Gom i, eardi, vinske turistiene ceste na vseh vinollradni522

de(emDe, rccE

tOI(ALNA SAMOUPRAVA
kih obmoijih z dodakro raznoliko ponudbo,

kolesarske

steze, trZnico v centru obcine, revitalizacijo in ureditev
gramoznic v lvancih, Mlajtincih, Filovcih, Lukadevcih, ureditev ka'Zipotov in oznadevalnih tabel, vkljucitev lova in ribolova...

Pa projekte, ki bodo lahko pomembno vplivali na
razvoj kmetijstva in istocasno nudili dodatne zaposlitve,

kot je zamiSljeno z manj3imi predelovalnimi obrati - mlini, polnilnice, pakimice, pekame, mesnice, hladilnice, vinska klet, sirarne, kmecki hrrizmi z prenoiitvenimi zmogljivostmi...
Seveda bo potrebno vea sodelovanja tudi z 2e delujoii-

mi obrhriki in podjebiki, predvsem pa moramo podpirati
njihove razvojne cilje. Tu lahko pomembno vlogo odigra
naie inkubatorsko podje$e Siner$ja, zato je nujno, da se
tudi podjetniki in obrtniki sami bolj kot doslej neposredno
seznanjate z moZnostmi njihove pomoei.

TOilUNALNA INFNASTRUKIURA
Brez kanaltz,acij, vodovodov, cest in drugjh nujnih objektov

infrastrukhrre seveda ni mogoae pricakovati pravega
ruzeoj4 zato bomo tudi v tem mandatu morali veliko pozomosti namenjati v obaini, vodstvih KS in vaskih odborih
hrdi tem vsebinam. Moja osnovna Zelja je, da v letu 1999
dokoncamo veiino vaikih cest na Gorickem. ki bodo

omogoaile naSim obcanom, da pred vstopom v novo tisocletje pridejo domov po wejeni cesti.
Sicer pa bomo v tem obdobju veliko vei pozomosti in
sredstev namenjali izgradnji kanalizacij
zagotovitvi
zdrave pikre vode za vse naSe prebivalce.

in

Z \z$adnjo osnovnih inirastrukhrrnih objektov pa

se

odpirajo moZnos[ za to, da ponudimo novim investitorjem

opremljene parcele v urejenih obrhrih, podjetni5kih ali
stanovanjskih conah oziroma soseskah. To pa so tiste
vsebinq ki naj bi nase vasi, naselja, predvsem pa veQe policentre

v obiini spet postavile v poloZaj, ko se bodo ljudje
ki ga ponuja Zivljenje na podeZelju, wa-

zaradi bogastva,
cali

v te kaje.

DRUZBENE DEJAVNOSTI
Solski prostor v tem trenutku ne rabi veajih investicijskih
vlaganj, saj smo ena od redkih obain, ki ima to infrasbuktuo dobro urejeno. Po dokoncanju vrtcev v Bogojini
in Filovcih velja enaka ugotovitev hrdi za vrteski prostor.
Vendar pa s tem v obeini nismo re5ili vseh pereeih problemov - hr je dolocanje Solskih okoli5ev; zadeve so lahko
tudi neprijetne, ie ne bomo zmogli skupnega razmi5ljanja v dobro naaih okok ob upo5tevanju dejstva, da je
pokebno izgrajeno Solsko mreZo v obdini zadrZati vsaj
na tej ravni.
Preprican pa sem, da je vlaganje v znanje in kadre
dolgorocno najboljSa ekonomska naloZba zato bomo hrdi
v prihodnje zadrZali princip Stipendijske politike in pomagali nadarjenim in dobrim Studentom in tudi tistim, ki se
morda odlocajo za raziskovalno delo.
Bogati smo z razliinimi vsebinami s podroeja kulhrre,
zato je nujno, da to svoje bogastvo ponudimo na razlicne
nacine 5ir5i javnosti, obogatimo hristiano ponudbo in na
nacin, kot je za posamezne kultume vsebine primemo, to
tudi ohranimo za nase naslednje generacije. Verjetno v ta
kontekt spada nadaljnja izdaja delov naSe male monografije in 5e kaj.
22 de.emb€r
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Sport je organiziran v obiini veliko bolje kot marsikje
drugod, kjer imajo Sportne zveze kot skupne organizacije

iportnikov na obiinskih ravneh veliko vei tradicije nadaljevali bomo dobro zairtano delo in posku5ali vea
vsebine in denarja namenjati kvaliteh in mnoZiinim prireditvam. Problem predstavlja iskanje sponzorjev za naSe
Sportne kolektive. Veliko dela so opraviii najodgovomejSi v

-

posameznih klubih, veliko pa prispevajo tudi star5i

v prihodnje ne kaze na

tudi

bolje.

Zdravstvo imamo dobro organizirano, zato velikih dodatnih investicii ne naartujemo. V preteklosti smo veliko
storili za to, da so ljudje deleZni kvalitetnih zdravstvenih

storitev v naiih ambulantah, lekarna je bistveno pribliZala
te storitve nasim obianom.
Sociala bo v prihodnje precej vecje breme obeinskega
proraauna, zato bom tej temi v eni od prihodnjih Stevilk
Lipnice namenil daljSi vsebinski sestavek. Ob tej priloZnosh
pa Zelim omeni[, da priprave na gradnjo doma za ostarele
v nasi obcini prehajajo v sklepno fazo, in upam, da ga bomo zaceli giaditi v lehr 1999.

Pred nedavnim je bila ustanovljena gasilska zveza
obeine. V pripravi je strategije razvoja gasilstva v obcini.
Na tem podrocju lahko pricakujemo doloiene spremembe,
saj so stro5ki sedanje organiziranosti preveliko breme tako
za obeino kot za sama PGD. Preprican sem, da druStev
ne bomo ukinjali, saj imajo bogato tradicijo.

PRORA.UI{
Seveda pa je za prihodnje

OBETNE

delovanje obcine

in

moZnost

uresnicitve zastavljenih shate5kih crljw z*1o pomembno,
kaksna je njena ekonomska (proracunska) moe zato bo
ob spremenjenem naainu financiranja, ki se uveljavlja z
letom 1999, veliko pomembneje kot doslej skbeti tudi za
prihodkovno stran proraauna. To pa ne bo vedno najlaZe
vcasih pa h:di ne priljubljeno pocetje, predvsem, ie bo heba posegati po dodatnih virih, vendar ie zdaj zagot^vljarr,,
da bom kot dober poznavalec proracuna in financiranja
javne porabe storil vse, da bi bile te obremenitve aim

manjie za ljudi

v

obcini. Obcina bo morala predvsem

zaradi potreb na investicijskem podrocju sta.lno paziti na
to, da uveljavi vse tiste lastne vire, ki bodo neposredno
imeli odraz na obseg sredstev, ki jih s tem lahko dobi iz
drZavnega proraorna. Vee o sistemu bodocega financiranja
obeine bom posku5al zapisati ob pripravi okinskega proracuna, ki bo Ze rezultat novega nacina financiranja.
Vea pozomosti kot doslej bomo v obeini morali na-

menjati pripravi projektnih nalog ae Zelimo pripravljeni
pricakati moZnosti, ki se ponujajo iz evropskih shuktumih
skladov po letu 2000. Zato je spet zelo pomembno, da

imamo izgrajeno lastno vizijo razvoja,

ki bo

osnova

priprave posameznih projektov. Del ewopskih sredstev bomo verjetno lahko koristili Ze v letu 1999 gre za nepovratna sredstva za kolesarske steze.
C€ se po jutru dan pom4 potem se nam v prihodnje
obetajo hr velike moznosti, saj sem elan ene od teh komisij.
Moja Zelja za konec tega pisanja v novolehi Stevilki
naSe Lipnice je tudi to, da bi Vam lahko morda Ze v
naslednjem lehr prek nasega intemega TV kanala zaZelel
srecno, zdravo in uspesno novo leto na zacetku novega ti-

-

soileua.

Ali bo to leto 2000 ali 2001, pa se bodo morali dogovoriti

druEt

Fett crPor, zupan

LtpNlcA
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l(METUSTVO
SPRAVttO
SIAI'KORNT PESE
TE POCAST NAPREI'U'E
Muhasta jesen z obilo padavin.
spwa je bil to samo dei,, v zadnjih dveh tednih pa tudi prezgodnji sneg, je letos poSteno zagodla
predvsem pridelovalcem sladkorne pese, saj ti s svojih polj Se
vedno niso uspeli v celoti spraviti
letoSnjega pridelka.

Po zadnjih podatkih je najhuje
na poljih na obeh bregovih reke
Mure ter na Dolenjskem, kjer je
kljub masovnemu roinemu obi
ranju 5e vedno za okrog 400
hektarjev neobranih povrSin, kar
je po informacijah iz tovame
sladkorja v OrmoZu manj kot desetina vseh povrSin, ki so jih
slovenski kmetje letos namenili
tej polj5dini.
Zaradi obilice snega ter izjemno
nizkih temperafur so moZnosti, da
bi pridelek s pomocjo posebnega
obiralnega stroja - gosenicarja, ki
ga je Tovama sladkorja iz OrmoZa
posebej za leto5njo mokro spravilo
za potrebe pomurskih pridelovalcev uvozila iz Nizozemske, tudi na
poljih v naSi obcini, kjer je pod
sneZno odejo ostalo Se nekaj deset

hektarjev sladkome pese,

zelo

otezene.

Kljub temu ni razloga za preplah, saj v OrmoZu zagotavljajo.
da bodo prevzeli in predelali ves
letoSnji pridelek sladkome pese.
Prevzem so prav zaradi vremena
podaljSali do 20. decembra.
C,eza

CPABAR

Prestrukturiranie kn€tllstYa
UTTIEINO NAHATANIE POU Y IYANCIH

ir

pnrxooxlE LEro

Prestrukturiraqie kmetijstva je v naii drZavi nujno potrebno. O tem je
bilo doslej pri nas malo storjenega, vendar se prvi pozitivni premiki vendarle kaZejo. $s6 lahke mirne duie uwstimo tudi }metiiska obmocja na
vzhodnem in jufovzhodnem delu Ivaneg kjer se v teh dneh koncuje
gradnja namakalnega sistema, prvega te vrste v pokr4iini ob Muri.
namakanju v lvancih je bilo doslej 2e veliko povedanega, pa tudi ideja
o umetnem namakanju prodnatih pols iz blinje gramoznice je stara Ze
vei kot desetle$e.

0

Po opravljeni Studiji, analizi eko-

nomiinosti tovrstnega sistema, ki
so v svetu Ze stara praksa, pridobitvi vseh pohebnih soglasij s strani

J

lastnikov kmetijskih zemljiSi ter
zadovoljitvi zahtev na drZavni ravni,
so se zadeve v zadnjih letih premaknile z mrtve tocke. Tako so na

Ivancih Ze leta 1995 ustanovili namakalno skupnosL ki se je dve leti
zatem preimenovala
Kmetijsko

I

v

I

ii)

It
I

I
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Franc NeZii
zadrugo Kaplica. V slednjo se je
doslej vkljucilo enajst ilanov: deset kmetov ter Pomurski namakalni konzorcij kot gospodarsko-interesno zdruZenje za pripravo terena za wqurje
namakalnih sistemov v praksi. Kot nam je povedal Franc NeZie predsednik Kmetijske zadruge Kaplica, v omenjeni zadru$ pricakujejo, da se bo
tlanstvo povecalo na 15 ali 20. To pa v prvi vrsti zato, ker so bili prvi
rezultati namakanja Ze vidni: letos sponrladi je namrei na 4,5 hektarjih Ze
stekla poskusna proizvodnja, za omenjeni projekt uvajanja vrtnin v
poskusnem centru v lvancih pa je &Zava zagotovila 3,9 milijonov tolarjev
nepowatnih sredstev. Ker takrat namakalni sistem 5e ni bil zgrajen, je bila potebna improvizacija, saj so vodo crpali iz vodnjakov, ki so jih izvrtali
kar na poljih.
je 5lo za rani kompir ter ze"Poskusna pridelava vrtnin, v prvi wsti
je
lje, solato in radii, se
obnesla nad pricakovanji. hi sami vegetacti vrtnin, pa tudi trZenju, so n3m zelo pomagali strokovnjaki Kmetijske svetovalne sluZbe soboikega Zivinorejsko veterinarskega zavoda z gospo Zito
Flisar Novak na ielu, od katerih pricakujemo pomoc tudi prihodnje leto,
ko bo namakalni sistem s crpaliSiem vode za namakanje v gramoznici
Ze v uporabi,n pravi NeZic.
,OpaZamo, da je najte4i segment pri pridelavi lrtnin prav trZenje, kjer
nimamo prav nobenih izku5enj. Zato je na nas, da
za lailo prodajo in enotno nastopanje na trgu za
prihodnje leto v okviru zadruge izdelamo program
trZenja. Ker drZava za lrtnine predvideva ustanovitev odkupnih cenfov, smo tudi na lvancih
kot zadruga zelo zainteresirani za ustanovitev
oziroma zgraditev podobnega centra,n razmiSlja

predsednik NeZii.

Sicer pa se

v teh dneh koneuje

gradnja na-

ki 56 ,pokril,kar 85 hektarjev
povrSin v okolici lvanec. Za ureditev omenjenega
sistema je tudi ob pomoii nekaterih pomurskih
poslancev ministrstvo za kmetijstvo zagotovilo 70
makalnega sistema,

a

r

E
UPNIC,\

milijonov tolarjev nepovratnih sredstev.
C?za CRABAR

STROKOVNI NASVETI
REPRODUKCIIA PRASICEV
Pogoja za dobro rejo, z namenom, da bi dobili dmvec odstavljenih
pujskov po svinji, sta normalni ciklus in stalna ltnezda pujskov'
mesecem starosti Zaieljeno je,
Spolna zrelost nastopi med
da mladice ob pwem pripustu nimajo prevelike telesle tei€ in da
so kazale znake Eonjenja Ze veal$al
Ce izbiramo n adice med lastnimi zivalmi, moramo taksno iival dobro pregledati.
Najprej pregledamo rilec - obe &ljusti morata biti enako dol$
(nevamost atroficnega rinitisa), noge morajo biti ravne (x- ali o-

5{

2.
3.
4.
5.
6.
7.

stoja), parklji enako dolgi (pogosto eden na zadnjih nogah daljii),
seski morajo biti dobro razviti (ne vleknjeni - slepi) in biti jih mora najmanj 14, spolni organi morajo biti prav tako primemo razvi-

8.

ti (dvospolniki).
Za rejca pujskov je sicer vedno ceneje kupiti nrladice kakor da
jih vzreja sam. Dobro je, da kupujemo cimvei iz iste reje (ista populacija mikrobov - prekuZitev) in da drZimo te zivali v posebnem
prostoru vsaj 14 dni Tam v tem aasu oaistimo rvali notranjih iD
zunanjih zajeda.lcev; ko pridejo v matidno credo, so proste panzi'ov. Le[f remont v intenzivni proizvodnji je cca 40 % - toliko Avali s slabSo proizvodnjo moramo zamenjati z mladicami.
Znaki gorrenja in ciklusne spremembe na jaJcnikih in matemici si sledijo v cca 3 tedenskih presledkih
s strani razliinih hormonov.

(l

4 dni) in so regulinni

ZI{AI(OV GONTENIA PNI i|LADICAH
Pomanjkanje 'E
znakov gonjenja (nestria) pri nladicah

POMAN'KA

l.

3.

je

lahko

Anatomskih napak
Napak v klimatskih razmerah v objektu: ie prewoc€ ali so prevelika nihanja v temperaturi, prepih, premajhna vla'inost zraka
Napak v drzanju, kot so:

- prenaseljenost
- premali kontakt s plemenskim merjascem
- prevelik kontakt z plemenskim meriascem (vea kot 10 ur)

4.

5.
6.

n-apak v prehrani:
- prev€a energije (koruza, psenica)
- plesni v hrani, kar lahko vodi do hormonalnih motenj
fuonicnih bolezni s hujianjem, paraziti

Folikulamih cist - pogojene so s hormonskimi motnjami ali z
nepravilnim casom aplikacije hormonalnih preparatov.

POMAT{II(^NJE ZNAI(OV GOt{JEl{rA Pnl STARgsl[ SVtNrAl
Pomanjkanje znakov gonjenja pri stareiaih svinjah pa j€ ponavadi
posledica:

1.
2.

qo)
Prevelike izgube telesne teZe med sesanjem (nad 10
Napake po odstavitvi, npr. preveliko razbudenje Zivali
a) pomanjkl.jiva pr€hrana (v casu ko pricakujemo gonjenje in v
aasu gonjenja zviSamo kolicino beljakovin z ribjo ali mesno
moko in soio, da se ,veie* vei pujskov in dobimo vecja

Enudal

bt pomanjkljiv kontakt s plemenskim merjascem
c) pomanjkljiva svetloba (vea kot 50 luxov, taka, da ie lahko
aitamo casopis).

3.
4.
5.

5 tednov pred porodom, najbolje z injekcUo primemega zdravila
TeZave med in po porodu - vnetje vim€na, matemice in pomanjkanje mleka, nepravilna pomoc pri porodu

v drianju ' premzlo, prewoce, stsesi
v prehrani
Redne in neredne pregonitve, rana embrionalna smrhost in
teiave s koncepcijo so lahko posledica vsakega faktorja posebej.
Ce pregonitvi sledi rjavkast izcedek, je to znak, da so zivali bile
breje in da je priilo do rane embrionalne smrtnosti. Kadar pride
do pregonitve po 4 ali vea tednih, meiasec obicajno ni kivec za
Napake
10. Napake

pregonitev.
0/o)
Najvea teZav za ponovni pripust je po prvem porodu (do 70
Kaj lahko storimo, da do tega ne pride:
preparat lGRo\rlT od 3. tedna po porodu pa do osemenitve
{ena zlica na dan med hrano)
zdruisrarie svinj v skupine po pet Zivali po odstavitvi (narauu

-

posledica:

2.

9.

(ne stoji pi miru, ko jo Zelimo podrgpiti po kolenski gubi ali
ne pusti da se vsedemo nanjo ipd.).
Spremembe na rodilih
Bakterijske infekcije (bruceloza, leptospircza, stseptokoki)
Virusne infekcije (svinska kug4 parvoviroza, PRRS, Auiiazlty)
Splosna wodinska obolenja (influenca, rdedica)
Akuha in kronicna vnetja seail in matemice
lnvadinnost s panziti - odpnviti zunanje in notnnje zajedalce 3'

-

konkuenca - vonj)
stres (voznja z 2ivinsko pn](olico, menjava hrane in Eostora itd)
klicanje zit in pokladanje le-teh, ko so velike cca 10
pokladanje kvasa
aplikacija hormonov

v obliki injekcije

PREDNOSTI UiIEITIEGA OSEMEI{JEVANJA
seme najboljsih merjascev
zmanjsanje stroSkov z nakupi dragih plemenskih merjasev doma si pustimo le merjasca za .iskanje. svinj, ki so v ciklusu
in ga ne pripuacamo
pridobimo prostor za plemenske svinje
higenski faktorji - manj3a moinost za prenos bolezni
Z wajanjen teh ukepov teZimo k proizvodnji, ki bi nam dajala

-

-

vsaj:

- 2 gnezdi na leto
- 75% svinj, pripuicenih do 8. dne po porodu
- 80 0/0 svinj, brejih po prvem pripustu
- 15 9o pregonitev
- 5 % nebrejih
- 2.5 Vo prennih porodov $red 112. dnevom brejosti)
- l0 Zivorojenih po gnezdu
- 7 qo rutvorojenih pujskov
- 14 qo smrhost do 8. tedna starosti
- 8.5 pujskov, odstavljenih po Enezdu
- l? odstavljerih pujskov na svinjo na leto
V

zelji, da bi vam moji nasveti pomaEali, na svidenje do naslednje

Stevilke.

Ma*o

Folikulamih cist

NABERCOJ, dt.

M.

nod.

Kroniinih bolezni - teiave s kvotokom, vnetia seiil itd.
Navidezna brejost

VZROTI PREGOIiIIEV
l. S strani merjasca - napake v zaskoku, slabo seme, mladi merjasci naj ne bi skakali pred 8 meseci starosti io takat naj bi
tehtali cca 120 kg. Prav tako naj mladi merjasci ne bi skakali
vec kot dvakrat na teden. En medasec zadostuie pri nam'nem
pripustu za 20 plemenskih svinj in rabi boks velikosti 6-7 m2'

'

Pogosta napaka je tudi prehitff pripust to pd naravnem
naainu osemenitve ugotovi merjasec' pri umetnem pa moramo
mi: svinje ne pripuscimo, ie ne kaie privolitvenega refleka

22 d€(ember l99E

Veterinarski inieniring
NABERGOI d.o.o.
Moravske foPlice
Tel.: tlt-230
Ambulanta: t-16, sobota t-I2
in dostava: 8-16, sobota t-12
froovina
ferensko delo: 24 ur
LPl,il(
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PREDSTAVTIATIIO VAM
KRAIEVNA SI(UPNOST IESANOVCI
Tesanot'ci sestao$a pet naselii, ki se razprostirajo deloma na raonirukem obmocju
uzhodnega Rauenskega in nekotera z ju2nim robom segojo do Lipnice in Ledace (Lukaiet:ci,
Mlajtinci, TeSonooci). suhi vrh in vucjo Gomilo leEita no juznem robu Goriekega in pomembna
sestat)na dela tamkajinjega gospodarstoa sta sadjarstao in zlasti dnogradn&h,o. Praa na suhem
Vrhu se zaCenja en krak t'inske ceste, ki bo u nekaj letih pooezola oinorodne kraje o Prekmurju.

KS

!i..ll. _

hlJnih

3t.

Teianovci

130

Vudla Gomila
Suhi Vrh
MlaJtinci
Lukadevci

135

KS

Teianovci

vlk.ndoy
I
15

80
45

El.biv.l..v
404
339
78

178
59

15

360

a!.

96

1.058

je povezanost slednjih vasi: Mlajtinci in Lukacevci
sodelujejo pri delu gasilskega drustva, Sporhih aktivnostih
ter delu drug;ih dru5tev in organizacij, zgledno pa tudi pri
skupnih akcijah.
V obeh naseljih se pripravljajo na gradnjo kanalizacije in
Zanimiva

kabelske TV.
NEURESNIEENE NALOGE, NOVI NATRTI

Pravzaprav smo

I(OMUT{AI]{A TN VZDNiEVAIiIA DELA

V programu dela KS, ki nam ga je sredi poletja posredoval
dolgoletni predsednik sveta in krajevni aktivist Geza Rituper
(zahvalimo se mu ob tej priloznosti za pozrtvovalno in
prizadevno delo!), prevladujejo dela pri komunalni infrastrukturi h vzdrZevanju javnih objektov. Tako so v
Teianovcih prekrili sheho vasko-gasilskega doma, uredili
vodovod in cenhalno kurjavo v domu, tudi v gasilskih
garaZah, trgovini in prostorih, ki jih zaseda javno komunalno podjege Cista narava, prebelili in prekili kapelico v

jih

delorna Ze naiteli.

V

obeh naseljih

-

Mlajtinci in Lukaeevci - se pripravljajo na gradnjo kanali
zacije in kabelske TV. V Lukaievcih jih caka izjemno zahtevna gradnja mrliSke veZice, gradnjo nove veZice nacrtujejo
tudi v Te5anovcih. Tam si veliko prizadevaio za samopostreZno prodajalno, dela pri gradnji kanalizacije pa so se
Ze priiela. To je najzahtevnejSa investicija, ki je kraj ne bo
zmogel brez pomoci obcine in drZave. Mrli5ko veZico bodo
giadili hldi na Suhem Vrhu, caka pa jih 5e dokoncanje ureditve vasko-gasilskega doma in ulicne razsvetljave.

srediScu vasi ter prostore podruZniine osnovne Sole, zasadili

IN ZIVLJEN'SI(I UTRIP?

drevored ob i6ri5iu, prav tako pa ves das skbeli za urejenost pokopaliSca in poljskih pob. Asfaltirali so ploinike,
uredili kanalizacijo za odvod meteome vode v zahodnem
delu naselja, poglobili potok sredi vasi, predvsem pa so se
skrbno lotili priprav na gradnjo kanalizacUe.
V Vucji Comili so pred Ieti zgradili mrliiko veZico, uredili pokopaliSie in zvonik, uredili mladinsko sobo in prebelili
vaiko-gasilski dom, zgradili slacilnice za klub malega nogometa, asfaltirali poti po naselju in do Suhega Vrha, da
posebej niti ne omenjamo vzdrdetanja vaakih cest z nadomestitvami propustov, grediranjem cest, navozom liramoza
in podobnimi vzdrZevalnimi deli.
Tudi prebivalci Suhega Vrha so bili zaposleni z asfaltiranjem lokalnih cest in vzdrZevanjem vaskih poti. Veliko

Jelov5kov breg nad Te5alovci (k.o. Suhi Vrh) se spreminja
v vinotoSki eldorado. Obmocje goric na prvi terasi nad
ravnino je v nekaj letih zaiwelo z dobro ponudbo domacih
(prekmurskih) jedi in zjemno kvalitetnih vin. Emi5evemu,
Sevrovemu in Lipicevemu vinotocu se je to jesen pridruzil
5e en EmiSev in obmocje je postalo priljubljena izletnEka
tocka domaiih in v vse vecji meri h.ldi tujih gostov, ki
si zaielijo drugacne gostinske ponudbe, kot jo lahko dobijo
v vecjih zasebnih in hotelskih restawacijah.

casa in sredstev je zahtevala adaptacija vaako-gasilskega doma s prizidkom in drenaziranjem. Uredili so pokopaliSie in
v naselje pripeljali regionalni komunalni vodovod.
Mlajtinci so v zadnjih letih dobili asfaltno povezayo z
obainskim sredisdem, zgradili mrliSko veZico, uredili in osvetlili njeno okolico ter s cipresami zasadili novo mejo

okrog povecanega pokopaliSca. Pomembna je ekoloSka
sanacija divjega odlagali5ca na vzhodnem robu naselja in

prizadevanje za lepo ureditev iEfiSca za mali nogomet {ekipa tekmuje v drug medobcinski ligi M. Sobota, premorejo
tudi ekipo veteranov, od Sportnih panog pa je aktivna Sahovska ekipa). Temeljito so preuredili va5ko-gasilski dom in
prostore (tudi hgovski lokal, ki Ze vec kot deset let gostuje
v domu) opremili s cenhalno kurjavo.
Napori prebivalcev Lukacevec so bili usmerjeni v pripravo in asfaltiranje ceste do pokopalisca in naprej do
NorSineg urejanje pokopalisca z zasadivijo cipresne ograje,
urejanje kapelice. V prihodnje to minivasico cakata Se dve
pomembni nalog: ureditev ribnika in gradnja mrliSke veZice.

6

LIPNICA

-

V

-

vseh naseljih se del druzabnega Zivljenja odvija ot

vsebinah dnxtvenega delovanja (povsod so gasilska druitv4
skorajda v vseh kajih so nogometni klubi - mali nogomet,

- kot smo Ze omenili - Sahovska sekcija).
Vaska vodsha si skupaj z vodstvom krajevne skupnosti
mocno prizadevajo za boljSe Zivljenjske razmere (morda
nekoliko preseneca le nrlacnost dela prebivalcev Mlajtinec in
Lukaievec do gradnje kanalizacijskega sistema s cistilno
v Mlajtincih

napravo).

-

Opazna so prizadevanja za lepie okolje
Mlajtinci so
letos med ocrnjenimi kaji v okini prishli na drugem mestu.
Vendar ob soocanju z nekaterimi eksisteninimi vprasanji priznavajo nemoi: predvsem ob poloZaju kme[jstva, ki je

na tem obmocju moano zastopano. Povrh vsega so jih v

in ponekod onemogoiile
spravilo sladkome pese.
Vendar: nekaterih razvojnih vpraSanj obiina ne ureja
z dolocenimi ukrepi lahko le blaii ucinke (spodbude kmetijstvu drobnemu gospodarstvu, uejanje con za nove dejavnosfi idr.). Skupaj z voljo in prispevki obcanov pa lahko
kajevna skupnost veliko stori pri izgradnji infrashukhrre.
In tu so rezultati lepo vidni, nacrti pa ilemno smeli.
novembru prizadele Se poplave

-

Ludri* S)CIC
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NAtBotlSA: stAvxo MlHoLlc lN NK clnol
VobciniMorooskeToplicesmotudiletosizbralinajboaieSpottniketeriporlnekolektioe.Med.lokalnimi

n- piietni in za rozaoj iporta neobhodno deianie'
tk;;;;;;t
-iiitri"r"rp*"t;, bili med praimi, ki sio optaaili
skupnosti ali orgonizacije pri
i ,tein"k"- gtoriL iipniro in posebnemit_poziou,. naj druitua,odzit_
I1t2s slabsi kakor lansko
jaoijo posamemike ali iportna i*S'{,i'i iit eri za izbiro najbotiifi,_ie \il
pa oendarte ni

';;;.-

i;;;i; ;;

i)tor'

sport

ii]ii ii-ziia

*rr-lOii

imeta lahkega dela. Zaradi
tekmooalni usPeh doseien

Jacetka aodi.itot:ko Skeilak iz sebeborec,
je
iii"*tirsne izbire se ie osredotocila na n so tekmorania' kjer bil

SkleDna prireditev s podelitvijo plaket najbolisim ie bila v dvoranr vasko-gas skega

no pusko. Med skelci SD Sebeborci sta
se natbolj odlikovala Robert Contala in

doma

Shvko Skerlak.
Tretje mesto v ekipni razvrstitvije prr

v

TeSanovcih, kjer so se zbrali
Stevilni gosBe in iportni delavci, program

pa sta popestrila domaca ljudska
Rumia in Remenar.

godca

In kdo so najboljsi?
Med druitvi oziroma ekipami je Po
oricakovanju prvo mesto pripadlo Nogo'

rehemu klubu Carda

D

Martjanec'

No€ometaSi NK Carda so pripravili najpri'
ietneise presenecenje v lll. dr2avni ligi. saj

so po jeienskem delu na visokem drugem
mestsr, prav tako drugi so v tem ligaikem
tekmovinju tudi njihovi nrladinci. Clanska

ekioa Carde

ie ite veP leto

zapored

oadlo Klubu malega nogometa

alu, obcinskem nocnem tumirju v Filovcih

ter na tumirju v Gomjih Slavedih.

Soortnik obcioe Moravske ToPlice
za leio 1998 je postal l8-letni Slavko
Miholia iz Cikeake vasi, sicer clan Roko-

zmagovalec obcinskega pokalnega tekmovania v velikem nogomehl.
Drugo mesto Je Pripadlo Strelski
druZini Sebeborci, katere stselci so osvojili

EKIPE
1. NK earda
2. SD Sebeborci
3. KMN Prosenjakovci

5. mesto na ekipnem pnenstlu A lige s
serijsko zracno puSko, bili so hetji na
reoiiskem tekmovanju s serijsko zraano
or.ilo, oa sedmi v reEFki ligi z malokali-

trsko pusko, osmi na mednarodnem
hrmirju Lendave z voiaiko puako, uetji
nu odptt., noanem tumiiu v Gancanih
z malokalibrsko puSko, Sesti na odprtem
hlmiriu v Dobrovniku z ma.lokalibrsko

puiko, peti na odprtem tekmovanju Gan'

POSAMEZNIKI
I. Slavlco Miholi( rokoborba
2. Geza Grabar, atletika
3. Denis Ficko, karate

malokalibrsko pu3ko. Zmagali so
ra obtinskem tekmovanju s serijsko zrac-

can

Prose'

niakovcl Clani KYN Prosenjakovci so bili
prraki obcinske lige v sezoni I997l98
oo orvem delu sezone 1998,/99 pa so na
naibolisi poti. da ponovijo uspeh. Osvojil
so Se druga mesta na Zelkovem memori'

z

borskega kluba Murska Sobota. Miholi'
se ie odlikoval na Stevilnih domacih h
mednarodnih tumirjih, je kadeski dr2avni
Dwak, na Svetovnem kadetskem pruenstlu
v Pretoriji v Juznoafriiki Republiki pa je
osvoril odlitno 7. mesto
brugo mesto je Pripadlo atletu Gezi
Crabariu, ehnu Tekaske sekciie Radenska
in Atletskega kluba Pomurje, ki je v ciklusu sedmih mednarodnih kosov za zimski ookal osvojil drugo mesto, drugr je b
na maratonu Treh src v Radencih ter

Teku troik v Ljubljani: je zmagovalec teka
na I 0 milj v Gradcu in Olimpiiskega teka

Moravskih Toplicah, na 6nalu AUetje v teku na
osvojil ceffi
metrov
10.000
5.000
mesti. l letni karateist Denis Ficko iz

v

skega pokala
-in Slovenije pa

Mlaitinec

je

osvojil tretje mesto

v

razwstitvi najboljsih sporbxikov. Denis ie

alan Karate kluba Civitas
Sobote, nadarjen karateist pa

val s owim

mestom

na

iz

x

Murske

ie odliko-

Pomurskem

ookalu, bil je tretji na dr2avnem mladinskem pwenstru, peti mesti pa je owojil
na odprtem prvenstlu Liutomera ter na
mednarodnem hmirju v Bukareati.

Posebne Plakete za zgledni ranoj
Soorta v obdini so prejele vse Ei osnovne
sote: oS sogojina. oS Fokovci in DoS
Prosenjakovci
Ceo

GRABAR

feSanovci

SMUEISEE KAR SREDI VASI!

aasa Se kako veselijo.

v

rtl

Tudi v Teianovcih,

dljivi Stanko Tivadar iz Teianovec, ilovek
poln idej in zamisli, odlocil, da bo svojim
in sosedovim ohokom zimsko vzdulje z visokogorskih smuciit pricaral kar sredi vasi
na doma&m dvorilcul
prisluiene
"Kaj bi zapravljali tezko
denarce za smuko sto in sto kilometsov od
doma, ie pa to veselje lahko le za ceno
dveh litrov nafte na dan naredim mladim
smucarjem kar doma. Zaradi poloznih hribov pa .ie to Se manj nevamo,* .ie Stanko
razniiljal ob nasem obisku in nam izdal

ci kljub kilavim

tr/

t
\\.

diferen-

cial preuredfl v smucarsko vlecnico na kar'
danski taktorski pogon. Tako so TeSanov'

I

strnjenem delu obcestnega
naselja ne premorejo vedega hriba, je tako.
Zares ni trajalo dolgo, da se ie iznaj-

kj€I sicer

skivnos! da je stari artomobilski

It-

Kliub temu, da je pozirni hladno in so
dnevi kntki, se srnucanja in sankanh z€ljni
rnladi (pa hrdi mar, mladi) tega letnega

hribom postali

pravo

smuca$ko srediS& 2e predlansko zimo; in
tako ie tudi letos ko je priha)aroca zina ie
radodama s snegom.. Ob radovednih do'
madnih in dru$h naklhcnih obiskovalcih na zgomji postaji dobrih sto metrov dolge
vlecnice se jih zlasti ob vikendih zbere vsaj
toliko kot smucaiev - so seveda najbolj veseli mladi smucarii. Ti za dnevno smuaar'
sko vozovnico placajo enako ceno kot potem, ko snega ne bo vea - torej nia
hr-av zaradi zanemarljivih stso3kov obra-

tovanja smucarke vhcnice, bi lahko Stankovo idejo posnemali tudi v dnrgih kajih v
obtini.
Cea

GRABAR
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ZADNIA STRAN
5r vroxo

RAD oBLEcr

clsll_st(o uNlFoRMo

Dolgi zimslti veceri so kot mlaac za najrazllcnejsa kramljada. Tudi
o Easilstvu. ki je v prenekatetem kraju v svetu ob Muri v
obliki redoe druitvetre dejavoosti ter v vlogi.Sonilre. su" ; i"-ri
vec kot stolege... pri drugih druit,ih si
;.i""'t
gasilstva
Je hadi
ciia
nabrala osem, devet desetle'di. Ont datr smo se iJdif-v ".ze
stilrovit",
kraj;-i,;;;;.}T # juznih obrookih
Gori'keg4 kjer smo obiskali starosto taokiaqiega g""il""a L;2"
gi letneEa Kolomona sabottna. Nlnogjso Di svetolali,
da ga predstavim
kroEu tracev, saj ie ;"iltG"r;ik;J"d-gi
.t
pa si ob gasilski slovesnorti ali pogrebu
sotovariaa v domacem
'irieEu
krqiu ali bliznji okolici-se ,r"r".i o"-a"o" g;iifk'o utriformo.
"oi

eI

in zgovoren sogovomik, ki ktjub castitljivi
starosti ni potoZd o bolezni ali drugih tegobah
zNljenia, nam je zaupal, da je bil roien 10.
aprila leta l9l3 v bli2njem kaju Selo in da se
je na domacijo v Vucjo Gomilo priienil leta

x

1938. V zakonu z Vilmo sta
jima rodila
dya otroka: hcrrka Emilija in sin Emil. Odkar
so se oEoci odselili in rnu je leta lggl umrla
iena, iivi z wukinjo Siho.
je najstarejsi knjan
.Koloman Sabotin
Vucje Gonile in naistarejsi gasflec v tamiaj,

-.

Sniem gasilskem drujtvu; ie od leta l9Z2 ie
zasluzni clan drustva.
Kljub tetkemu zivuenju ter Domanikaniu v

oboSkih letjh, med dvena vojnama ter

nepr_,-

o
, I

ti

Ornenik ste.poma\lha4je denorjo za opre-

qAo4je ozhoma finonciraaje dejooiosti.
Ceproo dotocij zo delooa4je in opiem[o4je
gasilslih druiteo ni bilo,- ste ,ieeao'aaili

obliko financtonjo.
. 'Res je. Kliub temu, da oknine ozirrlma

loka.lne skupnosti niso namenjale gasilshu toliko
kot danes, smo v blagajnj vedno imeli nekaj

denarja, Eden od najpomembneiiih virov dohod.
ka gasitskih drune! so bije veselice h so bile v
vsakem kraju zelo dobro obiskane C€ je velik
obEK seveda ni tsiko nekaj izhrtr. Tudi ,borovo gostLivanie, ie bilo na Corial(em zelo razsirJeno.. v Vuoi Comili smo pripravili kar dve, in
na obeh sem bil pozvacjn. Za opremo smo takoj
-nabin]ne
a*cjie
ry vojni opravil tudr ateldne
Kljub skomnemu iivljenju so ljudje za
Iasilsrvo
b r,pnpravlFni prisp€lab, Bili so to casil Ker pa
Je danes zabav najrazliotejirh wst veli*o, s€ tudr
obrskovald (raztredcijo. Mislim, da so lfudje zaraor teievrzle casopisov. revij. radia in drugih
meorJev. ze vsEla navelicani. Zato tudi veselice
vec ne uspevajo. Pa tudi l.iudje so se dandanes

prever zaprli vase in mocno pogesam fisb
ffuzabnost in enofnosl ki je bila Drisotna v
preteklostj. Kliub svojemu 86. letu sem
ostal
zvest gasilskj tradicjji in se rad oglasim v

\

ffustru pa tudi za kakino

.Teh je bilo v preteklosti veliko vei kakor
danes. Razlog za to so bile seveda lesene in s
slarno laile I]Iie odprti kurijc& leseni dinnih

Pa tudi porgalcsv

l

Easilci

a

kot so damsnje Za razllko od druEih kajev ,
Vucii C,ornili gasilstvo trdi med vojni ni zamrtc
zajwaljujoc razpolozljM opremi in roc1 briz€alru, K narn F okupator na sreco ni odDelal_.
Da je rek ,jabolko ne pade dalee od

.

drevesa' resdaen, sta lep zgled sin Emil in
vnukinja Siha, ki nadaljujeta gasilsko b-adicjio:
vnukrnja pn tamkajsnji :ienski deetini, sin pa
v flasrlskh wstair v Berkovcih, lcjer opravila
doDnosb

sboinika.
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SREC NO, ZDRAVO

llit zADovouNo
novo leto 1999 Vam
DRL-STI

iell

o UPoKqTENCEI

,{ORAVSKE IOPLICE

L

sreino po osvoMiM leta 1945 z bisbim spomhom govori o preteklosti. pri tem ne oozabi
omeniti. da vse do danes kot kmet vzts;ia na
skopi goriaki zernljj; da bi izbolj5al razmeie na
kmetiji,je bil 22 mesff,f't tudi na sezonskem
oelu

v t ranoJl

'Takoj, ko sem se priselil v Vucjo Comilo,
sem se pridruzd tarnkajsqjim Easilcem. Kot v

kraju so bili poiamiki tudi v Vu6i
Gomili gonilna sila napredka in razvoja kraja.
saj so bili edini organizirani v druStv;. Casil.
vsake.m

stvo

je v tem kraju zaallo delovati

ic

leta

1924, ?l,to je biio ob mojem vstopu v njihove
wste Z€ veliko narejenega. Zaradi pomanjhnja
denaria ter zelo pogostih poiarov je bilo na
gnsilcih veliko bremq ki smo ga paa prenaial
skupaj
kajani ter ta-lo-aurimi lokalnimi
oblastrni. Zelo pogoste so bf,e skupne akcije
tudi vaje usposobljenosti. Spomnim ie nevattno_ hihega odziva na znake drustven€ga
trubaca, saj smo se na obiiajnem mestu zbr;[
ie v nekaj minutah. Ker s€m bil zelo zauna
za delo - pogostolcat je zato trpelo delo na
kmetiji . so mi zaupali naloge podpoveljnika
drustva, vea kot desetletie sem vodil tudi iensko desetino..
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Jore Pojbia: lcRA SVETLOBE, t99E

lnformativni [5t LiPnka irdaia obtina Moravske
i.nio. odgovarja Fran( cipot, ,upan . uredil- tridvik soti(, tporl pripravit ceta crabar. prelorh
in
_T!pli(c,
fotoliti: Atelie Antolin taik: 50ladarnost. decem_ber..1998
r-ip,ilca rii nafroa6l'- i5ui'o gorpodinirt* v obtini
io dobj brezptatno, drugi interesenti pa
na sederu obtine, Kranjteva 3. 9226 Moravske Topti.e, ret.: (OOSI qe_U
ei, t3lerO, ad_820. :e_iOO; r.rr-,'iiliO)
obrini naidet.
na lnlern€tu na na5lovu: Http://www2 arnes.sil-msom /
"
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na

,al hdi

neurejenih vodnih baz€nov zmanftalo vode za
gasenie, zaradi dotrajanosti opreme
Da ie tudi
kata cev pocila"_ Da smo nznere izboljlali,
smo se rooo lotili izkopov protjpozamih mlak
pa tudi nabiralnih in drugih akcij
zamenjavo
stare opreme. Na preglednih gasilskih tekmovanJh so bile ocenjevalne komisije veliko sboiil

delo Se poprimem..

t

bi[

ne. Spominjam se da nam je vcasih zaradi

pmt orsti z namenom, da ob morebihih
po,bebah intero..nircjo na pogoriicih, gastlec netud gooori o poiorih.

t

pretekjosh velfto.

pogoriacih naiveahat uspejni vcasft pa

Ceprao so gosiblia drustoa ustin)ooffena o

Kolonan Sabotin

ie bilo v

Kljub skomai tehnik smo
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