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U Božićnoj noći slavimo rođenje utjelov-
ljenja druge Božanske osobe.

Začet po Duhu Svetom rodio se od 
djevice Marije, prohodao kao dijete, us-
pravio se na noge vođen Josipom  i majkom 
Marijom. Hodao je ovim svijetom, da nam 
dođe u susret. Došao je da nas potraži, sus-
retne i pozove. Raširio je ruke prema cijelom 
ljudskom rodu, da iskusimo milosrdnu 
ljubav Očeva praštanja, kroz njegov mi-
losrdni zagrljaj. Pružio nam pomirnicu i nije 
se držao svoje jednakosti s Bogom, nego 
ponizi sam sebe dajući se razapeti na križ. 

Braćo i sestre, 
Bog je raširio svoje ruke prema čovjeku, 

a čovjek je tu gestu iskoristio da mu pro-
bode zapešća čavlima, te ga ubivši, odstrani 
iz svoje povijesti. Božićnim otajstvom 
gledamo tu dramu, Božje mudre ljubavi i 
čovjekove grešne zatvorenosti, te se preis-
pitujemo kakav je naš odnos prema Kristu? 
On je došao da nas nađe, i pozove za so-
bom, na put smislene nade duhom ojačane 
koja nam daje snagu za osobni, obiteljski 
i društveni život. Preispitajmo se dali mu 
idemo u susret?

Što tražimo mi, ljudi ove generacije, u 
svom životu? Da li hodamo Isusu ususret 
raširenih ruku ili smo našli društvo pokraj 

TOMISLAV PAVLOVIĆ, ŽUPNIK LIPOVLJANSKE ŽUPE SV. JOSIPA, UZ 
OVOGODIŠNJI BOŽIĆ ŠALJE PORUKU SVIM VJERNICIMA 

PRIHVATIMO   NOVOROĐENOG   JER 
NAM  DOLAZI  U  SAMILOSNOJ  LJUBAVI

Kruna ljubavi između dvoje ljudi je dijete, a 
kruna Ljubavi između Boga i čovjeka je rođenje 
Božića, Boga u tijelu malog bespomoćnog 
djeteta koje nas poziva na najuzvišeniji osjećaj 
na svijetu, a to je čista, bezuvjetna Ljubav. 
Ljubav čovjeka prema čovjeku i iznad svega 

VELEČASNI IGOR GRAHOVAC - FEDEŠIN, ŽUPNIK ŽUPE SV. ANE, LIPOVLJANI 
UPUTIO JE SVIM VJERNICIMA I LJUDIMA DOBRE VOLJE BOŽIĆNU ČESTITKU 

LJUBAV ČOVJEKA PREMA BOGU
Ljubav čovjeka prema Bogu. Neka nam Isuso-
vo rođenje u našem srcu bude podsjetnik i 
primjer kako je jedino to bitno. Jer jedino ta 
Ljubav donosi toliko nam potreban mir i sreću 
u našim srcima. 

Sretan i blagoslovljen Božić! 

Poštovani sumještani,
Božić je blagdan koji u naše živote i 

srca donosi posebnu radost, ozračje mira, 
međusobnog zajedništva i razumijevanja. 
Zato Vam svima želim da ga dočekate sa 
svojim obiteljima, bližnjima i neka Vam ovi 
blagdanski dani donesu sreću i zadovoljstvo.

Vrijeme u kojem živimo pred nas stavlja 
velike kušnje i izazove. No, na budućnost 

ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM 
BOŽIĆNIH   I   NOVOGODIŠNJIH   BLAGDANA

moramo gledati s optimizmom, vjerom i 
nadom i truditi  se riješiti sve poteškoće. Up-
ravo u ovo blagdansko vrijeme naše misli i 
djelovanja su na poseban način usmjereni 
na iskazivanje ljubavi prema bližnjima, 
brigu za potrebite i solidarnost prema 
slabijima.

Stoga vjerujem kako zajedničkim na-
porima i zalaganjem možemo stvoriti još 

OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Ribar

životnog puta i svrstali se među narod 
koji u tmini hoda? Trudimo li se u sumr-
aku današnjice, koji je nastao zagađenjem 
duhovnih vrijednosti, ostati vjerni Kris-
tovim načelima, ili smo našli svoj put koji 
je zatvoren u nade ovoga svijeta? Mnogi i 
premnogi, danas traže nadu u posjedovanju, 
ali je ne nalaze, u vladanju, ali bivaju poro-
bljeni, u tijelu i užicima ispražnjeni, u bijegu 
od odgovornosti, ali bivaju neostvareni, u 
drogi i alkoholu, rastavama i raznim eksperi-
mentima, zabavi i buci, ali se razbolijevaju 
i dušom, i tijelom, te nesretno neostvareni 
napuštaju ovaj svijet s grčem promašenosti.

Draga braćo i sestre,  
Krist je upravo zato i došao jer zna 

Otac nebeski da smo  izgubljeni bez 
njegove ljubavi i vodstva. Stoga prihva-
timo Novorođenog koji govori i danas kroz 
glas Crkve, prihvatimo ga kad nam dolazi u 
samilosnoj ljubavi oprostiti grijehe u ispo-
vijedi, prihvatimo ga napose kada želi ući u 
naše misli, riječi i djela, duh i tijelo, u svetoj 
pričesti. Prihvatimo ga u siromašnom, bole-
snom i starom čovjeku, kojemu je potrebna 
njegova pomoć. Prihvatimo ga u svakom 
začetom djetetu, koji je simbol nove Božje 
nade koja se rađa u ovaj svijet.

Sretan Božić!

bolje uvjete za život svih naših sumještana. 
U tome uvjerenju, svima Vama poštovani 

sumještani, u ime svih svojih suradnika, 
Vijećnika općinskog vijeća i svoje osobno 
ime, želim čestit i blagoslovljen Božić, do-
bro zdravlje, osobnu sreću, te sretnu i još 
uspješniju Novu 2017. godinu. 
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Reciklažno dvorište u Kutinskoj ulici u Li-
povljanima, simboličnim rezanjem vrpce na 
prigodnoj svečanosti, u petak, 4. studenog, ot-
vorio je i pustio u rad Slaven Dobrović, ministar 
zaštite okoliša i energetike u Vladi Republike 
Hrvatske. Otvorenju su bili nazočni  i Ivo Žinić, 
župan Sisačko-moslavačke županije, Ljubomir 
Majdandžić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost i Željko Lenart, sabor-
ski zastupnik, te drugi brojni uzvanici.

Sama izgradnja reciklažnog dvorišta za raz-
vrstavanje 20 vrsta različitog otpada, vrijedna 
je 1,8 milijuna kuna, a označava početak novog 
načina zbrinjavanja i gospodarenja otpadom 
na području općine Lipovljani. Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost uložio je 80% 

potrebnih sredstava, odnosno 1.440.000 kuna od 
ukupne investicije, Sisačko-moslavačka županija 
200.000 kuna i Općina Lipovljani, 160.000 kuna. 

  Sve goste na prigodnoj svečanosti puštanja 
u rad reciklažnog dvorišta u Lipovljanima, poz-
dravio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. 
On je naglasio kako je cilj izgradnje reciklažnog 
dvorišta u Lipovljanima drugačije, modernije 
i puno bolje gospodarenje otpadom, koje će 
donositi dodatni prihod, smanjiti troškove 
deponiranja nekorisnog mješovitog otpada, 
čime će se racionalizirati  poslovanje komu-
nalnog poduzeća, te na taj način omogućiti i 
zapošljavanje u komunalnom poduzeću. Nas-
tavkom ovoga projekta, kroz opremanje svih 
kućanstva na području općine, posudama za 
razvrstavanje otpada u samom domaćinstvu, 
te edukacijom svih stanovnika, a posebno 
najmlađih, o potrebi i korisnosti razdvajanja 
otpada u domaćinstvima, stvorit će se uvjeti za 
selektivno prikupljanje u samim domaćinstvima, 
općine Lipovljani.

O reciklažnom dvorištu pohvalno se izrazio 

i Ljubomir Majdandžić, direktor Fonda 
za zaštitu okoliša RH, koji ima ugovo-
renu izgradnju još 18 sličnih reciklažnih 
dvorišta u Hrvatskoj, a još njih 80 bit će 
u idućoj godini financirano sredstvima 
Europske unije. 

Podršku projektu reciklažnog 
dvorišta u Lipovljanima, uz sufinan-
ciranje djela investicije, pružila je i 
Sisačko-moslavačka županija, što je 
i naglasio Ivo Žinić, župan Sisačko-
moslavačke županije. Osim reciklažnog 
dvorišta u Lipovljanima, na cijelom pro-
storu SMŽ izgrađeno je još samo jedno 

reciklažno dvorište, i to u gradu Sisku, pa ostaje 
dosta posla za županiju na ovom području gos-
podarstva i zaštiti okoliša. Zato župan, naglasio 
je u svom govoru, očekuje rješenje cjelokupnog 
sustava odlaganja otpada na općoj razini.

Na kraju, prigodnim obraćanjem, svo-
je zadovoljstvo izrazio je i ministar Slaven 
Dobrović, istaknuvši kako je ovo reciklažno 
dvorište poželjni sadržaj za svaku sredinu, 
pomoću kojeg se znatno može smanjiti ukupni 
trošak zbrinjavanja otpada, pohvalivši odluku 
općine Lipovljani da se projekt nastavi stalnom 
edukacijom stanovništva o pravilnom raz-
vrstavanju i zbrinjavanju otpada. 

Nakon što je simboličnim rezanjem vrpce 
pustio u uporabu izgrađeno reciklažno dvorište, 
ministar Slaven Dobrović i ostali uzvanici obišli 
su izgrađen prostor u pratnji, direktora ‘Lipkom 
servisa’, komunalnog poduzeća koje će gospo-
dariti dvorištem i načelnika općine Lipovljani, 
sa suradnicima, te djelatnika poduzeća, koji su 
pokazali načine razvrstavanja i pakovanja priku-
pljenih sirovina.

MINISTAR   SLAVEN   DOBROVIĆ   OTVORIO   JE   NOVOIZGRAĐENO 
RECIKLAŽNO 
DVORIŠTE U 

LIPOVLJANIMA

Puštanju u rad izgrađenog reciklažnog 
dvorišta u Lipovljanima prisustvovali su 
i mladi ekolozi Osnovne škole Josipa Ko-
zarca iz Lipovljana, sa svojim učiteljicama. 
Rad s mlađim generacijama na pravilnom 
razdvajanju otpada pohvalili su svi uz-
vanici, a on će se nastaviti i ubuduće. Samo 

O važnosti razvrstavanje otpada učiti 
sve  stanovnike,  a  posebno  najmlađe

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Lipov-
ljanima dovršena je početkom svibnja ove 
godine, nakon čega je nastavljeno njegovo op-
remanje spremnicima i prešama, te ishođenje 
svih potrebnih dozvola za rad. Izgrađeno je na 
površini od oko 2.000 m², od čega je 500 m² 
natkrivenog prostora, u kojem je smješteno 18 
različitih kontejnera zapremine od 7 do 10 m3, 
uljni separator, zatvoreni kontejner za tekstil, 
dva mobilna reciklažna dvorišta, vaga, preša, te 
video nadzor. Novim asfaltom obnovljena je i 
vrlo oštećena pristupna cesta, kroz Kutinsku uli-
cu, nakon čega su se stekli uvjeti za puštanje u 
rad reciklažnog dvorišta u Lipovljanima, prvog 
takvog dvorišta u jednoj općini na području 
Sisačko-moslavačke županije.

Na 2.000 m² dvorišta 
može se zbrinuti 20 
različitih   materijala

obrazovanjem i pravilnim razvrstavanjem 
otpada, novoizgrađeno reciklažno dvorište 
u Lipovljanima može ispuniti ciljeve, koji 
su visoko postavljeni. Cilj je da se 70% 
- 80% ukupnog otpada ponovo iskoristi kao 
sirovina, a tek oko 20% da bude neiskoris-
tivog mješovitog otpada.
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– U prvoj polovici ove 2016. godine, Općina 
Lipovljani je poslovala zadovoljavajuće, prihode 
je ostvarila nešto više od plana prihoda i primi-
taka, a rashodi su nešto manji od planiranih. No, 
u odnosu na prihode u proteklim godinama, 
nastavlja se pad vlastitih prihoda i to nas zabrin-
java, s tim ne možemo biti zadovoljni, ali niti 
možemo na to utjecati, budući je pad prihoda 
rezultat promjene nekih zakonskih izmjena, te 

ekonomskih kretanja – istaknuo je Mario Ri-
bar, načelnik općine Lipovljani, na 21. sjednici 
Općinskog vijeća općine Lipovljani, održanoj u 
srijedu, 5. listopada, navečer.

U prvih 6 mjeseci proračun Općine Lipov-
ljani ostvario je ukupni prihod od 5.674.691 
kunu, što je gotovo 52% od ukupno planiranih 
prihoda za 2016. godinu. Ukupni rashodi i izdaci 
u tom razdoblju bili su 4.922.427 kuna, što je 
46,7% od ukupno planiranih rashoda, pa je os-
tvaren višak prihoda u iznosu od 752.263 kune. 
No, kada se tim viškom pokrije manjak prihoda, 
koji se u poslovanju Općine Lipovljani dogodio 
na kraju 2015. godine, i koji je iznosio 398.778 
kuna, ostaje stvarni višak prihoda u iznosu od 
ukupno 356.935 kuna. 

To je odlično ostvarenje prihoda, ali on je 
rezultat naplate lanjskih i ovogodišnjih kapi-
talnih investicija. Ove godine oprihodovana su 
sredstva za reciklažno dvorište i povrat kapital-
nih ulaganja od IPARD programa – EU sredstava, 
a u proračun su uplaćena i ukupna sredstava 
za zaposlenike javnih radova i stručnog ospo-
sobljavanja u ovoj godini. Stvarni prihodi su u 
padu, a za sada su od naftne rente i šumskog 

doprinosa, prihoda od poreza manji za oko 
800.000 kuna, u odnosu na prošlu i godinu 
prije. Jedini porast prihoda, u odnosu na prvo 
polugodište 2015.godine, bilježi se u naplati 
komunalnog doprinosa, komunalne naknade 
i kazni od zadržavanja nezakonito izgrađenih 
objekata, koji je u postupku legalizacije prihod 
općine. Ti prihodi su u odnosu na polugodište 
2015.godine u porastu od 250.000 kuna.

Izvješće o polugodišnjem izvršenju 
općinskog proračuna Općine Lipovljani, bez 
dodatne rasprave, općinski vijećnici su jedno-
glasno prihvatili. Na 21. sjednici, u srijedu, 5. 
listopada bilo je prisutno 11 od 13 općinskih 
vijećnika, a sjednicu je vodila Anka Doležal, 
predsjednica Općinskog vijeća.

Izvješće o poslovanju Općine Lipovljani u 
prvih pola godine, bila je jedna od najvažnijih 
točaka ove sjednice. Prije nje usvojen je zapisnik 
s prošle sjednice i aktualni sat na kojem je troje 
vijećnika uputilo 5 pitanja o komunalnim potre-
bama na području općine Lipovljani, vezanih uz 
problematiku kanalizacije, površinske odvod-
nje, vodovoda u Kraljevoj Velikoj, te cesta u 
Piljenicama. Pitanja su uputili vijećnici Miroslav 
Horvat, Marinko Sabadoš, te Damir Kvaternik, 
koji su upozorili kroz aktualni sat i postavljena 
pitanja na ovu problematiku.

Bez rasprave su prihvaćena i izvješća 
o izvršenju financijskog plana za općinske 
ustanove: Dječji vrtić ‘Iskrica’ i Narodnu knjižnicu 
i čitaonicu Lipovljani. Nakon polugodišnjih 
izvješća, pred vijećnike je došao prijedlog od-
luke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
i prijavu na natječaj za izgradnju novog Dječjeg 
vrtića i rekonstrukciju ulice Josipa Kozarca s 
nogostupom. Prijedloge je obrazložio općinski 
načelnik Mario Ribar, koji je naglasio da se 
otvaraju izvori financiranja za ove velike inves-
ticije, koje sredstvima iz općinskog proračuna 
ne bi mogli izgraditi, i zatražio podršku svih 
vijećnika za kandidiranje već potpuno priprem-
ljenih projekata. Prijedlozi za ulaganja u novu 
zgradu dječjeg vrtića i u rekonstrukciju ulice 
Josipa Kozarca dobili su, kod glasovanja, jed-
noglasnu potporu svih prisutnih vijećnika na 
sjednici Općinskog vijeća Lipovljani.

Na kraju 21. sjednice Općinskog vijeća, bez 
rasprave su prihvaćene izmjene i dopune Pravil-
nika o stipendiranju studenata. Obrazložila ih 
je Natalija Rohan, pročelnica Jedinstvenog up-
ravnog odjela Općine Lipovljani. Usvojen je i 
prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja 
za ovogodišnju dodjelu stipendija studentima 
općine Lipovljani, u kom će se raspisati stipendi-
je za ukupno 7 studenata,  čija će stipendija 10 
mjeseci u godini iznositi po 700 kuna.

Vrlo kratku i brzu sjednicu Općinskog vijeća, 
održali su općinski vijećnici Općine Lipovljani, u 
utorak, 25. listopada uvečer. Na dnevnom redu 
našle su se svega tri točke, a bile su vezane uz 
Strateški plan gospodarskog razvoja općine 
Lipovljani i mogućnosti apliciranja, odnosno 
sudjelovanja, s dijelovima infrastrukturne 
izgradnje iz tog plana, na natječajima za sred-
stva iz europskih fondova.

Ova kratka i rasporedom sjednica Općinskog 
vijeća Lipovljani, neplanirana sjednica, održana 
je na zahtjev općinskog načelnika Maria Ri-
bara, koji je pripremio projekte razvoja općine 
Lipovljani. U međuvremenu, od nedavnog 
formiranja nove vlade Republike Hrvatske, došlo 
je do promjene Pravilnika o načinu sudjelovanja 
i odobravanja projekata na natječaju za europ-
ska sredstva iz mjera ruralnog razvoja, za koji su 
pripremljeni projekti Općine Lipovljani.

Stoga se je načelnik Mario Ribar, najprije 
ispričao vijećnicima na neplaniranom i hitnom 
održavanju sjednice, a onda i obrazložio ra-
zlog sazivanja. Radi se, jednostavno rečeno, 
o usklađivanju metodologije aplikacije za 
natječaj, s rokovima i donošenjem odluka na 
općinskim (i gradskim) razinama, o pojedinim 
projektima. To je vrlo važno kod ocjenjivanja 
projekta u ministarstvu i donošenja odluke 
hoće li projekt biti prihvaćen za financiranje. 

Uz dodatne informacije, i plan objavljivanja 

natječaja za mjere i pod mjere ruralnog razvo-
ja, Mario Ribar predložio je da se, privremeno, 
stave van snage prihvaćene odluke na prošloj 
sjednici Općinskog vijeća, o projektu izgrad-
nje nove zgrade Dječjeg vrtića u Lipovljanima, 
i uređenju ceste u ulici Josipa Kozarca. O tih 
projekata se ne odustaje, ali se za ove projekte 
općine Lipovljani, uskoro očekuje raspisivanje 
natječaja, a kad se to dogodi Općinsko vijeće će 
opet donositi odluku o tim projektima i njiho-
vom sudjelovanju na natječajima za financiranje 
iz europskih fondova. Time  će biti zadovoljena 
propisana forma natječaja.

Da bi se poštovala procedura budućih 
natječaja, svih 11 prisutnih vijećnika, od 

ukupno 13 vijećnika, donijelo je jednoglasne, i 
bez rasprave, tri odluke. Prihvaćeno je stavljan-
je van snage odluke o projektu Dječjeg vrtića 
i ulici Josipa Kozarca, donesene na prošloj 
sjednici. Prihvaćena je, potom, i takva odluka 
o izmjeni Strateškog plana gospodarskog raz-
voja Općine Lipovljani za razdoblje od 2014. 
do 2017. godine. Na kraju je prihvaćen i pri-
jedlog dopune odluke o proglašavanju cesta 
nerazvrstanima i Planu nerazvrstanih cesta na 
području općine Lipovljani.

Zbog najave otvaranja natječaja za sred-
stva fondova Europske unije, vijećnicima je 
najavljeno novo, neplanirano, sazivanje još jedne 
sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani.

ODRŽANA  21.  SJEDNICA  OPĆINSKOG  VIJEĆA  U  LIPOVLJANIMA

STRATEŠKI  PLAN  RAZVOJA  USKLAĐEN  S  BUDUĆIM  NATJEČAJIMA
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Vijećnici općine Lipovljani prihvatili su 
prijedlog Maria Ribara, načelnika općine Li-
povljani, i donijeli su odluku da na natječaj iz 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014.- 2020., koji se u većini fi-
nancira sredstvima Europske unije, kandidiraju 
projekt ‘Rekonstrukcija ulice Josipa Kozarca i 
nogostupa u Lipovljanima’. Sjednica Općinskog 
vijeća općine Lipovljani, samo s ovom točkom 
dnevnog reda, održana je u ponedjeljak, 14. 
studenog uvečer, u općinskoj vijećnici.

Projekt ‘Rekonstrukcija ulica Josipa Ko-
zarca i nogostupa u Lipovljanima’ obuhvaća 
uređenje prometnice i nogostupa u dužini od 
1.100 metara, u samom centru Lipovljana, a 
pripada u nerazvrstane ceste općine Lipovljani. 
Projekt je u cijelosti pripremljen, a njegovu pri-
javu na natječaj u potpunosti su i jednoglasno 
podržali i vijećnici Općinskog vijeća, na sjed-
nici koju je vodila Anka Doležal, predsjednica 

Općinskog vijeća.
Službe Općine Lipovljani aktivno prate kre-

tanja i objave natječaje kojima se osiguravaju 
financijska sredstva za realizaciju kapitalnih i 
drugih projekata na razini lokalne samouprave. 
Sudjelovanjem na natječajima, a pod uvjetom 
da budu i prihvaćeni, realiziraju se kapitalni 
projekti kojima se razvija općina Lipovljani, 
diže komunalni i opći životni standard žitelja, 
i to novcem fondova Europske unije i Repub-
like Hrvatske. Novčani prihodi općinskog 
proračuna nisu dovoljni da se iz tih sredstava 
mogu izgraditi svi potrebni, kapitalni projekti i 
investicije na području općine Lipovljani, pa se 
projekti pripremaju i kandidiraju na objavljene 
natječaje, najčešće vezane za novac osiguran u 
fondovima Europske unije.

Takav je slučaj i s projektom ‘Rekonstrukcija 
ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljani-
ma’, čija je procijenjena vrijednost veća od 4,1 

milijun kuna, a prijavit će se na natječaj iz Pro-
grama ruralnog razvoja RH, mjere 07, pod mjere 
7.2. tip operacije 7.2.2. – ulaganje u građenje 
nerazvrstanih cesta. Očekuje se financijska 
potpora u realizaciji projekta u iznosu od 100% 
prihvatljivih troškova investicije. Ako projekt 
bude prihvaćen na natječaju, provedba inves-
ticije bila bi u drugoj polovici 2017. godine, a 
najvjerojatniji dovršetak u 2018. godini.

Odredbe natječaja, sam projekt rekon-
strukcije ulice Josipa Kozarca i način 
prijave s potrebnim dokumentima, općinskim 
vijećnicima detaljno je obrazložio Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani. Obrazloženje i pri-
jedlog odluke o prijavi projekta na natječaj, 
općinski vijećnici su prihvatili jednoglasno bez 
dodatne rasprave. Do kraja godine očekuje se 
otvaranje novih natječaja na koje će, Općina 
Lipovljani, također kandidirati nove projekte, 
poput izgradnje novog dječjeg vrtića.

PROJEKT  REKONSTRUKCIJE  ULICE  J.  KOZARCA  IDE  NA 
NATJEČAJ   ZA   FINANCIRANJE   EUROPSKIM   NOVCEM

Vijećnici Općinskog vijeća u Lipovljanima pri-
hvatili su i izglasali prijedlog proračuna Općine 
Lipovljani za 2017. godinu, koju je predložio Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani, a prihvaćen je i 
prijedlog izmjene i dopune općinskog proračuna 
za ovu, 2016. godinu. Sjednica Općinskog vijeća 
općine Lipovljani, 24. po redu, održana je u 
četvrtak, 15. prosinca, a vodio ju je Miroslav Hor-
vat, potpredsjednik Općinskog vijeća. 

Nakon usvajanja zapisnika s tri posljednje 
sjednice Općinskog vijeća i aktualnog sata, na 
kom je troje vijećnika uputilo 5 pitanja općinskom 
načelniku i direktoru ‘Lipokom servisa’, općinski 
vijećnici započeli su rad razmatranjem prijedlo-
ga o trećim, zadnjim ovogodišnjim izmjenama i 
dopunama općinskog proračuna, te izmjenama 
u programima koji su vezani uz financiranje 
iz tog proračuna. Ovaj treći rebalans, važećeg 
proračuna Općine Lipovljani, zapravo je tehnički 
rebalans jer su u njega unesene sve stvarne 
promjene planskih iznosa koji su ostvareni do 
početka prosinca u ovoj godini, a zamijenjeni su 
i maknuti iz plana oni planirani novčani iznosi 

koji se neće realizirati do kraja ove godine. Ia-
ko izmjena ima dosta, u konačnici općinski 
proračun za 2016. godinu smanjen je za svega 
0,5%, odnosno za 55.000 kuna, pa umjesto 
planiranih 11.209.640 kuna na kraju godine će 
iznositi 11.154.164 kune.      

Nakon usvojenih izmjena važećeg 
proračuna Općine Lipovljani, na dnevni red je 
stavljen i prijedlog proračuna Općine Lipovl-
jani za 2017. godinu, s projekcijama na 2018. 
i 2019. godinu. Općinski načelnik, koji prema 
zakonu predlaže proračun, izložio je, opširno, 
prijedlog proračuna za 2017. godinu, a koji su 
i svi zainteresirani mogli vidjeti na web strani-
cama Općine Lipovljani, na kojima je objavljen 
sredinom studenog. Uz prijedlog proračuna, 
općinski načelnik Mario Ribar obrazložio je i 
sve programe vezane uz taj proračun, a odnose 
se na izgradnju i održavanje komunalne infra-
strukture, te javne potrebe u kulturi, sportu, 
obrazovanju i odgoju i programu socijalne 
skrbi, koje će se realizirati u 2017. godini.

Proračun Općine Lipovljani za 2017. godinu 

predložen je, a nakon rasprave i usvojen, u 
iznosu od 9.378.323 kune. Proračun je za go-
tovo 2 milijuna kuna manji od ovogodišnjeg, no 
istaknuto je kako je realno ostvariv, i oprezno 
planiran, s obzirom na novu poreznu reformu i 
pad vlastitih prihoda, posebno od ‘rudne rente’, 
odnosno naknade od INA-e za proizvedenu naf-
tu, jer su cijene sirove nafte cijelu ovu godinu 
bile niske, a teško da će se i značajno povećati 
u idućoj godini.

Tijekom rasprave, vijećnica Nada Toš, preložila 
je niz izmjena u predloženom planu općinskog 
proračuna za 2017. godinu. Kako je rok za pred-
laganje promjena prošao, a prijedlozi nisu bili 
potpuni, načelno je prihvaćen njen prijedlog da 
se tijekom rebalansa u 2017. godini promjeni pro-
gram socijalne skrbi, i da se povećaju, odnosno 
uvedu novčane naknade za treće i četvrto rođeno 
dijete u obiteljima s područja općine Lipovljani, u 
iznosima od 10 i 20 tisuća kuna.   

U završnom dijelu sjednice, vijećnici su pri-
hvatili prijedloge financijskih planova za 2017. 
godinu, općinskih ustanova Narodne knjižnice i 
čitaonice i Dječjeg vrtića ‘Iskrica’. 

Na kraju 24. sjednice Općinskog vijeća u 
Lipovljanima, donesena je odluka o dodjeli 4 
stipendije studentima s područja općine Lipov-
ljani, s kojima će se do Božića potpisati i ugovor 
o stipendiranju.

VIJEĆNICI   IZGLASALI  
PRORAČUN   OPĆINE  

LIPOVLJANI    ZA  
2017.    GODINU
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Prvi metri asfalta nosećeg sloja, na trasi pristupne prometnice prema 
ulazno-izlaznom čvoru na autocesti kod Lipovljana, djelatnici Strabaga, 
poduzeća koje s kooperantima izvodi radove, položili su u četvrtak, 17. 
studenog. Iako ostaje još dosta radova, već nakon  asfaltiranja prvog sloja 
prometnice vidjet će se sva veličina, izgled i značaj ovog, 45 milijuna (bez 
PDV-a) vrijednog infrastrukturnog objekta, izuzetno važnog za općinu 
Lipovljani.

Asfaltiranje prvog sloja pristupne ceste, osim iskošenih rampi pre-
ma budućem nadvožnjaku, koje se moraju slijegati najmanje 6 mjeseci, 
pokazuje da radovi izuzetno dobro napreduju. Tako bi prometni čvor i 
prometnica kroz poduzetničku zonu u Lipovljanima mogla biti gotova 
znatno ranije nego je predviđen njen rok završetka, a to je kraj 2017.
godine.

– Sada planiramo položiti noseći sloj asfalta, a u ljeto iduće godine 
i završni sloj – rekli su nam djelatnici Strabaga koji su 17. studenog 
započeli asfaltiranje na prometnici budućeg izlaznog čvora. Krenuli 
su od autoceste prema spoju s Industrijskom ulicom, koja će u prvom 
dijelu biti spojnica s ulaskom na autocestu. Na trasi su nekoliko kružnih 
tokova, iz kojih izlaze predviđeni pravci prema budućim prometnicama u 
poduzetničkoj zoni Lipovljani.

Dok se s lijeve strane autoceste, kroz poduzetničku zonu asfaltira prvi 
sloj pristupne ceste, u isto vrijeme s desne strane autoceste završavaju 
se poslovi na nasipavanju rampe budućeg nadvožnjaka i prometnice 

izlaznog čvora. Na samoj autocesti trenutno se vozi ograničenom brzi-
nom i kroz jedan prometni trak sa svake strane jer se priprema armatura 
za temelje betonskog nosača budućeg nadvožnjaka.

Iako u kasnu jesen građevinari zbog hladnoća prestaju s poslovima 
na otvorenom, lijepo i toplo vrijeme trenutno služi građevinare, pa su 
radovi na izgradnji ulazno-izlaznog prometnog čvora kod Lipovljana 
odlično napredovali. Svi djelatnici Strabaga, izvođača radova na izgrad-
nji prometnog čvora kod Lipovljana, trude se na vrijeme i vrlo kvalitetno 
obaviti im povjerene poslove.

U uredu načelnika općine Lipovljani, u petak, 18. studenog održan je radni 
sastanak s predstavnikom slovačke tvrtke koja je zainteresirana za ulaganja na 
području općine Lipovljani, a nudi nove načine poslovne suradnje na području 
obnovljivih izvora energije i uštedi električne energije. Općinski načelnik Ma-
rio Ribar, razgovarao je s Michaelom Girgašem, predstavnikom slovačke tvrtke 
‘IMAO’, koja se bavi projektima povezanim s uštedama i obnovljivom energijom.

Predstavnik slovačke tvrtke predstavio je djelatnost tvrtke, ali i načine na 
koji bi mogli poslovno surađivati s Općinom Lipovljani, poput javno privatnog 
partnerstva u nekim projektima. Općinski načelnik izrazio je zainteresiranost na 
području investiranja, posebno u štednu javnu rasvjetu, na području općine Li-
povljani, za koju od prije nekoliko godina općina ima projektnu dokumentaciju, 
a koja je često puta problem na području općine. Posebno u čestim pregori-
jevanjima sijalica, čime se povećavaju ne samo potrošnja električne energije, 
nego i troškovi godišnjeg održavanja.

Dogovoreni su novi poslovni sastanci, na kojima će se dodatno analizirati  
trenutno stanje javne rasvjete, te kreirati smjerovi moguće suradnje, na kojima 
bi se konkretno razgovaralo o načinima ulaganja na području općine Lipovljani, 
za što postoji obostrana zainteresiranost.

ZAPOČELO ASFALTIRANJE PRVOG SLOJA PROMETNICE 
IZLAZNOG   ČVORA   NA   AUTOCESTI   KOD   LIPOVLJANA

RADNI  SASTANAK  S  PREDSTAVNIKOM  PODUZEĆA  IMAO  ELECTRIC

Dugogodišnji problem na 
koji su stalno upozoravali koris-
nici pošte u Lipovljnaima, napokon 
je riješen, na zadovoljstvo svih. 
Radovi na uređenju stepeništa i 
prilagodbi prilaza uredu pošte u 
Lipovljanima, završili su u roku, a 
krajem studenog održanaje i pri-
mopredaja izvršenih radova. Ulaz 
u poštu Lipovljani sada ima novi 
izgleda, a korisnici sigurniji prilaz i 
izlaz iz pošte. 

Radovi na uređenju stepeništa i 
prilaza za invalide započeli su 20. ru-
jna kad su predstavnici naručitelja 
radova i izvođača poslova obišli 
buduće radilište. Završetak radova 
bio je predviđen roku od 60 dana. 
Taj rok je ispoštovan, a izvođač ra-
dova bio je građevinski obrt ‘Dujić 
gradnja’.

Naručitelj radova uređenja stepeništa i 
prilaza u ured pošte bila je Općina Lipovljani, 

a radove su sufinancirali HP-Hrvatska pošta i 
HT-Hrvatski Telekom, koji su korisnici poslovnih 

ZAVRŠILO  UREĐENJE  STEPENIŠTA  I  PRILAZA  U  POŠTU  U  LIPOVLJANIMA 
ureda u poslovnoj stambenoj 
zgradi, a ujedno i korisnici su 
prilaza i stepeništa. Vrijednost 
investicije uređenja i prilagodbe 
stepeništa pošte u Lipovljanima 
iznosi nešto više od 167.000 ku-
na, u što je uračunat i PDV.

Kako ne bi značajno ometali 
rad poštanskog ureda u Lipovlj-
anima radovi su započeti u petak, 
23. rujna, a ured pošte bio je zat-
voren samo prvih tri dana. Radovi 
su izvođeni u popodnevnim sati-
ma i tijekom vikenda, a svim 
korisnicima poštanskog ureda 
osiguran je bio nesmetani prilaz 
u ured pošte. Kroz dva mjeseca 
radovi na uređenju su završeni, 
a ruglo od ulaza pretvoreno je 
u ugodno uređen prostor, pa će 
ulaz u poštu, ubuduće i tijekom 

zimskih vremenskih neprilika, bio dostupan i 
siguran za sve korisnike.
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Asfaltiranjem parkirališta, pris-
tupne ceste i pješačke staze, u petak, 
18. studenog, završeno je uređenje 
oko zgrade u kojoj su smještene 
zdravstvene ambulante i ljekarna 
Doma zdravlja, u Lipovljanima. Projekt 
kompletnog uređenja vrijedan je nešto 
više od 180.000 kuna. Većina potreb-
nog novca osigurana je iz Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europ-
ske unije, ukupno 100.000 kuna, dio 
potrebnih sredstava donirala je i INA u 
iznosu od 20.000 kuna, a ostatak finan-
cijskih sredstava osigurala je općina 
Lipovljani iz svog proračuna.

Ugovaratelj u izvođenju ovoga projekta, bilo 
je komunalno poduzeće ‘Lipkom servisi’ iz Lipov-
ljana, s kooperantima, a radovi su započeli, s 
prvim dijelom uređenja, još u jesen 2015. godine. 

Dio potrebnih radova na uređenju oko zgrade 
Doma zdravlja u Lipovljanima, napravljen je ta-
da, a ostatak je završen tijekom rujna ove godine.

Asfaltiranjem ceste, nogostupa i parkirališta, 
koje su odlično izveli djelatnici ‘Strabaga’, 

Gotovo 50 neispravnih sijalica javne rasvjete, na cijelom području 
općine Lipovljani, zamijenili su djelatnici EMGD-a iz Kutine, početkom 
studenog, tijekom jesenskog dijela održavanja javne rasvjete na području 
općine Lipovljani. Osim zamjene izgorjelih sijalica, obnovljena je, ali i 
produžena mreža javne rasvjete, pa je u obnovu i uređenje javne rasvjete 
na području općine Lipovljani, ove jeseni uloženo oko 45.000 kuna. Sred-
stva su to koje se, uglavnom, prikupe plaćanjem komunalne naknade 
stanovnika općine Lipovljani.

U dva navrata, početkom studenog, djelatnici EMGD-a iz Kutine vršili 
su zamjenu dotrajalih sijalica na mreži javne rasvjete općine Lipovljani. 
Uz zamjenu žarulja, u ulici  Augusta Šenoe, u blizini osnovne škole u Li-
povljanima, radnici EMGD-a zamijenili su i 3 drvena nosiva stupa, koji su 
već dotrajali, pa su bili prijetnja za prolaznike, ali i za samu elektro mrežu.

Osim izmjene stupova u ulici Augusta Šenoe, produžena je i mreža 
javne rasvjete, u Slavonskoj ulici u Lipovljanima, do zadnjeg domaćinstva 
u nizu. Postavljena su dva nova nosiva stupa, povućena je elektroinsta-
lacija i montirana je javna rasvjeta. Vrijednost radova na ovoj obnovi i 
produžetku mreže javne rasvjete nešto je veće od 16.000 kuna, tako je 
ove godine u održavanje rasvjete, obnovu stupova i njeno produženje 
uloženo oko 65.000 kuna iz proračuna Općine Lipovljani.

ZAVRŠENO   UREĐENJE   PRILAZNOG   PUTA   AMBULANTI   U   LIPOVLJANIMA

ZAMIJENJENE  DOTRAJALE  SIJALICE,  OBNOVLJENA  I  PRODUŽENA 
MREŽA  JAVNE  RASVJETE

kooperanta u ovom projektu, i iscrtavan-
jem parkirnih mjesta na novopostavljenom 
asfaltu, završeno je uređenje prilaza Domu 
zdravlja u Lipovljanima. Time je dovršen 
još jedan vrijedan projekt uređenja komu-
nalne i prometne infrastrukture.

Kako nisu sudjelovali u financiranju 
uređenja okoliša zgrade u Lipovljanima, 
Dom zdravlja Kutina, u okviru kojeg rade i 
ambulante Dom zdravlja u Lipovljanima, 
pridružili su se ovom projektu obnove 
na samom objektu, i to obnovom djela 
krovišta zgrade Doma zdravlja.

Uređenje pristupa Domu 
zdravlja u Lipovljanima priželjkivali su i svi koris-
nici ove ustanove, s područja općine Lipovljani, a 
završetkom i realizacijom ovog projekta, ostvaren 
je još jedan projekt, koji je predviđen i planom 
rada Mjesnog odbora Lipovljani za 2016. godinu.

Članovi mjesnog odbora Lipovljani, na 
sastanku održanom u utorak, 25. listopada, 
osvrnuli su se na realizaciju plana predloženih 
ulaganja u naselje Lipovljani u 2016. godini i ot-
klanjanje određenih komunalnih nedostataka. 
Sa zadovoljstvom je konstatirano da se, ostvaru-
je većina toga što su predložili prošle godine, pa 
se od članova mjesnog odbora, u kratkom roku, 
očekuju prijedlozi za ulaganja u infrastrukturne 
potrebe u Lipovljanima tijekom 2017. godine.

Sastanak Vijeća mjesnog odbora Lipovljani 

vodila je Dubravka Hubak, pred-
sjednica vijeća, a prisutno je bilo 7 
do 9 članova vijeća. Uz njih, na sas-
tanku su bili još Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani i Danijel Lenart, 
direktor ‘Lipkom servisa’, kako bi 
članovima vijeća razjasnili njihove 
nedoumice, ili odgovorili na pitanja 
koja upućuju oko potreba uređenja 
komunalne infrastrukture.

Prijedlozi članova Vijeća mjesnog 
odbora Lipovljani, iz prošle godine, o 

potrebi uređenja groblja, ulaza u poštu i prilaza 
zgradi Doma zdravlja u Lipovljanima, u završnoj su 
fazi izgradnje i uređenja. Sve primjedbe stanovni-
ka Lipovljana na probleme s komunalnom 
infrastrukturom, otklanjaju se tijekom godine. 
Neki su otklonjeni, a sa rješavanjem nekih 
problema se kasni, prije svega iz razloga što još 
neki projekti službeno nisu dovršeni, u adminis-
trativnom smislu, poput izgradnje kanalizacije u 
Lipovljanima, tako da će se sazivanjem tehničkih 
pregleda, te ukazivanjem na nedostatke, 

poglavito na trasama izgradnje kanalizacije, pop-
ut mostova, staza, jaraka i bankina, inzistirati da 
obvezu preuzmu izvođači tih radova.

O pripremljenim projektima izgradnje i 
uređenja novih infrastrukturnih objekata u 
Lipovljanima, poput uređenja ulice Josipa Ko-
zarca, ili izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića, 
članove Vijeća MO Lipovljani izvijestio je Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani, a o nakanama 
daljeg uređenja groblja i zbrinjavanja otpada i 
uređenja Lipovljana, govorio je Danijel Lenart, 
direktor ‘Lipkom servisa’.

U općinskom proračunu, Vijeće mjes-
nog odbora Lipovljani ima planiranih, a još 
ne potrošenih 15.000 kuna, za 2016. godinu. 
Članovi vijeća predložili su da se oni utroše za 
potrebe Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u Lipovljanima, 
prema potrebama koje će Vijeću MO Lipovljani 
iskazati ravnateljica vrtića Marija Duda.

Dubravka Hubak, predsjednica Vijeća MO 
Lipovljani, najavila je članovima uskoro novu 
sjednicu vijeća na kojoj će dogovoriti plan rada 
vijeća i potreba za slijedeću godinu.

ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA MO LIPOVLJANI NA TEMU 
REALIZACIJE  PLANA  ZA  2016.  GODINU
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Do kraja ove godine bit će završeni radovi 
na izgradnji vodospremnika i crpne stanice 
Torovi, koja se trenutno gradi u lipovljanskoj 
ulici Josipa Kozarca, u pravcu Kozarica. Radovi 
terminski dobro napreduju, izvijestili su pred-
stavnici ‘Vodotehnike’ iz Zagreba, koji grade 
ovaj značajan objekt vodovodne infrastruk-
ture u Lipovljanima, a u to su se mogli uvjeriti i 
predstavnici investitora i čelnici lokalnih vlasti, 
prilikom obilaska gradilišta.

U petak, 28. listopada, izgradnju magistral-
nog vodovoda, koja se tada odvijala u Krivaju, 
gdje su polagane cijevi vodovoda, i izgradnju vo-
dospremnika na Torovima u Lipovljanima, obišao 
je Mijo Šepak, direktor kutinske ‘Moslavine’, koja 
je investitor magistralnog vodovoda. U obilasku 
je bio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
zajedno s Danijelom Lenartom, direktorom 
‘LIP-KOM’-a, poduzeća koje distribuira vodu na 
području općine Lipovljani i koje će ubuduće 
koristiti vodospremnik na Torovima. U obilasku 
gradilišta bio je još i Andrija Rudić, gradonačelnik 
Kutine, sa suradnicima.

Vodospremnik i crpnu stanicu Torovi, u ok-
viru magistralnog vodovoda Kutina-Lipovljani, 
za tvrtku Moslavina d.o.o. iz Kutine grade rad-
nici ‘Vodotehnike’ iz Zagreba. Vrijednost radova 
izgradnje vodospreme i crpne stanice iznosi 
4,5 milijuna kuna, bez PDV-a, a izgradnja vodo-
spreme na Torovima sufinancira se sredstvima 

Europske unije iz Kohezijskog fonda. Partneri 
na projektu izgradnje magistralnog vodovoda 
su gradovi Kutina i Popovača, te općine Velika 
Ludina i Lipovljani. U cjelokupnoj izgradnji vo-
dospremnika i crpne stanice, Općina Lipovljani 
sudjeluje s oko 236.000 kuna. Radovi započeti 
u srpnju, završit će do kraja ove godine, na-
kon čega slijede radovi na uređenju i punjenju 
sustava. Vodospremnik na Torovima ublažit će 
tlačne udare u vodoopskrbnoj mreži, smanjiti 
pucanja i oštećivanja vodovodne mreže, a time 
stanovnicima i gospodarstvu osigurati kvalitet-
niju opskrbu pitkom vodom. Imat će kapacitet 2 
x 500 kubičnih metara vode za potrebe sustava, 
koja će se otpremati pomoću crpne stanice, koja 

se također gradi u okviru ovog vodospremnika 
u Lipovljanima. Inače, projekt vodospreme sa 
crpnom stanicom, dio je projekta magistralnog 
vodovoda Kutina – Lipovljani vrijednosti oko 
34.500.000 kuna, od čega je oko 68% sredstava 
financirano bespovratnim sredstvima EU.

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani 
izrazio je svoje zadovoljstvo viđenim tokom 
izgradnje i do sada izvedenih radova, nakon 
kompletnog obilaska radilišta u Krivaju i na To-
rovima, zahvalivši prije svega stručnim službama 
i direktoru Moslavina d.o.o., te svim partnerima 
u projektu, gradovima Kutina i Popovača, 
te općine Velika Ludina, na realizaciji ovoga 
projekta.

OBILAZAK GRADILIŠTA VODOSPREMNIKA I CRPNE 
STANICE  NA  TOROVIMA  U  LIPOVLJANIMA

Ratni veterani s područja općine 
Lipovljani svečano su obilježili Dan hrvatskih bra-
nitelja općine Lipovljani – 13.listopad, u nedjelju, 
9. listopada i tako se prisjetili 25. obljetnice prvog, 
organiziranog postrojavanja i odlaska u obranu 
Hrvatske, branitelja s područja općine Lipovljani. 
Prvo postrojavanje bilo je 13. listopada 1991. go-
dine na igralištu ŠNK ‘Slavonac’, nakon čega su 
branitelji odmah, isti dan, otišli u obranu Posavine.

Uz Dan branitelja, u Lipovljanima je svečano 
obilježen Dan neovisnosti Republike Hrvatske, 
koji se ove godine, također, obilježava uz 25. obl-
jetnicu povijesne odluke Sabora RH o prekidu 
svih pravnih veza s bivšom državom Jugoslavi-
jom i početkom samostalnosti Hrvatske. Tako 

je ovogodišnji Dan 
branitelja općine 
Lipovljani proslav-
ljen u znaku važnih 
datuma obrane i 
početka neovisnosti 
Hrvatske, u čemu su 
značajan i raznolik 
doprinos dali i mno-
gobrojni stanovnici 
i branitelji općine 
Lipovljani.

Na svečano 
obilježavanje Dana 
branitelja općine 

Lipovljani, koje je organizirano treću godinu 
za redom, pristigli su mnogobrojni gosti, 
članovi veteranskih udruga od Ozlja, Žakanje u 
Karlovačkoj županiji do 
veterana iz Privlake, na 
istoku Hrvatske. Osim 
njih, prisutni su bili i 
uzvanici, te prijatelji 
lipovljanskih veterana 
Domovinskog rata. 
Program obilježavanja 
bio je bogat, a proteg-
nuo se tijekom čitave 
nedjelje, 9. listopada.

U župnoj crkvi 

sv. Josipa u Lipovljanima započeo je program  
obilježavanja Dana branitelja, uz svečano mis-
no slavlje za poginule branitelje, koje je vodio 
Tomislav Pavlović, župnik lipovljanske župe, uz 
koncelebraciju oca Igora Grahovca Fedešina, 
župnika lipovljanske grkokatoličke župe. Nakon 
mise, svi branitelji i gosti uputili su se procesijom 
do mjesnog groblja, gdje su kod Velikog križa za 
sve poginule u obrani Hrvatske položeni vijenci 
i upaljene svijeće.

Vijence i svijeće svojim prijateljima i pogi-
nulim suborcima položili su članovi Udruge 
dragovoljaca i veterana Domovinskog 
rata, ogranak Lipovljani, na čelu sa Željkom 
Pogačićem, predsjednikom udruge. Svijeće su 
upalili i svi predstavnici udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata grada Novska. Potom su vi-
jence položila izaslanstva: Sisačko-moslavačke 

Svim braniteljima i svim mještanima Općine Lipovljani u povodu 13. listopada – Dana hrvatskih  branitelja Općine Lipovljani upućujemo 
iskrene čestitke!

Čestitka je upućena u ime članova Općinskog Vijeća, Općinskog načelnika i suradnika, svih djelatnika Općine Lipovljani, te Udruge dragovol-
jaca i veterana domovinskog rata Republike Hrvatske – Ogranak Lipovljani!

OBILJEŽEN   DAN   HRVATSKIH   BRANITELJA   OPĆINE   LIPOVLJANI

ČESTITKA  U  POVODU  13.  LISTOPADA – DANA  HRVATSKIH  BRANITELJA  OPĆINE  LIPOVLJANI
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Do završetka ove godine, ukoliko vremenski 
uvjeti dozvole, na području općine Lipovljani bit 
će obnovljeno nešto više od 3 kilometra promet-
nica. Sanirat će se Sajmišna ulica u Lipovljanima, 
te koridor ceste Lipovljani – Torovi – Kozarice, od 
raskrižja sa Zagrebačkom ulicom do Kozarica, 
gdje počinje područje grada Novske. 

Ugovor o zajedničkom ulaganju u financiranje 
izvođenja radova na sanaciji i obnovi prometnica 
na području općine Lipovljani, u srijedu, 26. listo-
pada potpisali su Stipo Šapina, ravnatelj Županjske 
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i Ma-
rio Ribar, načelnik općine Lipovljani, u općinskoj 
vijećnici u Lipovljanima.

Maloj svečanosti potpisivanja ugovora bili 
su prisutni, Ivo Žinić, župan Sisačko moslavačke 
županije, Marin Piletić, zamjenik župana Sisačko 
moslavačke županije, Roman Rosavec, predsjed-
nik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste 
SMŽ, Andrija Rudić, gradonačelnik Kutine (koji 
je potpisao Ugovore o sufinanciranju obnove 
dvije ceste  na području grada Kutine) te Anka 
Doležal, Predsjednica Vijeća, Dubravka Hubak, 
predsjednica i Franjo Vlahović, član Mjesnog od-
bora Lipovljani.

Prije samog potpisivanja ugovora, o pro-
jektu Županijske uprave za ceste o zajedničkom 
ulaganju u prometnice ŽUC-a i jedinica lokalne 
samouprave, na području Sisačko-moslavačke 
županije, govorio je ravnatelj ŽUC-a, Stipo 
Šapina. Naglasio je kako je, prije godinu da-
na, analizom utvrđeno da ŽUC ne raspolaže 
dovoljnim novčanim sredstvima za obnovu 
i održavanje jedne od najdužih županijskih 
cestovnih mreža u Hrvatskoj, pa se prišlo ugo-
varanju zajedničkog uređenja županijskih 
cesta s gradovima i općinama županije. Takav 
način uređenja županijskih cesta prihvatilo je 

13 jedinica lokalne sa-
mouprave na području 
županije, među njima i 
općina Lipovljani.

Na taj način će se, 
do kraja godine, ure-
diti Sajmišna ulica u 
Lipovljanima, koja je u kat-
egoriji županijske ceste, u 
dužini od 600 metara, i 
županijska cesta u ulici 
Josipa Kozarca, kroz Toro-
ve, u dužini nešto više od 
2.400 metara, sve do Ko-
zarica. Županijska uprava 
za ceste i Općina Lipovljani obnovu promet-
nica financiraju u jednakim iznosima, po 50%, 
a cjelokupno ulaganje u obnovu i uređenju 
dviju prometnica, prema ovom Ugovoru, bit će 
u iznosu od 1.225.000 kuna, na području općine 
Lipovljani.

– Iskustvo sa zajedničkim ulaganjima u obn-
ovu cestovne mreže već imamo, jer smo tako već 
uredili jednu županijsku cestu kroz Lipovljane, 
ulicu Ante Starčevića, i vjerujemo da je to dobar 
način uređenja naših cesta, koji je u interesu 
naših stanovnika, a u vrijeme kad za to nema 
dovoljno financijskih sredstava. Na području 
Općine Lipovljani postoji oko 33 km županijskih 
cesta, od čega će oko 18 km biti obnovljeno, na-
kon završetka ove dvije ceste. No isto tako, ostaje 
15  km cesta koje treba obnoviti u budućnosti, 
od kojih su prioritet ceste Lipovljani – Kraljeva 
Velika – Piljenice, te Lipovljani (Brdašca)– Piljen-
ice – Ilova, koji su u izuzetno lošem stanju, te će 
Općina Lipovljani u plan građenja i održavanja za 
2017. godinu kandidirati upravo ove dionice ces-
ta, nadajući se i daljnjoj uspješnoj suradnji ŽUC-a 

i općine po pitanju ovakvih kapitalnih ulaganja, 
te početka obnove i ovih cesta kroz K.Veliku i 
Piljenice   – naglasio je, pred potpisivanje ovog 
vrijednog ugovora, Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani.

I župan Ivo Žinić pohvalio je projekt 
zajedničkih ulaganja u obnovu mreže cestovnih 
prometnica na području županije, zahvalivši 
svim općinama i gradovima koji su se uključili u 
ove projekte.

O projektu se pohvalno izrazio i Andrija 
Rudić, gradonačelnik Kutine, koji je također 
došao potpsati ugovor o zajedničkoj obnovi 
dviju županijskih cesta na gradskom području 
Kutine.

Mala svečanost u Lipovljanima završila je 
potpisivanjem ugovora o zajedničkoj obnovi 
dijela županijskih prometnica na području 
općine Lipovljani i grada Kutine.

Ugovore su potpisali Stipo Šapina, ravnatelj 
ŽUC-a, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani 
i Andrija Rudić, gradonačelnik grada Kutina, a 
izvođač radova bit će poduzeće Strabag.

NASTAVAK  SURADNJE  OPĆINE  LIPOVLJANI  I  ŽUC-a  SISAČKO  
MOSLAVAČKE    ŽUPANIJE

OBILJEŽEN   DAN   HRVATSKIH   BRANITELJA   OPĆINE   LIPOVLJANI
županije koje je vodio dožupan Marin Piletić, 
općine Lipovljani, koje je vodio općinski 
načelnik Mario Ribar, grada Novske, koje je vodio 
gradonačelnik Vlado Klasan, a zatim i izaslanstva 
svih udruga veterana koji su pristigli na svečanost 
ratnih veterana u Lipovljanima. Uz njih, vijence su 
položila i izaslanstva Mjesnog odbora Kraljeve 
Velike, Općinske organizacije HDZ-a,  Policijske 
postaje Novska i Kutina, Općine Jasenovac, te 
općinskih ustanova, udruga građana i udruga pri-
padnika nacionalnih manjina općine Lipovljani.

Za sve žrtve lipovljanski župnik Tomislav 
Pavlović izmolio je molitve, a komemorativno 
prisjećanje na sve žrtve Domovinskog rata pro-
pratili su i članovi pjevačkog zbora ‘Lira’.

Nakon povratka s polaganja vijenaca, na maloj 
pozornici u parku, u centru Lipovljana, svečano su 
otvorene igre veterana. Pred okupljenim ratnim 

veteranima govorili 
su, Predsjednik Udru-
ge veterana, Željko 
Pogačić, Mario Ri-
bar, načelnik općine 
Lipovljani, Stjepan 
Hrasnik, predsjed-
nik udruge veterana 
Sisačko-moslavačke 
županje i Ivo Žinić, 
župan Sisačko-
moslavačke županije. 

U svom 
obraćanju prisutnim 
veteranima i gostima Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani naglasio je kako je 13.listopad 
vrlo važan datum u povijesti Lipovljana, te da se 
danas 25 godina poslije Dan branitelja općine 

Lipovljani obilježava s 
ponosom te, bi tako tre-
balo biti i u budućnosti, 
jer su mještani i branitelji 
iz Lipovljana, Kraljeve 
Velike, Piljenica i Krivaja, 
dali značajan doprinos 
u obrani i stvaranju Re-
publike Hrvatske. 
Veterane je pozdravio i 
Ivo Žinić, župan Sisačko-
moslavačke županije i 

otvorio sportske susrete ratnih veterana oku-
pljenih u Lipovljanima.

Uslijedio je zajednički doručak pred 
Društvenim domom u Lipovljanima, a nakon 
toga i sportski susreti i zajedničko druženje. Za 
najuspješnije sportaše među ratnim veteranima 
pripremljeni su pehari, kao nagrade. Podijeljeni 
su prije ručka i zajedničkog druženja. U boćanju 
su bili najbolji ratni veterani iz Kutine, u pikadu 
veterani iz Velike Ludine, u potezanju užeta 
ekipa iz Privlake, a u igranju belota i malom 
nogometu najbolji su bili domaćini, veterani 
općine Lipovljani.

Ovogodišnji Dan branitelja općine Lipovl-
jani financijski su potpomogli INA kao sponzor 
obilježavanja i Općina Lipovljani.
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Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika i Željko 
Pogačić, predsjednik lipovljanskog ogranka 
Udruge veterana i dragovoljaca domovinskog 
rata, položili su vijenac i upalili svijeću za sve 
poginule hrvatske branitelje na novljanskom 
ratištu, stradale u obrambenim i oslobodilačkim 
akcijama u jesen 1991. godine. Komemoracija 
poginulim braniteljima i sjećanje na početak 
oslobodilačke akcije od prije točno 25 godina, 
održana je u subotu, 29. listopada na Trokutu.

Izaslanstvo općine Lipovljani, jedno je od 50-
tak izaslanstava koja su položila cvijeće i upalila 
svijeće za poginule branitelje, tijekom komem-
orativne svečanosti kod spomenika sjećanja na 
stradale branitelje. Branitelji s područja općine 
Lipovljani, i sami su sudjelovali u obrambenim 
i oslobodilačkim akcijama na novljanskom 
ratištu u jesen 1991. godine, a stožer vojnih op-
eracija i logistička podrška tada su se nalazili u 
Lipovljanima. Na te dane, tijekom komemora-
tivne svečanosti, prisjetio se i Rudi Stipčić, ratni 
zapovjednik stožera Operativne grupe Posavi-
na, koja je i pokrenula oslobodilačke akcije na 
novljanskom ratištu.

Osim polaganja vijenaca i sjećanja na stra-
dale branitelje i ratna događanja od prije 25 
godina na ovom području, komemorativna 
svečanost započela je koncelebriranom sve-
tom misom koju je vodio Antun Škvorčević, 
požeški biskup, a sudjelovali su svećenici Nov-
ljanskog i Lipičkog dekanata, među njima i 
Tomislav Pavlović, župnik lipovljanske župe. 

Komemorativnoj svečanosti na Trokutu bili su 
prisutni mnogobrojni veterani domovinskog 
rata, i članovi njihovih obitelji, iz vojnih postro-
jbi koji su sudjelovale u obrani Hrvatske u jesen 
1991. godine, te mnogobrojni uzvanici, pred-
stavnici županija, zatim Ministar branitelja, 
Tomo Medved, te izaslanik Predsjednice RH, 
Ante Deur.

U Vukovarskoj ulici, i na Trgu Sv. Josipa u 
Lipovljanima, upaljene su svijeće i održane 
molitve u znak sjećanja na žrtvu Vukovara. Ve-
liki broj Lipovljanaca, ratnih veterana, učenika 
i vjernika prisjetili su se, ratnih strahota pogi-
nulih branitelja i ubijenih nedužnih žrtava od 
prije punih 25 godina. Dan sjećanja na Vukovar, 
obilježen je u petak, 18. studenog u večernjim 
satima, a tog dana kroz Vukovar je prošla ‘Kolo-
na sjećanja’ u kojoj je bilo više od 100.000 ljudi.

Dan sjećanja 
na žrtvu Vukovara 
započeo je u župnoj 
crkvi sv. Josipa u Li-
povljanima, gdje je 
služena sveta misa, a 
vodio ju je velečasni 
Tomislav Pavlović, 
župnik lipovljan-
ske župe. Molilo se 
za sve nevine žrtve 

Vukovara, za sve poginule branitelje u obrani 
Hrvatske i za pronalazak svih nestalih, i do dan-
as, dostojno nepokopanih žrtava srpske agresije 
na Vukovar i Hrvatsku.

Nakon održanog misnog slavlja, procesijom 
s upaljenim svijećama, svi prisutni uputili su 
se kroz centar Lipovljana do Vukovarske ulice. 
Uz rub kolnika, položeni su lampioni u znak 
sjećanja na sve stradale žrtve vukovarske 
tragedije. Potom su se svi ponovo u procesiji 

vratili u centar Lipovljana, gdje se već niz godi-
na, na stepenicama stambene zgrade u središtu 
Lipovljanja pale lampioni kojima se ispisuje ime 
Vukovar.

Ove godine lampione su palili, i ime Vuk-
ovara svijećama ispisali, učenici Osnovne škole 
u Lipovljanima i lipovljanski ratni veterani. I u 
Vukovarskoj ulici, i na Trgu hrvatskih branitelja, 
nakon paljenja svijeća molitve za poginule i 
nestale vodio je lipovljanski župnik Tomislav 
Pavlović. 

Cijela se Hrvatska prisjeća žrtve Vukovara, 
svake godine molitvama i paljenjem svijeća. 
Organizirano, i u velikom broju, i ove go-
dine su se tom komemorativnom događaju 
odazvali i stanovnici Lipovljana. Organizatori 
obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 
bili su članovi Udruge dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata – ogranak Lipovljani, župa sv. 
Josipa, Osnovna škola Josipa Kozarca i Općina 
Lipovljani.

SJEĆANJE NA POČETAK OSLOBOĐENJA NOVLJANSKOG 
PODRUČJA  I  POGINULE  BRANITELJE  NA  TROKUTU

PALJENJEM  SVIJEĆA  I  MOLITVAMA  OBILJEŽEN  DAN   SJEĆANJA  
NA   ŽRTVU   VUKOVARA

PECIVIMA,  KOLAČIMA  I  OSTALIM  JELIMA  ZAHVALJENO  JE  ZA  PLODOVE   ZEMLJE
Prinošenjem zemlje i plodova zemlje, na 

oltar župne crkve sv. Josipa u Lipovljanima, u 
nedjelju, 16. listopada proslavljen je Dan za-
hvalnosti za darove zemlje, koji se obilježava 
uz Dane kruha. Zahvalu Svevišnjem, i dar 
ljudima kroz proizvode od tijesta, ove su go-
dine organizirali članice i članovi Udruge žena 
‘Ruža’ iz Lipovljana, u suradnji s KUD-om ‘Lipa’ i 
velečasnim Tomislavom Pavlovićem, župnikom 
lipovljanske župe, a pridružili su im se i učenici 
Osnovne škole Josipa Kozarca. 

Prije podnevne svete mise, sve vjernike koji 
su dolazili u župnu crkvu, dočekali su puni sto-
lovi domaće pripremljenih proizvoda, koje su 
pripremile članice Udruge žena ‘Ruža’. Zahval-
nost Bogu, prinošenjem plodova zemlje na oltar 

župne crkve koji je, također, 
bio bogato aranžiran 
jesenskim plodovima, is-
kazale su mlade članice 
KUD-a ‘Lipa’, a sve je pos-
vetio lipovljanski župnik, 
tijekom misnog slavlja. 
Uveličali su ga i tamburaši 
‘Lipe’, koji su zasvirali i 
nakon misnog slavlja, u 
cintoru crkve. 

Po izlasku iz crkve svi 
prisutni mogli su kušati pri-
premljena peciva, kolače i 
ostala jela, sa stolova Udru-
ge žena i Osnovne škole. 

Neki župljani su ostavljali 
dobrovoljni novčani prilog 
za župljane u potrebi, a 
neki su donosili osnovne 
kućne potrepštine na 
istu nakanu. Zajedničkim 
druženjem, obostranim 
darivanjem i uživanjem u 
fino pripremljenim jelima 
i slasticama ovogodišnjih 
plodova zemlje, i ove 
godine su u Lipovljan-
ima, dolično obilježeni 
Dani kruha i zahvalnosti, 
zajedničkim nastupom 
više udruga.
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Sjećajući se svih svojih stanovnika, pr-
eminulih ili stradalih tijekom ratnih progona, 
izaslanstvo Općine Lipovljani i članovi mnogo-
brojnih udruga i ustanova općine Lipovljani, 
položili su vijenac i upalili svijeća za  sve pr-
eminule stanovnike općine Lipovljani, za sve 
poginule branitelje tijekom domovinskog rata i 
za nevine žrtve iz Lipovljana, stradale u logoru 
Jasenovac tijekom 2. svjetskog rata. Polaganje 
vijenaca i paljenje svijeća održano je na mjes-
nom groblju Lipovljani, na sam blagdan Svih 
Svetih, u utorak, 1. studenog.

CVIJEĆEM, SVIJEĆAMA I 
MOLITVAMA, ZA SVE UMRLE 
I POGINULE,  OBILJEŽEN  

BLAGDAN  SVIH  SVETIH
Prije polaganja vije-

naca, izaslanstvo Općine 
Lipovljani i članovi svih 
udruga, koji su se pris-
jetili svojih preminulih 
prijatelja i poznanika, 
prisustvovali su svetoj 
misi u župnoj crkvi sv. 

Josipa u Lipovljanima. Nju je vodio velečasni Tomis-
lav Pavlović, lipovljanski župnik, koji je predvodio i 
procesiju iz župne crkve na mjesno groblje u Lipov-
ljanima, gdje su položeni vijenci i upaljene svijeće, 
u pratnji većeg broja vjernika.

Za sve koji počivaju na lipovljanskom, ali i 
ostalim grobljima općine Lipovljani, u spomen 
na poginule hrvatske branitelje, te preminule 
sumještane vijenac Općine Lipovljani položilo 
je izaslanstvo općine, predvođeno općinskim 
načelnikom. Uz Veliki križ, za sve poginule 
hrvatske branitelje, vijenac je uz izaslanstvo 

općine položilo i izaslanstvo lipovljanskog 
ogranka Udruge dragovoljaca i veterana domov-
inskog rata, a potom su izaslanstva mnogih 
ustanova, društava i udruga općine Lipovljani 
zapalili svijeće u spomen svim hrvatskim bran-
iteljima i preminulim stanovnicima.

Lipovljanski župnik Tomislav Pavlović, vodio 
je molitvu za preminule, a nakon toga zajednički 
su pošli do spomenika žrtvama jasenovačkog 
logora iz Lipovljana, gdje su izaslanstvo Općine 
Lipovljani i izaslanstvo Udruge antifašista općine 
Lipovljani položili vijenac i upalili svijeće za sve 
nevine žrtve. Druga izaslanstva pridružila su se 
sjećanju na žrtve paljenjem svijeća. Za sve žrtve 
totalitarnih sustava prošlog stoljeća, uz spome-
nik jasenovačkim žrtvama, izmoljene su molitve, 
a prisjećanje na sve umrle, uz blagdan Svih svetih 
i Dušni dan, završili su zajedničkom molitvom na 
grobovima trojice lipovljanskih svećenika, poko-
panih na mjesnom groblju u Lipovljanima.

Članovi Udruge slijepih grada Kutine i 
dijela Sisačko-moslavačke županije, u srijedu, 
19. listopada zajednički su u kutinskom Domu 
umirovljenika obilježili Međunarodni dan 
bijelog štapa. U toj udruzi 7 je članova slijepih 
i slabovidnih osoba i s područja općine Lipovl-
jani, pa je obilježavanju Dana bijelog štapa bila 
prisutna i Anka Doležal, predsjednica Općinskog 
vijeća općine Lipovljani.

Međunarodni dan bijelog štapa, kao dan 
posvećen invaliditetu slijepih i slabovidnih os-
oba, obilježava se svake godine 15. listopada. 
Članovi kutinske Udruge slijepih, Dan bijelog 
štapa obilježili su zajednički, četiri dana kasnije, 
u srijedu, 19. listopada. Tako su još jednom is-
takli značaj rada ove Udruge i probleme na koje 
nailaze u svom životu osobe bez vida i s ovim, 
ogromnim invaliditetom.

O radu članova Udruge slijepih, na početku 
obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa, 
govorila je tajnica Udruge Brankica Mudrić. 
Čelništvo udruge aktivno piše projekte i tako os-
tvaruje financijska sredstva za rad i aktivnosti u 

kojima sudjeluju svi 
njihovi članovi, druže 
se, ali i uče kroz radi-
onice. U financiranju 
rada pomaže im, 
najviše, grad Kutina, a 
uključuju se i gradovi 
Popovača, Novske, 
općine Velika Ludi-
na i Lipovljani, te 
Sisačko-moslavačka 
županija.

Sve članove i 
goste pozdravio je 
i Mario Merhaut, 
predsjednik Udruge 
slijepih grada Ku-
tine i dijela SMŽ, 
koji je istakao da su 
članovi udruge jako 

aktivni, unatoč njihovom najvećem problemu 
zbog sljepoće, a to je kretanje. Bijeli štap je njihov 
najpoznatiji simbol, a Dan bijelog štapa uvijek je 
prilika da se upozori na stalne probleme slijepih i 
pokuša dodatno poboljšati njihov invalidni status. 

Na području Sisačko-moslavačke županije 
djeluju dvije udruge slijepih. Ona sa sjedištem 
u Sisku pokriva županijsko središte i ostalo 
područje Banovine, a Udruga slijepih grada 
Kutine obuhvaća sve slijepe i slabovidne osobe 
od Velike Ludine i Popovače, preko Kutine i Li-
povljana, sve do Novske i Jasenovca. Za sada, 
Udruga slijepih grada Kutine ima 66 članova, 
od čega je 7 članova s područja općine Lipovl-
jani, među kojima i Mario Merhaut, predsjednik 
Udruge, koji s obitelji živi u Krivaju.

Svi gosti, među njima i Anka Doležal, pred-
sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, 
pružili su podršku radu Udruge i zaželjeli još 
aktivniji rad svih članova udruge. Anka Doležal 
pozdravila je goste i članove udruge, i u ime 
Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani. Fi-
nancijskim sredstvima iz općinskog proračuna, 
do kraja godine, pomoći će se rad udruge jer 
ona skrbi za slijepe i slabovidne osobe s lipov-
ljanskog područja.

Obilježavanje Dana bijelog štapa nastav-
ljeno je programom samih članova udruge. 
Prikupljenim sredstvima kupljen je glazbeni 
set za karaoke, pa je više članova, uz taj set, ot-
pjevalo po nekoliko pjesama. Kristina Semenjuk 
iz Novske, u literarnom dijelu programa recitira-
la je svoje pjesme iz, nedavno objavljene svoje 
nove, šeste zbirke pjesama.

Na kraju programa svima je zahvaljeno, a 
sve jedinice lokalne samouprave pozvane su 
na stalno sufinanciranje programa rada članova 
Udruge slijepih grada Kutine i dijela Sisačko-
moslavačke županije. Sve u cilju olakšanja 
problema s kojima se susreću slijepe i slabo-
vidne osobe u svom svakodnevnom životu.

ČLANOVI   UDRUGE   SLIJEPIH   OBILJEŽILI   DAN   BIJELOG   ŠTAPA

Mario Merhaut iz Krivaja, predsjednik 
Udruge  slijepih  grada  Kutine
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Ovogodišnji ‘Den české kultury v Lipov-
lanech’ (‘Dan češke kulture u Lipovljanima’), 
koji već niz godina za svoje članove, goste, ali 
i sve žitelje općine, organizira Češka beseda 
općine Lipovljani i Savez Čeha u RH, održan je u 
petak, 4. studenog. Zanimljiv program odvijao 
se u Narodnoj knjižnici i čitaonici, a potom i u 
Društvenom domu u Lipovljanima.

Najprije su gosti Češke besede općine Lipov-
ljani posjetili Slovačku etno kuću u Lipovljanima, 
gdje ih je dočekao Josip Krajči, predsjednik Ma-
tice slovačke općine Lipovljani. On im je govorio 
o radu na realizaciji projekta Slovačkog etno 
doma, koji se odvija već nekoliko godina, te o 
projekciji cjelokupnog uređenja jednog imanja 
doseljenih Slovaka u Lipovljane. Gosti su bili 
zadovoljni viđenim, posebno sačuvanim pred-
metima etno zbirke.

‘Dan češke kulture u Lipovljanima’ nastavljen 
je u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima 
s vrlo iscrpnim, zanimljivim i poučnim predavan-
jima o Vaclavu Havelu, češkom predsjedniku, 
književniku i prijatelju Hrvatske, u povodom 
80. obljetnice rođenja i 5. godišnjice njegove 
smrti, i o Nikoli Šubiću Zrinskom, hrabrom bra-
nitelju Sigeta, koji je junački poginuo prije 450 

godina, a bio je češki 
zet u svom drugom 
braku s plemkinjom 
Evom Rosenberg. Iscrp-
na predavanja održao 
je Marijan Lipovac, 
predsjednik Hrvatsko-
češkog društva iz 
Zagreba, a predavanja su svojim pjesmama na-
javile članice ženske pjevačke skupine ‘Lepeza’.

Završnica ‘Dana češke kulture’ održana je 
u Društvenom domu u Lipovljanima, na kojoj 
je pokazana raznolikost folklora i glazbene kul-
ture Češke. U jednosatnom programu izvođenja 
pjesmi i plesova nastupili su članice pjevačke 
skupine i članovi glazbene skupine Češke besede 
općine Lipovljani, glazbeni sastav i plesači Češke 
besede iz Prekopakre i, kao gosti, članovi KUD-a ‘ 
Lipa koji su izveli folklorni i pjevački nastup. 

Ovogodišnji ‘Dan češke kulture u Lipovlj-
anima’ pratili su Bohuslav Zavadil, savjetnik u 
Veleposlanstvu Češke republike u RH, Ivan Vr-
bicki, tajnik Saveza Čeha u Hrvatskoj, Zdenko 
Dalik, predsjednik Županijskog vijeća češke 
nacionalne manjine SMŽ, Marijan Lipovac, pred-
sjednik Hrvatsko-češkog društva iz Zagreba, 

Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća 
Lipovljani, Vlado Klasan, gradonačelnik Novske, 
Zdravko Konjić, predsjednik Češke besede Nova 
Gradiška, Slavica Plavšek, dopredsjednica Češke 
besede Prekopakra, te predstavnici više udruga 
građana općine Lipovljani.

Svima njim, a posebno izvođačima programa, 
Mirko Knjižek, predsjednik Češke besede općine 
Lipovljani uručio je zahvalnice. Gosti i izvođači 
programa tijekom ‘Češkog dana u Lipovljani-
ma’  razgledavali su i kušali domaće proizvode 
izložene od obitelji Ožoga iz Nove Subocke i 
obitelji Vaško iz Jazvenika, inače članova Čeških 
beseda općine Lipovljana i Jazvenika kod Siska. 
‘Dan’ je završio zajedničkim druženjem uz češke 
pjesme. Program je održan pod pokroviteljstvom 
i uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne 
manjine RH i Općine Lipovljani.

Češka beseda općine Lipovljani bila 
je domaćin smotri pjevačkih zborova 13 
Čeških beseda, uglavnom, iz središnjeg dijela 
Hrvatske. ‘Zpĕvánky – Lipovlany 2016.’, kako se 
zvala smotra čeških zborova i pjesme Čeha u 
inozemstvu, održana je u Društvenom domu u 
Lipovljanima, u subotu, 19. studenog.

 ‘Zpĕvánky’ se održavaju svake godine u je-
sen, obično u dva, tri mjesta u Hrvatskoj, gdje 
aktivno rade članovi Čeških beseda i gdje ima 
dovoljno velik prostor za nastup i organizaciju 
smotre. Organizator ‘Zpĕvánki’ je Savez Čeha u 
Hrvatskoj, a Češke besede imaju obvezu sudjelo-
vati na smotri čeških pjesama, kako bi stalno i 
aktivno radile na očuvanju češke pjesme, čime 
se čuva kultura i jezik među potomcima čeških 
doseljenika, koji sada žive u Hrvatskoj.

Jedan od troje domaćina ovogodišnjih 
‘Zpĕvánki’ bili su Lipovljani i članovi Češke 
besede općine Lipovljani, po prvi puta od orga-
niziranja te smotre. Ugostili su pjevačke zborove 
od Zagreba do Osijeka, koji su se predstavljali s 
nekoliko, najčešće tri pjesme, na češkom jezika, 
ali čulo se i više pjesama na hrvatskom jeziku. 

Sve pjevače koji su došli u Lipovljane poz-
dravi su, pred početak pjevačkog programa, 
Mirko Knjižek, predsjednik Češke besede općine 

Lipovljani, kao domaćin, Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani i Vladimir Bilek, saborski za-
stupnik češke i slovačke nacionalne manjine. 
Smotri su još bile prisutne i Libuše Stranjikova, 
predsjednica Saveza Čeha u Hrvatskoj, te Anka 
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine 
Lipovljani. Tina Nerad, članica ČB općine Li-
povljani bila je voditeljica ove, dvoiposatne 
pjevačke smotre.

Ovogodišnje ‘Zpĕvánky’ u Lpovljanima, 
otvorile su članice domaće Češke besede s tri 
pjesme. Pjevački zbor ‘Lepeza’ pri Češkoj bese-
di djeluje već 11 godina, a uvježbava ih prof. 
Franjo Rodić. Nastupile su s jednom pjesmom 
na hrvatskom i dvije pjesme na češkom jeziku.

Sa dvije pjesme na češkom i jednom na 
hrvatskom, predstavile su se i članice ženskog 
zbora ‘Katarina’ iz ČB Bjelovara, a nakon njih i 
članice zbora iz donjih Sređana. Pjevački zbor 
ČB iz Slavonskog Broda njeguje specifične 
pjesme, koje su iz rodne Češke ‘donijeli’ članovi 
obitelji, naseljenih u Hrvatskoj i susjednoj Bosni 
i Hercegovini, pa su se njima predstavili. 

Nakon čeških pjesama, posjetitelji ove 
smotre, čuli su i tri hrvatske pjesme, koje su 
izveli članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ 
iz Lipovljana. Članovi ‘Lire’ bili su gosti smotre 

češke pjesme jer i sami, u određenim prilikama, 
zapjevaju po koju češku pjesmu.

‘Zpĕvánky’ u Lipovljanima nastavljene su 
nastupom zborova Čeških beseda. Poslije zbora 
‘Lira’, nastupio je pjevački zbor ‘Bubamare’, ČB 
Doljani, koji djeluje već 17 godina. Tri krasne 
češke pjesme otpjevale su i članice Češke besede 
iz Jazvenika kod Siska. Češka beseda iz Garašnice 
članove za svoj zbor nalazi među mladima, 
sklonih glazbi. Mlade pjevačice zbora nastupile 
su u pratnji, također, mladih glazbenika. 

Na smotri češke pjesme u Lipovljanima nas-
tupio je i zbor najmlađe Češke besede, udruge 
iz Osijeka. Veliki pljesak, i prije samog nastupa, 
dobili su članovi mješovitog pjevačkog zbora ‘Klas’ 
i svirači limene glazbe Češke besede iz ‘susjed-
nog’ Međurića. Jako se trude na očuvanju čeških 
običaja i pjesama, a na taktove tri izvedene pjesme 
često se zna i zaplesati. Pjevački zbor Češke be-
sede Velikih i Malih Zdenaca pjeva moravske, 
češke i hrvatske narodne, ali i vjerske pjesme. 

Pri kraju ovogodišnje pjevačke smotre u Li-
povljanima nastupili su pjevači i svirači Češke 
besede Zagrebačke županije. Prekrasan pjevački 
nastup upotpunili su i narodnim nošnjama 
moravskog kraja. Na smotri su još nastupili članovi 
pjevačkog zbora Češke besede iz Daruvara, koji 
izvrsno izvode češke pjesme. I ove godine su bili 
među najboljima izvođačima. Za kraj ovogodišnje 
smotre čeških pjesama, održane u Lipovljanima, 
svim zborovima i njihovim voditeljima, uručene 
su zahvalnice, a ‘Zpĕvánkv – Lipovlani 2016.’ 
završile su zajedničkom pjesmom ‘Češka pisnička’, 
koju su na lipovljanskoj pozornici otpjevali svi su-
dionici smotre. Glazbena pratnja na klavijaturi bio 
je prof. Franjo Rodić iz Lipovljana, a dirigent svim 
pjevačima Jaroslav Klubičko iz Daruvara.

ODRŽAN   ‘DAN   ČEŠKE 
KULTURE  U  LIPOVLJANIMA’

GODIŠNJA SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA ČEŠKIH BESEDA 
ODRŽANA JE U 

LIPOVLJANIMA
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Ukrajinska zajednica Repub-
like Hrvatske krovna je organizacija 
svih društava ukrajinske nacionalne 
manjine, čiji pripadnici žive u Hrvats-
koj. Nastala je iz negdašnjeg Saveza 
Ukrajinaca, a cilj joj je isti kao i svim 
ukrajinskim društvima; očuvanje jezi-
ka, kulture i običaja svojih predaka, koji 
su u raznim nepogodama u Ukrajini, 
novi život našli na prostoru Hrvatske.

 Rad i aktivnosti na očuvanju jezika 
i kulture svojih predaka svake godine 
pokazuju na zajedničkoj, središnjoj 
manifestaciji Ukrajinske zajednice 
RH. Ove godine domaćin takve mani-
festacije bili su Lipovljani i članovi 
Kulturno-prosvjetnog društva ‘Karpati’, na čelu 
s Ivanom Semenjukom, predsjednikom ‘Kar-
pata’ i predsjednikom Organizacijskog odbora 
ovogodišnje manifestacije u Lipovljanima.

Kao domaćin, Ivan Semenjuk je sve uz-
vanike, goste, izvođače programa i gledatelje 
pozdravio na otvorenju 9. središnje mani-
festacije Ukrajinske zajednice RH, u subotu, 1. 
listopada, u Društvenom domu u Lipovljanima. 
Zahvalu za uspješni rad i dolazak na manifestac-
iju svim članovima ukrajinskih društava uputio 
je i Mihajlo Semenjuk, predsjednik Ukrajinske 
zajednice RH.

Uspješnu suradnju s članovima ukrajin-
ske manjine na području općine Lipovljani, 
u svom pozdravnom govoru istaknuo je Ma-
rio Ribar, načelnik općine Lipovljani. Na kraju 
svečanog otvorenja manifestacije, rad društava 
i Ukrajinske zajednice pohvalio je i Oleksandr 
Levchenko, veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj, 
koji je i otvorio ovu 9. manifestaciju Ukrajinaca 
u Hrvatskoj.

Prvi su, na središnjoj manifestaciji Ukrajinske 

Središnja manifestacija Ukrajinske za-
jednice RH završila je zajedničkom večerom 
i višesatnim druženjem uz pjesme i ples, a 
cjelokupni program gledali su i gosti iz Ukra-
jine. Na povratku svojim kućama, s oporavka 
na Jadranu, program su gledali, i u nastu-
pima uživali, borci ukrajinske vojske koje su 
sudjelovali u obrani Ukrajine u ratu od prije 
2 godine, a čije posljedice osjećaju još i sada. 
Domaćin im je bio Oleksandr Levchenko, 
veleposlanik Ukrajine i Ivan Semenjuk, pred-
sjednik KPD ‘Karpati’ iz Lipovljana.

SREDIŠNJA MANIFESTACIJA UKRAJINSKE ZAJEDNICE 
REPUBLIKE   HRVATSKE   ODRŽANA   U   LIPOVLJANIMA

zajednice nastupili članovi KPD ‘Karpati’ iz Li-
povljana, čiji je zbor, uz himne, otpjevao još 
dvije pjesme. Nakon njih, ples ‘Horlicija’ otplesali 
su članovi UKPD ‘Andrij Pelih’ iz Šumeća u brod-
skoj Posavini.

Da pripadnici ukrajinske nacionalne man-
jine u Hrvatskoj jako uvažavaju kulturu i običaje 

Hrvata, pokazao je i nastup KUD-a 
‘Hrvatsko srce’, Odra-Žabno iz sisačke 
Posavine, koji su pjesmom i plesom izveli 
dio hrvatske i posavske kulturne baštine. 

Nakon njih, rad UKPD-a ‘Lesja 
Ukrajinka’ iz Osijeka predstavio je Mi-
hajlo Krajnik. A vrlo sadržajan, bogat 
i raznolik nastup imali su članovi UK-
PD-a ‘Ukrajina’ iz Slavonskog Broda, 
kojeg je vodio predsjednik društva Vla-
do Karešin. Članovi UKPD-a ‘Ivan Franko’ 
iz Vukovara, otpjevali su dvije pjesme, a 
mladi članovi UKPD ‘Taras Ševčenko’ iz 
Kaniže predstavili su se plesom ‘Hopak’.

Ovogodišnju 9. središnju mani-
festaciju Ukrajinske zajednice Republike 

Hrvatske, što je održana u Lipovljanima, svo-
jim odličnim nastupima završili su gostujući 
pjevači i plesači. Ukrajinsko društvo ‘Kolomejka’ 
iz Sremske Mitrovice i Udruženje Ukrajinaca 
BiH, Prnjavor, pokazali su dio pjesama i plesova 
ukrajinske kulture koje oni uspješno prenose na 
mlade generacije.

Likovna kolonija ‘Listopadske boje Lipov-
ljana’ i ove godine održana je na Opekama, u 
srcu kozarčeve, stare hrastove slavonske šume, 
na prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta 
iz Zagreba, i uz potporu Općine Lipovljani. Na 
koloniji je sudjelovalo do sada najveći broj slika-
ra, a nastali radovi bit će donirani Šumarskom 
fakultetu i Općini Lipovljani, a dio će ostati u 
fundusu likovne grupe SOL za izložbe i pred-
stavljanje njihovog rada.

 Sunčano i toplo vrijeme, i izuzetno lijepi 
ugođaj Opeka, okruženih starom hrastovom 

šumom, po kojoj se prelamala jesenska sunčeva 
svijetlost, u subotu, 1. listopada, bio je inspi-
racija za 20-tak samoukih slikara, ljubitelja 
kista i boja, od Siska, preko Kutine, Lipovljana 
i Novske, sve do Slavonskog Broda. Stvorili su 
tako, na Opekama, novih 30-tak likovnih radova. 
Ona svjedoče o njihovom raspoloženju i samou-
kom umijeću prepoznavanja najljepših detalja 
prirode i života, koji nas okružuju, i njihovom 
uspješnom prenošenju na likovno platno.

Grupa SOL, slikari općine Lipovljani, na 
čelu sa Zdenkom Kokolek, bili su domaćini, ali 

i sudionici ovogodišnje likovne kolonije na koju 
su im došli mnogobrojni prijatelji i poštovatelji 
Lipovljana, Kraljeve Velike i Opeka. Iz Novske 
su na koloniji slikali: Milan Čorak, Vjekoslav 
Marenčić, Štefica Oljača, Miro Margetić, 
Sanela Vučić, Kaja Rogulja i Dubravko Mal-
leg, a Ilija Gregurić i Ivanka Mamić došli su 
iz Starog Grabovca. Vesna Šepović došla 
je iz Jasenovca, Branka Vrbanić, Borislav 
Tutić, Marina Mikulić i Ivica Bilandžić iz Ku-
tine, Slavko Blažeković Ilaća iz Lonje, Edina i 
Dragan Šalić iz Siska, Jozo Pišković iz Slavon-
skog Broda, te uz Zdenku Kokolek članovi 
SOL-i, na koloniji su bile: Ines Babić, Viktorija 
Šadek, Ivanka Ljubica Kozina i Ankica Kozić.

Ovogodišnju likovnu koloniju na Opekama 
obišli su Anka Doležal, predsjednica Općinskog 
vijeća općine Lipovljani i Tomislav Lukšić, zamjenik 
načelnika općine Lipovljani. Slikarima su se zah-
valili za dolazak, pohvalili njihove radove i podržali 
ih u njihovom bavljenju likovnom umjetnošću.

Nakon gotovo petosatne likovne koloni-
je radovi su privremeno bili izloženi na 
Opekama, a samouki slikari nastavili su se 
družiti uz zajednički ručak, koji je osigurao 
Šumarski fakultet. Nakon njega družili su se uz 
šetnju po prelijepoj hrastovoj šumi i njenim 
prvim naznakama jesenskih, listopadskih boja, 
i nekih novih slikarskih motiva.

LIKOVNA  KOLONIJA  U  SRCU  STARE  HRASTOVE  ŠUME

Nastupe  ukrajinskih  društava  gledali  i  gosti  iz  Ukrajine 
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Bogat i raznovrstan program očuvanja i 
predstavljanja tradicijske kulturne baštine, prije 
svega pjesme, plesova i običaja, izveden je na 
11. Danu KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana. Uz domaće 
plesače i pjevače, predstavili su se kulturno-
umjetnička društva od Slavonije do Dalmacije 
pa su Lipovljanci mogli vidjeti veliku raznolikost 
hrvatskih pjesama i plesova, narodnog blaga 
kojeg čuvaju društva diljem zemlje.

Ovogodišnje 11. Dane KUD-a ‘Lipa’ otvorila 
je Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća 
općine Lipovljani, a tom prilikom zahvalila se svim 
plesačima i pjevačima na utrošenom vremenu kod 
očuvanja i prezentiranja tradicijskih pjesama i ple-
sova, kako članovima društva u Lipovljanima, tako 
i svim gostima koji su došli u Lipovljane. Prije toga, 
sve posjetitelje, goste i izvođače, u ime domaćina, 
pozdravila je Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Li-
pa’, koja je zahvalila i svima koji su pomogli da se 
tradicija Dana KUD-a ‘Lipa’ održi čitavo desetljeće, 
pomažući društvo materijalno, ili uporno radeći na 
učenju i prenošenju tradicijske baštine.

Dan KUD-a ‘Lipa’ bila je i prilika da sve njegove 
sekcije pokažu što su pripremali u protekloj godi-
ni, koje su običaje ili pjesme naučili plesti i pjevati, 
i tako ih sačuvali od zaborava. Tako su ovogodišnji 
Dan ‘Lipe’ otvorili najmlađi. Mlađa skupina KUD-a 
‘Lipa’ broji 15 članova. Uče dječje pjesme i igre 
Slavonije i Međimurja, a na pozornici su se pred-
stavili dječjim pjesmama i igrama Međimurja, u 
pratnji tamburaške skupine KUD-a ‘Lipa’.

Starija skupina KUD-a ‘Lipa’ otplesala je, 

potom, plesove i izvela pjesme lipovljanskog kra-
ja, koreografiju koju je postavio Tihomir Krmek, 
uz pratnju tamburaške skupine KUD-a. Tijekom 
godine ostvare oko 30 nastupa, a uz hrvatski, 
njeguju i folklor slovačke nacionalne manjine.

Prvi od gostiju, na Danu KUD-a ‘Lipa’, koji 
je održan u subotu, 22. listopada, nastupili su 
članovi KUD-a Husain. Predstavili su se lijepim 
programom ‘Pjesmom i plesom kroz Moslavinu’, a 
voditeljica folklorne kupine im je Renata Brozović.

Dugogodišnja suradnja njeguje se među 
članovima KUD-a ‘Lipa’ i KUD-a ‘Bokolje’ iz 
Dobropoljane na otoku Pašmanu. Gosti s 
mora predstavili su se u Lipovljanima kolima 
i pjesmama Dobropoljane, čiji je voditelj prof. 
Jordanko Miloš, a na ovogodišnjem Danu 
KUD-a ‘Lipa’, po prvi puta su bile i najmlađe 
članice KUD-a ‘Bokolje’, koje će nastaviti 
dugogodišnju tradiciju društva.

Nakon dalmatinskih kola i 
pjesama, članovi tamburaške 
skupine KUD-a ‘Lipa’, pred-
stavili su svoj jednogodišnji 
rad kroz tri pjesme. Nastupilo 
je 8 tamburaša, no u radu 
tamburaške skupine sudjelu-
je 15-tak članova, a uspješni 
voditelj tamburaške skupine 
‘Lipe’ je prof. Franjo Rodić.

Plesovima, uz pratnju pjevača i tamburaša, 
odlično su se lipovljanskoj publici predstavili i 
članovi KUD-a ‘Mala Gorica’ iz sveto nedjeljskog 
kraja. KUD broji 40 aktivnih članova, a plesači 
su svi članovi mlade skupine koji sa zadovoljst-
vom uče i izvode plesove i pjesme, te starinske 
običaje sv. Nedjelje i okolice.

Na Danu KUD-a ‘Lipa’ nastupili su i članovi 
KUD-a ‘Tkanica’ iz Okučana. Osnovani su 
2002. godine, uz organizaciju smotre folklora 
povratničkih društava, s područja u Hrvatskoj 
i BiH, koje je zahvatio rat, kao i same Okučane. 
Njeguju raznolik folklor, kao što su, uostalom, i 
sami naseljenici Okučana, koji su došli iz mnogih 
mjesta i novi dom našli u Okučanima. U Lipov-
ljanima su se predstavili stiliziranim ‘Šaljivim 
pjesmama i plesovima Hrvata iz Banata’.

Na kraju kulturno-umjetničkog programa 
uz Dan ‘Lipe’ nastupili su pjevači i plesači KUD-
a ‘Berislavić’ iz Novog grada. Njeguju tradiciju i 
običaje svog kraja, te brodske Posavine, a na li-
povljanskoj pozornici izveli su pjesme i kola pod 
imenom: ‘Savo vodo’.

I ovogodišnji Dan KUD-a ‘Lipa’ nakon 
uspješnih nastupa, završio je zajedničkim 
druženje i plesom mnogobrojnim članovima 
kulturno-umjetničkih društava od Slavonije 
do Dalmacije, i dogovaranjem novih folklornih 
nastupa.

Kuglači KK ‘Slavonac’ iz Lipovljana, već su 
kolo prije kraja jesenskog dijela prvenstva, osig-
urali naslov prvaka polusezone u 3. HKL-sjever, 
zona Bjelovar. Natjecanje je završeno 11. prosin-
ca, u ligi u kojoj se natječe još 6 klubova iz Siska, 
Jasenovca i Bjelovara. Ekipa ‘Slavonca’ ostvarila 
je 5 pobjeda i jedan poraz, a zbog boljeg omjera 
u setovima, za dlaku su osvojili naslov jesenskog 
prvaka, ispred ekipe ‘Poštara’ iz Bjelovara, koja 
također ima 5 pobjeda i jedan poraz.

Osvajanje 1. mjesta u jesenskom dijelu 
prvenstva, pravi je mali podvig kuglača ‘Slavonca’. 
Njihov rad u protekle 4 godine nije nimalo lagan, 
jer je sredinom prosinca 2012. godine izgorjela 
kuglana u centru Lipovljanima, a time je postao 
vrlo složen rad kuglačkog kluba, kojemu je 
kuglana bila dom, mjesto treninga i natjecanja. 
Izgubili su mjesto za natjecanje, ali i sjedište klu-
ba. Prostorije kluba od tada imaju kod Udruge 
ratnih veterana u Lipovljanima, a treninge i utak-
mice, kao domaćini, igraju u Novskoj.

Sve ih to dodatno košta, ali ljubav prema 

KUGLAČI  ‘SLAVONCA’  JESENSKI  SU  
PRVACI  U  3.  HRVATSKOJ  KUGLAČKOJ  

LIGI – SJEVER,  ZONA  BJELOVAR
kuglanju i ostvarivanju uspjeha 
u ovom zahtjevnom sportu, 
daje im vjetar u leđa i podstrek 
za rad.

U jesenskom dijelu prven-
stva kuglači ‘Slavonca’ pobijedili 
su ekipe: ‘Zanatliju SI II’ sa 7:1, 
‘Jedinstvo’ sa 6:2, ‘Bilogoru’ sa 
6:2, ‘Sisciju’ sa 6:2 i ekipu ‘Stolara’ 
sa 5:3, a izgubili su u gostima 
kod ekipe ‘Poštara’ s 5:3, njiho-
vog glavnog konkurenta za vrh 
tablice 3. Hrvatske kuglačke lige 
– sjever, zona Bjelovar.

Za ekipu ‘Slavonca’ ove je-
seni kuglali su: Darko Miško, 
Danilo Herić, Goran Musij, Neven Hinić, Du-
bravko Mihalić, Željko Vacula, Antonio Sajko, 
Robert Repinc i Matteo Miško.

Ekipa ‘Slavonca’ iz Lipovljana ‘prezimiti’ 
će na 1. mjestu 3. kuglačke lige, a onda se na 
proljeće nadaju još boljim igrama i osvajanju 

BOGAT PROGRAM FOLKLORNIH NASTUPA NA DANU KUD-a  
‘LIPA’  U  LIPOVLJANIMA

prvenstva. Dobro je što se prvenstvo nastav-
lja odmah poslije Nove godine, dok su igrači u 
formi. Nadaju se, u KK ‘Slavonac’ i dobroj potpori 
Općine Lipovljani, koju dobrim kuglanjem, što 
je u Lipovljanima dugogodišnja tradicija, i pob-
jedama odlično promoviraju.
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Za djecu i njihove roditelje 
s područja općine Lipovljani, u 
nedjelju, 16. listopada popodne, 
organizirana je besplatna kazališna 
predstava ‘Kako su djeca pomogla 
Vilenjaku?’. Predstava je odigrana 
u Društvenom domu u Lipovljani-
ma, a Narodna knjižnica i čitaonica 
iz Lipovljana tom predstavom započinje 
obilježavanje ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske 
knjige, uz potporu općine Lipovljani i u suradnji 
s asocijacijom žena HSS-a ‘Hrvatsko srce’.

Puna dvorana najmlađih gledatelja, i nji-
hovo uključivanje u predstavu, pokazalo je 
veliku zainteresiranost djece i njihovih roditelja 
za kazališnu predstavu, te donijelo nastavak 
dobre suradnje s ABCD Trupom iz Zagreba. 
Suradnja je započela prije godinu dana kada 
je Aleksandra Demše, članica ABCD Trupe, odi-
grala komediju ‘Slavonski triptih’, koja je bila 
humanitarnog karaktera, a novčano se pomo-
glo obitelji Mijadžiković, čija je djevojčica Ines 
bila na liječenju u Zagrebu.

U nedjelju, 16. listopada Aleksandra Demše 
odigrala je, u ulozi vilenjaka, zanimljivu i veselu 

Članovi Športskog ribolovnog društva 
‘Šaran’ iz Lipovljana, osim ribolova i brige za 
poribljavanje svojih voda, stalno brinu i o priro-
di. Svojim društvenim pravilima odlučili su da 
svaki punoljetni član mora godišnje sudjelo-
vati na dvije akcije uređenja okoliša i zaštiti 
prirode, a akcije obuhvaćaju uređenju okoliša 
voda kojima gospodare.

Prva ovogodišnja akcija uređenja održana 
je početkom svibnja na jamama kod Gradina, 
a druga akcija uređenja održana je u nedjelju, 
2. listopada na Strugu kod Opeka. Na akciju 
uređenja obale Struga, te prilaza do mjesta za 
parkiranje i boravak, odazvalo se 26 punoljet-
nih članova, a provedena je u suradnji s Javnom 
ustanovom Park prirode Lonjsko polje. 

Uglavnom je košeno šiblje, trnje i izrasla trava, 
kupljeno otpalo granje, potkresavano žbunje na 
obali Struga, uz mjesta za ribolov i uređivane staze 

Stalni radovi na uređenju 
Slovačke kuće i imanja u Lipovlj-
anima, u vlasništvu Matice slovačke, 
nastavili su se i tijekom rujna i lis-
topada. Sredinom rujna dovezene 
su potrebne daske, a krajem rujna 
započela je akcija obijanja štaglja 
u dvorištu uz Slovačku kuću, koji 
bi nakon završetka trebao služiti 
za manje skupove i održavanje 
kulturnih programa u organizacije 
Matice slovačke općine Lipovljani.                                                 

Radovi se izvode prema 

UREĐIVAN  JE  ŠTAGALJ  NA  IMANJU  MATICE  SLOVAČKE  U  LIPOVLJANIMA
pripremljenom projektu, i uz stalni 
nadzor. Članovi Matice slovačke, 
prema mogućnostima sudjeluju 
u radu i pomaže koliko tko može. 
Nadzor radova je stalan, a štagalj će, 
iako će prostor bit prenamijenjen, 
zadržati maksimalno mogući dio 
izvornosti.

Nakon ovih radova, na mjes-
tu plevnjaka, uz štagalj još će se 
izgraditi i sanitarni čvor, a potrebni 
dovodi i odvodi trebali bi biti post-
avljeni još ove jeseni. 

DJECA   IZ  
LIPOVLJANA  

POMOGLA   SU  
VILENJAKU 

ČLANOVI  RIBOLOVNOG  DRUŠTVA  IZ  LIPOVLJANA 
ODRŽALI  AKCIJU   UREĐENJA   I   ČIŠĆENJA

po obali, koje vode do ribičkih mjesta.  Pokupljen 
je i sav komunalni otpad kojeg je ove godine bilo 
nekoliko plastičnih vreća za smeće. Iako ribolovci 
iz Lipovljana gospodare s lijevom obalom Struga, 
i imaju stalnu obvezu iza sebe ostaviti čisto ribičko 
mjesto, na taj dio dolaze i drugi ribolovci, čak i iz 
Zagreba, koji se očito ne drže takvih pravila. Stoga 
su i prikupili nekoliko vreća smeća, uglavnom 
plastike i limenki od hrane za ribe, koje su pokupili 
i zbrinuli u svojim kantama s otpadom.

Osim proljetne, i ove jesenske radne ak-
cije, na uređenju i čišćenju okoliša uz vode na 
lipovljanskom području, članovi ŠRD ‘Šaran’ iz 
Lipovljana, održali su i nekoliko manjih akcija 
čišćenja i uređenja voda i okoliša uz vodu. U 
njima su ove godine sudjelovali članovi, ali u 
manjem broju jer tijekom akcija nije bilo velikih 
zahvata u čišćenju.

Nakon akcije uređenja na Strugu, održano 

je zajedničko  druženje članova, na kojem su se 
mogle čuti nove informacije o radu društva i o 
planovima do kraja godine. Održan je i zajednički 
ručak, na otvorenom, a nakon toga, tko je imao 
volju zabacio je i po koji ribolovni štap u vodu. 
Voda Struga niskog je vodostaja i već je puna lišća 
i trave, pa velikih ulova i nije bilo, no za članove 
ŠRD ‘Šaran’, dan proveden u prirodi je ono što ih 
zadovoljava i čime pune ”svoje baterije”.

predstavu namijenjenu djeci od 5 do 14 godina. 
Predstava je interaktivnog karaktera, u koju su se 
vrlo brzo uključili najmlađi gledatelji u Lipovljani-
ma, izazvani ulogom i namjernim nesnalaženjem 
Vilenjaka. Glavni lik predstave je Vilenjak koji se 
nađe u nevolji, jer nije na vrijeme pripremio sve 
što je trebao uoči proslave rođendana svojeg 
prijatelja Božidara. Uz pomoć djece, ali nakon 
mnogo peripetija, Vilenjak naposljetku ipak us-
pije sve pripremiti, jer shvaća da su prijatelji vrlo 
dragocjeni, neovisno o tome kojeg su oni spola, 
nacionalne pripadnosti ili socijalnog statusa. 
Osim toga, zajedništvo koje Vilenjak ostvaruje 
s prijateljima, u ovom slučaju s najmlađim gle-
dateljima iz Lipovljana.

Predstava ‘Kako su djeca pomogla Vilen-
jaku?’ traje onoliko koliko djeca mogu biti 

koncentrirana. Dužine je jednog školskog sata, 
no nakon zajedničke pjesme gledatelja i Vilen-
jaka na lipovljanskoj pozornici, te završetka 
predstave, najmlađi Lipovljanci nisu odmah 
pohitali van iz dvorane. Očekivali su još. Sjedili 
su i čekali Vilenjaka jer su potpuno bili uključeni 
u predstavu. Poruke o prijateljstvu, zajedništvu, 
pomaganju, znanju i podsjećanju, koje im je 
predstava donijela sigurno neće lako zaboraviti.

Članice ‘Hrvatskog srca’ nakon predstave, 
slatkišima su počastile sve gledatelje predstave 
‘Kako su djeca pomogla Vilenjaku?’, i tako su 
dodatno razveselile sve najmlađe posjetitelje 
ove kazališne priredbe u Lipovljanima. Ovakve 
zanimljive i poučne predstave uvijek je dobro 
pogledati pa je šteta što ih nema i više tijekom 
godine u našoj sredini.



Nešto više od 450 poklon paketa podijelio je sv. Nikola, uz 
pomoć djelatnica Općine Lipovljani, u ponedjeljak, 5. pros-
inca svoj djeci s područja općine Lipovljani. Darivanje djece, 
od prve godine rođenja sve do 11 godina starosti, odnosno 
do četvrtog razreda osnovne škole, u Lipovljanima je duga 
tradicija, koja je nastavljena i ove godine.

Jednosatni program za ‘doček sv. Nikole’, uglavnom, pri-
premaju učenici nižih razreda Osnovne škole u Lipovljanima. 
Tako je bilo i ove godine, a najmlađim učenicima u izvođenju 
programa pridružile su se i polaznici Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ 
Lipovljani, ali i najmlađe skupine PNAK ‘Iskrice’ i KUD-a ‘Lipa’.

Ovogodišnji doček sv. Nikole u Lipovljanima, vodili su 
učenici Područne škole iz Piljenica. Oni su na ovogodišnjem 
‘dočeku sv. Nikole’, kao i proteklih godina u školskim natjecan-
jima dramske grupe, bili vrlo uspješni izvođači i voditelji 
programa, a vodi ih učiteljica Tatjana Dlouhi iz Lipov-
ljana. Zajedno s učenicima nižih razreda matične 
škole u Lipovljanima, ispričali su priču o zločestoći  i 

nepovjerenju, ali i o dobroti i prijateljstvu, izvodeći dijelove 
nekoliko poznatih bajki.

Dvorana Društvenog doma u Lipovljanima, i ove godine bi-
la je krcata djecom u pratnji roditelja, djedova i baka, te drugim 
njihovim ukućanima koji su došli pogledati veselu predstavu 
‘dočeka sv. Nikole’ i podići svoj dar kojim ih se daruje uz blag-
dan zaštitnika pomoraca i djece. Nakon izvedenog programa, 
uz ‘doček sv. Nikole’, on je i ove godine došao sam, bez Krampu-
sa, jer su djeca bila čitavu godinu – dobra. Popričao je biskup 
Nikola s njima, zahvalio im je za slušanje roditelja i starijih, za 
dobro učenje, pa ih pozvao da na odlasku kućama, uzmu svoj 
poklon paket. Prije odlaska kući, mnogi su došli fotografirati se 
sa sv. Nikolom. Za uspomenu i dugo sjećanje.

Vesela priredba ‘dočeka sv. Nikole’ u Lipovljanima i 
darivanje sve djece poklon paketom, godinama je već 

prepoznatljiv i nezamjenjiv program za svu djecu, i 
njihove roditelje, općine Lipovljani, kakav se rijetko 
može naći u Hrvatskoj.

VESELO   DOČEKAN   SV.   NIKOLA   U   LIPOVLJANIMA


