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UVODNIK
V rokah inate womido, skorajda bi kl*o rekb

posebno izdajo Lipnice. hqobn dobnh in lepih
.u, Ze$a m leto, ki je na pragu. Nazdrauimo mu

uexlo in pr{oztto in i za2elimo, naj tt renici
tudi bo uevlo in prijazno.

Tobat je malo porotanja o dogodkih -
izjema je pregled najboljik Sportnkou, ki so

bih predzadnjo nedeljo u letu proglaiati na

obtatski slouesosti u Andrejcih. Del gradiua,

ki smo ga priprauljali m to, bo objart$en

u nodednji, februarski iteuiki Lipntce.

Sonda i ielbry da bi se uee obcanou

oglaiato s Wtryotki rnnotji komentari, da bi

Lipnica ianma postala jauna tribuna obcanou,

prostor sootanja in oblikownja mnenj. Pa naj

ne bo to b nedovg$iua lefa!
Sicer pa so zelje zdaj drugaorc:

Obilo zdraujo, sreie in zadooolisttto

Vam ielim o noaem 1997. letu.

o Fcbmutlo otao J. 2dai zoplo. AoL ki
o hot Fedsobc. v ro*e ga bodo di gel,
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SE TADN|!C: 1996!

V tem trenutku ie ni moZno narediti dokoninega
obracuna opravljenega in neopravljenega v letu, ki
se izteka. Lahko pa vsaj v grobem ocenim prete-
klo leto kot uspeSno, saj smo se pri vecini zasta-
vljenih ciljev pribliZali njihovim zgomjim mejam.
Veliko je bilo narejenega predvsem na podrocju
gospodarske infrastrukture oz. cest, tako obdin-
skih kot krajevnih, pa tudi va5kih in dru$h poti,
nadaljevali smo z izgradnjo kanalizacije in vodo-
vodov in pri tem je moZno zapisati, da so projekti
v sklepni fazi.

Prav nic manj letos nismo vlagali na podrocju
druZbenih dejavnosti oz. druibene infrastrukture.
V prvi vrst.i velja to za dela v novih vrtcih in vec-
ja adaptacijska dela na zgradbah 5ol. Bilo je tudi
vetiko storjenega na Sportnih objektih in pred-
vsem smo bili zraven pri vecjih vzdrZevalnih delih
pomembnih kultumih spomenikov.

Uspeh je fudi zacetek organiziranegla odvoza od-
padkov, v katerega je Ze sedaj vkljucen vecji del
naSega okolja po katkem prehodnem obdobju naj
bi bili deleZni tega vsi naai obcani, vsa gospodinjstva-

Sprejeto je bilo precej aktov, katerih vsebina je
namenjena predvsem urejanju javnih poheb v naSi

sredini in k naj bi v prihodnje pomenili viSjo kva-
liteto Zivljenja na5ih ljudi. Ker gre za nekatere
vsebinske spremembe jih bomo v Zivljenje uvajali
postopoma.

IZTEKA SE DRUGO LEIO DETOYAN'A OBCINE

Za use, ki smo najbolj pouezani z usebino noue lokahe somoupraue oziroma
izuajamo obiinske naloge, je bilo leto 1996 izjemno pomembno, saj ie obcina
pridobila lastne prostore in s tem moZnost delouanja u okuirih, ki jih naloge in
potrebe narekujejo tn zahteuajo.

Med pomembnejSe doseZke je moZno wrstiti ht-
di ustanovitev lashega turisticnega urad4 v katere-
ga smo uspeli pritegniti tudi Loterijo Slovenije, in
zacetek delovanja vzgojno - varstvenega zavoda
obcine Moravske Toplice, k vkljucqie vse enote vrt-
cev na na5em obmocju, razen (zaenkrat) vrtca v
Prosenjakovcih.

In kaj lahko pod crto leta zapiSemo kot po-

membno ugotovitev za naie okolje? To je vsekakor
velika podpora nasih ljudi, na5ih obcanov, ki so se

5e enkat na zborih okanov postavili na sban enot-
ne obcine in s tem izrazili pripadnost sedanji obcini,

v kateri vidijo vei moZnosti razvoja fudi zase in
predvsem za vse tiste, ki prihajajo.

Seveda pa je moja Zelja, da se v tem hitrem
tempu Zivljenja, ki nas sili v to, da Zivimo vedno

bolj sami zase, drug mimo drugega, za trenutek
zaustavimo. Napravimo torej vsaj ob koncu leta ne-

kaj vec zase in za svoje najbliZje - naj bodo bliZa-
joci se boZicni in novoletni prazniki priloZnost za

to, da postane cas tudi naS zaveznilc
Za hip torej pozabimo na vsakodnevne skrbi.
Zaie\mo si miru, srede, uspeh4 zadovoljstva in

veliko zdravja ter dobre volje v letu 1997.

Vse to Vam Zelim tudi jaz osebno.

Franc CIPOT, ,won

eru vrc NAs Bo, TEH LAZrE NAM Bo
Na Zeljo upokojencev, ki Zivijo na obmoiju obcine Moravske Toplice, so se poverjeni5tva upokojencev

obcine odcepila od Dru5tva upokojencev Murska Sobota in se osamosvojila. Redno zacno delovati s
1. januarjem 1997.

Ker je bila to Zelja upokojencev na5e obcine, predsedstvo dru5tva cuti dolZnost, da o tem obvesti

dosedanje ctane druitva pa tudi vse tiste upokojence, ki dostej niso bili vclanjeni. V kratkem jih bodo

obiskali naSi poverjeniki in jih skusali pritegniti. k clanstvu, tako da bomo skuSali potrditi geslo iz na-

slova tega ilanka.
Stefan ulxOTER

hedednik DU Mom)sl$ Top\ce

)

4)um ugokoftnum in aura greliaaleetn naic obibu

aoao lzto 1997
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SPORI
Sponrxlrt

Komisija za Sport je letos prvie razpisala tekmovanje za

najboljSega SporErika obcine v letu 1996. S prijavami

smo si v resnici ustvarili tudi prvi jasnej5i pre€led nad ti'
stimi mladimi okani, ki woj prosti cas posl'ecajo Sport-

nemu Zivljenju, treningu in tekmovanjem. Razpis je ne-

dvomno pokazal, da je Sportna populacija Steviln4 moc'na

in kvalitetna, kar je lahko dobra podlaga vsem prihod-

njim nacrtom na tem podrocju. Uveljavljene tekmovalce

najdemo tako med najmlajsimi tekmovalci kot med clani.

Komisiia je izbirala najboljSe v naslednjih konkurencah:
- o$oune Sole
- pionnjt (do 14 leta starosti)
- mhdinci (14 - 19 let)
- elani in
- ekipe.

SOLE (upostevani so rezultati srecanj med osnovnimi

Solami, tekmovanja v krosu in druga tekmovanja)

\-rsnovna iola Bogoiina
2. Osnovna &rla Fokovci
3. Osnovna iola Prose4ialcovci

EXJPE

1. Strelska druiina Sebeborci (1. mesto v obcinski ligi

in na tekmovanju za zlato puscico,2. mesto na regij-

skem tekmovanju, odprtem tekmovanju z zraino in

voja5ko pusko)

2. Nogometni Hub earda MarUanci (ilan 2. pomurske

lige, pokalni prvak obcine 1996)
3" XIub mdega nogometa Sebeborci (tekmujejo s tremi

ekipami ctan 1. medokinske lige Murska Sobota dobit-

nik okinskeqa pokala, vec dobrih uwstitev na tumirjih)

Yos+ Sf . kros obdirskih rcgtezerlzn,. 7a

pokale Dela, ki pomeni tudi zakljuiek vsa'

koletne Siroke akci.ie jesenskih kosov, pote-

kal je 19. oktobra v Turisticno-rekreacij-

skem centsu Jezero v Velenju, pomeni pre-

lomnico na podrocju atletike h,rdi za na.o
obeino. Med natanko 96i tekmovalci iz 49

obcinskih reprezentanc se je namrec prvia

tovrstnega tekmovanja s posebnim avtobu-

som udeleZila tudi izbrana ekipa okine
Moravske Toplice.

Ker smo za vse tekmovalce uspeli zagc
toviti enoho aporkrc opr€mo (trenirke ter

aporhe majic€ iz Pletilstva Prosenjakovci

nam je priskbel Zupan), smo bili edina

uniforminna obcinska reprezentanca- Poto-

vanje na kros in sam potek tekmovanja pa
je na filmski trak posnel snemalec inteme-
ga kanala Atda Joie Novak.

Zelo lerko ie bilo napovedovati rezultat,

vendar smo bili v Komisiji za atletiko pre-

Dricani, da je v pM vrsti pomembno, da se

iako pomembnega tekmovanja sploh ude-

leZimo ter si nab€remo potrebne izkuinje
za podobne prireditve v prihodnje

oBclNE 1996
PIONIRJI (do 14 let)

I Slavko Miholic, rokoborba (1. mesto na meddrZavnem

tumidu in drZavnem Prvenstvu)
2. Simon Moravec, koSarka (drZavni kadetski reprez€ntant,

clan ekipe za evropsko prvmstvo, igalec I slo,rmske lige)

3. Peter Kaihun, karate (1. mesto na drZavnem prvenstvu

v katah in na mednarodnem prvenstvu v Avshiji) in

Stawe Davidmrski rokoborba (1. mesto na drZavnem
prvenstvu in na heh mednarodnih turnirjih v Sloveniji,

3. mesto na mednarodnem turnirju na MadZarskem)

MLADINCI (14 . T9 LET)

I. Franc Gombog Sportno modelarstro (3. mesto ekipno na

svetovnem pflenstvu na Poljskem, 1. mesto na Solskem

driavnem prvenstvu, vei zmag na drZavnih pokalnih tek-

movanjih in pokalnem drZavnem tekmovanju v Avstrijt)

2. Mitja Erniia nogomet (clan kadetske in mladinske re-

prezerftacg Slovenije, clan NK Mura)
3. bavid PotoEnik" atlet in no€ometai (13. mesto na drZav-

nem prvenstvu v krosu zmagovalec olimpiiskega teka v

Mor. Toplicah, c.lan NK Mura)

oam
1. Geza Grabar, atletika (clan slovenske reprezentance, de-

vetkat zmagovalec mednarodnih tekmovanj, vec visokih

uwstitev na mednuodnih tekmah)
2. Franc Cifer, nogomet (clan NK Mura, ki je osvojila 3.

mesto v l. drZavni ligi, drzavni reprezentant)

3. Mirko Unger, namizni tenis lclan NIK Moravske Toplice

v l. drzavni ligi, 3. mesto na drzavnem tumirju TOP 12,

5.-8. mesto ni drzaunem prvenstvu med posamezniki in

dvojicami)

ATLETITA . PRYT ilA KROSU ZA POTAL DEIA
vek zaietek je tezak. Na podncju bafice ipottou - atlzbki.eno u noti .obiini ie prebili led ler nmo u ne*aj nexih atxt s

fu*lrro prrqq ki ino adi u ruian *icfu wno no,nodtt.do e uuefu)i.nen nladi'ti-ilt", 
t r" ii'i, t* oto k,,idat b picmi gorl, ie w &ugi *ani htdi.odliaa in alo rupavdru ob&ko u Pronocio '@.ffi"itifu in n@wdrcn posroru. odli&o sdebwtje nqoveduje lqo fiiho&tost'

Po predhodnem obiinskem (izbimem)

tekmovanju smo ob pomodi sportoih pe'

dagogov vs€h treh osemletk v obtini ter
svetoikov Janeza Skalica in Branka Recka

sesta\i[ ekipo. Pri tem med u&nci od 6.

do 8. razreda oz. med letsriki 1982 do

1984 nismo imeli posebnih teZav, povsem

drugace pa ie bilo med srednje5olsko mla-

dino. V slednjih kategorijah smo namrea us-

peli ekipe izpopolniti Sele v nekaj dneh pred

krosom. Zato se ga je vecina rnladincav

(nrladink zandi nezanimanja sploh nismo

mogli vHjuciti) udeleiila nepripravljena.

Po drug shani Pa je Pohvalno, da so

hrdi v nasi obdni redki posamezniki ki so

voljni tekmorati tudi v tej iportsi panogi

Ceprav so bile tekmovahe kategorije in
proge enake tistim, ki smo jih imeli na

oredhodnem (izbimem) okinskem krosu
ki je bil septembra v Sefu, je bilo v Veleniu

vseeno veliko drugaae
Skoni v ueh staroshih skupinah ie tek-

movalo iez 100 tekacev oz. tekadic pa

tudi proga je bila precej raz$bana in z ve'

liko blata.

Ekipa obcine Moravske Toplic! je imela
popolne ekipe (najmanj tri prijavljene tekmo-

valcr oz. na kono..r najmalj dva uwscena) v

1l nzlicnih kategorijah in se je na konoJ

14 razlicnih tekmovalnih skupin (7 moSkih

ter 7 2enskih) v skupini 'malih okin, med

34 ekipami wrstila na solidao 22. medo.
Med tekmovalkami iz naie obcine se je

najvisje uwsbla Suzana Pocak iz S€la, ki je

bila pri starejSih mladinkah 25., pri tekmG
valcih pa Geza Gtabar, k je bil med ilani
?.. med stareisimi deaki pa je bil Bostian
kanjec 16.

Predvsem za!0, ker smo se tako Po-
membn4la krosa letos udelEiili prviq smo

lahko z rearlhti dokaj zadovoljni. Velika pri'
pravljmo$ obcine da financno podpre priza-

devanja, da v obcini razlijamo tudi to sport'

no dejavnos! ki je knljica Sportov, pa je za

slehemega posameznika veliha obvza, da

prihodnje leto svoje rEzultate 3e izboljSamo

Mnenja sem, da je taksna oblika sporhega

udejstvovar$a za naio obdno zelo primema

oblika promocije zato jije potrebno dati vso

oozomost tudi v prihodnje.
C,e2a GRABAR

t?/96 /qlkz



ZADNIA SIRAN
DAREZT'IVI DEDEK MRAZ

Dedek Mraa Bozicek ali kar ie dandana3nji
pravimo rdece-belemu moZiiku, ki po vsem
svefu v teh dneh osrecuje oboke z darili iz
wojih bolj ali manj bogatih koSaric, je obiskal
in obdaril tudi najmlajse v vseh oddelkih vrtcev
naSe obcine

Posebej slovesno pa je bilo v dveh vrtcih,
kjer je dobrotljivi moZicek pred vstopom prere-
zal vwico in na ta naiin simbolno nazranil, da

tam bivanje in vzgojno delo poteka v na novo
urejenih prostorih (Moravske Toplice) oziroma
razSirjenih in adaptiranih prostorih vrtca (Fo-
kovci). Dva oddelka fokovskega vrtca obiskuje
kar 3l malckov s iir5e€a obmocja obcine.

Vrtec v Monvskih Toplicah je na novo urejen
in oprenrljen v zgradbi bivSega wangelitanskega
ZupniSca, Ze letos, v prvem letu delovanja pa je
sprdtel 27 ohok v dveh starostnih skupinah.
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lntormativni li5t LlPl{lcl izdaja ob6na Moravske Topli(a, zanjo odgov.ri. Fran( Cipot, lupan . ur€dil: Ludvit Soaia . loto: Duaan Antolin. 
I

gr.fi(na p.iprav.: Atelle Aotolin . tisl: Tisk.rna Xlar, decamb€r 1995. Lipnicr ni nap.odai - vr.ko gospodinistvo v oMini io dobi brcr- i
pl.(ro, d.ugi int€rrsenti p. na iedclu obdin€, l(ranlteva 3,9226 lilor.vste Topli(c, ttl.: (069) 4E-265 in aS-820. I
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