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Isusova smrt i uskrsnuće označava završetak 
jednog svijeta i početak nove ere. Uskrsno jutro 
je zora spasenja za sve koji vjeruju. Biti kršćanin 
znači, prije svega, vjerovati u Uskrsnuće Gos-
podina našega Isusa Krista, govor o uskrsnuću 
je jezgra apostolskog propovijedanja, to je 
svjedočanstvo onih koji su susreli uskrsloga 
Krista. O tome nam posebno govore Djela apos-
tolska. Danas je također potrebno da mi vjernici 
stavimo ovo otajstvo u središte svojega života 
i vjerničkoga svjedočenja, te da nam uskrsnuli 
Krist bude svakodnevni izvor radosti, nade, utje-
he i snage u življenju i suživotu s drugima do 

dana kada ćemo se sjediniti s njim u zajedništvu 
svih svetih. U Očinskoj kući u koju smo pozvani 
od dana pojave na ovome svijetu.

Nasuprot vjerničkog shvaćanja svetkovina 
Uskrsa stoji u današnjem vremenu i kulturi raz-
vodnjavanje srži i biti ove svetkovine. Kao što je 
s blagdanima Božića i Valentinova, tako i Uskrs-
no otajstvo doživljava u javnoj kulturi prikaz 
površnog blagdana cvatuće prirode, obiteljsk-
og blagdana ili jednostavno – neradnog dana. 
Dakako, da je ovo sve istina, ali ostati samo 
na toj razini znači promašiti poruku Uskrsa. 
Za Uskrs smo se spremali kroz ponudu Crkve 

koja nas poziva kroz korizmu na promišljanje 
života, pokoru, ispovijed i odricanje da bis-
mo površnost življenja nadišli unutarnjim 
duhovnim shvaćanjem, te da naše misli riječi 
i djela budu nadahnuti plodom Uskrsa, a to je 
Duh Sveti. Uskrsnuti znači sve više zaživljavati 
darove Duha Svetoga: mudrost, razum, savjet, 
jakost, znanje, pobožnost i strah Božji u svom 
osobnom duhovnom životu, u obiteljskom 
životu, te na društvenoj razini.

Draga braćo i sestre, 
dragi krizmanici i prvopričesnici, dragi 

roditelji, ministranti, pjevači i župni suradnici i 
svi vjernici, pripremali smo se kroz korizmu da 
prihvatimo plod uskrsnuća, imamo pravo slaviti 
i razlog radovati se Kristu Gospodinu koji nas ot-
kupljuje, spašava, krijepi i jača.

Objedinjeni oko euharistijskog stola na 
Cvjetnicu, ušli smo s cvijećem i maslinovim 
grančicama u dom Gospodnji, bili smo prisutni 
na dan ustanove euharistije na svetoj misi, došli 
smo razmatrati otajstvo Kristove muke na Ve-
liki petak,  raspoložili smo srca na Vazmenom 
bdijenju, te si možemo s punim srcem čestitati 
radosnu i veliku svetkovinu Uskrsa! Neka nam 
radost Vazmenoga otajstva bude izvor snage i 
jakosti za život svakodnevice kroz koji hodamo 
prema vječnosti.

Neka vam bude sretan i blagoslovljen Uskrs!

župnik Tomislav Pavlović

USKRSNO   JUTRO  
JE  ZORA  SPASENJA

USKRSNA   ČESTITKA   NAČELNIKA
Pred nama je Uskrs, najveći kršćanski blagdan, koji nas uči da se spremnije suočimo sa 

svakodnevnicom. Uskrs je vrijeme kada slavimo zajedništvo, ljubav i razumijevanje među ljudima. 
Neka nam on bude poticaj da činimo dobro drugima, pridržavajući se temeljnih kršćanskih vrijednosti, 
dajući tako svoj doprinos izgradnji pravednijeg društva, mira i razumijevanja među ljudima.

Poštovane sumještanke i sumještani, želim da u Vašim srcima zavlada duh radosti, da blagdane 
provedete u toplini svojih domova, okruženi prijateljima i obitelji. 

Svima Vama koji slaveći iščekuju Kristovo uskrsnuće, u ime Općine Lipovljani, općinskog Vijeća, 
svih zaposlenika općinske uprave i svoje osobno ime, želim sretan, veseo i blagoslovljen Uskrs!

OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Ribar
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U ponedjeljak, 27. ožujka, nakon 
višednevnih radova asfaltiranja, dovršeno je 
asfaltiranje dva sloja županijske ceste Lipovl-
jani – Torovi – Piljenice, koridor L33141. Pravac 
od Lipovljana preko Torova, kroz lipovljansku 
ulicu Josipa Kozarca, prema Kozaricama i dalje 
prema Novskoj, u dužini od 2,3 kilometra, koliko 
pripada općini Lipovljani, asfaltirali su djelatnici 
Strabaga, a obnova, na mjestima, i vrlo uništene 
ove županijske ceste, koštat će gotovo milijun 
kuna. Nakon asfaltiranja, slijedi nasipavanje 
bankina, kao i uređenje kanala, izrada kanalica 
na pojedinim mjestima, te sanacija nedostataka.

Prometni pravac od Lipovljana preko Torova 
i Kozarica i dalje prema Novskoj, županijska je 
cesta kojom upravlja Županijska uprava za ceste 
SMŽ. Kako ŽUC  nema dovoljno novca, za po-
pravke i održavanje velikog broja županijskih 

cesta, Općina Lipovljani, želeći što bolje 
prometnice na području općine i sig-
urno odvijanje prometa, prihvatila je 
prijedlog ŽUC-a da se u jednakim iznosi-
ma 50:50, zajednički financira obnova ove 
županijske ceste.

Ugovor o zajedničkom financiranju 
obnove županijske ceste preko Torova, 
kroz dio lipovljanske ulice Josipa Kozarca, 
potpisan je u Lipovljanima, još u listo-
padu prošle godine. Tada je ugovoreno 
i asfaltiranje Sajmišne ulice u Lipovljani-
ma, a vrijednost ovog ukupnog ulaganja 
u zajedničku obnovu lipovljanskih ulica 
je 1.225.000 kuna.

Općina Lipovljani očekuje, da se tijekom ove 
godine, po istom modelu zajedničkog ulaganja, 
pristupi obnovi također županijskih cesta kroz 

ZAVRŠENO  ASFALTIRANJE  ŽUPANIJSKE  PROMETNICE 
LIPOVLJANI – TOROVI – KOZARICE

Općinski načelnik Mario Ribar  potpisao je u 
ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, u Vinkovc-
ima, izuzetno vrijedan Ugovor sa Ministarstvom 
regionalnog razvoja i fondova  Europske unije. U 
ime Ministarstva svečanosti potpisivanja  nazočila 
je i Ministrica regionalnog razvoja i fondova Eu-
ropske unije,  Gabrijela Žalac, sa suradnicima.

Predmet potpisivanja ovoga Ugovora 
odnosio se na početak realizacije projekta 
Rekonstrukcije Trga Sv.Josipa i Trga hrvatskih 
branitelja u Lipovljanima koji je Općina Li-
povljani kandidirala na Javni poziv ministarstva 
početkom veljače ove godine, prema Programu 
podrške regionalnom razvoju.

Projekt rekonstrukcije Trga Sv.Josipa 
i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima 
je pripreman gotovo tri godine, a u samoj 
pripremi postupno su rješavani imovin-
sko pravni odnosi, geodetsko-katastarska 
izmjera sa elaboratima, urbanističko-
arhitektonsko-prometna rješenja 
pračena izradom tehničke dokumentaci-
je sa troškovnicima, te prekategorizacija 
cesta, nakon čega je izdana i građevinska 
dozvola za ovaj projekt, čime su stvoreni 
uvjeti za apliciranje i kandidiranje pro-
jekta na natječaje. U pripremu ovoga 

projekta i tehničke dokumentacije uloženo je oko 
100.000 kuna, a kompletne troškove financirala je 
Općina Lipovljani.

Ovim projektom obuhvaćena je 
kompletna rekonstrukcija centra naselja Li-
povljani, odnosno kompletna rekonstrukcija 
Trga sv.Josipa i Trga hrvatskih branitelja, a to 
podrazumjeva, izradu DTK instalacija, rekon-
strukciju i izgradnju nogostupa s biciklističkim 
stazama, zatim izgradnju parkirališta i dva 
autobusna ugibališta, te na kraju kompletnu 
rekonstrukciju kolnika prometnice od Vatro-
gasnog doma u Lipovljanima do križanja 
Kolodvorske i Radićeve ulice (oko 600 m’), 

zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko bu-
nara, na križanju Kolodvorske i Radićeve ulice). 

Ukupna procjenjena vrijednost ovoga 
projekta iznosi oko 3.500.000 kuna, a budući 
da je realizacija ovoga projekta izuzetno zahtjev-
na i u tehničkom, ali i u financijskom smislu, 
kompletna rekonstrukcija je planirana u fazama. 

Nakon potpisa Ugovora o sufinanciranju 
ovoga projekta između Ministarstva i Općine 
Lipovljani vrijednog 500.000 kuna, stekli 
su se uvjeti oko pripreme početka nabave i 
odabira izvođača za realizaciju 1.faze ovog 
projekta, a kroz idućih dva mjesca očekuje 
se i početak radova.

Nakon brojnih realiziranih projekata u 
proteklih nekoliko godina, poput uređenja 
središnjeg parka i društvenog doma u Lipovlj-
anima, završetka izgradnje Knjižnice i čitaonice, 
uređenja Sajmišne i Starčevićeve ulice, rekon-
strukcije prilazu pošte u Lipovljanima, te 
dovršetka rekonstrukcije sekundarne kanali-
zacijske mreže u centru mjesta, ovo je još jedan 
u nizu značajnih kapitalnih projekata, čija se 
realizacija postavlja kao jedan od prioriteta u 
rješavanju mnogih komunalnih problema, a 
koji će nakon svog dovršetka promjeniti vizuru 
mjesta Lipovljani.

POTPISAN UGOVOR VRIJEDAN 500.000 KUNA - USKORO ZAPOCINJE 1.FAZA 
REKONSTRUKCIJE CENTRA U LIPOVLJANIMA

Kraljevu Veliku (L33138) i Piljenice (L33137), 
i to u što hitnijem roku, jer su ceste iznimno 
oštećene, posebno nakon duge zime i tereta 
koji je prolazio ovim prometnim koridorom.

Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih 
građevina na području aglomeracije Lipovljani 
u iznosu od 625.000 kuna, bez PDV-a, od čega 
500.000 kuna izdvajaju Hrvatske vode, a ostatak 
od 125.000 kuna izdvajaju Općina Lipovljani i 
investitor projekta LIP-KOM d.o.o., potpisan je u 
ponedjeljak, 6. ožujka u Zagrebu. Ugovor o su-
financiranju, u ime Hrvatskih voda, potpisao je 
Zoran Đuroković, generalni direktor ‘Hrvatskih 
voda’, i Danijel Lenart, direktor komunalnog 
poduzeća LIP-KOM d.o.o. Lipovljani. 

Procjena troškova cjelokupne 
izgradnje sekundarne kanalizacije u Lipovl-
janima, s predviđenim troškovima nadzora, 
iznosi 3.950.000 kuna, te obuhvaća osam ulica 
na području naselja Lipovljani i to: Kralja Tomis-
lava, Odvojak Starčevićeve,  dionice Kozarčeve i 
Željanske ulice, zatim Samoborsku, Željezničku, 

Ratarsku i dio ulice sv.Barbare. Ukupna dužina 
kompletno projektiranog sekundarnog sustava 
odvodnje iznosi 2.100 m’ te obuhvaća izgradnju 
4 precrpne stanice i to u Ratarskoj, Sv.Barbare, 
Željezničkoj i Samoborskoj ulici.

Potpisivanjem ovoga Ugovora stvorena je 
pretpostavka za nastavak ulaganja u izgrad-
nju odvodnje,odnosno kanalizacije na području 
naselja Lipovljani, a ovim Ugovorom predviđa 
se realizacija 1. faze, i to u tri ulice – Kralja Tomis-
lava, Kozarčevoj, te Željanskoj ulici. Prioriteti 
u radovima na kanalizaciji u ovim ulicama su 
specifičnost izvođenja radova, ali i planovi u 
kolničkim rekonstrukcijama ovih ulica, od kojih 
su neke aplicirane na fondove EU, a dovršetak 
radova na odvodnji u tim ulicama postavljaju se 
kao preduvjet za njihovu konačnu rekonstruk-
ciju i obnovu.

Potpisanim Ugovorom i spomenutom 
1.fazom obuhvaćeni su radovi na izgradnji 182 
m’ gravitacijskog cjevovoda u ulici K.Tomislava, 
te 60-tak spojeva u Željanskoj i Kozarčevoj 
ulici, projektiranog profila, na ranije izgrađene 
kolektorske sustave (Ko1 i Ko2) na suprotnim 
stranama ulica, te radovi na zatrpavanjima 
i asfaltiranjima prekopa na spomenutim 
prometnicama. 

Nakon postupka javnog natječaja, odabrati 
će se izvođač radova na 1. fazi realizacije ovoga 
projekta, a predviđena dinamika početka rado-
va je mjesec svibanj 2017. godine.

Izgradnjom 1.faze navedenog projek-
ta otvara se mogućnost za priključenja na 
sustav odvodnje,odnosno kanalizacije za još 55 
domaćinstava u spomenutim ulicama naselja 
Lipovljani.

POTPISAN  UGOVOR  O  SUFINANCIRANJU  GRAĐENJA  VODNIH  GRAĐEVINA
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Djelatnici Županijske uprave za ceste iz 
SMŽ u čijoj je nadležnosti cesta kroz Kraljevu 
Veliku, članovi Mjesnog odbora Kraljeva Velika 
i Nikola Horvat, komunalni redar Općine Lipov-
ljani, obišli su u četvrtak, 9. ožujka cjelokupnu 
trasu županijske ceste kroz Kraljevu Veliku, 
preko Gradina do Piljenica, utvrđujući stupanj 
oštećenja i njegovu dužinu, kako bi se što veća 
dužina prometnice kroz Kraljevu Veliku mogla 

ZAPOČELE PRIPREME ZA HITNU SANACIJU VRLO OŠTEĆENE 
CESTE  KROZ  KRALJEVU  VELIKU
obnoviti što prije i 
dovesti ju u stanje sig-
urnog prometovanja.

Hitnu, intervent-
nu sanaciju ceste 
kroz Kraljevu Veliku, 
zatražili su krajem 
veljače, članovi Mjes-
nog odbora Kraljeve 
Velike i članovi 
udruga iz Kraljeve, 
ukazujući na izuzetno 

velika i opasna oštećenja te lokalne županijske 
ceste, kroz njihovo naselje. Njome svakodnevno 
prometuje, uz redovni promet, i 20-tak teških ka-
miona s prikolicama, koji još dodatno oštećuju 
cestu, pa je stanje postalo neodrživo, na mjes-
tima i opasno za prometovanje, s čime je hitno 
upoznata i Županijska uprava za ceste. Zajedno 
s načelnikom Mariom Ribarom, direktor ŽUC-a 
Stipo Šapina, 21.veljače, 2017.godine, obišao 

je oštećenu cestu pa je utvrđeno da se cesta 
prekomjerno koristi i da se njome voze preteški 
tereti, za koje ona nije građena.

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
zatražio je tada iznalaženje dodatnog novca 
za sanaciju ceste kroz Kraljevu Veliku sve do 
Gradina, te dalje do Piljenica i Lipovljana. Nakon 
nekoliko sastanaka oko ovog problema, osigu-
rano je dodatnih 250.000 kuna u općinskom 
proračunu za 2017.god, te je toliko traženo i od 
strane ŽUC-a i Hrvatskih šuma, koje će se kroz 
interventni popravak uložiti u uređenje ceste 
kroz Kraljevu Veliku.  

Kako bi se utvrdilo stanje oštećenja, širina as-
falta i kritične točke oštećenja, djelatnici ŽUC-a, 
zajedno s članovima Mjesnog odbora Kraljeve 
Velike i Nikolom Horvatom, obišli su kompletnu 
dionicu ceste i utvrdili najkritičnija mjesta. U ti-
jeku je izrada projekta sanacije i obnove ceste, 
u nadležnosti Županijske uprave za ceste, nakon 
čega će se raspisati natječaj za izvođača sanacije.

Dugo najavljivano uređenje Sajmišne 
ulice u Lipovljanima započelo je u utorak, 
28. ožujka presvlačenjem novog asfaltnog 
sloja. Prometnica, u jednoj od najstarijih lipov-
ljanskih ulica, kompletnom dužinom od 600 
metara presvučena je novim asfaltnim slojem, 
nakon čega je u srijedu, 29. ožujka nastavljeno 
s uređenjem bankina.

Sajmišna ulica je dio županijske ceste Lipov-
ljani – Piljenice – Kutina, pa je njeno održavanje u 
nadležnosti Županijske uprave za ceste iz Siska. 
Zbog većih oštećenja koja su nastala posebno 
u vrijeme obnove magistralne ceste Kutina – 
Novska – Borovac, Županijska uprava za ceste, 

obvezala se obnoviti i ovu županijsku 
cestu. No, kako stalno nedostaje novca 
za obnovu županijskih cesta, obnova i 
uređenje Sajmišne ulice u Lipovljanima 
dogovorena je još prošle godine kao 
zajedničko ulaganje ŽUC-a i Općine 
Lipovljani.

Izvođač radova na asfaltiranju ove 
prometnice je bilo poduzeće Strabag, 
a obnova asfaltnog kolnika i ostalo 
uređenje Sajmišne ulice, zajedno s 
obnovom prometnice preko Torova za 
Kozarice, prema potpisanom ugovoru, 
ukupno iznosi milijun i 225 tisuća kuna.

NOVIM  ASFALTNIM  SLOJEM  PRESVUČENA  SAJMIŠNA  ULICA  

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, bio 
je u ponedjeljak, 13. ožujka, domaćin županu 
Ivi Žiniću, dožupanima Marinu Piletiću i Aniti 
Sinjeri-Ibrišević, te njihovim suradnicima iz 
Županijske uprave za ceste, koji su došli u radni 
posjet lipovljanskom i novljanskom području, 
pri čemu su obišli županijske ceste na kojima 
se već radi, ili će uskoro, ovog proljeća krenuti 
radovi na njihovoj obnovi.

Na lipovljanskom području, obišli su Sajmišnu 
ulicu u centru Lipovljana i dionicu ceste Lipovl-
jani – Torovi – Kozarice koja nosi oznaku L 33141. 
Ta županijska cesta vodi preko Torova, dijela 

naselja Lipovljani, od Zagrebačke 
ulice do granice s Kozaricama, što 
je dio ulice Josipa Kozarca.

Ugovore o obnovi i uređenju 
Sajmišne ulice u Lipovljanima 
i županijske ceste od Lipovl-
jana preko Torova i Kozarica do 
Brestače, Općina Lipovljani i 
Županijska uprava za ceste SMŽ 
potpisale su još prošle godine, 
26. listopada u vijećnici općine 
Lipovljani. Plan je bio da se ob-
nova izvrši još prošlegodine, 
no izvođač radova poduzeće 

Strabag, nije uspjelo izvesti radove, što zbog 
vremena, što zbog radova na magistralnom 
vodovodu Kutina – Lipovljani, koji je tada bio 
u završnoj fazi realizacije. Zato su već sada, 
početkom ožujka, mjesec dana prije ustaljenog 
početka sezone asfaltiranja, započeli s priprem-
nim radovima na ovim koridorima ceste, pa će 
prema riječima ravnatelja ŽUC-a SMŽ do sred-
ine travnja biti potpuno uređene prometnice 
kroz Torove i kroz Sajmišnu ulicu u Lipovljanima.  

Ukupno će se ovog proljeća, temeljem 
lani potpisanih ugovora, obnoviti oko 3 kilo-
metra ceste. Obnovit će se oko 600 metara u 

Sajmišnoj ulici i oko 2,4 kilometara na potezu od 
Zagrebačke ulice do Kozarica. Vrijednost radova 
obnove ovih prometnica iznosit će 1.225.000 
kuna, a u jednakim dijelovima uređenje promet-
nica financirat će ŽUC i Općina Lipovljani, jer 
Županijska uprava za ceste nema dovoljno nov-
ca da sama financira uređenje županijskih cesta.

Općina Lipovljani, kao odgovorna jedinica 
lokalne samouprave, prihvatila je prijedlog 
projekta zajedničke obnove županijskih ces-
ta,  kako bi svojem stanovništvu osigurala 
normalno i sigurno prometovanje. Zbog do-
bre suradnje i takvog partnerskog odnosa, 
predstavnici županije, prilikom odlaska s li-
povljanskog područja pohvalili su rad općine i 
zahvalili na korektnom odnosu sa županijom i 
Županijskom upravom za ceste.

Zbog partnerskog odnosa očekuje se i brzo, 
interventno rješavanje problema uređenja i as-
faltiranja županijske ceste kroz Kraljevu Veliku, o 
čemu je načelnik nekoliko puta upoznao pred-
stavnike Županije, za što se izrađuju troškovnici, 
te se očekuje ulaganje u dionicu ceste Lipov-
ljani – Kraljeva Velika – Piljenice, u iznosu od 
oko 500.000 kuna, od čega je u općinskom 
proračunu za 2017.godinu izdvojeno dodatnih 
250.00 kuna.

NAJAVLJEN POČETAK OBNOVE PROMETNICA U NADLEŽNOSTI 
ŽUPANIJSKE   UPRAVE   ZA   CESTE 
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Ukupno 23 točke dnevnog reda raspravili 
su, i o njima odlučili, vijećnici Općinskog vijeća 
općine Lipovljani, na sjednici održanoj u srijedu, 
8. ožujka. Sjednicu je vodio Miroslav Horvat, 
zamjenik predsjednice Općinskog vijeća. Na 
sjednici je bilo prisutno 9 vijećnika, te Mario Ri-
bar, načelnik općine Lipovljani i Tomislav Lukšić, 
zamjenik načelnika. 

Na aktualnom satu, tri vijećnika postavila su 
isto toliko pitanja, samo s jednim problemom, 
a to je loše stanje i županijskih i općinskih 
prometnica na području općine Lipovljani na-
kon zimskih mjeseci. Odgovorio im je općinski 
načelnik Mario Ribar kako se čini sve da se 
najoštećenije prometnice što prije saniraju. 
Krpanje udarnih rupa i presvlačenje cesta radit 
će se vrućim asfaltom, a za to treba pričekati 
početak travnja i pokretanje rada asfaltnih baza, 
koje su trenutno izvan funkcije do prestanka 
zimske službe.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su najprije 
saslušali obrazloženje općinskog načelnika 
Maria Ribara o prvim izmjenama i dopunama 
općinskog proračuna za 2017. godinu. U prošloj 
2016. godini, višak prihoda tekuće godine izno-
sio je 225.000 kuna, no zbog manjka prihoda 
iz 2015.godine, a prenesenog u 2016.godinu 
od 398.000 kuna, koji je općina zabilježila zbog 
izuzetno smanjenog prihoda od rudne rente, 
prouzrokovanom niskom tržišnom cijenom 
sirove nafte, korigiran je početni višak prihoda 
u 2017.godini. Uz novi projekt aglomeracije Li-
povljani – projekta odvodnje, općina Lipovljani 
je ostvarila i povrat ulaganja u objekt prilaza 
pošti od 90.000 kuna od HP-a, te je u I. izmjen-
ama i dopunama proračuna korigiran planirani 
iznos prihoda od rudne rente. 

Stoga se prvim izmjenama i dopuna 
proračun općine povećava za gotovo 300.000 
kuna i umjesto dosadašnjih 9.190.000 kuna, sa-
da ukupno iznosi gotovo 9,5 milijuna kuna.      

Općinski vijećnici prihvatili su prijedlog do-
puna Proračuna, a nakon toga i izmjene i dopune 
programa koje se vežu na te promjene. Prihva-
tili su izmjene programa gradnje i održavanja 
komunalne infrastrukture, program socijalne 
skrbi, koji je korigiran u smjeru povećanja 

financijskih sredstava 
za novorođenčad i to 
za 30.000 kuna, pro-
gram javnih potreba u 
kulturi i javnih potreba 
u športu općine Lipovl-
jani za 2017. godinu.

Nakon to-
ga prihvaćen je i 
prijedlog odluke o 
usvajanju procjene 
zaštite od požara 
za područje općine 
Lipovljani, a usvo-
jena je i odluka o donošenju Plana zaštite od 
požara za područje općine Lipovljani. Odluke 
je vijećnicima obrazložila Natalija Rohan, v.d. 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. Bez 
rasprave je prihvaćeno izvješće o Planu gospo-
darenja otpadom u 2016. godini.

Općinski vijećnici, uglavnom jednoglasno, 
donijeli su odluke o dodjeli poslovnih prostora 
u vlasništvu Općine Lipovljani na korištenje 
udrugama građana, zatim odluku o zakupu i 
kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu 
općine Lipovljani i odluku o raspolaganju, up-
ravljanju i stjecanju nekretnina u općinskom 
vlasništvu.

Vijećnici su usvojili odluku o promjeni u 
popisu nerazvrstanih cesta, a izglasavanjem 
odluke prihvatili su i Program sufinanciranja no-
vog zapošljavanja u 2017. godini na području 
općine Lipovljani, koji je jednak planu od prošle 
godine. Izglasan je i prijedlog dopuna Programa 
potpora poljoprivredi za četverogodišnje 

razdoblje 2016. - 2020. u smjeru potpora 
sufinanciranja troškova natjecanja za EU fon-
dove lokalnih poljoprivrednih proizvođača, koji 
sjedište imaju na području općine Lipovljani.

Prihvaćeno je i izvješće o utrošku sredstava 
naknade za održavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada za 2016. godinu. Vijećnici su donijeli i 
odluku o promjeni u programu socijalne skrbi. 
Radi se o povećanju naknade za rođenje djece 
po kojoj će roditelji za prvo dijete dobiti 1.000 
kuna, za drugo dijete 2.000 kuna, a za treće i 
svako slijedeće dijete - 6.500 kuna. Pri kraju 25. 
sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani 
donesene su dopune već postojeće odluke 
o načinu korištenja društvenih domova na 
području općine Lipovljani. 

Na kraju sjednice donesena je i odluka o uki-
danju javnog dobra na dijelu jedne katastarske 
čestice u Lipovljanima, kojom se omogućava 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u ulici 
Braće Radića.

Donesena je, na 25. sjednici, i vrlo važna 
odluka o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja u projekt izgradnje dječjeg vrtića 
u Lipovljanima. Projekt će se kandidirati na 
natječaj za bespovratna sredstva fondova 

ODOBRENO KANDIDIRANJE IZGRADNJE 
DJEČJEG   VRTIĆA   IZ   SREDSTAVA   EU   FONDOVA 

IZGLASANE SU PRVE IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI 
KOJI  IZNOSI  9,5  MILIJUNA  KUNA  ZA  2017.  GODINU

Europske unije kroz natječaj za provedbu pod-
mjere 7.4 – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 
ili proširivanje temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu. 

Radni sastanak s predsjednikom Uprave 
Hrvatskih šuma g. Krunoslavom Jakupčićem 
održao je u četvrtak 30.ožujka 2017.godine u 
Zagrebu, u sjedištu direkcije Hrvatskih šuma, 
općinski načelnik Mario Ribar.

Na sastanku je bilo razgovora o dosadašnjoj 
uspješnoj suradnji koju Općina Lipovljani ima sa 
Hrvatskim šumama, a prije svega sa Šumarijom 
Lipovljani, te UŠP Zagreb, koju je donedavno 
vodio upravo g. Krunoslav Jakupčić, sadašnji 
predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Suradnja je uspješna na mnogim progra-
mima, a posebno manifestacijama, koje se 
kroz godinu organiziraju u Općini Lipovljani, 
poput Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima i 
Lipovljanskih susreta, u sklopu kojih je prošle 
godine održano Međunarodno natjecan-
je šumarskih radnika sjekača, od kojih su 
mnogi naši sumještani, zaposlenici Šumarije 
Lipovljani, članovi izuzetno uspješne reprezen-
tacije Hrvatske, šumarskih radnika sjekača na 

mnogim međunarodnim natjecanjima i prvenst-
vima, pri čemu uspješno promoviraju šumarsku 

struku, Republiku Hrvatsku, ali i Općinu 
Lipovljani.

Na radnom sastanku, ponovno je aktu-
alizirana i problematika županijske ceste 
Lipovljani - Kraljeva Velika – Piljenice (di-
onice L33138, L33137), koja je uslijed jake 
zime, te ogromnog tereta, ali i prekomjernog 
korištenja gotovo u potpunosti uništena. 

Na ovu temu je zaključeno da će Hrvatske 
šume dati svoj doprinos u zajedničkom 
rješavanju ovoga problema ceste, a u čije su 
rješavanje već ranije uključeni Općina Lipovljani 
i Županijska uprava za ceste SMŽ.

Na kraju, općinski načelnik se zahvalio 
predsjedniku Uprave g. Krunoslavu Jakupčiću 
na prijemu, na potpori mnogim programima, 
te manifestacijama, kao i na konkretnom 
uključivanju Hrvatskih šuma u rješavanju prob-
lema ceste Kraljeva Velika - Piljenice, te je izrazio 
i nadu i želju da će se razumijevanje i ovakva su-
radnja nastaviti i u budućnosti.

ODRŽAN  RADNI  SASTANAK  S  PREDSJEDNIKOM  UPRAVE  HRVATSKIH  ŠUMA
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Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju 
općine Lipovljani donijeli su Plan i program ra-
da svog vijeća za 2017. godinu, na 18. redovnoj 
sjednici, održanoj u četvrtak, 16. veljače. Plan 
rada sadržava predložena rješenja za eviden-
tirane pojave, probleme i planirane akcije iz 
područja sigurnosti u prometu, komunalnog 
gospodarstva, osnovnoškolskog i predškolskog 
obrazovanja i preventivnih mjera na području 
općine Lipovljani. 

Sjednicu Vijeća za komunalnu prevenciju 
vodio je Nikola Horvat, komunalni redar općine 
Lipovljani, a na sjednici je bilo prisutno 8 od 9 
članova vijeća. Glavna tema sjednice bio je plan 
rada za ovu godinu, koji je, uz kraću raspravu, 
usvojen jednoglasno. Plan rada, usuglašen 
s drugim ustanovama općine Lipovljani i PP 
Novska obuhvaća 4 područja djelovanja.

Na području sigurnosti prometa, suklad-
no Zakonu o sigurnosti prometa, planira se 
postavljanje usporivača prometa (ležećih poli-
cajaca) u Ulici braće Radić u Lipovljanima, kod 
pješačkog prijelaza, praćenje i rad na uspostavi 
veće kontrole zabrane prometa za vozila iznad 
5 tona u ulici J. Kozarca (Zagrebačka, Kolod-
vorska) i Ulici braće Radić, praćenje i rad na 
uspostavi veće kontrole zabrane parkiranja 
kamiona s prikolicom i poluprikolicom na Trgu 
hrvatskih branitelja i na Trgu sv. Josipa (uži 
centar), gdje je postavljanje prometnih zna-
kova u tijeku. Još se planira izgradnja pješačke 
staze u ulici Augusta Šenoe, od ambulante do 
škole, kako bi se omogućio siguran put djece 
u školu, rekonstrukcija pješačke staze u ulici 
Josipa Kozarca cijelom trasom do Kozarica, 
zamjena neadekvatnih i istrošenih prometnih 
znakova, te postavljanje novih na nerazvrstan-
im cestama. Nastavit će se i predlaganje 

postavljanja novih ili 
zamjena istrošenih 
prometnih znakova na 
županijskim cestama.

Iz područja komu-
nalnog gospodarstva i 
Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, očekuje 
se povećana kontrola 
po pitanju odvodnje i 
redovnog održavanja 
cesta u nadležnosti 
Županijske uprave 
za ceste na području 

općine Lipovljani, te praćenje rada zimske 
službe. Povećat će se kontrola odvodnje i re-
dovnog održavanja na nerazvrstanim cestama 
u nadležnosti općine Lipovljani, nastaviti za-
mjena neadekvatne i energetski neučinkovite 
javne rasvjete, prema Planu održavanja javne 
rasvjete za 2017. godinu. Povećat će se kontrola 
pasa lutalica na području općine Lipovljani, 
uz angažiranje nadležne veterinarske službe. 
Pojačati će se čišćenje javnih površina i cesta 
na području općine Lipovljani, za vrijeme se-
zonskih radova u poljoprivredi, uz stalni nadzor 
komunalnog redara.

Iz područja osnovnoškolsko i predškolsko 
obrazovanje nastavit će se, tijekom 2017. go-
dine, održavati edukacija djece u Osnovnoj školi 
i vrtiću oko sigurnosti i ponašanju učenika u 
prometu, o štetnosti konzumiranja opojnih dro-
ga, alkohola i duhanskih proizvoda, te provoditi 
prevenciju maloljetničkog kriminala. Održat će 

se edukacija i prevencija međugeneracijskog 
nasilja, a provest će se i akcije ‘Manje oružja, 
manje tragedija’.

U suradnji s PP Novska planira se provođenje 
akcija na području Općine Lipovljani, i to: 
pojačana prevencija kriminaliteta na području 
Općine Lipovljani tijekom blagdana i vikenda, 
te tijekom godine povremeni mjesečni obilazak 
u noćnim satima na mjestima gdje je uočeno 
pojačano devijantno ponašanje – područje 
Osnovne škole, park Lipovljani i prostor vrtića. 
Vršit će se i pojačana kontrola ‘pješačke zone’ 
u parku Lipovljani, s obzirom na nepoštivanje 
prometnih znakova, zbog vožnje mopedima i 
skuterima u večernjim satima.

Organizirat će se akcija radi povećanja 
sigurnosti u društvu, poput akcija ‘Manje oružja-
manje tragedije’, i ‘Mir i dobro’. Tijekom 2017. 
godine Ministarstvo unutarnjih poslova , PP 
Novska, u suradnji s Općinom Lipovljani planira 
provesti ‘Dan otvorenih vrata’, akciju s ciljem 
prezentacije tehničkih sredstava i opreme, 
kojom se služe policijski službenici tijekom 
svakodnevnog rada prilikom obavljanja općih 
i posebnih policijskih poslova. Ako se uoče i 
drugi problemi, planira se razmatranje i njihovo 
rješavanje, posebno iz područja komunalne 
prevencije.

Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju 
općine Lipovljani upoznati su i da je za ovu go-
dinu u proračunu općine Lipovljani za rad vijeća 
planirano 3.500 kuna, a utrošit će se prema 
potrebi, kod provođenja preventivnih akcija ti-
jekom godine, kao i tijekom prošle godine.

Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju 
općine Lipovljani održali su u utorak, 20. pros-
inca sjednicu na kojoj su usvojili izvješća o radu 

DONESEN  PLAN  RADA  VIJEĆA  ZA  KOMUNALNU  PREVENCIJU 

OTKLONJENA   VEĆINA   NEDOSTATAKA 
Vijeća, ali i o otklonjenim 
nedostacima i provedenim 
preventivnim akcijama ti-
jekom 2016. godine.

O poduzetim akcijama 
preventivnog djelovanja na 
području općine Lipovljani, 
članove vijeća izvijestio 
je Ivica Sarajlija, djelatnik 
Policijske postaje Novska. 
Sva planirana otklanjanja 

nedostataka na komunalnoj i prometnoj infra-
strukturi su izvršena, a planirane preventivne 
akcije su provedene. 

Ministarstvo graditeljstva i prostor-
noga uređenja objavilo je 05. travnja 2017. 
godine popis odobrenih zahtjeva za finan-
ciranje projekata namijenjenih poticanju 
razvoja komunalnog gospodarstva i komunal-
nog standarda za 2017. godinu. Na javni poziv 
Ministarstva za dodjelu kapitalnih pomoći gra-
dovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 
2017.godine, pristiglo je 779 zahtjeva gradova 
i općina. Ukupno je odobreno 336 projekata, 
među kojima i projekt koji je aplicirala Općina 
Lipovljani.

Općina Lipovljani je početkom ove godine 
pripremila i prijavila projekt “ Izgradnja komu-
nalne infrastrukture s popratnim sadržajima 
- mrtvačnica i groblje u naselju Piljenice” 

kojemu je odobreno sufinanciranje Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 
150.000 kn. Naime realizacija ovoga projekta 
započela je sredinom 2015. godine, a ukupna 
ugovorena vrijednost projekta iznosi 670.000 
kn s PDV-om. Do sada je 
u izgradnju ovog objekta 
uloženo oko 350.000 kuna 
(dio sredstava općine, a dio 
Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja), te su 
dovršene 2.faze u realizaciji 
ovoga projekta. 

Odobrenim sredstvima 
Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja u iznosu 

ODOBRENO 150.000 KUNA ZA DOVRŠETAK IZGRADNJE 
MRTVAČNICE  I  NOVOG  GROBLJA  U  NASELJU  PILJENICE

od 150.000 kuna, stvoreni su preduvjeti za zat-
varanje financijske konstrukcije 3.faze u izgradnji 
ovog objekta, te bi uz dio sredstava Općine Li-
povljani, u ovoj godini ovaj projekt trebao biti u 
potpunosti dovršen.



www.lipovljani.hr

7

Djelatnici poduzeća Strabag, završili su u utorak, 20. prosinca asfaltiranje 
oštećenih i uništenih dijelova lokalne ceste dionicu Piljenice – Banova Jaruga. 
Time su završili asfaltiranje na području općine Lipovljani, u 2016. godini, u 
kojoj je u više navrata, asfaltiranjem bilo dovršeno više važnih projekata i ulica. 

Asfaltiranje uništenih dijelova lokalne prometnice, od mjesne crkve 
u Piljenicama, prema mjestu Banova Jaruga, na dionici koja se nalazi teri-
torijalno na području općine Lipovljani, trajalo je dva dana. U popravak je 
utrošeno oko 100 tona vrućeg asfalta, a vrijednost obnove dionica lokane 
prometnice iznosi oko 100 tisuća kuna. Kako se radi o nerazvrstanoj cesti, 
o kojoj brigu vodi Općina Lipovljani, pojačani popravak oštećenog kolnika 
platit će se iz općinskog proračuna Općine Lipovljani, a sredstva su osigu-
rana rebalansom proračuna.

Duži niz godina, cesta se održavala i s hladnim asfaltom koji je 
kratkoročno, ali ne kvalitetnije, a skuplje rješenje. Stoga je ovim radovima 
kvalitetnije riješeno održavanje ove prometnice, ali i komunalnog standar-
da mještana Piljenica. Kroz ovakav model financiranja i obnove, nastojat 
će se u idućih tri godine u potpunosti obnoviti ova dionica ceste u naselju 
Piljenice.

U zgradi Hrvatskog sabora u Zagrebu, u srijedu, 22. veljače, 
održan je radni sastanak na temu ‘Lipovljanski susreti 2017’. – Zem-
lja partner Italija.

Domaćin radnog sastanka bio je predsjednik Odbora za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina i zastupnik talijanske nacionalne 
manjine u Hrvatskom saboru. dr.sc. Furio Radin, sa suradnicima.

Izaslanstvo Općine Lipovljani predvodio je općinski načelnik 
Mario Ribar, predsjednik Organizacijskog odbora Lipovljanskih 
susreta, sa suradnikom i članom OO Lipovljanskih susreta, Josipom 
Krajčijem, potpredsjednikom Saveza Slovaka RH i predsjednikom 
Matice slovačke Lipovljani.

Na radnom sastanku se razgovaralo o ‘Lipovljanskim susretima’, 
te je ukratko predstavljen datum održavanja, 25, 26 i 27. kolovoza, 
ideja manifestacije, te okvir sadržaja ovogodišnjih Lipovljanskih 
susreta., Okvirno je definirana i uloga zemlje partnera, posebno u 
gospodarskom dijelu, koji se planira organizirati u okviru gospodar-
skog susreta, te kulturnom dijelu programa ovogodišnjih Lipovljanskih 
susreta.

Općina Lipovljani i Organizacijski odbor LS-a,  dobilo je bezrezervnu 
podršku saborskog zastupnika, kao i pomoć u povezivanju Velepo-
slanstva Republike Italije u RH i određenih institucija, sa Općinom 
Lipovljani i Organizacijskim odborom LS-a, a koji se odnose na doprinos 
i ulogu zemlje partnera u pojedinim segmentima programa i sadržaja 

ovogodišnjih Lipovljanskih susreta.
U idućih nekoliko tjedana, Organizacijski odbor utvrditi će 

detalje, vezane uz glavne komponente programa, uklopljene u da-
tumske okvire održavanja ovogodišnjih ‘Susreta’, nakon čega će 
uslijediti i konkretni koraci u sadržajnoj i operativnoj pripremi. Nakon 
toga slijede aktivnosti u marketingu, ali i svim ostalim aktivnostima u 
realizaciji ovogodišnjih Lipovljanskih susreta.

UGRAĐENO  100  TONA  ASFALTA  U  PILJENICAMA

ODRŽAN  RADNI  SASTANAK  S  FURIOM  RADINOM  NA  TEMU 
LIPOVLJANSKIH    SUSRETA

Iz sredstava redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, kojim uprav-
lja Općina Lipovljani, početkom ožujka započeo je popravak prometnica 
općine Lipovljani. U srijedu, 29. ožujka, djelatnici Strabaga, asfaltirali su 
oštećene dijelove prometnice u Željanskoj ulici, koja je nakon dugog 
zimskog razdoblja na pojedinim mjestima bila u potpunosti uništena, a 
utrošeno je oko 66 tona vruće asfaltne mase.

Kako bi što kvalitetnije sanirali udarne rupe i čitave popucale plohe, 
djelatnici domaćeg komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’, tijekom ožujka 
izvršili su pripreme za asfaltiranje, dok su asfaltiranje svih oštećenja, u sri-
jedu, 29. ožujka izvršili su djelatnici Strabaga. Ostale radove oko uređenja 
i zasipavanja bankina i odvodnje, prema potrebi, obaviti će djelatnici ‘Lip-
kom servisa’.

Ovim radovima, započelo je održavanje nerazvrstanih cesta na 
području općine, na kojima će se izvršavati krpanje udarnih rupa vrućim as-
faltom, zasipavanje bankina, kao i uređenje kanala. Radovi će se izvršavati 
u mjesecu travnju, planiranom dinamikom utvrđenom redovnim pro-
gramom održavanja nerazvrstanih cesta za područje općine Lipovljani, koji 
za ovu godinu iznosi oko 230.000 kuna, a prema potrebi će se nadopuna-
ma proračuna povećavati.

ZAPOČELA  SANACIJA  NERAZVRSTANIH  CESTA  NA  PODRUČJU 
OPĆINE    LIPOVLJANI
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O raznovrsnim mogućnostima i 
traženim uvjetima za ostvarenje novčanih 
potpora, iz programa Ruralnog razvoja 
potpomognutog novčanim sredstvima iz 
EU, zainteresiranim poljoprivrednicima s 
područja općine Lipovljani, predavanje je 
održala Senka Vranić, iz konzultantske tvrtke 
‘Sintagma’ iz Nove Gradiške. Cilj upoznavanja 
poljoprivrednika s objavljenim natječajem 
bilo je što veće sudjelovanje poljoprivred-
nika lipovljanskog područja u konkuriranju i 
dobivanju bespovratnih poticajnih sredstava 
Europske unije, a time i veći razvoj poljo-
privredne proizvodnje, te bolji standard 
ovdašnjih poljoprivrednika.

Predavanja o načinu korištenja sredstava 

iz Mjere 06 
- ‘Razvoj pol-
j o p r i v re d n i h 
gospodarstava 
i poslovanja’, te 
podmjera 6.1. 

- ‘Potpora za pokretanje poslovanja mladim 
poljoprivrednicima’, 6.2. - ‘Potpora ulaganju 
u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti 
u ruralnim područjima’ i 6.3. - ‘Potpora raz-
voju malih poljoprivrednih gospodarstava’, 
održana je u srijedu, 8. veljače u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici Lipovljani. Predavanju je 
bilo prisutno 30-tak poljoprivrednika iz Lipov-
ljana i okolnih naselja.

U raspisanom natječaju koji je bio ot-
voren do 24. veljače, poljoprivrednici su 
mogli konkurirati za poticajna sredstva u 
iznosu od 50 i 15 tisuća eura. Sličan natječaj 
za poljoprivrednike očekuje se i u jesen. Osim 
programa ulaganja i dokaza vlasništva, te 
dokaza vlasništva na zemljom, većih uvjeta 

nema, a Općina Lipovljani i agencija ‘Sintag-
ma’ spremne su pomoći poljoprivrednicima u 
ostvarenju poticajnih mjera.

Nakon održanog jednosatnog predavanja, 
većina prisutnih poljoprivrednika interesirala 
se za konkretne okolnosti iz natječaja, potrebni 
plan ulaganja i prikupljanje potrebne doku-
mentacije. Tijekom predstavljanja objavljenih 
uvjeta iz natječaja, većina poljoprivrednika je 
konstatirala da mogu bez problema konkuri-
rati na natječaju jer ostvaruju potreban 
broj bodova, pa se očekuje i njihovo skoro 
podnošenje programa, odnosno zahtjeva za 
financiranjem njihovih projekata.

Kako bi što više poljoprivrednika s područja 
općine Lipovljani, konkuriralo i pokušalo ost-
variti poticajna sredstva od 15 i 50 tisuća eura, 
spremna je pomoći i općina Lipovljani, kroz 
program poticanja i sufinanciranja pripreme 
natječajne dokumentacije i samog apliciranja 
na EU programe, za što je i raspisan javni poziv 
na mrežnim stranicama općine.

MOGUĆNOSTI   
BESPOVRATNIH   NOVČANIH  
POTPORA   IZ   PROGRAMA   

RURALNOG    RAZVOJA

Trgovačko društvo LIP-
KOM SERVISI d.o.o. Lipovljani 
obavještava mještane Općine 
Lipovljani da se  od 01. siječnja 
2017. godine smanjuje cijena 
odvoza komunalnog otpada 
na području općine.

Izmjenama i dopunama 
Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost (Narodne novine, 
broj: 155/16), odnosno prom-
jenom stope PDV-a s 25% na 

SMANJENJE  CIJENA  ODVOZA  KOMUNALNOG  OTPADA
13%  uslijedilo je usklađivanje 
cijene odvoza komunalnog 
otpada na području Općine 
Lipovljani.

Sukladno prijedlogu 
novih cijena LIPKOM SERVISA 
d.o.o. Lipovljani, uz prethod-
nu suglasnost Općinskog 
načelnika, nove cijene odvoza 
komunalnog otpada od 01. 
siječnja 2017. godine su kako 
slijedi:

Ugovore o partnerstvu na provedbi projekta “Poduzetnički krediti 
2016.-2017.” potpisani su u utorak, 7. ožujka u Sisku s predstavnicima 12 je-
dinica lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije. Tako 

su ovi gradovi i općine osigurali mogućnost sudjelovanja poduzetnika 
sa svoga područja u provedbi ovoga projekta, odnosno jednoj od osam 
poticajnih mjera iz Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i 
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2017. godine. 

Potpisivanjem Ugovora o partnerstvu na provedbi projekta 
“Poduzetnički krediti 2016.-2017.” nastavlja se dosadašnja uspješna su-
radnja Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne samouprave. 
Projektom je predviđeno sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite 
tako da ona u konačnici za poduzetnike može iznositi iznimno povoljnih 
1%-2%, uz poček od dvije godine i rok otplate do 10 godina.

Cilj projekta, u koji je uključeno i 6 poslovnih banaka, je omogućavanje 
povoljnih poduzetničkih kredita u svrhu jačanja konkurentnosti 
postojećih poduzetnika, poticanje novih investicija, te refinanciranje 
nepovoljnih kredita iz proteklog razdoblja.

Ugovore je s predstavnicima 12 jedinica lokalne samouprave, gra-
dova i općina, potpisao župan Ivo Žinić, župan SMŽ.  Općina Lipovljani 
se uključila u ovaj projekt, predvidjevši subvenciju kamatne stope u visini 
od 2% za poduzetnike s područja općine, što je jedan od programa poti-
canja gospodarstva koji se godišnje provodi na području općine. U ime 
Općine Lipovljani ugovor o nastavku suradnje u Sisku je potpisao Mario 
Ribar, načelnikopćine Lipovljani.

POTPISAN DODATAK UGOVORA NA PROJEKTU 
SUFINANCIRANJA   PODUZETNIČKIH   KREDITA
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Problem dodjele poljoprivrednog zemljišta 
koje je u vlasništvu države, na području Općine 
Lipovljani se nastavlja i ponovno je gorući prob-
lem. O tom problemu, sumnjive dodjele zakupa 
poljoprivrednog zemljišta na području općine 
Lipovljani, te sumnjivom i „hitnom“ uvođenju u 
posjed novog zakupca, a s druge strane dugi niz 
godina uzurpiranom (neovlašteno korištenom) 
državnom zemljištu na području Općine Li-
povljani na koje je upozoravano nekoliko puta 
kroz prošle dvije godine, održana je još jedna 
u nizu upozoravajuća tiskovna konferencija u 
ponedjeljak, 19. prosinca u Lipovljanima.

Naime, početkom prosinca, novih 35 ha 
zemlje koju su obrađivali lokalni poljoprivred-
nici, telefonskom najavom i u hitnom roku, 
dano je u zakup na 50 godina PP Orahovici, 
čime je PP Orahovica u posljednjih dvije godine 
dobila 75 ha državne zemlje na području Općine 
Lipovljani. Tim činom je još dvoje poljoprivred-
nika s područja Općine Lipovljani ponovno 
ostalo bez mogućnosti daljnjeg obrađivanja 
državne zemlje. Prije dvije godine to se dogo-
dilo s trojicom poljoprivrednika iz Lipovljana, 
što za jednu malu općinu, i ovu poljoprivrednu 
sredinu, postaje veliki problem, koji rezultira 
gubitkom državnog zemljišta brojnim lokalnim 
poljoprivrednicima.

Sve ovo ne bi bilo čudno da u međuvremenu, 
1. svibnja 2015. godine nisu donesene 
izmjene i dopune Zakona o državnom pol-
joprivrednom zemljištu u kojem se lokalnim 
poljoprivrednicima priznaje domicilnost, 
na osnovu čega dobivaju dodatne bodove. 
Tako mogu konkurirati velikim poljoprivrednim 
proizvođačima na novim natječajima za zakup. 
Izdan je naputak da svi postupci natječaja za 
dodjelu Zakupa poljoprivrednog zemljišta koji 
nisu do 1.svibnja 2015. godine dovršeni, idu po 
izmijenjenom Zakonu, koji predviđa i ponovlje-
ni natječaj, što bi u ovom slučaju omogućilo 
ravnopravnost u natječaju za državno pol-
joprivredno zemljište između malih i velikih 
poljoprivrednih proizvođača.

Iz svega navedenog, proizlazi sumnja u le-
galnost ovog posljednjeg postupka dodjele 
državnog poljoprivrednog zemljišta, posebno 
za posljednje dvije tehnološke cjeline, te 
se postavlja pitanje, zašto se nije raspisao 
novi natječaj i to prema novim uvjetima!? 
Sumnja je veća što su u izuzetno kratkom vre-
menu, dosadašnji lokalni poljoprivredni 
proizvođači (u jednom danu) koji su bili u 
mirnom posjedu, bez njihove nazočnosti 
izvedeni iz posjeda, te je uveden novi 
zakupnik.

Kada se usporedi činjenica  da na području 
Općine Lipovljani postoji gotovo 130 ha uzur-
piranog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH, za koje neki poljoprivrednici  imaju legalne 
Ugovore, a postupci rješavanja uvođenja i 
izvođenja iz posjeda traju 6 i više godina, za koje 
nitko ne plaća zakup, a od toga nema koristi niti 
općina, županija, ali ni država, postavlja se pi-
tanje, prvenstveno Agenciji za poljoprivredno 
zemljište, ali i Ministarstvu poljoprivrede, 
te DORH-u, da li smo svi isti pred hrvatskim 
zakonima ili ipak postoje oni koji su iznad 
zakona!? Jer je iz gore navedenih postupaka 
Agencije za poljoprivredno zemljište vidljivo, 
da se neki predmeti rješavaju brzo i ekspres-
no, dok se neki rješavaju 6 i više godina.

Domicilna poljoprivredna gospodarstva os-
taju bez zemlje, a time i bez egzistencije, i bez 
budućnosti života u Lipovljanima, a velika pol-
joprivredna poduzeća dobivaju zemlju, koja im 
gledajući objektivno i ne treba. U konkretnom 
slučaju, PP Orahovica obrađuje oko 7.500 hek-
tara zemlje, i lipovljanskih 75 hektara tek je 1% 
zemlje u čitavom posjedu.

Zato su se na upozoravajućoj tiskovnoj kon-
ferenciji okupili poljoprivrednici iz Lipovljana: 
Veljko Hubak, Tomislav Sopić, Anđelko Kopecki, 
Zlatko Štrban, Miroslav Sajdl i Damir Štrban i 
općinskom načelniku Mariu Ribaru, predsjed-
niku Hrvatskog seljačkog saveza Miji Latinu i 
saborskom zastupniku HSS-a Željku Lenartu po-
jasnili svoje probleme i zatražili pomoć i zaštitu 
od ovakvih štetnih odluka koje su prije svega 
sumnjive, ali i  štetne za lokalne poljoprivred-
nike koji ostaju bez zemlje.

O višegodišnjim problemima s dodjelom 
i raspodjelom državne zemlje govorili su svi 
poljoprivrednici s područja općine, sudionici 
natječaja, i dužnosnici, od općinskog načelnika 
do saborskog zastupnika. Argumentirano su, 
za problem s raspodjelom državne zemlje, ra-
nije upozoravali i bivše ministre poljoprivrede 
Tihomira Jakovinu i Davora Romića, a ovom 
konferencijom za medije željeli su upozoriti i 
sadašnjeg ministra Tomislava Tolušića.

Oduzimanjem zemlje lokalnim 

poljoprivrednicima koji su je do sada obrađivali, 
za njih ali i za Općinu Lipovljani dugoročno 
otvara niz problema. Takvi događaji donose 
povećanje nezaposlenosti u sredini s već veli-
kim brojem nezaposlenih stanovnika. Donose 
i probleme socijalne prirode i povećavanja so-
cijalnih davanja za koje općina nema sredstava. 
Također, donosi i propadanje poljoprivrednika, 
ali i ostalih gospodarskih subjekata koji su ve-
zani uz poljoprivredu.

Ovakve odluke uzrokovat će, u budućnosti, 
daljnji odlazak mladih ljudi s područja Općine 
Lipovljani, jer se radi o dodjeli zakupa na 50 
godina što predstavlja 1,5 radni vijek, pa to 
u pitanje dovodi i demografski opstanak i 
budućnost općine Lipovljani.

Predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza Mijo 
Latin je dao podršku domaćim poljoprivred-
nicima, naglasivši važnost domicilnosti, kao 
prioriteta u postupku dodjele zakupa državno 
poljoprivrednog zemljišta, s ciljem opstanka 
malih OPG-ova.

Saborski zastupnik Željko Lenart, koji je i 
sam poljoprivrednik, uputio je podršku pol-
joprivrednicima općine Lipovljani, te obećao 
okupljenim poljoprivrednicima da će učiniti 
sve kako bi ovu temu aktualizirao na sjednici 
Hrvatskog sabora, te pokrenuo raspravu u oko 
ovog problema, a u ostvarivanju prava domicil-
nih, lokalnih poljoprivrednika.

Od Agencije za poljoprivredno zemljište 
i Ministarstva poljoprivrede RH javno je 
zatraženo:

 - da se ponište donesene Odluke štetne 
za razvoj lokalne poljoprivrede, jer se radi 
o zakupu poljoprivrednog zemljišta na čak 
50 godina,

 - da se svi Ugovori koje je u posljedn-
jih dvije godine provela APZ za područje 
Općine Lipovljani revidiraju i stave van 
snage,

 - da se pripremljeni natječaji koji se 
odnose na poljoprivredno zemljište na 
području Općine Lipovljani zaustave,

- da se utjecajem Ministarstva poljo-
privrede ubrzaju postupci rješavanja pitanja 
uzurpiranog zemljišta koje se ne koristi, a 

SUMNJIVA DODJELA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA  NA  PODRUČJU  OPĆINE  LIPOVLJANI

ZATRAŽENO  PONIŠTENJE  DONESENE  ODLUKE
koje provodi DORH, kojeg na području Općine 
Lipovljani ima oko 130 ha, te

–  da se raspolaganje, državno poljo-
privrednim zemljištem vrati Zakonskim 
putem na lokalnu upravu i samoupravu, 
odnosno općine i gradove, za što najava već 
postoji, ali da to bude što hitnije, jer ovakvim 
načinom raspolaganja državno poljo-
privrednim zemljištem koje provodi APZ, 
Općina Lipovljani u budućnosti neće imati 
s čime raspolagati, jer je zemlja ograničen 
resurs, kojeg uskoro neće obrađivati niti je-
dan mali poljoprivredni proizvođač, a moći 
će raspolagati će tek za 50 godina. 

Ukoliko se hitno nešto ne promjeni, svi 
sadašnji poljoprivrednici na području općine 
Lipovljani će propasti.
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Za Turističku zajednicu općine Lipovljani 
2016. godina bila je još jedna uspješna godina, 
u kojoj su s obzirom na volonterski pristup 
vođenja ove institucije, odlično financijski po-
slovali i u kojoj je napravljen još jedan korak 
u razvoju turizma na području općine Lipov-
ljani. Članovi Turističkog vijeća i Skupštine 
Turističke zajednice općine Lipovljani prihva-
tili su sva izvješća i plan rada za 2017. godinu, 
na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj u 
ponedjeljak, 20. veljače. 

Prije održavanja godišnje Skupštine, sastao 
se Nadzorni odbor, koji je izvršio nadzor finan-
cijskog poslovanja za prošlu godinu, te Turističko 
vijeće TZ općine Lipovljani, kojemu je izvješće o 
prošlogodišnjem radu podnio Mario Ribar, pred-
sjednik Turističke zajednice općine Lipovljani.

– Turistička zajednica općine Lipovljani 
u prošloj godini uključila se u organizaciju 
najznačajnije naše manifestacije – ‘Lipovljanski 
susreti 2016.’ čiji je nositelj općina Lipovljani. Isto 
tako TZ općine Lipovljani financijski je osigurala 
i potpomogla organizaciju ostalih tradicijskih 

manifestacija naše općine: Antu-
novo u Kraljevoj Velikoj, Rokovo 
u Krivaju, Ivanju u Piljenicama i 
Josipovo u Lipovljanima – nagla-
sio je Mario Ribar, među ostalim, 
u svom izvješću o radu Turističke 
zajednice općine Lipovljani u 
prošloj godini. U njemu je nagla-
sio da je tijekom prošle godine 
pokrenuta i jedna nova, jed-
nodnevna turistička ponuda, 
‘Advent u Lipovljanima’, koja je, 

također, financijski potpomognuta, a koja je 
ostvarila odličnu posjetu i dobru organizaciju u 
suradnji s našim udrugama i osnovnom školom.  

U prošloj godini Turistička zajednica je i 
odlično poslovala. Tijekom godine je ostvarila 
prihod u iznosu od 103 tisuće kuna, a toliko 
su joj i rashodi, pa u ovu godinu prenosi višak 
prihoda od 91.000 kuna, koji je proteklih godi-
na stvoren kao rezerva za investicije u turizam 
općine Lipovljani.

Od ukupnog prihoda u iznosu od 194.645 
kuna, u koji  je uračunat i višak prihoda iz 2015. 
godine u iznosu od 91.800 kuna, najviše je pri-
hoda u prošloj godini ostvareno od donacija 
za organiziranje manifestacija na području 
općine Lipovljani i izgradnju smeđe signalizaci-
je, ukupno 58.000 kuna, a temeljem pisanih i 
apliciranih projekata prema TZ SMŽ, te Hrvats-
koj turističkoj zajednici (HTZ), što iznosi preko 
50% prošlogodišnjeg ostvarenog prihoda 
TZOL. Članarina Turističkoj zajednici od 34 po-
slovna subjekta na području općine Lipovljani 
ostvarena je u iznosu od 42.737 kuna. Ukupni 

rashodi su iznosili 103.441 kunu, a najviše novca 
se potrošilo na turističke znakove smeđe signal-
izacije, ukupno 25.000 kuna, koji su pripremljeni 
za postavljanje, a koji će se postaviti u ožujku 
ove godine, promidžbene aktivnosti za mani-
festacije, ukupno više od 15.000 kuna, kupnju 
i postavljanje svjetleće oglasne ploče u parku 
(City light), ukupno 15.000 kuna, suvenire za 
Lipovljanske susrete, ukupno 11.000 kuna i niz 
drugih troškova s manjim iznosima.

Članovi Turističkog vijeća Turističke za-
jednice prihvatili su jednoglasno podnijeta 
izvješća, te Program rada i financijski plan za 
2017. godinu, i uputili su ih na usvajanje 
članovima Skupštine Turističke zajednice.

Odmah nakon sjednice Turističkog vijeća 
TZ općine Lipovljani, u ponedjeljak, 20. veljače 
u općinskoj vijećnici održana je i Skupština 
Turističke zajednice. Skupštinu je, u ime svih 
članova, vodila Kristina Brebrić, uz Snježanu Ko-
pecki i Mihaela Marmelića. Zapisničar Skupštine 
bio je Kristijan Šegotić, a ovjeroviteljice zapis-
nika Nada Jokopčić i Božica Špoljarić. 

Izvješća o radu i financijskom poslovanju, 
usvojili su i svi članovi Skupštine Turističke za-
jednice općine Lipovljani. Od 13 članova na 
sjednici je bilo nazočno 10 članova. Usvojen je i 
plan rada za 2017. godine, te financijski plan. On 
je još povećan u odnosu na prošlu godinu, pa je 
planirano 208.000 prihoda u ovoj godini.

Na kraju Skupštine, svim članovima 
Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajed-
nice općine Lipovljani, na jako dobroj suradnji 
zahvalio se Mario Ribar, predsjednik Turističke 
zajednice, ujedno i načelnik općine Lipovljani.

TURISTIČKA ZAJEDNICA FINANCIJSKI PODUPIRE SVE 
MANIFESTACIJE  NA  PODRUČJU  OPĆINE  LIPOVLJANI

Mjesni odbor Lipovljana sazvao je Zbor 
građana, kako bi njihovi sumještani mo-
gli iznijeti problem javne naravi, njima kao 
članovima Mjesnog odbora, ali i postaviti pitanje 
općinskom načelniku Mariu Ribaru, koji je na 
Zboru građana bio prisutan sa svojim najbližim 
suradnicima, komunalnim redarom Nikolom 
Horvatom, zamjenikom Tomislavom Lukšićem i 
potpredsjednikom Općinskog vijeća Miroslavom 
Horvatom. Zbor građana Lipovljani održan je u 
nedjelju, 26. veljače u Društvenom domu.

Zbor građana Lipovljana vodila je Dubravka 
Hubak, predsjednica Mjesnog odbora Lipov-
ljani, uz prisutnost još 7 članova tog mjesnog 
odbora. Na žalost, na Zbor se odazvalo svega 
50-tak građana, dosta manje nego se očekivalo, 
no svi oni mogli su čuti trenutno stanje  komu-
nalne infrastrukture, a i postavljati svoja pitanja.

Dubravka Hubak, predsjednica Mjesnog 
odbora otvorila je Zbor građana, pozdravila 
načelnika općine Maria Ribar i suradnike, i dala 
riječ načelniku općine Lipovljani. On je prisutne 
sumještane upoznao s trenutnim stanjem ko-
munalnih problema i potrebama, s planom 
ulaganja u komunalnu infrastrukturu i s finan-
cijskim stanje općinskog Proračuna iz kojeg se 
financira razvoj komunalne infrastrukture.  

Postavljanja pitanja građana otvorila je Marija 
Dudaš, članica Mjesnog odbora, čitanjem anonim-
nih pitanja sugrađana koji su ubačeni u kutiju za 

pitanja i pritužbe građana. Prvo pitanje se odnosi-
lo na sanaciju odvojka ulice Ante Starčevića, a 
drugo pitanje odnosilo se na mogućnost post-
avljanja ‘ležećih policajaca’ u ulici Braće Radić. Na 
pitanja je odgovorio Nikola Horvat, komunalni 
redar, istaknuvši da su problemi uočeni i da će se 
tijekom ove godine pokušati otkloniti.

Mještanin iz centra Lipovljana, potom je ulti-
mativno uputio zahtjev za uklanjanje svih baznih 
antenskih stanica iz centra Lipovljana, naglašujući 
štetno djelovanje od zračenja iz telekomunikaci-
jskih antena. Svoj zahtjev potkrijepio je primjerima 
iz drugih bližih i daljih sredina u Hrvatskoj. 
Zatražio je hitno njihovo izmještanje van Lipovl-
jana, založivši se za zdravlje svih koji žive ili dolaze 
u centar Lipovljana, gdje se bazne stanice i nalaze. 
Načelnik je na pitanje o ovom problemu odgovo-
rio da prije svega od Općine Lipovljani nitko nije 
zatražio dozvolu za postavljanje, kao i posebne 
uvjete postavljanja tih baznih antenskih stanica, te 
da će istražiti sve zakonske mogućnosti rješavanja 
ovog problema u interesu svih mještana.

Izgradnja kanalizacije po sredini ulice Braće 

Radića, završetak radova na uređenju propusta, 
kanala i mostova u toj ulici bila su slijedeća pitan-
ja upućena od strane stanovnika Lipovljana. O 
problemima u rekonstrukciji Ulice braće Radića, 
detaljno je govorio Mario Ribar, odgovarajući 
i na nekoliko potpitanja u vezi sa završetkom 
uređenja ulice i mogućnosti izmiještanja trase 
kanalizacije, te sanacije trase.

Lipovljanci su još postavljali pitanja u vezi s 
problemom izmuljivanja kanala, uređenja cen-
tra, uređenja groblja, čišćenja županijskih ulica 
tijekom zime, obnavljanjem elektro mreže i ja-
vne rasvjete… Na sva pitanja odgovarali su im 
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, Nikola 
Horvat, komunalni redar i Davor Živković u ime 
komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’.

Zaključak Zbora građana, održanog u nedjelju, 
26. veljače, a temeljem upita mještana, je da se 
upute dopisi pravnim subjektima koji su postavili 
antenske, sa zahtjevom obrazloženja dozvola post-
avljanja baznih antenskih stanica, eventualnog 
njihovog štetnog djelovanja na zdravlje mještana, 
te potencijalno njihovo izmještanje.

ZATRAŽENO JE IZMJEŠTANJE ANTENSKIH BAZNIH STANICA IZ 
CENTRA  LIPOVLJANA
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Općinsko vijeća općine Lipovljani donijelo 
je, na sjednici održanoj 15. prosinca, odluku 
o dodjeli 4 nove stipendije studentima s 
područja općine Lipovljani. Svečano potpisiv-
anje ugovora održano je u općinskoj vijećnici u 
srijedu, 21. prosinca.

Na potpisivanje ugovora o stipendiranju 
studenata s područja općine Lipovljani došle 
su, u pratnji roditelja, dvije studentice Kristina 
Rožić i Antonija Mokoš. Zbog obveza na fakulte-
tu, ugovore o dodjeli stipendije naknadno će se 
potpisati sa stipendistima Markom Tones i Ter-
ezijom Bem.  

Studentice i njihove roditelje na svečanom 
potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija 
Općine Lipovljani, srdačno je pozdravio Mario 
Ribar, općinski načelnik. Istaknuo je kako se 
Općina Lipovljani, u okviru svojih mogućnosti, 
brine o stipendiranju studenata s područja 
općine. Ove godine su dodijeljene 4 nove 
stipendije, a još 5 studenata stipendira se 
dodijeljenim stipendijama iz prijašnjih godina.

O provedenom javnom natječaju za 
dodjelu stipendija kratko je izvijestila Natalija 
Rohan, pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Lipovljani, a studentima je 

pojasnila prava i obveze 
iz ugovora.

Studentica prve 
godine kulturologije 
Sveučilišta u Osijeku, 
Kristina Rožić iz 
Piljenica, i studentica 
prve godine Pravnog 
fakulteta u Zagrebu, 
Antonija Mokoš iz 
Lipovljana, uz Maria Ri-
bara, načelnika Općine 
Lipovljani, potpisale su 
ugovor o stipendiran-
ju. Ugovor su do kraj 
godine potpisali još 
Marko Tones iz Krivaja, 
student prve godine 
Fakulteta strojarstva 
i brodogradnje u Za-
grebu i Terezija Bem, 
studentica prve go-
dine Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Na kraju svečanog potpisivanja ugovora o 
dodjeli stipendija, mladim studentima čestitao 
je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i 

Prije 132 godine za ravnatelja 
Šumarije Lipovljani postavljen je Josip 
Kozarac, hrvatski šumar i književnik, 
koji je u Lipovljanima ostao 
slijedećih 10 godina. Bile su to na-
jbolje i najuspješnije godine njegova 
života. Iskazao se kao vrsni šumarski 
stručnjak, ali i kao značajan književnik, 
koji je kroz pripovijetke i kronike 
ondašnjih zbivanja zabilježio život i 
probleme tadašnjeg slavonskog se-
la. U Lipovljanima je pisao stručne 
šumarske radove,  ali i literarne za-
pise o ljudima, njihovim dušama, te 
zgodama i nezgodama u Slavoniji i 

njezinoj, hrastovoj šumi, koju je iznad svega ljubio i cijenio.
Tome na spomen, prije 4 godine, pokrenuti su ‘Dani Josipa Kozarca 

u Lipovljanima’, s ciljem populariziranja stručnih radova iz šumarstva 
i hrvatskog jezika, baš iz područja na kojima je radio i Josip Kozarac. 
Naizmjenično se svake druge godine govori o radovima s jednog 
područja, a ove godine, na V. ‘Danima Josipa Kozarca u Lipovljanima’ 
predstavljeni su radovi iz književnosti i hrvatskog jezika.

Ovogodišnji ‘Dani Josipa Kozarca’ održani su u petak, 17. ožujka u 
Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima, a taj znanstveno-stručni 
skup govorio je o ‘Hrvatskom jeziku u Slavoniji u prošlosti i sadašnjosti’. 
Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju, Odsjeka za 
hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja 
Strossmayera u Osijeku pripremila je i izložila radove na ovom stručnom 

skupu. 
Sve sudionike ‘Dana Josipa Kozarca’, na 

njenom početku, pozdravio je Josip Krajči, 
predsjednik Odbora za obilježavanje ‘Dana 
Josipa Kozarca u Lipovljanima’. Zahvalu za 
dolazak na stručni skup i podržavanje ove 
ideje, uputi je i Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani. O radu na proučavanju jezika i 
zadovoljstvu sudjelovanja na skupu, u ime 
Filozofskog fakulteta Osijek,  kratko se obra-
tila i Milica Lukić, ujedno i voditeljica Odjela 
za hrvatski jezik Matice hrvatske u Osijeku.

  Održavanjem stručnog skupa pohvalio je i Vladimir Jambreković, 
dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a suradnju je najavio i Ivan 

Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta Zagreb. 
O važnosti stručnog skupa u Lipovljanima 
govorila je Anica Bilić, upraviteljica HAZU, 
Centra za znanstveni rad Vinkovci. Na kraju je, 
organiziranje ‘Dana Josipa Kozarca u Lipov-
ljanima’ pozdravio i Damir Miškulin, voditelj 
Uprave šuma, Podružnica Zagreb, u ime up-
rave Hrvatskih šuma.

Radni dio znanstveno-stručnog skupa ot-
vorila je dr. Anica Bilić izlaganjem: ‘Mi i drugi 
u književnom opusu Josipa Kozarca’. Zatim 
je prof. dr. Milica Lukić predstavila: ‘Šokačko 

pismo u jeziku književnih tekstova Mare Švel Gamiršek’, prof. dr. Ljiljana 
Kolenić: ‘Pogled u jezik romana Među svjetlom i tminom’, a doc. dr. Silvija 
Ćurak: ‘Dijalektizmi u djelima Josipa Kozarca’. 

Dr.Vera Blažević Krezić izlagala je na temu: ‘Dijalektna književnost 
i Slavonija danas – oprimjereni romanima 
Pavla Petričevića’, a znanstvena novakinja 
Tena Babić Sesar na temu: ‘Govor Dolinaca 
u Austriji i slavonski dijalekt danas – prilog 
proučavanju’.

Od ove godine u rad znanstveno 
stručnog skupa u Lipovljanima, po prvi puta, 
uključio se Institut za arheologiju Republike 
Hrvatske. U ime tog Instituta izlaganje je 
održala dr. Tatjana Tkalčec koja je govorila 
na temu: ‘Arheološka baština na području 
općine Lipovljani kao održiva spona prošlosti 
i  budućnosti’. 

Na kraju stručnog skupa održana je i prezentacije radova  studenata 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Studentica Monika Pejičić 

predstavila je povezanost Turgenjeva i 
Kozarca, student Igor Kretonić izlagao je 
o rječniku Đuke Begovića, a studentica 
Tajana Šestak o govoru Budrovaca i Selaca 
Đakovačkih.    

Ovogodišnji V. ‘Dani Josipa Kozarca u Li-
povljanima’ završili su predajom prigodnih 
poklona i zahvalnica, koje su dobitnicima 
uručili Tomislav Lukšić, zamjenik općinskog 
načelnika i Josip Krajči, predsjednik Odbora 
za održavanje ‘Dana Josipa Kozarca’.

POTPISANI  UGOVORI  O  STIPENDIRANJU  STUDENATA 

NA  ‘DANIMA  JOSIPA  KOZARCA’  STRUČNO  PREDSTAVLJEN  
‘HRVATSKI  JEZIK  U  SLAVONIJI  U  PROŠLOSTI  I  SADAŠNJOSTI’

zaželio im brzo i uspješno studiranje. Ako bu-
du redoviti studenti, mjesečnim stipendijama 
u iznosu od 700 kuna, Općina Lipovljani će ih 
pratiti do završetka studija.
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Izložba fotografija ‘Šuma okom šumara’, po peti 
je puta za redom postavljena u Narodnoj knjižnici 
i čitaonici u Lipovljanima, u okviru održavanja 
znanstveno-stručnog skupa ‘Dani Josipa Kozarca’. 
Izložbu je otvorio Damir Miškulin, voditelj Uprave 
šuma – podružnica Zagreb, a kratka svečanost ot-
vorenja upriličena je na početku stručnog skupa o 
šumaru i piscu Josipu Kozarcu. U ime Odbora za pri-
premu stručnog skupa, sve šumare, ali i ostale goste 
pozdravio je Josip Krajči, a u ime Općine Lipovljani, 
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika. O vrlo vrijednoj 
i priznatoj izložbi fotografija ‘Šuma okom šumara’, 
njenom nastanku i postavljanju u mnogim sredina-
ma, kratko je govorio Damir Miškulin. Uz pete ‘Dane 

Josipa Kozarca’, po peti puta Hrvatsko šumarsko 
društvo, ogranak Zagreb, postavilo je izložbu foto-
grafija na kojima se može vidjeti život šume i njene 
ljepote, a Lipovljani su sredina u kojoj ta izložba, 
zbog ovdašnjeg šumskog bogatstva iz ostavštine 
šumara Josipa Kozarca, dolazi do punog izražaja.

Kratko svečano otvorenje izložbe fotografija 
upotpunio je i nastup Luke Mateškovića, učenika 
6.b razreda Osnovne škole Josipa Kozarca iz Li-
povljana, s monodramom ‘Josip Kozarac – šumar i 
pripovjedač’. Kraću monodramu pripremila je profe-
sorica hrvatskog jezika Anka Doležal, koja je do sada 
s učenicima lipovljanske Osnovne škole priredila niz 
scenskih nastupa, iz napisanih djela Josipa Kozarca.

Dan Osnovne škole Josipa Kozarca 
iz Lipovljana, obilježen je ove godinu 
u okviru proslave Dana općine, škole 
i župe Lipovljani,  prigodnim pro-
gramom u petak, 17. ožujka. Najprije 
su učenici obrađivali 20-tak školskih 
tema u radioničkom tipu učenja, a 
potom su održali raznovrsni pjevački i 
plesni program.         

Sve učenike, učitelje i zaposlenike 
škole, roditelje i goste na svečanom 
programu, pozdravila je Mirjana 
Faltis, ravnateljica škole. Pozdravima 
se pridružio i Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani, koji je svima 
čestitao Dan škole, a posebno je 
čestitao najuspješnijim učenicima na 
ostvarenim odličnim rezultatima u 
školskim natjecanjima.

Uz Dan škole, prigodnim 
nagradama, nagrađeni su učenici i nji-
hovi učitelji – mentori za postignute 
uspjehe u natjecanju, za plasiranje 
na državne smotre i natjecanja, i za 
ostvarene rezultate na županijskim 

natjecanjima. Proglašeni su još i 
najsportašica škole, najbolja učenica i 
najbolji učenik škole.                

Prve nagrade uručene su malim 
Piljenčanima. Učenici 2. i 3. razreda 
PŠ Piljenice plasirali su se na državnu 
smotru LiDraNo 2017. s lutkarsko 
scenskom igrom ‘Legenda o ljubavi’. 
Nagrađeni su Emilija Vrapček, Leona 
Golubić, Luka Prikratki, Viktorija Toš, 
Nika Bastalić i Iva Mujanić. Mentorica 
im je učiteljica Tatjana Dlouhi.

Za plasman na državnu smotru 
nagrađen je i učenik 3. razreda Ivan 
Štrban, s recitacijom ‘Ah, ta ljubav’. Men-
torica mu je učiteljica Sanja Budimir. 
Učenica 6. razreda Nikolina Letvenčuk 
nagrađena je za uspješnu fotografiju 
‘Zvučna slika’, koja je predložena za 
državnu smotru LIK 2017. Mentorica je 

Sve udruge 
koje se bave 
k u l t u r n o -
u m j e t n i č k i m 
radom na 
p o d r u č j u 

općine Lipovljani, u čast Josipova – Dana župe i 
Dana općine Lipovljani održali su zajednički kon-
cert za stanovnike Lipovljana. Njima se pridružila i 
Osnovna škola Josipa Kozarca, s nastupima učenika 
literarno-dramske aktivnosti koji su ove godine 
predloženi za državnu smotru. Tako se nastavila 
tradicija zajedničkog nastupa svih udruga i ove go-
dine, a koncert je održan u nedjelju, 19. ožujka, na 
samo Josipovo.

Ovogodišnji zajednički nastup lipovljanskih 
udruga u čast Dana općine, vodila je Klara Ćosić, 
članica KUD-a ‘Lipa’, a zadovoljstvo održanim pro-
gramom uz Josipovo, prije završnog nastupa, 
istaknuo je i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
koji je još jednom čestitao svim sumještanima Dan 
župe i Dan općine Lipovljani, te od sveg srca zahvalio 
svima koji su sudjelovali u ostvarenju ovogodišnjeg 
obilježavanja Josipova u Lipovljanima.

Pjesmom sv. Josipu, zajednički koncert ot-
vorili su članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’, 
a program je nastavljen nastupom članica plesno-
akrobatskog kluba ‘Iskrice’. 

Članovi mlađe plesne skupine KUD-a ‘Lipa’ izveli 
su slovačke dječje pjesme i igre, nakon čega su 
zapjevali članovi zbora ukrajinskog Kulturno-prosv-
jetnog društva ‘Karpati’.

Starija folklorna skupina i tamburaši KUD-a ‘Lipa’, 
potom su izveli pjesme i plesove lipovljanskog kraja, 
a nakon njih predstavili su se učenici Osnovne škole. 
Ivan Štrban, učenik 3. razreda izveo je recitaciju: ‘Ah, 
ta ljubav’, a lutkarsko-scensku igru ‘Legenda o ljuba-
vi’ izveli su učenici 2. i 3. razreda Područne škole iz 
Piljenica.

Dječja skupina KPD ‘Karpati’ predstavili su se 
plesom, a zbor Udruga umirovljenika općine Lipov-
ljani pjesmama. Uz glazbenu pratnju, članice Češke 
besede otpjevale su pjesme na češkom i hrvatskom, 
a na kraju su dvije skladbe izveli tamburaši KUD-a 
‘Lipa’.

Odlično odsviravši pjesmu ‘Tu je moja Slavonija’, 
raspjevali su sve posjetitelje svečanog koncerta, pa 
su, na traženje publike, izašli na bis i odsvirali još 

jednu slavonsku pjesmu. 
U odličnom raspoloženju, 
tako je, završio zajednički 
koncert svih udruga 
općine Lipovljani i 
Osnovne škole iz Lipovl-
jana, uz Dan župe i općine 
Lipovljani. Za sve sudi-
onike programa i goste 
priređen je kraći domjen-
ak i zajedničko druženje.

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA ‘ŠUMA OKOM 
ŠUMARA’  PO  5.  PUTA  U  LIPOVLJANIMA

ODRŽAN   ZAJEDNIČKI   KONCERT   
UZ   BLAGDAN    JOSIPOVA

VESELIM   PRIČAMA   UČENICI 
OBILJEŽILI   DAN   ŠKOLE

OBIŠLI   ŠUMARIJU   I   SPOMEN   SOBU   JOSIPA   KOZARCA

Nakon otvorenja izložbe fotografija ‘Šuma okom 
šumara’, svi sudionici ‘Dana Josipa Kozarca’, obišli su 
Šumariju Lipovljani i ‘Sobu Josipa Kozarca’, koja se 

nalazi u dijelu zgrade lipovljanske Šumarije.
Kroz zgradu Šumarije i spomen sobu 

Josipa Kozarca, vodio ih je Dinko Hace, 
ravnatelj lipovljanske Šumarije, najistočnije 
Šumarije Uprave šuma, podružnica Zagreb. 

Tijekom obilaska, sudionici znanstveno 
stručnog skupa vidjeli su kip Josipa Kozarca 
u predvorju Šumarije, te stalni postav spo-
men sobe Josipu Kozarcu. Posebno je to 
bilo zanimljivo profesoricama i studentima 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Juraja Stros-
mayera iz Osijeka, od kojih je većina po prvi puta bili 
u Lipovljanima.
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Dan Osnovne škole Josipa Kozarca 
iz Lipovljana, obilježen je ove godinu 
u okviru proslave Dana općine, škole 
i župe Lipovljani,  prigodnim pro-
gramom u petak, 17. ožujka. Najprije 
su učenici obrađivali 20-tak školskih 
tema u radioničkom tipu učenja, a 
potom su održali raznovrsni pjevački i 
plesni program.         

Sve učenike, učitelje i zaposlenike 
škole, roditelje i goste na svečanom 
programu, pozdravila je Mirjana 
Faltis, ravnateljica škole. Pozdravima 
se pridružio i Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani, koji je svima 
čestitao Dan škole, a posebno je 
čestitao najuspješnijim učenicima na 
ostvarenim odličnim rezultatima u 
školskim natjecanjima.

Uz Dan škole, prigodnim 
nagradama, nagrađeni su učenici i nji-
hovi učitelji – mentori za postignute 
uspjehe u natjecanju, za plasiranje 
na državne smotre i natjecanja, i za 
ostvarene rezultate na županijskim 

natjecanjima. Proglašeni su još i 
najsportašica škole, najbolja učenica i 
najbolji učenik škole.                

Prve nagrade uručene su malim 
Piljenčanima. Učenici 2. i 3. razreda 
PŠ Piljenice plasirali su se na državnu 
smotru LiDraNo 2017. s lutkarsko 
scenskom igrom ‘Legenda o ljubavi’. 
Nagrađeni su Emilija Vrapček, Leona 
Golubić, Luka Prikratki, Viktorija Toš, 
Nika Bastalić i Iva Mujanić. Mentorica 
im je učiteljica Tatjana Dlouhi.

Za plasman na državnu smotru 
nagrađen je i učenik 3. razreda Ivan 
Štrban, s recitacijom ‘Ah, ta ljubav’. Men-
torica mu je učiteljica Sanja Budimir. 
Učenica 6. razreda Nikolina Letvenčuk 
nagrađena je za uspješnu fotografiju 
‘Zvučna slika’, koja je predložena za 
državnu smotru LIK 2017. Mentorica je 

učiteljica Tomislava Franić.
Nagrađeni su i učenici 7. razreda: 

Valentina Jambrišak, Dijana Matoš, Na-
talija Filipović i učenica 8. razreda Josipa 
Debeljak, svi za osvojeno 2. mjesto na 

vjeronaučnoj olimpijadi. Mentorica im 
je vjeroučiteljica Verica Razum Hrmo. Za 
uspjehe u biologiji nagrađen je Marko 
Pujić, i njegova mentorica učiteljica Val-
entina Jugović.

Iz područja informatike i robotike 
nagrađeni su učenici 7. razreda: Filip 
Bilogravić, Pavel Ardan, Patrik Ovad, Fran 

Krunić, Petar Marković, Matej Šunjal 
i učenici 8. razreda: Marko Pujić, Ivan 
Škrak, Mateo Brkić i Leonardo Vitek. Men-
torica je učiteljica Ivona Šakić.

Posebne nagrade dobili su 
najsportašica godine Gabriela Žabek, 8. 
razred, najučenik škole Florijan Rožić, 8. 
razred i najučenica škole Josipa Debel-
jak, 8.razred.

Nakon podjela nagrada održan je 
raznovrstan i vrlo zanimljiv program 
učenika pod nazivom ‘Priče koje su 
ispričane u krošnjama lipa’. Pripremili 
su ga, uglavnom, učitelji nižih razreda 
osnovne škole. Plesalo se, pjevalo, reciti-
ralo, zborno se pjevalo i sviralo. Kroz ples 
i pjesmu dočarana su sva četiri godišnja 
doba, a u izvedbama su uživali gledatelji, 
među kojima je najviše bilo roditelja 
učenika nižih razreda Osnovne škole.

Na blagdan sv. Jo-
sipa, župa Lipovljani slavi 
svog duhovnog zaštitnika, 
a općina Lipovljani slavi 
Dan općine. U nedjelju, 19. 
ožujka, na sam blagdan Jo-
sipova, polaganjem vijenaca 
za sve poginule branitelje 
i preminule sumještane, 
Općina Lipovljani podsjetila 
je na svoj dan, a na misnom 
slavlju u župnoj crkvi u Li-
povljanima, još jednom su 
upućene molitve i zagovori 
zaštitniku župe, sv. Josipu.

Pred Velikim križem po-
dignutim svim poginulim 
za Hrvatsku, na mjesnom 
groblju u Lipovljanima, oku-
pilo se je 10-tak izaslanstva, 
na čelu s izaslanstvom Općine Lipovljani i Udruge 
branitelja iz domovinskog rata, ogranak Lipovljani. 
Svi oni su u tišini i dostojanstvu položili vijence i 
zapalili svijeće, a na kraju su za sve poginule i um-
rle izmolili i zajedničku molitvu.

U župnoj crkvi, potom je održana sveta misa. 
Koncelebrirano misno slavlje vodio je otac Rozo 
Brkić, župnik i gvardijan u Virovitici. U zajedništvu 
s njim, ispod oltara sv. Josipa, bili su još 

Uz 19. ožujka, blag-
dan sv. Josipa, koji se 
slavi i kao Dan općine 
Lipovljani, održan je niz 
kulturnih i stručnih pro-
grama i ove godine u 
Lipovljanima. Održana 
je i svečana sjednica. 
Na noj je bio prisutan 
velik broja uzvanika 
i prijatelja općine Li-
povljani, općinski vijećnici, predstavnici mjesnih 
odbora i članovi mnogobrojnih udruga građana 
koje djeluju na području općine Lipovljani.

Svečana sjednica održana je u petak, 17. 
ožujka, u večernjim satima. O jednogodišnjem 
radu Općinskog vijeća, donesenim odlukama i 
usvojenim informacijama, okupljenim uzvanicima 
govorio je Miroslav Horvat, dopredsjednik Anke 
Doležal, predsjednice Općinskog vijeća općine 
Lipovljani.

    Izvješće o radu Općine Lipovljani, u prošloj 
godini, s pregledom započetih i ostvarenih pro-
jekata i investicija obrazložio je Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani. Iako je prošla godina 
bila izazovna, uz značajno smanjenje redovnih 
proračunskih prihoda, koje je bilo veće od 10%, 
ostvarena su vrijedna ulaganja u infrastrukturu 
općine Lipovljani.

O kvalitetnoj suradnji između Općine Lipovl-
jani i grada Kutine, na svečanoj sjednici potom je 
govorio Andrija Rudić, gradonačelnik Kutine.

O kvalitetnim projektima općine Lipov-
ljani, njihovoj realizaciji i o vrlo kvalitetnoj 
parterskoj suradnji između županje i općine Li-
povljani, na svečanoj sjednici je govorio i Ivo Žinić, 
župan Sisačko-moslavačke županije.   

Vrlo uspješan rad Općine Lipovljani osobno 
je pohvalio i Danijel Žamboki, pomoćnik ministra 
graditeljstva i prostornog uređenja RH, a veliki 
trud, pripremanje razvojnih projekata, brigu za 
ljude i njihove probleme Maria Ribara, načelnika 
općine Lipovljani, u svom obraćanju, posebno je 
istakao Željko Lenart, saborski zastupnik HSS-a iz 
Kutine. 

Svečani ton sjednice, uz Dan općine Lipovl-
jani, dali su i članovi Mješovitog pjevačkog zbora 
‘Lira’, ali i vrlo uspješni učenici Osnovne škole Josi-
pa Kozarca, koji na školskim natjecanjima postižu 
odlične rezultate. Tijekom svečane sjednice nastu-
pili su Erika Petriljak Kostelec, učenica 4. razreda 
s recitacijom, učenici 6. i 7. razreda sa skupnom 
recitacijom’.

VESELIM   PRIČAMA   UČENICI 
OBILJEŽILI   DAN   ŠKOLE

UZ BLAGDAN JOSIPOVA POLOŽENI 
SU VIJENCI NA GROBLJU, U ŽUPNOJ 
CRKVI SLUŽENO JE MISNO SLAVLJE

UZ DAN OPĆINE LIPOVLJANI ODRŽANA 
SVEČANA  
SJEDNICA

lipovljanski župnik Tomislav Pavlović, te župnici 
Pavao Mokri i Milan Vidaković, iz Novske, ujedno 
i dekan Novljanskog dekanata požeške biskupije. 
Gvardijan Rozo Brkić održao je vrlo nadahnutu 
propovijed, a misnom slavlju bili su nazočni i 
čelnici Općine Lipovljani, te gotovo sva izaslanst-
va, koja su položila vijenac i upalila svijeće, uz 
svečano obilježavanje Dana općine Lipovljani i 
Dana lipovljanske župe.
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovljani 
nastavilo je niz vrlo uspješnog rada i poslovan-
ja i tijekom 2016. godine. To ih svrstava među 
najuspješnija vatrogasna društva u Sisačko-
moslavačkoj županiji, a onda i u Hrvatskoj. U 
nedjelju, 12. ožujka održali su redovnu godišnju 
izbornu Skupštinu na kojoj je odlučeno da će 
društvo voditi isto čelništvo kao i do sada, Stje-
pan Markanović, kao predsjednik, a Zlatko Pješ, 
kao zapovjednik društva.

Ovogodišnju, 129. redovnu izbornu godišnju 
Skupštinu otvorio je predsjednik društva Stj-
epan Markanović, a himne su zapjevali članovi 
domaćeg, Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’. Na-
kon usvojenog dnevnog reda, izvješće o radu 
Upravnog obora DVD Lipovljani podnio je Stj-
epan Markanović, koji je pročitao i financijsko 
izvješće, u ime financijskog servisa. Opširno 
izvješće zapovjednika društva Zlatka Pješa o 
operativnom radu i intervencijama pročitala 
je Klara Ćosić, a izvješće Nadzornog odbora o 

radu u društvu 
podnijela je Na-
da Toš. Po prvi 
puta podnijeto je 
i izvješće o radu i 
uspjesima ekipa 
vatrogasnog pod-
mlatka u DVD-u 
Lipovljani, a 
pročitala ga je Lu-
cija Jancetić.

Sva izvješća 
prihvaćena su bez rasprave. Jednoglasno je 
prihvaćen i Plan rada i financijskog poslovanja 
za ovu godinu, pa je rad nastavljen izbornim 
dijelom redovne Skupštine. Dana je razrješnica 
dosadašnjem čelništvu društva, a jednoglasno je 
prihvaćena i izmjena Statuta DVD-a Lipovljani po 
kojoj će, ubuduće, Upravni odbor društava brojiti 
11 članova, umjesto dosadašnjih 19 članova.

Potom se prišlo izboru novog čelništva 
DVD-a Lipovljani koje će ovo društvo voditi 
slijedeće 4 godine. Za predsjednika je izabran 
Stjepan Markanović, dosadašnji predsjednik, a 
za zapovjednika Zlatko Pješ, koji je taj posao vr-
lo uspješno obavljao i u proteklom mandatu. Za 
njegovog zamjenika izabran je Miroslav Špičak.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Miro-
slav Špičak, Stanko Skoko, Stjepan Jug, Tomo 
Ljubojević, Ljerka Gobac, Ivan Dlouhi, Vlado 
Turas, Blaž Brebrić, Ivan Lozinski, Zlatko Pješ i 
Stjepan Markanović. 

U Nadzorni odbor izabrani su: Nada Toš, 

Darko Zeman, Jasenka Hećimović, Dijana Šubr 
i Ksenija Jurić. Za izaslanike u Skupštinu Vatro-
gasne zajednice općine Lipovljani izabrani 
su: Stjepan Markanović, Zlatko Pješ, Miroslav 
Špičak, Stjepan Jug, Ivan Lozinski i Nada Toš. 

Pri kraju ovogodišnje redovne godišnje 
Skupštine za dugogodišnje članstvo u vatro-
gastvu podijeljene su spomenice. Za 10 godina 
spomenice su dobili: Filip Hrmo, Borna Kopecki, 
Lorena Kostecki, Ena Krajči, Eugen Krajči, Mihael 
Marmilić, Miško Radovan, Josipa Mokri, Klaudija 
Polaček, Sebastijan Bem, Luka Sladojević, Alica 
Slota, Marija Štrban i Fabijan Žanić.

Za 20 godina spomenice su primili: Kristijan 
Brnušak, Đuro Čiž, Luka Gobac, Branislav Hu-
bak, Ivan Ibriks, Siniša Jurić, Jasenka Ljubojević, 
Ivica Miško, Zlatko Pritula, Neven Vitković, Ivan 
Vincent, Vlatko Špoljarić i Indira Suhonjić. Za 30 
godina spomenicu je primio Darko Zeman.

Na ovogodišnjoj redovnoj izbornoj 
Skupštini DVD-a Lipovljani bili su prisutni pred-
stavnici 28 vatrogasnih društava, među kojima i 
članovi bratskog društva iz Bizovika u Sloveniji. 
Svi su oni čestitali lipovljanskim vatrogascima 
na još jednoj uspješnoj godini. Čestitkama su 
se pridružili osobno i Marijana Petir, zastupni-
ca u parlamentu EU, Teodor Fricki, počasni 
predsjednik HVZ, Mijo Brlečić, predsjednik VZ 
Sisačko-moslavačke županije i potpredsjed-
nik HVZ-a, Marija Mačković, predsjednica VZO 
Jasenovac, Danijel Ribarić, predsjednik VZO Li-
povljani i Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika 
općine Lipovljani.

Vatrogasci DVD-a Krivaj u protekloj go-
dini nisu imali niti jedan požar ili intervenciju, 
no radili su na preventivnoj zaštiti od požara, 
te obnavljali vatrogasnu opremu. O prošloj 
godini, vatrogasci DVD Krivaj raspravili su na 
redovnoj izbornoj godišnjoj Skupštini, koja je 
održana u nedjelju, 5. ožujka.

Na Skupštini DVD-a Krivaj prihvaćena 
su izvješća o radu društva i financijskom 
poslovanju. U protekloj godini ostvarili su 
prihod od 2.534 kuna u blagajnu i 13.114 
kuna na žiro-račun društva. Za rad i opremu 
utrošili su nešto više od 8 tisuća kuna, pa su 

gotovo 6 tisuća kuna prenijeli u ovu godinu. Za članove je kupljeno 10 
novih kombinezona i  5 odjela. Za ovu godinu planiraju prihod u visini 
od 20.000 kuna.                

Tijekom prošle godine očekivali su izgradnju 
hidrantske mreže kroz Krivaj, jer je građen magis-
tralni vodovod, no kako nije izgrađena, rješenje 
za hidrantsku mrežu ipak žele pronaći zajedno 
s Vatrogasnom zajednicom, Općinom Lipovl-
jani i investitorom regionalnog vodovoda, čime 
bi uvelike osigurali preventivnu protupožarnu 
zaštitu Krivaja.

Na ovoj izbornoj Skupštini izabrano je i novo 
čelništvo DVD-a Krivaj koje će društvo voditi u 
sljedeće 4 godine. Za predsjednika DVD Krivaj 
izabran je Darko Jordan, a Zdravko Kuharić za 
njegovog zamjenika. Branko Chour, izabran je 
za tajnika, Zlatko Sakač za zapovjednika, Zoran 
Tisaj, za zamjenika zapovjednika, a Dragan Makal 
za blagajnika. Kao članovi Upravnog odbora iz-
abrani su još: Darko Biondić i Antun Dobranić.

U Nadzorni odbor izabrani su Ivan 
Merhaut, Marko Živoder i Ilija Savić. Za 
zastupnike DVD-a Krivaj u Vatrogasnoj 
zajednici općine Lipovljani izabrani su: 
Darko Jordan, Zlatko Sakač i Branko Chour, 
a za delegata na Skupštini Darko Biondić. 

Ovogodišnja Skupština DVD-a Krivaj 
završila je uručivanjem vatrogasnih spo-
menica. Za 60 godina rada u vatrogastvu 
spomenicu je dobio Josip Sajdl, a za 40 
godina Josip Matešković. Za 20 godina spomenicu su dobili članovi: Mi-
lan Kuharić, Željko Zorić, Zdravko Kuharić i Zdravko Jancetić.

Gosti na Skupštini, vatrogasci okolnih vatrogasnih društava, pružili 
su podršku u radu članovima DVD-a Krivaj. Podršku je pružio i Tomislav 
Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani koji je istakao da bi ipak više 
mladih trebalo uključiti u rad ovog vatrogasnog društva.

DOSADAŠNJE ČELNIŠTVO DVD-a LIPOVLJANI NASTAVLJA VODITI 
DRUŠTVO  NAREDNE  4  GODINE

VATROGASCI  IZ  KRIVAJA  ODRŽALI  REDOVNU 
IZBORNU   GODIŠNJU   SKUPŠTINU
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Dosadašnji predsjednik društva, Zvonko 
Andrilović i dalje ostaje na čelu Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Kraljeva Velika. I svi ostali 
članovi Upravnog i Nadzornog odbora ponovo 
su javnim glasovanjem potvrđeni u upravu 
društva. Tako će vatrogasce Kraljeve Velike i u 
slijedeće 4 godine voditi isti članovi uprave koja 
je u proteklom razdoblju ostvarili vrlo dobre re-
zultate, posebno u radu s najmlađim članovima 
ovog društva.

Na održanoj 85. redovnoj godišnjoj izbornoj 
Skupštini, u subotu, 25. veljače, koju je vodio 
Danijel Ribarić, osim izbora, podnesena su i us-
vojena izvješća o radu i financijskom poslovanju 
DVD-a Kraljeva Velika u 2016. godini. Usvojeni 
su Plan rada i financijskog poslovanja za ovu 
godinu, nakon čega su predloženi članovi Up-
ravnog i Nadzornog odbora.

Zvonko Andrilović izabran je ponovo za 
predsjednika, Zoran Mužić, za dopredsjed-
nika, Jurica Stipčević za zapovjednika, Denis 
Kovačević za zamjenika zapovjednika, Danijel 
Ribarić za tajnika i Danijel Gostrec za blaga-
jnika DVD-a Kraljeva Velika. U Upravni odbor 
još su izabrani Dragan Milovac, Luka Kovačević, 
Siniša Varga, Marina Grgić i Vlado Mošunjac, za 
članove odbora. 

U Nadzorni odbor izabrani su: Igor Softa, 
Marijan Kostelac i Željko Cicnjak. DVD Kraljevu 

Veliku u Vatrogasnoj zajednici općine Lipovljani 
zastupat će Zvonko Andrilović, Zoran Mužić, Ju-
rica Stipčević i Danijel Ribarić.

Ove godina navršava se značajnih 85 go-
dina vatrogasne tradicije u Kraljevoj Velikoj. 
Spomenicu HVZ-a za 50 godina dodijeljena je 
Antunu Miluniću. Spomenice za 30 godina u 
vatrogastvu dobili su: Željko Biber, Ivica Biber, 
Siniša Varga, Valentina Softa, Marina Grgić, Mari-
jana Molnar, Mirjana Mužić i Danijel Radat. Za 
10 godina spomenice su primile: Margareta Ko-
kolek i Patricija Pastulović. DVD Kraljeva Velika 

uručio je i 31 zahvalnicu za posebno veliki do-
prinos u radu DVD-a najmlađim članovima, koji 
su u natjecateljskim ekipama društva ostvarili 
odlične rezultate.

Na kraju ovogodišnje Skupštine, 
jednogodišnji rad DVD-a Kraljeva Velika 
pohvalili su i gosti društva. Predstavnici 
DVD-a Fažana pozvali su ih u goste, a dobre re-
zultate pozdravio je i Tomislav Lukšić, zamjenik 
načelnika općine Lipovljani. Zaželio im je dobar 
rad i u budućnosti, sa što manje vatrogasnih 
intervencija.

Vatrogasci DVD-a Piljenice niz godina vrlo 
su aktivna udruga i svake godine zajednički 
rade sa školskom djecom svog sela na širenju 
duha vatrogastva, sve u cilju preventivne 
zaštite od požara, ali i odgajanju svog članstva 
od malih nogu, odnosno školskih dana. S 
dobrim rezultatima iz prošle godine, ali i s 
uspješnim djelovanjem u zadnje 4 godine, 
članovi DVD-a Piljenice dočekali su godišnju 
Skupštinu društva.

Redovna izborna Skupština DVD-a Piljen-
ice održan je u nedjelju, 26. veljače na kojoj 
su podnijeta izvješća o prošlogodišnjem ra-
du, a izabrano je i novo 
čelništvo društva. Za 
novog predsjednika 
DVD-a Piljenice izabran 
je Marko Popović, a 
za njegovog zamje-
nika Josip Mujanić. 
Tajnik društva i dalje 
će biti Robert Rožić, 
zapovjednik društva 
Goran Pavlović, a za-
mjenik zapovjednika 
Domagoj Brtović. Bl-
agajnik društva i dalje 
će biti Zrinka Krpes-
Rožić, a za spremištara 
je izabran Jasmin 
Mandin. 

U Nadzorni od-
bor izabrani su Damir 
Kvaternik, za pred-
sjednika odbora, a 
Daniel Čordaš i Tomislav 

Buneta, za članove odbora.
Na godišnjoj Skupštini prihvaćena su 

izvješća o radu u prošloj godini, o financijs-
kom poslovanju i operativnom stanju u slučaju 
protupožarne intervencije. Prihvaćen je i plan 
rada za 2017. godinu s financijskim planom, a 
želja je vatrogasaca iz Piljenica nastaviti radove 
na uređenju vatrogasnog spremišta.

Dugogodišnjim vatrogascima uručene su 
i spomenice za rad. Za 50 godina vatrogastva 
spomenicu je dobio Ivan Gregurić. Najviše je 
spomenica dodijeljeno za 30 godina vatrogas-
tva. Dobili su ih vatrogasci: Željko Toš, Željko 

NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DVD-a PILJENICE ZA 
NOVOG PREDSJEDNIKA IZABRAN MARKO POPOVIĆ

ODRŽANA 85. REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA DVD-a 
KRALJEVA   VELIKA

Buneta, Srećko Krpes, Dario Pulpan, Damir 
Kvaternik, Mario Lenička, Dejan Brebrić, Dražen 
Golubić, Zoran Petters, Stjepan Mujanić, Goran 
Certić i Drago Gregurić. Za 10 godina spomeni-
cu su dobili: Florijan Rožić, Filip Krpes i Sanja 
Bizomec. 

Svake godine učenici Osnovne škole Jo-
sipa Kozarca iz Lipovljana, područne škole u 
Piljenicama, crtaju i pišu sastavke na temu vatro-
gastva. Svi radovi su i ove godine bili izloženi na 
godišnjoj Skupštini, a najuspješnijim autorima 
su priređeni pokloni. Ove godine za likovni rad 
nagrađeni su: Tea Pulpan, Iva Mujanić i Karla 

Golubić, a za pismeni sas-
tavak Ivan Herceg, Leona 
Golubić i Igor Herceg.

Osim članova 
društva, redovnoj izbor-
noj godišnjoj Skupštini 
DVD-a Piljenice, bili su 
prisutni i predstavnici 10-
tak vatrogasnih društava 
u okolici, s kojima članovi 
DVD-a Piljenice surađuju. 
Skupštinu je pratio i vrlo 
pohvalno o prošlom 
četverogodišnjem radu 
vatrogasaca u Piljenicama 
govorio je i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipov-
ljani. Zahvalio je za sav 
trud u radu dosadašnjem 
čelništvu i zaželio 
uspješan rad vatrogas-
nog društva i tijekom 
slijedećih godina.
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Udruga umirovljenika općine Lipovl-
jani održala je u subotu, 21. siječnja redovnu 
godišnju Skupštinu na kojoj je prihvaćeno 
izvješće o radu i financijskom poslovanju udru-
ge tijekom 2016. godine, a prihvaćen je i plan 
rada za 2017. godinu. Time je započela sezona 
godišnjih skupština koje će udruge građana 
na području općine Lipovljani održavati sve do 
travnja mjeseca.

Redovnoj godišnjoj Skupštini prisutno je 
bilo 100 umirovljenika od 138 koliko je Udruga 
umirovljenika brojila članova u prošloj godini. 
Skupštinu je vodio Miroslav Horvat, predsjednik 
Udruge umirovljenika, koji je i podnio izvješće o 
radu u protekloj godini.

- Obzirom na starosnu dob mi smo vr-
lo aktivna udruga, koja svojim članovima 
pruža mogućnost druženja, ali i bavljenje 

aktivnostima koje vole, zajedno sa svojim 
vršnjacima s područja cijele općine. Zajedno 
se družimo na sportskim susretima i zabavnim 
večerima, a svaki se tjedan družimo na sports-
kim aktivnostima i radionicama. Vrlo smo 
aktivna udruga, ne samo na razini općine Li-
povljani, već i čitave naše Sisačko-moslavačke 
županije, pa smo Maticu umirovljenika naše 
županije prošle godine predstavljali na državnoj 
smotri pjevačkih skupina umirovljeničkih udru-
ga, što nam je posebni ponos – naglasio je u 
svom izvješću o radu u prošloj godinu, Miroslav 
Horvat, predsjednik udruge. 

Prošle godine Udruga umirovljenika općine 
Lipovljani poslovala je po novim odredbama za 
udruge, po kojima je financiranje za svoje ak-
tivnosti tražila predlažući programe i projekte. 
Tako su u 2016. godini ukupno ostvarili prihod 

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani 
priredio je prijem za članove likovne grupe 
‘Slikari općine Lipovljani ‘ – SOL, koji je održan 
u vijećnici općine Lipovljani, u ponedjeljak, 27. 
ožujka. Uz članice likovne grupe SOL na prije-
mu su bili i članovi srodnog DLAN-a iz Novske, 
čijih je nekoliko članova istodobno u članstvu 
likovne grupe SOL. 

Zdenka Kokolek, predsjednica ‘Slikara općine 
Lipovljani’ izvijestila je načelnika općine Lipov-
ljani, o aktivnostima koje su u proteklih šest 
mjeseci provodili članovi grupe SOL, redovito 
održavajući likovne radionice za svoje članove 
u Kraljevoj Velikoj, nastupajući na nekoliko 
kolonija čime su promovirali svoju likovnu 
grupu i općinu Lipovljani, te priređujući sa-
mostalne izložbe, poput nedavne u Novskoj, 
na 8. ožujka, međunarodni Dan žena, kada su, 
simbolično, ženama svijeta izložili 50-tak svojih 
likovnih radova na temu cvijeća.

Vrlo bogat i uspješan rad članova SOL-
a, tijekom prijema, pohvalio je Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani, koji se ujedno i 
ispričao što zbog drugih obveza nije mogao 
biti prisutan na svim likovnim događajima 
koje su pripremali SOL-ovci. Općina Lipovljani 

do sada je podržavala vrijedan i specifičan rad 
likovnih amatera jer je to i zadatak svake je-
dinice lokalne samouprave. Podržavajući rad 
svojih stanovnika, podržavaju se njihovi interesi 
i talenti, kojima se obogaćuje društveni život i 
sredina u kojoj djeluju.

Čestitao je, načelnik Mario Ribar, SOL-ovci-
ma i na odlično organiziranoj likovnoj koloniji 
‘Listopadske boje Lipovljana’, što je održana na 

Likovna grupa ‘Slikari općine 
Lipovljani’ u srijedu, 8. ožujka 
simbolično je, povodom Dana 
žena, u galeriji Pučkog otvore-
nog učilišta u Novskoj održala 
otvorenje izložbe radova svo-
jih članova ‘Solovci ženama 
svijeta’. Trenutno broje 11 ak-
tivnih članova i svi su nastupili 
na izložbi u Novskoj. Otvorenje 
su nastupom uveličali članovi 
Mješovitog pjevačkog zbora 
“Lira” iz Lipovljana.

UMIROVLJENICI SU VRLO  AKTIVNI U RADU SVOJE UDRUGE

‘SLIKARI  OPĆINE  LIPOVLJANI’  NA  PRIJEMU  KOD  NAČELNIKA

IZLOŽBA  SLIKA  ČLANOVA  SOL-a  U  NOVSKOJ

u iznosu od 22.231 kune, a ukupni rashodi za 
održane programe iznose 21.304 kune. Ost-
varili su, tako, pozitivno poslovanje, a 927 kuna 
viška prihoda prenijet će u tekuću godinu. Za 
2017. godinu planiraju programe u visini 20.000 
kuna, a pola od toga, 10.000 kuna očekuju iz 
proračuna Općine Lipovljani. U ime blagajnika, 
izvješće i plan za ovu godinu, na Skupštini je 
pročitao član Mirko Fedak.

Prisutni članovi Skupštine usvojili su i Plan 
rada udruge za 2017. godinu. Ona se ne razlikuje 
puno od dosadašnjih programa jer umirovljen-
icima pruža dovoljne aktivnosti i zajedničkih 
druženja tijekom čitave godine.

Skupštini je bio prisutan i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani. Pohvalio je rad 
Udruge umirovljenika na području općine 
Lipovljani i zahvalio svim članovima udruge 
što odlično predstavljaju Lipovljane diljem 
Hrvatske. U općinskom proračunu planirana su 
sredstva za rad udruga, pa prema predloženim 
programima, umirovljenici mogu računati da će 
ostvariti planiranih 10 tisuća kuna iz općinskog 
proračuna za svoj rad u ovoj godini. Puno ak-
tivnosti i dobro zdravlje, na kraju obraćanja, 
zaželio je Mario Ribar, općinski načelnik svim 
umirovljenicima općine Lipovljani.

Ovogodišnja Skupština Udruge umirovljeni-
ka općine Lipovljani završila je kraćim obraćanje 
predsjednika udruge, večerom za sve članove 
Skupštine i plesnom večeri na kojoj su pjevali i 
svirali sami članovi udruge.

Opekama i u suradnji sa Šumarskim fakultetom 
Sveučilišta u Zagrebu. Zaželio im je i dalje puno 
inspiracije, lijepo nacrtana platna i crteže in-
spirirane posebno s tradicijskim vrijednostima 
i prirodnim ljepotama lipovljanskog kraja, te 
uključivanje i drugih u njihovu likovnu grupu, 
posebno mladih talenata, koji s ljubavlju vješto 
barataju kistom i bojama

Zdenka Kokolek izvijestila je načelnika 
Općine Lipovljani da se, zbog dovoljnog broja 
članova, priprema osnivanje i registriranje sa-
mostalne udruge likovnih amatera, što će se 
realizirati tijekom ove godine, a sjedište nove 
udruge i dalje će biti Lipovljani.

Kao zahvalu za odličnu, zajedničku suradnju, 
u ime likovne grupe SOL, Zdenka Kokolek dari-
vala je jednu svoju sliku Mariu Ribaru, načelniku 
općine Lipovljani, a on je prigodnim poklonima 
Turističke zajednice općine Lipovljani darivao 
sve članove SOL-a i DLAN-a, koji su bili prisutni 
na prijemu, uz uvjerenje da će likovna grupa i 
Općina Lipovljani i nadalje izvrsno surađivati.
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Članovi Kulturno-prosvjetnog društva 
Ukrajinaca ‘Karpati’ iz Lipovljana, održali su u 
subotu, 28. siječnja redovnu izbornu godišnju 
Skupštinu društva. Skupštinu je vodio Ivan Se-
menjuk, predsjednik ‘Karpata’, a na Skupštini 
su izbrani članovi novog Predsjedništva i Nad-
zornog odbora udruge, koji će na svojoj prvoj 
sjednici izabrati novog predsjednika i ostale 
članove čelništva društva.

Na svim nastupima ‘Karpata’ pjevaju članovi 
mješovitog zbora. Izvođenjem himni i nekoliko 
ukrajinskih pjesama, otvorili su ovogodišnju 
Skupštinu i podsjetili sve prisutne na dosadašnje 
nastupe. Osim članova zbora, prije početka 
rada Skupštine, nastupili su i najmlađi članovi 
društva s plesnom točkom. Dobili su veliki plje-
sak za nastup jer nekoliko mladih plesača još 
ni u školu ne ide, a već plešu. S vježbanjem su 
započeli u jesen prošle godine.  

Od stotinu članova društva, na redovnoj iz-
bornoj Skupštini bilo je prisutno 70-tak članova. 
Skupština je održana u ozračju zadovoljstva jako 
dobrog rada ‘Karpata’ u prošloj godini, i s pono-
som na veliki broj njihovih aktivnosti. Istaknuta 
je i zajednička suradnju s grkokatoličkom župom 
sv. Ane u Lipovljanima, na osnovnoj zadaći ove 

udruge građana, a to je 
očuvanje jezika, vjere i 
ukrajinske kulture među 
potomcima doseljenih 
Ukrajinaca, na područje 
današnje općine Lipov-
ljani. KPD ‘Karpati’ ove 
godine puni 25 godina 
uspješnog rada i djelovan-
ja, pa će cijela nastupajuća 

godina biti u znaku ovog vrijednog jubileja.
Ivan Semenjuk, predsjednik društva, 

pročitao je izvješće o radu ‘Karpata’ u 2016. go-
dini, u kom se posebno ističu dvije aktivnosti. 
To su prošlogodišnji ‘Lipovljanski susreti’ na 
kojima je zemlja partner bila Ukrajina, a članovi 
‘Karpata’ bili domaćini gostima iz ukrajinskog 
Užgoroda, a ujedno, i izvođači programa u 
ime Ukrajinske zajednice RH na otvaranju ove 
manifestacije nacionalnih manjina RH. Druga 
važna aktivnost na kojoj su se iskazali bila je 
središnja godišnja manifestacija pjesme i plesa 
Ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, održana u Li-
povljanima početkom listopada prošle godine, 
na kojoj su ugostili 10-tak društava, uz orga-
niziranje likovne izložbe Ukrajinaca u Hrvatskoj. 

U prošloj godini, za rad, nastupe i putovanja 
‘Karpati’ su ostvarili ukupni prihod u iznosu 
55.460 kuna, od čega su preko Savjeta za na-
cionalne manjine RH primili 43.000 kuna, a od 
Općine Lipovljani 9.000 kuna. Ukupni rashod 
iznosio im je 58.240 kuna, a najviše novca, uku-
pno 23.000 kuna, utrošili su na prijevoz, te 9.000 
kuna za nastupe. Rashodi su im tako u prošloj 
godini bili veći za 2.780 kuna od prihoda, a man-
jak su pokrili novcem ostalog od poslovanja iz 

prijašnjih godina. Izvješće o financijskom po-
slovanju društva podnijela je blagajnica Ankica 
Mrkša, koja je predložila i financijski plan rada 
društva u 2017. godini u kojoj će im za plani-
rane aktivnosti trebati 83.000 kuna, od čega iz 
držanog proračuna planiraju 63.000 kuna, a iz 
proračuna Općine Lipovljani, 10.000 kuna.

Članovi ‘Karpata’ prihvatili su izvješća bez 
rasprave, nakon čega su predloženi novi članovi 
Predsjedništva i Nadzornog odbora, koji će 
četiri slijedeće godine voditi ovo društvo. U 
novo Predsjedništvo udruge izabrani su: Ivan 
Semenjuk, Mirko Fedak, Zoran Gaćeša, Štefka 
Semenjuk, Ankica Mikša, Štefica Hoško, Zlatko 
Knjižek, Ankica Holovčuk, Mira Ardan, Martina 
Lasek i Marica Šegotić. 

U Nadzorni odbor udruge izabrani su: Ivica 
Ardan, Bogdan Hnatjuk i Natalija Lasek. Na prvoj 
sjednici oni će izabrati predsjednika udruge i 
druge funkcije potrebne za rad udruge.

Na kraju Skupštine, prošlogodišnji rad 
članova ‘Karpata’ pohvalio je Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani, i zahvalio svima 
koji vrlo aktivno rade u udruzi, posebno za 
angažiranje na prošlogodišnjim ‘Lipovljanskim 
susretima’. Za dobar rad i zajedničku suradnju, 
članovima ‘Karpata’, zahvalili su i ostali gosti: 
Nevenka Zorić u ime MPZ ‘Lira’, Miro Horvat u 
ime Udruge umirovljenika općine Lipovljani, 
Marija Ćosić u ime KUD-a ‘Lipa’, Marijan Kadliček 
u ime Češke Besede općine Lipovljani, Josip 
Krajči, u ime Matice slovačke i o. Igor Graho-
vac – Fedešin, župnik grkokatoličke župe u 
Lipovljanima. Nakon godišnje Skupštine nas-
tavljeno je zajedničko druženje u lipovljanskom 
Društvenom domu.

Kulturno-prosvjetno društvo Ukrajinaca, 
‘Karpati’ iz Lipovljana, tradicionalno početkom 
veljače organizira ‘Ukrajinski bal’, plesnu večer 
za svoje članove, ali i sve prijatelje društva i 
sumještane Lipovljana, koji nisu članovi Kar-
pata. Ovogodišnji ‘Ukrajinski bal’ održan je u 
subotu, 4. veljače, a po prvi puta održan je u 
restoranu ‘Omega’.

Na plesnu večer ukrajinskog društva ‘Kapati’ 
i ove godine došlo je 150 gostiju, kako bi se 
mogli zajedno družiti, zabavljati i plesati. Na 
otvorenju plesne večeri, Ivan Semenjuk, pred-
sjednik ‘Karpata’, pozdravio je sve goste, zahvalio 
se za dolazak, za podršku u radu tijekom godine, 
i za svu pruženu podršku u radu društva u pro-
teklih 24 godine. Pozdravio je i uzvanike, prije 
svega Mihajla Semenjuka iz Slavonskog Broda, 
predsjednika Ukrajinske zajednice Republike 

Hrvatske, predstavnike 
ukrajinskog velepo-
slanstva u Hrvatskoj, 
Volodymyra Opanas-
tuka, vojnog atašea 
i Vitu Holets, atašea 
za kulturu pri vele-
poslanstvu, goste iz 
ukrajinskih društava u 
Banja Luci i Zagrebu, i 
sve posjetitelje, od ko-
jih su neki došli na bal i 
iz Njemačke.

Na otvorenju bala zaplesala je i mlada ple-
sna grupa ‘Karpata’, koja intenzivno uvježbava 
plesove tek nekoliko mjeseci, a svi posjetitelji 
‘Ukrajinske večeri’ bili su radosni zbog obnove 
plesne grupe u društvu. Veselo i rasplesano bilo 

ČLANOVI  ‘KARPATA’  ODRŽALI  REDOVNU  IZBORNU  GODIŠNJU  SKUPŠTINU

ODRŽAN   TRADICIONALNI   ‘UKRAJINSKI   BAL’   DRUŠTVA   IZ   LIPOVLJANA

je na ‘Ukrajinskom balu’, a posjetiteljima je ukra-
jinske pjesme izvodio gost iz Slavonskog Broda. 
Kao i dosadašnji, i ovogodišnji, 12. ‘Ukrajinski 
bal’ dugo će ostati u sjećanju svim sudionicima 
te večeri.

Iako lipovljansko područje nema tradiciju 
maskiranja i fašničkih ‘ludovanja’, članovi Mjes-
nog odbora Piljenice priredili su i ove godine 
za svoje najmlađe stanovnike – dječji masken-
bal u Piljenicama. Za sve maske i roditelje, 
njihove pratitelje, priređen je ples i zabava u 
Društvenom domu, u petak, 24. veljače.

Uz glazbu, ove godine najmanje i najmlađe 
maškare, u Piljenicama imale su i maskiranu 
animatoricu u liku mišice Minnie, u koju je do 
ušiju zaljubljen Mickey Mouse, omiljeni lik iz 
crtića. Ona je maskirane Piljenčane, ali i nekoliko 
gostujućih maski iz susjednih mjesta, pozivala 

na ples i zabavu, kako bi nekoliko sati dječjeg 
maskenbala u Piljenicama, što veselije proveli. 
Zbog kišnog i vjetrovitog vremena ove se go-
dine odustalo od spaljivanja fašnika uz Pakru. 
No, to je nadomješteno velikom ponudom 
krafni, i ostalih kolača, za sve maske i njihove 
pratitelje, ali i nagradom za sve maskirane.

Svako dijete koje je na dječjem maskenbalu 
u Piljenicama bilo maskirano, a ove godine bilo 
je više od 50 maskiranih, članovi Mjesnog od-
bora nagradili su prigodnim poklonom. Veselo, 
i s poklonom u rukama, najmlađi maskirani 
Piljeničani uputili su se kućama, najavljujući već 

DJEČJI   MASKENBALU   U   PILJENICAMA 

sada, neke nove maske za iduću godinu.
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Redovnu izbornu godišnju Skupštinu, u 
subotu, 18. veljače održali su članovi Češke be-
sede općine Lipovljani. Nakon osvrta na rad u 
prošloj godini, izabrani su članovi Upravnog i 
Nadzornog odbora Češke besede, od kojih će 
se, na njihovoj prvoj radnoj sjednici izabrati no-
vo čelništvo ove udruge građana – pripadnika 
češke nacionalne manjine općine Lipovljani.

Skupštinu članova Češke besede otvorio 
je i vodio Mirko Knjižek iz Krivaja, predsjed-
nik udruge koju je uspješno vodio zadnjih 12 
godina, gotovo od samog početka njenog 
obnovljenog rada. U voditeljstvo Skupštine iz-
abrani su još Miroslav Lovčanin i Tina Nerad, a 
zapisnik je vodio Ivan Doležal. Izvješće o radu 
Besede u prošloj godini i plan rada za 2017. go-
dinu, također je članovima Skupštine, podnio 
predsjednik udruge Mirko Knjižek, a blagajnički 
izvještaj i financijski plan za ovu godinu izložio 
je blagajnik Branko Chour.

I tijekom 2016. godine članovi Češke be-
sede općine Lipovljani bili su vrlo aktivni, kao i 
prijašnjih godina. Na raznim pozornicama, u Li-
povljanima, ali i diljem Hrvatske, te inozemstvu, 
u prošloj godini nastupili su 22 puta. Djeluju u 
više sekcija, a najaktivnija im je pjevačka sku-
pina ‘Lepeza’. Odazivali su se na sva događanja 
Saveza Čeha u Hrvatskoj, osim na smotru 
kazališnih družina jer jedino nju Češka beseda 
općine Lipovljani nema. Surađivali su i sa dru-
gim udruga u kulturi u Hrvatskoj i udrugama 
Čeha u inozemstvu. Najčešće s udrugom Čeha 
iz Prijedora u Bosni i Hercegovini, gdje gotovo 
svake godine nastupaju, a već im je stigao i 
poziv za ovogodišnji nastup u subotu, 1. travnja, 
što je naglašeno i u predloženom planu rada za 
2017. godinu. 

U prošloj godini raspolagali su sa 60-tak 
tisuća kuna, kako bi mogli ostvariti svoje pro-
grame uglavnom iz kulturnog amaterizma. 
Ukupni prihod bio im je 66.573 kune, a ukupni 
rashod nešto više od 62.000 kuna. Najviše su 

prihoda imali od Sav-
jeta za nacionalne 
manjine RH, uku-
pno 25.000 kuna, od 
Općine Lipovljani 
10.000 kuna i od 
vladinog Ureda za 
manjine 9.700 kuna. 
Najviše sredstava 
potrošili su za kul-
turni amaterizam, rad 
sekcija, putovanja 
i nastupe, ukupno 
45.000 kuna. Ove go-

dine planirali su veći financijski prihod, ukupno 
76.000 kuna za potrebe programa rada tijekom 
čitave godine.

Kao veliki uspjeh, na Skupštini je naglašeno, 
i konačno rješavanje potrebe posjedovanja vlas-
titog uredskog prostora. Ured je uređen tijekom 
prošle godine, a nalazi se u sklopu Društvenog 
doma Lipovljani.

Izglasavanjem razrješnice dosadašnjim 
članovima Upravnog i Nadzornog odbora, te 

izborom novih članova u ta tijela, održan je i iz-
borni dio Skupštine. Na dobrom radu, tijekom 
prošle godine, članovima Češke besede općine 
Lipovljani i njihovom predsjedniku Mirku 
Knjižeku, čestitali su prisutni gosti. Među njima, 
najsrdačnije s podstrekom na još uspješniji 
rad, Tomislav Lukšić, zamjenik načelnik općine 
Lipovljani, Josip Krajči, predsjednik Matice 
slovačke općine Lipovljani, Vlado Klasan, 
gradonačelnik Novske i Libuše Stranjikova, 
predsjednica Saveza Čeha u Hrvatskoj.

Nakon održane Skupštine, na čijem se 
završetku svima na dugogodišnjoj suradnji, bira-
nim riječima zahvalio dosadašnji dugogodišnji 
predsjednik Mirko Knjižek, održan je i jedno-
satni kulturni nastup. Najprije su sve članove 
i goste pjesmom pozdravile članice domaće 
pjevačke skupine ‘Lepeza’, potom su češke 
pjesme zapjevale članice Češke besede iz Siska, 
a hrvatske pjesme klapa Ogrc iz Novske. Članice 
ČB Sisak su i zaplesale, a moravske pjesme, na 
kraju programa, izveli su svirači i pjevači Češke 
besede Zagrebačke županije, čije je sjedište u 
Dubravi kod Vrbovca.

Marijan Kadliček iz Lipovljana izabran je za 
predsjednika Češke besede općine Lipovljani, i 
tako na tom mjestu zamijenio Mirka Knjižeka, 
koji je čelno mjesto Češke besede obnašao 
punih 12 godina, gotovo od samogpočetka ob-
navljanja rada Češke besede općine Lipovljani 
u jesen 2004. godine. Uz Marijana Kadličeka za 
predsjednika, nove osobe Vjera Ožoga i Slavko 
Kupski izabrani su za potpredsjednike Češke 
besede.

Konstituirajuća sjenica novoizabranih 
članova Upravnog i Nadzornog odbora Češke 
besede općine Lipovljani održana je u utorak, 
21. veljače uvečer, u prostoriji Češke besede 
Društvenog doma u Lipovljanima. Sjednicu je 
vodio Miroslav Lovčanin, kako je na godišnjoj 
izbornoj Skupštini Češke besede, tri dan prije, 
u subotu, 18. veljače i odlučeno.

Skupština Češke besede u svoj Nadzorni 
odbor izabrala je Dragu Makala, Ladislava 
Vaculu, Josipa Kupskog i Željka Plemenika. Na 
ovoj konstituirajućoj sjednici je odlučeno da 
predsjednik Nadzornog odbora Češke besede 
općine Lipovljani bude i dalje Drago Makal, a 
rezervni član ovog odbora Josip Kupski.

U Upravni odbor, za tajnika Češke besede 

MARIJAN   KADLIČEK   IZABRAN   JE  
ZA  PREDSJEDNIKA  ČEŠKE  BESEDE

ODRŽANA REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA ČEŠKE 
BESEDE  OPĆINE  LIPOVLJANI

potom je potvrđen 
Ivan Doležal, za bl-
agajnika Branko 
Chour, a za gospoda-
ra Miroslav Lovčanin, 
kao i tijekom prošlog 
čet verogodišnjeg 
mandata. Za pot-
predsjednike ČB bilo je više prijedloga, a 
izabrani su Vjera Ožoga i Slavko Kupski, a za 
predsjednika je s 10 glasova, od 13 prisut-
nih članova izabran Marijan Kadliček. Članovi 
Upravnog odbora, uz navedene obnašatelje 
funkcija, još su: Zdenka Dam, Mirko Knjižek, 
Renata Kadliček, Anton Merhaut, Vlado Pritula i 
Robert Ivanec, kao rezervni član. Nekoliko dana 
nakon izbora, ostavku na mjesto potpredsjed-
nika pismeno je podnio Slavko Kupski.   

Novoizabrani predsjednika Češke besede 
općine Lipovljani, Marijan Kadliček automa-
tizmom je postao i član predsjedništva Saveza 
Čeha u Republici Hrvatskoj, čije je sjedište u Da-
ruvaru. Na ukazanom povjerenju on se je kratko 
zahvalio i najavio sitne pomake u promjeni rada 
Češke besede. Primopredaja dužnosti i ostalih 
obveza obavit će se tijekom tjedan dana.

Tradicionalno, svake se godine pred kraj 
pokladnog razdoblja, u Kraljevoj Velikoj održava 
maskenbal, zabava pod maskama. Već niz go-
dina zabavu za maskirane, ali i one koji samo 
žele vidjeti dobro izrađene maske, priprema 
vatrogasno društvo Kraljeva Velika. U subotu, 
25. veljače, maskirane grupe i pojedinci veselili 
su se u Društvenom domu u Kraljevoj Velikoj, 
uz prigodnu glazbu. Ples pod maskama otvor-
ile su maskirane članice domaće Udruge žena 
Veličanke, a na maskenbal su pristigle i maškare 

VESELI  MASKENBAL  U  KRALJEVOJ  VELIKOJ
iz Lipovljana, Krivaja, Stare Subocke, Brestače, 
Novske, pa čak i iz Lonje. Ples pod maskama 
trajao je nekoliko sati, a onda je višečlani žiri iz-
abrao najbolje maske i nagradio ih prigodnim 
novčanim nagradama. Maske su se tada otkrile, 
a za mnoge to je bio trenutak iznenađena, jer 
su se pod maskama ‘skrivali’ njihovi dobri znanci 
i prijatelji za koje oni nisu znali da su maskira-
ni. Maskenbal u Kraljevoj Velikoj trajao je do 
jutarnjih sati, u kojem su uživali jednako i oni 
maskirani, ali i oni koji se nisu maskirali.
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Održavanjem ovogodišnje redovne izborne 
godišnje Skupštine, članovi Matice slovačke Li-
povljani, zaokružili su razdoblje od 20 godina 
vrlo uspješnog, obnovljenog rada svoje udruge. 
Na godišnjoj Skupštini izabrali su novo čelništvo 
udruge, na čelu s Josipom Krajčijem, a svim 
članovima koji su pokrenuli rad Matice slovačke 
Lipovljani uručili su vrijedna priznanja.

Redovnu izbornu Skupštinu Matice 
slovačke Lipovljani otvorio je Josip Krajči, 
dosadašnji predsjednik udruge, pozdravivši 
članove i goste, uz najavu prigodnog pro-
grama. Slovačke pjesme zapjevali su članovi 
mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’, a pjesme 
i recitacije izveli su učenici Osnovne škole 
Josipa Kozarca, koji uče slovački jezik. Dječja 
skupina KUD-a ‘Lipa’ je otplesala nekoliko 
plesova, uz pratnju svojih tamburaša, a za-
jedno s njima, kao malo iznenađenje večeri, 

veselu slovačku pjesmu otpjevala je i odsvi-
rala Megi Živanović, članica Matice slovačke iz 
Međurića.

Redovnu izbornu Skupštinu vodila je Joze-
fina Kranjčec, uz članove voditeljstva Vjekoslava 
Kubrana i Sonju Mokry, a zapisničarka je bila 
Marica Tisaj.

Izvješće o vrlo bogatom jednogodišnjem 
radu, uvježbavanju i nastupima, gostovanjima, 
sudjelovanju na manifestacijama Saveza Slo-
vaka u Hrvatskoj i ostalim aktivnostima, u ime 
Upravnog odbora pročitala je tajnica Marica Ti-
saj. O financijskom poslovanju u prošloj godini 
izvješće je podnijela blagajnica Anđelka Štelma. 
Ukupni prihod tijekom prošle godine Matica 
slovačka Lipovljani imala je u iznosu od 126.482 
kune, a ukupni rashod od 118.966 kuna. Za ovu 
godinu kroz programe i projekte planiraju os-
taviti gotovo 220.000 kuna prihoda.

Članovi Skupštine su bez rasprave usvojili 
izvješća o radu i financijskom poslovanju, a pri-
hvatili su i Plan rada i financijskog poslovanja za 
2017. godinu. 

Potom je dana razrješnica dosadašnjim 
članovima Upravnog i Nadzornog odbora 
Matice slovačke Lipovljani, koji su u protekle 
4 godine vodili udrugu, a predloženi su no-
vi članovi čelništva. Jednoglasno, prijedlog 
članova Upravnog i Nadzornog odbora, s jasno 
naglašenim prijedlogom za pojedinu funkciju je 
usvojen pa je za predsjednika Matice slovačke 
Lipovljani ponovno izabran Josip Krajči. Za pot-
predsjednika je izabran Zlatko Štrban mlađi, a 
za tajnicu Marica Tisaj. Za članove Upravnog 
odbora MS Lipovljani izabrani su Vlado Turas, 
Tomislav Hepner, Željko Čiž i Većeslav Ribar. 
U Nadzorni odbor izabrani su Blaženka Krajči 
Jamić, Robert Ivanec i Jozefina Kranjčec, a za 
rizničarku u slijedeće 4 godine izabrana je 
Anđelka Štelma.

Na kraju redovne izborne Skupštine, na 
uspješnom radu, odličnom poslovanju i brizi 
da se sačuva slovačka kultura i jezik, Matici 
slovačkoj Lipovljani čestitali su mnogi gosti 
Skupštine, među njima i Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani. Pohvalio je uspješan rad, ali 
i istakao primjernu suradnju koju je ostvarila 
Općina Lipovljani i Matica slovačka, kao udruga 
pripadnika slovačke nacionalne manjine.

Nakon završnog obraćanja Josipa Krajčija, 
starog, novog predsjednika Matice slovačke 
Lipovljani, svim pokretačima ponovnog rada 
Matice slovačke, od prije 20 godina, uručena 
su prigodna priznanja, a Ivan Hudec i Branko 
Vincent proglašeni su još i počasnim predsjed-
nicima Matice slovačke.

Mješoviti pjevački zbor ‘Lira’, najmanja je, 
ali izuzetno aktivna udruga na području općine 
Lipovljani. Svakom događaju u Lipovljanima 
članovi ‘Lire’ daju svečani ton, izvodeći bar 
himnu, na početku svečanosti. No, često za-
pjevaju i niz drugih svečanih pjesama na tim 
događajima, što je i bit njihovog postojanja. 
Nastupaju na zajedničkim koncertima u Hrvats-
koj, povremeno i u inozemstvu.

Svaki mjesec članovi ‘Lire’, u prosjeku, bar dva 
puta nastupaju, a svakog ponedjeljka održavaju 
se probe, sve pod vođenjem profesora glazbe 
Franje Rodića. Lepeza njihovih nastupa tijekom 
prošle godine bila je od nastupa u zagrebačkoj 
katedrali, početkom siječnja 2016. do orga-
nizacije i nastupa na Adventskom koncertu u 
Lipovljanima, sredinom prosinca prošle godine.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini, održanoj 
u utorak, 28. veljače, o prošlogodišnjim nas-
tupima, izvješće je podnijela Nevenka Zorić, 
predsjednica MPZ ‘Lire’. Izvješće o financijskom 
poslovanju je podnio blagajnik Robert Ivanec. 
Ukupni prihod u prošloj godini ostvarili su u 
iznosu od 7.413 kuna, od čega iz općinskog 
proračuna Općine Lipovljani 5 tisuća kuna. Uku-
pni rashod imali su u visini 5.800 kuna.

Na Skupštini je od 16 članova bilo 
prisutno njih 10, a izvješća su prihvaćena 
jednoglasno. Nekoliko članova je tijekom 
prošle godine odustalo od pjevanja. No, to 
ostale pjevače nije obeshrabrilo i ove godine, 

krajem lipnja žele svečano obilježiti 20. obljet-
nicu postojanja i djelovanja. Iznesen je plan i 
ostalih nastupa, među kojima je i gostovanje u 
Slovačkoj, zajedno s Maticom slovačkom općine 
Lipovljani.

Predloženi plan rada za 2017. godinu članovi 
su također usvojili, kao i financijski plan koji bi 
ove godine trebao biti znatno veći, značajnih 
32.680 kuna.

Skupština je završila izborom Marka Brebrića 
u Upravni odbor ‘Lire’, umjesto odustale članice 
Mirjane Jansky, te čestitkama i zahvalama za 
suradnju ostalih prisutnih predstavnika udruga 
u kulturi općine Lipovljani. Za dobru suradnju 

ODRŽANA  SKUPŠTINA  PJEVAČKOG  ZBORA  ‘LIRA’

NA IZBORNOJ SKUPŠTINI ODLUČENO DA JOSIP 
KRAJČI I DALJE VODI MATICU SLOVAČKU LIPOVLJANI

su zahvalili Ivan Semenjuk, predsjednik Kultur-
no-prosvjetnog društva Ukrajinaca ‘Karpati’, i 
novoizabrani predsjednik Češke besede općine 
Lipovljani, Marijan Kadliček. Čestitkama za 
odlične nastupe pridružio se i Tomislav Lukšć, 
zamjenik načelnika općine Lipovljani, koji je 
zahvalio svim članovima ‘Lire’ za česte i vrlo li-
jepe nastupe u Lipovljanima tijekom godine, i 
za sudjelovanje u programima koje priprema 
Općina Lipovljani.

Pjevači ‘Lire’ i njihovi gosti nakon Skupštine 
nastavili su se družiti na prigodnom domjenku, 
razgovarajući o obilježavanju 20. obljetnice 
mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’.
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Nekada je u Piljenicama, ali i čitavom ovom 
kraju, gotovo svaka kuća, u duge zimske večeri, 
pripremala čijalo ili čehalo, kada se zajednički 
čijalo, odnosno čehalo perje, koje se onda i 
koristilo u domaćinstvima, uglavnom za izra-
du jastuka i krevetnih pokrivača. Nekada su u 
piljeničkim dvorištima i po Pakri, što lijeno teče 
ispred kuća u Piljenicama, trčkarala ili plivala 
oveća jata živadi, odnosno peradi. Guske i patke 
u jatima su plivale Pakrom, a pijetli su obljetava-
li, kukurikali i čuvali jata kokoši po piljenčanskim 
dvorištima. Perad se uzgajala za hranu, a koris-
tilo se i njeno perje.              

Danas u Piljenicama ni jedno kućanstvo 
više ne priprema čijalo. Vremena su drugačija, 
modernija, jastuci i posteljina kupuju se u trgov-
inama, i uglavnom, nemaju u sebi perja. Danas 
po Pakri plivaju dva, tri jata labudova umjesto 
bar desetak, petnaest jata gusaka i pataka. 
Kućanstva drže još nešto kokoši i pilića, ali tko bi 
čehao njihovo perje?

Da bi se moglo čehati, perje treba ga tijekom 
godine očupati s peradi, posušiti, spremiti u 
vreće i čuvati na suhom do zime, do čijala. I 
onda ga veselo isipati pred strpljive čijačice jer 
čijanje perja je jako dosadan posao. Svako, pa 

i najmanje perce, 
treba uzeti u ruke i 
od vrha do dna, dva 
puta ga razguliti, za-
pravo raspoloviti da 
se kličak, ili osnovna 
nit koja nosi perje, 
oguli, odčija ili očeha, 
kako bi se taj tvrdi i 
pikavi kličak mogao 
izbaciti iz paperja. 
Ako se pero ne očija, 
kod upotrebe jastuka 
kličak pera probija 
jastušnicu i neugod-
no bode onoga koji 
odmara na pernatom 
jastuku. A to onda 

više i nije odmor.
Zato svako perce, a pogotovo pero, treba 

uzeti u ruke i očijati ga, tvrdi kličak odbaciti, a 
meko perje prikupiti na hrpu. A očijano paperje 
je lagano, leti po zraku, ide u nosnice … Škakilja 
i tjera na kihanje. Pa ako netko za stolom i jed-
nom samo kihne u pravcu hrpe očijanog perja, 
paperje počne letjeti svud po sobi, izazivajući 
dalje kihanje i kod ostalih čijača, a trud od 10-
tak minuta čijanja, mala hrpica očijanog perja, 
nestane u tren oka po čitavoj prostoriji.

 Zato čijati perje mogu samo jako strpljive 
čijačice. Muškarci to nisu radili. Za jedan veliki 
jastuk, mekan kod duša, treba očupati i očijati 
perja od čak 10-tak zrelih gusaka, čije je perje 
najfinije, ili od 15, 20 pataka, ili još više pijevaca 
i kokoši. I svako to perce treba očehati. Svaku 
večer jedna čijačica trebala je nekoliko stotina, 
pa i tisuća puta, pero ili perce uzeti u ruke i raspo-
loviti ga… Bio je to dugotrajan i dosadan posao 
koji se, nekako, brže i lakše napravio u društvu. 

Čijanje perja po kućama, nekada je bio i svo-
jevrsni društveni događaj. Bez televizora, tu su 
se čule vijesti i novosti iz sela i okolice, prisjećalo 
se negdašnjih događaja i s koljena na koljeno 
prenosila sjećanja i znanja, strahovi i nagađanja. 

Tu su se zbijale i šale, tu se je i ogovaralo, uvi-
jek se je nekoga zasipalo perjem, a na kraju 
čijala domaćini su kao zahvalu za očijano perje 
priredili zabavu, uz domaća pića, nešto mesa i 
puno kolača, uglavnom od dizanog tijesta.

Tada bi djeca i momci, ali i stariji muškarci 
dolazili, zapjevali bi bez tamburaša, ili i s njima, 
a često bi se, uz tambure, i zaplesalo. Ostaci 
perja bi lepršali po čitavoj kući, no to više nije 
smetalo nikome za dobru zabavu, uz završetak 
čijala. Dosadno čijalo bilo je gotovo, a već je na 
novo čehanje perja pozivala neka nova obitelj. 
I nije bilo u pitanju da se većina istih čijačica 
preja neće odazvati i na to novo čijalo, a nisu 
došli samo oni koji su s domaćinima čijala bili 
u zavadi, odnosno nisu si s njima bili u dobrim 
odnosima…

U današnje vrijeme sjećanje na nekadašnja 
čijala, njeguju vrijedne članice Udruge žena 
‘Mlinarice’ iz Piljenica. U Društvenom domu, 
u petak, 4. ožujka održano je čehanje perja na 
koje su, uz domaće Piljenčanke, došle i članice 
Udruga žena iz Lipovljana, Stare i Nove Subocke, 
Ilove i Kraljeve Velike. Sve njih pozdravila je 
Melita Lenička, u ime ‘Mlinarica’ i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani. On im je čestitao 
na uspješnom i raznovrsnom radu, te na orga-
niziranju čijala, petu godinu za redom, jer tako 
se tradicijski običaji naših starih čuvaju od pot-
punog zaborava.

Za sve čijače i goste, članovi kutinskih 
‘Beskućnika’, amaterske kazališne družine, odi-
grali su dvije jednočinke, kazališne izvedbe prof. 
Juretića, a članovi KUD-a Banova Jaruga izveli 
su pjesme i plesove s Ilove. Nakon toga krenulo 
je čijanje perja. Puno ruku brzo je očijalo vreću 
perja, koje je ove godine u Piljenice stigla iz 
susjedne Banove Jaruge. Kad je perje očehano, 
ponovo su zasvirali banovljanski tamburaši, nji-
hove mlade djevojke iz društva su zaplesale, a 
vrijedne Mlinarice svoje goste počastile su pri-
godnim domjenkom, uz svoje, domaće kolače 
koje one jako dobro peku, i zbog kojih se mnogi 
njihovi gosti ponovo vraćaju u Piljenice.

Redovna godišnja Skupština, za članove 
KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana, svake godine znači 
točku kad se još jednom osvrnu na prošlu go-
dinu i postignute rezultate u njoj, i mjesto s 
kojeg kreću u nove, prije svega plesne, a onda 
tamburaške i pjevačke nastupe, u nastupajućoj 
godini. Ovogodišnju redovnu godišnju 
Skupštinu članovi KUD-a Lipa održali su u sub-
otu, 4. ožujka, u Društvenom domu Lipovljani, 
gdje i najčešće tijekom godine izvode nastupe.

Godišnju Skupštinu vodila je Martina Jurić, 
članica folklorne skupine, a izvješće o vrlo bo-
gatom prošlogodišnjem radu, svim članovima 
Skupštine, podnijela je Marica Tisaj, predsjed-
nica KUD-a ‘Lipa’. Članica Marija Ćosić pročitala 
je financijsko izvješće iz kojeg se vidi da su 
ukupni prihodi ‘Lipe’ u 2016. godini bili 42.361 
kunu, a ukupni rashodi 41.426 kuna. Članovi 
Skupštine prihvatili su izvješća jednoglasno, a 
nakon njihovog usvajanja upoznati su i s pla-
novima za ovu godinu. 

KUD ‘Lipa’ i ove će godine nastupati najviše 
u Lipovljanima i susjednim mjestima, obveza 
im je i posjećivati smotre, pa planiraju odlazak 
u Dobropoljanu, ali i na festival Hrvata u 
Bratislavu. Za Maticu slovačku nastupit će na 

smotrama folklora s dječjom i starijom skupi-
nom. Bit će i domaćini susreta dječjih folklornih 
skupina i Dana KUD-a ‘Lipa’. Financijski plan za 
ovu godinu iznosi im 75.000 kuna.  

Gosti na godišnjoj Skupštini pohvalili su 
rad svih uzrasta plesača ‘Lipe’, a Josip Krajči, 
predsjednik Matice slovačke Lipovljani, najavio 
je daljnju suradnju ‘Lipe’ i Matice na očuvanju 
i prezentiranju slovačkog folklora. Zato je 

‘MLINARICE’  IZ  PILJENICA  PRIREDILE  SU  OBIČAJ  ČIHANJE  PERJA

ČLANOVI  KUD-a  ‘LIPA’  ODRŽALI  REDOVNU  GODIŠNJU  SKUPŠTINU

zatražio nastavak ozbiljnog rada u folklornoj 
skupini. Za uspješan rad, stalne nastupe na 
području općine Lipovljani, ali i za predstav-
ljanje Lipovljana po Hrvatskoj i inozemstvu, 
‘Lipašima’ je zahvalio i čestitao Tomislav Lukšić, 
zamjenik načelnik općine Lipovljani.

Na kraju Skupštine, za jesen ove go-
dine najavljen je izlazak monografije o 90-to 
godišnjem radu KUD- ‘Lipa’.
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Športsko ribolovno društvo ‘Šaran’ iz Lipov-
ljana u proteklih nekoliko godina stasalo je u 
vrijedno i stabilno sportsko društvo, kojem je pri-
je svega sedam, osam godina prijetilo gašenje. 
Vrijednim radom i marom bivšeg i sadašnjeg 
čelništva društva, brigom o članovima društva, 
ali i vodama kojima raspolažu, društvo je od 
20-tak članova naraslo na više od 80 članova, a 
posebno raduje uključivanje u društvo mladih 
članova, ribiča kadeta, koji su se u protekloj go-
dini istakli na društvenom natjecanju. 

Članovi ŠRD ‘Šarana’ održali su 59. redovnu 
godišnju Skupštinu, u nedjelju, 5. veljače. Izvješće 
o radu društva u protekloj godini podnio je Josip 
Hudec, predsjednik ‘Šarana’, a izvješće o financijs-
kom poslovanju Veljko Lisac, tajnik ‘Šarana’.

Aktivan rad članova društva u protekloj 
godini započeo je poribljavanjem voda kojima 
gospodari društvo i otvorenjem ribolovne se-
zone u proljeće 2016. godine. Išlo se protekle 
godine u ribolov, ali se pazilo na uređenje ri-
bolovnih mjesta, zaštitu voda i okoliša, i na 
uređenje jama na Gradinama. Tamo je izgrađena 
nadstrešnica, jame su produbljene, a radovi na 
uređenju će se nastaviti i tijekom ove godine. 
Vrlo aktivna i uspješna sezona završila je radom 

akcijom na Strugu, 
početkom listopada.

U protekloj godi-
ni ostvarili su ukupni 
prihod od 57.569 ku-
na. Najviše od 80-tak 
prodanih godišnjih 
ribolovnih karata, te 
8.500 kuna po pro-
gramu iz proračuna 
Općine Lipovljani. 
Ukupni troškovi bili 
su 33.294 kune, a 
višak prihoda od 

24.000 kuna utrošit će ove godine za uređenje 
svojih voda. U ovoj godini planiraju povećanje 
članstva, a onda i ukupnog prihoda. Za 2017. 
godinu planirali su ukupni prihod od gotovo 
55.000 kuna, a tijekom ove godine udvostručit 
će poribljavanje svojih voda.

Rad na očuvanju voda i prirodnog okoliša i 
ove godine jedan je od važnijih smjernica rada. 
Na Skupštini je još jednom naglašena važnost 

očuvanja prirode, uređenja vodotokova i zbrin-
javanje odbačenog otpada s ribolovnih mjesta. 
Stoga neće postavljati kontejnere za otad, već 
traže od svakog svog člana da otpad vrati kući, 
a ne ostavlja ga u prirodi. Ove godine planiraju 
još veće uključivanje mladih ribiča u rad društva, 
te pojačano poribljavanje svojih voda, za što 
su već dobili odobrenje. Ribočuvarska služba 
dobro radi, a kako bi ju ojačali pozivaju još dva 
člana da se uključe u ribočuvare društvenih 
voda kojima gospodare. Nastavlja se suradnja 
i sa susjednim društvima, a u ime županijskog 
saveza ribolovnih društava pozvani su da se 
uključe u kadetsko natjecanje ribiča na razini 
županije. Na svim tim dobrim rezultatima, ti-
jekom skupštine, čestitao im je i Tomislav Lukšić, 
zamjenik načelnika općine Lipovljani.

Športsko ribolovno društvo ‘Šaran’ 
približava se 60. obljetnici rada. Dobrim re-
zultatima na očuvanju prirode, voda i riba na 
području općine Lipovljani i sportski odgojenim 
članovima koji vole prirodu, najviše će se moći 
pohvaliti za svoju veliku obljetnicu djelovanja.

Članovi Športsko ribolovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, izvrsni su ribolovci, čuvari prirode i 
ribolovnih voda, ali i odlični kuhari fiša, tradicionalnog jela od ribe. Već niz godina, a tako je bilo 
i ove godine, uz Dan općine Lipovljani, na blagdan sv. Josipa, za stanovnike Lipovljana i njihove 
goste kuhaju fiš, a ove godine skuhali su oko 120 litara vrlo ukusnog fiša.

 Potrebnu ribu, uglavnom šarana, i začine osigurava Općina Lipovljani, a kuhanje fiša 
pripremaju članovi ribolovnog društva. Ove su godine, u nedjelju, 19. ožujka, na malonogo-
metnom igralištu, skuhali su i podijelili preko 150 tanjura ove, vrlo ukusne delicije od ribe. Fiš 
su sumještanima i gostima Lipovljana dijelili nakon podnevne svete mise, a pri kraju podjele, 
članove ‘Šarana’ obišao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, sa suradnicima Tomislavom 
Lukšićem i Nikolom Horvatom.

Članovi ‘Šarana’ zadovoljni su odnosom Općine Lipovljani prema njihovom radu i akcijama, a 
općinskom čelništvu prenijeli su i zadovoljstvo Lipovljanaca njihovom aktivnošću, podjelom fiša 
i zajedničkim druženjem na otvorenom, u centru Lipovljana.

U nedjelju, 2. travnja u zgradi Stovarišta 
Šumarije Lipovljani održana je redovna godišnja 
skupština Lovačkog društva  „Srnjak“ Lipovljani.

Prisutnim članovima  skupštine podnesena 
su izvješća lovnika, inventurne komisije, suda 
časti, nadzornog odbora, izvješće o prometu 
mesa, kao i izvješće o radu izvršnog odbora, te 
financijsko izvješće blagajnika društva.

U prošloj godini, društvo je imalo niz ak-
tivnosti, poput organiziranja i prisustvovanja 
natjecanjima u gađanju glinenih golubova, 
organiziranju lova, sudjelovanja u manifestaci-
jama koje organizira općina, poput Lipovljanskih 
susreta, na kojima su 
članovi društva sku-
hali i pripremili 
velike količine lovačkog 
gulaša, za potrebe 
organizatora ove 
manifestacije, te sve 
sudionike kulturno 
umjetničkog programa. 

Članovi društva su 
radili i na prijemu novih 
članova, tako da je ovo 
društvo, koje njeguje i 
čuva tradiciju lovstva na 
području Općine Lipov-
ljani pune 72 godine, 
bogatije za tri nova 

člana od prošle godine. 
Društvo je prošle godine raspolagalo sa 

129.094 kune prihoda, dok su rashodi za 2016.
godinu  iznosili oko 108.633 kune, tako da su 
prošlu godinu završili sa 20.000 kuna viška pri-
hoda, koja će utrošiti u 2017.godini.

Kao najvažnije programske ciljeve u 2017.go-
dini članovi LD „Srnjak“ usmjerili su na osiguranje 
od šteta, zasijavanje poljoprivrednih površina 
sukladno potrebi lovno gospodarske osnove, 
održavanju lovnih i lovno tehnoloških objekata, 
organiziranju i sudjelovanju u raznim natjecan-
jima i manifestacijama, organiziranju čišćenja 

lovišta, izradu nove Lovno gospodarske osnove, 
kao i dovršenju procesa legalizacije objekata 
lovnih kuća, te rješavanju pitanja Lovačke kuće 
u Lipovljanima, za što očekuju podršku i općine 
Lipovljani. U 2017.godini imaju u planu realizirati 
oko 165.680 kuna prihoda, te isto toliko sredstava 
utrošiti u sve navedene aktivnosti. Na skupštini 
koja je imala dnevni red od 18.točaka, jednoglas-
no su usvojena brojna izvješća za prošlu 2016.
godinu, kao i planovi za 2017.godinu.

Zahvalu na dugogodišnjoj suradnji, poseb-
no u organiziranju i podršci Lipovljanskih 
susreta uputio je i Općinski načelnik, Mario Ribar. 

Istaknuo je da članovi 
LD „Srnjak“ Lipovljani, 
kroz svoj rad, dopri-
nose očuvanju tradicije 
lovstva na području 
općine koja je duga 72 
godine. Stoga očuvanje 
tradicije, te pozitivna 
i uspješna suradnja, 
nameću obavezu općini 
da riješi pitanje Lovačke 
kuće, za što postoje i 
konkretni prijedlozi, te 
rješenja koja su u pro-
cesu provedbe, a koja 
bi se trebala realizirati 
do kraja ove godine.

VRLO  USPJEŠNI  U  PROŠLOJ  GODINI  BILI  SU  ČLANOVI  ‘ŠARANA’ 

ČLANOVI  ‘ŠARANA’  PRIPREMILI  UKUSNI  FIŠ 

ODRŽANA   SKUPŠTINA   LOVAČKOG   DRUŠTVA  „SRNJAK“ 
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Ekipa ‘Natural fooda’ iz Kutine pobjednik je, 
u seniorskoj konkurenciji, ovogodišnjeg malo-
nogometnog zimskog turnira u Lipovljanima, 
koji je po 24. puta organizirao Nogometni klub 
Slavonac. U veteranskoj konkurenciji pobije-
dila je ekipa CB Klimero iz Garešnice, a pehare 
i zaslužene novčane nagrade, u nedjelju, 29. 
siječnja, finalnog dana turnira, uručili su im or-
ganizatori iz NK Slavonac.

Nakon pet dana dobrog malog nogome-
ta, na zimskom turniru ‘Lipovljani 2017’., koji 
je igran subotom i nedjeljom od 14. siječnja, 
završnog dana turnira, u nedjelju, 29. siječanja 
odigrane su utakmice polufinala, finala i utak-
mice za 3. mjesto. U seniorskoj konkurenciji 
nastupilo je 26 ekipa, a u veteranskoj, 10 ekipa 
podijeljeno u 2 grupe.

Natjecanje u nedjelju završnog dana turnira, 
započelo je polufinalnim utakmicama u vet-
eranskoj konkurenciji. Ekipa ‘Roki komerca’ iz 

Bosanske Dubice pobijedila je ekipu ‘3. polu-
vrijeme’ sa 2:1, a ekipa CB ‘Kalimero’ pobijedila 
je ekipu Mak, Kutina sa 4:2 i tako se plasirale u 
finale turnira.

Revijalnu utakmicu, potom, odigrali su pion-
iri i limači NK Slavonca, međusobno i sa ekipom 
NK Sokol iz Rajića, a nakon toga su nastavljene 
utakmice natjecateljskog karaktera. Za 3. mjesto 
u veteranskoj konkurenciji igrala je ekipa ‘Mak’, 
Kutina protiv ekipe ‘3. poluvrijeme’ i pobijedila 
3:1. Nakon njih trebalo se igrati i utakmica za 3. 
mjesto u seniorskoj konkurenciji, ali ekipa ‘Lim 
tim’ nije došla, pa je ekipa ‘Meteora produkcija’ 
iz Zagreba dobila utakmicu 3:0 bez igre.

U samoj završnici, u nedjelju navečer, igralo 
se za pobjednike turnira. U finalnoj utakmici vet-
eranskih ekipa igrali su: CB Kalimero, Garešnica 
i Roki komerc iz susjedne Bosanke Dubice. Vrlo 
uvjerljivo pobijedila je ekipa CB Kalimero iz 
Garešnice sa 4:1.

U finalnoj utakmici seniorskih ekipa igrale 
su ekipe ‘Natural food’ iz Kutine i ‘Quercus’ iz 
Bročica, a vrlo uvjerljiva bila je starija i iskusnija 
ekipa ‘Natural fooda’, koja je mlade nogometaše 
‘Quercusa’ pobijedila s 5:0 i tako ‘petardom’ os-
vojila turnir.

Turnir je završio svečanom podjelom 
pehara i novčanih nagrada, koje je, u veter-
anskoj konkurenciji, osvajačima uručio Željko 
Pogačić, a u konkurenciji seniorskih ekipa Dali-
bor Nerlović, predsjednik NK Slavonac. Finalnu 
utakmicu snimala je i sportska televizija, pa će 
se završna utakmica turnira moći pogledati, u 
cijelosti, u njihovom programu.  

Ekipa ‘Natural food’, pobjednici u seniorskoj 
kategoriji, igrali su u sastavu: Tomislav Šušnjara, 
Matija Friš, Hrvoje Adamović, Domagoj Gelo, 
Luka Lončarević, Filip Pazman, Marko Korica, 
Ivan Tolušić, Vedran Šušnjara, Kristijan Jedrbić i 
Ćiril Gunja.

Športski nogometni klub ‘Sla-
vonac’ organizirao je 2. memorijalni 
nogometni turnir mladeži i Memo-
rijal hrvatskih branitelja Zorislav 
Protrka. Memorijalni turnir igrao se 
dva dana, u subotu i nedjelju, 25. 
i 26. veljače u školskoj-sportskoj 
dvorani.

Prvog dana turnira igrale su 
ekipe mlađih i starijih pionira. 
Na turnir se odazvalo 6 ekipa. U 
konkurenciji mlađih pionira nas-
tupile su dvije ekipe NK Slavonac, 
te ekipe NK Sokol iz Rajića, NK 
Libertas iz Novske, NK Moslavina iz Kutine i NK 
Mladost iz Repušnice.

U konkurenciji starijih pionira nastupile su 
4 ekipe. Uz domaću ekipu NK Slavonac, igrale 

su još ekipe starijih pionira iz NK Stari Grad, 
Kraljeva Velika, NK Libertas iz Novske i NK Garić 
iz Ilove. Na kraju odigranih utakmica, najboljima 
su uručeni pehari za postignute rezultate. 

Lipovljani su jedno od svega 10-tak mjesta u 
Hrvatskoj u kojima se igra Go – drevna misaona 
igra. Ona se igra bijelim i crnim kamenčićima, 
s ciljem zarobljavanja protivničkog kamenčića 
i osvajanjem prostora, pa slovi kao teža igra 
od puno poznatijeg šaha. U Lipovljanima se 
igra zahvaljujući obitelji Odobašić, te podršci 
Općine Lipovljani. 

U subotu, 11. 
ožujka, u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici u 
Lipovljanima, odigran 
je 2. turnir Go igre, po-
vodom Dana općine 
Lipovljani, a tom pri-
likom na turniru se 
okupilo 30 Go igrača, 
uglavnom iz središnje 
Hrvatske. Igralo se u 
tri jakosne grupe, a 
postignuti rezultati bo-
dovat će se igračima 
u cilju ostvarenja što 
većeg rejtinga. Svaki 
igrač, ovisno o skupini, 

odigrao je više kola, s vremenom od 25 do 45 
minuta za razmišljanje po igri.

Turnir je otvorio Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani, a domaćini u lipovljanskoj knjižnici 
bili su Marica Tisaj, ravnateljica knjižnice i 
članovi obitelji Odobašić. U A-skupini igrali su: 
Valentino Ribičić iz Karlovca, Mirko Babić iz Ku-
tine, Stjepan Medak iz Zagreba, Branko i Dražen 

Odobašić iz Lipovljana, Vladimir Ribičić iz Karlo-
vca, Robert Medak iz Zagreba,  Mladen Smud iz 
Velike Gorice, Mirta Medak iz Zagreba i Zoran 
Mutabžija iz Zagreba, koji je sa tri pobjede 
ujedno i pobjednik ovog turniru u Lipovljanima. 
Inače, ovo je ukupno peti Go-turnir u Lipovljan-
ima, a zanimljivo je da je baš na svih pet turnira 
pobijedio Zoran Mutabžija iz Zagreba. 

U B-skupini, također je igralo 10 igrača: 
Lovro Tomičić, Ema Krajinović, Bernard Škreblin, 
Luka Globan, Miljenko Petričević, svi iz Kutine, 
Roko Crvelin iz Zagreba, Marko Slota i Ivan 
Barešić iz Kutine, te Goran Švračić iz Hrvatske 
Dubice i Gabrijel Jambrošić iz Zagreba, koji je i 
pobijedio u ovoj konkurenciji.

Na druženju s kamenčićima Go-igre bila 
su i zainteresirana djeca nižih razreda osnovne 
škole. S njima su, u zasebnoj prostoriji knjižnice, 
prve korake Go-igre prošli Zvonko Bednjanec, 
igrač Goa i prof. Vesna Smadilo-Škornjak iz 
zagrebačkog MIOC-a. Odigran je i mali turnir 
Go-igre koji su igrali: Sunčica i Janko Škornjak iz 
Zagreba, te Tara Jurić i Lucija Letvenčuk iz Lipov-
ljana. Nagrada za početno igranje Go-igre bile 
su čokolade.

EKIPA ‘KALIMERO’ IZ GAREŠNICE POBJEDNICI SU 
MALONOGOMETNOG TURNIRA ‘LIPOVLJANI 2017.’

‘SLAVONAC’  PRIREDIO  MEMORIJALNI  TURNIR  NOGOMETNE  MLADEŽI
Drugog dana turnira, u nedjelju, 

26. veljače igrali su najmlađi 
nogometaši u kategoriji ‘Prstići’. 
Na turniru je nastupilo 5 ekipa. Uz 
domaće dvije ekipe ‘Prstića’ NK Sla-
vonac, nastupili su i njihovi vršnjaci 
iz NK Moslavina, NK Mladost 
Repušnica i ekipa Zlatarna Toni iz 
Novske. Nakon odigranih utakmica 
proglašene su najbolje ekipe. Pehar 
najboljima su uručile kćeri Zorisla-
va Protrke, prerano preminulog 
branitelja i člana ŠNK Slavonac, 
čije ime nosi ovaj Memorijalni 

turnir. Ovogodišnje izdanje 2. po redu ovog 
Memorijalnog turnira u Lipovljanima završen je 
revijalnom malonogometnom utakmicom vet-
eranskih ekipa lipovljanskog ‘Slavonca’.

ODIGRAN  GO-TURNIR  UZ  DAN  OPĆINE  LIPOVLJANI
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Vrlo zanimljivu i neobičnu knjižicu poezije 
za djecu ‘Ide svašta’, u Osnovnoj školi Josipa 
Kozarca u Lipovljanima, u četvrtak, 16. ožujka 
predstavio je osobno autor te zbirke poezije 
Jurij Lisenko, trenutno otpravnik poslova u Vele-
poslanstvu Ukrajine u Hrvatskoj. Promocija je 
održana u okviru obilježavanja blagdana Josi-
povo, Dana općine Lipovljani i Dana škole, koji 
se slavi  uz rođendan Josipa Kozarca, hrvatskog 
šumara i književnika.

Iako Ukrajinac, koji je studirao hrvatski jezik 
u Ukrajini, Jurij Lisenko, sada kao ukrajinski 
diplomat, izuzetno dobro piše na hrvatskom 
jeziku, popuno razumijevajući značenje svake 
hrvatske riječi. Dosjetke, i novo stvorene riječi, 
u zanimljivim pjesmicama, bile su vrlo zabavne 
učenicima lipovljanske osnovne škole, pa su 
aktivno sudjelovali u predstavljanju knjižice 
ukrajinskog diplomate Jurija Lisenka.

Ivan Semenjuk, predsjednik ‘Karpata’, 
kulturno prosvjetnog društva Ukrajinaca u Li-
povljanima, kratko je predstavio autora Jurija 
Lisenka, a za dolazak i za predstavljanje svoje 
poezije za djecu, lipovljanskim učenicima, uz 
Dan škole i Dan općine, zahvalili su mu Mirjana 

UKRAJINSKI  DIPLOMAT  JURIJ  LISENKO  ODLIČNO  PIŠE  POEZIJU  ZA 
DJECU  NA  HRVATSKOM

Faltis, ravnateljica Osnovne škole i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani. Nakon promocije 
zbirke pjesama, i sam autor, izrazio je zadovoljst-
vo aktivnim uključivanjem učenika tijekom 
promocije, jer to pokazuje koliko djeca za koju 
piše, prihvaćaju i razumiju njegovu poeziju.

Tradicionalni koncert, uoči Božića, svih udruga 
u kulturi općine Lipovljani, ove je godine održan u 
nedjelju, 18. prosinca, a gledala ga je puna dvor-
ana posjetitelja lipovljanskog Društvenog doma. 
Organizaciju koncerta nosio je Mješoviti pjevački 
zbor ‘Lira’, a program je vodila Klara Ćosić, članica 
KUD-a ‘Lipa’. Adventski koncert u Lipovljanima, 
kako bi kroz pjesmu i glazbu još jače otvorili dušu 
rođenju Božića, s dvije božićne pjesme otvorio je 

MPZ ‘Lira’. Nastavio ga je zbor umirovljenika općine 
Lipovljani ‘Perunike’, a nakon njih nastupio je 
ponovo MPZ ‘Lira’, sa slovačkim božićnim pjesma-
ma. Na Adventskom koncertu, izvodeći božićne 
pjesme, još su nastupili tamburaši KUD-a ‘Lipa’,  
pjevačka skupina Kulturno prosvjetnog društva 
Ukrajinaca ‘Karpati’, Ženska pjevačka skupina 
‘Lepeze’ Češke besede općine Lipovljani, te mladi 
talenti okupljeni u pjevačkoj skupini ‘Veritas’. Pri 

PJESMOM  I  GLAZBOM  DARIVALI  NAM  RADOST  BOŽIĆA

kraju koncerta svim izvođačima, za nesebičan rad 
tijekom godine zahvalio je Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani, a svim posjetiteljima, ali i svim 
stanovnicima općine Lipovljani zaželio je vesele i 
sretne blagdane i uspješnu novu, 2017. godinu. 
Ovogodišnji božićni koncert u Lipovljanima 
završio je zajedničkom pjesmom svih izvođača. 
Pjevala se ‘Tiha noć …’ na hrvatskom, češkom, 
ukrajinskom i slovačkom jeziku.

Raspjevano i razigrano, veselo i živo, on-
ako kako to samo sretna djeca mogu, učenici 
Osnovne škole iz Lipovljana, i ove su godine 
ispričala jednu novu božićnu priču, jednu 
živu Božićnu bajku, u predvečerje najrados-
nijeg blagdana u godini, na završetku prvog 
obrazovnog razdoblja ove školske godine. 
Za svoje roditelje, za članove svoje obitelji, 
za poznanike i školske prijatelje zapjevali su i 
zaplesali u četvrtak, 22. prosinca, najavljujući 
dolazak Božića.

Puno je gledalište školske sportske dvorane 
u Lipovljanima, a među njima i Tomislav Lukšić, 
zamjenik načelnika Općine Lipovljani, vidjelo 
ovogodišnju Božićnu bajku koju su izveli, ug-
lavnom, učenici nižih razreda Osnovne škole 
Josipa Kozarca. Okupljeni oko okićenog bora, 
svjetleće božićne jelke, pokazali su nam svoje 
zajedništvo, na početku programa, a onda nas 
proveli pjesmom i plesom kroz svoje osjećaje, 
pokazujući nam radost, ljubav, tradiciju …

Svi plesači i pjevači ovogodišnje Božićne 
bajke, programa Osnovne škole u čast dolaska 
Božića, lijepo su izvodili program, trudeći se 

dočarati svečanost svete noći i dolaska Božića. 
Pljeskalo se izvedenim pjesmama i plesovi-
ma, nastupu najmanjih ‘Iskrica’, i plesu velikih 
pahulja, a posebno su oduševili plesači tradici-
jskog ukrajinskog plesa, među kojima ima i 
nekoliko petogodišnjaka. Učitelji nižih razreda 
pripremili su s djecom još jednu lijepu i radosnu 
predstavu, kojom su najavili vesele blagdanske 
dane i poštovanje malom Bogu.

Božićnom bajkom, osim najave Božića, 

najavljen je i završetak prvog djela obrazovnog 
razdoblja u školskoj godini 2016./17. Drugi dio 
počinje u ponedjeljak, 16. siječnja 2017., do 
kada traju školski praznici. Nakon programa 
kojeg su izveli učenici, uz pratnju svojih učitelja 
i nastavnika, za sve djelatnike Osnovne škole 
Josipa Kozarca iz Lipovljana priređen je božićni 
domjenak. Na njemu je, za još jednu uspješnu 
godinu lipovljanske Osnovne škole, svima zah-
valila Mirjana Faltis, ravnateljica škole.

RASPJEVANA  I  RAZIGRANA  BOŽIĆNA  BAJKA  UČENIKA  OŠ



Udruga žena ‘Mlinarice’ iz Piljenica, Ogranak Matice hrvatske 
u Lipovljanima i Turistička zajednica općine Lipovljani izdavači su 
znatno izmijenjenog i novim sadržajima dopunjenog 2. izdanja 
knjige ‘Od mlinskog kotača do ivanjskih kolača’. Ta svojevrsna mono-
grafija Piljenica, ali i turistička razglednica dijela općine Lipovljani 
promovirana je u okviru pjesničkih susreta ‘Rijeka, šuma, nebo…’, 
održanih u subotu, 1. travnja u Piljenicama.

Autor i ovog, 2. izdanja knjige ‘Od mlinskog kotača do ivanjskih 
kolača’ je Đuro Vidmarović, a suautori su Melita Lenička, Olivera 
Letvenčuk, Ivan Gračaković i Slavica Moslavac. Kao urednik knjige, 
promociju u Pljenicama, vodio je Dragutin Pasarić iz Kutine.

Promoviranu knjigu predstavio je kao 200 stranica bogato il-
ustrirane monografije koja nudi i pokreće prču o ukupnom životu 
Piljenica, i kroz povijesti, i kroz sadašnjost, kao očuvanje bogate 
tradicije.

O knjizi su tijekom promocije još govorili Ivan Gračaković, koji 
u njoj sudjeluje zanimljivostima o toponimima i hidronimima ovog 
područja, Slavica Moslavac koja je napisala dio o etno baštini ovog 
sela, i sam autor Đuro Vidmarović, koji je obuhvatio cjelovitost knjige. 
U knjizi su svojim zapisima još sudjelovale sestre Olivera Letvenčuk, 

rođena Balaško i Melita Lenička, rođena Balaško, koje žive 
u Piljenicama, no nisu govorile na promociji već su radile 
na organizaciji ove promocije.

Na izdavanju 2. izdanja autorima je čestitao i Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je naglasio važnost 
ovakvih knjiga koje će uvijek imati podršku Općine Lipov-
ljani, čija je obveza pomagati takva izdanja i raznoliki rad 
na knjizi.

U promociji 2. izdanja knjige ‘Od mlinskog kotača do 
ivanjskih kolača’ sudjelovali su svojim nastupom članovi 
mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipovljana, nakon 
čega je priznanje za dugogodišnje promicanje hrvatske 
glazbene kulture predano profesoru Franji Rodiću, 
voditelju zbora ‘Lira’.

Kao i 1. izdanje, i nova knjiga o Piljenicama završava 
receptima kolača i torti koje izvrsno rade Piljenčanke, 
zbog kojih se, sa zadovoljstvom, ljubitelji slastica, vraćaju 
iznova u Piljenice, na programe koje pripremaju ‘Mlinarice’. 
Svaki njihov program završava izvrsnim kolačima, a kad 
se to shvati, rado se ponovo dolazi u Piljenice jer će kraj 
svakog program, kao i ove promocije, biti ukusan i sladak.

KNJIGA  ‘OD  MLINSKOG  KOTAČA  DO  IVANJSKIH  KOLAČA’ 
PONOVO  TISKANA  S  DOPUNJENIM  SADRŽAJIMA

Članovi Časničkog zbora grada Novske, te općina Lipovljani i 
Jasenovac okupili su se na svečanom domjenku u povodu božićnih 
i novogodišnjih blagdana. U ime općine Lipovljani, na svečanom 
domjenku bio je prisutan Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika 
općine Lipovljani

Sve članove i goste pozdravio je Nikola Vidaković, predsjednik 
Časničkog zbora. Podsjetio je prisutne na sve izvršene aktivnosti 
iz programa rada udruge za 2016. godinu, koje su bile vezane uz 
važne datume domovinskog rata. Zahvalio je gradu Novska što fi-
nancijski prati njihove aktivnosti. Zahvalio je i općinama Lipovljani i 
Jasenovac koji su, također, financijski pomogli rad Časničkog zbora i 
pomogle ovo predblagdansko okupljanje.

Sve okupljene članove Časničkog zbora grada Novske, te općine 
Lipovljani i Jasenovac pozdravio je i Tomislav Lukšić, zamjenik 
načelnik općine Lipovljani. Zahvalio im je, prije svega, na sudjelovan-
ju u obilježavanju Dana hrvatskih branitelja općine Lipovljani, ali 
i na ostalom uključivanju u sjećanje na hrvatske branitelje i važne 
datume domovinskog rata na području općine Lipovljani. Pozvao 
je da se uspješna suradnja nastavi i tijekom iduće godine, a svim 
članovima je zaželio puno zdravlja i radosti u novoj godini.

UPUĆENA  JE  ZAHVALA  ČLANOVIMA  ČASNIČKOG  ZBORA


