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Liste MO Lipovljani

Na temelju članka 13. Odluke o provođenju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 17/14),
Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora
za vijeća mjesnih odbora na području općine
Lipovljani, sastavilo je i objavilo Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za MO Kraljeva Velika.
Na glasačkom listiću birači će glasovati
zaokruživanjem jedne od dviju ponuđenih lista.

Na temelju članka 13. Odluke o provođenju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području
Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 17/14),
Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora
za vijeća mjesnih odbora na području općine
Lipovljani, sastavilo je i objavilo Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za MO Kraljeva Velika.
Na glasačkom listiću birači će glasovati
zaokruživanjem jedne od dviju ponuđenih lista.

ZBIRNA LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
KRALJEVA VELIKA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRIVAJ

Na temelju članka 13. Odluke o
provođenju izbora članova vijeća
mjesnih odbora na području
Općine Lipovljani (Službeni
vjesnik, broj: 17/14), Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje
izbora
za vijeća mjesnih odbora na
području općine Lipovljani, sastavilo je i objavilo Zbirnu listu
pravovaljanih kandidacijskih lista
za MO Lipovljani.
Na glasačkom listiću birači će
glasovati zaokruživanjem jedne od
četiri ponuđene liste.

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
Nositelj liste: ŽELJKO SIJARTO
2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
Nositelj liste: ZVONKO ANDRILOVIĆ

PRIJEDLOG KANDIDATA NA LISTAMA ZA VIJEĆE
MJESNOG ODBORA KRALJEVA VELIKA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
- NOSITELJ LISTE: ŽELJKO SIJARTO
1. ŽELJKO SIJARTO; KRALJEVA VELIKA 2;
2. ANTE LOVRIĆ; KRALJEVA VELIKA 177;
3. JURICA STIPČEVIĆ; KRALJEVA VELIKA 40;
4. VALENTIN MOŠUNJAC; KRALJEVA VELIKA 65;
5. NIKOLA MILOVAC; KRALJEVA VELIKA 107;
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
- NOSITELJ LISTE: ZVONKO ANDRILOVIĆ
1. ZVONKO ANDRILOVIĆ; KRALJEVA VELIKA 134;
2. LJILJANA TOMIĆ; Ž; KRALJEVA VELIKA 43;
3. JOSIP KOVAČEVIĆ; KRALJEVA VELIKA 137;
4. ŽELJKO RIBARIĆ; KRALJEVA VELIKA 220;
5. ANKICA MILUNIĆ; KRALJEVA VELIKA 123;

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
Nositelj liste: IVAN KUHARIĆ
2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
Nositelj liste: IVAN NEMEC

PRIJEDLOG KANDIDATA NA LISTAMA ZA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRIVAJ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
- NOSITELJ LISTE: IVAN KUHARIĆ
1. IVAN KUHARIĆ; KRIVAJ 63;
2. MARIJAN JERBIĆ; : KRIVAJ 64;
3. JAROSLAV MAKAL; KRIVAJ 107;
4. MARKO ŽIVODER; KRIVAJ 132;
5. DARKO BIONDIĆ; KRIVAJ 85;
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
- NOSITELJ LISTE: IVAN NEMEC
1. IVAN NEMEC;, KRIVAJ 14;
2. GORAN SAJDL; KRIVAJ 22;
3. ANTUN BIONDIĆ; KRIVAJ 76;
4. NADA NOVOTA; KRIVAJ 9;
5. IVAN MAGDIĆ; KRIVAJ 69;

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH
KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA LIPOVLJANI
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA- HDZ
Nositeljica liste: MARIJA
DUDAŠ
2. HRVATSKA SELJAČKA
STRANKA- HSS
Nositelj liste: TOMO
LJUBOJEVIĆ
3. HRVATSKA STRANKA
UMIROVLJENIKA- HSU
Nositelj liste: MIROSLAV
HORVAT
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE- SDP
HRVATSKA SOCIJALNOLIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj liste: ŽELJKO PUJIĆ

PRIJEDLOG KANDIDATA NA LISTAMA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA LIPOVLJANI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
- NOSITELJICA LISTE: MARIJA DUDAŠ
1. MARIJA DUDAŠ; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 22;
2. FRANJO VLAHOVIĆ; LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA ULICA 50;
3. DOMAGOJ MATEJAŠ; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 96;
4. JADRANKA BARANEK; LIPOVLJANI, ULICA JOSIPA KOZARCA 56;
5. TOMISLAV BUDIMIR; LIPOVLJANI, ULICA SVETE BARBARE 28;
6. LJUBICA BABIĆ; LIPOVLJANI, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 12;
7. MIHAJL ŽELJEM; LIPOVLJANI, ULICA SVETE BARBARE 19;
8. MIRJANA SKOKO; LIPOVLJANI, ULICA JOSIPA KOZARCA 52;
9. MIRO KUHARIĆ; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 21;
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HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU
- NOSITELJ LISTE: MIROSLAV HORVAT
1. MIROSLAV HORVAT; LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA ULICA 47;
2. JOSIP KOZINA; LIPOVLJANI, ULICA ANTE STARČEVIĆA 12;
3. LADISLAV VACULA; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 42;
4. MARICA HORVAT; LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA ULICA 47;
5. STJEPAN JUG; LIPOVLJANI, POŽEŠKA ULICA 25;
6. ANTUN DLOUHI; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 26;
7. MARIJA UHITIL; LIPOVLJANI, ULICA ANTE STARČEVIĆA 30;
8. MIJO JURKOVIĆ; LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA ULICA 9;
9. ANTUN VACULA; LIPOVLJANI, INDUSTRIJSKA ULICA 6;

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
- NOSITELJ LISTE: TOMO LJUBOJEVIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
- NOSITELJ LISTE: ŽELJKO PUJIĆ

1. TOMO LJUBOJEVIĆ; LIPOVLJANI, ULICA JOSIPA KOZARCA 38;
2. ZLATKO ŠTRBAN; LIPOVLJANI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 29;
3. ANTUN KOPECKI; LIPOVLJANI, INDUSTRIJSKA ULICA 18;
4. GORDANA RIBAR; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 40;
5. DUBRAVKA HUBAK; LIPOVLJANI, ULICA JOSIPA KOZARCA 31;
6. DANIJEL ŠTAVALJ; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 38;
7. MLADEN MARTINOVSKI; LIPOVLJANI, ŽELJANSKA ULICA 20;
8. ANTONIO HADŽINSKI; LIPOVLJANI, KOLODVORSKA ULICA 17;
9. LJILJANA POGAČIĆ; LIPOVLJANI, POŽEŠKA ULICA 16;

1. ŽELJKO PUJIĆ; LIPOVLJANI, SAJMIŠNA ULICA 31;
2. IVICA KSENIĆ; LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 5;
3. VELJKO DALENJAK; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 62;
4. NIKOLA KNEŽEVIĆ; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 40;
5. MLADEN KUKOR; LIPOVLJANI, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 5;
6. BRANKO SLOTA; LIPOVLJANI, ULICA BRAĆE RADIĆ 59;
7. FEMI SUHONJIĆ; LIPOVLJANI, ULICA ANTE STARČEVIĆA 8;
8. GORDANA ČIŽ; LIPOVLJANI, ŽELJEZNIČKA ULICA 17;
9. VOJISLAV HOJDANIĆ; LIPOVLJANI, ŽELJEZNIČKA ULICA 2;

www.lipovljani.hr

Liste MO Piljenice
Na temelju članka 13. Odluke o
provođenju izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području
Općine Lipovljani (Službeni vjesnik,
broj: 17/14), Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora
za vijeća mjesnih odbora na području
općine Lipovljani, sastavilo je i objavilo
Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih
lista za MO Lipovljani.
Na glasačkom listiću birači će glasovati zaokruživanjem jedne od tri ponuđene
liste.
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG
ODBORA PILJENICE
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA- HDZ
Nositelj liste: FRANJO CAPAN
2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
Nositelj liste: JOSIP KVATERNIK

ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
S 11 TOČAKA DNEVNOG REDA
Izbori, odnosno glasovanje za nova Vijeća
mjesnih odbora općine Lipovljani održat će se u
nedjelju, 14. lipnja, nakon prestanka dosadašnjeg
četverogodišnjeg mandata sadašnjih vijeća, pa
rad na pripremi kandidata, izbora i glasovanja za
nova vijeća može započeti. Odluka o datumu ‘lokalnih izbora’ jedna je od 10-tak odluka koje su
donijeti vijećnici na 14. sjednici Općinskog vijeća
općine Lipovljani, održanoj u ponedjeljak, 4. svibnja uvečer.
Nakon usvojenog zapisnika s protekle dvije
sjednice, održan je aktualni sat s pitanjima o
komunalnim potrebama na području općine Lipovljani, na koja su odgovarali Miroslav Pavičić,
direktor komunalnog poduzeća i Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani.
Potom je općinski načelnik Mario Ribar
obrazložio godišnji izvještaj o izvršenju općinskog
Proračuna za 2014. godinu, koji će po visini prihoda od gotovo 9.750.000 kn, te gotovo 10.000.000
kn rashoda ući u povijest općine Lipovljani, kao

3. HRVATSKA STRANKA
UMIROVLJENIKA- HSU
Nositelj liste: ZLATKO PAVLOVIĆ

PRIJEDLOG KANDIDATA NA LISTAMA
ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA
PILJENICE
HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA- HDZ
- NOSITELJ LISTE: FRANJO CAPAN
1. FRANJO CAPAN; PILJENICE 49;
2. GORAN PAVLOVIĆ; PILJENICE 120;
3. ANTUN VIDMAROVIĆ; PILJENICE 67;
4. MAJA KURBANOVIĆ; PILJENICE 12/C;
5. MARIJA BOLKOVAC; PILJENICE 11
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
- NOSITELJ LISTE: JOSIP KVATERNIK
1. JOSIP KVATERNIK; PILJENICE 61;
2. IVAN CERTIĆ; PILJENICE 101;
3. VLADO ANTOLIN; PILJENICE 128;
4. KATARINA HORVAT; PILJENICE 111;
5. VESNA TOŠ; PILJENICE 98/B;
HRVATSKA STRANKA
UMIROVLJENIKA- HSU
- NOSITELJ LISTE: ZLATKO PAVLOVIĆ
1. ZLATKO PAVLOVIĆ; PILJENICE 16;
2. NEVENKA PAVLOVIĆ; PILJENICE 16;
3. IVAN GREGURIĆ; PILJENICE 138;
4. MIJO GREGURIĆ; PILJENICE 134;
5. ANDJA FILIPOVIĆ; PILJENICE 44;

URED ZA INFORMIRANJE
OPĆINE LIPOVL JANI
Trg Hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
Tel/Fax: 044 611 214
Mobitel: 099 279 66 22
E-pošta: info@lipovljani.hr

najveći do sada u 22-godišnjem postajanju općine
Lipovljani. Bez velike rasprave prihvaćeno je
izvješće o izvršenju lanjskog Proračuna, ali i točke
vezane na to izvješće. Uglavnom, s 9 glasova za i
s po 2 suzdržana glasa, prihvaćena su još izvješća
o izvršenju Plana razvojnih programa, Programa
gradnje komunalne infrastrukture i Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu.
Prihvaćen je i godišnji financijski izvještaj
financijskog plana Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u Lipovljanima za 2014. godinu, nakon čega je donesena
odluka o raspisivanju ‘lokalnih izbora’ za mjesne
odbore za nedjelju, 14. lipanja ove godine.
Na kraju 14. sjednice Općinskog vijeća općine
Lipovljani usvojen je prijedlog potpora u poljoprivredi na području općine Lipovljani za 2015.
godinu, donijeta je odluka o načinu korištenja
Društvenih domova na području općine Lipovljani, i odluku o Planu upisa djece u lipovljanski
Dječji vrtić, za godinu 2015./2016. Novost je da će
se u Dječji vrtić, ubuduće,
uz redovni 10-satni program i program Predškole,
od jeseni moći upisati i u
‘Poludnevni program’ u
kojem će dijete boraviti do
5 radnih sati u vrtiću. Rok
za upis djece u redovni
program Dječjeg vrtića u
Lipovljanima je 30. svibnja, a za upis u Predškolski
program je 30. lipnja ove
godine.

OPĆINSKI VIJEĆNICI PODRŽALI ODLUKU O
IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE
Općina Lipovljani kreće u sustavni razvoj
turizma na svom području. Odluku, da se izradi
Strategija razvoja turizma za područje općine Lipovljani, za razdoblje od 2015. do 2020. godine,
donijeli su vijećnici Općinskog vijeća Lipovljani.
Sjednica vijeća održana je u ponedjeljak, 30.
ožujka pod vodstvom Anke Doležal, predsjednice
Općinskog vijeća.
U proteklih nekoliko godina pokrenuto je,
i završeno, niz turističkih sadržaja na području
općine Lipovljani, a pripremljen je i iznimno vrijedan projekt razvoja turističke infrastrukture na
području općine Lipovljani za ulazak u Park prirode
Lonjsko polje. Projekt je vrijedan 33 milijuna kuna
i nakon ostvarenja donijet će nove mogućnosti
razvoja općine, kako turističke, tako i gospodarske.
Osnovni cilj izrade je stvoriti dobar i sveobuhvatan razvojni program, koji će potaknuti jače
korištenje turističkih potencijala, a time doprinijeti
i većem razvoju općine. Turističke projekte potom
će se kandidirati za sredstva EU fondova.

Na održanoj sjednici Općinskoj vijeća, odluku
o izradi Strategije razvoja turizma na području
općine Lipovljani obrazložio je Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani. Naglasio je kako bi
buduća trebala povezati sve projekte i doprinijeti razvoju turizma i gospodarskom napretku
općine Lipovljani. Kako je važno što prije podnijeti zahtjev za korištenje sredstava EU, sazvana je
sjednica Općinskog vijeća, samo s tom točkom
dnevnog reda, pa je općinski načelnik Mario Ribar,
zahvalio i svim vijećnicima na razumijevanju, jer su
se odazvali na ovu, 13. sjednicu Općinskog vijeća.
Uz postavljena pitanja vijećnika Veljka Dalenjaka i Marinka Sabadoša, koji su podržali odluku
o izradi ovog strateškog dokumenta, a na koja je
također odgovorio Mario Ribar, općinski načelnik,
svi vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o izradi
ovog razvojnog dokumenta. Projekt izrade ovog
dokumenta osigurat kandidirat će se ne EU fond iz
Programa ruralnog razvoja, podmjere 7.1.1. Rok za
prijavu je vrlo kratak.

BESPLATNI PRIMJERAK
Broj 16.
ožujak - lipanj 2015.
NAKLADNIK: OPĆINA LIPOVLJANI
G L AV N I U R E D N I K : M A R I O R I B A R
U R E D N I K : F R A N J O C A PA N
N O V I N A R : DA M I R S M E T KO
D I Z A J N : R O M A N A C A PA N

TISAK:

Arca d.o.o.
A. Stepinca 11
35400 Nova Gradiška
Tel: +385 35 362-890

Za opširnije ilustrirane vijesti Općine Lipovljani posjetite službene web stranice na adresi: www.lipovljani.hr, a vaše priloge pošaljite na info@lipovljani.hr
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ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća
općine Lipovljani, održana je u petak, 6. ožujka
u večernjim satima. Za dnevni red bilo je pripremljeno 12 točaka, no na početku sjednice,
na zahtjev kluba vladajuće koalicije HSS-SDPHSU-HNS-HSLS, s dnevnog reda skinuto je
donošenje odluke o načinu korištenja, cjeniku i
kućnom redu za društvene domove u naseljima
općine Lipovljani, a pripremljeni materijali poslani su na dopunu.
Nakon usvajanja zapisnika s prošle
sjednice, na aktualnom satu vijećnici su postavljali vijećnička pitanja o trenutnim aktivnostima
i planovima na području općine Lipovljani. Na
vijećnička pitanja odgovarao je, uglavnom,
Mario Ribar, općinski načelnik i djelomično
Nikola Horvat, komunalni redar. Postavljeno je 8
pitanja o izlazu na auto cestu, o trenutnim projektima i planiranje novih, o izgradnji turističke

infrastrukture i pojačanom održavanju i
uređenju ceste kroz Kraljevu Veliku, o zgradi
stare škole u Krivaju i povratnoj informaciji o
procjeni šteta INA-e učinjenih 3D seizmičkim
ispitivanjem, o čišćenju kanala uz županijske
ceste i sokaka u Piljenicama, i o stanju Braniteljske zadruge, te o popravku mrtvačnice u
Krivaju.
Nakon aktualnog sata raspravljalo se je i o
prijedlogu visine koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani. Predložena
odluka izglasana je jednoglasno.
Na dnevnom redu našla se je i Analiza stanja
sustava zaštite i spašavanja na području općine
Lipovljani. Prošlogodišnji problemi s poplavama pokazale su da potencijalnih opasnosti i
ugroženosti ima na području općine Lipovljani
pa su predložene smjernice za organizaciju i

razvoj tog sustava, koje su prihvaćene.
Na sjednici je istaknuta i potreba ponovnog
upućivanja javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih općine
Lipovljani, koje će biti savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća. Za Savjet treba 5 članova.
Općinski vijećnici su odlučili prihvatiti podneseno izvješće o provedbi Plana gospodarenje
otpadom u 2014. godini, te pismo namjere
poduzeća ‘North Tec Consult’, podružnica Bjelovar, koje želi ulagati u bioplinsko postrojenje
na području Lipovljana.
Na 12. sjednici vijeća donijeta je odluka i
o dodjeli javnih priznanja Općine Lipovljani,
uz ovogodišnji Dan općine. Plaketom, kao
najvišem priznanju općine Lipovljani, ove
godine nagradit će se Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske za izuzetne zasluge i doprinos razvoju općine Lipovljani i unapređenja
kvalitete života u programu kulture, pružanjem
financijske potpore u realizaciji projekta
izgradnje nove Knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Također Plaketom uz Dan općine bit će
ove godine nagrađen uspješan mladi sportaš,
Florijan Rožić iz Piljenica, učenik OŠ Josipa Kozarca u Lipovljanima.
Prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća
općine Lipovljani u ovom sazivu, završila je
donošenjem odluka o razrješenju Maria Romanjeka u članstvu Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a
i imenovanjem Josipa Krajčija i Zlatka Štavalja
za članove Nadzornog odbora ‘Lipkom servisa’,
poduzeća čiji je osnivač općina Lipovljani.

U PILJENICAMA SU SAMI – VOLONTERSKIM RADOM – UREDILI
LIJEP I KORISTAN URED ZA MJESNI ODBOR I UDRUGE GRAĐANA
Od utorka, 19. svibnja za Mjesni odbor
Piljenica, ali i za druge udruge građana iz Piljenica, i službeno je otvoren novouređen ured,
odnosno prostor za sastanke i arhivu dokumentacije. Skromno, kako su ga i uredili, ured
je otvoren tek zajedničkim sastankom članova
Mjesnog odbora i predstavnika udruga, i Maria
Ribara, načelnika općine Lipovljani.
Prostorija Mjesnog ureda Piljenice nalazi se
u sklopu Društvenog doma Piljenice, a za ovu
namjenu uredili su je sami, volonterskim radom, članova Mjesnog odbora i ostalih udruga,
prije svega članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Udruge žena ‘Mlinarice’ i Udruge
mladih. Zapuštenu prostoriju od 9 kvadratnih
metara preuredili su u lijepu, funkcionalnu i
korisnu prostoriju od 20 m², kao mjesto za sastanke, dogovore i mjesto arhive svojih udruga,
koja se, uglavnom drži po privatnim kuća. U
preuređenje su uložili, samo za materijal oko
20.000 kuna, a radovi su se protegnuli na dvije
godine, no uredski prostor u Piljenicama, u okviru Društvenog doma uz Pakru, zablistao je za
primjer mnogim mjesnim uredima i udrugama
građana na području općine Lipovljani.
Boris Tremski, zahvalio je na dobrovoljnom
radu na uređivanju prostora Mjesnog odbora,
svim članovima odbora u proteklom razdoblju
koji su i sami bili prisutni na otvorenju ureda, ali
i onima koji su pomogli, a nisu bili prisutni. To su
prije svega: Antonio Kurbanović, koji je kao član
Odbora radio na uređenju instalacija, ali se trenutno nalazi u Njemačkoj, Mario Lenička, koji je
radio keramičarske poslove, Dražen Golubić, koji
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je radio metalske i zavarivačke poslove, Danijel
Čordaš, koji je napravio sve soboslikarske poslove i Zlatko Pavlović, koji je u svim poslovima
pomagao.
Na otvorenju su, uz Borisa Tremskog, predsjednika MO Piljenice, bili prisutni još Damir
Kvaternik, općinski vijećnik iz Piljenica i članovi
piljeničkog odbora i udruga Dejan Brebrić,
Zrinka Rožić, Mijo Črnila, Olivera Letvenčuk i
Robert Rožić, a pridružio im se i Zlatko Pavlović.
Sve njih, ali i sve koji su svojim dobrovoljnim i
volonterskim radom, pridonijeli uređenju ove
prostorije, pohvalio je Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani, i osobno im zahvalio na
tom radu.
– Mjesni odbor
Piljenice primjer je drugim mjesnim odborima
naše općine kako se
radi i brine za svoje naselje i sumještane, jer
smo sve 4 godine bili u
stalnom kontaktu i jako
smo dobro surađivali
– naglasio je Mario
Ribar. Posebno se je
zahvalio i Borisu Tremskom,
dosadašnjem
predsjedniku Mjesnog
odbora, koji je najavio da se na skorim,
lokalnim
izborima
za članove mjesnih

odbora općine Lipovljani, neće više kandidirati
zbog obiteljskih i poslovnih obveza.
S novoizabranim Mjesnim odborom u
Piljenicama nastavit će se aktivnosti na uređenju
komunalnih potreba ovog naselja, uz lijepu i
čistu Pakru, koja privlači na dolazak i boravak
u Piljenicama. Općinski načelnik Mario Ribar
naglasio je kako želi završiti i vanjsko uređenje
zgrade doma i ostalih prostora u centru Piljenica, te kako se nastavlja s projektom novog
groblja, do kojeg će se morati, ubuduće, urediti
i pješačka staza od crkve sv. Ivana Nepomuka u
Piljenicama.
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IZASLANSTVO OPĆINE LIPOVLJANI BORAVILO U UKRAJINI
Načelnik Općine Lipovljani
Mario Ribar i Ivan Semenjuk,
predsjednik KPD ‘Karpati’ iz Lipovljana, boravili su od subote, 9. do
ponedjeljka, 11. svibnja u posjetu gradu Khustu u Ukrajini. Tom
posjetom otvorena je mogućnost
zajedničke suradnje općine Lipovljani i grada Khusta na nekoliko
područja, prije svega na kulturnom, sportskom, turističkom, ali i
gospodarskom .
Gosti iz Lipovljana u gradu
Khustu izuzetno su srdačno
primljeni, a domaćini su im bili
gradonačelnik Volodimir Pavlović
Kaščuk, tajnik Gradskog vijeća
Efran Volodimir Ivanović i gradski
vijećnik Vasilj Vasiljević. U vrijeme boravka, proteklog vikenda, u Khustu je obilježavana 925.
obljetnica postojanja, pa se je osjetilo i svečano
ozračje, iako je situacija u ratom pogođenoj
Ukrajini izuzetno teška.
Srdačnost i otvorenost stanovnika, očuvana
priroda i park prirode – Dolina Narcisa, veliko kulturno-povijesno nasljeđe i raznolik
kulturni, odnosno multikulturni život vidjelo
je izaslanstvo općine Lipovljani u Ukrajini, a u
tome je vidjelo i sličnost s općinom Lipovljani

i mogućnost raznolike povezanosti. Stoga je
Mario Ribar, općinski načelnik uz čestitku 925.
obljetnice postojanja grada Khusta, pozvao
čelništvo Khusta na zajedničku suradnju i na
skori posjet općini Lipovljani. Poziv na suradnju uputio je i na centralnom obilježavanju
Dana grada, u nedjelju, 10. svibnja, na svečanom
obilježavanju dana grada, kojem je bilo prisutno
nekoliko tisuća ljudi.
Prijedlog za zajedničku suradnju je
prihvaćen, pa se tijekom srpnja očekuje

prvi
dolazak
izaslanstva
ukrajinskog grada Khusta u
Lipovljane. Tada će se nastaviti razgovori o mogućnostima
zajedničke suradnje, a vjerojatno
je i svečano potpisivanje sporazuma o zajedničkoj suradnji. Također,
predložena je mogućnost dolaska delegacija grada Khusta i na
ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’
i na program ‘Večer ukrajinske
pjesme’ koju u jesen tradicionalno
organizira KDP ‘Karpati’.
Ukrajinski grad Khust udaljen
je 800 kilometara od Lipovljana, a
put do njega traje 10-tak sati. Nalazi se u zapadnom dijelu Ukrajine,
u blizini granice s Rumunjskom i
Mađarskom od koje je udaljen 80-tak kilometara.
Grad ima oko 35.000 stanovnika, a sa okolicom
i pripadajućim naseljima oko 128.000. Bogatog
je povijesno-kulturnog nasljeđa, a prijedlog da
se s njima pokuša ostvariti zajednička suradnja,
na kulturnom polju, preporučio je Veleposlanik
Ukrajine u RH, NJ. E. Oleksandr Levchenko.
Prema ocjeni izaslanstva iz Lipovljana, prijedlog o suradnji naišao je na plodno tlo, pa se
mogu očekivati daljnje aktivnosti po pitanju realizacije zajedničke suradnje.

POLAZNICI PREDŠKOLSKOG
PROGRAMA USELILI U NOVI PROSTOR
Polaznici predškolskog programa Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u ponedjeljak,
27. travnja uselili su u novi prostor na katu nove zgrade Narodne knjižnice
i čitaonice u Lipovljanima. To je prostor koji je općina Lipovljani opremila i
dala na korištenje Dječjem vrtiću. Prostor je opremljen s namještajem koji
zadovoljava sve pedagoške standarde, a koji su propisani za predškolski
odgoj. Didaktika na policama je poticajna i utječe na zadovoljavanje svih
dječjih potreba, kognitivnog, spoznajnog, socioemocijalnog i govornog
razvoja. Prostor je podijeljen u nekoliko centara: mala knjižnica, centar
kuhinje, istraživački centar, likovni centar i centar građenja.
Svako dijete u takvom prostoru može pronaći mjesto koje je njemu zanimljivo i u kojem će ono dati svoj maksimum.Poticajno okruženje je bitno,
jer učenje na taj način nije napor, nego ugoda i sastavni je dio življenja.

RADOVI NA UREĐENJU CESTE U STARČEVIĆEVOJ-UŠLI U ZAVRŠNI DIO
Krajem ožujka nastavljeni su radovi na uređenju županijske ceste
koja vodi u centar Lipovljana, kroz ulicu Ante Starčevića. Postavljanjem
prvih rubnjaka, uz buduću trasu kolnika, radovi na uređenju ostatka
Starčevićeve ulice, u dužini od oko 230 metara, u četvrtak, 28. svibnja ušli
su u završni dio.
Dok će se odvijati radovi na postavljanju rubnjaka, djelatnici ‘Kapitela’
iz Ivanić Grada, koji rade uređenje ove ulice, još moraju navesti kamen

u iskopanu trasu ceste na spoju s Trgom sv. Josipa, kod Vatrogasnog
doma. Do kraja svibnja će raskopati i raskrižje Starčevićeve i ulice Josipa
Kozarca, koje sada služi kao obilaznica radova, kako bi obnovili i taj dio
županijske ceste, iskopali trasu i navezli novi kamen, i tako se spojili s jesenas završenim radovima.
Uz radove na oko 230 metara ceste, radnici ‘Kapitela’ završili su ovog
proljeća i građevinske radove na trasi pješačke staze, koja se proteže
kraj kolnika županijske ceste, u dužini od oko 600 metara, koliko je dug
već obnovljen i asfaltiran potez županijske ceste u ulici Ante Starčevića,
od Zagrebačke ulice do ulice Josipa Kozarca. Postavljeni su rubnjaci,
prilagođeni su ulazi za stanovnike i pripremljena je trasa za asfaltiranje,
koje će ići na kraju ovih složenih poslova obnove i uređenja ulične trase
ceste i nogostupa.
Rok za dovršetak svih poslova na uređenju ulice Ante Starčevića u Lipovljanima je 15. srpanj, no djelatnici ‘Kapitela’ dobrom brzinom izvode
radove, pa se asfaltiranje ulice između grkokatoličke crkve i vatrogasnog doma očekuje dosta ranije, do kraja lipnja. Uz cestu će se urediti i
parkiralište uz zgradu Dječjeg vrtića i Vatrogasnog doma. Nakon toga
nastavit će se radovi na izgradnji pješačke staze, na ovom zahtjevom djelu ulice, pa svi očekuje da obnova Starčevićeve ulice završi prema planu,
do sredine srpnja.
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POTPISANI UGOVORI S KORISNICIMA PROGRAMA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA

Općina Lipovljani i četvero vlasnika
obiteljskih kuća iz Lipovljana i Piljenica potpisali
su ugovore o subvencioniranju troškova za
izvođenje radova prihvaćenih u programu ‘Energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području
općine Lipovljani’. Zajedničko potpisivanje
ugovora održano je u ponedjeljak, 13. travnja, u
općinskoj vijećnici u Lipovljanima, a ukupna vrijednost radova iznosi oko 228.000 kuna.
Po prvi puta su u Lipovljanima potpisivani ovakvi ugovori, po kojima se znatna
sredstva ulažu u stambene objekte radi što bolje

energetske učinkovitosti tih stambenih objekata. Do sada su velika
financijska sredstva Fonda za zaštitu
okoliša i energetske učinkovitosti
RH uložena u društvene i vjerske
objekte na području općine, a
procjene sežu do iznosa od oko 3
milijuna kuna, no po prvi puta se
sredstva Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost ulažu u
privatni sektor, u obnovu obiteljskih
kuća na području općine Lipovljani.
Natječaj za sufinanciranje obnove obiteljskih kuća objavljen je
u kolovozu prošle godine. Na njega
se javilo 8 vlasnika privatnih obiteljskih kuća,
no dvoje prijavljenih na natječaj nije imalo sve
potrebne uvjete, a dvoje vlasnika, čiji su projekti
odobreni, naknadno je odustalo od investicije.
Tako je ostalo 4 vlasnika koji će u svoje objekte,
kako bi im bili energetski učinkoviti, uložiti preko
100.000 kuna. Oko 40% uložit će Fond za zaštitu
okoliša, a 10% će se sufinancirati iz Proračuna
općine Lipovljani, u ovom slučaju 22.800 kuna.
Rok za završetak radova je listopad ove godine.
U općinskoj vijećnici, u ponedjeljak, 13.
travnja, potpisnike Ugovora dočekao je i

pozdravio Mario Ribar, općinski načelnik, koji
je pohvalio odluku državnog Fonda da se
ulažu sredstva i pripomogne korisnicima u
poboljšanju energetske učinkovitosti njihovih
stambenih objekata. U taj program se uključila
i općina Lipovljani koja je osigurala 75.000 kuna za svoj udjel u ovome projektu ‘Energetske
učinkovitosti obiteljskih kuća na području
općine Lipovljani’. Sva planirana sredstva, na
žalost neće biti utrošena, istaknuo je načelnik
Mario Ribar, jer su prihvaćene investicije manje od ukupno planiranih sredstava, pa će se
općinskim vijećnicima predložiti izdvajanje još
dijela planiranih sredstava za sufinanciranje i
dobivanje potrebnih energetskih certifikata,
kad radovi budu završeni.
Za program izgradnje i uređenje energetski
učinkovite fasade na obiteljskoj kući, ugovor o
subvencioniranju su potpisali Tomo Ljubojević
i Neven Vitković iz Lipovljana, a za program
izmjene energetski učinkovite stolarije ugovor
su potpisali Marija Tremski iz Piljenica i Mario
Božić iz Lipovljana, koji su se na kraju ove male
svečanosti potpisivanja Ugovora zahvalili općini
i Fondu na subvencioniranju tih projekata. Sredstva su bespovratna, ali strogo namjenska za
odobreni trošak uređenja.

OČIŠĆENE ČETIRI ‘DIVLJE DEPONIJE’ ODBAČENOG OTPADA
U AKCIJI ‘ZELENA ČISTKA’

Više od 30 volontera i ljubitelja prirode
sudjelovalo je u subotu, 11. travnja u velikoj
ekološkoj akciji ‘Zelena čistka’ na području
općine Lipovljani. Akciju je organizirala općina
Lipovljani i komunalni redar Nikola Horvat,
a čistile su se četiri lokacije ‘divljih deponija’
odbačenog otpada i smeća u okolici Piljenica.
‘Zelena čistka’ na području općine Lipovljani povodi se već nekoliko godina
kroz organiziranje dobrovoljne radne akcije
čišćenja odbačenog otpada, na području
općine. Ove su godine u ‘Zelenoj čistki’
sudjelovali djelatnici komunalnog poduzeća
‘Lipkom servisi’ iz Lipovljana, organizacija
žena HSS-a ‘Hrvatsko srce’ i članovi mladih
HSS-a Lipovljani, učenici i učiteljice Osnovne
škole Josipa Kozarca, područni odjel Piljenice,
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članovi mjesnih odbora Lipovljani, Krivaj,
Piljenice i Kraljeva Velika, i članovi Lovačkog
društva Lipovljani.
Već na prvoj lokaciji ‘divlje’ deponije
smeća, kod Piljenica u pravcu Ilove, volonteri
su prikupili gotovo pola traktorske prikolice
odbačenog smeća, koju uz volontere-čistače
voze djelatnici ‘Lipkom servisa’ kako bi prikupljeni otpad moga biti propisno zbrinut.
Potom su volonteri otišli do smećem
zagađene šume, uz cestu prema Banovoj Jarugi. Za skupljeni otpad, uz šumski put kod
Čertaka, više nije bilo mjesta u traktorskoj
prikolici, pa je skupljen u vreće i bit će transportiran sljedećih dana na deponiju smeća. U
trosatnoj akciji tako je prikupljeno više tona
otpada odbačenog u prirodi, koji će sada ipak

završiti na redovnoj deponije smeća.
Ovom akcijom čišćenja, općina Lipovljani
sudjelovala je u najvećoj ekološkoj kampanji
u Hrvatskoj, ‘Zelena čistka’ – jedan dan za
čisti okoliš, koja se provoditi četvrtu godinu
za redom na području cijele Hrvatske. Kampanja čišćenja zagađene prirode održava se
u sklopu globalne akcije Let’s do it! World
Cleanup 2015, u suradnji s još 112 zemalja svijeta. Glavni cilj kampanje je podizanje svijesti
svih građana Hrvatske o potrebi preuzimanja
odgovornosti u stvaranju i načinu primarnog
odlaganja otpada, te o saniranju postojećih
‘divljih deponija otpada’. Čist okoliš je pravo
i obaveza svih nas, a posebno područja koja
imaju bujnu i očuvanu vegetaciju, poput
općine Lipovljani.
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ZAPOČELE PRIPREME ZA OVOGODIŠNJE ‘LIPOVLJANSKE SUSRETE’
Radnim sastankom u uredu načelnika
općine Lipovljani, Maria Ribara, o organizacijskim, tehničkim i financijskim pitanjima, u
četvrtak, 26. ožujka, i službeno su započele
pripreme za ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’.
Na razgovorima je sudjelovao i Vladimir Bilek,
zastupnik češke i slovačke nacionalne manje
u Hrvatskom saboru, koji je i ove godine dao
podršku u organizaciji Lipovljanskih susreta.
Pred članovima Organizacijskog odbora
velik je posao pripreme programa i kvalitetnog
trodnevnog sadržaja ‘Lipovljanskih susreta
2015‘, koji će se po šesti puta održati nakon njihovog obnavljanja krajem kolovoza 2010. godine.
Lani su ‘Lipovljanski susreti’ donijeli novinu u
svom programu, vrlo kvalitetan sadržaj u okviru projekta ‘Zemlja -partner ‘Lipovljanskih
susreta’, u suradnji s veleposlanstvom Slovačke
u Hrvatskoj. Želja organizatora u Lipovljanima je
nastaviti s tim sadržajem i ove godine.
Tako su na prvom operativnom sastanku,
u četvrtak, 26. ožujka, dogovoreni detalji koji

će se dalje dogovarati sa
veleposlanstvom
Češke,
budući je potencijalna zemlja partner ovogodišnjih
Lipovljanskih susreta upravo Republika Češka, a
razgovarat će se i sa Savjetom za nacionalne manjine
RH o daljnjoj podršci Lipovljanskih susreta.
Na sastanku se razgovaralo i o tehničkim
pitanjima i nastupima sudionika kulturno umjetničkog
programa, ali i o financijskoj
konstrukciji ovogodišnjih Lipovljanskih susreta, za čije zatvaranje predstoji jedan ozbiljan
i odgovoran posao načelnika i članova organizacijskog odbora.
U idućih mjesec dana uz predviđene
radne sastanke u Veleposlanstvu Češke i Savjetu za nacionalne manjine RH na kojima će se

dogovoriti detalji oko uloge zemlje partnera,
te daljnje podrške ovogodišnjim Lipovljanskim
susretima, predviđeni su i radni sastanci sa svim
članovima organizacijskog odbora, na kojima
će se dogovarati detalji oko svih programskih
sadržaja, te razni operativni detalji oko organizacije ovogodišnjih Lipovljanskih susreta.

ODRŽAN RADNI SASTANAK SA VELEPOSLANIKOM REPUBLIKE ČEŠKE
U Zagrebu u sjedištu Veleposlanstva Republike Češke u RH. u srijedu, 22. travnja, održan je
radni sastanak na temu Republika Češka – Zemlja partner Lipovljanskih susreta 2015. Domaćin
radnog sastanka bio je Veleposlanik Republike
Češke u RH, Nj.E. Martin Košatka, sa suradnicima.
Izaslanstvo Općine Lipovljani predvodio je
Općinski načelnik Mario Ribar, sa suradnicima,
članovima Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih
susreta’, Mirkom Knjižekom, predsjednikom Češke
besede općine Lipovljani, te Josipom Krajči, predsjednikom Matice slovačke Lipovljani. Sastanku
je prisustvovao i Vladimir Bilek, zastupnik češke i
slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru.
Na sastanku se razgovaralo u jednom ugodnom
ozračju, te su ukratko predstavljeni ideja, te okvir
sadržaja ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, a
definirana je i uloga zemlje partnera.
Općina Lipovljani i organizacijski odbor
ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, dobilo je
podršku Veleposlanika u organizaciji, te je i
službeno potvrđeno kako će zemlja partner
ovogodišnjih Lipovljanski susreta biti Republika
Češka.

‘LIPOVLJANSKI SUSRETI 2015.’ ODRŽAT ĆE SE OD 21. DO 23. KOLOVOZA
‘Lipovljanski susreti’ ove će se godine
održati od 21. do 23. kolovoza, četvrti vikendi u
mjesecu, a trajat će tri dana, od kojih će subota,
22. kolovoza pružiti najraznolikiji program. Priprema za ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’
već uvelike traje. Održane su dvije sjednice organizacijskog odbora, na čijem je čelu Mario
Ribar, općinski načelnik. Uz organizacijski odbor formirani su i pododbori koji pripremaju
detaljni program ‘Lipovljanskih susreta 2015.’
Kao i prijašnjih godina, prvog dana, u petak, 21.
kolovoza započinju ‘Lipovljanski susreti’, a program će obilježiti ‘Zemlja partner ‘Lipovljanskih
susreta’. Ove godine to će biti Češka Republika.
Večernji program planiran je za mlade uz renomirane glazbene izvođače.
U subotu je najviše programa, predstavljaju se predstavnici nacionalnih manjina,

kroz štandove i na glavnoj pozornici, u poslijepodnevnim satima će se održati okrugli stol
na temu nacionalnih manjina, kao znanstveni
segment Lipovljanskih susreta, a na večer se
očekuje kvalitetan kulturno-umjetnički program, te gostovanje renomiranog izvođača za
sve posjetitelje.
Treći dan ‘Lipovljanskih susreta 2015.’
uobičajeno je sportski dan, a ove godine je
novitet, da će se u sklopu nedjelje održati i
‘Vatrogasni izazov’, koji se do sada održavao u
Lipovljanima početkom lipnja, kao dio ‘Susreta’.
Program se priprema detaljno, a kompletan program do sredine lipnja.
‘Lipovljanski
susreti’
manifestacija su koja se većinski financira
pokroviteljstvima i sponzorstvima, stoga ostaje još dosta posla na ugovaranju financiranja

manifestacije, te detaljiziranju programa ‘Susreta’, te planiranju marketinških aktivnosti.
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ODRŽANI 5. SUSRETI DJEČJIH FOLKLORNIH SKUPINA

Brinući se za budućnost narodnih običaja
i kulturnog blaga, KUD ‘Lipa’ iz Lipovljana
pokrenulo je prije 4 godine susret dječjih folklornih skupina, da bi se vidjelo koliko se kulturna
baština igre, pjesme i plesa prenosi na najmlađe,
na djecu koja će dalje kroz život njegovati te
običaje. U subotu, 29. ožujka, održani su 5. susreti dječjih skupina na kojima je nastupilo 5
skupina iz Lipovljana ili bliže okolice.
U ime domaćina, najmlađe folkloraše
i članove folklornih skupina, na početku
programa, pozdravila je Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’, i zahvalila svima na odazivu,
ali i trudu učitelja i koreografa na uvježbavanju
najmlađih članova folklornih skupina. Čestitke
za rad s najmlađima, ali i za organizaciju ‘Susreta
dječjih skupina’ uputio je i Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani, te 5. susrete dječjih skupina
proglasio otvorenim.
Ovogodišnje susrete, svojim nastupom, otvorili su domaćini, dječja skupina KUD-a ‘Lipa’
koja se je predstavila dječjim igrama, pjesmama
i plesovima Slavonije, voditelja Tihomira Krmeka. Pratnja im je bila tamburaška skupina ‘Lipe’,

pod vodstvom prof. Franje Rodića.
Nekad je u Rajiću, na području grada
Novske, djelovalo kulturno umjetničko društvo.
Sada narodne običaje njeguje Društvo ‘Naša
djeca’, koje je osnovano prije 6 godina. I sami su
organizatori ‘Večeri dječjeg folklora’ u Rajiću’, a
sudjeluju na dječjim smotrama. Na lipovljanskoj
pozornici predstavili su se dječjim pjesmama i
igrama novogradiškog kraja ‘Hopa cupa skoči…’,
voditeljice Mire Čuvidić. Članica iste skupine Ena
Đurić, predstavila se sviranjem ‘Igra kolo’, a u duetu s Klarom Komljenović zasvirale su i ‘Rajićki
drmeš’.
Kao gosti 5. susreta dječjih folklornih skupina, nastupila je i mješovita skupina Dječjeg
vrtića ‘Iskrica’ iz Lipovljana. Nju čine djeca
predškolske grupe i polaznici ‘Male škole’, svi
predškolskog uzrasta, koji su izveli, uz pratnju
na gitari Miroslava Horvata, pjesmice Iskriči i
Abeceda. Program su uvježbale odgajateljice
Dječjeg vrtića.
Dječjim pjesmama i igrama iz Posavine, u
pratnji tamburaške skupine, na lipovljanskoj pozornici nastupili su i članovi dječjeg ansambla

KUD-a ‘Moslavina’ iz Kutine. Dječji ansambl okuplja 40 aktivnih članova u dva dobna uzrasta.
Voditeljica im je Aleksandra Nikitović-Savić,
a asistentica Arijana Rudić. Dvije skupine ansambla uvježbale su nekoliko koreografija
primjerenih uzrastu djece, a pjesme i igre iz
Posavine izveli su veselo i razigrano.
Na kraju 5. Susreta dječjih folklornih skupina nastupila je Folklorna skupina Osnovne
škole Josipa Kozarca iz Lipovljana. Skupina broji
22 učenika trećeg razreda škole, a uče i izvode
narodne pjesme i običaje Slavonije, Posavine i
Međimurja. Izveli su plesove i igre Slavonije, a
voditeljica skupine je Ivana Toth, učiteljica osnovne škole.
Zahvaljujući na lijepim i razigranim nastupima, Marica Tisaj zahvalila je i svima koji
podržavaju ovakav radu KUD-a ‘Lipa’ i susrete
dječjih skupina. Priznanje za stalnu potporu
uručila je Mariu Ribaru za Turističku zajednicu
općine Lipovljani, koja ovaj program KUD-a ‘Lipa’ podržava od samog početka.

PJESNIČKI SUSRET ‘RIJEKA, ŠUMA, NEBO’ ODRŽAN JE PONOVO
U PILJENICAMA

Pjesnici i poklonici poezije iz Zagreba, okupljeni u Udruzi ljubitelja pera i kista ‘Pegaz’, čiji je
mentor Đuro Vidmarović, i ove godine došli su u
Piljenice na pjesnički susret ‘Rijeka, šuma, nebo’.
Višesatno druženje organizirao je Ogranak Matice hrvatske Lipovljani i Udruga žena ‘Mlinarice’,
u piljeničkom Društvenom domu, u subotu, 2.
svibnja.
Nakon kraćeg pozdravljanja, kojeg je svim
pristiglim uputila Melita Lenička, predsjednica
Ogranka MH, pjesnički susret otvorio je nastup
učenika Osnovne škole Josip Kozarca, Lipovljani,
područna škola Piljenice, recitacijama i igrokazom. Učiteljice Lidija Popović i Tatjana Dlouhi,
sa svim učenicima područne škole uvježbale
su lijep igrokaz, koji su oni odlično i dinamično
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izveli, i za to dobili pohvale i pljesak prisutnih
pjesnika.
Pod vodstvom Melite Lenička, predsjednice Ogranka MH Lipovljani, Dragutina
Pasarića, predsjednika Ogranka MH Kutina i
Đure Vidmarovića, na prigodnom Okruglom
stolu raspravljalo se na temu: ‘Urbano i ruralno
u pjesništvu’. Da možda prevladava ruralno, kao
želja i čežnja nedirnute prirode i idealizma, ponudili su kao odgovor neki pjesnici, čitajući tome
u prilog i svoje radove, dok su drugi pitali zašto
bi se pravila razlika između urbanog i ruralnog u
poeziji? Naravno, i oni su pročitali svoje radove
u prilog tome. U čitanju svojih radova iz Zagreba
sudjelovali su: Luka Štilinović, Franjo Mandić,
Hela Švarc i Alka Pintarić. Iz Kutine su sudjelovali

Katarina Brkić i Dragutin Pasarić, uključio se i
Đuro Vidmarović, a iz Novske dječja pjesnikinja
Jasna Popović Poje i Roman Vukalović.
Lagano, pjesmom do pjesme, stih po stih,
na ovom pjesničkom susretu u Piljenicama,
prisjetili su se neki pjesnici i prošlogodišnjeg
susreta, pa se došlo i do promocije zbirke
pjesama ‘Lipovjanske lutalice’, čiji je izdavač
Ogranak Matice hrvatske Lipovljani i ‘Spiritus
movens’ iz Kutine. Svoje prve radove u ‘Lipovljanskim lutalicama’ objavile su Blaženka Horvat,
Štefica Štiks, Ljubica Stublija i Slavko Blažeković.
Knjiga je predstavljena, pročitano je i nekoliko
pjesama svakog autora, a lijepim pjevačkim
nastupom, drugu promociju zbirke pjesama
‘Lipovljanske lutalice’, upotpunili su pjevači
Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipovljana
pod vodstvom prof. Franje Rodića. Uz promociju
zbirke pjesama ilustratori zbirke Zdenka Grgurić
i Slavko Blažeković upriličili su izložbu svojih
likovnih radova.
Pjesničkom susretu ‘Rijeka, šuma, nebo’ po
drugi puta domaćini su bile i vrijedne članice
Udruge žena ‘Mlinaric’, uz čije su se kolače pjesnici i ljubitelji poezije nastavili družiti i nakon
završenog programa.
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ČIHALO SE PERJE U PILJENICAMA

Čihanje perja skupljenog tijekom godine
od domaćih životinja, nekad je bio uobičajeni
posao u domaćinstvima našeg područja. Zimi,
za dugih noći, čijala bi bila mjesta društvenog
događanja po selima, mjesta korisnog posla,
a na kraju i mjesto zabave većine žitelja nekog naselja. Danas više čijala nema po našim
domaćinstvima, a sjećanje na čihanje perja, već
niz godina, organiziraju članice Udruge žena
‘Mlinarice’ iz Piljenica.

Po uzoru na tradicijski posao
i običaje čihanja perja, ove godine, žene ‘Mlinarica’ organizirale
su ‘Čijalo’ u nedjelju, 8. ožujka,
navečer, u Društvenom domu u
Piljenicama. U gostima su im bile
članice udruga žena iz bliže okolice: Kraljeve Velike, Nove i Stare
Subocke, Ilove i Janja Lipe. Sat
vremena se čihalo pripremljeno
perje ‘Mlinarica’ iz Piljenica, a ostatak vremena žene su se družile,
pjevale i plesale uz ‘Prijatelje
tambura’, domaće tamburaše
koji su ponudili tradicijski ugođaj.
‘Mlinarice’, kao odlične domaćice, a ove
godine su im u organizaciji pomogli i članovi
DVD-a Piljenice, za sve goste čehanja perja priredile su kolače, čije su recepte već objavile u
knjizi grupe autora o Piljenicama ‘Od mlinskog
kotača do ivanjskih kolača’. Na stolovima se
našlo i kolača čiji će recepti biti tiskani u novoj
knjizi, koja je u pripremi, a ‘Mlinarice’ bi voljele
da bude tiskana već ove godine. Osim kolača

bilo je i suhomesnatih proizvoda.
Po prvi puta gosti piljeničkog ‘Čijala’ mogli su probati, i glasovanjem odabrati, najbolju
domaću kobasicu pripremljenu u Piljenicama.
Biralo se među 10 odličnih suhih kobasica
različite recepture, a najviše glasova dobila je
kobasica koju je na degustaciju ponudio Robert
(i Zrinka) Rožić. U ime ‘Mlinarica’ Melita Lenička,
nagradila je vlasnika najboljeg, ili možda najukusnijeg, suhomesnatog proizvoda domaće
proizvodnje, što je poput čijala, također, tradicijski posao i običaj naših domaćinstava, ipak još
uvijek puno više prisutan nego čijalo. Poklone
su dobili još Damir Kvaternik i Jasnim Mandin,
čije su kobasice dobile nešto manje glasova, od
pobjedničke, ali još uvijek odličnog okusa za osvajanje drugog mjesta.
‘Čijalo u Piljenicama’ podsjetilo je još jednom na tradicijske poslove i običaje hrvatskog
sela, tijekom njegovog razvoja. Kako sela tiho
propadaju, a s njima i gotovo svi njegovi običaji,
sjećanje na čihanje perja iz negdašnjih vremena,
za svaku je pohvalu, a svi gosti s nestrpljenjem će
čekati čihanje perja u Piljenicama i iduće godine.

IZASLANSTVO OPĆINE LIPOVLJANI NA OBILJEŽAVANJU
20. OBLJETNICE ‘BLJESKA’ U NOVSKOJ I JASENOVCU
Sjećanjem na hrabre i odlučne hrvatske branitelje, pripadnike Hrvatske vojske i policije, te
odavanjem počasti svim poginulim braniteljima,
obilježeno je 20 godina od izuzetno značajne
pobjede ‘Bljesak’, kojom je u Domovinskom ratu
u potpunosti oslobođena zapadna Slavonija od
srpske okupacije tog djela Hrvatske. Izaslanstvo
općine Lipovljani, poštujući žrtvu hrvatskih branitelja, sudjelovalo je u obilježavanju obljetnice
‘Bljeska’ u Novskoj i Jasenovcu.
Obilježavanje 20. obljetnice ‘Bljeska’ u Novskoj održano je u četvrtak, 30. travnja. Započelo
je polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u gradskom parku, uz
odavanje počasti poginulim braniteljima, a nakon toga je pod predsjedanjem Nikoline Šepović,
predsjednice Gradskog vijeća grada Novske,
održana svečana sjednica u Gradskoj vijećnici.
Vijence su položila i svijeće upalila brojna
izaslanstva, a među njima bilo je i izaslanstvo
općine Lipovljani. Vodio ga je Tomislav Lukšić,
zamjenik načelnika općine Lipovljani, uz Anku
Doležal, predsjednicu Općinskog vijeća i Mirjanu
Faltis, ravnateljicu Osnovne škole Josipa Kozarca.

Prigodnu molitvu predvodio
je župnik Milan Vidaković, uz
nazočnost i drugih svećenika
Novljanskog dekanata, među
njima i Josipa Bogovića,
župnika lipovljanske župe.
Izaslanstvo općine Lipovljani
potom je bilo nazočno i na
svečanoj sjednici u Gradskoj
vijećnici Novske.
Uz Dan općine Jasenovac
U
večernjim
satima,
u
četvrtak,
30.
travnja obilježavanje 20. obljetnice ‘Bljeska’ i Dan općine,
održano je i u Jasenovcu.
Poginulim braniteljima i osloboditeljima Jasenovca u
spomen, položeni su vijenci
i upaljene su svijeće. Zajedno s predstavnicima
Lipika, Kutine, Novske, Popovače i Sunje, svijeću
je u centru Jasenovca upalila i Anka Doležal,
predsjednica Općinskog vijeća Lipovljani.
Počast su odali i članovi braniteljske udruge

općine Lipovljani.
Uz Dan općine i oslobođenja Jasenovca, u
Društvenom domu je održana svečana sjednica, kojoj je bilo prisutno izaslanstvo općine
Lipovljani.

ODRŽANA PROMOCIJA ZBIRKE PJESAMA ‘LIPOVLJANSKE LUTALICE’

Članovi Ogranka Matice hrvatske Lipovljani,
u programu obilježavanja Dana župe i općine Lipovljani, pripremili su svečanu promociju zbirke

pjesama ‘Lipovljanske lutalice’,
nedavno tiskane knjižice svojih
članova. U knjižnici i čitaonici,
u srijedu, 18. ožujka navečer,
okupio se velik broj prijatelja
pjesničke riječi i poznavatelja
lipovljanskih autora, čiji su
literarni radovi po prvi puta tiskani u obliku knjige.
Promociju
pjesničke
zbirke ‘Lipovljanske lutalice’
vodila je Melita Lenička, predsjednica Ogranka MH, kojoj su autori zahvalili i
na trudu oko priprema za tiskanje ove knjižice. O
nastajanju zbirke, šarolikim temama i načinom

izričaja, na promociji je govorio Dragutin Pasarić,
novinar i publicista iz Kutine. Zbirka ‘Lipovljanske lutalice’, naglasio je tijekom predstavljanja,
nema ambiciju ući u antologiju pjesništva, no
ovdje je važno da obogaćivanje vlastite duše
bude dar i za druge duše.
U zbirci pjesama ‘Lipovljanske lutalice’ po
prvi puta tiskana su lirska ostvarenja Blaženke
Horvat, Štefice Štiks, Ljubice Stublija i Slavka
Blažekovića. Uz njihove pjesme tiskani su i
likovni radovi članova lipovljanskog ogranka
Matice hrvatske. Motive prirode i Lipovljana za
pjesničku zbirku ‘Lipovljanske lutalice’ nacrtali
su Zdenka Grgurić, Vlatka Vidiček-Dam, Slavko
Blažeković i Dubravko Kraljevac.
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ODRŽAN ZNANSTVENO STRUČNI
SKUP UZ DAN JOSIPA KOZARCA
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Znanstveno stručnim skupom
na temu: ‘Molitvenici u hrvatskoj
književnosti’, u okviru trećih Dana Josipa Kozarca, u Lipovljanima je u petak,
13. ožujka započelo sedmodnevno
obilježavanje Dana općine i Dana
župe. Kroz tjedan dana održan je
bogat program obilježavanja, za
stanovnike općine Lipovljani, ali i
mnogobrojne goste, koje su došli u
Lipovljane, oko blagdana sv. Josipa,
zaštitnika župe i općine Lipovljani.
Narodna knjižnica i čitaonica
Lipovljani, bila je domaćin znanstveno stručnom skupu, kojemu je
radovima, najviše, pridonio stručni
tim Filozofskog fakulteta Sveučilišta J
.J. Strossmayera iz Osijeka, uz Centar
za znanstveni rad HAZU iz Vinkovaca
i Općinu Lipovljani.
Početak i otvorenje znanstveno
stručnog skupa, svojim obraćanjem i
pozdravnim riječima održali su Josip
Krajči, predsjednik Organizacijskog
odbora u pripremi stručnog skupa,
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Krunoslav Jakupčić, voditelj UPŠ
Zagreb. Josip Krajči zahvalio je svima
sudionicima za odaziv i pripremljene
radove. Mario Ribar, načelnik općine
zaželio je svima dobrodošlicu, te naglasio kako se ovogodišnji treći po
redu Dani Josipa Kozarca održavaju
uz obljetnicu 130 godina od dolaska
Josipa Kozarca u Lipovljane, kao upravitelja u Šumariju Lipovljani koji je

fakultet u Osijeku, otvorila je stručni
skup izlaganjem: ‘Hrvatska latinička
grafija do Josipa Kozarca’. Potom je
Zlata Šundalić, redovita profesorica,
Filozofski fakulteta govorila o temi:
‘Zašto govoriti o molitvenicima’, a
na kraju svog predavanja, Narodnoj
knjižnici i čitaonici u Lipovljanima
poklonila je set tiskanih molitvenika
s obradom, u izdanju Filozofskog
fakulteta iz Osijeka.
Ljiljana Kolenić, redovita profesorica, održala je izlaganje: Grafija i
jezik Adžićeve „Abekavice“, a Silvija
Ćurak, poslijedoktorandica, je govorila o ‘Složenicama u molitvenicima 18.
stoljeća’. Tim predavanjima pridružila
se i Vera Blažević Krezić, znanstvena novakinja koja je izložila temu:
Molitvenička fauna – na primjeru
Kanižlićeva molitvenika ‘Bogoljupstvo na poštenje svetoga Franceška
Saverije (1759)’.
Ovogodišnji znanstveno stručni
skup zaključili su studenti 5. godine Filozofskog fakulteta u Osijeku,
Antun Lešič, prezentirajući rad: ‘Motiv ljubavi i mržnje u molitveniku
“Primogući i srce nadvladajući uzroci”
Antuna Kanižlića’, te Danijel Vilček,
koji je predstavio svoj rad: Motivi
vječnosti i prolaznosti u Kanižlićevu
molitveniku
„Bogoljupstvo
na
poštenje svetoga Franceška Saverije“.
Zbog nemogućnosti prisustvovanja,
Anica Bilić, znanstvena savjetnica i

u Lipovljanima nakon svoga dolaska
boravio punih deset godina (1885.1895.) Kruno Jakupčić je podržavajući
Dane Josipa Kozarca naglasio kako se
u Hrvatskoj ove godine obilježava 250
godina od planskog gospodarenja
šumama, a u tom poslu jako se istakao i Josip Kozarac, koji se uspješno
bavio, među ostalim, i problemima
uzgoja nizinskih poplavnih šuma.
Nakon
uvodnog
obraćanja
i svečanog otvorenja Dana Josipa Kozarca radni dio izlaganja na
znanstveno stručnom skupu, pripao je profesoricama i studentima s
Filozofskog fakulteta u Osijeku. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog

upraviteljica Centra za znanstveni
rad HAZU u Vinovcima pripremila je
i priložila stručni rad: ‘Abekavicza illyricska i Quotidiana mortis memoria
et preces ad inpetrandam bonam
mortem, dva slavonska molitvenika
Stjepana Adžića iz 18. stoljeća’.
Na kraju znanstveno stručnog
skupa, uz Dane Josipa Kozarca u
Lipovljanima, na vrlo zanimljivim
izlaganjima svima je još jednom zahvalio Josip Krajči, a općinski načelnik
Mario Ribar i Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća predali su
sudionicima skupa priznanja Općine
Lipovljani, te izrazili nadu i želju
buduće suradnje.

ZAJEDNIČKI PROGRAM SVIH

U
čast
Dana
općine
i župe Lipovljani, sve kulturno umjetničke udruge iz Lipovljana priredile su
zajednički, jednosatni prigodni program, u nedjelju, 15. ožujka,
na večer u Društvenom domu. Pjevački i plesni program gledao
je veliki broj sumještana
i gostiju, na čelu s Oleksandrom
Levchenkom,
veleposlanikom Ukrajine u
Hrvatskoj.
Na blagdan sv. Josipa
slavi se Dan župe u Lipovljanima, pa je Mješoviti
pjevački zbor ‘Lira’, baš
pjesmom
posvećenom
sv.
Josipu
započeo
ovogodišnji
program
članova svih lipovljanskih
kulturno umjetničkih udruga. Nakon uvodne pjesme pozdravne
riječi dobrodošlice, čestitke izvođačima i čestitke za Dan župe i Dan
općine prisutnima su uputili Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, Vlado Klasan, gradonačelnik
Novske i Oleksandr Levchenko,
veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj.
Uz velik broj sumještana koji
su gledali jednosatni prigodni
program, ali i tek djelić onoga što
članovi kulturnih udruga znaju
i čime nastupaju na mnogim
svečanostima, koncert uz Dan
općine gledali su mnogobrojni
gosti. Među njima i Jaroslav Simonov, ataše za kulturu ukrajinskog veleposlanstva, Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika, Tomislav
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VELEPOSLANIK OLEKSANDR
LEVCHENKO OTVORIO IZLOŽBU
‘BISER DNIPROPETROVSKE REGIJE’

H LIPOVLJANSKIH UDRUGA

Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani i Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani. Članovi pjevačkog
zbora ‘Lira’ otpjevali su još dvije pjesme, a nakon njih program
su nastavili članovi KUD-a ‘Lipa’, koji su se predstavili pjesmama
i plesovima lipovljanskog kraja, a tamburaška skupina odsvirala
je tri pjesme.
Učenici
i
učitelji
Osnovne škole Josipa
Kozarca predstavili su
se pjesmom i scenskom
igrom, a pjevačka skupina ‘Lepeza’, Češke beseda
općine Lipovljani predstavila se pjesmama na
češkom i Hrvatskom.
Tri dobno različite
skupine
Plesno-akrobatsko navijačkog kluba
‘Iskrice’, izvele su svoje koreografije, a članice folklorne skupine KUD-a ‘Lipa’ otpjevale su
pjesmu i na slovačkom. Pjevački zbor Udruge umirovljenika
općine Lipovljani nastupio je s dvije lijepe pjesme.
Gledatelje su raspoložili i
članovi Udruge mladih Veritas,
izvedenim pjesmama, a na kraju
svečanog programa lipovljanskih
udruga, predstavio se i pjevački
zbor KPD-a Ukrajinaca ‘Karpati’ koji su zapjevali ukrajinske
pjesme.
Program uz Dan župe i općine
Lipovljani započeo je pjesmom
članova ‘Lire’ posvećene sv. Josipu, a završio je čitanjem pjesme:
‘Zaštitniku Lipovljana’, također posvećene sv. Josipu.

Oleksandr Levchenko, veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj, otvorio je
na prigodnoj svečanosti, u nedjelju,
15. ožujka, u Narodnoj knjižnici i
čitaonici u Lipovljanima, izložbu
tradicijske ukrajinske kulturne baštine
‘Biser dnipropetrovske regije’. Prije
svečanog otvorenja izložbe, članovi
KPD ‘Karpati’ priredili su književno
veče posvećeno Tarasu Ševčenku, a
sve to u okviru ovogodišnjeg programa obilježavanja Dana župe, škole
i općine Lipovljani.
Članovi Kulturno prosvjetnog
društva Ukrajinaca ‘Karpati’ iz Lipovljana, već niz godina obilježavaju
godišnjicu rođenja Tarasa Ševčenka,
najvećeg pjesnika Ukrajine, a
ovogodišnje književno veče, njihov

pjesničkom i likovnom izričaju Tarasa
Ševčenka, pročitale članice ‘Karpata’, a
nekoliko pjesama pročitali su i učenici
ukrajinskog jezika lipovljanske osnovne škole.
Ivan Semenjuk je pozdravio sve
prisutne posjetitelje, a zadovoljstvo
radom KPD-a ‘Karpati’, suradnjom s
ukrajinskim Veleposlanstvom i postavljenom izložbom, izrazio je i Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani, naglasivši
kako i općina Lipovljani, kroz podršku
ovoj izložbi kao domaćina, želi dati i
podršku ukrajinskom narodu u Ukrajini
koji su u izuzetno teškoj situaciji.
Izložbu je, uz pojašnjenje o nastanku ‘Petrikivskog rospisa’, odnosno
‘Petrikivskog slikarstva’, tradicijske kulturne baštine iz Dnipropetrovske regije

je doprinos programu obilježavanja
Dana općine Lipovljani. Zbor ‘Karpata’ otpjevao je jednu uglazbljenu
pjesmu Tarasa Ševčenka, na početku
književne večeri u Lipovljanima, a
onda je Ivan Semenjuk, predsjednik
‘Karpata’, pozdravio prisutne goste i
izvođače programa.
Potom je, kratko, na težak i kratak
život pjesnika i slikara, prisutne podsjetio Pavle Holovčuk iz Lipovljana, a
nakon toga su njegovu pripremljenu
studiju o intimnom, ljubavnom životu
i ženama, kao muzama za inspiraciju u

Ukrajine i proglašenog nematerijalnog
blaga UNESCO-a, otvorio Oleksandr
Levchenko, veleposlanik Ukrajine. Izrazio je zahvalnost općini Lipovljani
za njegovanje ukrajinskog jezika i kulture, a podsjetio je prisutne i na veze
ukrajinskih gradova i regija s hrvatskim gradovima i županijama. Zahvalio
je hrvatskom narodu na podršci koju
pruža Ukrajini u trenutnoj borbi protiv agresije i podsjetio da je i Hrvatska
prije 20-tak godina prolazila sličnu
agresiju, po čemu su Hrvatska i Ukrajina u mnogočemu slične.
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SVEČANU SJEDNICU UZ DAN OPĆINE LIPOVLJANI UVELIČAO VELIK BROJ
UZVANIKA I GOSTIJU

Svečanom sjednicom i dodjelom godišnjih
nagrada općine Lipovljani, završeno je
ovogodišnje obilježavanje Dana općine Lipovljani, koji se slavi na blagdan sv. Josipa, nebeskog
zaštitnika župe i općine Lipovljani. Ove godine
Plaketom općine Lipovljani nagrađeni su Florijan Rožić, vrlo uspješni mladi atletičar iz Piljenica
i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
U Društvenom domu u Lipovljanima,
na svečanoj sjednici općine Lipovljani, u
četvrtak, 19. ožujka navečer okupio se velik
broj uzvanika i gostiju. Dan općine Lipovljani,
svojim dolaskom uveličali su: Marijana Petir,
hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu,
Martin Košatka, veleposlanik Češke u RH, Juraj
Priputen, veleposlanik Slovačke u RH, Jaroslav
Simonov, izaslanik Oleksandra Levchenka, veleposlanika Ukrajine u RH, Vladimir Bilek i Boris
Kovačić, saborski zastupnici, Ivo Žinić, župan
i Anita Sinjeri-Ibrišević, zamjenica župana

Sisačko-moslavačke županije, te mnogobrojni
načelnici i gradonačelnici općina i gradova iz
Sisačko-moslavačke županije.
O jednogodišnjem radu Općinskog vijeća
općine Lipovljani, od prošlogodišnjeg Dana
općine, do ovogodišnje 12. sjednice, te o donesenim odlukama Općinskog vijeća, prisutnima
je na svečanoj sjednici govorila Anka Doležal,
predsjednica Općinskog vijeća Lipovljani.
O ulaganjima u općinu Lipovljane, izgradnju vodovodne i komunalne mreže, uređenju
prometnica i društvenih domova, te o planiranim projektima, potrebi početka izgradnje
prometnog čvora u Lipovljanima i problemima
poljoprivrednika oko zakupa zemlje, na sjenici
je detaljno govorio Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani.
Rad općine Lipovljani i provedbu projekata,
te bogat i raznolik kulturni život, u svom pozdravnom govoru pohvalio je i Ivo Žinić, župan

Sisačko-moslavačke županije, koji je obećao
dalju suradnju na zajedničkom ostvarenju novih
projekata općine Lipovljani i županije.
Zadovoljstvo otvorenjem novoizgrađenog
objekta knjižnice, te svega viđenog na uređenju
i izgradnji Lipovljana, izrazio je i Vladimir
Stojsavljević, izaslanik ministrice kulture, koji je
istako kako je prvi puta u Lipovljanima. Zaželio
je i daljnji uspješni rad, te nastavak suradnje
Ministarstva kulture i općine Lipovljani.
Izuzetno zadovoljstvo s radom Maria Ribara,
općinskog načelnika, svih općinskih službi, te
ostvarivanju razvojnih projekata i poticajne
podrške radu i aktivnostima pripadnika nacionalnih manjina, u svom govoru, naglasio
je u svom obraćanju Vladimir Bilek, saborski
zastupnik. Naglasio je i kako općina Lipovljani
može služiti kao primjer dobrog i uspješnog
rada, unatoč izuzetno teškoj godini kakva je bila
prošla godina, te pružio daljnju podršku u realizaciji projekata.
Svim nazočnim na svečanoj sjednici u Lipovljanima obratila se i Marijana Petir, zastupnica
u Europskom parlamentu, koja je pohvalila
rad općinskog čelništva i zaželjela ostvarenje
svih planiranih projekata općine Lipovljani, te
obećala suradnju i daljnju podršku u realizacija
budućih projekata.
Pri kraju svečane sjednice predane su i
godišnje nagrade općine Lipovljani. Za izuzetne
sportske rezultate Plaketom je nagrađen Florijan Rožić iz Piljenica, mladi sportaš s izuzetnim
rezultatima u atletici. Plaketu mu je predala
Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća.
Plaketom je nagrađeno i Ministarstvo kulture RH
za odlučni suradnju s općinom Lipovljani i ulaganje znatnih financijskih sredstava u izgradnju
knjižice. Mario Ribar, načelnik općine Plaketu
je predao Vladimiru Stojsavljeviću, pomoćniku
ministrice kulture, koji je zahvalio na godišnjoj
nagradi općine Lipovljani.
U programu svečane sjednice općine Lipovljani sudjelovali su, članovi zbora ‘Lira’, te mladi
glazbenici, polaznici glazbene škole, koji su se
predstavili izvođenjem dijela klasične glazbe.

U ČAST POGINULIM BRANITELJIMA I PREMINULIM STANOVNICIMA OPĆINE
POLOŽENI SU VIJENCI, UPALJENE SVIJEĆE, TE JE SLUŽENO MISNO SLAVLJE
Svečani program obilježavanja Dana župe i općine Lipovljani, u četvrtak,
19. ožujka, na blagdan sv. Josipa,
započeo je prisjećanjem na poginule
hrvatske branitelje i sve preminule
župljane i stanovnike općine Lipovljani.
Na mjesnom groblju u Lipovljanima,
pred Veliki križ, položeni su vijenci i
upaljene su svijeće.
Svečano polaganje vijenaca i
paljenje svijeća započeli su članovi
UHDVDR-a, ogranak Lipovljani Željko
Pogačić i Željko Zorić. Potom su vijenac položili čelnici općine Lipovljani Anka Doležal, predsjednica Općinskog
vijeća, Mario Ribar, općinski načelnik i Tomislav Lukšić, njegov zamjenik.
U ime Sisačko-moslavačke županije vijenac je položila dožupanica Anita
Sinjeri-Ibrišević.
Potom su mnogobrojni predstavnici lipovljanskih ustanova i udruga
građana ispred Velikog križa upalili svijeće. Sjećanje na nekadašnje stanovnike
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općine i župe Lipovljani nastavilo se molitvom Josipa Bogović, lipovljanskog župnika, a svečanom ozračju pridonijeli su i članovi MPZ ‘Lira’,
koji su izveli dvije sakralne pjesme. U čast Dana župe i Dana općine
Lipovljani, u župnoj crkvi sv. Josipa služeno je i misno slavlje. Vodio ga
je župnik Josip Bogović, a nazočni su bili čelnici i vijećnici općine Lipovljani, mnogobrojni gosti i uzvanici, te vjernici župne zajednice.
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NAGRAĐENI
NAJUSPJEŠNIJI
UČENICI NA
SVEČANOM
OBILJEŽAVANJU
DANA ŠKOLE
Svečanim predstavljanjem
obrazovnog rada, kroz radionice o svim školskim predmetima, te dodjelom priznanja najboljim
učenicima, u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima, u utorak,
17. ožujka, obilježen je Dan škole. Slave ga uz 18. ožujka, rođendan
Josipa Kozarca, hrvatskog šumara i književnika, po kome škola nosi
ime.
Prigodnim kvizom znanja iz svakog predmeta, za sve učenike škole,
započelo je ovogodišnje obilježavanje Dana škole. Na svečanom programu sve učenike i goste škole pozdravila je Mirjana Faltis, ravnateljica
škole, a pozdravima se pridružio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani,
koji je podržao rad ove, kao je istakao, najvažnije ustanove na području
općine. Čestitao je učenicima i učiteljima zavidne uspjehe na natjecanjima tijekom ove školske godine i potvrdio daljnje pružanje potpore školi
i socijalnim programima za učenike.
Dan škole i uspjehe učenika čestitali su još i Vlado Klasan, gradonačelnik
Novske, te Marin Piletić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije.
Uz mnogobrojne goste, svečanom programu prisustvovali su učenici i
učitelji svih škola koje nose ime Josipa Kozarca iz Hrvatske.
Svoje školske predmete, kroz scenske nastupe, predstavili su učenici
škole. Posebno su naglasili kako se u lipovljanskoj školi uči čak 5 stranih
jezika, a svečanost su završili zajedničkom pjesmom, novom himnom
škole. Nju je napisala učiteljica Anita Hrup, a uglazbio Jasenko Horvat.
Prije toga, 30-tak učenika nagrađeno je prigodnim darovima i priznanjima škole za ostvarene rezultate u školskim natjecanjima. Nagrađeni su

učenici koji su na županijskom natjecanju iz rukometa osvojili 3. mjesto.
Uz mentora Georgija Šebu, to su učenici Erika Toth, 8.b, Antonija Štavalj,
8.b, Manuela Sopić, 8.a, Dorotea Vulić, 8.b, Margareta Kokolek, 8.a, Gabriela Kojnok, 8.b, Matea Dudaš, 8.a, Melani Panižić, 7.a, Gabriela Žabek, 6.a,
Sara Zeman, 6.b, Ivana Babić, 6.b, Antonela Kojnok, 8.b, Martina Dzjama,
8.a i Dorotea Goršek, 6.a.
Za najsportašicu škole u ovoj godini proglašena je Antonija Štavalj,
8.b, čiji je mentor Georgije Šeba. Na vjeronaučnoj županijskoj olimpijadi
2. mjesto osvojili su Klara Ćosić, 8.a, Mateo Matoš, 8.c, Matea Dujić, 7.a i
Ivan Milinović, 7.a, uz mentoricu, vjeroučiteljicu Vericu Razum Hrmo.
Za uspjeh literarne skupine priznanje su dobile: Klara Ćosić, 8.a, Andrea Mađar, 8.c i Tihana Srdarević, 8.a. Mentorica im je bila Anka Doležal.
Učenica Klara Ćosić, 8.a, za osvojeno 3. mjesto iz geografije na
županijskom natjecanju, a mentorica joj je bila nastavnica geografije
Ivana Toth.
Priznanje i nagradu dobila je i Tihana Srdarević, 8.a, koja je osvojila
na županijskom natjecanju 1. mjesto iz engleskog jezika, uz mentoricu,
nastavnicu engleskog jezika Sanju Martić.
Klara Ćosić, osvojila je 1. mjesto iz povijesti na županijskom natjecanju, pa je uz mentoricu, Martinu Đanić, također prigodno nagrađena.
Za ovu školsku godinu kao najučenice škole proglašene su Klara Ćosić
i Tihana Srdarević, 8.a razred.
Uz Dan škole održan je i 2. susret učenika škola Josipa Kozarca.

SVEČANO OTVORENA KNJIŽNICA I ČITAONICA U LIPOVLJANIMA
Narodna knjižnica i čitaonica u Lipovljanima,
koja je građena, uređivana i opremana gotovo
10 godina u fazama, otvorena je na svečanosti u
okviru obilježavanja ovogodišnjeg Dan općine
Lipovljani, u četvrtak, 19. ožujka. Rezanjem vrpce, knjižnicu je otvorio, Vladimir Stojsavljević,
pomoćnik ministrice kulture, uz asistenciju Ive
Žinića, župana Sisačko-moslavačke županije i
Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani.
Na svečanosti otvorenja Narodne knjižnice
i čitaonice u Lipovljanima, okupio se veliki broj
uzvanika, ali i knjižničara s područja Sisačkomoslavačke županije. O usponima i padovima
u gotovo stogodišnjem razvoju knjižničarstva
i čitalačke publike u Lipovljanima, na početku
svečanosti govorila je Marica Tisaj, knjižničarka
i prva ravnateljica općinske ustanove Narodna
knjižnica i čitaonica Lipovljani.
O tijeku izgradnje i namjeni lijepog i
funkcionalnog novog objekta knjižnice, te
o novim mogućnostima na području kulture, društvenog života, ali i obrazovanja, na
svečanom otvorenju knjižnice, govorio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Pritom se
zahvalio svima koji su pomogli u ostvarenju
gradnje i opremanja objekta knjižnice.
Zadovoljstvo što je nazočan na otvorenju
knjižnice u Lipovljanima, u kojima se uspješno
ostvaruju mnogobrojni projekti razvoja, izrazio
je i Ivo Žinić, župan Sisačko moslavačke županije,
obećavši pri tome daljnju suradnju županije i
općine Lipovljani na ostvarivanju novih projekata.

Čestitkama
na
izgradnji knjižnice i
čitaonice, i željama
da se novim prostorom
koriste
svi stanovnici, od
najmlađih do najstarijih, te zahvalom
i drugima, koji su uz
Ministarstvo kulture
uložili sredstva uz
izgradnju ovakvog
objekta, prisutnima
se obratio i Vladimir
Stojsavljević,
pomoćnik i izaslanik ministrice kulture
Republike Hrvatske.
Nakon
otvorenja knjižnice,
lipovljanski župnik
Josip Bogović, blagoslovio je prostore knjižnice, a svi nazočni
uzvanici i gosti obišli su prizemlje i potkrovlje
izgrađene knjižnice, i razgledali književni fond i
opremljene prostore knjižnice, koje će ubuduće
u potkrovlju koristiti Dječji vrtić iz Lipovljana za
održavanje ”male škole”, odnosno obrazovanje
djece u predškolskoj dobi. Članovi pjevačkog
zbora ‘Lira’ i tamburaši KUD-a ‘Lipa’ svojim su
pjesmama oplemenili svečarsko okružje, a u
galerijskom prostoru gosti su razgledali izložbu

ukrajinske tradicijske kulture ‘Biser dnipropetrovske regije’, te izložbu fotografija ‘Šuma
okom šumara’.
U izgradnju, uređenje i opremanje
višenamjenskog objekta Narodne knjižnice i
čitaonice u Lipovljanima, koji je uz Dan općine
– 19. ožujka svečano otvoren, uloženo je preko
4 milijuna kuna, od čega najviše financijskih
sredstava Ministarstva kulture Republike
Hrvatske.
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VATROGASCI IZ LIPOVLJANA IZVRŠILI SU REKORDNIH 807 INTERVENCIJA

U protekloj godini vatrogasci DVD Lipovljani
izvršili su 79 različitih vatrogasnih intervencija,
no cijelu im je lanjsku godinu obilježila borba
protiv poplava, u četiri navrata kroz godinu, pa
su dodatno imali još 807 intervencija vezanih
uz poplave. Na obrani od poplava na području
općine Lipovljani imali su rekordna 682 ispumpavanja i saniranja bunara, a uz to su još radili
na ugrađivanju oko 40.000 vreća s pijeskom u
‘zečji nasip’ i oko 2,5 kilometra zemljanih nasipa.
No, njihov lanjski humanitarni posao prešao
je općinske i županijske granice, pa su tako na
području poplavljene Gunje, nakon pucanja
savskog nasipa u svibnju, imali 108 sanacija kuća
i okućnica. Na području Petrinje radili su na 8 intervencija na ispumpavanju vode, a na području
Hrvatske Dubice izveli su 9 takvih intervencija,
što je ukupno 807 intervencija vezanih uz lanjske poplave.
Na intervencije je utrošeno 6.800 radnih
sati, potrošeno je 15 kg praha, 30 litara pjenila, 20 kilograma apsorbenta i 45 kubika vode.
Prijeđeno je 7.800 kilometara sa svim vozilima
korištenim u intervencijama. Prema procjeni
spašena je imovina od oko 11,5 milijuna kuna,

a pričinjena je šteta od 150 tisuća kuna,
pa je prošla godina bila jedna od težih
za lipovljaske vatrogasce – naglasio je u
svom izvješću zapovjednika DVD-a Lipovljani, Zlatko Pješ, na 127. godišnjoj
Skupštini DVD-a Lipovljani, održanoj u
nedjelju, 19. travnja.
Redovnu godišnju Skupštinu vodio je Stjepan Markanović, predsjednik
DVD-a Lipovljani, uz članove voditeljstva
Ljerku Šolaja i Stjepana Juga, koji je podnio izvješće o radu Upravnog odbora
i pročitao izvješće o financijskom poslovanju, a nakon izvješća zapovjednika
Zlatka Pješa, o radu Nadzornog odbora
govorila je Nada Toš. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena, kao i promjena Statutu Društva
prema novom Zakonu o radu udruga građana.
Osim velikog broja intervencija na poplavama, članovi DVD Lipovljani redovito su radili,
tijekom 2014. godine i druge preuzete obveze. U
prošloj godini imali su ukupno 18 zaposlenih, a
ukupni prihod bio im je 1.776.000 kuna. Najviše
su oprihodovali na poslovima koje ugovorno
obavljaju za INA-u u iznosu od 987.000 kuna.
Ukupni rashodi bili su im 1.637.000 kuna, pa su
u ovu godinu prenijeli gotovo 140.000 kuna.
Radilo se i na preventivnim
akcijama, održano je 6 uspješnih
preventivnih vježbi, organizirali su
Vatrogasni izazov, servisirali su 838
vatrogasnih aparata, organizirali i
humanitarnu pomoć za poplavljeno
područje županjske Posavine. Rad
DVD-a Lipovljani bio je na visokoj
razini, raznolik i humanitaran, s
članovima pripravnim u svako doba pomoći ljudima kojima je to
potrebno.
Takav rad DVD-a Lipovljani,

pohvalili su, i članovima se za uloženi trud duboko zahvalili, prije svega Mijo Brlečić, predsjednik
i zapovjednik Vatrogasne zajednice Sisačkomoslavačke županije i Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani. On je u četiri navrata u protekloj godini vodio Stožer za obranu od poplava
općine Lipovljani, čiji su najvažniji operativci bili
upravo vatrogasci DVD-a Lipovljani, ali i vatrogasci ostalih vatrogasnih društava općine.
Čestitke za rad uputili su i mnogobrojni predstavnici vatrogasnih društava
Sisačko-moslavačke županije, ali i Suzana Anžur,
zapovjednica PGD Bizovik iz Slovenije, društva
s kojim članovi DVD-a Lipovljani već 40 godina
održavaju prijateljske veze. Zahvalu za sve intervencije uputila je i Melita Mihalić, u ime GD
Crvenog križa Novska, koji je također znatno pomogao ugroženima u poplavama.
Na kraju ovogodišnje Skupštine, divljenje
i zahvalu za izuzetno vrijedan rad lipovljanskih
vatrogasaca uputili su Teodor Fricki, počasni
predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i
Marijana Petir, zastupnica u Europskom parlamentu iz Hrvatske, koja je Društvu darovala
zastavu Europske unije kako bi ponosno vijorila
u Lipovljanima, koje često zovu ‘Europa u malom’, kako je naglasila i europarlamentarka Petir.

VATROGASCI OPĆINE LIPOVLJANI LANI SU BILI NA
REKORDNOM BROJU INTERVENCIJA

Nakon održanih redovnih godišnjih skupština u sva 4 dobrovoljna
vatrogasna društva općine Lipovljani, u ponedjeljak, 27. travnja održana
je i Skupština Vatrogasne zajednice općine Lipovljani za 2014. godinu. Bila
je to teška godina za vatrogasce Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, s
rekordnim brojem intervencija. Ipak, velikim naporima spašeno je preko 10
milijuna kuna vrijedna imovina, a pričinjena šteta se procjenjuje na oko 150
tisuća kuna.
Godišnju Skupštinu Vatrogasne zajednice općine Lipovljani vodio je
Danijel Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani, koji je podnio izvješće o radu
za prošlu godinu, a pročitao je i financijsko izvješće o poslovanju Zajednice
u prošloj godini. Izvješće zapovjedništva za 2014. godinu podnio je Zlatko
Pješ, zapovjednik VZO Lipovljani, a prijedlog da se izvješća usvoje, u ime
Nadzornog odbora, dala je Nada Toš. Na Skupštini VZO Lipovljani bio je
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prisutan 21 član Skupštine, od 28 koliko ih ukupno broji.
Uz intenzivnu obranu od poplave, u 4 navrata tijekom prošle godine,
na području općine Lipovljani, vatrogasci VZO Lipovljani sudjelovali su
u sanaciji poplave u Slavoniji, koju je prouzročilo pucanje nasipa na Savi.
Radilo se na sanaciji u Rajevu Selu, ali se prikupljala i humanitarna pomoć.
U 9 dana prikupljeno je namirnica za 9 kombi vozila koje su dostavljene
do skladišta Crvenog križa u Novskoj i Privlaci. Prikupljeno je i 97 velikih
rola bala sijena, koje su u 3 šlepera poslane prema Slavoniji, kao i jedan
kamion s 12 tona uvrećanih žitarica. Stoga je Mijo Brlečić, predsjednik
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije, u ime stradalih
posavskih sela i DVD-a Drenovci, uručio Zahvalnicu DVD-u Lipovljani i
Piljenice, na pruženoj pomoći za vrijeme katastrofalnih poplava. Istako
je da su svi vatrogasci Sisačko-moslavačke županije u protekloj godini
dali čak 149.000 radnih sati dobrovoljnog rada na inervencijama u našj
županiji, ali i u čitavoj Hrvatskoj.
U prošloj godini Vatrogasna zajednica općine Lipovljani raspolagala
je s nešto više od 181.000 kuna, a ukupni rashodi bili su 180.000 kuna.
Za ovu godinu planiraju prihod u visini 220.000 kuna, od čega 200.000 iz
Proračuna općine Lipovljani. Tim novcem bit će, kao i do sada, financiran
rad sva 4 vatrogasna društva općine Lipovljani. Na uspješnom radu u
protekloj godini, u ime općinskog načelnika Maria Ribara, čestitao im
je i duboko zahvalio Mrioslav Horvat, dopredsjednik Općinskog vijeća
općine Lipovljani. Sve programe razvoja i opremanja vatrogasnih
društava općina Lipovljani i dalje će se pomagati iz Proračuna općine
Lipovljani jer su vatrogasci pokazali da su vrlo organizirana snaga u svim
izvanrednim životnim (ne)prilikama.

www.lipovljani.hr

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a KRIVAJ
Dobrovoljno vatrogasno društvo Krivaj
održalo je redovnu godišnju Skupštinu u
nedjelju, 12. travnja u krivajskom Društvenom
domu. Na Skupštini ovog, brojčano najmanjeg
vatrogasnog društva, na području općine Lipovljani bilo je prisutno 23 člana, dovoljno za
redoviti rad Skupštine, koju je vodio predsjednik
Marko Živoder, a toliko je bilo i prisutnih gostiju
iz nekoliko vatrogasnih društava iz susjedstva.
Izvješće o radu Društva u 2014. godini u
ime Upravnog odbora podnio je Branko Chour,
a o radu zapovjedništva govorio je Zoran Tisaj.
U protekloj godini nisu imali niti jedan požar,
ali su zato, kao i mnogi drugi vatrogasci, bili
angažirani u borbi protiv poplava. Zajedno s
drugim vatrogasnim društvima, članovi DVD-a
Krivaj radili su na obrani od poplava u Kraljevoj
Velikoj i u Hrvatskoj Dubici, te tijekom ljeta i na
sprječavanju poplave u samom Krivaju. Malo je
to neobično, jer je Krivaj smješten na brijegu,
no tijekom jedne noći pala je velika količina
kiše koja se slila u dvorišta i podrume 10-tak
obiteljskih kuća i uzrokovala priličnu štetu.
Lani su imali i inspekcijski pregled, a vatrogasni inspektor nije našao nepravilnosti u radu.
Također su imali i operativnu provjeru od strane
zapovjednika VZ općine Lipovljani na kojoj su
zadovoljili.
U blagajničkom izvješću moglo se čuti da su
lani imali ukupni prihod, nešto veći od 13.600

kuna, a rashod nešto
veći od 11.000 kuna,
no govoreći o radu
Društva i Vatrogasne
zajednice općine Lipovljani,
Danijel
Ribarić, predsjednik zajednice, rekao je kako
im je neke troškove
direktno platila Vatrogasna zajednica, pa
su ukupna ulaganja u
ovo društvo nešto veća
od 18.000 kuna. Za
ovu godinu planiraju
nabavu vatrogasnih B i
C cijevi kako bi mogli sigurno intervenirati jer su
im postojeće dotrajale.
Prošlogodišnju rad pohvalio je i Tomislav
Lukšić, zamjenik načelnika općine, koji je naglasio kako nikad nije dosta financijskih sredstava,
ali i da će za ovu godinu iz općinskog Proračuna
vatrogastvo općine imati oko 360.000 kuna na raspolaganju. Također je zahvalio na
sudjelovanju članova DVD-a Krivaj u obrani
od poplava, te predložio rad na pomlađivanju
Društva.
Na Skupštini su usvojene izmjene i dopune
Statuta društva, a 10-tak članova dobilo je spomenicu za članstvo u vatrogastvu. Za 20 godina

u vatrogasnom članstvu spomenicu mogu nositi: Dubravka Makal, Magdalena Merhaut, Marko
Živoder, Jaroslav Makal, Ivan Magdić, Tomislav
Šafarik, Mihael Pastor, Krunoslav Kuharić, Zoran
Sakač, Maja Zorić i Valentina Kuharić.
Za 30 godina vatrogasnu spomenicu mogu
nositi: Branko Chour, Dražen Javiljak i Davor
Prebežac. Prisutnima na Skupštini vatrogasne
spomenice uručio je Danijel Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani. Dobar rad DVD-a Krivaj,
u ovoj godini, na kraju Skupštine, zaželjeli su
predstavnici susjednih vatrogasnih društava
s kojima vatrogasci iz Krivaju već niz godina
uspješno surađuju.

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA
UDRUGE ANTIFAŠISTA LIPOVLJANI

Udruga antifašista, UABA općine Lipovljani, jedna je od najmlađih udruga građana
općine Lipovljani. Djeluju nešto više od godinu
dana, od 14. studenog 2013. godine, kad su se
članovi s lipovljanskog područja, ukupno njih
17, sporazumno odvojili od UABA grada Novske
i osnovali udrugu u općini Lipovljani. U subotu,
7. ožujka održali su redovnu godišnju skupštinu
u Lipovljanima na kojoj su prihvaćena izvješća o
dosadašnjem radu i Plan rada za 2015. godinu.
Izvješće o radu u protekloj godini podnio je
Željko Pujić, predsjednik UABA općine Lipovljani. Istakao je ponos radom članova ove male
udruge, koja ima 25 članova. Naime, nakon osnivanja i uređivanja ‘papirnatog’ dijela osnivanja
udruge, članovi su zajedno s članovima UABA
Novska započeli s aktivnostima na obnovi spomenika na Opekama. Spomenik je podignut
na sjećanje legendarnog prijevoza žita 1943.
godine iz Slavonije na Banovinu. Uz izradu
spomen-ploče, završetak radova na spomen

obilježju na Opekama, obilježen je 14. rujna
prošle godine, svečanim skupom koji je podržao
i Šumarski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
Tijekom godina velik broj spomenika žrtvama
u Drugom svjetskom ratu je oštećen. Velikim naporima UABA, u zadnje vrijeme
obnovljeni su spomenici u
Krapju, Krivaju, Plesmu i prošle
godine, spomenik na Opekama. Kako su spomenici mjesta
i podsjetnik na dio nacionalne
povijesti, u 70. godišnjici pobjede u 2. svjetskom ratu, članovi
udruge će nastaviti raditi na njihovom uređenju i obnavljanju.
U prošloj godini članovi UABA
općine Lipovljani nastavili su,
kako kažu, njegovati tradicije
narodno-oslobodilačke borbe
(NOB-a), pa su posjećivali
mjesta koja su vezana uz bitne

događaje tijekom Drugog svjetskog rata.
U prošloj godini radili su sa skromnim financijskim sredstvima, nešto većim od 5.000 kuna,
prikupljenih članarinom i donacijama. Za ovu
godinu, planiraju ostvariti prihod nešto manji
od 10.000 kuna, od čega bi najveći dio sredstava
uložili u obnovu spomenika poginulim u 1. svjetskom ratu na mjesnom groblju u Lipovljanima.
Na godišnjoj Skupštini članova UABA općine
Lipovljani bili su prisutni i članovi udruga UABA
s područja Sisačko-moslavačke županije, ali i nedalekih , Lipika, Pakraca i Daruvara, s kojima se
godinama surađuje, kako je to bilo i tijekom 2.
svjetskog rata. Rad udruge je pozdravio i Milovan
Bojčetić, predsjednik Zajednice UABA Sisačkomoslavačke županije i član Predsjedništva SABA
RH. Čestitao je na aktivnostima. U ime načelnika
općine, rad UABA općine Lipovljani pozdravio
je Miroslav Horvat, dopredsjednik Općinskog
vijeća općine Lipovljani.
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ČLANOVI ‘LIPE’ NASTAVILI USPJEŠNO NJEGOVANJE I
IZVOĐENJE HRVATSKOG I SLOVAČKOG FOLKLORA

Od nastupa na blagdan Tri kralja, u lipovljanskoj župnoj crkvi, početkom siječnja, pa sve
do Božićnog koncerta, odnosno organizacije
dočeka Nove godine na kraju godine, članovi
Kulturno-umjetničkog društva ‘Lipa’ iz Lipovljana, bili su stalno angažirani tijekom 2014.
godine. Ostvarili su tako 33 nastupa i raznih
drugih akcija u prošloj godini u Hrvatskoj i
nastupe u BiH i Slovačkoj. Vrlo uspješnu prošlu
godinu zaokružili su prihvaćanje izvješća o radu
u 2014. godini, na redovnoj godišnjoj Skupštini,
održanoj u subotu, 7. ožujka navečer.
Osim velikog broja nastupa, članovi
KUD-a ‘Lipa’ mogu se ponositi i suradnjom s

Maticom slovačkom općine Lipovljani, ali i ostalim udrugama u Lipovljanima, jer je i Matica
slovačka imala prošlu godinu za pamćenje, a
sve to zahvaljujući i članovima KUD-a ‘Lipa’.
Naime, članovi ‘Lipe’ osim hrvatskog, njeguju
i folklorne običaje Slovaka, pa u suradnji s Maticom slovačkom općine Lipovljni, nastupaju na
kulturnim manifestacijama Saveza Slovaka u Republici Hrvatskoj.
Ovogodišnju Skupštinu vodila je Marica
Tisaj, dugogodišnja angažirana predsjednica
KUD-a ‘Lipa’, sa suradnicima, koja je i podnijela
izvješće o radu ‘Lipe’ u 2014. godini. Osim velikog broja nastupa, KUD ‘Lipa’ u prošloj godini

imao je 58.644 kune prihoda. Za sve aktivnosti
potrošili su 56.162 kune, a ove godine plan financijskih prihoda im je na razini prošlogodišnjeg,
uz 30.000 uvećanja, kada će se ići u tiskanje
monografije KUD-a.
KUD ‘Lipa’ i ove godine očekuju brojni nastupi na predstavljanju hrvatskog i slovačkog
folklora, na lipovljanskom području, na
smotrama i manifestacijama u Hrvatskoj, ali i
u inozemstvu. Financijska sredstva diktirat će
broj gostovanja i nastupa, te tiskanje knjige o
KUD-u ‘Lipa’ i uz 90. obljetnici djelovanja, koja je
obilježena krajem prošle godine.
Rad ‘Lipaša’ pohvalili su gosti Skupštine,
čelnici lipovljanskih srodnih udruga, a u ime
Maria Ribara, općinskog načelnika, na izuzetnim
rezultatima, i velikom uloženom trudu kroz
čitavu godinu, čestitkama se pridružio i Miroslav
Horvat, dopredsjednik Općinskog vijeća općine
Lipovljani.
Na kraju Skupštine donesena je odluka o
usklađivanju Statuta KUD-a ‘Lipa’ s novim Zakonom
o udrugama, te Plan rada za 2015. godinu. KUD
‘Lipa’ upisuje i nove članove, a u svojem članstvu
žele vidjeti mlade plesače, pjevače i svirače na koje
bi prenijeli bogatu tradiciju Društva.

PROŠLE GODINE ČLANOVI
ČEŠKE BESEDE OPĆINE
LIPOVLJANI IMALI SU 25
ODLIČNIH NASTUPA

Prošle godine navršilo se 10 godina rada obnovljene Češke besede
na području općine Lipovljani. U tih 10 godina ova udruga građana, čiji
je cilj njegovanje govora, pjesme i običaja čeških doseljenika na područje
općine Lipovljani, stekla je veliki ugled i mnoga priznanja za rad svojih
članova, nastupe i prezentiranje češke kulture i sačuvanih običaja. U
Hrvatskoj djeluje 30 Čeških besedi, neke i duže od 80 godina, no Češka
beseda općine Lipovljani u samom je vrhu najaktivnijih Beseda, posebno
po kvaliteti rada, iako je jedna od najmlađih u Savezu Čeha RH.
S takvim rezultatima dočekana je i redova izborna Skupština Češke
besede općine Lipovljani, koja je održana u subotu, 11. travnja u lipovljanskom Društvenom domu. Skupštinu je vodio Mirko Knjižek, ujedno
i predsjednik Češke besede, s članicama Mirjanom Markić i Liduškom
Goršek. Nakon uvodnog pozdravljanja mnogobrojnih gostiju podnio je
izvješće o radu Češke besede u 2014. godini.
– Češka beseda imala je lani 25 javnih nastupa, najviše u Lipovljanima, ali i na manifestacijama u okviru Saveza Čeha u RH. Zapaženo smo
nastupili u Kaptolu na ‘Dožinkama’ i na ‘Lipovljanskim susretima’, a gostovali smo i van granica, u Prijedoru – naglasio je Mirko Knjižek, u izvješću
o radu u 2014. godini.
Za sve te nastupe utrošili su veliki broj sati u probama i vježbanju
pjevanja, sviranja i plesanja, a surađivali su i s učenicima u Osnovnoj
školi koji uče češki jezik. Ni lani nisu uspjeli riješiti problem odgovarajuće
prostorije za društvo, pa to smatraju neuspjehom. Obilježavanjem Dana
češke kulture u Lipovljanima i sudjelovanjem na ‘Božićnim koncertima’ u
Zagrebu i Lipovljanima, završili su rad u prošloj godini. Na svim tim aktivnostima, na kraju izvješća, članovima Besede zahvalio se osobno Mirko
Knjižek, priznavši da je bilo lijepo raditi s takvim izvođačima i članovima
Češke besede općine Lipovljani.
U prošloj godini, prema izvješću blagajnika Branka Choura, Češka
beseda općine Lipovljani raspolagala je s 89.963 kune, od čega joj je
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najviše prihoda uplatio Savjet za nacionalne manjine RH u iznosu od 29,5
tisuća kuna. Bili su štedljivi pa su ukupno potrošili 72.471 kunu, od čega
najviše za prijevoz na nastupe što ih je koštalo ukupno 22.000 kuna. U financijskom planu za ovu godinu očekuju prihod u visini 65.000 kuna. Od
85 članova Češke besede, na Skupštini je bilo prisutno 68 članova i svi oni
su jednoglasno prihvatili podnesena izvješća o radu u prošloj godini.
Velik broj nastupa i kvalitetni rad Češke besede općine Lipovljani pohvalili su i mnogi gosti, među njima Jiří Bahnik, dopredsjednik Saveza Čeha RH
i predsjednik Češke besede Zagreba, Irinka Vidović, predsjednica češke manjine Sisačko-moslavačke županije, Josip Krajči, dopredsjednik Saveza Slovaka
u RH i predsjednik Matice slovačke u Lipovljanima, Zdenka Čuhnjil, bivša saborska zastupnica i Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća Lipovljani.
Pri kraju ovogodišnje Skupštine, članovima Češke besede predloženi
su članovi novog Upravnog i Nadzornog odbora za slijedeće 2 godine.
U novi Upravni odbor predloženi su: Branko Chour, Zdenka Dam, Ivan
Doležal, Robert Ivanec, Mirko Knjižek, Josip Kupski, Miroslav Lovčanin, Mirjana Markić, Anton Merhaut, Vera Ožoga i Vlado Pritula. U Nadzorni odbor
predloženi su: Marijan Kadliček, Stjepan Kopecki, Dragan Makal i Ladislav
Vacula. Prijedlog je prihvaćen, a sastanak predloženih i izbor čelnika Češke
besede zakazan je za 21. travnja.
Ovogodišnja Skupština svim prisutnim ponudila je i jednosatni izuzetno kvalitetni program na kom su nastupili domaćini, te gosti iz Međurića i
Drežnika, naselja u općini Rešetari. S odličnim plesom predstavila se i domaća
folklorna skupina, a
s izuzetnim izvedbama predstavila
se i pjevačka skupina ‘Lepeza’ Češke
besede općine Lipovljani. Još jedna
godišnja Skupština
Češke
besede
općine Lipovljani za
pamćenje.
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ČLANOVI PJEVAČKOG ZBORA ‘LIRA’ PONOSE SE BROJNIM, RAZNOLIKIM
I VRLO KVALITETNIM NASTUPIMA
Naš
pjevački
zbor
‘Lira’, udruga je građana,
čiji se članovi amaterski
bavi pjevanjem, no svoje
nastupe zbor izvodi vrlo
profesionalno. Odaziva se
nastupima na sve pozive
općine Lipovljani, a svojim nastupima na drugim
pozornicama u Hrvatskoj,
ali i van nje, odlično i za
primjer predstavlja Lipovljane i Hrvatsku. Na tome
im čestitam i želim da tako
i dalje nastave raditi i nastupati, u ime Maria Ribara,
načelnika općine Lipovljani
i svih njegovih suradnika,
čiju ćemo podršku kvalitetnog rada i dalje
imati – rekao je Miroslav Horvat, dopredsjednik
Općinskog vijeća općine Lipovljani, i sam član
zbora ‘Lira’, na godišnjoj Skupštini održanoj u
ponedjeljak, 20. travnja.
Redovnu godišnju Skupštinu vodio je
Vladimir Kačmarček, uz članove Nevenku Zorić
i Senku Vlahović, te zapisničarku Dubravku
Kačmarček. Izvješće o radu, praćeno fotografijama nastupa, Skupštini je izložila Nevenka
Zorić, predsjednica MPZ ‘Lira’. Sve prisutne
članove i goste podsjetila je na nastupe ‘Lire’
u 2014. godini, od nastupa u zagrebačkoj katedrali početkom godine, do Božićnog koncerta
u Lipovljanima, krajem 2014. godine. Posebno
je naglasila gostovanje i nastupe u Slovačkoj,

u suradnji s Maticom slovačkom općine Lipovljani, te gostovanje u Kaliju na otoku Ugljanu.
Financijsko izvješće za 2014. godinu podnio
je blagajnik Robert Ivanec. U protekloj godini
ostvarili su prihod nešto veći od 10.000 kuna,
no na raspolaganju su imali ukupno 18.214 kuna. Za putovanja na nastupe i ostale potrebe
potrošili su 14.394 kune, pa u ovu godinu prenose 3.820 kuna. Za ovu godinu predložili su
financijski plan nešto veći od 16.000 kuna. Sva
izvješća su jednoglasno prihvaćena.
U protekloj godini ‘Lira’ je brojila 22 člana, od
kojih je 18 bilo prisutno na Skupštini, u ponedjeljak, 20. travnja. U svojim redovima žele i mlađe
pjevače, kako bi osigurali još bolje i kvalitetnije
nastupe, i osigurali budućnost MPZ ‘Lira’. Stoga

su na godišnju Skupštinu pozvali nekoliko
mlađih glazbenika iz Lipovljana, na čelu s profesoricom Lorenom Krmpotić, i predložili im da
krenu na probe i nastupe s njima tijekom ove
godine. Poziv je prihvaćen pa će ‘Lira’ ubuduće
brojiti više od 25 članova.
Na kraju ovogodišnje Skupštine na dobroj
suradnji, na odličnom pjevanju i nastupima,
članovima ‘Lire’ zahvalili su i čestitali Ivan Hudec,
u ime Matice Slovačke općine Lipovljani, Ivan
Semenjuk, predsjednik KPD-a ‘Karpati’, Mirko
Knjižek u ime Češke besede općine Lipovljani,
Stjepan Markanović, predsjednik DVD-a Lipovljani, Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’ i
Miroslav Horvat, u ime Maria Ribara, načelnika
općine Lipovljani.

OČUVANJE JEZIKA I KULTURNIH OBIČAJA NAJVAŽNIJA IM JE ZADAĆA

Nastupom pjevačkog zbora ‘Karpata’ i
mladog plesačkog ansambla, gostiju iz Kanjiže
kod Slavnonskog Broda, u subotu, 9. svibnja
započela je 23. redovita godišnja Skupština
‘Karpata’, kulturno prosvjetnog društva Ukrajinaca na području općine Lipovljani. Društvo je
i prošle godine vrijedno radilo, a na tome im je,
na Skupštini, osobno čestitao i Veljko Kajtazi, saborski zastupnik 12 nacionalnih manjina, među
kojima i ukrajinske.
Ovogodišnju Skupštinu ‘Karpata’ vodio je
Željko Fricki, u ime radnog predsjedništva, a
otvorio ju je Mirko Fedak, član županijskog
vijeća
ukrajinske
nacionalne
manjine
Sisačko-moslavačke županije. On je podnio i pripremljeno izvješće o radu KPD ‘Karpata’ u 2014.
godini, u ime Ivana Semenjuka, predsjednika
‘Karpata’, koji je bio odsutan.
Očuvanje jezika i narodnih običaja, a onda
i prezentacija tih vrednota kroz razne nastupe,
glavna su zadaća KPD-a ‘Karpati’. Članovi su vrlo

uspješno tijekom
prošle godine na
tome radili, ostvarili su 20-tak
nastupa i radionica,
književnih i plesnih večeri, a na
‘Kriškim oblizekima’,
njihova torta ‘Kiev’
proglašena je najboljom slasticom
te manifestacije u
Križu, pa su se iskazali i u gastronomiji. Poduže
izvješće o radu i nastupima u 2014. godini
pročitao je Mirko Fedak, a izvješće o financijskom poslovanju Ankica Mrkša.
U protekloj godini KPD ‘Karpati’ ostvarili su
prihod od 64.303 kune, od čega 52.000
kuna od Savjeta za nacionalne manjine
RH. Najviše su novca potrošili na organizaciju svojih programa i putovanja
na nastupe, sve ukupno u iznosu od
63.500 kuna. Ostvarili su i manjak
prihod od 14.600 kuna koji će pokriti
sredstvima prenesenim iz prošlih godina, u iznosu od 30.400 kuna.
Prisutni članovi lipovljanskih ‘Karpata’ prihvatili su podnijeta izvješća
o radu i financijskom poslovanju, s
jednim suzdržanim glasom, pa su im
predloženi Plan rada i financijski plan
u iznosu od 66.000 kuna za 2015. godinu, koji je već djelomično i odrađen. I

ti prijedlozi su prihvaćeni.Skupština je prihvatila
i izmjene Statuta ‘Karpata’, kao udruge građana,
prema novom zakonu o udrugama, a sve promjene u Statutu članovima Društva, najprije je
pročitao predsjedavajući Željko Fricki. Na kraju
je dao i riječ prisutnim gostima.
Na velikoj radišnosti i velikom broju nastupa,
u ime općine Lipovljani i Maria Ribara, općinskog
načelnika, članovima ‘Karpata’ čestitala je Anka
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine
Lipovljani. Čestitkama se pridružio i Vlado Klasan, gradonačelnik Novske, te Veljko Kajtazi,
saborski zastupnik. On je sa suradnicima po prvi
puta bio na Skupštini KPD-a ‘Karpati’, no više puta je bio na njihovim programima i nastupima
pa je pohvalio njihov rad i istako ih kao udrugu
koja može biti primjer drugima.
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POLICIJA POKAZALA OPREMU I VOZILA NA PRVOM ‘DANU
OTVORENIH VRATA’ U LIPOVLJANIMA
osnovne škole, nižih razreda, koji su isprobali
svu opremu i vozila pokazana u Lipovljanima.
Penjali su se na policijski motor, čamac, ulazili u policijsko vozilo i upotrebljavali sirene, a
odvažniji su razgledavali oružje. S nešto većom
bojaznošću policijsku tehniku obišli su i polaznici dječjeg vrtića u Lipovlajnima, od kojih su
se neki odvažili i ući u policijsko vozilo.
Čini se da su ipak najkorišteniji dio izložene
policijske opreme bile naočale koje simuliraju
pijanstvo. Gotovo svi su ih isprobali, veseleći se
njihovim iskrivljavanju stvarnosti. Slično je bilo
i s policijskim čamcem kojim bi najmlađi žitelji
Lipovljana najradije otputovali na plovidbu za
Hvar ili Brač, a ne na policijsku intervenciju.

Djelatnici policije održali su u srijedu, 18.
ožujka ‘Dan otvorenih vrata’, u centru Lipovljana. Akcija u kojoj su stanovnicima općine
Lipovljani pokazali opremu i tehnička sredstva
koja svakodnevno koriste u svom radu, trajala
je do 13 sati, a najviše je zanimala učenike Osnovne škole Josipa Kozarca.
U organizaciji ‘Dana otvorenih vrata’
sudjelovali su policajci prometne policije PP
Kutina, članovi interventne jedinice PU Sisačkomoslavačke, članovi Auto kluba Sisak i policajci

PP Novska, koje je koordinirao Predrag Klarić,
zamjenik zapovjednika PP Novska. Građani
su mogli razgledati opremu i vozila, od policijskog automobila i motocikla, do policijskog
čamca, specijalnog vozila za intervencije na
vodi. Također mogli su vidjeti opremu za noćno
izviđanje i nadzor granice, kao i oružje, koje u
svom sastavu imaju interventne postrojbe.
Prvi ‘Dan otvorenih vrata’ policijske opreme
i tehnike u Lipovljanima, obišao je i Mario Ribar,
općinski načelnik, a najradoznaliji su bili učenici

U LIPOVLJANIMA PROVEDENA PREVENTIVNA AKCIJA ‘MANJE ORUŽJA
– MANJE TRAGEDIJA‘
Djelatnici Policijske postaje Novska
početkom svibnja provodili su redovitu, preventivnu akciju podsjećanja građana na potrebu
predaje zaostalog oružja i eksplozivnih sredstava iz svojih domova, kako bi tragedija i
nesreća bilo što manje. Uz akciju ‘Manje oružja,
manje tragedija’, ostvarili su i vrijedne rezultate
na prikupljanju ili pronalaženju oružja, streljiva
i eksplozivnih naprava na čitavom području
djelovanja PP Novska.
Novljanski policajci, zajedno s djelatnicom
Hrvatskog centra za razminiranje, u četvrtak, 7.
svibnja proveli su akciju “Manje oružja, manje
tragedija” na području grada Novske, dok su
u ponedjeljak, 11. i u utorak 12. svibnja akciju proveli u Jasenovcu i u Lipovljanima. Osim
dijeljenja letaka, na stvarne opasnosti ubojitih
vojnih sredstava, u Lipovljanima su upozoreni
najmlađi, polaznici Dječjeg vrtića u Lipovljanima i učenici nižih i viših razreda Osnovne škole
Josipa Kozarca. Policijski djelatnik o problemu
posjedovanja i mogućnostima nekažnjivog
vraćanja oružja policijskim službenicima
razgovarao je i s žiteljima Lipovljana i okolnih
naselja. I dalje se pozivaju građani da bez sankcija, dragovoljno predaju nadležnoj, ili najbližoj
policijskoj postaji, sve vrste oružja, streljiva i
minsko-eksplozivnih sredstava.
Tijekom provođenja ovih akcija samo u
mjesecu svibnju ove godine, policija je od
građana preuzela ratna ubojita sredstva: 4
pištolja, 2.008 komada raznog streljiva, 3 ručne
bombe, 3 granate, 310 inicijalnih kapisli, te
po jedan protuavionski metak, spremnik za
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automatsku pušku, granatu i ciljnik puške.
Od početka siječnja do početka svibnja
2015. godine na području PP Novska građani
su dragovoljno predali: 3 puške, 3 granate, 3
bombe i 2.985 komada raznog streljiva.
Osim toga, 5. svibnja, u Kraljevoj Velikoj, na
području općine Lipovljani, temeljem sudskog
naloga izvršena je pretraga kuće 62-godišnjeg
muškarca, pa su pronađene 4 puške, revolver,
9 spremnika za puške i pištolj, prigušivač za
malokalibarsku pušku i 2.157 komada raznog
puščanog i pištoljskog streljiva. Pronađena ubojita sredstva su oduzeta, a 62-godišnjak je zbog
nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja

oružja i eksplozivnih naprava kazneno prijavljen.
Da odbačenog oružja i minsko-eksplozivnih
naprava ima posvuda svjedoče i ovi događaji.
U utorak, 12. svibanja, kad je provođena akcija
‘Manje oružja-manje tragedija’ u Lipovljanima,
PP Novska zabilježila je 2 pronalaska minskoeksplozivnih sredstava. Prilikom čišćenja bunara
u Bairu, na novljanskom području, mještanin
je pronašao 5 bombi. U Bročicame, na kanalu
Strug, drugi je građanin bio u ribolovu pa je s
udicom izvukao bombu. Stoga se upozoravaju građani kako nikad nije dosta opreza s
odbačenim oružjem ili eksplozivnim sredstvima
na našem području.
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USPJEŠNO
KUGLAJU I
BEZ VLASTITE
KUGLANE

Osim nogometa, u Lipovljanima se sportaši
uspješno bave i kuglanjem. Iako s velikim problemima, jer nemaju kuglanu ni svoju društvenu
prostoriju, Kuglački klub ‘Slavonac’ iz Lipovljana
uspješno okuplja 20-tak članova i kuglača, a
ekipa im postiže odlične rezultate. U subotu, 9.
svibnja održali su redovnu godišnju Skupštinu
na kojoj su se osvrnuli, još jednom, na vrlo
uspješnu 2014. godinu.
Kuglački klub ‘Slavonac’, radi kao obnovljena sportska udruga od 2005. godine,
zasnovan na 50-togodišnjem temeljima istoimenog kuglačkog kluba. Na žalost, u velikom
požaru sredinom prosinca 2012. izgorjela je
kuglana u centru Lipovljana, sportski dom i
mjesto okupljanja kuglača i sportskih rekreativaca u kuglanju. Tada rad KK ‘Slavonac’ postaje
kompliciran, no održao se i uspješno nastavlja
braniti tradiciju i boje Lipovljana i u ovoj godini.
Redovnu godišnju Skupštinu, u prostorijama Ogranka UHDVDR-a Lipovljani, otvorio
je Danilo Herić, predsjednik KK ‘Slavonac’. Pozdravio je i grače i članove kluba i predložio
da Skupštinu vodi Željko Vacula, a da Darko
Miško bude zapisničar. Izvješće o radu u prošloj

godini, kao i financijsko izvješće pročitao je potom predsjedavajući Željko Vacula, a prisutni na
Skupštini su ih jednoglasno prihvatili.
– Većinu aktivnosti u prošloj godini smo
odradili na kuglani u Novskoj, za vrijeme
natjecateljske sezone. Sezonu 2013./14 završili
smo u travnju prošle godine kao 5. plasirani od
ukupno 11 ekipa u našoj ligi, što smo ocijenili
kao vrlo dobar uspjeh, obzirom na uvjete rada.
Tijekom ljeta smo se pokušali pojačati, ali bez
uspjeha. U novu natjecateljsku sezonu krenuli
smo s istim igračima i u jesen ostvarili odličan
rezultat – osvojili smo 2. mjesto na kraju polusezone – naglasio je u svom izvješću o radu u
2014. godini Željko Vacula.
U prošloj godini raspolagali su s nešto više
od 23.000 kuna, od čega su iz Proračuna općine
Lipovljani ostvarili 18.500 kuna. Od tih novaca najviše su potrošili na korištenje kuglane
u Novskoj, više od 10.000 kuna i više od 5.000
kuna na troškove natjecanja. Ukupni rashodi su
im bili 17.840 kuna, pa su nešto novca prenijeli i
u ovu godinu. Zbog kriznih vremena nisu uspjeli
naći sponzore kluba, a mnoge sitne troškove
snosili su sami.

Uspjeh koji su postigli time je
veći. Naime, nakon usvajanja izvješća
i Planova za 2015. godinu, igračima
su uručene medalje za osvojeno 3.
mjesto na kraju natjecateljske sezone
2014./15. koja je završila prije mjesec
dana. Nastavljaju se natjecati u 3. HKLsjever, zona Bjelovar-Sisak, a u program rada
stavili su i pomlađivanje ekipe, te sudjelovanje
na kup utakmicama i županijskom kuglačkom
prvenstvu. Ustrajat će na inicijativi za izgradnju
nove kuglane i vlastitog prostora za rad kluba.
U ime općinskog načelnika Maria Ribara,
nazočne na godišnjoj Skupštini pozdravio
je Josip Štavalj, vijećnik Općinskog vijeća Lipovljani. Čestitao je ekipi na uspješnom
natjecanju, izrazio razumijevanje za organizacijske probleme, pohvalio uključivanje kluba u
organizaciju sportskog dana na ‘Lipovljanskim
susretima 2014.’ kroz turnir u boćanju i obećao
daljnje financiranje kluba prema mogućnostima
općinskog Proračuna.
U 2014. godini za Kuglački kluba ‘Slavonac’
igrali su: Darko Miško, koji je treći igrač lige po
broju srušenih čunjeva, Danilo Herić, Goran
Musij, Željko Vacula, Ivan Nađ, Dubravko Mihalić,
Antonio Sajko, Neven Hinić, Darko Zeman i Zoran
Kordas. Svi oni dobili su, na kraju ovogodišnje
Skupštine, medalje 3. HKL za osvojeno 3. mjesto
na kraju prvenstva. Pozivaju se zainteresirani za
rad i kuglanje u Kuglačkom klubu ‘Slavonac’ iz Lipovljana da se uključe u članstvo kluba.

RADNOM AKCIJOM I PRVIM ULOVIMA ČLANOVI ‘ŠARANA’
OTVORILI NOVU RIBOLOVNU SEZONU
Radnom akcijom na uređenju i čišćenju obala vodotoka, zabacivanjem prvih udica u vodu
i kuhanjem fiša, članovi Športsko ribolovnog
društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, u petak, 1. svibnja
otvorili su ovogodišnju ribolovnu sezonu. Dok
mnogi tog dana odlaze u prirodu roštiljati i proslaviti Praznik rada, sportski ribiči iz Lipovljana,
već godinama, kreću u još jednu, novu sezonu
ribolova, uz maksimalnu brigu o prirodi i vodama s kojima gospodare.
Članovi lipovljanskog ‘Šarana’ gospodare
s vodama na području općine Lipovljane i

vodama na općinskim granicama, poput
Pakre i Struga, i trude se tijekom čitave
godine dobro gospodariti ribljim fondom,
ali i brinuti za okoliš. U petak, 1. svibnja, od
jutarnjih sati najprije su kosili i čistili obale
vodotoka, a tek nakon ručka, skuhanog
fiša na licu mjesta, zabacili su prve udice u
vodu. Na otvorenju ribolovne sezone bilo
je gotovo 40 članova, koji i ovu godinu
člansku iskaznicu plaćaju 500 kuna, uz
obvezano sudjelovanje na najmanje dvije
radne akcije čišćenja okoliša.
Sve svoje ribolovne vode, članovi
‘Šarana’ već su ove godine poribili s preko
300 kilograma šarana, što ih je koštalo više
od 6.000 kuna. Akcije poribljavanja planiraju i dalje tijekom godine na vodotocima,
a većina članova najčešće ribu love na vodama Struga i Pakre. Osim ribolova, nastavit
će i s radim akcijama uređivanja obala na
kojima love, te s akcijama čišćenja bačenog
ili donesenog otpada. Pozivaju sve ljubitelje
ribolova da se uključe u njihovo društvo, a
posebno na početku sezone pozivaju djecu i mlade da se uključe u rad ribolovnog
Društva, kako bi što više boravili u prirodi i
brinuli se za nju i njene blagodati.

Nakon akcije uređivanja obala vodotoka, na
kojima će ubuduće provoditi vrijeme čekajući
da riba zagrize, okrjepu uz odličan fiš, zabačene
udice na otvorenju ribolovne sezone pokazale su da su mlađi ribolovci, članovi ‘Šarana’,
nešto uspješniji od starijih članova. Prve ribe,
uglavnom šarane, ali bilo je tu i babuški, i rogana, i tolstolobika, ulovili su mladi članovi
Društva. Uglavnom, odličan i uzbudljiv početak
ribolovne sezone za ribiče ‘Šarana’ iz Lipovljana.
Svi zainteresirani za ribolov i boravak u prirodi
pozivaju se na uključivanje u rad, odnosno
članstvo u ŠRD ‘Šaran’, a sve informacije se mogu
dobiti kod Josipa Hudeca, predsjednika i Veljka
Lisca, tajnika Društva u Lipovljanima.
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