BESPLATNI PRIMJERAK
Broj 17.
lipanj - kolovoz 2015.

PREDSTAVLJEN PROGRAM, POKROVITELJI
I ZEMLJA PARTNER OVOGODIŠNJIH
”LIPOVLJANSKIH SUSRETA”
str. 3
IZGRADNJOM MRTVAČNICE
str. 4

ZAPOČELO RJEŠAVANJE
DUGOGODIŠNJEG PROBLEMA

ZAVRŠENI RADOVI U ULICI
ANTE STARČEVIĆA

GROBLJA U PILJENICAMA
str. 7

KONSTITUIRANI MJESNI ODBORI PILJENICA,
KRALJEVE VELIKE, KRIVAJA I LIPOVLJANA

str. 8

www.lipovljani.hr

INA - GENERALNI SPONZOR OVOGODIŠNJIH‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA’
INA – Industrija nafte d.d. ove će godine
biti generalni sponzor kulturne i turističke
manifestacije ‘Lipovljanski susreti 2015.’ koji
će se održati od 21. do 23. kolovoza. Ugovor
o sponzorstvu potpisan je u ponedjeljak,
13. srpnja, u općinskoj vijećnici općine
Lipovljani.
U ime INA-e ugovor je potpisao Zoran
Bonjaj, direktor proizvodne regije Središnja
Hrvatska, a u ime općine Lipovljani Mario
Ribar, općinski načelnik. Kako INA i ove godine sponzorira program obilježavanja 13.
listopada, Dan branitelja općine Lipovljani,
u ime UHDVDR, ogranak Lipovljani, ugovor o tom sponzorstvu potpisao je Željko
Pogačić, predsjednik Udruge.
U općinskoj vijećnici, na početku potpisivanja sponzorskog ugovora između
INA-e – Industrije nafte i općine Lipovljani sve prisutne pozdravio je Mario Ribar, načelnik općine. Predstavio je gostima svo bogatstvo tradicije i
različitosti općine Lipovljani i podsjetio na trajnu, polustoljetnu povezanosti INA-e i Lipovljana, od početka eksploatacije nafte na lipovljanskom
području, početkom 60-tih godina prošlog stoljeća.

Naglasio je također, da se potpisuju dva
sponzorska ugovora, i to općina Lipovljani,
za organizaciju ‘Lipovljanskih susreta 2015.’
i UHDVDR, ogranak Lipovljani za Dan branitelja općine Lipovljani. U protekle dvije
godine, kroz ugovorena sponzorstva INA
je financijski pomogla realizaciju više programa na području općine Lipovljani, te kroz
te ugovore sponzorirala više od 80.000 kuna,
a korisnici su bile razne udruge i općina
Lipovljani.
Ugovore o sponzoriranju potom su potpisali Zoran Bonjaj, u ime INA-e, Mario Ribar, u
ime općine Lipovljani i Željko Pogačić, u ime
UHDVDR-a, ogranak Lipovljani. Još jednom
je INA-i i njihovim predstavnicima zahvalio
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani,
čestitao im što će ove godine biti generalni
sponzor ‘Lipovljanskih susreta’, te ih pozvao na ovu trodnevnu kulturnu i
turističku manifestaciju nacionalnih manjina Republike Hrvatske u Lipovljanima. Potpisivanju ugovora o sponzorstvu bili su prisutni još Tomislav
Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani i Anka Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća općine Lipovljani.

POLUSTOLJETNI PARTNER I PRIJATELJ OPĆINE LIPOVLJANI

Prisutne svečanom potpisivanju sponzorskih ugovora
u Lipovljanima, pozdravio je i Zoran Bonjaj, direktor proizvodne regije Središnja Hrvatska, u ime INA-e. Podsjetio je
da je na području Sisačko-moslavačke županije i općine
Lipovljani, INA već dugo prisutna, i da su kroz to vrijeme
postali partneri i prijatelji, o čemu svjedoči i potpora INAe nizu projekata koji obogaćuju kvalitetu života ljudi u
ovom kraju.
U svom prigodnom obraćanju istaknuo je da je INA uvijek

bila uz hrvatske veterane, o čemu svjedoči i potpora Udruzi
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za obilježavanje
Dana branitelja. Također je istakao zadovoljstvo što se i ove
godine pruža podrška ‘Lipovljanskim susretima’ vrijednoj
manifestaciji koja promiče i INI bliske vrijednosti. Čestitao
je organizatorima na nastojanju da svake godine obogate
program novim i atraktivnim sadržajem i tako Lipovljane i
‘Lipovljanske susrete’ učine zanimljivim za sve generacije
stanovnika županije i brojne goste.

RADNI SASTANAK SA NOVIM RAVNATELJEM JU PP LONJSKO POLJE

Prvi radni sastanak Maria Ribara, načelnika
općine Lipovljani i Ivora Stanivukovića, nedavno
imenovanog novog ravnatelja Javne ustanove
Park prirode Lonjsko polje i njegovih suradnika,
održan je u Lipovljanima, u utorak, 16. lipnja, a
razgovaralo se o mogućnostima unapređivanja
zajedničke suradnje. Javna ustanova PP Lonjsko
polje naslanja se, a u jednom
djelu se i prostire, na teritoriju općine Lipovljani, pa se u
budućnosti želi ostvariti bolja komunikacija i zajednička
suradnja u radu, na dobrobit svih stanovnika općine
Lipovljani, ali i svih drugih
stanovnika u granicama Parka prirode Lonjskog polja.
Općinski načelnik Mario
Ribar sa zadovoljstvom je
pozdravio inicijativu većeg
otvaranja Javne ustanove
PP Lonjsko polje prema
stanovnicima i lokalnim
jedinicama
samouprave:

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
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općinama i gradovima. U pozdravnom
obraćanju naglasio je da je općina Lipovljani
i do sada bila partner Javne ustanove, ali da ta
suradnja može biti i puno bolja, kroz veću suradnju i poticanjem više zajedničkih projekta.
I novi ravnatelj Ivor Stanivuković pozdravio je
otvorenost i spremnost općine Lipovljani na

suradnju, a posebno je naglasio želju za većom
zajedničkom suradnjom, zajedničkom izradom
projekata razvoja i zajedničkim nastupom u kojem će općine i gradovi predstaviti i iskoristiti
svoje kvalitete i posebnosti. Naglasio je i ono
što se već duže od 10 godina očekuje čuti od Javne ustanove Park prirode, da ona želi biti jedan
od nositelja razvoja čitavog
područja Donje Posavine, kroz
veće iskorištenje bogatstava
Lonjskog polja koje ono nudi.
Općinski načelnik Mario
Ribar predstavio je novom
ravnatelju Ivoru Stanivukoviću
projekt izgradnje i razvoja
turističke infrastrukture općine
Lipovljani, ispod auto-ceste,
vrijedan više od 32 milijuna kuna, pomoću kojeg bi turisti vrlo
jednostavno i brzo stigli u Lonjsko polje. Također, uputio je
poziv za nastup JU PP Lonjsko
polje na ovogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’.
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PREDSTAVLJEN PROGRAM, POKROVITELJI I ZEMLJA
PARTNER OVOGODIŠNJIH ”LIPOVLJANSKIH SUSRETA”
Mjesec dan prije početka ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, Mario Ribar, predsjednik
Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih susreta’ i
načelnik općine Lipovljani, zajedno s partnerima,
pokroviteljima i članovima Organizacijskog odbora, u četvrtak, 17. srpnja, u vijećnici općine
Lipovljani, predstavio je program ovogodišnjih
‘Lipovljanskih susreta’, centralne manifestacije
kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Time su završile pripreme za
ovogodišnju trodnevnu manifestaciju, koja će se
održati od petka, 21. do nedjelje 23. kolovoza, pa se
kreće u realizaciju ostvarenja planiranog programa.
Ovogodišnji ‘Lipovljanski susreti’ održat će
se, najavio je Mario Ribar, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske i
pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije,
a generalni sponzor bit će INA. Ovogodišnja
zemlja partner ‘Lipovljanskih susreta’ je Češka, a
po prvi puta, nakon obnovljenog organiziranja
‘Susreta’, organizirat će se i gospodarski skup
pod nazivom: ‘Mogućnost gospodarske suradnje Češka – Hrvatska, prilika za Lipovljane i
Sisačko-moslavačku županiju.
Baš gospodarskim susretom i predstavljanjem
Češke, kao zemlje partnera ‘Lipovljanskih susreta’,
u petak, 21. kolovoza započeti će ovogodišnja
manifestacija, koja već prvu večer nudi posjetiteljima bogat večernji program i gostovanje
Maje Šuput, u zabavnom dijelu programa.
Subota, 22. kolovoza u potpunosti je
posvećena prezentaciji kulturnog stvaralaštva i
tradicijske baštine pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Posjetitelji će moći
obići izložbene štandove nacionalnih manjina,
Savjet za nacionalne manjine RH organizirat će
Okrugli stol na kojem će se raspravljati o problemima nacionalnih manjina, a na kraju će 10
društava nacionalnih manjina iz svih dijelova
Hrvatske, na središnjoj pozornici pokazati
pjesmom i plesom svoje običaje i kulturno bogatstvo. Očekuje se i gostovanje vrhunskog
ansambla ‘Gaudeamus’ iz Praga.
U zabavnom djelu večeri nastupit će Nina
Kraljić, ovogodišnja pobjednica pjevačkog

natjecanja ‘The Voice’ i Miroslav Škoro.
Trećeg dana ‘Lipovljanskih susreta 2015.’, u
nedjelju, 23. kolovoza održat će se niz sportskih
natjecanja, a po prvi puta u okviru manifestacije i 6. ‘Vatrogasni izazov’, međunarodno
natjecanje vatrogasnih ekipa, koje se do sada
u Lipovljanima održavalo početkom lipnja.
Zadnji dan ‘Lipovljanskih susreta’ završit će tradicionalnom finalnom utakmicom turnira ulica, i
zabavom na otvorenom, uz TS Ambari.
Na ovogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’ očekuje se gotovo tisuću sudionika u
raznim programima, pa je Mario Ribar, u ime
organizatora zahvalio svim pokroviteljima,
sponzorima, izvođačima programa, ali i volonterima na angažiranju pri ostvarivanju programa
‘Lipovljaskih susreta’.
O organiziranju gospodarskog susreta i
mogućnostima za Lipovljane i čitavu Sisačkomoslavačku županiju potom je govorio Boris
Mesarić, predsjednik HGK, Županijske komore Sisak, koja je uz Veleposlanstvo Republike Češke u
RH, partner Gospodarskog susreta, a o turističkom
značaju ‘Lipovljanskih susreta’ govorio je Željko
Lenart, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
O pripremama za ‘Susrete’ i raznolikom kulturnom programu nacionalnih manjina, više je
govorio Vladimir Bilek, saborski zastupnik i član
Savjeta za nacionalne manjine RH, a o značaju
‘Lipovljanskih susreta’ za Sisačko-moslavačku
županiju govorio je Marin Piletić, dožupan
Sisačko-moslavačke županije, u svoje, ali i u ime
prisutne zamjenice župana Anite Sinjeri-Ibrišević.

Na predstavljanu programa ‘Lipovljanskih susreta 2015.’ bili su još prisutni: Libuša
Stranjik, predsjednica Saveza Čeha u RH, Lidija
Dujmenović, ravnateljica NIU ‘Jednote’, Mirko
Knjižek, predsjednik Češke besede općine Lipovljani, Anka Doležal, predsjednica Općinskog
vijeća općine Lipovljani i većina članova Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih susreta’.

REPUBLIKA ČEŠKA
OVOGODIŠNJA
ZEMLJA PARTNER
Na
kraju
predstavljanja
ovogodišnjeg programa ‘Lipovljanskih
susreta’, o predstavljanju
Republike
Češke na ovoj manifestaciji i izložbama,
a koje će biti izložene
za vrijeme ‘Susreta’ u
Narodnoj knjižnici
i čitaonici, govorio
je NJ. E. Martin Košatka, veleposlanik Češke u
Republici Hrvatskoj. Zahvalio je na pozivu da
upravo Češka bude ovogodišnja zemlja-partner, te izrazio veliko zadovoljstvo ostvarenom
suradnjom u pripremi ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’.

OPROŠTAJNI POSJET ŽUPNIKA JOSIPA BOGOVIĆA KOD NAČELNIKA
U oproštajnom posjetu dosadašnjeg
župnika lipovljanske župe, vlč. Josipa Bogovića,
u petak, 14. kolovoza, u uredu načelnika primio je Mario Ribar, općinski načelnik. Župnik
Josip Bogović, koji odlazi u župu Rešetare,
zahvalio je načelniku općine Lipovljani za svu
zajedničku, uspješnu jednogodišnju suradnju
i upućenu pomoć za materijalnu obnovu župe
i župne crkve u Lipovljanima.
Na oproštajnom susretu bio je prisutan
i vlč. Tomislav Pavlović, kojeg je požeški
biskup Antun Škvorčević
imenovao za novog upravitelja župe Lipovljani.
Misa
uvođenja
novoimenovanog župnika bit će
održana u nedjelju, 16. kolovoza
u župnoj crkvi sv. Josipa u Lipovljanima s početkom u 9 sati.
Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, pozdravio je i zahvalio župniku Josipu Bogoviću

na lijepoj zajedničkoj suradnji, te mu zaželio
također uspješan rad i u novoj sredini.
Općinski načelnik se ovom prilikom
upoznao i sa novim župnikom, koji je do sada
vodio Župu u Lukaču, smještenu u Virovitičko –
podravskoj Županiji, zaželjevši mu dobrodošlicu
u Lipovljane, te mu ponudio svu potrebnu
pomoć Općine Lipovljani i svih općinskih službi,
tijekom duhovnog rada i obnove župne crkve i
župe sv. Josipa Lipovljani.
Pri ovome zajedničkom susretu, već su
dogovorene određene aktivnosti, a jedna od njih je i još
jedan susret novog župnika i
općinskog načelnika, koji će
na istom okupiti suradnike u
Općini Lipovljani, te predsjednike mjesnih odbora, radi još
boljeg međusobnog upoznavanja, te upoznavanja novoga
župnika sa Župom i Općinom
Lipovljani.
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JAVNI POZIV ZA
PREDLAGANJE PROGRAMA
javnih potreba u društvenim
djelatnostima Općine
Lipovljani za 2016. godinu
Javne potrebe u društvenim djelatnostima
Općine Lipovljani za 2016. Godinu, za koje se
sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu
Općine Lipovljani, te koja će se sufinancirati su:
javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu,
kulturi, tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji, te
ostalim djelatnostima od interesa za Općinu
Lipovljani.
Pravo podnošenja prijave na ovaj poziv
imaju udruge, ustanove i vjerske zajednice koje
obavljaju djelatnost na području Općine Lipovljani, da je udruga upisana u registar neprofitnih
organizacija, da udruga ima važeći statut i druge
akte, da udruga uredno vodi zakonom propisane
evidencije, te da sredstva koristi isključivo za
opće dobro.
Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni
na prijavnici koja se može dobiti u Općini Lipovljani, ili na internetskim stranicama www.
lipovljani.hr.
Prijavnica mora biti popunjena u cijelosti
u protivnom se neće razmatrati, niti uvrstiti u
Općinski proračun za 2016. godinu.
Svaki od prijedloga programa iz pojedinog
područja mora biti obrazložen, a iznos sufinanciranja programa uskladit će se s raspoloživim
proračunskim sredstvima.
Uz obrazloženje prijedloga programa predlagatelji su dužni dostaviti detaljni financijski
plan iz kojeg će biti vidljiva sredstva planirana iz
vlastitih izvora, županijskog proračuna, fondova,
državnog proračuna i sredstva koja se planiraju
iz Općinskog proračuna općine Lipovljani.
Prijedlozi pripremljeni u skladu sa sadržajem
ovog poziva se mogu slati od dana objave poziva na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih
branitelja 3, 44322 Lipovljani, do zaključno 30.
rujna 2015. godine.
Prijavnice pristigle nakon roka za podnošenje
neće se razmatrati kao ni prijedlozi programa
onih udruga koje nisu dostavile Izvješće o namjenski uloženim sredstvima za prethodnu godinu,
ili one udruge koje su dostavile izvješće, a nisu
namjenski utrošile sredstva.

VIJENCI, SVIJEĆE I MOLITVE U ČAST POBJEDONOSNE
‘OLUJE’ I DANA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
Hrvatskom himnom i molitvama, cvijećem i
svijećama prisjetila su se izaslanstva općine Lipovljani, Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog
rata, i članovi mnogih drugih udruga općine Lipovljani, svih poginulih i umrlih branitelja, uz 20.
obljetnicu pobjedonosne ‘Oluje’. Na mjesnom groblju u Lipovljanima, kod Velikog križa, u srijedu, 5.
kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i na Dan hrvatskih branitelja odana je počast
svim žrtvama domovinskog rata.
Izaslanstvo općine Lipovljani, u kojem su bili
Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća,
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani, te općinski vijećnici Miroslav Horvat i
Veljko Dalenjak, prvi su položili cvijeće i upalili
svijeće, a potom su to učinili i čelnici UHDVDR-a,
ogranak Lipovljani. Nakon toga su svijeće upalili
i žrtvama se poklonili mnogobrojni članovi
udruga općine Lipovljani. Zajedničku molitvu
vodio je župnik Josip Bogović, a dio crkvenog
zbora otpjevao je dvije pjesme.

Posebno nadahnute molitve za poginule hrvatske branitelje, domovinu Hrvatsku
i boljitak svih stanovnika Hrvatske, izmolio je
lipovljanski župnik Josip Bogović. Na kraju je blagoslovio žrtvu branitelja, uz zajedničku molitvu
svih prisutnih. Tako se je još jednom, svečano i
dostojanstveno, u Lipovljanima prisjetilo svih
poginulih i umrlih branitelja u ratu za slobodu
Hrvatske, te tijekom ‘Oluje’ najznačajnije pobjede, koja je izborena prije 20 godina.

ZAVRŠENI RADOVI
U ULICI ANTE
STARČEVIĆA

Radovi na uređenju i obnovi drugog
dijela ulice Ante Starčevića u Lipovljanima, od
Grkokatoličke crkve do Vatrogasnog doma,
koji su započeli prije tri mjeseca, u travnju ove
godine, završili su asfaltiranjem kolnika ceste u
dužini od preko 230 metara i pješačke staze u
dužini gotovo 900 metra. Asfaltiranje kolnika
ceste završeno je u utorak, 21. srpnja, a asfaltiranje pješačke staze i kolnih ulaza u obiteljska
dvorišta završeno je u petak, 24. srpnja.
Ulica Ante Starčevića, drugi je i najčešći ulaz u

Lipovljane s Zagrebačke ulice i županijske ceste
Kutina-Novska, a ujedno je i županijska cesta,
pa je uređenje i obnova cjelokupne prometne,
kanalizacijske i pješačke infrastrukture ugovoreno zajedno s Županijskom upravom za ceste
Sisak. Ukupna investicija bila je planirana na više
od 2,2 milijuna kuna.
Uz obnovu kolnika u ulici Ante Starčevića
izgrađena je pješačka staza, te asfaltirani svi ulazi
u obiteljska dvorišta, zbog konfiguracije terena i
trase prometnice, odnosno pješačke staze. Djelatnici ”Kapitela” iz Ivanić Grada, nakon asfaltiranja,
uređenje ulice završili su uređenjem zemljanih,
odnosno zelenih površina. Tako su Lipovljani
dobili, u roku od 9 mjeseci u dvije faze, koliko
su sve zajedno trajali radovi, još jednu potpuno
uređenu i infrastrukturom opremljenu ulicu, koja
će donijeti sigurnost prometa, potpunu komunalnu opremljenost i uređeni okoliš za stanovnike.

SJEĆANJE NA BRANITELJE I ORGANIZIRANJE OBRANE U
NOVSKOJ U LJETO 1991. GODINE

Tomislav Lukšć, zamjenik načelnik općine Lipovljani i Anka Doležal, predsjednica Općinskog
vijeća općine Lipovljani, položili su vijenac i
upalili svijeće, u nedjelju, 28. lipnja, na spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima
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podignutom u parku u centru Novske. Osim sjećanja na
poginule hrvatske branitelje,
izaslanstvo općine Lipovljani
bilo je nazočno i na ostalom
programu obilježavanja Dana
hrvatskih branitelja grada
Novske, svetoj misi u crkvi sv.
Luke Evanđelista i svečanoj
akademiji u čast 24. obljetnice prvog postrojavanja pripadnika ZNG-a u
Novskoj.
Desetak različitih izaslanstva, među kojima
je bila i Daniela Merle Pereković, izaslanica
Ministarstva branitelja RH, položilo je vijenac

i upalilo svijeće na spomenik poginulim braniteljima u Novskoj. Osim svijeća i vijenaca,
poginulih se prisjetio i Milan Vidaković, novljanski župnik župe sv. Luke, kratko naglasivši
povijesnu važnost događaja, uz predvođenje
zajedničke molitve.
Svi gosti i uzvanici na obilježavanju Dana
branitelja u Novskoj, nakon polaganja vijenaca
uputili su se na svetu misu, a potom i na svečanost
prisjećanja prvog postrojavanja pripadnika
nenaoružanog odreda, organiziranja prvih vojnih postrojbi i obrane tijekom ljeta i jeseni 1991.
godine. Pročitana su i imena svih poginulih s
područja negdašnje općine Novska, među kojima
su i poginuli branitelji s lipovljanskog područja.

www.lipovljani.hr

DOK DJECA ODMARAJU, PRI KRAJU SU RADOVI NA
UREĐUJU UNUTRAŠNJOSTI I DVORIŠTA DJEČJEG VRTIĆA
Dječji vrtić ‘Iskrica’ u Lipovljanima privremeno je zatvoren za polaznike, djelatnici su na
kolektivnom godišnjem odmoru, a u tijeku su
radovi na unutrašnjem uređenju zgrade vrtića
i vrtićkog dvorišta. Svi radovi bit će završeni do
petka, 14. kolovoza, a polaznici vrtića ponovo
će svakog dana redovito pohoditi vrtić od
ponedjeljka, 17. kolovoza.
Ravnateljica vrtića Marija Duda željela je
temeljito urediti i osvježiti unutrašnjost vrtićke
zgrade, u kojoj polaznici vrtića tijekom godine i
najviše borave. Dobila je za to suglasnost Općine
Lipovljani, osnivača ustanove i članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića. Kako je to zahtjevan posao,
još u proljeće je odlučeno da će se vrtić za polaznike privremeno zatvoriti na dva tjedna, a u
dogovoru s roditeljima odlučeno je da to bude u
prvoj polovici kolovoza, kad većina djece i ne boravi u vrtiću već je s roditeljima na odmoru. Tako
je vrtić privremeno zatvoren u petak, 31. srpnja,
nakon čega se pristupilo radovima uređenja.

Sastrugana je stara boja sa zidova, izmješten
je namještaj, napravljena je priprema za novu
boju i ličenje, popravljen je namještaj i obojani
dijelovi namještaja. Taj posao radili su zaposlenici
tzv. ‘javnih radova’ iz programa HZZ-a ‘Radom za
zajednicu i sebe’.
To je znatno smanjilo troškove investicije
unutrašnjeg uređenja vrtića. Boju i ostale materijale za uređenje s kojim se radi nabavio je Dječji
vrtić, a najviše će koštati posao bojanja zidova koje izvode djelatnici soboslikarskog obrta. Čišćenje
i ponovo razmještanje namještaja obavit će opet
djelatnici tzv. ‘javnih radova’.
Osim unutrašnjeg uređenja, što je prioritet, kako bi sve bilo na vrijeme spremno za
ponovni redoviti dolazak polaznika u vrtić, od
ponedjeljka, 17. kolovoza, uređuje se i dvorište,
boja se ograda vrtićkog dvorišta i sprave dječjeg
igrališta. I na tom poslu rade zaposlenici ‘javnih
radova’, što ovoj predškolskoj ustanovi znatno
smanjuje troškove uređenja.

Od početka rujna, kad kreće nova
vrtićka (i školska) godina, polaznici vrtić,
ali i djelatnici, radit
će u novouređenim
i osvježenim prostorima,
razigranih
i živih boja, koje će
poticajno
utjecati
na boravak djece u
vrtiću. Osim redovitog programa, koji
pohađa 40 polaznika
u dvije grupe, od
početka rujna kreće
i novi program poludnevnog boravka
djece u vrtiću, a nastavit će se i program tzv. ‘male
škole’, predškolskog programa priprema djece za
polazak u prvi razred osnovne škole.

U SURADNJI SA HZZ-om ZAPOSLENO 26 NEZAPOSLENIH OSOBA S
PODRUČJA OPĆINE LIPOVLJANI PREKO PROGRAMA JAVNIH RADOVA
Zbog mnogobrojnih potreba održavanja ili
uređivanja javnih površina i imovine općine Lipovljani, te pomoći u realizaciji svakodnevnog
posla, mnogih izvanrednih aktivnosti, ali i zbog

želje da se smanji broj i problem nezaposlenih
na lipovljanskom području, Općina Lipovljani
i općinske ustanove, te poduzeća i udruge, aktivno su se uključili u mjere zapošljavanja teško
zapošljivih skupina nezaposlenih osoba. Trenutno
je na takvim poslovima s lipovljanskog područja
zaposleno 26 do sada nezaposlenih osoba.
Od ponedjeljka, 3. kolovoza na ‘javnim radovima’ u Općini Lipovljani i Narodnoj knjižnici i
čitaonici Lipovljani radi 15 do sada nezaposlenih,
dok još od sredine srpnja na ‘javnim radovima’ u
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lipovljani
i lipovljanskom komunalnom poduzeću ‘Lipkom servisi’ radi 11 osoba. Pripremljen je i sličan
program za 4 osobe u Dječjem vrtiću u Lipovljanima, no on još čeka odobrenje Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Program tzv. ‘javnih radova’odvija se u suradnji
s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i njihovim

mjerama politike aktivnog zapošljavanja. Prema
programu ‘Rad za zajednicu i sebe’, zaposlene su
osobe koje se teže mogu zaposliti, na vrijeme od
6 mjeseci, a rezultati koje je po takvom programu
ostvarilo DVD Lipovljani, tijekom prošle godine,
bili su vrlo značajni i zapaženi.
Većina zaposlenih ostvaruje pravo, prema
programu mjera HZZ-a, na 100% sufinanciranje
zapošljavanja, pa je to ujedno i velika pomoć Općini
Lipovljani i njezinim ustanovama i društvima u realizaciji osmišljenih programa i zapošljavanju 26
nezaposlenih osoba. Općina Lipovljani uključivat
će se i dalje u aktivne mjere zapošljavanja, kako bi
pomogla u djelomičnom smanjivanju problema
nezaposlenih na svom području, a već kroz koji
mjesec se očekuje raspisivanje novih natječaja
za stručno osposobljavanje, u kojima su pretežiti
korisnici do sada bile mlade nezaposlene osobe s
područja općine Lipovljani.

ZAPOSLENICI ‘JAVNIH RADOVA’ BIT ĆE ANGAŽIRANI
I NA ‘LIPOVLJANSKIM SUSRETIMA 2015.’’
Svi zaposleni u tzv. javnim radovima na području općine
Lipovljani, njih 26, bit će angažirani na poslovima vezanim
uz ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’. Logistički centar vodit
će Zlatko Pješ, zapovjednik DVD-a Lipovljani, u koordinaciji
sa voditeljima pododbora ‘Lipovljanskih susreta’.
O potrebama i poslovima koje će obavljati zaposlenici
u tzv. javnim radovima, govorio im je, na kraćem sastanku
u petak, 14. kolovoza, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i predsjednik Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih
susreta’. Zamoljeni su za strpljivost i fleksibilnost u idućim
danima, s obzirom na velike obaveze u završnim pripremam
manifestacije, a svi će se pridružiti već formiranim ekipama
volontera i pododbora koji svake godine rade na organizaciji ‘Lipovljanskih susreta’.
Svi oni će biti akreditirani, a radit će na svim poslovima,
od pripremno – operativnih, do raznih komunalnih poslova,
koji organizatora ove manifestacije u pojačanom intenzitetu, očekuje u idućih 10 dana.
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ČISTE ODVODNE KANALE I SANIRAJU CIJEVNE PROPUSTE
U SVIM MJESTIMA OPĆINE LIPOVLJANI
Djelatnici lipovljanskog komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’ tijekom prve polovice ove godine često su radili na izmuljivanju
i čišćenju odvodnih kanala, sanaciji mostovnih propusta na
kanalima, prema potrebi na održavanju javnih zelenih površina,
košnji bankina uz cestu, te košnji trave i čišćenje divljeg raslinja,
uz odvodne kanale. Svi radovi planirani su programom održavanja
javnih površina, putova i kanala za što je u općinskom Proračunu
planirano 200.000 kuna u 2015. godini.
U suradnji s Nikolom Horvatom, općinskim komunalnim redarom, radovi se izvode prema Planu čišćenja odvodnih kanala.
Tako su do sada radovi izvedeni u Željanskoj ulici, u odvojku
Sajmišne ulice, izmuljen je dio kanala Lipovac u Kolodvorskoj
ulici, dio kanala u ulici Josipa Kozarca, u dijelu prema Torovima,
u Zagrebačkoj ulici i uz Brezički put ispod odvojka Sajmišne
ulice, što je bio i najzahtjevniji posao. Već je očišćeno i uređeno
oko 1.200 metara kanala različite dubine i širine.
Zbog velikog kvara na stroju radovi su bili privremeno obustavljeni
u lipnju i dijelu srpnja, a radovi se nastavljaju u Vinkovačkoj, Požeškoj,
Sanićevoj i Kutinskoj ulici, u Piljenicama od mosta prema autocesti, na
djelu odvodnih kanala u Krivaju, na odvodnom kanalu od Samoborske do
Željezničke ulice u Lipovljanima i na odvodnom kanalu uz nadvožnjak kod
autoceste u Kraljevoj Velikoj.
Očišćeni su i cijevni propusti na 5 mjesta u Zagrebačkoj ulici i u odvojku
Sajmišne ulice. Započeli su i radovi na košnji trave i krčenju divljeg raslinja
uz odvodne kanale. Radi se na uređenju kanala u Kraljevoj Velikoj. Osim toga, radi se i na uređenju kanala uz lokalnu cestu Kraljeva Velika-Piljenice,od

kanala Željan do mosta na Pakri, kod Piljenica. Krči se, čisti i uređuju pojas
u širini 6 metara.
Djelatnici ‘Lipkom servisa’ počeli su i košnju trave po bankinama,
uz lokalne, ali i uz županijske ceste. Prijašnjih godina bankine su kosili
djelatnici Županijske uprave za ceste, ili njihovi kooperanti, no početkom
svibnja ove godine Županijska uprava za ceste iz Siska, pozvala se na Zakon o cestama iz 2011. godine po kojem održavanje zelenih površina kroz
naseljena mjesta pripada u nadležnost gradova i općina, a van naseljenog
mjesta to će činiti djelatnici ŽUC-a. To će donijeti veći trošak općinskom
Proračunu općine Lipovljani za oko 10.000 kuna.

PRIHVAĆENE PRVE IZMJENE
I DOPUNE OPĆINSKOG
PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

Općinski vijećnici općine Lipovljani prihvatili su prve izmjene i dopune općinskog
Proračuna za 2015. godinu, koji je smanjen za
5,5%, a donijete su i druge odluke planirane
dnevnim redom, na 15. sjednici vijeća, koja je
održana u četvrtak, 8. srpnja uvečer. Za općinske
vijećnike nastupa ljetna stanka, a slijedeća sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani očekuje
se na jesen.
Na 15. sjednicu, u 2-godišnjem mandatu
ovog saziva Općinskog vijeća, koju je sazvala i
vodila Anka Doležal, predsjednica vijeća općine
Lipovljani, odazvalo se 10 vijećnika. Tri vijećnika
vladajuće koalicije HSS-SDP-HSU-HNS-HSLS,
Mario Romanjek, Josip Štavalj i Veljko Dalenjak
ispričalo je svoj izostanak. No, to nije utjecalo na
donošenje potrebnih i planiranih odluka.
Sjednica Općinskog vijeća započela je usvajanjem zapisnika i aktualnim satom, odnosno
postavljanjem vijećničkih pitanja. Postavljeno je
6 pitanja, a postavili su ih vijećnici Nada Toš iz
Lipovljana, Damir Kvaternik iz Piljenica, Marinko
Sabadoš iz Kraljeve Velike i Željko Zorić iz Krivaja. Na pitanja su odgovorili Mario Ribar, općinski
načelnik, te Nikola Horvat, komunalni redar
općine Lipovljani i djelom, Miroslav Pavičić, direktor ‘Lipkom servisa’.
Prve izmjene i dopune općinskog Proračuna
obrazložio je općinski načelnik Mario Ribar. On
je naglasio da je već uobičajeno da sredinom
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godine u Proračunu
općine Lipovljani dolazi do prvih izmjena i
dopuna jer se tijekom
prve polovice godine
događaju odluke ili
zbivanja koja se ne mogu predvidjeti kada se,
dva-tri mjeseca prije kraja jedne kalendarske
godine, priprema Proračun općine za iduću
godinu. Tako je i sada, zbog nepredviđenog
manjka prihoda na kraju prošle godine prouzrokovanim investicijskim ciklusom koji trajao i
u prosincu prošle godine, pada nekih prihoda
temeljem polugodišnjeg obračuna proračuna,
nepredviđenih prihoda, odgode nekih projekata za iduću godinu, te uvrštenja novih programa
u plan proračuna za ovu godinu, došlo je do
izmjena općinskog Proračuna, za 688.000 kuna, što je 5,5% manje od prvotno planiranog
Proračuna općine Lipovljani za ovu godinu. Bez
rasprave, s jednim suzdržanim glasom, vijećnici
su usvojili predloženi rebalans Proračuna.
Glavne promjene se odnose na izmjene razvojnog programa odnosno investicija, koji su
uzrokovani prebacivanjem projekta uređenja
ulice J. Kozarca u 2016. godinu (dionice od bunara do Zagrebačke), te uvrštenja u plan za ovu
godinu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta
vrijednog 2 milijuna kuna. Mijenjao se i program
komunalnih djelatnosti, a najveće povećanje je
vidljivo na poziciji održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Lipovljani u iznosu
od 370.000 kuna temeljem planirane isplate
od šteta koje isplaćuje INA d.d. zbog šteta kod
ispitivanja 3D seizmike, od čega 170.000 kuna
otpada na sanaciju poljskih putova na području

k.o. Lipovljani i Krivaj.
Bez rasprave su donijete odluke, vezane
uz izmjene Proračuna, o izmjenama razvojnog
programa i o izmjenama programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Nakon toga donijete su i odluke o naknadama članova Općinskog vijeća i o plaći
općinskog načelnika, te naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika. Izmjena, ili povećanja,
u tom djelu općinskog djelovanja uglavnom
nema jer su to više odluke koje tumače trenutne
propise i primjenu zakonskih rješenja.

SUBVENCIONIRANJE
PRIJEVOZA UČENIKA
NASTAVLJA SE NA JESEN
Nakon što je završila školska godina, a
time i rok važenja prijašnje odluke, vijećnici
Općinskog vijeća Lipovljani, donijeli su novu
odluku, koja će se primjenjivati od početka
nove školske godine u rujnu, o subvencioniranju prijevoza učenika. Sve u cilju znanja roditelja
da kroz školovanje svoje djece mogu računati i
na ovaj vid pomoći svim srednjoškolcima koji
svakodnevno putuju od kuće do škole i nazad.
Srednjoškolci iz Lipovljana, svakodnevno, putuju do Novske i Kutine.
Na kraju sjednice Općinskog vijeća donijeta
je odluka o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina općine na ‘Lip-kom’, kao i odluka o
usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija općine Lipovljani u 2015. godini.
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IZGRADNJOM MRTVAČNICE ZAPOČELO RJEŠAVANJE DUGOGODIŠNJEG
PROBLEMA GROBLJA U PILJENICAMA
U ponedjeljak, 10. kolovoza u Piljenicama su
započeli radovi na daljnjoj izgradnji komunalne
infrastrukture tog naselja na području općine
Lipovljani, a time i rješavanje dugogodišnjeg
problema. Problem s nedovoljno velikim grobljem i nepostojanjem slobodnih grobnih mjesta
u Piljenicama traje godinama. Gotovo 20-tak godina stanovnici Piljenica upozoravaju na potrebu
rješavanja ovih problema kroz proširenje mjesnog
groblja ili izgradnju novoga. Nakon višegodišnjih
natezanja, rješenje je pronađeno u formiranju
novog groblja, 500-tinjak metara udaljenom od
dosadašnjeg. Prije nekoliko godina, riješeni su
imovinsko pravni odnosi kroz otkup zemljišta,
napravljen je Detaljni plan uređenja novoga groblja, sukladno Zakonu o grobljima, te je 2013.
godine dovršen i projekt mrtvačnice sa dozvolama.
Do sada je u otkup zemljišta, te planove i projekte uloženo oko 200.000 kuna, koje je osigurala
Općina Lipovljani. Novo groblje sa mrtvačnicom,

nalazit će se uz županijsku cestu
koja iz Piljenica vodi za Ilovu, malo izvan naselja Piljenice. Projekt
je Općina Lipovljani kandidirala
i na državne natječaje za izgradnju komunalne infrastrukture, pri
Ministarstvu regionalnog razvoja
i fondova Europske unije.
Nakon provedene javne
nabave, kao najpovoljniji izvođač
radova izabrano je poduzeće
Metalimpex iz Novske, s kojim je sklopljen ugovor za izgradnju mrtvačnice
i uređenje prilaza, te ostalih građevinskih i
obrtničkih radova u iznosu od 675.000 kuna sa
PDV-om. Radovi su započeli, a u proteklih nekoliko
dana, djelatnici Metalimpexa iskolčili su i iskopali
temelje za mrtvačnicu, koju do sada bez obzira na
postojanje groblja, Piljenčani nisu imali. Nakon kopanja, odmah su i izbetonirali temelje, a u četvrtak,

13. kolovoza izbetonirali su i donju betonsku
ploču. Čim dosadašnji radovi dozvole kreće se i sa
zidanjem objekta mrtvačnice.
Radovi na ovom objektu izvodit će se u fazama
čija će dinamika, a time i dovršetak ovoga projekta,
biti uvjetovan osiguravanjem dodatnih sredstava
iz Ministarstava i fondova, na koje je ovaj projekt
radi ostvarivanja sufinanciranja i kandidiran.

KONSTITUIRANA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIPOVLJANI
Nakon isteka četverogodišnjeg mandata dosadašnjim članovima Skupštine
Turističke zajednice općine Lipovljani, u
utorak, 30. lipnja održana je konstituirajuća
Skupština Turističke zajednice s novim
članovima delegiranih ispred poduzeća
koja sukladno Zakonu plaćaju turističku
članarinu i boravišnu pristojbu na području
općine Lipovljani. Skupština Turističke zajednice općine Lipovljani broji 13 članova, a
izabrano je i Turističko vijeće TZ općine Lipovljani, koje broji 9 članova.
Iz pet ‘turističkih’ djelatnosti u Skupštinu
Turističke zajednice općine Lipovljani delegirano je 12 članova, koji su na sjednici Skupštine i
potvrđeni. To su Kristijan Šegotić, ispred Trgovine
Šego Lipovljani, Snježana Kopecki ispred trgovine ‘Konzum’ u Lipovljanima, Kristina Brebrić
i Branislava Hubak ispred Benzinske pumpe
‘Brebrić’, Ljubica Ribar, Nada Jakopčić, Mara Suja
i Božica Špoljarić ispred poduzeća ‘Lipovljani Lignum’, Mihael Marmelić, ispred Caffe bara ‘Gama’,
Željko Stančić, ispred Restorana Vukelić, Josip
Kozina, ispred ‘RotoCut-a’ i Dalibor Nerlović ispred
Caffe bara ‘Barba’ u Lipovljanima. Oni će, zajedno
s Mariom Ribarom, predsjednikom Turističke

zajednice, dok je na dužnosti načelnika općine Lipovljani, prema zakonskom rješenju o Turističkim
zajednicama, činiti Skupštinu Turističke zajednice
općine Lipovljani, u slijedeće 4 godine.
Na konstituirajućoj sjednici u utorak, 30.
lipnja bilo je prisutno 8 članova, a u ime Mandatnog povjerenstva nove članove Skupštine
Turističke zajednice pročitala je Snježana
Kopecki. Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili imenovanje predloženih članova.

IZABRANO TURISTIČKO
VIJEĆE I NADZORNI ODBOR
Osim Skupštine, na sjednici je izabrano
Turističko vijeće Turističke zajednice općine Lipovljani, koje će operativno provoditi program

rada. Turističko vijeće TZ broji 9 članova, na
čelu s Mariom Ribarom, a u slijedeće 4 godine činit će ga članovi: Josip Kozina, Željko
Stančić, Mihael Marmelić, Nada Jakopčić,
Mara Suja, Kristina Brebrić, Snježana Kopecki i Kristijan Šegotić.
Skupština je donijela i odluku da Nadzorni odbor Turističke zajednice općine
Lipovljani čine: Marijan Belošević, u ime
Turističke zajednice SMŽ, a na prijedlog TZ SMŽ,
te Sadri Rušiti i Danijel Šegotić, na prijedlog
skupštine TZOL.
Na kraju prve sjednice članovi Turističke
zajednice općine Lipovljani, upoznati su da je
općina Lipovljani prepoznata kao PPS destinacija,
odnosno pred i post sezonska turistička destinacija, čiji se klub istih turističkih potencijala na
razini županije osniva pri TZ grada Siska. Članovi
Skupštine podržali su učlanjenje u Klub destinacija PPS, čija će članarina godišnje koštati 500 kuna.
Svim izabranim članovima Skupštine, na kraju je zahvalio Mario Ribar, predsjednik Turističke
zajednice općine Lipovljani, čestitao im na izboru i podsjetio na program rada Turističke
zajednice. Članove je upoznao i s tijekom pripremama za ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’.

PREDLOŽENO UREĐENJE PRILAZA I STEPENIŠTA POŠTANSKOG UREDA

Na inicijativu Općine Lipovljani, u srijedu
10. lipnja, u Uredu načelnika općine Lipovljani
Maria Ribara, održan je radni sastanak na kom
je usuglašena potreba uređenja vrlo dotrajalih i
opasnih stepenica i samog ulaza u ured pošte u
Lipovljanima. Na sastanku su, uz načelnika Maria
Ribara, bili prisutni: Marija Grbanović, stručni suradnik iz Odjela za kapitalne investicije Sektora

upravljanja nekretninama HP-a, Željko Kežman,
predstavnik Odjela za upravljanje nekretninama
HT-a i Nikola Horvat, komunalni redar, koji često
od građana zaprima pritužbe na opasnosti
korištenja stepeništa lipovljanske pošte.
Nakon iznesenog problema, svi prisutni suglasni su u opravdanosti potrebe brzog rješavanja
uređenja i obnove stepeništa za pristup u prostor Poštanskog ureda 44322 Lipovljani i prostor
Hrvatskog Telekoma d.d. na istoj lokaciji.
Predloženo je da nositelj posla i inicijator
bude općina Lipovljani, koja će suvlasnicima
zajedničkih dijelova objekta HP-Hrvatskoj pošti
d.d. i Hrvatskom Telekomu d.d. dostaviti
Pismo namjere sa zahtjevom za sufinanciranjem kompletnog zahvata, koji bi uključivao
izradu tehničke dokumentacije, izvođenje
građevinsko-obrtničkih radova i uslugu
stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Općina će također predložiti omjere sufinanciranja i dostaviti okvirnu procjenu kompletnog
troška. Nakon razmatranja Pisma namjere i
usuglašavanja obujma zahvata i omjera sufinanciranja sklopit će se sporazum ili drugi pravni akt
o sufinanciranju zahvata.
Marija Grbanović zatražila je da se kod
preuređenja poštuje Pravilnik o osiguranju
pristupačnosti građevini osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), te da se planira izgradnja pristupne rampe, a sudionici su bili
suglasni i da se projektira natkriveno stepenište,
za razliku od dosadašnjeg, kako bi obnovljeno bilo
dugovječnije i manje izloženo oštećivanju.
Nakon radnog sastanka obiđen je ured
pošte i HT-a u Lipovljanima, gdje se i na licu
mjesta vidjelo koliko je hitna i potrebna obnova
prilaza i stepeništa tom javnom, i svakodnevno
korištenom, prostoru u Lipovljanima.
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UVJERLJIVA POBJEDA KANDIDATA HSS-a NA IZBORIMA
ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE LIPOVLJANI
Lokalni izbori za članove Vijeća mjesnih odbora općine
Lipovljani održani su u nedjelju, 14. lipnja. Svoje kandidate
za članove mjesnih odbora istaknule su tri stranke koje su
išle samostalno na izbore i jedna koalicijska lista stranaka.
HDZ i HSS istakle su svoje liste za sva četiri mjesna odbora
na području općine Lipovljani, HSU je istakla dvije liste
(Lipovljani i Piljenice), a jednu listu predložila je koalicija
SDP-HSLS (Lipovljani). Uvjerljivo najbolje rezultate ostvarile su liste HSS-a, koje su pobijedile na sva četiri biračka
mjesta, za sva četiri mjesna odbora, a pri tome dobivale
gotovo troduplo više glasova od ostalih predloženih lista.
Tako će u slijedeće četiri godine, prema rezultatima izbora, Hrvatska seljačka stranka voditi sva četiri Mjesna odbora na
području općine Lipovljani (Lipovljani, Kraljeva Velika, Piljenice, Krivaj). Na izborima za mjesne odbore prošle su još i liste
HDZ-a, te koalicije stranaka SDP-HSLS. U mjesnim odborima
neće biti članova s liste Hrvatske stranke umirovljenika, koja
ni na jednom glasačkom mjestu nije ostvarila dovoljan broj
glasova da bi njihov član ušao u vijeće Mjesnog odbora.
Budući mjesni odbori na području općine Lipovljani brojit će ukupno u 4 mjesta 24 člana. Uvjerljivu većinu u njima,
gotovo 71%, imati će kandidati koje je biračima predložio
HSS. Od 24 člana 17 će biti iz HSS-a, 6 iz HDZ-a i 1 iz koalicije
SDP-HSLS. Nakon utvrđivanja konačnih rezultata pripremit će
se konstituiranje svakog pojedinog vijeća mjesnog odbora.
Rezultati glasovanja, po glasačkim mjestima, pokazuju ovakvu sliku glasačkog raspoloženja.
Rezultati s biračkog mjesta 1 – Lipovljani
Prema popisu birača pravo glasovanja u Lipovljanima
imao je 1.921 glasač. Na glasovanje je izašlo 282 birača, što
je 14,7% od ukupnog broja glasača. Nevažeća listića su bila
2, pa je ukupno bilo 280 važećih glasova. Glasači su birali
između predloženih kandidata s 4 kandidacijske liste.
Najveći broj glasova dobila je lista HSS-a, čiji je nositelj bio
Tomo Ljubojević. Ona je dobila 165 glasova, ili 58,9% izašlih
birača. Lista HDZ-a, čiji je nositelj bila Marija Dudaš, dobila je
58 glasova ili 20,7%. Koalicijska lista SDP-HSLS dobila je 38
glasova ili 13,5%, a lista HSU, čiji je nositelj bio Miroslav Horvat, dobila je 19 glasova ili 6,8% od ukupno izašlih glasača.
Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Lipovljana, koji će brojiti 9 članova, s liste HSS-a ušli su: Tomo
Ljubojević, Zlatko Štrban, Antun Kopecki, Gordana Ribar,
Dubravka Hubak i Danijel Štavalj. S liste HDZ-a ušli su Marija Dudaš i Franjo Vlahović, a s koalicijske liste SDP-HSLS
ušao je nositelj liste Željko Pujić. S liste HSU nije ušao niti

jedan kandidat zbog nedovoljnog broja osvojenih glasova.
Rezultati s biračkog mjesta 2 – Krivaj
Prema popisu birača pravo glasovanja u Krivaju imalo
je 254 glasača. Na glasovanje je izašlo 105 birača, što je
41,3% od ukupnog broja glasača. Nevažeći je bio 1 listić,
pa je ukupno bilo 104 važećih glasova, koji su mogli birati
između 2 kandidacijske liste.
Pobijedila je, s duplo više dobivenih glasova, lista HSSa, čiji nositelj je bio Ivan Nemec, a za koju je glas dalo 69
glasača, ili 66,3% izašlih. Lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Ivan
Kuharić, dobila je 35 glasova ili 33,6%.
Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Krivaja, koji će
brojiti 5 članova, s liste HSS-a ušli su: Ivan Nemec, Goran Sajdl
i Antun Biondić, a s liste HDZ-a Ivan Kuharić i Marijan Jerbić.
Rezultati s biračkog mjesta 3 – Kraljeva Velika
Prema popisu birača pravo glasovanja u Kraljevoj Velikoj imalo je 382 glasača. Na glasovanje je izašlo 121 birač,
što je 31,7% od ukupnog broja glasača. Nevažećih listića
bilo je 5, pa je ukupno bilo 116 važećih glasova. Birači su
mogli birati jednu od dvije istaknute kandidacijske liste.
Pobijedila je, s gotovo 4 puta više dobivenih glasova,
lista HSS-a, čiji je nositelj bio Zvonko Andrilović, a za koju
je glas dalo 92 glasača, ili 79,3% izašlih birča. Lista HDZ-a,
čiji je nositelj bio Željko Sijarto, dobila je 24 glasa ili 20,7%.
Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Kraljeve
Velike, koji će brojiti 5 članova, s liste HSS-a ušli su: Zvonko
Andrilović, Ljiljana Tomić, Josip Kovačević i Željko Ribarić,
a s liste HDZ-a Željko Sijarto.
Rezultati s biračkog mjesta 4 – Piljenice
Prema biračkom popisu pravo glasovanja u Piljenicama imalo je 303 glasača. Na glasovanje je izašlo 97 birača,
što je 32% od ukupnog broja upisanih glasača. Nevažeći je
bio 1 listić, pa je ukupno bilo 96 važećih glasova. Birači su
se odlučivali između 3 kandidacijske liste.
Pobijedila je uvjerljivo, lista HSS-a, čiji nositelj je bio
Josip Kvaternik, a za koju je glas dalo 68 glasača, ili 70,8%
izašlih glasača. Lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Franjo Capan, dobila je 18 glasova ili 18,7% izašlih, a lista HSU-a, čiji
je nositelj bio Zlatko Pavlović dobila je 10 glasova ili 10,4%
ukupno izašlih birača.
Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Piljenica,
koji će brojiti 5 članova, s liste HSS-a ušli su: Josip Kvaternik, Ivan Certić, Vlado Antolin i Katarina Horvat, a s liste
HDZ-a Franjo Capan. S liste HSU-a u sastav MO Piljenice
nije ušao niti jedan kandidat.

ZVONKO ANDRIL
PREDSJEDNIKA NO
ODBORA KR

U Kraljevoj Velikoj, u utorak, 14.
srpnja, nastavljeno je konstituiranje
novoizabranih mjesnih odbora
izglasanim na lokalnim izborima provedenim 14. lipnja. Za predsjednika
Vijeća mjesnog odbora u Kraljevoj
Velikoj izabran je Zvonko Andrilović,
nositelj liste HSS-a na tim izborima.
Sjednica konstituiranja Vijeća
mjesnog odbora Kraljeve Velike
održana je u Društvenom domu,
a bilo je prisutno svih 5 izabranih
članova. Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, koji je i sazvao izabrane
vijećnike, otvorio je konstituirajuću
sjednicu i predložio dnevni red. Nakon njegovog prihvaćanja izabrano
je Mandatno povjerenstvo.
Kao predsjednica Mandatnog povjerenstva, izvješće o
provedenim izborima i njihovom
rezultatu pročitala je Ljiljana Tomić.
Za 5 članova Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika izabrani su
Zvonko Andrilović, Ljiljana Tomić,
Josip Kovačević i Željko Ribarić, s
liste HSS-a, te Željko Sijarto, nositelj
liste HDZ-a na provedenim lokalnim izborima.
Prisutni vijećnici su prihvatili izvješće, pa je sjednicu nastavio

KONSTITUIRANO NOVO VIJEĆE MJESNOG
ODBORA PILJENICE, A ZA PREDSJEDNIKA
IZABRAN JOSIP KVATERNIK

U Piljenicama je u ponedjeljak, 13. srpnja,
konstituirano Vijeće mjesnog odbora Piljenica,
prvo od 4 vijeća na području općine Lipovljani,
nakon što su 14. lipnja provedeni lokalni izbori
za članove mjesnih odbora. Na sjednici je bilo
prisutno svih 5 izabranih članova Mjesnog odbora, a za predsjednika MO Piljenice izabran je
Josip Kvaternik, nositelj liste HSS-a, na provedenim izborima.
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Konstituirajuću sjednicu Vijeća
mjesnog odbora Piljenice sazvao je, prema zakonskim odredbama, Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani. Za sjednicu
je predložio dnevni red, nakon čega je
izabrano Mandatno povjerenstvo.
Katarina Horvat, predsjednica
Mandatnog povjerenstva pročitala je
izvješće o provedenim izborima i utvrdila da su za članove Vijeća mjesnog odbora
Piljenice izabrani: Josip Kvaternik, Ivan Certić,
Vlado Antolin i Katarina Horvat s liste HSS-a, te
Franjo Capan s liste HDZ-a. Utvrđeno je, također,
da je najstariji izabrani član mjesnog odbora Josip Kvaternik, pa je on nastavio voditi sjednicu.
Izabrani članovi Vijeća mjesnog odbora
Piljenice potom su pojedinačno dali prisegu
o radu u mjesnom odboru. Za predsjednika

mjesnog odbora Piljenice predložen je, a potom
i glasovanjem izabran, Josip Kvaternik, nositelj
liste HSS-a na lokalnim izborima, koja je dobila
70,8% glasova od mještana Piljenica koji su izašli
na glasovanje.
Na kraju konstituirajuće sjednice, dosadašnji
predsjednik Boris Tremski predao je pečat i dokumentaciju o radu i financijskom poslovanju
novoizabranom predsjedniku mjesnog odbora
Piljenice. Izbor zamjenika predsjednika, izbor
potpisnika i ostala zaduženja članovi Vijeća
mjesnog odbora Piljenice riješit će na svojoj,
prvoj radnoj sjednici.
Tako će, u slijedeće 4 godine, mjesni odbor
u Piljenicama voditi Josip Kvaternik. Očekuje se
dalji nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu i razvoj ovog zanimljivog naselja uz rijeku
Pakru.

www.lipovljani.hr

ZA PREDSJEDNIKA NOVOIZABRANOG VIJEĆA
MJESNOG ODBORA LIPOVLJANI IZABRAN JE
TOMO LJUBOJEVIĆ

LOVIĆ IZABRAN JE ZA
OVOG VIJEĆA MJESNOG
RALJEVA VELIKA

voditi Zvonko Andrilović, najstariji izabrani član u mjesni odbor. Potom je svih 5
vijećnika dalo prisegu da će po zakonu raditi
u Vijeću mjesnog odbora Kraljeva Velika.
Vijećnici su predložili, a zatim jednoglasno i potvrdili Zvonka Andrilovića za
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika, a Ljiljanu Tomić za zamjenicu
predsjednika. Zvonko Andrilović bio je nositelj liste HSS-a na provedenim izborima, a ta
lista je dobila 79,3% glasova od 121 birača,
koliko ih je izašlo na glasovanje.
Kako je Zvonko Andrilović zadnju godinu dana bio i povjerenik za mjesni odbor
Kraljeva Velika, jer članovi Vijeća mjesnog
odbora izabrani prije 4 godine, nisu već duže
vrijeme radili, pa čak ni živjeli u Kraljevoj
Velikoj, nije bilo primopredaje dokumentacije o radu i poslovanju. Izabrane članove
mjesnog odbora upoznao je sa stanjem i financijskim poslovanjem mjesnog odbora, te
uloženim sredstvima.
Nakon čestitanja, pod zadnjom točkom
sjednice, razgovaralo se o rješavanju organizacijskih, ali i ostalih problemima koji se
javljaju u Kraljevoj Velikoj. S većim dijelom tih
problema već je upoznat Zvonko Andrilović,
novoizabrani predsjednik Vijeća mjesnog
odbora Kraljeva Velika, koji će u slijedeće 4
godine voditi mjesni odbor ovog najstarijeg i
tradicijski bogatog naselja općine Lipovljani.

Tomo Ljubojević, nositelj liste
HSS-a na lokalnim izborima, izabran
je za predsjednika Vijeća mjesnog
odbora Lipovljani. Od 7 prisutnih
članova odbora za taj prijedlog glasovalo je 6 članova, a jedan je bio
suzdržan. Konstituirajuća sjednica
Vijeća mjesnog odbora Lipovljani
održana je u četvrtak, 16. srpnja, i
posljednja je u nizu višednevnog
konstituiranja Vijeća mjesnih odbora na području
općine Lipovljani.
Konstituiranje Vijeća mjesnog odbora Lipovljani otvorio je Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, i predložio dnevni red. Odmah je izabrano Mandatno povjerenstvo, a predsjednica
tog povjerenstva Dubravka Hubak pročitala je
izvješće o provedenim izborima.
Na održanim izborima 14. lipnja, na glasovanje za članove Vijeća mjesnog odbora izašlo je 282
glasača koji su mogli birati između 4 istaknute liste.
Najviše glasova, ukupno 58,9% glasova dobila je
lista HSS-a, čiji je nositelj bio Tomo Ljubojević. S te
liste za članove Vijeća mjesnog odbora Lipovljani
ušli su, pored nositelja, još i Zlatko Štrban, Antun
Kopecki, Gordana Ribar, Dubravka Hubak i Danijel
Štavalj. Lista HDZ-a dobila je 20,7% glasova, pa
je u Vijeće MO Lipovljani, uz Mariju Dudaš, nositeljicu liste, ušao i član Franjo Vlahović. Koalicijska
lista SDP-a i HSLS-a dobila je 13,6% glasova, pa je u
vijeće ušao nositelj liste Željko Pujić. Lista Hrvatske
stranke umirovljenika dobila je samo 6,8% glasova, a to nije bilo dosta da i jedan kandidat s te liste
uđe u Vijeće mjesnog odbora Lipovljani.
Nakon usvojenog pročitanog izvješća Mandatnog povjerenstva, članovi su pojedinačno
dali i potpisali prisegu. Vijeće MO Lipovljani broji 9
članova, i najbrojniji je mjesni odbor na području
općine Lipovljani, što je uvjetovano i najvećim
brojem stanovnika. Od njih 9 novoizabranih na
početku sjednice odazvalo se 7 članova, a tijekom

sjednice došla je, s radnog mjesta, članica Gordana
Ribar dok je, zbog poslovnog puta, svoj izostanak
ispričao Danijel Štavalj.
Nakon date prisege, sjednicu je nastavio voditi
Antun Kopecki, najstariji član Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, a odmah se prišlo predlaganju
kandidata za predsjednika. Predložen je Tomo
Ljubojević, kao nositelj liste, koji je dobio jednoglasnu podršku svih nazočnih. Ostale odluke
članovi Vijeća mjesnog odbora Lipovljani donijet
će na prvoj radnoj sjednici.
Članovima mjesnog odbora na izboru
čestitao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, i rekao kako od mjesnog odbora očekuje
prijedloge za poboljšanje životnih uvjeta u Lipovljanima. Članovi svih mjesnih odbora trebali bi biti
glavni kreatori Proračuna općine, i Mario Ribar,
kao načelnik općine Lipovljani, svim članovima
mjesnih odbora uvijek će biti na raspolaganju
za iznošenje prijedloga ili rješenja određenih
problema, najčešće, komunalne naravi. Stoga je
zamolio sve novoizabrane članove MO Lipovljani
da kontroliraju radove koji će se odvijati na sanaciji
lokalnih nerazvrstanih cesta i poljskih putova, kad
radovi krenu, jer je s INA-om sklopljen sporazum
o financiranju uređenja i sanacije poljskih putova
oštećenih tijekom 3D seizmičkih ispitivanja.
Na kraju se na povjerenju za izbor predsjednika MO Lipovljani svima zahvalio Tomo Ljubojević,
rekavši kako je to prije svega velika čast, ali i
odgovornost.

NA KONSTITUIRANJU NOVOG MJESNOG ODBORA KRIVAJ ZA
PREDSJEDNIKA IZABRAN IVAN NEMEC

Na konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora Krivaj došla su 3 novoizabrana
člana, i to samo s liste HSS-a, dok su se 2 člana,
s liste HDZ-a, ispričali obvezana na poslu.
Kako su 3 člana u većini, dovoljna za kvorum
i donošenje odluka, Vijeće MO Krivaj je konstituirano, u srijedu, 15. srpnja u Društvenom
domu u Krivaju, a za predsjednika je izabran
Ivan Nemec, nositelj HSS-ove liste na izborima
za mjesni odbor Krivaja.
Zbog nedolaska 2 člana izabrana na listi
HDZ-a, sjednica je započela 15-tak minuta

kasnije od predviđenoga, a sazvao ju je i
vodio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Nakon usvojenog dnevnog reda,
izabrano je Mandatno povjerenstvo, čiji
je predsjednik bio Goran Sajdl. On je
pročitao izvješće o provedenim izborima.
Na glasovanje je izašlo 105 birača, a 66,3%
glasova dobila je lista HSS-a, dok je lista
HDZ-a dobila 33,6% glasova od izašlih
birača. U Vijeće mjesnog odbora, temeljem tih
rezultata, s liste HSS-a izabrani su: Ivan Nemec,
Goran Sajdl i Antun Biondić, s liste HDZ-a Ivan
Kuharić i Marijan Jerbić. No, članovi s liste HDZ-a
nisu došli na konstituiranje. Stoga su prisegnuli i
prisegu potpisali samo članovi s liste HSS-a.
Sjednicu je nastavio voditi najstariji
član mjesnog odbora Antun Biondić, koji je
predložio da se Ivan Nemec, nositelj liste HSS-a
izabere za predsjednika vijeća MO Krivaj. Nakon
jednoglasnog izbora dogovoreno je i da će se
ubrzo održati prva radna sjednica, na kojoj se

očekuje dolazak i ostale dvojice članova Vijeća
MO Krivaj i polaganje njihove prisege. Također,
tada bi se trebali izabrati i zamjenik predsjednika, te potpisnici računa.
Na izboru za predsjednika, Ivanu Nemecu
čestitao je načelnik Mario Ribar, i izrazio nadu da
će mjesni odbor Krivaja ubuduće dobro raditi, i
u punom sastavu od 5 članova. Dokumentaciju
o dosadašnjem radu u proteklom mandatu, u
ime Ivana Magdića, predao je Zlatan Milovac.
U Krivaju će se nastaviti ulaganje u potrebnu
infrastrukturu, a sve prijedloge će članovi mjesnog odbora Krivaj usaglašavati s mogućnostima
Proračuna općine Lipovljani. Priprema se i popravak oštećene mrtvačnice.
Da bi uspjeli u ostvarivanju svojih želja
i potreba, nama u Krivaju prije svega treba
više međusobnog razumijevanja, poštovanja
i zajedništvo – rekao je na kraju konstituiranja
Vijeća mjesnog odbora Krivaj, predsjedavajući
Antun Biondić.
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U HLADU LIPOVLJANSKOG PARKA
PREDAHNULI I RAZVESELILI NAJMLAĐE

Konjanike iz Volodera, sudionike 19. konjičkog
maratona arapskih konja, u srijedu, 5. kolovoza, na
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, u centru Lipovljana, u hladu lipovljanskog parka, dočekali su
predstavnici općine Lipovljani, predstavnici udruga
nacionalnih manjina i najmlađi stanovnici s roditeljima, koji su tom prilikom mogli i zajahati konje.
O nastanku i tradiciji maratona arapskih konja
prisutnima je govorio Dragutin Pasarić, novinar i
publicista iz Kutine, koji je ujedno i glasnogovornik
konjičkog maratona. Dobrodošlicu i zahvalu za dolazak i jednosatni odmor u Lipovljanima poželio im je
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani.
Bogatstvo i tradiciju višenacionalnih Lipovljana, pod

sloganom: ‘Tradicija prošlosti – potreba budućnosti’,
pokazale su predstavnice udruga nacionalnih manjina
Čeha, Slovaka i Ukrajinaca, koje su se obukle u narodne
nošnje, kao i predstavnica KUD-a ‘Lipa’, koja je u lipovljanskoj nošnji predstavljala hrvatsko stanovništvo.
Na putu prema Staroj Subockoj i jasenovačkoj
Posavini, konjanici i arapski konji, odmorili su u hladu
lipovljanskog parka, utažili žeđ, a nakon toga nastavili put. Najmlađi stanovnici Lipovljana uživali su u
jahanju i fotografiranju konja. Ovogodišnji maraton
posvećen je 20. obljetnici pobjede u ‘Oluji’, ali i predstavljanju naših manifestacija. Tijekom 19. maratona
arapskih konja jahači će promovirati ‘Lipovljanske
susrete’, a nakon toga i ‘Volodersku jesen’.

Moslavački
konjanici
Ovogodišnji
19.
konjanički
maraton arapskih konja započeo je
uobičajeno u Voloderu, 5. kolovoza,
na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
Organizator je Udruga uzgajivača
arapskih konja Moslavine iz Volodera,
a pokrovitelj grad Popovača.
U pet dionica, spomenom na žrtve
Domovinskog rata, nosit će tijekom
jahanja i pejzažnu poruku ‘U zagrljaju
Lonjskog polja i trsnog gorja’. Prvo
svečano mjesto objave imena jahača
bila je Kutina. Na ceremonijalu ispred
zgrade Muzeja Moslavine predstavljeni su jahači 19. maratona: Željko
Petters, vođa konjanika, Domagoj
Petters, Tija Tutić, Jasna Delpont, Vlado Mihanić, Dino Presker i Dubravko
Presker. Put maratona blagoslovio
je duhovnik iz Domovinskog rata,
velečasni Dragutin Toplak.
Prvi dio maratona ide od Volodera i
Kutine do Lipovljana i Stare Subocke, a
drugi dan od Stare Subocke, preko Sigeca i Plesma, do jasenovačke Posavine i
natrag do Volodera. Jahat će uz rijeku
Savu, jasenovačkim dijelom, koji je
prije dva desetljeća vezan uz uspješne
oslobodilačke vojno-redarstvene akcije ‘Bljesak’ i ‘Oluja’. Drugi dio maratona
održat će se uoči priredbe ‘Voloderska
jesen’ i bit će posvećen gorovitoj, a
posebno vinorodnoj Moslavini.

OBILJEŽEN DAN ĆIRILA I METODA KOD ‘SLOVAČKE KUĆE’
U LIPOVLJANIMA
Članovi Matice slovačke općine Lipovljani, u nedjelju, 5. srpnja
obilježili su slovački nacionalni blagdan Dan Ćirila i Metoda, kulturnim
sadržajima u dvorištu ‘Slovačke kuće’ u Željanskoj ulici u Lipovljanima.
Poslije podsjećanja na blagdan Ćirila i Metoda, najavljena je publikacija Matice slovačke o povijesti doseljavanja Slovaka u Lipovljane,
te zajedničko blagdansko druženje prisutnih članova Matice.
Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke u Lipovljanima i dopredsjednik Saveza Slovaka u RH, pozdravio je sve prisutne članove i
goste koji su došli obilježiti jedan od najznačajnijih državnih praznika
u Slovačkoj. Podsjetio je da su obilježavanje slovačkog nacionalnog
praznika, kao svoju aktivnost, započeli obilježavati prošle godine,
na način da se članovi okupe i zajednički druže, uz prigodni sadržaj
povezan s Danom Ćirila i Metoda.
O solunskoj braći Ćirilu i Metodu, koji su prihvatili poziv, došli i
praktično donijeli pismenost u tadašnju Veliku Moravsku, na području
današnje Slovačke, što je ujedno značilo i zaustavljanje germanizacije, koja je tada, prije 1.152 godine kada su prvi puta stigli u Moravsku,
prijetila tim zemljama, govorio je Ivan Hudec, član Matice slovačke iz Lipovljana. On je naglasio kako i zašto Slovačka slavi braću Ćirila i Metoda,
i kao su oni ujedno i su zaštitnici Europske unije, te kako je Dan Ćirila i
Metoda i Dan iseljenih Slovaka, što znači i Slovaka koji žive u Hrvatskoj.

KNJIŽICA O DOSELJAVANJU
SLOVAKA
Uređujući ‘Slovačku kuću’ u Lipovljanima, kupivši je od članova nekad
mnogobrojne obitelji Krajči, koja je doselila u Lipovljane, članovi Matice iz
Lipovljana, pronašli su mnogo dokumenata, knjiga i fotografija, odnosno
negativa na staklu, iz prvih godina doseljavanja. Pronađene negative, kao
dokumente tog vremena, Matica slovačke iz Lipovljana, već je objavila u
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knjizi ‘Lipovljanski svjetlopis od 1910. – 1920. godine’, a sada je pripremljena
i tiskana publikacija ‘Doprinos istraživanju povijesti doseljavanja Slovaka u
Lipovljane’, koju je pripremio Josip Krajči. Ona će biti promovirana u jesen
ove godine, a o povijesnoj građi, i dokumentima, te vrijednostima sačuvanih
predmeta i mogućnosti nastanka ‘Slovačke trilogije’ u Lipovljanima govorio
je Dragutin Pasarić, publicista iz Kutine, ujedno i izdavač publikacije. Prisutni
članovi Matice slovačke dobili su publikaciju na dar.
Slovački državni blagdan Dan Ćirila i Metoda, te aktivnosti Matice
slovačke pozdravio je i čestitao im na svim njihovim aktivnostima i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je uz ostale članove i goste bio prisutan
obilježavanju programa. Uz najavu novih poslova na uređenju obiteljskog
imanja ‘Slovačke kuće’ u Lipovljanima, te zajedničkim druženjem na otvorenom, nastavljeno je obilježavanja slovačkog nacionalnog praznika, u
Lipovljanima.

www.lipovljani.hr

TRADICIJSKE PJESME, PLESOVE I OBIČAJE POKAZALO 5 KUD-ova
Pet različitih folklornih skupina, koje njeguju
hrvatske tradicijske pjesme, plesove i običaje,
nastupilo je na folklornoj večeri u okviru 10.
Dana KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana. Osim plesača
‘Lipe’, na lipovljanskoj pozornici, u subotu, 27.
lipnja nastupili su mlađi i stariji plesači i pjevači
iz Kutine, Banove Jaruge, Petkovog Brega
kod Samobora i Stupničkih Kuta. Ovu zanimljivu, desetljeće staru, priredbu KUD-a ‘Lipa’ za
svoje sumještane, ove godine otvorila je Anka
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine
Lipovljani, a kroz program je gledatelje vodila
Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’.
Folklornu večer i nastupe Folklornih ansambala i Kulturno-umjetničkih društava na
10. danima lipovljanskog KUD-a, otvorili su
domaćini, članovi ‘Lipe’, koji su za ovu prigodu
okupljenoj publici izveli domaće pjesme i plesove. Koreografiju je postavio i zapise pjesama
i plesova lipovljanskog kraja prikupio, stručni
voditelj i koreograf Tihomir Krmek, a plesna i pjevačka skupina nastupile su uz pratnju
tamburaške skupine, čiji je voditelj prof. Franjo
Rodić.
Potom su na lipovljansku pozornicu došli
plesači Folklornog ansambla iz Kutine. Gotovo
45 godina djeluje i KUD Banova Jaruga. Na ‘Lipinom’ danu predstavili su se spletom pjesama i
kola, a izveli su i ‘Ivekovu polku iz Piljenica’, čiju je
koreografiju postavila Slavica Moslavac. Članovi
Folklornog ansambla Petkov Breg nedaleko
Samobora, u Lipovljanima su se predstavili izvornim pjesmama iz Istre, Like i Posavine, pa
su na ‘Danu KUD-a ‘Lipa’ izvedene i izvorne
hrvatskih pjesma iz udaljenijih regija.

Vrijedni članovi KUD-a ‘Graničar’ iz
Stupničkih Kuta, kod Slavonskog Broda, prikazali
su i ‘žetvene običaje’ svog kraja. Nakon što su svi
gosti na folklornoj večeri pokazali svoj program,
završni nastup pripao je članovima ‘Moslavine’
iz Kutine, koji su izveli uvijek atraktivne pjesme
i kola bačkih Hrvata – Bunjevaca. U 10 godina

obilježavanja Dana KUD-a, u Lipovljanima su nastupila 44 različita kulturno-umjetnička društva,
uglavnom s hrvatskom tradicijskom baštinom.
Na pozornici je nastupilo oko 1.320 članova tih
KUD-ova, koji su bili gosti KUD-a ‘Lipa’ i Lipovljana. Značajan je to doprinos očuvanju hrvatske
tradicijske kulture i običaja.

PO 10. PUTA ODRŽAN ‘DAN KUD-a LIPA’

Mimohodom članova
5 kulturno - umjetničkih
društava, otvorenjem izložbe
članova DLAN-a iz Novske i folklornom večeri, obilježen je, po 10. puta, Dan
KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana. Tako je u subotu, 27.
lipnja nastavljena tradicija njegovanja, čuvanja i pokazivanja tradicijskih hrvatskih običaja, pjesme i plesa, na
Danu KUD-a ‘Lipa’ u Lipovljanima.
Izložbu likovnih radova članova DLAN-a iz Novske, u Narodnoj knjižnici i čitaonici, svečano je otvorila Anka Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća općine Lipovljani, u prisutnosti Vlade Klasana, gradonačelnika
Novske, prisutnih članova DLAN-a i velikog broja članova folklornih društava.

PRIREĐEN RAZNOLIK I BOGAT PROGRAM UZ ANTUNOVO U KRALJEVOJ
izbora za Počasnu kraljicu Kraljeve Velike, birana je i najljepša
nošnja, najbolji suvenir, održana mini likovna kolonija, te
nastup kulturno-umjetničkih društava, u zabavnom dijelu
programa. Nogometaši su u tri dana odigrali 8 utakmica, a
organizirane su i dvije zabavne večeri na sportskom igralištu.
Na pozornici Društvenog doma u Kraljevoj Velikoj,
brojni posjetitelji mogli su vidjeti odličan nastup pjevača i
plesača iz KUD-a ‘Spužvar’ koji su došli iz Brodarice s otoka
Krapnja kod Šibenika, moslavačke plesove članova KUD-a
‘Potočanka’ iz Potoka i lijepe nošnje, uz recitaciju stihova
njihove članice Karmele Habdelić, članova KUD-a ‘Sveti Andrija’ iz Novaka kod Svete Nedjelje. Sve sudionike programa
u Kraljevoj su srdačno dočekali domaćini, a pozdravio ih je
i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, te se svima zahvalio na uloženom trudu i uveličavanju proslave Antunova
u Kraljevoj Velikoj.

IZABRANA KRAL JICA
U čast Antunova u Kraljevoj Velikoj, na prigodnom, zabavnom programu u Društvenom domu, u subotu, 13. lipnja, birala se Počasna
kraljica Kraljeve Velike, iz naroda i u narodnoj nošnji. Za laskavu titulu
natjecalo se 13 natjecateljica od 2 do 65 godina, a pobijedila je, uz izbor
žirija, mlada Ines Babić, domaća djevojka koja svoje korijene vuče iz stare
i mnogobrojne obitelji Radinović. Tako je postala prva Počasna kraljica
Kraljeve Velike, bez lente, ali s cvjetnom krunom na glavi.
Kako bi Antunovo bilo što bolje obilježeno i proslavljeno, kako bi
pružilo što više sadržaja svim vjernicima i ostalim gostima, koji za ovaj
blagdan dolaze u Kraljevu Veliku, ali i domaćim stanovnicima, ove je godine Mjesni odbor, s članicama Udruge žena ‘Veličanka’, te s članovima
vatrogasnog društva Kraljeve Velike i nogometnog kluba Stari Grad pripremio raznolik, trodnevni program ‘Antunovo u Kraljevo Velikoj’. Osim

Čestitao je općinski načelnik Mario Ribar i počasnoj
kraljici Ines Babić na pobjedi, uz koju se je za tu titulu
natjecalo još 12 folklorašica. Iz Kraljeve Velike za cvjetnu krunu kraljice kandidirale su: Anabela Softa, Antea Smolić, Marija Ljubić i Milica
Cumbo. Iz KUD-a ‘Sveti Andrija’: Andreja Banek, Nikolina Novak, Darija
Banek i Magdalena Katanec. Kandidatkinje KUD-a ‘Potočanka’ bile su
Branka Zajec i Gordana Roc, a u ime KUD-a ‘Spužvar’ s Krapnja natjecala
se Luiđa Cvitan i njena kćerkica Brigita.
Osim odabira kraljice Ines Babić iz Kraljeve Velike, žiri je za prvu
kraljičinu pratilju izabrao Luiđu Cvitan iz Brodarice, a za drugu pratilju
proglašena je Andreja Danek iz Novaka. Najljepšu narodnu nošnju imala je Gordana Roc iz Potoka, koja je također prigodno nagrađena. Sve
nagrade pripremili su članovi likovnog djela Udruge žena ‘Veličanka’,
na čelu sa Zdenkom Kokolek, a u ime Turističke zajednice općine Lipovljani nagrade je uručio načelnik Mario Ribar.
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ODRŽANI
7. SPORTSKI
SUSRETI

Udruga umirovljenika općine Lipovljani bila
je ponovno uspješni domaćin ‘Sportskim susretima umirovljenika’ s područja Sisačko-moslavačke
županije. Na susretima je sudjelovalo 6 udruga, i
to iz Gline, Siska, Kutine, Ina-Petrokemije, Novske
i Lipovljana, a sportski susreti održani su u
četvrtak, 25. lipnja, na Dan državnosti RH.
Na ovogodišnjim 7. sportskim susretima
u Lipovljanima, ekipe umirovljenika natjecale

su se u gađanju pikadom i igranju belota, te
kuglanju, čije se natjecanje održalo na kuglani
u Novskoj. Na kraju sportskih igara, održano je
svečano zatvaranje, s podjelom priznanja i nagrada za najbolje ostvarene sportske rezultate.
U gađanju pikadom najbolja je bila ekipa
umirovljenika iz Kutine, zatim domaća ekipa
iz Lipovljana, a treća je bila ekipa iz Novske. U
igranju belota najbolji su bili umirovljenici iz

Gline, 2. mjesto osvojila je ekipa iz Novske, a 3. mjesto ekipa
Ina-Petrokemija iz Kutine. U kuglanju, u novljanskoj kuglačkoj
dvorani, najviše čunjeva su srušili
umirovljenici Ina-Petrokemije, 2.
mjesto osvojila je ekipa iz Siska,
a 3. mjesto ekipa umirovljenika
iz Lipovljana. Priznanja i nagrade
najuspješnijim ekipama uručili
su Miroslav Horvat, predsjednik
Udruge umirovljenika općine
Lipovljani, Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani i Anka Doležal,
predsjednica Općinskog vijeća
općine Lipovljani.
Uz svečanu podjelu priznanja, umirovljenicima iz 6 udruga, te domaćinima,
članovima Udruge umirovljenika općine Lipovljani, na organizaciji i zajedničkom druženju
čestitali su Zvonimir Žlof, predsjednik Zajednice
udruga umirovljenika iz Siska, Tomo Benko,
potpredsjednik Matice umirovljenika Hrvatske i
član Nacionalnog vijeća Vlade RH, Vlado Klasan,
gradonačelnik Novske, te Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani.

SVEČANO URUČENE SVJEDODŽBE UČENICIMA OSMOG RAZREDA
Za sve učenike 8. razreda, u
Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima, u petak, 26. lipnja pripremljena je
završna priredba. Na njoj su im uručene
svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi,
koje će im poslužiti za dalji upis u neku
od srednjih škola.
Na završnoj priredbi učenici, učitelji
i roditelji prisjetili su se njihovog
cjelokupnog školovanja, od prvog razreda osnovne škole. Prisjetili su se većine
važnih trenutaka u tom 8-godišnjem razdoblju, kroz fotografije, smiješne zgode i
nestašluke, ili kroz video uradak o zbivanjima u razredu.
Emotivnim govorom u kojem im
je zaželjela puno uspjeha u životu, od
osmaša se oprostila i Mirjana Faltis,
ravnateljica Osnovne škole, a čestitkama
na ostvarenom uspjehu i najboljim
željama u daljem školovanju i životu,
pridružio se i Tomislav Lukić, zamjenik
općinskog načelnika općine Lipovljani. U
ime razrednika osmih razreda, od svojih
učenika oprostila se učiteljica Verica Razum Hrmo.
Kao i dosadašnjih godina, škola je
nagradila najbolje učenike. Tako je 10-ro
učenika nagrađeno vrijednim knjigama
jer su sve razrede završili s odličnim uspjehom, a troje od njih je još dodatno
nagrađeno je su sve razrede osnovne
škole završili s prosjekom ocjena 5,0. Potom su uručene i svjedodžbe o završenom
8. razredu. Primilo ih je 45 učenika, od 52
koliko ih je pohađalo završni razred osnovne škole u Lipovljanima. Na uspjehu
su im čestitale razrednice.
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NEDOVOLJNA KONTROLA UZROK SU NARUŠAVANJA EKO
SUSTAVA I PRESUŠIVANJA RIJEKE PAKRE
količinom zamuljivanja tog kanala, a kako stanje
nitko nije kontrolirao, nije se na vrijeme ništa
poduzimalo da se spriječi ekološki incident.

ZATRAŽENO DA SE
NADOKNADI ŠTETA
O tome kako se, i zašto, dogodilo da je
tijekom 26. i 27. lipnja, rijeka Pakra u Piljenicama,
potpuno presušila u dužini od 1,5 kilometar, zbog
čega je nastala i nepopravljiva šteta na njenom
eko-sustavu, održan je sastanak u uredu Maria
Ribara, načelnika općine Lipovljani, u utorak, 30.
lipnja. S predstavnicima Vodno-gospodarske ispostave Lonja-Trebež iz Kutine, ribičkog društva
‘Šaran’ i vijećnika u Općinskom vijeću Damira
Kvaternika, analizirano je to neugodno događanje i zatraženo je da se ubuduće takvi događaji ne
ponavljaju, ili na vrijeme sprečavaju.
Zbog opravdanih radova na utvrđivanju i
saniranju obale rijeke Pakre kod Banove
Jaruge, koja poplavom ugrožava dio tog
naselja kod visokih voda, djelatnici Vodoprivrede zatvorili su dotok vode u Pakru,
kako bi voda otekla s mjesta gdje moraju
izvršiti radove. Niže od Banove Jaruge, u
Pakru je trebala dotjecati voda iz ‘vodnog
minimuma’, koji je sustavom odvodnje kod
Piljenica i akumulacije Pakra izgrađen, no
on nije bio u funkciji. Kako nitko od djelatnika VGI Lonja-Trebež, koji su nadležni za
kontrolu održavanja biološkog minimuma
rijeke Pakre to nije kontrolirao, nizvodno
je od tzv. ‘Gumene brane’ kroz Piljenice, vodostaj pao na nulu, uz zadržavanje vode tek
u nekoliko dubljih jama u koritu Pakre.
To je dovelo do pomora ribe, neovlaštenog
izlova ribe, ali i uništenja velikog djela ekosustava tog dijela donjeg toka Pakre, što će se
odraziti i na ostali dio rijeke. Ribolovci ŠRD ‘Šaran’
iz Lipovljana, proljetos su, kroz svoj programa
rada i gospodarenja vodama, poribili Pakru u
Piljenicama, pa se šteta na gubitku ribljeg fonda
procjenjuje na više tisuća kuna vrijednosti ribe

koju su pustili u Pakru. Zahvaljujući isključivo
snalažljivosti mještana Piljenica i njihovom
angažmanu na spašavanju ribe izbjegnuta je i
veća katastrofa i još veći ekološki incident. Da
je stanje u Piljenicama bilo ozbiljno, vidi se po
tome da se od petka, 26. lipnja, upozoravalo
na ovakvo stanje putem komunalne službe,
mjesnog odbora, te pozivima brojnih mještana
prema djelatnicima koji su tada bili na terenu, a
kako nije bilo pomaka u rješavanju ovog problema, u subotu je alarmiran i Centar 112, pa je
uzbuna bila još veća.
U razgovoru s Mariom Repićem, voditeljem

VGI za mali sliv ‘Lonja-Trebež’ iz Kutine, i njegovim zamjenikom Željkom Uzelom, doznalo
se da su radovi uzvodno, u Banovoj Jarugi,
posredan, a zatvaranje toka Pakre, izravan uzrok presušivanja Pakre u Piljenicama. Razlog
presušivanju je to što predviđeni dotok ‘vodnog
minimuma’ nije funkcionirao jer su dovodni
kanal i cijev zamuljeni, od prošlogodišnjih visokih i poplavnih voda. U VGI-u su iznenađeni

Da se pomor ribe mogao spriječiti
dokazivao je, na sastanku, Josip Hudec, predsjednik ŠRD ‘Šarana’, a svemu tome prigovorio
je i Damir Kvaternik, vijećnik Općinskog vijeća
iz Piljenica, u ime svih mještana. Foto dokumentaciju izložio je Nikola Horvat, općinski
komunalni redar, koji je primio velik broj telefonskih poziva iz Piljenica, te tražio rješenje
problema, a Mario Ribar je zatražio da se
nadoknadi načinjena šteta i pronađe rješenje
kako bi se takvi problemi i ekološki incidenti u
budućnosti u potpunosti izbjegli. O svemu su
informirani i nadležni inspektorati RH.
Osim
problema
s
funkcioniranjem
izgrađenog sustava regulacije vodotoka Pakre, Ilove i akumulacijskog jezera Pakra, čelnici
Vodno-gospodarske ispostave iz Kutine
ukazali su i na problem s tzv. ‘Toševim
mlinom’ u Piljenicama, koji je u privatnom
posjedu, i čija brana treba zadržavati vodu,
a ne zadržava ju, i to zbog ne održavanja.
Problem je veći što je mlin u privatnom
vlasništvu, pa rješavanje problema i sanacije brane nije u nadležnosti općine, a ni
Hrvatskih voda, VGI Lonja-Trebež. O ovom
problemu i potrebi sanacije brane, općinske
službe će upozoriti vlasnika Toševog mlina,
kako bi se u budućnosti izbjeglo otjecanje
vode i pomor ribe. Zbog mnogih problema
oko nasipa i jakog zamuljenja sustava, garancije od predstavnika Hrvatskih voda, da
se slični incident u Piljenicama s Pakrom neće
ponoviti – nema! No, zaključeno je da će se kontrole biološkog minimuma od strane Hrvatskih
voda na rijeci Pakri povećati, te da će se u
budućnosti kroz kvalitetniju komunikaciju na
vrijeme upozoravati o određenim planovima na
infrastrukturnim zahvatima, kako bi se i u slučaju
mogućih sličnih ekoloških incidenata moglo na
vrijeme reagirati i spriječiti slični incidenti.

RADNA AKCIJA ČLANOVA ‘ŠARANA’ NA STRUGU
Na Strugu kod Opeka, u subotu, 27. lipnja u
dopodnevnim satima održana je radna akcija članova
Športsko ribolovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana. Čistila
se lijeva obala Struga na kojoj lovno gospodare ribiči iz
Lipovljana, a potom je nastavljen ribolov i zajedničko
druženje uz ručak.
Na radnu akciju uređenja obale vodotoka, kojom
gospodare, i uređenja zelenih površina, te uređivanjem
ribolovnih mjesta i prikupljanje odbačenog ili naplavljenog smeća, odazvalo se 34 punoljetna člana društva
‘Šaran’. Mlađi članovi nisu ni zvani, a svaki punoljetni
član, prema odluci s godišnje Skupštine, osim plaćanja
članarine ima obvezu sudjelovati na dvije radne akcije
uređenja vodotoka.
S takvim odazivom na radnu akciju ‘Šarana’ i
ponašanjem članova na čuvanju prirodnog okoliša,
zadovoljan je i Josip Hudec, predsjednik ŠRD ‘Šaran’ iz
Lipovljana.
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PREDSTAVLJEN ZAJEDNIČKI EKOLOŠKI PROJEKT ZBRINJAVANJA OTPADA

Kako učenici Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima vode brigu o čistom i
zdravom okolišu i prirodi, te kako potaknuti i objasniti i starijima da odgovorno i pravilno
razvrstavanju kućni i ostali otpad, da bi se on mogao reciklirati i ponovo postao sirovina,
pokazali su svojim likovnim radovima. Učiteljice su pripremile široki odabir radova, a o
užem odabiru radova razgovaralo se u ponedjeljak, 15. lipnja, predzadnjeg dana školske
godine u Osnovnoj školi.
U predvorju lipovljanske Osnovne škole tom prilikom svim učenicima predstavljen je i zajednički projekt o prikupljanju i razvrstavanju komunalnog otpada, kojeg
je potaknula općina Lipovljani u suradnji s ‘Lipkom servisima’, domaćim komunalnim
poduzećem, a u taj projekt zaštite okoliša i brige o otpadu uključeni su i učenici Osnovne
škole. Za njihov dosadašnji doprinos projektu zaštite okoliša zahvalili su im se Miroslav
Pavičić, direktor ‘Lipkom servisa’, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Mirjana Faltis,
ravnateljica Osnovne škole.
Zajednički ekološki projekt ‘Zeleni Lipovljani’, ova tri partnera, nastavit će se na jesen,
s početkom nove školske godine, kada se mogu očekivati radionice i tribine o pravilnom
zbrinjavanju otpada, a sve bi trebalo završiti izgradnjom re ciklažnog dvorišta u krugu
‘Lipkom servisa’ u Lipovljanima, u kojem će se dodatno zbrinjavati i sortirati sve vrste
otpada i pretvarati ga u korisnu sirovinu. Tako će najbolje zaštiti i očuvati okoliš i prirodu.

EKIPA ‘LIBERTASA’ POBJEDILA NA MEMORIJALNOM TURNIRU
U KRALJEVOJ VELIKOJ

Nogometaši ‘Libertasa’ iz Novske, pobjednici su ovogodišnjeg Memorijalnog turnira u
čast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima
u Kraljevoj Velikoj. U izjednačenoj utakmici, u
finalu turnira, pobijedili su ekipu ‘Sloge Maris’
iz Jazavice-Roždanika s rezultatom 7:6, ali tek
nakon izvođenja jedanaesteraca, jer je utakmica
završila neriješeno, 1:1.
Uprava NK ‘Stari Grad’ iz Kraljeve Velike, tradicionalno ljeti, u pripremnoj sezoni za slijedeće
prvenstvo, organizira Memorijalni turnir
Vitanvas-Relić-Šimec-Polaček, u znak sjećanja
na svoje članove, poginule i umrle hrvatske branitelje. Ovogodišnji turnir igran je od 31. srpnja
do 2. kolovoza, a sudjelovalo je 6 ekipa.
U subotu, 1. kolovoza odigrane su dvije utakmice polufinala. Ekipa ‘Sloga Maris’ pobijedila je

domaću ekipu NK ‘Stari Grad’ sa 3:0, a u drugom
susretu ekipa ‘Libertasa’ bila je bolja od ekipe NK
‘Matija Gubec’ iz Kutina sa 4:0.
Završni dan Memorijalnog turnira u Kraljevoj
Velikoj započeo je utakmicom za 3. mjesto. Uz
solidnu igru domaća ekipa NK ‘Stari Grad’, pobijedila je ekipu NK ‘Matija Gubec’ s 3:0. Nakon
toga odigrana je prijateljska utakmica pionirskih
ekipa NK ‘Stari Grad’ i NK ‘Libertas’. Najmlađe
ekipe nogometnih klubova iz Kraljeve Velike i
Novske igrali su dobar nogomet, a rezultatski su
bolji bili gosti, koji su pobijedili s 3:0.
U finalnoj utakmici Memorijalnog turnira u
Kraljevoj Velikoj zaigrale su ekipe‘Libertas’i‘Sloga
Maris’. U izjednačenoj utakmici, s dosta prilika na
obje strane, pobijedila je ekipa novljanskog ‘Libertasa’, ali tek nakon izvođenja jedanaesteraca,

jer je utakmica završila neriješeno, 1:1. I prva
serija jedanaesteraca završila je neriješeno 5:5,
igrači su dobro pucali s 11 metara, a golmani
nisu mogli zaustaviti niti jedan udarac. Tek u
šestoj seriji, igrač ‘Sloge Maris’, Antonio Jakubek,
pogađa gredu i tako pobjedu prepušta igračima
‘Libertasa’, s konačnim rezultatom 7:6.
Za NK Libertas su igrali: Šepović, Knežević,
Šimunović M., Pranić, Tesar, Majdandžić,
Galešić, Đurić, Zanetti, Milašinović, a još su
igrali: Blažević, Bilandžija, Mujkić, Mladić, Ilinić,
Marčec, Mijadžiković i Galonja. Trener je bio Mario Milašinović.
Za NK ‘Sloga Maris’ igrali su: Jugović, Galko,
Jakubek, Rivić, Horvat, Rivić K., Jurić, Krakić,
Šimunović, Kovačević i Hadžić, a još su igrali:
Kušmišević, Vuković i Kovačić, uz trenera Horvata.
Odmah nakon završenog finalnog susreta, dodijeljeni su pehari, kao nagrada za
osvojena mjesta. U ime organizatora svima
se zahvalio Robert Mladić, a pehare su uručili
Marija Relić, majka umrlog branitelja i Tomislav
Lukšić, zamjenik načelnik općine Lipovljani. U
kraćem obraćanju Tomislav Lukšić, čestitao je
domaćinima i pobjednicima na dobrom izdanju
turnira, pohvalio ih je što šire ideju zajedništva
i što čuvaju sjećanja na poginule branitelje, uz
skoru, 20. obljetnicu ‘Oluje i Dana pobjede.

ORGANIZIRAN MEMORIJALNI NOGOMETNI TURNIR NA SPOMEN
PREMINULOG ANTUNA NEDUKA
U spomen i sjećanje na nesretno preminulog
Antuna Neduka – Doka, sumještana, prijatelja
i veterana kluba prije dvije godine, na blagdan
Antunova na igralištu ‘Starog Grada’, u petak, 12.
lipnja u Kraljevoj Velikoj je održan Memorijalni
turnir veteranskih nogometnih ekipa. Turnir su
odigrale tri ekipe, a prvi pobjednici su nogometni veterani iz Brestače.
Memorijalnim turnirom ‘Antun Neduk – Dok’
započelo je ovogodišnje 3-dnevno obilježavanje
blagdana Antunova u Kraljevoj Velikoj, koji se
veže uz sv. Antuna, nebeskog zaštitnika naselja i
mjesne crkve. Na ovogodišnjem 1. turniru igrali
su veterani iz Repušnice, Brestače i domaćini iz
Kraljeve Velike. Igralo se po vrućem i sparnom
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vremenu, pa su igrači
s dosta napora odigrali turnir.
U prvoj utakmici igrale su ekipe
‘Stari Grad’ Kraljeva
Velika i ‘Slavonija’
iz Brestače. S rezultatom 3:0 bolji su bili
igrači iz Brestače. I u
drugoj utakmici ista ekipa je pobijedila ekipu
‘Mladosti’ iz Repušnice s 3:1. Tako su s dvije pobjede Brestovljani osigurali pobjedu na turniru.
U trećoj utakmici, domaćini su isto pobijedili
goste iz Repušnice, s rezultatom 4:1, pa su

osvojili drugo mjesto. Nakon završenog turnira,
uz nazočnost ostalih članova obitelji, pehare
za postignute rezultate nogometašima je predala Nikolina Neduk Karabaić, kćerka Antuna
Neduka.
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NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI NK ‘SLAVONAC’ ZA NOVOG PREDSJEDNIKA
IZABRAN JE MLADEN MARTINOVSKI
Članovi NK ‘Slavonac’ iz Lipovljana održali su
u nedjelju, 19. srpnja uvečer redovnu godišnju,
ali i izbornu Skupštinu, čvrsto se nadajući da
okreću novi list u radu i djelovanju ove sportske
udruge. Sportski rezultati igrača ‘Slavonca’ vrlo
su dobri u svim kategorijama, no klub je organizacijski bio loše posložen, pa za lipovljanske
ljubitelje sporta nije tajna da je bilo stanovitih,
raznih problema u klubu. Na Skupštini su usvojena izvješća o radu, te financijska izvješća za
2014.godinu, donesene su izmjene Statuta, sukladno novom Zakonu o udrugama, a izabrano je
i novo čelništvo NK ‘Slavonac’, koje je odlučno u
nakani rješavanja nataloženih problema.
Da bi uspjeli u tome, pozvani su svi dobronamjerni, da se uključe u članstvo i rad kluba.
Godišnju Skupštinu kluba vodio je Mario
Ribar, dugogodišnji član i igrač ‘Slavonca’, uz
članove vodstva Skupštine: Ivicu Maletića, Mladena Martinovskog i Dalibora Nerlovića.
Zbog akumuliranih problema, klub među
ostalim nije održao, od početka ove godine ni
redovnu godišnju Skupštinu, što je obvezan po
zakonu. Stoga je ukupno izvješće o radu kluba, te
o ostvarenim sportskim rezultatima, na sazvanoj
Skupštini, podnio Ivica Maletić, tajnik NK ‘Slavonac’.
U uvjetima kad čelništvo kluba nije radilo, ili se
svelo tek na čovjeka, ili dva, ostvareni su odlični
rezultati. Seniorska ekipa ‘Slavonca’ prošle je godine ušla u 1. županijsku nogometnu ligu, koja je
zapravo po kvaliteti, i rang više, kao nekadašnja
Premier liga. Igralo se dobro, ostvareno je 6. mjesto
među 14 klubova, što je izvrstan rezultat, s obzirom u kakvim se klupskim okolnostima prvenstvo

odvijalo. Za rad kluba u 2014.
godini potrošili su 87.743
kune, od čega je 17.743
kuna bilo strogo namjensko,
za uređenje pročelja zgrade
svlačionica, koje je sponzorirala Ina d.d., a 70.000 su
utrošili na natjecanja svih
kategorija, limača, pionira, juniora i seniora. Taj iznos im nije bio dostatan pa su 4.220 kuna obaveza
prenijeli u ovu 2015. godinu.
Uz dosta rasprave i puno pitanja, pogotovo
oko financijskog izvješća, članovi Skupštine prihvatili su izvješća o radu i financijsko izvješće NK
‘Slavonac’ za 2014. godinu.
Prihvatili su članovi Skupštine i novi, izmijenjeni Statut NK ‘Slavonac’. Izmjene su bile brojne,
pa je predsjedavajući Mario Ribar, sve izmjene
javno pročitao i pojasnio. U Statutu kluba su
točno određeni i poslovi čelnih ljudi kluba, pa će
se ubuduće točno znati tko što mora raditi i za
što je točno odgovoran.
Na kraju Skupštine prišlo se i izboru novog
čelništva NK ‘Slavonac’. Kandidacijski postupak
otvoren je 7 dana prije Skupštine, a prijedloge
je iznio Neven Vitković, u ime kandidacijske
komisije. Za predsjednika NK ‘Slavonac’ u idućem
razdoblju, predložen je Mladen Martinovski, a za
dopredsjednike Mario Ribar i Dalibor Nerlović.
Za tajnika ‘Slavonca’ predložen je Ivica Maletić, a
za blagajnika Josip Cota. Prijedlozi su prihvaćeni
s jednim suzdržanim glasom.
U novi Izvršni odbor kluba, koji će s izabranim
dužnosnicima, činiti čelništvo kluba, izabrani su

još: Željko Pogačić, Dino Herić, Tomislav Dudaš,
Dejan Ivanišević, Josip Kozina i Neven Vitković.
U Nadzorni odbor kluba izabrani su Mladen
Skoko, Danijel Štavalj i Miljenko Liščinski. Za
likvidatora, prema novom Zakonu o udrugama,
imenovan je tajnik kluba Ivica Maletić.
Pripremljen je Plan rada i financijski plan za ovu
godinu. Program rada posebno naglašava okretanje kluba prema mlađim i domaćim igračima,
domaćim kadrovima, te radu s mladima i mlađim
kategorijama, limačima, pionirima i juniorima. I to
je jedan od najvažnijih zadataka nove uprave.
Financijski plan sačinjen je u iznosu od
čak 101.000 kuna, jer se 1. ŽNL proširila za 2
kluba, pa će se i financijski troškovi natjecanja
povećati za oko 15-tak tisuća kuna. U raspravi o
predloženom planu, naglašeno je da financijski
plan nije u tom iznosu realno ostvariti, barem ne
iz općinskih sredstava i da se klub mora okrenuti
novim izvorima financiranja, poput sponzorstava
i donacija. Dok se ne pronađu dodatna sredstva,
ići će se na racionalizaciju i štednju, a financijsko
poslovanje kluba vodit će knjigovodstveni servis.
Ovogodišnja redovna i izborna Skupština
NK ‘Slavonac’ završila je kraćim obraćanjem novoizabranog predsjednika kluba.

SENIORI NK ‘MARSONIE’ IZ SLAVONSKOG BRODA GOSTOVALI U
KRALJEVOJ VELIKOJ
Trodnevno obilježavanje ‘Antunova u
Kraljevoj Velikoj’ završilo je, kako je i započelo,
nogometnim utakmicama. Na nogometnom
igralištu ‘Starog Grada’ na Urijama gostovali su
igrači 3-ligaša ‘Marsonie’ iz Slavonskog Broda.
U popodnevnom sportskom programu, u
nedjelju, 14. lipnja odigrane su dvije utakmice.
Ekipe domaćina NK ‘Stari Grad’ ugostile su u seniorskoj konkurenciji ekipu NK ‘Marsonie’ iz Slavonskog
Broda, a u prvenstvenoj utakmici veterani NK ‘Stari
Grad’ ugostili su ekipu NK ‘Dinamo’ iz Osekova.
Obje utakmice domaćini su izgubili. Novi 3-ligaš,
seniorska ekipa ‘Marsonie’ pobijedila je seniore
‘Starog Grada’ s 2:1. Odluka je pala tek u drugom

poluvremenu, jer je prvo završilo neriješeno 0:0.
U drugoj utakmici, u prvenstvu veteranskih ekipa
gosti ‘Dinamo’ iz Osekova s 3:2 pobijedili su domaću
veteransku ekipu ‘Stari Grad’. U prijateljskoj utakmici seniorskih ekipa igrao se dobar nogomet, s dosta
prilika na obje strane. Ipak, pobijedili je ekipa ‘Marsonie’, tjelesno i taktički spremnije momčad.
Za ‘Marsoniu’ su igrali: Krajnović, Jurić,

Balentović, Barišić, Kalanj, Šulter, Alfeldi,
Mirković, Vrljić, Sekulić i Bodrožić, a još su igrali:
Luketić, Moduna i Ostojić. Trener je Moduna.
Za ‘Stari Grad’ si igrali: Kovačević M., Čavlović, Mihinac, Šreljek, Sijarto, Bartolin, Kovačević D., Špoljarić,
Artić, Kokolek i Kovačević. Još su igrali: Radinović i
Barišić. Trener je bio Siniša Varga, a sudac prijateljske
utakmice Blaž Šeničnjak iz Stare Subocke.

POZNATI FINALISTI MALONOGOMETNOG TURNIRA ULICA
Malonogometne ekipe Kolodvorske i
Zagrebačke ulice igrat će u finalu ‘Lipovljanskih
susreta 2015‘, a za 3. mjesto borit će se malonogometne ekipe Željanske ulice i Kraljeve Velike 2. To je
konačni rezultat odigranog Turnira ulica, koji je tijekom 6 večeri kolovoza igran u centru Lipovljana.
U nedjelju, 9. kolovoza igran je zadnji dan
Turnira ulica. Igrale su se dvije završne utakmice,
a nakon utvrđivanja konačnog poretka ekipa na
tablici, prve četiri ekipe odigrani su i polufinalni
susreti, kako bi se znalo tko će u nedjelju, 23. kolovoza igrati na završnici turnira ulica. Tijekom
svih večeri Turnira ulica najbolji, i nogomet s
najviše danih golova, igrala je malonogometna

ekipa Kolodvorske ulice, koja je osvojila 1.
mjesto. Ekipa Kraljeva Velika 2 osvojila je 2.
mjesto, ekipa Zagrebačke ulice 3. mjesto, a ekipa Željanske ulice 4. mjesto.
U polufinalnim susretima sastali su se, tako,
ekipa Kolodvorske i Željanske ulice, a konačni rezultat bio je 3:0 za ekipu Kolodvorske ulicu, koja
se tako plasirala u finale turnira ulica. U drugoj
polufinalnoj utakmici, ujedno i zadnjoj u ovom
dijelu turnira, sastale su se ekipe Kraljeva Velika
2 i Zagrebačka. Pobijedila je ekipa Zagrebačke
sa 5:1 pa je postala drugi finalist.
Rezultati polufinala Turnira ulica LS 2015.
Kolodvorska – Željanska
3:0

Kraljeva Velika 2 – Zagrebačka
1:5
U nedjelju, 23. kolovoza s početkom u 20 sati, za 3. mjesto igrati će ekipe Željanska i Kraljeva
Velika 2, a u 20.45 u finalnoj utakmici Turnira
ulica ‘Lipovljanski susreti 2015.’ igrat će ekipe
Kolodvorska i Zagrebačka.
Konačna tablica nakon 6. dana Turnira ulica:
Kolodvorska - 16 bodova (16:2), Kraljeva Velika
2 - 10 bodova (12:11), Zagrebačka - 9 bodova
(9:13), Željanska - 9 bodova (8:7)
- Braće Radić - 7 bodova (10:11), Kraljeva Velika 1 - 6 bodova (9:11), Balkan - 3 boda (5:14)
Ekipa Krivaj je diskvalificirana, a svi rezultati
s tom ekipom su izbrisani.
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