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Draga braćo i sestre!
Božić je dan kad se kršćanski svijet raduje 

Božjoj nadi koju gledamo u novorođenom 
djetetu. Bog ne preže od toga da se rodi na 
mjestu nedostojnom za obitavanje čovjeka, a  
napose za rođenje djeteta – u štali. Za njega se 
nije našlo mjesto u kućama i obiteljima Betle-
hema, no unatoč tome što je nepoželjan On 
ipak ulazi u ljudsku povijest koja je prepuna 

grijeha i prljavosti što vidimo 
u slici štale u kojoj se rodio. 
Njegov dolazak pročišćava, 
prosvjetljuje i ‘dezinficira’, 
prljavost čovjeka pojedinca, 
obitelji, društvenog života i 
cjelokupne ljudske povijesti. 
On prolazi sve faze ljudskog 
života od začeće do smrti 
te posvećuje i daje značaj 
začetom i rođenom, čovjeku 
u djetinjoj dobi, čovjeku u 
mladenačkoj dobi, čovjeku u 
zreloj dobi, čovjeku patniku. 
Novorođeni od početka nije 
bio dobro prihvaćen: smeta 

herodu, kasnije smeta i Farizejima i Saducejima, 
napose Zelotima, smeta rimskoj vlasti, a ta se 
netrpeljivost prema Bogu i njegovoj riječi osjeća 
kroz svu povijest do današnjeg dana. I danas 
Krist ne nalazi prihvaćenost kod mnogih roditel-
ja koji ne dopuštaju da se začeto rodi, i danas 
Krist biva odbacivan u zanemarivanoj djeci, i da-
nas Krist biva odbačen od mnogih mladih koji su 
prepušteni tami života, i danas biva neprihvaćen 

Gradsko društvo Crvenog 
križa Novska, koje svojim ak-
tivnostima pokriva i područje 
općine Lipovljani, u četvrtak, 
19. studenog obilježilo je Dan 
dobrovoljnih darivatelja krvi. 
Na toj svečanosti podijeljena 
su priznanja darivateljima ko-
ji su jubilarni put dali krv, od 5 do 100 darivanja, 
a od troje darivatelja sa po 100 puta darovanom 
krvlju, tijekom ove godine, dvojica su iz Lipov-
ljana, iz ulice Braće Radića – Stjepan Horvat i 
Branko Petriljak.

Svečana sjednica Crvenog križa ove je go-
dine održana u Vatrogasnom domu u Novskoj, 
a prisutno je bilo 80-tak dobrovoljnih davatelja 
krvi i gostiju. Među njima i Tomisalv Lukšić, 
zamjenik načelnika općine Lipovljani. On je pri-
likom kraćeg obraćanja na skupu čestitao svim 

darivateljima krvi na njihovom vrijednom i ple-
menitom odazivu koji spašava živote. Čestitao 
je i svim jubilarcima koji primaju priznanja 
Crvenog križa, a zahvalio je Crvenom križu Novs-
ka što svoje aktivnosti, koje nisu jednostavne i 
lake, godinama provodi i na području općine 
Lipovljani. Još jednom je zahvalio djelatnicima 
i volonterima Crvenog križa za prošlogodišnju 
pomoć u vrijeme poplava na lipovljanskom 
području i naglasio da će Općina Lipovljani i 
dalje pratiti programe Crvenog križa. 

U evidenciji do-
brovoljnih darivatelja 
krvi nalazi se 708 dari-
vatelja s područja 
Novske, Jasenovca 
i Lipovljana, 568 
muškaraca i 140 žena. 
Najviše je darivatelja, 
ukupno 249 s krvnom 
grupom 0+, a slijede 
ih 202 darivatelja s 
grupom A+. Najman-
je, tek 8 je darivatelja 

s krvnom grupom AB-, a nešto više, samo 14 je 
darivatelja s krvnom grupom B-.

Najviše davatelja krvi živi u Novskoj,  uku-
pno 252, a u Lipovljanima je evidentirano 119 
davatelja. Značajniji broj, ukupno 24 davatelja 
živi u Kraljevoj Velikoj. Među obiteljima s više 
darivatelja krvi prednjači obitelj Pavlović iz Ko-
zarica, s 4 člana, no obitelji Brnušak, Čiž i Hubak 
iz Lipovljana su u samom vrhu te evidencije, s po 
3 člana iz obitelji koji redovito daruju krv.

Od ukupno 67 ovogodišnjih jubilarnih dari-
vatelja, priznanje za darovanu krv ostvarilo je 
i 15 darivatelja s područja općine Lipovljani. 
Za 100 darivanja to su Stjepan Horvat i Branko 
Petriljak, za 75 puta Ivica Šašković, za 50 puta 
Mato Jakešević, Zvonko Vukić i Željko Bas, za 
20 puta Stjepan Mujanić i Mijo Baković, za 10 
puta Josip Dujić, Josip Mujanić, Daniela Vincent, 
Antun Dobranić, Ivan Dlouhi, Miroslav Mrkša i 
Danijel Štavalj. Neki na žalost, nisu bili prisutni 
uručivanju zasluženog priznanja.

Slijedeća akcija dobrovoljnog darivanja krvi 
u Lipovljanima će se održati 30. prosinca 2015. 
godine.

100 PUTA DAROVALI KRV - STJEPAN HORVAT I BRANKO PETRILJAK IZ 
LIPOVLJANA

ON I NJEGOV NAUK NAŠE SU-SVJETLO !
u mnogim potrebitima koji tuđom krivnjom 
nemaju ni stana ni zaposlenja, i danas Krist biva 
odbačen u mnogim strukturama ‘Herodovaca, u 
mnogim parlamentima gdje se donose protu-
naravni zakoni, i danas Krist biva progonjen u 
svom najjasnijem glasu, a to je glas Crkve.

Draga braćo i sestre,
radosti i nade, žalosti i tjeskobe današnjeg 

vremena prelamaju se preko nas vjernika. Mno-
gi su zaplašeni i u brizi, ali on poručuje ‘’ne bojte 
se, svojom ćete se postojanošću spasiti.’’ Krist 
novorođeni je naša nada, On i njegov nauk naše 
su svjetlo, On je izvor našeg vječnog života. Zato 
ga svesrdno prihvatimo, ne na način kako ga 
prihvaća svijet, nego na unutarnji način, te pri-
hvatimo savjet Njegova Duha. Otvorimo svoja 
srca za potrebite i izmirimo se s onima s kojima 
smo u zavadi, pristupimo onima koji su stari i 
nemoćni, ispričajmo se onima kojima smo na-
nijeli nepravdu te posvjedočimo da smo primili 
Krista i postali novi ljudi s novorođenim.

Sretan i blagoslovljen Božić kao i novu 
2016. godinu želi vam vaš lipovljanski 
župnik

Tomislav Pavlović
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Ideja da Lipovljani dobiju reciklažno dvorište u ko-
jem će se razvrstavati otpad kako bi se dio pretvorio u 
korisnu sirovinu, a time i smanjila masa koja se deponira 
na odlagalištu smeća u Garešnici, sve je bliža ostvarenju. 
U Kutinskoj ulici, u dvorištu ‘Lipkom servisa’ d.o.o., komu-
nalnog poduzeća u Lipovljanima, započela je izgradnja 
reciklažnog dvorišta, koji će sufinancirati Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost RH.

Ugovor o sufinanciranju troškova gradnje reciklažnog 
dvorišta u Lipovljanima, sa Svenom Müllerom, direkto-
rom Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  
RH, potpisao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
u ime investitora radova. Fond se je obvezao da će su-
financirati izgradnju reciklažnog dvorišta u visini 80% 
vrijednosti investicije. To iznosi oko 1.440.000 kuna, dok 
je ukupna vrijednost projekta oko 1.800.000 kuna.

Radove izgradnje reciklažnog dvorišta u 
Lipovljanima izvoditi će Zajednica ponuditelja Elek-
trocentar Petek  d.o.o. i  Strabag d.o.o., koji su ponudili 
najmanju cijenu za izgradnju dvorišta. Nakon izgrad-
nje, reciklažnim dvorištem upravljat će ‘Lipkom servisi’, 
što će domaćem komunalnom poduzeću donijeti jed-
nu novu djelatnost, koju već i sada povremeno obavlja. 
Općinu Lipovljani realizacija reciklažnog dvorišta 
svrstati će u rijetke, ‘zelene’ sredine koje vode stalnu 
brigu o zaštiti okoliša svoje životne sredine i ekonoms-
koj koristi odbačenog otpada.

POTPISAN   UGOVOR   
O SUFINANCIRANJU   

IZGRADNJE   RECIKLAŽNOG 
DVORIŠTA U LIPOVLJANIMA

Proračun općine Lipovljani u 2016. go-
dini iznosit će gotovo 10 milijuna kuna, 
odnosno 9.908.145,00 kuna, kako ga je predložio 
početkom studenog Mario Ribar, načelnika 
općine Lipovljani. Javni uvid na internetskim 
stranicama općine Lipovljani traje od sred-
ine studenog, a o prijedlogu će odlučivati, s 
mogućnošću izmjene, vijećnici Općinskog 
vijeća općine Lipovljani, na sjednici koja će biti 
održana 21. prosinca ove godine.

Općinski proračun u visini od oko 10 mili-
juna kuna, manji je za oko milijun i pol kuna od 
Proračunu za 2015. godinu općine Lipovljani. 
Prihodi Proračuna općine Lipovljani najveći su 
od imovine, a planiraju se na 2.916.000 kuna, jer 
se u tome nalazi rudna renta od nafte i plina. Od 
općih prihoda, odnosno poreza planira se pri-
hod u visini od 2.915.000, od kapitalne pomoći 
iz državnog proračuna u iznosu od 2.389.000 
kuna, u što je uračunat prijenos EU sredstava u 
iznosu od 864.000 kuna, zatim od prihoda po 
posebnim propisima, među kojima je i šumski 
doprinos, komunalne naknade i komunalni do-
prinos, od kojih se planira prihod u iznosu od 
1.050.000 kuna, od donacija u iznosu od 110.000 
kuna i od kapitalnog prihoda iz županijskog 
Proračuna u iznosu od 100.000 kuna.     

Rashodi Proračuna općine Lipovljani bit će 
u visini ostvarenih prihoda, a od oko 10 mili-
juna kuna, odnosna planiranih 9.815.000 kuna, 
najviše će ići u programe Jedinstvenog odjela 
općine Lipovljani. Tako je za potrebe javne up-
rave planirano oko 2.639.000 kuna. Tu su, među 
ostalim, planirana sredstva za plaće zaposlenih 
u visini 453.000 kuna, za materijalne rashode 

PREDLOŽEN  PRORAČUN  OPĆINE  U  IZNOSU  OD  GOTOVO  10  MILIJUNA  KUNA
61.434 kune, tiskarske usluge 28.755 kuna, za 
troškove informiranja gotovo 60.000 kuna, za 
doprinose za stručno osposobljavanje 18.000 
kuna i proračunska rezerva u visini 25.000 kuna. 
Za rad Općinskog vijeća tijekom godine plani-
ran je rashod u visini od 60.000 kuna, a za rad 
općinskog načelnika 223.948 kuna. 

U dijelu potreba za javnu upravu planirani su 
i financijski rashodi Općine Lipovljani u iznosu 
od 910.000 kuna, za otplatu korištenih kredita 
864.000 kuna, čime je pretfinanciran projekt 
izgradnje kanalizacije u centru Lipovljana sa 
krajnjim izvorom sredstava iz IPARD-a, odnosno 
iz EU-a. Za aktivnosti mjesne samouprave plani-
rano je 65.000 kuna, od čega će mjesni odbori 
Krivaja, Piljenica i Kraljeve Velike imati na raspol-
aganju po 15.000 kuna, a Lipovljani 20.000 kuna. 
Rashodi za upravljanje imovinom planirani su u 
visini od 320.000 kuna, od čega za investicijsko 
održavanja Društvenog doma u Kraljevoj Velikoj 
145.000 kuna. Kao kapitalni projekt planirana 
je rekonstrukcija krovišta Društvenog doma u 
Krivaju u iznosu od 150.000 kuna.

Za razvoj sporta i rekreacije planira se 
218.000 kuna, a za potrebe programa u kulturi 
planirano je 557.000 kuna, među kojime je plani-
rano i 150.000 kuna za radove u župi sv. Josipa 
i 10.000 za župu sv. Ane. Za programe u odgoju 
i obrazovanju planirano je 90.000 kuna, a za sti-
pendije u visokom obrazovanju 40.000 kuna. 

Za program održavanja komunalne infra-
strukture planirano je 2.256.000 kuna. Od tog 
novca u idućoj godini planirano je za uličnu ras-
vjetu 180.000 kuna, za zimsku službu 280.000 
kuna, za izmuljivanje kanala nerazvrstanih cesta 

45.000 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta 
248.000 kuna i za održavanje javnih površina 
200.000 kuna. 

Za program zaštite okoliša planiraju se 
sredstva u iznosu od 1.250.000 kuna, od čega 
1.200.000 za izgradnju reciklažnog dvorišta. 
Za program zaštite i spašavanja planirano je 
216.000 kuna, od čega za Vatrogasnu zajednicu 
općine Lipovljani 190.000 kuna. Za program so-
cijalne skrbi planirano je 250.000 kuna, od čega 
najviše za socijalne naknade 196.000 kuna.  

Za glavni investicijski program planira se 
2.130.000 kuna. U tom iznosu predviđeno je 
150.000 kuna za drugi dio uređenja parkirališta 
kod ambulante, za izgradnju sustava za odvod-
nju predviđeno je 330.000 kuna, za otkup 
zemljišta za tržnicu planira se 100.000 kuna, 
te za program prostornog uređenja, odnosno 
izgradnje groblja i mrtvačnice u Piljenicama 
planira se iznos od 500.000 kuna. 

Za potpore u poljoprivredi predviđeno je 
93.000 kuna, od čega za subvencije pčelarstvu 
u iznosu od 10.000 kuna. Za jačanje gospodarst-
va predviđeno je 100.000 kuna, a za poticanje 
zapošljavanja i samozapošljavanja 20.000 kuna. 

Za rad općinskih ustanova, Dječjeg vrtića 
‘Iskrica’ predviđeno je ukupno 996.000 kuna, 
a za rad Narodne knjižnice i čitaonice 232.000 
kuna. U prijedlogu je predviđeno i niz manjih 
rashoda, a ovo su najveći planirani rashodi u 
Proračunu općine Lipovljani. Točno planirani 
prihodi i rashodi znat će se nakon sjednice 
Općinskog vijeća općine Lipovljani, pred Božić, 
na kojoj će se odlučivati o ovako predloženom 
Proračunu općine Lipovljani. 

Vijećnici Općinskog vijeća općine Li-
povljani prihvatili su polugodišnji izvještaj 
o izvršenju općinskog Proračuna za tekuću 
godinu, te Izvješće o izvršenju Plana razvo-
jnih programa u prvoj polovini ove godine, 
koje je podnio Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani. Sjednica Općinskog vijeća 
održana je u srijedu, 30. rujna, a na njoj je 
bilo nazočno 8 od ukupno 13 vijećnika. Ti-
jekom sjednice prihvaćena su još 4 izvješća 
i donesene 3 odluke.

Prva sjednica nakon ljetne stanke 

započela je, nakon pozdravnog otvaranja, 
aktualnim satom na kojem je načelniku 
općine, direktoru komunalnog poduzeća 
i komunalnom redaru upućeno ukupno 
6 pitanja od 5 vijećnika. Pitanja su se, ug-
lavnom, odnosila na komunalne potrebe, 
kanalizaciju i ceste, ali i na gospodarske 
potrebe, ulaganja u poduzetničku zonu i 
prometni čvor na autocesti.

Nakon usvajanja izvješća o 
polugodišnjem izvršenju Proračuna, usvo-
jena su i izvješća o poslovanju LIP-KOM-a 

i ‘Lipkom servisa’, komunalnih 
poduzeća u vlasništvu općine Li-
povljani, za prošlu, 2014. godinu, te 
polugodišnja izvješća o poslovanju 
Narodne knjižnice i čitaonice i 
Dječjeg vrtića ‘Iskrica’.

Na kraju sjednice donijete su 
odluke o sudjelovanju roditelja u 
cijeni programa Dječjeg vrtića u Li-
povljanima, o darivanju nekretnina 
i o raspisivanju javnog natječaja za 
stipendiranje studenata.

VIJEĆNICI  UPOZNATI  S  POSLOVANJEM 
OPĆINE I NJEZINIH PODUZEĆA  I  USTANOVA
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Kako prolaze prvi dani adap-
tacije novih polaznika u Dječji vrtić 
‘Iskrica’ u Lipovljanima, te kako 
izgleda unutrašnjost vrtića, koja 
je tijekom prve polovice kolovoza 
potpuno oličena i uređena, zanima-
lo je Maria Ribara, načelnika općine 
Lipovljani. Zbog toga je obišao 
Dječji vrtić, u petak, 18. rujna. Po-
laznicima vrtića donio je slatke 
darove, a nakon razgledavanja poh-
valio je uređen prostor vrtića.

Ravnateljica vrtića Marija Duda, 
upoznala je općinskog načelnika da 
će ove pedagoške godine vrtić po-
laziti oko 85 najmlađih stanovnika 
općine Lipovljani i da adaptacija 
djece, koja su tek krenula u vrtić, pro-
lazi odlično, bez plaća ili kakvih drugih problema. 
Time su zadovoljni i roditelji, a posebno su zado-
voljni novim programom vrtića, poludnevnim, 
5-tosatnim boravkom djece u vrtiću. On se odvija 
u zgradi Narodne knjižnice i čitaonice zajedno s 
programom predškolskog odgoja, koji je obveza-
tan, od prošle školske godine, za svu predškolsku 
djecu prije polaska u školu.

U dvije vrtićke grupe, cjelodnevni pro-
gram boravka u vrtiću, trenutno pohađa 42 
djece. Još 16-toro djece polazi poludnevni 

program igraonice, a 28 polaznika početkom 
listopada očekuju u predškolskom odgoju, tzv. 
‘maloj školi’. Time je kapacitet vrtića uglavnom 
popunjen. 

Nakon obilaska unutrašnjosti vrtića, Mario 
Ribar, bio je zadovoljan viđenim, posebno, jer 
su na radovima uređenja radili i zaposlenici ‘ja-
vnih radova’. Donesene slatkiše, načelnik općine 
Lipovljani, podijelio je polaznicima vrtića u 
dvorištu, koje je također uređeno tijekom ko-
lovoza. Za Dječji vrtić ‘Iskrica’, predškolsku 

ustanovu Općine Lipovljani, svake se godine 
iz općinskog Proračuna izdvoji više od 560.000 
kuna, za rad i materijalne troškove. To je gotovo 
10% izvornih sredstava općinskog Proračuna, 
no na to se gleda i kao ulaganje u odgoj i ob-
razovanje najmlađih, što je budućnost općine 
Lipovljani. Zato se vodi stalna briga o što 
kvalitetnijem boravku i odgoju polaznika u 
Dječjem vrtiću u Lipovljanima, a obilazak Maria 
Ribar, općinskog načelnika, samo je jedan u nizu 
posjeta i stalnog kontakta.

POLAZNIKE  I  ZAPOSLENIKE  DJEČJEG  VRTIĆA OBIŠAO  NAČELNIK 
MARIO  RIBAR

Sa uzdignutim barjacima svojih udruga, 
postrojili su se ratni veterani Domovinskog 
rata iz Lipovljana, ali i njihovi gosti koji su došli 
iz raznih sredina od Darde u Baranji do Ozlja u 
Karlovačkoj županiji, u sportskoj dvorani Os-
novne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima. U 
dvorani je, umjesto na otvorenom, zbog kišnog 
vremena, u nedjelju, 11. listopada održano ot-
vorenje susreta i sportskog programa Dana 
hrvatskih branitelja općine Lipovljani, koji se 
prigodno obilježava od prošle godine.

Melita Mihalić, dopredsjednica lipovljan-
skog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata, pozdravila je sve prisutne 
i prisjetila zašto se 13. listopad obilježava 
kao Dan branitelja općine Lipovljani, a na 
svečanom otvorenju pozdravili su ih još Željko 
Pogačić, predsjednik UDVDR-a Lipovljani, Mario 

Ribar, načelnik općine Lipovljani, Vlado Klasan, 
gradonačelnik Novske i prof. Franjo Rodić, u ime 
Mirjane Faltis, ravnateljice lipovljanske Osnovne 
škole, kao domaćina susreta.

- Branitelji ove općine i mještani dali su veliki 
doprinos u Domovinskom ratu, u obrani ovoga 
kraja, obrani Hrvatske, slobodi  i stvaranju Re-
publike Hrvatske. Kroz obilježavanje Dana 
branitelja općine Lipovljani – 13. listopada da-
je se doprinos i u miru – da se Domovinski rat, 
žrtva, te položeni životi u stvaranju nezavisne 
Republike Hrvatske nikada ne zaborave – na-
glasio je u svom pozdravnom obraćanju Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani, čestitavši bra-
niteljima njihov dan. 

Zbor ‘Lira’ postrojenim ratnim veteranima je 
zapjevao, a nakon toga prišlo se sportskim sus-
retima organiziranim uz Dan branitelja općine 

Lipovljani. Po 10-tak ekipa natjecalo se u malom 
nogometu, igranju belota, potezanju konopa 
i pikadu. Nakon odigranog mini turnira, u ma-
lom nogometu najbolja je bila ekipa domaćina 
iz Lipovljana, a iza nje su se plasirale ekipe iz 
Popovače i Ludine. U potezanju užeta pobi-
jedila je ekipa veterana iz Privlake, drugi su 
bili ‘konopaši’ iz Ozlja, a treće mjesto je osvojila 
ekipa iz Darde. U pikadu su najbolji bili veterani 
iz Lipovljana, a slijedi ih ekipe iz Velike Ludine 
i ekipa Nezavisnih dragovoljaca hrvatskih iz 
Zagrebačke županije. Najduže je trajalo nad-
metanju u igranju belota. Pobijedio je par igrača 
iz Velike Ludine, ispred igrača bele iz Ozlja i 
Popovače.

Ovogodišnji Dan branitelja općine Lipovl-
jani sponzorirala je INA, uz financijsku potporu 
Općine Lipovljani.

SPORTSKI SUSRETI UZ DAN BRANITELJA OPĆINE LIPOVLJANI 
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Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju 
općine Lipovljani, održali su u srijedu, 28. listo-
pada sjednicu na kojoj je razmatrano izvršenje 
plana i programa rada Vijeća tijekom ove go-
dine. Izvješća o radu i provedenim preventivnim 
akcijama su usvojena, a u nastavku sjednice 
razgovaralo se o potrebama i planu aktivnosti 
Vijeća u 2016. godini.

Sjednicu Vijeća za komunalnu prevenciju 
općine Lipovljani vodio je Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani, a izvješća su, osim njega, 
podnijeli još Ivica Sarajlija, kontakt policajac u 
Lipovljanima i Nikola Horvat, komunalni redar.

-Tijekom tri provedene preventivne akcije 
‘Manje oružja, manje tragedija’ u Lipovljanima 
su predane 2 puške, jedna ručna bomba, 1 trom-
blonski nastavak, 7 okvira i 22 spremnika za 
automatsku pušku, te više od 2.700 komada 
puščanog streljiva – naglasio je, kontakt policajac 
Ivica Sarajlija, tijekom svog izvješća o prevenciji 

kriminaliteta na području 
općine Lipovljani.

Općinski načelnik 
Mario Ribar i komunalni 
redar Nikola Horvat 
govori su o poduzetim 
akcijama na uređenju 
prometne infrastrukture, 
ali i prometne signalizaci-
je, postavljanja treptača i 
izgradnje pješačkog prijelaza. Govorilo se i o kršenju 
prometnih propisa teretnog opterećenja cesta,  o 
održavanju cesta i odvodnih kanala, i o problemu 
pasa lutalica. Sve te preventivne akcije trajnog su 
karaktera i ponavljaju se više puta godišnje, a ove 
godine su uspješno provedene u Lipovljanima i na 
čitavom području općine Lipovljani.

Na Vijeću je iznesen i problem zimske 
službe, odnosno različitog čišćenja snijega na 
županijskim i na općinskim cestama, koje će se, 

što je više moguće, dogovorno rješavati. Ug-
lavnom, zamijećeno je da su ceste u nadležnosti 
općine daleko čišće nego cesta u nadležnosti 
Županijske uprave za ceste (ŽUC-a). 

Dogovoreno je da se u idućoj godini na 
sjednicu ovog Vijeća zovu i predsjednici mjesn-
ih odbora, te da se za rad Vijeća komunalne 
prevencije općine Lipovljani u idućoj godini, 
osigura 5 tisuća kuna u Proračunu općine Lipov-
ljani za 2016. godinu.

Da se isplati provoditi preventivnu akciju ‘Manje oružja – manje 
tragedije’ pokazalo se u ponedjeljak, 19. listopada u Lipovljanima. U 
toku 4-ro satne akcije vraćeno je zaostalo bojno streljivo i jedna poluau-
tomatska puška, a najavljen je povrata još zaostalog streljiva.

Policijska preventivna akcija ‘Manje oružja – manje tragedije’, održana 
je po treći puta ove godine u Lipovljanima. Provodio ju je policajac Ivica 
Sarajlija i PP Novska, a održana je na stalnom mjestu, kod prostora Udruga 
dragovoljaca i veterana domovinskog rata u Lipovljanima, na Trgu bran-
itelja. Iako je bilo kišno vrijeme, to nije spriječilo mještane Lipovljana, da 
se interesiraju za izložena minsko-eksplozivna sredstva, i da se raspitaju o 
vraćanju zaostalog oružja i streljiva.

Kako bi bili upozoreni da ne diraju zaostalo oružje ili mine, već da o 
tome obavijeste starije članove obitelji ili policiju, postavljeni izložbeni 
prostor i preventivnu akciju ‘Manje oružja…’ posjetili su učenici nižih raz-
reda Osnovne škole Josipa Kozarca i polaznici Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u 
Lipovljanima. Policajac Ivica Sarajlija govorio im je o opasnostima i ubo-
jitosti eksplozivnih naprava, te o načinu postupanja prema oružju, ako ga 
gdje uoče.

Akcija vraćanja zaostalog oružja traje, a nikakva evidencija povratka 

ČLANOVI VIJEĆA ZA KOMUNALNU PREVENCIJU POHVALILI 
POVRAT VELIKOG BROJA ORUŽJA I STRELJIVA

PREDANA  POLUAUTOMATSKA 
PUŠKA  I  VEĆI  BROJ  STRELJIVA

ubojitih sredstava se pri tome ne vodi, niti onome tko vrati neprijavljeno 
oružje, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva prijete ikakve sankcije. 
Nakon dobivenih informacija o mogućnostima povratka oružja, jedan 
sumještanin je otišao kući po pronađeno bojno streljivo i donio ga predati. 
Potom je još jedan donio na predaju poluautomatsku pušku češke proiz-
vodnje i tako se riješio zaostalog oružja iz domovinskog rata, koji je završio 
prije 20 godina. Policija će i dalje provoditi akciju ‘Manje oružja – manje 
tragedije’ koja je i ovog puta u Lipovljanima bila korisna i uspješna.

Uređivanje mjesnog groblja u Lipovljanima, 
započeto ove jeseni, nastavit će se i iduće go-
dine. Članovi Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, 
na sjednici održanoj u četvrtak, 15. listopada, 
prihvatili su prijedlog da se iduće godine nastavi 
uređenje groblja, ali više na  uređivanju prostora 
u i oko mrtvačnice.

Osim uređenja groblja, što žele dogovo-
riti s komunalnim poduzećem ‘Lipkom servisi’ 
koji imaju koncesiju na groblje, članovi lipovl-
janskog mjesnog odbora željeli bi da se popravi, 

U LIPOVLJANIMA  IZNIJELI PRIJEDLOGE PLANA ZA 2016. GODINU
odnosno proširi i cesta koja od centra vodi pre-
ma groblju jer je preuska i već oštećena. To je 
inače jedna od novije uređivanih prometnica u 
mjestu, ali prije 8 godina nije napravljena prema 
projektu pa stvara stalne prometne poteškoće 
pri masovnijem odlasku prema groblju.

Članovi mjesnog odbora Lipovljani željeli 
bi da se iduće godine riješi i pitanje ulaza i 
stepeništa u poštu, uz rješavanje problema dol-
aska u poštu invalidnih osoba. U plan za iduću 
godinu predložili su i završetak uređenja okoliša 
i parkirališta kod zdravstvene ambulante,  te 
češće održavanje javne rasvjete, odnosno izm-
jenu pregorjelih sijalica. Predloženo je da u 
plan za iduću godinu uđe izgradnja nogostupa 
prema Novoj Subockoj, ali i ugrađivanje klime u 
kuhinju Društvenog doma. Od ‘Lipkom servisa’ 
traže da u idućoj godini češće odvoze prikupljen 
otpad sa ‘zelenih otoka’, te da redovito čiste 
zapuštene okućnice. Od ‘Hrvatskih šuma’ i 
drvne industrije tražit će da upozore vozače 

na nečistoću koju stvaraju po cestama, a koja 
ugrožava i promet. Predlažu i da građani dobiju 
sandučić u koji će moći pismeno i anonimno 
iznijeti svoje primjedbe ili mišljenje.

To su glavni prijedlozi članova Vijeća mjes-
nog odbora od kojih će se, u suradnji s drugima, 
pripremiti Plan mjesnog odbora Lipovljani za 
2016. godinu. Članovi bi željeli da se što prije 
riješe uočeni problemi ili iznijeti prijedlozi, 
no sve će ovisiti o visini novčanih sredstava 
općinskog Proračuna i ‘Lipkom servisa’.
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Sjetiti se poginulih i umrlih suboraca, njiho-
vog junaštva i spremnosti da svoj život polože u 
obrani Hrvatske i u borbi za njenu samostalnost, 
najvažniji je trenutak svakog okupljanja ratnih 
veterana, dragovoljaca i branitelja. Položiti vi-
jenac uz križ, a na lipovljanskom groblju to je 
Veliki križ podignut na spomen svim palim za 
slobodu Hrvatske, i uplatiti svijeću, pomoliti se 
i zahvaliti svim poginulim, ranjenim i umrlim za 
darovanu žrtvu, čast je svakom ratnom veteranu 
i hrvatskom domoljubu. 

Stoga i ne čudi što se na polaganju vijena-
ca i poklonu svim poginulih i umrlih hrvatskih 
branitelja, na lipovljanskom groblju, bez obzira 
na hladno i kišovito vrijeme, u nedjelju, 11. 
listopada okupio velik broj članova Udruga 
hrvatskih dragovoljaca i veterana domovinskog 
rata iz mnogih ogranaka u Hrvatskoj, ratnih vet-
erana i članova njihovih obitelji s lipovljanskog 
područja, izaslanstva općine, županije, političkih 

stranaka, udruga građana… Svi su oni došli 
pomoliti se i pokloniti žrtvi branitelja, uz 13. listo-
pad – Dan hrvatskih branitelja općine Lipovljani. 

U ime UDVDR-a, ogranak Lipovljani, pola-
ganjem vijenaca koordinirala je Melita Mihalić, 
dopredsjednica lipovljanskog Ogranka vet-
eranske udruge. Najprije su vijenac položili 
domaćini, članovi Udruge dragovoljaca i vetera-
na domovinskog rata, ogranak Lipovljani na čelu 
s Željkom Pogačićem, predsjednikom udruge. 
Potom su vijenac položili i svijeće upalili članovi 
Koordinacija udruga proisteklih iz domovinskog 
rata Novska, Lipovljani i Jasenovac u kojoj su bili 
predstavnici Udruge roditelja poginulih bran-
itelja, Udruge udovica i HVIDR-e.

Nakon braniteljskih predstavnika vijenac je 
položio dožupan Marin Piletić u ime Sisačko-
moslavačke županije, te čelništvo općine 
Lipovljani, u kojem su bili načelnik Mario Ribar, 
njegov zamjenik Tomislav Lukšić,  Anka Doležal, 

predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, 
sa suradnicima i općinskim vijećnicima. U ime 
grada Kutine vijenac je položio Stjepan Hrasnik. 
Cvijeće su položili i svijeće su upalili i članovi 
političkih stanaka: Hrvatske seljačke stranke, So-
cijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske 
zajednice s područja općine Lipovljani.

Braniteljske udruge iz Hrvatske, na polag-
anju vijenaca uz Dan branitelja općine Lipovljani, 
predvodili su članovi Nezavisnih dragovoljaca 
hrvatskih iz Zagrebačke županije. Potom su svijeće 
upalili i pomolili se članovi mnogih ogranaka 
Udruga dragovoljaca i veterana, od Privlake 
u Vukovarsko-srijemskoj županiji,  do Ozlja u 
Karlovačkoj županiji. Nakon polaganja vijenaca 
zajedničku molitvu za sve stradale i poginule vo-
dio je Tomislav Pavlović, župnik lipovljanske župe, 
a članovi zbora ‘Lira’ prigodnom pjesmom su, 
na kraju, uveličali svečanost polaganja vijenaca, 
paljenja svijeća i molitvu za hrvatske branitelje.

Dan sjećanja na prve braniteljske žrtve u 
Domovinskom ratu na novljanskom području 
održan je u Rajiću, u ponedjeljak, 7. rujna. 
Komemorativnoj svečanosti u ime općine Lipov-
ljani prisustvovala je Anka Doležal, predsjednica 
Općinskog vijeća općine Lipovljani.

Dan sjećanja na trojicu branitelja koji su 
prvi poginuli, od tenkovske granate na crti ob-
rane u Rajiću, 7. rujna 1991. godine, započeo 
je otkrivanjem spomen ploče jednom od njih. 

SJEĆANJE  NA  PRVE  BRANITELJSKE  ŽRTVE  
U RAJIĆU  1991.  GODINE

Na nogometnom 
igralištu NK ‘Sokol’ iz 
Rajića, otkrivena je 
spomen ploča, kojom 
je ujedno, imenova-
no i igralište tog 
nogometnog kluba, 
imenom poginulog 
Željka Nikića iz Rajića.

Potom je kolona 
sjećanja krenula od 
župnog dvora na 
brdo iznad Rajića, 
na mjesto pogi-
bije Željka Nikića, 
Željka Jakubeka iz 
Starog Grabovca i 
Marijana Jugovića iz 
Višnjice. Uz željezni 
križ i spomen-ploču 
položeno je cvijeće 

i upaljene su svijeće. Počast je odala i Anka 
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća i Ivan 
Doležal, pripadnik stožera 125. brigade HV-a. 

Komemorativna svečanost završila je u 
rajićkoj župnoj crkvi sv. Tome Apostola misnim 
slavljem koji je vodio vlč. Josip Penčić, župnik 
župe Rajić. Na komemorativnom skupu najav-
ljena je izgradnja većeg spomen-obilježja prvim 
braniteljskim žrtvama novljanskog područja iz 
1991. godine.

Članovi Udruge dragovoljaca i veterana 
domovinskog rata, Ogranak Lipovljani, uz pot-
poru Općine Lipovljani, zapalili su lampione 
u centru Lipovljana u znak sjećanja na žrtve 
Vukovara.

Prema riječima članova UDVDR, Ogranka 
Lipovljani, ovo je dan koji nitko od nas ne 
smije zaboraviti, jer poštujući žrtve poštujemo 
našu povijest koju smo ugradili u domovinu, a 
svaka nedužna žrtva je tužan, ali čvrst temelj 
neovisne nam i slobodne Republike Hrvatske.

Najvažnije je osloboditi se mržnje, a na to 
nas je pozvao i Siniša Glavašević malo prije 
nego li je zauvijek nestao u gradu koji je vo-
lio, pa se uz sjećanje na Vukovar prisjetilo i na 
njegove riječi. Članovi lipovljanskog ogranka  
Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog 
rata zauvijek će čuvati uspomenu na Vukovar i 
na sve žrtve Vukovara. Kao i u čitavoj Hrvatskoj, 
upaljenim svijećama dočekana je tužna 24. obl-
jetnica pada Grada i prisjećanje na 18. studeni 
1991. godine.

U  SPOMEN NA 
ŽRTVE  VUKOVARA 

UPALILI  SVIJEĆE

VELIK BROJ UDRUGA 
DRAGOVOLJACA,  BRANITELJA I 
RATNIH VETERANA ZAPALILO SVIJEĆE 
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Izaslanstvo Općine Lipovljani 
prisustvovalo je komemoraciji pogi-
nulim hrvatskim braniteljima na 
novljanskom ratištu tijekom Domov-
inskog rata, koja je održana 29. 
listopada na Trokutu, uz županijsku 
cestu Novska -Lipik. Za sve poginule 
branitelje služena je sveta misa, a na 
podignute obeliske, odnosno spomen 
obilježja poginulim, položeni su vijenci 
i upaljene su svijeće uz znak sjećanja 
na njihovo junaštvo i žrtvu.

Uz nekadašnji motel na Trokutu, ko-
ji još uvijek razrušen svjedoči o teškim 
ratnim događajima u jesen 1991. 
godine, prisjećanje na sve poginule 
branitelje započelo je koncelebrira-
nim misnim slavljem kojeg je vodio 
Antun Škvorčević, požeški biskup. Molilo se za 
sve poginule, a potom se umirovljeni general 

Članovi mnogih udruga i stanovnici općine 
Lipovljana, na čelu s čelništvom Općine Lipovl-
jani, uz blagdan Svih svetih i kršćansku tradiciju 
obilaska grobova pokojnika, u subotu, 31. listo-
pada položili su vijence i upalili su svijeće za sve 
umrle stanovnike općine Lipovljani. Svečano 
polaganje vijenaca i paljenje svijeća, na lipovl-
janskom groblju, pratili su prigodnim pjesmama 
i molitvama za preminule, članovi pjevačkog 
zbora Lira i lipovljanski župnik vlč. Tomislav 
Pavlović.

Općinsko izaslanstvo u kojem su bili: Mario 
Ribar, načelnik, Tomislav Lukšić, njegov zamjen-
ik, Ana Doležal, predsjednica Općinskog vijeća i 
općinski vijećnici Miroslav Horvat i Veljko Dalen-
jak, položili su vijenac i upalili svijeće najprije 
kod Velikog križa na lipovljanskom groblju, koji 
je podignut svima poginulima za slobodu 
Hrvatske. Poginulim braniteljima i svim umrlima 

Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod 
podignutog spomenika na groblju u Lipovlj-
anima, svetom misom u župnoj crkvi sv. Josipa, 
te predavanjem o njihovom stradanju u Narod-
noj knjižnici i čitaonici, u petak, 18. rujna održan 
je Dan sjećanja na žrtve jasenovačkog logora 
iz Lipovljana. Ove godine obilježena je 71. 
godišnjica njihovog stradanja.

Dan sjećanja na žrtve logora organizirali su 

članovi Udruge antifašističkih boraca i antifašista 
općine Lipovljani, a pridružili su im se članovi 
obitelji stradalih u logoru, članovi udruga na-
cionalnih manjina Čeha, Slovaka i Ukrajinaca, te 
u ime Općine Lipovljani i općinskog načelnika, 
Anka Doležal, predsjednica i Miroslav Horvat, pot-
predsjednik Općinskog vijeća općine Lipovljani. 
Iako je pojedinačnog stradanja ili odvođenja u 
jasenovački logor iz Lipovljana bilo povremeno ti-

jekom II. svjetskog rata, Dan 
sjećanja organiziran je uz 
71. obljetnicu najmasovni-
jeg odvođenja Lipovljanaca 
u jasenovački logor, koji se 
dogodio 19./20. rujna 1944. 
godine kada je odvedeno 
gotovo 180 osoba. Prema 
prikupljenim podacima, 
od odvedenih, u logoru je 
stradala 169 osoba, a 10 ih 
je uspjelo izaći i preživjeti, 
među njima i Vlado Kastner, 
koji se je spasio probojem 

logoraša 22. travnja 1945. godina, nakon čega 
jasenovački logor više nije postojao.

Na lipovljanskom groblju obnovljen je 
spomenik žrtvama jasenovačkog logora, s up-
isanim imenima svih stradalih. Njima na sjećanje 
položeno je cvijeće, upaljene su i svijeće. U 
župnoj crkvi sv. Josipa u Lipovljanima, župnik 
Tomislav Pavlović, služio je misno slavlje za 
stradale žrtve iz Lipovljana, ali i za sve žrtve 
totalitarističkih sustava 20. stoljeća, koje su izgu-
bile živote zbog ideologija različitih politika.

Komemorativno sjećanje na žrtve 
jasenovačkog logora iz Lipovljana završeno je, 
u petak, 18. rujna predavanjem prof. Franje Hor-
vata, člana Matice hrvatske, ogranak Novska i 
koautora knjige ‘Žrtve drugog svjetskog rata i 
poraća’, u kojoj su popisane i žrtve iz Lipovljana. 
Bio je to veliki gubitak i za pripadnike nacionalnih 
manjina u Lipovljanima. Stradalo je 65 Slovaka, 43 
Čeha, 36 Ukrajinaca, te 17 Hrvata i 8 pripadnika 
drugih nacionalnih manjina. Za sudjelovanje na 
Danu sjećanja, u ime UABA općine Lipovljani, svi-
ma je zahvalio Željko Pujić, predsjednik udruge.

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE JASENOVAČKOG LOGORA 

vijenac su, kod Velikog križa, još 
položili, i svijeće upalili i čelnici 
Udruge veterana i dragovoljaca 
domovinskog rata, ogranak Li-
povljani, a članovi svih drugih 
udruga upalili su svijeće. 

Dostojanstveno prisjećanje 
na sve umrle, uoči Svih svetih, 
uveličali su članovi pjevačkog 
zbora ‘Lira’, koji su otpjevali vjer-
ske pjesme, a prigodno čitanje i 
molitve za pokojnike predvodio 
je Tomislav Pavlović, lipovljanski 
župnik.

Općinsko izaslanstvo, ali i svi prisutni, po-
tom su položili vijenac, upalili svijeću i poklonili 
se i lipovljanskim žrtvama jasenovačkog logora, 
koje su nevine stradale krajem 1944. i početkom 
1945. godine u logorima uz Savu. Nakon 

IZASLANSTVA UDRUGA I OPĆINE LIPOVLJANI POLOŽILA 
VIJENCE  U  POVODU  SVIH  SVETIH

Rudi Stipčić, ratni zapovjednik  Operativne grupe 
Posavina prisjetio početka oslobodilačke akcije 

‘Orkan’, jedne od prvih pobjedničkih ak-
cija Hrvatske vojske.

Na zapadnoslavonskom ratištu, 
u Domovinskom ratu, poginulo je 
314 branitelja, a zapovjedništvo Op-
erativne grupe Posavina, kao i veći 
dio jedinica koje su sudjelovale u 
oslobađanju tog dijela novljanskog 
ratišta, bili su tada smješteni u Lipovlj-
anima. Stoga su Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani i Tomo Ljubojević, 
predsjednik Mjesnog odbora Lipovl-
jani, zajedno s više od 20 izaslanstava 
položili vijenac i upalili svijeću svim 
poginulim braniteljima, kod spomen 
obilježja poginulima. Odana je tako 
počast svim poginulim braniteljima na 
Trokutu, uz 24. obljetnicu početka te ak-

cije, a ovogodišnji organizator komemorativnog 
skupa bila je Sisačko-moslavačka županija.

KOMEMORACIJA  POGINULIM  BRANITELJIMA  ODRŽANA  NA  TROKUTU

zapaljenih svijeća, članovi zbora ‘Lira’ i župnik 
Tomislav Pavlović, otpjevali su prigodnu pjesmu 
i izmolili molitve za sve pokojnike. Uz obnovljeni 
spomenik jasenovačkim žrtvama, potom su 
članovi i rođaci stradalih, nastavili paliti svijeće. 
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Cesta s velikim oštećenjima asfalta, zamuljena 
kanalizacija površinske odvodnje i česti nestanci 
struje najveći su trenutni problemi stanovnika 
Kraljeve Velike i Gradina. Kako  uspješno i cjelovi-
to riješiti te probleme razgovaralo se na sastanku 
Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika, na kojoj 
je bio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, sa 
suradnicima Miroslavom Pavičićem, direktorom 
‘Lipkom servisa’ i Nikolom Horvatom, komunal-
nim redarom općine Lipovljani.

Sjednica članova Vijeća mjesnog odbora 
Kraljeve Velike održana je u srijedu, 25. stude-
nog kako bi se kvalitetno pripremio plan rada 
i financijskih potraživanja za iduću godinu iz 
općinskog Proračuna, čiji prijedlog je objav-
ljen na web stranici općine Lipovljani. Članovi 

mjesnog odbora iznijeli su niz pitanja 
i potreba, te plan potreba za rad mjes-
nog odbora u visini 15.000 kuna. 

Općinski načelnik Mario Ri-
bar podržao je njihov plan, a time 
i potvrdio da je za mjesni odbor 
Kraljeva Velika, predviđeno 15.000 
kuna u Proračunu općine Lipovljani 
za 2016. godinu. Tim novcem rješavat 

će se potrebe u mjesnom odboru, poput 
obilježavanja Antunova,  kupnje novog pribora 
za jelo u kuhinji mjesnog doma, kupnje i ugradn-
je reflektora za osvjetljivanje društvenog doma, 
i kupnje dijela oprema za tjelesni odgoj učenika 
područne škole. Skuplji zahvati, poput uređenja 
okoliša vatrogasne spremnice, održavanje ner-
azvrstanih cesta ili putova, te rješavanje kritičnih 
točaka odvodnje, bit će planirani i financirani iz 
Proračuna općine Lipovljani. 

Rješenje za lošu i jako oštećenu cestu 
kroz Kraljevu Veliku i Gradine, trebala bi naći 
Županijska uprava za ceste (ŽUC), no kako oni 
nemaju dovoljno novca, Općina Lipovljani 
pripremila je projekt uređenja turističke infra-
strukture, u koji je uključeno i uređenje ceste 

Završiti u prvoj polovici slijedeće godine 
investiciju izgradnje i uređenja novog groblja 
u Piljenicama, koja je započeta ove godine, 
glavni je cilj općine Lipovljani za iduću go-
dinu u Piljenicama. Tek nakon završetka 
tog projekta, koji još iziskuje ulaganje veće 
od pola milijuna kuna, mogu se započeti 
rješavati i ostale potrebe stanovnika Piljen-
ica, dogovoreno je u četvrtak, 5. studenoga 
na sastanku članova Vijeća mjesnog odbora 
Piljenice i čelništva općine Lipovljani, koje je 
vodio Mario Ribar, općinski načelnik.

U pripremi općinskog Proračuna za iduću go-
dinu, općinski načelnik Mario Ribar, nakon sastanka 
s članovima Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, sas-
tao se u Piljenicama i s tamošnjim članovima 
mjesnog odbora. Razgovaralo se o planu rada 
mjesnog odbora za iduću godinu i mogućim izvori-
ma financiranja. Članovi mjesnog odbora iznijeli su 
niz potreba i prijedloga uređenja, koji će pokušati 
ostvariti u slijedećem četverogodišnjem razdoblju, 
kako bi stanovnicima Piljenica bilo kvalitetnije i 
ugodnije živjeti u svom naselju.

Bez obzira na nevelika sredstva s kojima 
raspolažu mjesni odbori, sve potrebe koje se 

mogu napraviti bez velikih financijskih sredstava, 
dogovorom mjesnog odbora Piljenice, općine Li-
povljani i općinskih službi ili poduzeća, pokušat će 
se odraditi što prije. Zato su sastanku prisustvovali 
Nikola Horvat, komunalni redar općine Lipovljani i 
Miroslav Pavičić, direktor ‘Lipkom servisa’.

Glavna investicija, uređenje novog groblja na 
lokaciji van naselja u pravcu Ilove, imat će prioritet 
jer je u taj projekt samo ove godine uloženo više 
od 130 tisuća kuna, a u cjelokupnu investiciju više 
od 300 tisuća kuna. Da bi se završila, treba osigu-
rati još više od 500 tisuća kuna, a ako se ne uspije 
namaknuti novac iz vanjskih izvora financiranja, 

općina Lipovljani će uložiti svoja sredstva 
iz općinskom Proračunu za iduću godinu.

Članovi mjesnog odbora iz Piljeni-
ca, na zajedničkom sastanku, iznijeli su 
niz prijedloga komunalnog i ostalog 
uređenja, i potreba u Piljenicama. Tako 
se zalažu za uređenju dječjeg igrališta 
u donjem dijelu sela jer postoji ko-
mad zemlje koje se ne koristi, pa bi uz 
njegovo uređenje trokutasto zemljište 
imalo i svrhu travnatog igrališta u koje ne 
bi trebalo uložiti mnogo novca. Žele i as-

faltiranje dvije ulice, za sumještane koji do svojih 
kuća dolaze šljunkom nasipanim putovima.

Potreba im je za uređenijim cestama, 
bankinama tih cesta i odvodnim kanalima, 
a žele i pješačku stazu od crkve, i sadašnjeg 
groblja, do novog groblja do kojeg se dolazi 
iznimno prometnom cestom u pravcu Ilove i 
Kutine, koja je u nadležnosti Županijske uprave 
za ceste. Predložili su i izgradnju novog mo-
sta preko Pakre, za koji je načelnik Mario Ribar 
objasnio da projekt postoji u okviru izgradnje 
drvenog pješačkog mosta. No zbog racional-
izacije troškova, potrebno je odrediti lokaciju.

od početka Kraljeve Velike do početka Piljenica. 
Iako postoji koncepcijsko rješenje kanalizacije 
za Kraljevu Veliku, kao i za ostala naselja općine 
Lipovljani, u izgradnju kanalizacije neće se ići do 
2020. godine jer će se tek tada, za manja mjesta 
ispod 2.500 ekvivalenata, otvarati mogućnosti 
dobivanja financijskih sredstava iz EU fondova. 

Oko izmuljivanja kanala površinskih voda, 
Nikola Horvat, komunalni redar, još jednom je 
naglasio kako je po odluci o komunalnom redu, 
svatko dužan izmuljivati kanal ispred svog iman-
ja ili zemlje, a ‘Lipkom servisi’ će i dalje rješavati 
samo kritične točke zamuljivanja. 

Dok se isčekuje ulaganje u prometnicu, i 
čeka najpovoljnije vrijeme za izgradnju kanali-
zacije, u idućoj godini između 350 i 400 tisuća 
kuna u elektro mrežu Kraljeve Velike trebao bi 
uložiti HEP. O tome je članove mjesnog odbora 
kratko izvijestio načelnik općine Mario Ribar, 
koji je tu informaciju dobio od direktora HEP-
a, ODS Kutina. Rekonstrukcija niskonaponske 
mreže donijet će, stanovnicima, jaču i stabilniju 
opskrbu strujom, odnosno poboljšanje  napona, 
pa bi bar jedan od problema stanovnika Kraljeve 
Velike trebao biti riješen u idućoj godini.

VIJEĆE  MJESNOG  ODBORA  KRALJEVA  VELIKA

U PILJENICAMA JE NAJVAŽNIJE IZGRADITI NOVO GROBLJE

UREĐENJE  CENTRA  PILJENICA
Sukladno odluci sa 4. Sjednice MO Piljenice, u utorak 

24. studenog 2015. komunalno poduzeće uz pomoć 
mještana i članova mjesnog odbora Piljenica izvršilo je 
uređenje prostora oko autobusnog stajališta u centru i 
čišćenje oko mosta kod crkve te uklanjanje suhih stabala 
iz sigurnosnih razloga.

Uz već obavljene aktivnosti na javnoj rasvjeti u 
Piljenicama  u kojoj su promijenjene neispravne sijalice 
i novo ugrađena rasvjetna tijela na problematičnim 
lokacijama, što je dogovoreno na sjednici kojoj su uz 
članove mjesnog odbora Piljenica prisustvovali Nikola 
Horvat, komunalni redar općine Lipovljani i Miroslav 
Pavičić, direktor Lipkom servisa, te načelnik općine Li-
povljani Mario Ribar.

To je označilo početak rješavanja problematike u 
mjestu a dio su plana aktivnosti četverogodišnjeg man-
data ovog saziva Vijeća mjesnog odbora Piljenica.
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Zaštita okoliša i očuvanje lijepe i zdrave 
prirode u punoj njezinoj raznolikosti, za sadašnje, 
ali i buduće generacije, na čitavom području 
općine Lipovljani, jedan je od planskih ciljeva 
čelništva općine Lipovljani. Kako bi se što bolje 
štitio okoliš, a otpad zbrinjavao neškodljivo i 
pretvarao se u korisnu sirovinu, općina Lipov-
ljani priprema i provodi nekoliko projekata u 
suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost RH, koji će sufinancirati te projekte.

Tako je potpisan 
ugovor Općine Lipovljani 
i Fonda za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitosti 
RH o sufinanciranju 
troškova projekta izrade 
dokumenata o zaštiti 
okoliša i načinima proved-
be zaštite pod nazivom 
‘Lokalni akcijski plan 
zaštite okoliša’. Izradu 
dokumenta općinskog 
plana zaštite okoliša, s 

provedbom svih akcija i zbrinjavanjem otpada, 
raditi će stručno poduzeće. Ukupni troškovi pro-
jekta izrade dokumenata s planom zaštite iznose 
45.000 kuna, a Fond za zaštitu okoliša RH sufinan-
cira projekt s 40%, odnosno s 18.000 kuna. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost RH sufinancirat će i troškove projek-
ta ‘Zeleni Lipovljani’, koji se realizirao ove jeseni, 
odnosno do kraja ove godine. Projekt ‘Zeleni 
Lipovljani’ obuhvaća tiskanje informativnih 

brošura, plakata, platnenih vrećica, nadograd-
nje službene internetske stranice i edukativne 
radionice o uspostavi cjelokupnog i održivog 
sustava gospodarenja otpadom na području 
općine Lipovljani. Ukupni troškovi projekta 
‘Zeleni Lipovljani’ stajat će 33.111 kuna, a Fond 
za zaštitu okoliša RH  sufinancirat će 40%, 
odnosno 13.200 kuna. Na projektu ‘Zeleni Li-
povljani’ zajedno rade, uz općinu Lipovljani, još i 
komunalno poduzeće ‘Lipkom servisi’, te Osnov-
na škola Josipa Kozarca i Dječji vrtić.

Za provedbu izrade planske dokumentacije 
i provedbu kampanje o uspostavi održivog sus-
tava gospodarenja otpadom, tako će općina 
Lipovljani, do kraja 2015.godine, ukupno izd-
vojiti nešto više od 78.000 kuna, a Fond će od 
toga sufinancirati nešto više od 31.000 kuna. 
Znatno će to doprinijeti zaštiti okoliša i edukaciji 
stanovnika općine Lipovljani o tome, no to je tek 
manji dio u odnosu na investiciju od gotovo 2 
milijuna kuna, koliko će se uložiti za izgradnju 
reciklažnog dvorišta pri komunalnom poduzeću 
‘Lipkom servisi’. 

Ovogodišnji blagdan Svih svetih groblje 
u Lipovljanima dočekalo je s izgrađenom i 

obnovljenom pješačkom stazom na starom 
dijelu groblja. Uređenje staze zatražio je Mjes-
ni odbor Lipovljana, na čelu s predsjednikom 
Tomom Ljubojevićem, koji aktivno radi od nji-
hovog izbora u srpnju ove godine, a cjelokupna 
investicija vrijedna je 42 tisuća kuna.

Sredinom rujna radovi na uređenju gotovo 
150 metara pješake staze, široke do metar i pol, 
popločane i omeđene ivičnjacima, započelo je 
uklanjanjem dotrajale i popucale dosadašnje be-
tonske staze. Potom je produbljena trasa staze, 
nasipan drenažni šljunak i ugrađeni ivičnjaci. Na 
kraju su popločene staze opločnim kamenom, 
dovedeni su vodovi za osvjetljenje i vodu, a 
izvršeni su i ostali radovi uređenja oko staze.

Radove su izvodili djelatnici ‘Lipkom ser-
visa’, koji imaju koncesiju na održavanje groblja, 
ali su im u tome znatno pomogli i zaposlenici 

na tzv. ‘javnim radovima’ jer zbog premalog 
prostora, komunalni djelatnici, nisu mogli u 
uređenju staze koristiti strojeve. Zadnji poslovi 
na uređenju staza na starom dijelu lipovljanskog 
groblja, završili su u ponedjeljak, 26. listopada. 
Nakon toga Tomo Ljubojević, predsjednik MO 
Lipovljani, praćen Nikolom Horvatom, ko-
munalnim redarom i Miroslavom Pavičićem, 
direktorom ‘Lipkom servisa’ obišli su obnov-
ljene staze. Izraženo je zadovoljstvo uređenim 
stazama, a razgovaralo se i o nastavku uređenje 
slijedeće godine. 

Čini se, da će iduće godine prioritet kod 
uređenja groblja biti mrtvačnica i prostor ispred 
nje. Članovi mjesnog odbora Lipovljani vjeruju 
da se je uređenje staza na groblju svidjelo nji-
hovim sumještanima, pa planiraju nastavak 
uređenja groblja i u idućoj godini.

‘Hrvatske vode’ pokrenule su pripremu 
projektne dokumentacije za izgradnju trajnog 
obrambenog nasipa, od mogućih poplava, na 
području Kraljeve Velike. Priprema dokumen-
tacije dugotrajan je posao, nakon čega slijedi 
ishođenje građevinske dozvole. Tek tada će se 
pristupiti izgradnji nasipa, a do tada će privre-
meni nasip od zemlje i vreća, koji je podignut u 
rujnu prošle godine tijekom obrane od poplave, 
u blizini kuća u donjem dijelu Kraljeve Velike, i 
dalje preventivno štititi ova domaćinstva od 
moguće poplave.

Kada se prikupi i izradi projektna dokument-
acija, kreće se u ishođenja građevinske dozvole. 
U ‘Hrvatskim vodama’ očekuju dug proces jer 
je dosta gospodarskih i ekoloških uvjeta koji se 
moraju ispuniti prilikom izgradnje zaštitnog na-
sipa. Tek nakon dobivanja građevinske dozvole 
i planiranja potrebnih financijskih sredstava, 
započet će izgradnja nasipa, vjerojatno u 2017. 
godini.

Ako se tijek izrade projektne dokumentacije 

i ishođenje građevinske doz-
vole oduži, prije izgradnje 
nasipa, pristupit će se i uklan-
janju privremeno podignutog 
nasipa, prošle godine u Kraljevoj 
Velikoj. Prema Zakonu o grad-
nji građevina koje se izgrade u 
službi sprečavanja neposredne 
ugroženosti ljudi i njihovih 
dobara, od prirodnih nepogo-
da, u roku od 2 godine moraju 
se ukloniti ili se za njih mora 
ishoditi građevinska dozvola.

Tako će se do jeseni iduće 
godine, o trošku ‘Hrvatskih vo-
da’ ukloniti sadašnji privremeni nasip izgrađen 
od zemlje i vreća u najnižem dijelu Kraljeve Ve-
like, a da se spriječe nenadane poplave manjih 
razmjera, ‘Hrvatske vode’ ovog su ljeta radile na 
uređenju Željana u Kraljevoj Velikoj.

Djelatnici novljanske ‘Vodoprivrede’ čistili 
su i izmuljivali korito Željana, od početka šume 

POTPISANA DVA UGOVORA S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 
I  ENERGETSKU  UČINKOVITOST 

ZAVRŠENA  OBNOVA  STAZE  NA  GROBLJU

‘HRVATSKE  VODE’  UREDILE  KANAL  ŽELJAN 

prema Trebežu, do početka Željana, kod ribn-
jaka, u dužini od 1.600 metara. Taj posao koštao 
je 200.000 kuna. Bez obzira na povremenu veću 
količinu oborina, odvodni kanali kroz Kraljevu 
Veliku i izmuljeni Željan trebali bi, bez većih 
problema, propustiti svu količinu vode i više 
domaćinstva ne bi trebala biti poplavljena.
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Na području općine Lipovljani birači su 
svoje glasove, tijekom parlamentarnih izbora, 
u nedjelju, 8. studenog u gotovo podjednakom 
broju raspodijelili između dvije vodeće liste, 
između lista koalicija koje vode SDP i HDZ, a vrlo 
velik broj glasova dobila je i lista MOST-a. Sve os-
tale liste i kandidati dobili su daleko manji broj 
glasova, a ni izlaznost na birališta nije bila velika, 
tek 56,7 %, tek nešto više od polovine upisanih 
birača. Ipak, najzadovoljniji mogu biti u SDP-u, 
čija je lista na području općine Lipovljani dobila 
najveći broj glasova na 4 od 6 biračkih mjesta, i 
pobijedila, za 13 glasova više, od liste na čijem 
je čelu HDZ.

U biračkim popisima, na području općine 
Lipovljani, za ove izbore bilo je upisano uku-
pno 2.684 birača. Na glasovanje je izašlo 1.523 
birača, što je 56,7% . Nevažećih listića bilo je 30, 

što je gotovo 2 %od izašlih birača, pa su ukupno 
1.493 važeća glasa raspodijeljena među svih 15 
istaknutih lista, koliko ih je bilo na glasačkom 
listu za ovogodišnje parlamentarne izbore u 
Hrvatskoj, u našoj, 6. izbornoj jedinici. 

Najviše glasova na području općine Lipov-
ljani, dobila je koalicijska lista SDP-a, ukupno 
527glasova, što je 35,3% od izašlih glasača. Ko-
alicijska lista koju predvodi HDZ dobila je 514 
glasova, što je 34,4% izašlih glasača, a Most 
nezavisnih lista dobio je 220 glasova, ili 14,7% 
birača. Tako je većina glasova od 1.261 glasa ra-
spodijeljena između tri liste, kao i kod glasača u 
čitavoj Hrvatskoj, dok je svih ostalih 12 kandidira-
nih lista dobilo ukupno još 232 glasa ili tek 15,6%.

Daleko iza tri najjače liste, po broju dobive-
nih glasova, nalaze se lista Stranke rada i 
solidarnosti Milana Bandića i lista Živog zida 

koje su na području općine Lipovljani dobile 
jednako, po 66 glasova, ili 4,4% od izašlih birača, 
te lista Održivi razvoj Hrvatske-ORaH koja je 
dobila ukupno 35 glasova ili 2,3% izašlih birača.

Sve ostale liste dobile su ispod 1% glasova 
izašlih birača. Lista HKS,HSP,OS dobila je 13 
glasova, lista A-HSP dobila je 12 glasova, lista 
Akcije mladih dobila je 8 glasova, tri liste: lista 
reformista, U ime obitelji i Hrvatska zora stranka 
naroda dobile su po 7 glasova, lista HKDU, HDS, 
ND dobila je 6 glasova, lista Radničke fronte 4 
glasa i lista Za grad dobila je 1 glas.

Na biračkom mjestu 1. u Lipovljanima bilo je 
upisano 689 birača, a na glasovanje je izašlo 408 
glasača, što je 59,2% upisanih birača. Najviše 
glasova, ukupno 150, dobila je lista koju predvo-
di SDP. Slijedi lista HDZ-a s 119 glasova, pa lista 
Most sa 64 glasa. Lista Stranke rada i solidarnosti 
dobila je 21 glas, a Živog zida 20 glasova. Još je 9 
lista, na biračkom mjestu 1.u Lipovljanima dobi-
lo ukupno 29 glasova.

Na biračkom mjestu 2. u Lipovljanima bio 
je upisan 551 glasač, a na glasovanje je izašlo 
341 glasač, ili 61,9%. Najviše glasova, ukupno 
150, dobila je lista koju predvodi SDP. Slijedi lista 
HDZ-a sa 104 glasa, pa lista Mosta sa 40 glasova. 
Lista Živog zida osvojila je 15 glasova, a lista 
Stranke rada i solidarnosti dobila je 12 glasova. 
Još je samo 6 lista dobilo ukupno 15 glasova na 
ovom biračkom mjestu.

Na biračkom mjestu 3. u Lipovljanima bilo je 

upisano 533 glasača, a na glasovanje je izašlo 282 
glasača, što je 52,9% upisanih birača. Najviše gla-
sova, ukupno 104, dobila je lista koju predvodi SDP. 
Slijedi lista HDZ-a s 95 glasova, pa lista Most sa 44 
glasa. Lista Stranke rada i solidarnosti dobila je 10 
glasova, a lista ORaH-a 8 glasova. Još je 8 lista dob-
ilo ukupno 16 glasova na ovom biračkom mjestu.

Na biračkom mjestu 4. u Krivaju bilo je upi-
sano 237 glasača, a na glasovanje je izašlo 136 
glasača, ili 57,4%. Najviše glasova, ukupno 51, 
dobila je lista koju predvodi SDP. Slijedi lista 
HDZ-a s 39 glasova, pa lista Most s 15 dobivenih 
glasova. Liste ORaH-a i Živog zida dobile su po 7 
glasova. Još je 6 lista dobilo ukupno 12 glasova.

Na biračkom mjestu 5. u Kraljevoj Velikoj bilo 
je upisano 369 glasača, a na glasovanje je izašlo 
202 glasača, ili 54,7% ukupnih birača. Najviše 
glasova, ukupno 86, dobila je lista koju predvodi 
HDZ. Slijedi lista SDP-a s 44 osvojena glasa, pa 

lista Most s 30 glasova. Lista Živog zida dobila 
je 13 glasova, a lista Stranke rada i solidarnosti 
dobila je 9 glasova. Još su u Kraljevoj Velikoj gla-
sali za 7 lista koje su dobile zajedno 15 glasova.

Na biračkom mjestu 6. u Piljenicama bilo je 
upisano 305 glasača, a na glasovanje je izašlo 
154 glasača, ili 50,5%. Najviše glasova, ukupno 
71, dobila je lista koju predvodi HDZ. Slijedi lista 
SDP-a s 28 osvojenih glasova. Odmah iza te liste 
s 27 osvojenih glasova slijedi lista Most-a. Lista 
Stranke rada i solidarnosti dobila je 9 glasova. U 
Piljenicama još su glasali za samo 6 lista koje su 
dobile zajedno 14 glasova.

Birački odbori i Izborno povjerenstvo imali 
su puno više posla kod prebrojavanja glasova 
jer se na ovim izborima mogao iskoristiti i pref-
erencijalni glas za nekog od kandidata. 

Tijekom javne rasprave o prijedlogu II. izm-
jena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 
Lipovljani, koja je trajala od 16. do 23. studenog, 
u petak, 20. studenog održano je javno izlag-
anja predloženih izmjena i dopuna Prostornog 
plana. Javno izlaganje održano je u vijećnici 
općine Lipovljani, a iznijeli su ga ovlaštene os-
obe društva ‘Arheo’ d.o.o. iz Zagreba. U raspravi 
su sudjelovali predstavnici zainteresiranih tvrtki, 
Sisačko-moslavačke županije i Općine Lipovljani.

Pri iznošenju izmjena i dopuna Prostornog pla-
na uređenja izneseno je desetak razloga zbog čega 
se ide u druge izmjene važećeg Plana uređenja. To 

je prije svega usklađivanje važećeg Prostornog 
plana općine Lipovljani sa Zakonom o prostorom 
uređenju, usklađenje Plana s Prostornim planom 
Sisačko-moslavačke županije i njegovo usklađenje 
sa zahtjevima nadležnih institucija. 

Predloženim izmjenama žele se definirati 
odredbe važećeg Plana radi omogućavanja 
rekonstrukcije, nadogradnje i obnove (remonta) 
željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, kao 
zahvata od važnosti za Republiku Hrvatsku. Želi 
se, također, definirati lokacije i uvjeti izgradnje 
reciklažnog dvorišta u Kutinskoj ulici u Lipovljan-
ima.  Drugim izmjenama želi se uskladiti odnos 
izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja 
sa stvarnim stanjem u prostoru, a žele se izmijeniti 
granice građevinskog područja naselja 
na područjima gdje je iskazan interes za  
gradnjom, i gdje je to moguće prema 
Zakonu o prostornom uređenju. Osim 
toga, želi se i preispitati namjene površina 
unutar građevinskog područja naselja i 
namjena površina građevinskog područja 
izvan naselja. Radi uočenih nedostataka, 

izmjenama će se izvršit korekcija i sistematizacija 
odredbi za provođenje važećeg Prostornog plana, 
usklađenog s Zakonom o prostornom uređenju.

Predložene, druge po redu, izmjene Pros-
tornog plana uređenja općine Lipovljani, iznijeli 
su Patrik Filaković i Aron Varga iz tvrtke ‘Ar-
heo’, a primjedbe su iznijeli Goran Ilkoski iz HŽ 
Infrastrukture i Hrvoje Kapetanić iz IPZ-a. Pred-
stavnik INA d.d. Branko Krištofek zatražio je upis 
eksplatacijskih polja ugljikovodika na području 
općine Lipovljani. U raspravu se je uključio i Ma-
rio Ribar, načelnik općine Lipovljani, te Blanka 
Bobetko Majstorović iz županijskog odjela za 
zaštitu okoliša i prirode i Margita Malnar iz Za-
voda za prostorno uređenje SMŽ.

U  PODJEDNAKOJ  VOLJI  BIRAČA  NA  PODRUČJU  OPĆINE  LIPOVLJANI, 
LISTA  SDP-a  POBIJEDILA  JE  ZA 13  VIŠE  DOBIVENIH  GLASOVA

REZULTATI  GLASOVANJA  PO  BIRAČKIM  ODBORIMA

ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA OPĆINE LIPOVLJANI
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Više od 400 poklon paketa podijelio je sv. 
Nikola svoj djeci s područja općine Lipovljani, uz 
blagdan darivanja djece, u ovo blagdansko vri-
jeme. Doček sv. Nikole tradicionalno organizira 
Općina Lipovljani, a ove godine podjela darova 
i prigodan program održan je u Društvenom 
domu u Lipovljanima, u subotu, 5. prosinca.

U pratnji roditelja, ali i baka i djedova, 
najmlađi stanovnici Lipovljana, Kraljeve Velike, 

Krivaja i Piljenica stigli su u lipovljanski Društveni 
dom na doček sv. Nikole u velikom broju. Mnogi 
roditelji ostali su pred vratima dvorane zbog 
pomanjkanja prostora u dvorani, iako su mnogi 
pripremljeni program gledali s galerije i stepen-
ica koje vode prema njoj. 

Ove godine program uz doček sv. Nikole pri-
redila je lipovljanska Osnovna škola, učenici nižih 
razreda iz matične škole, ali i područnih škola iz 
Piljenica i Kraljeve Velike, uz odlične nastupe dječje 
plesne skupine KUD-a ‘Lipa’ i tri 
plesne skupine kluba ‘Iskrice’.  

Nakon raznovrsnog i li-
jepog polusatnog dječjeg 
programa u kojem se plesalo 
i glumilo, zapjevalo se dolas-
ku sv. Nikoli i Krampusu. I dok 
je dolazak sv. Nikole izazvao 
radost i veselje, Krampus i 
njegova zvonjava izazvao je 
strah i vrisku. Pa čak i po koju 
suzu kod mlađe, a izazov da 
ga dodirnu, kod starije djece.

Sv. Nikola je pozdravio 
svu djecu, zahvalio im za 
doček, pa izmamio obećanje 
učiteljica da će već slijedeći 

NA DOČEKU SV. NIKOLE PODIJELJENO VIŠE OD 400 POKLON  PAKETA
ponedjeljak upisati svim učenicima po jednu 
peticu. Pozvao je djecu da i dalje budu dobra, 
da dobro uče i da budu poslušna, pa su zajedno 
zapjevali i uputili se po pripremljene darove.

Na odlasku kućama, najmlađima s područja 
općine Lipovljani, dijeljeni su poklon paketi sa 
slatkišima. Dijelile su ih ‘pomoćnice’ sv. Nikole, 
zaposlenice Općine Lipovljani, koja će ove go-
dine za darove sv. Nikole izdvojiti oko 23.000 
kuna iz Proračuna općine Lipovljani. 

Stanovnici Lipovljana, ali i Krivaja, Piljen-
ica i Kraljeve Velike pokazali su još jednom, u 
nedjelju, 15. studenog svoju brižnost, humanost 
i veliko srce za svoje sumještane u nevolji. Za 
potrebe dugotrajnog liječenja mlade, 15-to 
godišnje sumještanke Ines Mijadžiković iz Li-
povljana, prikupili su u sat vremena 13,5 tisuća 
kuna, a svi oni potom su nagrađeni izvrsnom, 
besplatnom kazališnom predstavom ‘Slavonski 
triptih’, koju je izvela nadarena akademska glu-
mica Aleksandra Demše.

U organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice 
Lipovljani, te uz veliko angažiranje gotovo svih 
članica udruge žena Hrvatskog srca općine Li-
povljani, pripremljena je kazališna predstava 
humanitarnog karaktera. Komedija Aleksandre 
Demše i Berislava Cimermana ‘Slavonski triptih’ bi-
la je besplatna za sve gledatelje. Umjesto plaćanja 
karte, gledatelji su mogli donirati dobrovoljni 
novčani prilog, prema svojim mogućnostima, 
pred početak kazališne predstave, o čemu su 
brigu vodile članice ‘Hrvatskog srca’.

Odaziv na kazališnu predstavu bio je 
iznenađujuće velik. Predstavu je gledalo više od 
200 gledatelja u ispunjenoj dvorani Društvenog 
doma u Lipovljanima, a dio gledatelja bio je i na 
galeriji dvorane. Humanitarni karakter komedi-
je nadahnuo je i glumicu Aleksandru Demše 

da odlično 
odigra čitavu 
predstavu, i sva 
tri lika Slavonki, 
koje pokazuju 
tragikomičnost 
situacije koja nas 
okružuje. 

Publika je s 
uživanjem pra-
tila svaki lik, a 
najviše smijeha 

izazvao je lik bake Mariške, i naravno najmlađe 
Mace, kakvih se likova može naći i u našem 
okružju. Publika je predstavu nagradila dugim 
pljeskom, koji uvijek pokazuje uspjeh predstave.

Odmah nakon odlično odigrane mono-
drame, Marica Tisaj, ravnateljica Narodne 
knjižnice i čitaonice Lipovljani i Ljiljana Tomić, 
predsjednica udruge ‘Hrvatsko srce’, izvijestile su 
sve prisutne gledatelje o razlogu organiziranja 
humanitarne kazališne predstave i o visini pri-
kupljenim novčanih priloga pred njen početak. 
Prikupljeno je ukupno 12.230 kuna i 170 eura, a 
sve je stavljeno u jednu veliku omotnicu, koja je 
onda dana glumici Aleksandri Demše. Tada je na 
pozornicu lipovljanskog Društvenog doma poz-
vana i osobno djevojčica Ines Mijadžiković, za 
koju je priređena ova humanitarna akcija, a koja 
je u pratnji majke doputovala iz Zagreba, gdje se 
već liječi od teške bolesti. 

Svi gledatelji humanitarne kazališne pred-
stave tako su i osobno mogli vidjeti mladu 
sugrađanku za koju su donirali svoj novčani 
prilog. Glumica Aleksandra Demše predala je 
omotnicu sa prikupljenih 13.500 kuna, koje će 
majci Ines Mijadžiković, itekako biti potrebne 
kod liječenja kćerke. U tim, vrlo dirljivim 
trenucima, mnogi su u dvorani, ali i na pozor-
nici zaplakali, a svi su poželjeli djevojčici Ines 

STANOVNICI OPĆINE LIPOVLJANI OPET POKAZALI SVOJE 
VELIKO SRCE I HUMANOST

uspješno liječenje. 
Dubravka Hubak, medicinska sestra odjela 

na kojem se liječi Ines Mijadžiković, i jedna od 
pokretača ove humanitarne akcije u Lipovlj-
anima, izvijestila je kako je ona sada dobro, no 
liječenje je dugotrajno i skupo. Zahvalila je svi-
ma na novčanom prilogu, u ime Hrvatskog srca 
i pozvala sve da pozdrave Ines, pa su mnoge 
školske kolegice došle na pozornicu do nje, 
kako bi ju pozdravile, zagrlile i kratko se s njom 
družile. Zbog nužnosti liječenja Ines je preki-
nula svoje školovanje, svega mjesec dana nakon 
polaska u prvi razred srednje škole u Kutini, a u 
bolnici prati predavanja iz nekih predmeta. Svim 
svojim sumještanima zahvalila je na novčanom 
daru, a posebno članicama ‘Hrvatskog srca’ s ko-
jima se i fotografirala. 

Stanovnici općine Lipovljani još jednom su, 
u nedjelju, 15. studenog, pokazali svoju ljubav 
i humanost, i veliko srce za svoje bližnje, a sig-
urno je da će po potrebi to i ponoviti, kako bi 
liječenje mlade sumještanke, ili nekog drugog, 
bilo podnošljivo i uspješno.
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Ovogodišnji ‘Lipovljan-
ski susreti’ održani su od 21. 
do 23. kolovoza pod visokim 
pokroviteljstvom Kolinde 
Grabar Kitarović, predsjed-
nice Republike Hrvatske i 
pokroviteljstvom Sisačko-
moslavačke županije, a 
generalni sponzor bila je 

INA. Ovogodišnja zemlja partner ‘Lipovljanskih susreta’ bila je Češka, a po prvi puta, nakon obnovljen-
og organiziranja manifestacije, održan je i gospodarski susret o mogućnostima gospodarske suradnje 
Češke i Hrvatske, pod motom: ‘Prilika za Lipovljane i Sisačko-moslavačku županiju’.

‘Lipovljanski susreti 2015.’ ponudili su bogat, raznolik i zanimljiv program pa je odaziv posjetitelja 
na kulturnu i turističku manifestaciju bio vrlo velik tijekom sva tri dana manifestacije.

Gospodarskim susretom i predstavljanjem 
Češke, kao zemlje partnera ‘Lipovljanskih susre-
ta’, u petak, 21. kolovoza započeli su ovogodišnji 
‘Susreti’. Prisutnim gospodarstvenicima i 
gostima izlaganje s prezentacijom održao je 
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je 
predstavio gospodarske potencijale općine 
Lipovljani, i mogućnosti ulaganja u buduće 
poslovne zone koje će biti smještene na 
izuzetnom prometnom položaju, između auto-
ceste i željezničke pruge. 

Po prezentiranju mogućnosti i potencijala 
Češke i Hrvatske, na gospodarskom susretu predstavljeni su i primjeri dobre prakse, gospodarskog 
poslovanja između Hrvatske i Češke, pa je zaključeno da postoji mogućnost raznolike gospodarske 
suradnje, a multikulturalnost Lipovljana u tome može samo pomoći.

Nakon gospodar-
skog susreta, kojim su 
započeli ovogodišnji 
‘Lipovljanski susreti’, u 
izložbenom prostoru na 
katu Narodne knjižnice i 
čitaonice u Lipovljanima, 
u popodnevnim satima 
svečano je predstavljena 
Češka kao zemlja partner. 

Predstavio ju je, i tri postavljene izložbe: o Franzu Kafki, o graditeljskoj tradiciji čeških gradova, baštini 
UNUCEF-a, i o djelovanju Saveza Čeha u Hrvatskoj, otvorio je NJ. E. Martin Košatka, veleposlanik Češke 
u Hrvatskoj.

 Prvi dan ‘Susreta’ završio je večernjim zabavnim programom u kojem je nastupila Maja Šuput, a 
otvorili su ga domaći tamburaši.

BOGAT  TRODNEVNI  PROGRAM  ‘LIPOVLJANSKIH  SUSRETA  2015.’ 
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U subotu, 22. kolovoza 
program je u potpunosti bio 
posvećen prezentaciji kulturn-
og stvaralaštva i tradicijske 
baštine pripadnika 
nacionalnih manjina u Repu-
blici Hrvatskoj. Posjetitelji su 
obilazili izložbene štandove 
nacionalnih manjina. Savjet 
za nacionalne manjine RH 

organizirao je 
Okrugli stol na 
kojem se raspravljalo o problemima nacionalnih manjina, a na kraju je 9 društava na-
cionalnih manjina iz svih dijelova Hrvatske, na središnjoj pozornici pokazalo pjesmom 
i plesom svoje običaje i kulturno 
bogatstvo. Večer pjevačkog i ple-
snog kulturnog blaga zaključio 
je nastup vrhunskog ansambla 
‘Gaudeamus’ iz Praga.

Ove godine bilo je 30-tak 
izlagačkih mjesta u lipovljanskom 
parku, a sve izložbene pros-
tore, prije svečanog otvorenja 
manifestacije, obišla je i Kolinda 
Grabar Kitarović, predsjednica 
Republike Hrvatske. Kao visoka 
pokroviteljica ‘Lipovljanskih sus-

reta 2015.’ predsjednica je i otvorila manifestaciju, te pogledala cjelokupni nastup svih prisutnih 
društava nacionalnih manjina.

Više tisuća posjetitelja zabavilo se druge večeri ‘Lipovljanskih susreta 
2015’. Najprije je nastupila Nina Kraljić, potom Miroslav Škoro, a u jutarn-
jim satima zasvirala je i grupa ‘King’s’.

Trećeg dana ‘Lipovljanskih susreta 2015.’ održano je niz sportskih natjecanja, a po prvi puta u okvi-
ru manifestacije i 6. ‘Vatrogasni izazov’, međunarodno natjecanje vatrogasnih ekipa, koje se do sada u 
Lipovljanima održavalo početkom lipnja. Zadnji dan ‘Lipovljanskih susreta’ završio je tradicionalnom 
finalnom malonogometnom utakmicom turnira ulica, i zabavom na otvorenom, uz TS Ambari. U or-
ganizaciji manifestacije sudjelovalo je oko 150 volontera iz svim društava, odnosno Udruga građana 
općine Lipovljani.

BOGAT  TRODNEVNI  PROGRAM  ‘LIPOVLJANSKIH  SUSRETA  2015.’ 
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovljani 
i Vatrogasna zajednica općine Lipovljani bili su 
domaćin i, zajedno s Vatrogasnim zajednicama 
gradova Kutina i Novska, organizator ‘Vatrogas-
nog izazova’, na kojem je sudjelovalo 20ekipa. 
Iako se ‘Vatrogasni izazov’ održavao 6. puta za 
redom, ovogodišnje natjecanje po prvi je puta 
održano u okviru programa ‘Lipovljanskih sus-
reta 2015’, u nedjelju, 23. kolovoza. 

Ovogodišnji ‘Vatrogasni izazov’ imao je 
i međunarodnu odliku natjecanja jer su od 
20 ekipa 3 bili iz inozemstva. Iz njemačkog 
Mengena na natjecanje je doputovala muška 
ekipa, a iz prijateljskog, slovenskog vatrogas-
nog društva PGD Bizovik na natjecanje su stigle 
i muška i ženska natjecateljska ekipa. Ostalih 

VATROGASNI IZAZOV’ PO PRVI PUTA ODRŽAN KAO DIO PROGRAMA 
‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA 2015.’

17 ekipa doputovalo 
je iz 5 županije kon-
tinentalne Hrvatske. 
Natjecalo se je u 
muškoj i ženskoj 
konkurenciji, na 10-tak 
lokacija od Lipovljana 
i Krivaja do Novske i 
Novljanskog jezera.

Peteročlane vatro-
gasne ekipe, među 

ostalim, natjecale su se koja će brže i sa što man-
je pogrešaka otkloniti postavljeni zadatak, koji 
su uglavnom bili slični stvarnim intervencija, s 
kojima se vatrogasci susreću na terenu. Tako su 
gasili zapaljeni automobil, izvlačili priklještenog 
vozača ispod automobila, izvlačili nastradale 
iz gorućeg, zadimljenog stana, ili zbrinjavali 
ugrožene nakon krizne situacije u obitelji. Bilo 
je i vježbanja s vatrogasnim cijevinama, gašenja 
vatre s naprtnjačama, gađanje meta i izvlačenja 
kućnih ljubimaca iz podzemnih šahtova.

Zahvaljujući najbržoj intervenciji na zbrinja-
vanju ugroženih nakon krizne situacije, koju su 
izvršili za dvije i pol minute, gotovo duplo brže 
od većine ostalih ekipa, ekipa DVD-a Brestača iz 
VZG Novska, pobijedila je u kategoriji muških 

ekipa. Iza njih plasirali su se gosti iz Slovenije, 
PGD Bizovik, a treće mjesto osvojila je ekipa DVD 
Podravske Sesvete. Još su se natjecale ekipe iz 
FF Mengen i DVD-a Popovača, Klanjec, Darda, 
Bročice, Kapelica, Kraljeva Velika, Husein, Rajić, 
Piljenice, Sigetac Podravski, Kozarice, Sigetac i 
Stara Subocka.

U ženskoj konkurenciji, treći puta za redom, 
pobijedila je ekipa iz PGD Bizovik, bratskog 
društva DVD-a Lipovljani, dok je drugo mjesto 
osvojila ekipa DVD-a Vrapče, a treće mjesto 
mlada ekipa DVD-a Čakovec. Prijelazni pehar 
‘Vatrogasnog izazova’, u ženskoj konkurenciji, 

tako je otišao u Sloveniju, u trajno vlasništvo 
ženskoj ekipi PGD Bizovik, koja se je tri godine 
za redom iskazala u ženskoj konkurenciji ovog 
međunarodnog vatrogasnog natjecanja.

Prijelazne pobjedničke pehare i pehare za 
osvojena mjesta ekipama je uručio Mijo Brlečić, 
dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i 
zapovjednik VZ Sisačko-moslavačke županije, 
uz Zlatka Pješa, zapovjednika DVD-a Lipovljani 
i Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani. On je 
čestitao svima na odlično izvedenim zadacima 
i intervencijama, s kojima će se i ubuduće sro-
gasne dužnosti.

Svim natjecateljima i postrojenim ekipama 
čestitao je na postignutim rezultatima i Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani i predsjednik 
Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih sus-
reta 2015.’ i zahvalio im što su svoje prestižno 
natjecanje održali kao dio programa trećeg da-
na ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, središnje 
manifestacije nacionalnih manjina u Hrvatskoj. 
Poželio im je dobar boravak u Lipovljanima, a 
pozvao ih je da i iduće godine ‘Vatrogasni iza-
zov’ održe u okviru ‘Lipovljanskih susreta’.

Prije završnog dijela ‘Lipovljanskih sus-
reta 2015.’, svečanog otvorenja manifestacije i 
kulturno-umjetničkog programa na središnjoj 
pozornici, sve predstavnike pristiglih društava 
i udruga nacionalnih manjina iz Hrvatske, 
predstavnike Hrvatskog kulturnog save-
za i Gradišćanskih Hrvata u Slovačkoj, te 
predstavnike Folklornog ansambala Gaude-
amus iz Praga, primio je Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani i predsjednik Organizacijskog 
odbora ‘LS’-a, sa suradnicima. Svečani prijem 
održan je u subotu, 22. kolovoza, u općinskoj 
vijećnici u Lipovljanima. 

Biranim riječima zahvale i zadovoljstva, Ma-
rio Ribar, načelnik općine Lipovljani, pozdravio 
je sve sudionike ovogodišnjih ‘Lipovljanskih 
susreta’, i zahvalio im za uloženi trud i dolazak 

NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI MARIO RIBAR, PRIREDIO SVEČANI 
PRIJEM ZA SVE SUDIONIKE PROGRAMA ‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA 2015.’

u Lipovljane. Poželio im 
odličan nastup na po-
zornici ‘Susreta’, te dug i 
uspješan rad na očuvanju 
tradicijske kulture i običaj 
njihove nacionalne man-
jine. Na kraju ih je pozvao 
da se opet odazovu pozi-
vu i da dođu na središnju 
manifestaciju naciona-
lnih manjina Republike 
Hrvatske.

Svima je, također, 
uz zahvalu uručio i 
dar Turističke zajednice općine Lipovljani, a 
uručivanju poklona i zahvalama priključili su 
se Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine 

Lipovljani i Marica Tisaj, voditeljica Pododbora 
za kulturno-umjetnički program ‘Lipovljanskih 
susreta 2015.’
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Asocijacija žena HSS-a, ‘Hrvatsko srce’ općine 
Lipovljani priključila se humanitarnoj akciji 
‘Plastičnim čepovima do skupih lijekova’, koju or-
ganizira Udruga oboljelih od leukemije i limfoma 
Hrvatske iz Čakovca, pa poziva sve stanovnike 
općine Lipovljani, ali i sve ostale da se uključe u 
akciju. Udruga je na više mjesta već postavila ku-
tije u koje se mogu donijeti skupljeni čepovi, a u 
svakom naselju općine Lipovljani postoji osoba 
kod koje se, također, mogu donijeti prikupljeni 
čepovi, kako bi sudjelovanje u akciji bilo što jednostavnije i učinkovitije.

Cilj humanitarne akcije ‘Plastičnim čepovima do skupih lijekova’, za 
koju treba imati samo dobru volju, je taj da se od novca prikupljenog 
reciklažom skupljenih čepova plastičnih boca, sufinancira kupnja 
skupih lijekova za liječenje članova Udruge oboljelih od leukemije i 
limfoma RH. Akcija prikupljanja čepova pokrenuta je u Čakovcu, a tom 
vrlo plemenitom cilju pridružila se i Asocijacija žena HSS-a ‘Hrvatsko 
srce’ općine Lipovljani, kroz organizaciju prikupljanja, a svaki stanovnik 
općine Lipovljani, i svi ostali, poput gospodarstvenika ili ugostiteljskih 
objekata mogu sudjelovati u akciji i doprinijeti humanoj potrebi.

Vrlo je važno znati da se u pripremljene kutije mogu donijeti samo 
plastični čepovi svih vrsta, ali ne metalni, pluteni, papirnati ili gumeni 
čepovi. No, plastični čepovi mogu biti od svih boca, i od onih za 
koje se može dobiti povratna naknada, ali i od onih za koje se ne 
može dobiti povratna naknada, kao npr. od boca za ulje, od bo-
ca octa, šampona, mlijeka ili jogurta, omekšivača, od pakovanja 
paste za zube, i slično.

Nakon što se prikupe prve količine, čepovi će se proslijediti u 
Čakovec, a javnost će o tome biti obaviještena.

Za sada su postavljene kutije, u koje se mogu donijeti čepovi na 
ulazu u zgradu Općine Lipovljani, odnosno u predvorju Društvenog 
doma u Lipovljanima, u zgradi Osnovne škole u Lipovljanima i 
Dječjeg vrtića Lipovljani. Kutije su označene plakatima akcije.

Prikupljene čepove možete i donijeti, ili javiti da ih imate:
Dubravki HUBAK, mob. 091-568 6590, u LIPOVLJANIMA,  
Ljiljani TOMIĆ, mob. 098-953 0902, u KRALJEVOJ VELIKOJ,  
Nadi NOVOTA, mob. 091-1286 725, u KRIVAJU i 
Damiru KVATERNIKU, mob. 098-677 494, u PILJENICAMA.

Uključite se! Možemo puno pomoći, uz malo dobre volje!

PRIDRUŽITE SE 
HUMANITARNOJ 

AKCIJI  SKUPLJANJA  
PLASTIČNIH  

ČEPOVA  SVIH  VRSTA

U lipovljanskom parku zapaljena je prva 
svijeća na adventskom vijencu, ukrasu kojeg 
su uoči Adventa, svojim radom i značajnim 
angažiranjem priredile članice ‘Hrvatskog srca’, 
zajedno s članovima obitelji. Prvu svijeću je 

ČLANICE ‘HRVATSKOG SRCA’ IZRADOM ADVENTSKOG VIJENCA  
UKRASILE  PARK  U  LIPOVLJANIMA

upalila Hana Toth, učenica Os-
novne škole Josipa Kozarca, u 
nedjelju, 29. studenog nakon 
podnevnog misnog slavlja. 

Tako će u centru Lipovljana ove 
g o d i n e , 
uz bor, 
koji će biti 
postavljen idućih dana, 
obilježje skorih božićnih i 
novogodišnjih blagdana 
biti i adventski vijenac. Sa 
željom da ukrase centar 
Lipovljana, 10-tak članica 
‘Hrvatskog srca’ već u 
petak, 27. studenog, po 
hladnom vremenu, radilo 
je nekoliko sati u parku na 

izradi i postavljanju adventskog vijenca. Materijale 
su pribavile same članice, a elemente adventskog 
vijenca radile su kod svojih kuća.

Složno su složile lijep vijenac koji prolaznici 
kroz park obilaze i razgledaju, a on ih ujedno 
podsjeća na skori dolazak Božića. Na paljenju 
svijeće okupio se lijep broj Lipovljanaca koji su 
pohvalili ukras parka kakvog do sada nije bilo. 
Svima se na trudu zahvalila Ljiljana Tomić, pred-
sjednica ‘Hrvatskog srca’ općine Lipovljani.

Nakon dvomjesečnog provođenja humanitarne akcije ‘Skupljajmo 
plastične čepove’, koju na području općine Lipovljani provode aktivistice 
‘Hrvatskog srca’, asocijacije žena HSS-a, prikupljeno je oko100 kilograma 
čepova. Upakovani u nekoliko velikih vreća i jednu kutiju, napunjenu 
čepovima koje su skupili polaznici u Dječjem vrtiću ‘Iskrica’, vrijedna hu-
manitarna donacija upućena je u Čakovec.

U dva navrata po 50 kilograma skupljenih čepova, vrijedna humanitarna 
pošiljka dostavljena je Udruzi obolje-
lih od leukemije i limfoma Hrvatske iz 
Čakovca, da bi donijela dodatna sred-
stva toj udruzi. 

Nakon dva mjeseca i skupljenih 
100-tinjak kilograma čepova,  čelništvo 
‘Hrvatskog srca’ ocijenilo je da je odaziv 
na akciju dobar i velik, i da se akcija nas-
tavlja. Pozivaju sve koje se do sada nisu 
uključili da se uključe u akciju skupljan-
ja čepova, koje će i dalje, kad se prikupi 
znatna količina, poslati u Čakovec. U 
ovo predbožićno vrijeme, u ime udruge 
i svih oboljelih, kojima i na ovakav način 
možemo pomoći, članice ‘Hrvatskog 
srca’ se zahvaljuju. Pozivaju i sve druge 
stanovnike da se uključe u nju.

PRIKUPLJENO 100-TINJAK 
KILOGRAMA PLASTIČNIH ČEPOVA
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Kako je započela nova školska godina 
za učenike koji su krenuli u prvi razred u 
područnim školama Piljenice i Kraljeva Velika, 
uvjerila se je u srijedu, 9. rujna osobno i Mirjana 
Falits, ravnateljica Osnovne škole Josipa Kozarca 
u Lipovljanima, tijekom obilaska tih škola. U prvi 
razred područnog odjela u Piljenicama krenulo 
je 8 učenika, a u prvi razred u Kraljevoj Velikoj 
krenulo je 5 učenika.

U Piljenicama, u područnom odjeljenju ove 
godine prednjače s čak 8 upisanih prvačića, 
nakon niza godina u kojima se u prvi razred upi-
sivalo po 2 ili 3 učenika. Prvi razred uči učiteljica 
Tatjana Dlouhi iz Lipovljana, u kombinaciji s 
još dvoje učenika 4. razreda. U drugoj učionici 
učiteljica Lidija Popović uči još 5 učenika 2. i 3. 

razreda. Škola je lijepo uređena, a kao potreba uređenja u budućnosti, 
istaknuta je nužna zamjena dotrajalih drvenih prozora, kroz koje prolazi 
voda kad pada kiša.

U Kraljevoj Velikoj, škola je također potpuno uređena pred početak 
školske godine, a sada se dodatno uređuje i školsko igralište. U prvi 
razred krenulo je 5 učenika, svi dečkići, koji su, kako su sami rekli 
ravnateljici škole, strpljivo čekali da škola počne. U kombinaciji s jednim 
učenikom iz 2. razreda, uči ih učiteljica Ivana Ptičar iz Kutine. U obnovu 
škole uloženo je dosta sredstava.

Uz financiranje iz Proračuna općine Lipovljani, u lipnju ove godine 
je izmijenjena stolarija. Za izradu i postavljanje plastične stolarije općina 
Lipovljani platila je 32.000 kuna. Plan je da se u ovu dobro uređenu školu 
uvede i centralno grijanje jer se zimi često zamrznu vodovodne insta-
lacije. Osim učenika 1. i 2. razreda, u Kraljevoj Velikoj u većoj učionici 
učitelj Stjepan Konaković uči kombinaciju od 10 učenika 3. i 4. razreda, 
no za vrijeme obilaska Mirjane Faltis, ravnateljice Osnovne škole u Li-
povljanima, učitelj Ivica Hrmo njima je držao nastavu iz vjeronauka.

Obilaskom Kraljeve Velike, ravnateljica škole Mirjana Faltis, završila 
je obilazak područnih škola na početku ove školske godine.

Od utorka, 1. rujna u Dječjem vrtiću ‘Iskri-
ca’ u Lipovljanima započeo se provoditi novi 
program te općinske ustanove – poludnevni 
boravak djece u vrtiću. Za redoviti boravak  
upisano je njih 16, razne starosne dobi. Za novi 
vrtićki program zainteresirano je još nekoliko 
roditelja. 

Roditelji čija djeca predškolske dobi, 
nemaju potrebu boraviti u vrtiću 10 sati dnev-
no u programu cjelodnevnog boravka, mogu 
koristiti poludnevni boravak, koji se održava 
u novim prostorima vrtića, u zgradi Narodne 
knjižnice i čitaonice. Poludnevni boravak, koji 
je koncipiran kao program dnevne igraonice, 
obuhvaća svakodnevni boravak djece u igra-
onici od 7.30 do 13 sati, uz osiguran doručak i 
ručak, a provodi ga odgojiteljica Mihaela.

Prvi tjedan je protekao u vremenu 
prilagodbe, u razgovoru, u igrama s novim 
igračkama i šetnjama kroz Lipovljane, uz 
povremeni boravak i mama u igraonici, te uz 
učenje kako se sigurno kretati i kako hodati 
preko ceste. Nakon početnog uhodavanja, 
osim dječje igre, program obuhvaća učenja 
uz igru, socijalizaciju djece i otkrivanja dječjih 
sklonosti ili talenata. Kako se željno iščekivao 
početak poludnevnog boravka u vrtiću, prvi 
tjedan je protekao brzo u igri i druženju, a 
prilagodba je protekla bez suza. To je svima 
najvažnije, pa je očito kako se djeci sviđa pro-
gram poludnevnog boravka u vrtiću.

UZ POČETAK ŠKOLSKE GODINE, RAVNATELJICA ŠKOLE MIRJANA FALTIS, 
OBIŠLA PODRUČNE ŠKOLE U PILJENICAMA I KRALJEVOJ VELIKOJ

ZAPOČEO  NOVI  PROGRAM  POLUDNEVNOG  BORAVKA  DJECE  U  VRTIĆU 
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Na slikovitim Opekama kod Kraljeve 
Velike održana je u subotu, 3. listopada tradi-
cionalna likovna kolonija ‘Listopadske boje 
Lipovljana’. Organizatori kolonije bili su članovi 
likovne grupe Udruge žena ‘Veličanka’ iz Kraljeve 
Velike, a inicijator Ivica Bilandžić, priznati likovni 
umjetnik koji živi u nedalekoj Kutini, ali je rođen 
u Kraljevoj Velikoj.

Bez obzira na oblačno vrijeme, na 
ovogodišnjoj likovnoj koloniji na Opeka-
ma, prštale su sunčane boje po platnima, 
na različitim štafelajima. Okupilo se 22 liko-
va umjetnika, neprofesionalaca, kojima je, 
prije svega, kozarčeva hrastova šuma i netak-
nuta priroda Lonjskog polja, a onda 
i lijep kraljevčanski okoliš, te tradici-
jska različitost Lipovljana bila česta 
inspiracija i tema slikanja. Platna, boje 
i ostale potrepštine, kako bi umjetnic-
ima boravak na Opekama bio ugodan 
i nezaboravan, ove godine osigurao je 
Šumarski fakultet iz Zagreba, u čijem 
su zanimljivom dvorištu na opekama, 
uostalom, najviše i nastajali radovi na 
ovogodišnjoj likovnoj koloniji.

No, osim slikanja, u šumskom 
biseru na Opekama, bila je prilika da 
se čitavog dana druže i razmjenjuju 
svoja iskustva likovni amateri iz Li-
povljana, Novske, Kutine, Slavonskog 

Broda, Zagreba… Više nego li i koje godine do 
sada, a kolonija se održava svake godine od 
2011. godine, došli su umjetnici iz različitih mjes-
ta kako bi ostavili svoj prepoznatljivi likovni trag 
pod snažnim i moćnim, stogodišnjim hrastovi-
ma na Opekama, kako bi svoje pogled na naše 
vrijednosti trajno zabilježili i ostavili na sjećanje 
o današnjem vremenu i prostoru, budućim gen-
eracijama. I ljubiteljima likovne umjetnosti. To je 
vrijednost koja nije ničim mjerljiva, a opet, daje 
sjajne rezultate i nove inspiracije…

Na ‘Listopadskim bojama’ 2015. godine 
sudjelovali su: Ivica Ico Bilandžić, Vlatka Dam 
Vidićek, Branka Vrbanić i Marina Mikulić iz 

Kutine, Antonija Cesarec i Senka Petek iz Zagre-
ba, Katica Trumbetaš i Vladimir Zopft iz Velike 
Gorice, Edina i Dragan Šalić iz Siska, Josipa 
Đudarić iz Popovače, Slavko Blažeković Kilača iz 
Lonje, Jozo Pišković i Jasenka Gavran iz Slavon-
skog Broda, Jasna Sabljak i Dubravko Malleg iz 
Novske, Ivanka Grgurić iz Poljane, Ivana Kozina 
i Viktorija Šadek iz Lipovljana, te Ines Babić, 
Marija Mužić i Zdenka Kokolek iz Kraljeve Velike.

Listopadske boje Lipovljana i Opeka, 
zabilježene su i ove godine, a koliko su bile in-
spirativne za likovne umjetnike vidjet će se na 
skupnoj izložbi u Lipovljanima, u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici.

Narodna knjižnica i čitaonica u Lipovljanima 
nakon ljetnog programa, te sudjelovanja u or-
ganizaciji ‘Lipovljanskih susreta 2015.’, nastavlja 
svoje stale aktivnosti za članove knjižnice, ali 
i sve ostale sumještane. Veći broj književnih 
događaja lipovljanska Narodna knjižnica 
održala je tijekom ‘Mjeseca hrvatske knjige’, koji 
je trajao od 15. listopada do 15. studenog ove 
godine, a zanimljive sadržaje nude svake srijede 
u popodnevnim satima.

Knjižnica i čitaonica u Lipovljanima radi kroz 
tjedan u dopodnevnim satima, od 7.30 do 15.30 
sati, a samo srijedom radi u popodnevnim sati-
ma od 11.30 do 19.30 sati. Kako bi i zaposleni 
sumještani mogli dolaziti na razne programe 
Narodne knjižnice i čitaonice, do kraja 2015. go-
dine dogovorene su zanimljive aktivnosti koje 

KNJIŽNICA  U  LIPOVLJANIMA  SRIJEDOM  POPODNE  NUDI  ZANIMLJIVE  SADRŽAJE
će se odvijati samo srijedom.

Tako će se svake srijede u rujnu, listopadu, 
studenom i prosincu u Knjižnici i čitaonici, s 
početkom u 13 sati, organizirati predavanje 
‘Podrška u dojenju’, čija je voditeljica Đurđica 
Vidmarović, medicinska sestra Doma zdravlja. 
Prisustvovanje predavanjima 
za sve dojilje je besplatno.

Svake srijede, s 
početkom u 17 sati 
biti će organizirano kompjut-
ersko opismenjavanje 
odraslih, čiji će voditelj biti mla-
di sumještanin Zoran Gaćeša. 
Prijave su u toku, a osnove 
kompjuterskog opismenja-
vanja Knjižnica u Lipovljanima 

LIKOVNA KOLONIJA NA OPEKAMA OKUPILA 22 LIKOVNA UMJETNIKA

organizira besplatno za sve svoje članove, koji bi 
željeli naučiti raditi na računalu.

Svake srijede od 18 sati svi zainteresirani 
za društvene igre mogu doći na upoznavanje i 
učenje igre GO. Školu misaone igre GO vodit će 
prof. Branko Odobašić, a mogu se uključiti sve 

generacije, od predškolske 
djece, do umirovljenika. 
Predavanja i igra za sve 
posjetitelje su besplat-
ni, jedini uvjet je da ste 
član Narodne knjižnice i 
čitaonice u Lipovljanima. 
Novi članovi se u Narodnu 
knjižnicu i čitaonicu u Li-
povljanima mogu upisati 
tijekom cijele godine.

Udruga žena ‘Ruže’ iz Lipovljana organizirala je, u subotu, 21. Studenog, za svoje članice 
večernje druženje na kom se perušao kukuruz. Taj zaboravljeni tradicijskih običaj naših kra-
jeva, iz doba kad nije bilo toliko razvijena poljoprivredna tehnologija i strojevi, bio je glavni 
mjesni događaj tijekom jeseni, kojeg već niz godina (pa i desetljeća) nitko ne organizira.

Perušalo, kao i čihanje perja, bilo je nekada jedno lijepo seosko, zajedničko druženje 
tijekom jesenskih i zimskih dugih noći, koje danas starije žitelje podsjeća na mladost. Već 
niz godina u poljoprivredi nema potrebe za perušalom, a ni u opremanju domaćinstva, ili 
djevojaka za udaju, za čihanjem perja. Kako je to nekada bilo, prisjetile su se članice lipovl-
janske Udruge žena ‘Ruža’, koje su pripravile nekoliko vreća neoperušanog kukuruza da bi sve 
članice, a posebno one mlađe, mogle doživjeti perušanje kukuruza. Nekad se na perušalima 
i pjevalo, pa su se stare pjesme zapjevale i u subotu. Članicama Udruge žena ‘Ruže’, pridružilo 
se i nekoliko članica Udruge žena ‘Mlinarice’ iz Piljenica, pa su zajedno perušale, ali i zapjevale.

A onda se kroz priču i dosjetku opet prisjetilo nekadašnjih perušala u Lipovljanima i 
Piljenicama, raznih dogodovština koje su se događale i prepričavale. Baš kao nekada…

UDUGA  ŽENA  ‘RUŽE’  PRIPREMILE  PERUŠALO
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Jubilarnu, 10. večer ukrajinske pjesme i 
plesa, u subotu, 3. listopada priredilo je Kultur-
no-prosvjetno društvo ‘Karpati’ u Društvenom 
domu u Lipovljanima. Osim domaćina, nastupila 
su još 3 društva koja su se predstavila uglavnom 
pjesmom, a gosti iz Rijeke izvodili su i operne 
arije, te dio baletne predstave.

Program je započeo pjevanjem hrvatske 
i ukrajinske himne, koje je izvela pjevačka 
skupine ‘Karpata’, da bi se potom svi prisjetili 
povijesti doseljavanja i života Ukrajinaca u 

Lipovljanima. S lipovljanske pozornice predsjed-
nik Ivan Semenjuk, dodatno je govorio o suživotu 
u Lipovljanima i radu ‘Karpata’ i grkokatoličke 
župe na očuvanju ukrajinskog jezika i kulture. 

U ime domaćina, općine Lipovljani, 
pozdravne riječi uputila je i Anka Doležal, pred-
sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani. 
Zahvalila je članovima ‘Karpata’ za vrijedan i 
neumoran rad i najavila Ukrajinu, kao vjerojatnu 
zemlju partnera ‘Lipovljanskih susreta’ iduće go-
dine. Na kraju je, saborski zastupnik Veljko Kajtazi, 

pozdravio domaćine i sve izvođače programa, te 
otvorio manifestaciju ukrajinske pjesme i plesa.

Domaća pjevačka skupina izvela je još tri ukra-
jinske pjesme, a potom su Vokalni sastav ‘Rusalke’ 
iz Kutine otpjevale, uz pratnju na tamburici, tri pri-
godne, manje izvođene, hrvatske pjesme.

Nastup UKPD ‘Dnjipro’ iz Rijeke bio je poseban i 
neuobičajen za Lipovljane. Pjesme su otpjevali oper-
ni pjevači Olga Kaminska i Sergej Kiselev. Baletnu 
predstavu ‘Revolucionar’ izveo je Vitalij Klok, a dio 
iz baletne predstave ‘Mliječnom stazom’, koreografa 
Vitalija Kloka, izvela je plesna skupina iz Rijeke. Na 
kraju ‘Večeri ukrajinske pjesme i plesova’ u Lipovlj-
anima, predstavili su se članovi UKPD ‘Ivan Franko’ 
iz Vukovara. U njihovoj smo interpretaciji čuli pet 
ukrajinskih  pjesama. Zbog objektivnih poteškoća u 
Lipovljane nisu došla najavljena društva Ukrajinaca 
iz Kanjiže i Lišnja u Bosni i Hercegovini.

Iduće godine, početkom listopada, KPD ‘Kar-
pati’ iz Lipovljani trebali bi biti domaćini smotre 
svih ukrajinskih društava u Hrvatskoj, udruženih 
u Ukrajinsku zajednicu Hrvatske, uz još više 
pjesama i plesova ukrajinske nacionalne manjine.

PJESME I PLESOVI, OPERNE ARIJE I BALET NA UKRAJINSKOJ VEČERI 

Članovi ‘Karpata’, kulturno-prosvjetnog 
društva Ukrajinaca u Lipovljanima, već niz 
godina komemoriraju sjećanje na strahote 
Gladomora u Ukrajini, koji se dogodio 1932. 
i 1933. godine, a ove godine obilježili su ga u 
subotu, 28. studenog. S njima je na misnom 
slavlju za sve žrtve Gladomora, ali i programu 
prisjećanja na to razdoblje bio i NJ.E. Oleksandr 
Levchenko, veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj.

U grkokatoličkoj župnoj crkvi sv. Ane u 
Lipovljanima, misu za duše svih umrlih ti-
jekom Gladomora, vodio je otac Igor Fedešin, 
župnik ove lipovljanske župe. Nakon vjerskog 

‘KARPATI’  OBNOVILI  SJEĆANJE  NA  ŽRTVE  GLADOMORA
obilježavanja, u prostorima društva ‘Kar-
pati’ nastavljeno je predavanje o strašnoj 
smrti, računa se, oko 10 milijuna ukrajin-
skih seljaka, koje je 1932. i 1933. godine, 
oduzimanjem žitarica i izazivanjem um-
jetne gladi u smrt otjerala, sovjetska 
staljinistička politika iz Moskve. 

Vrlo dojmljivo predavanje održao 
je Pavle Holovčuk iz Lipovljana, pisac i 
član ‘Karpata’. Naglasio je da su prilikom 
nepotrebnog i nezapamčenog Gladom-
ora potpuno uništena brojna sela, da je 

stradao veliki broj seoske djece, koja bi donijela 
demografski rast Ukrajinaca, i da se točan broj 
umorenih nikada neće saznati jer je staljinistička 
politika branila i samo spominjanje tog geno-
cida. Svjedočanstva i sjećanja preživjelih, a još 
ima živih svjedoka, strašna su i preteška, jer se u 
tom razdoblju među stradalnicima pojavio čak i 
kanibalizam, a živi od gladi i iznemoglosti nisu 
imali snage pokapati umrle.

O povijesti nastanka Holodomora, kako se 
u Ukrajini naziva genocid Gladomora, i o odlu-
kama i načinu izvršavanja tog zločina tadašnje 
sovjetske staljinističke politike u kojem je 

stradalo najmanje 10 milijuna Ukrajinaca, gov-
orio je u Lipovljanima Oleksandr Levchenko, 
veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj. Istaknuo je 
da se do 1986. godine, što je više od 50 godi-
na, nije smjelo ni govoriti o Gladomoru. Krivac 
za genocid, tadašnja staljinistička politika iz 
Moskve, planski je radila na organiziranju glado-
mora.  Koliko je strašan bio Gladomor, naglasio 
je veleposlanik Oleksandr Levchenko, govore 
svjedočanstva da se u gotovo svakom selu po-
javljivao kanibalizam.

Istinu o Gladomoru, u KPD ‘Karpati’ nastaviti 
će obilježavati i širiti i dalje.

Svetom misom, veslačkom regatom, te 
kulturno-umjetničkim i zabavnim programom u 
Piljenicama je u subotu, 29. kolovoza obilježeno 
Ivanje, blagdan koji Piljenčani slave niz 
desetljeća kao glavni blagdan u mjestu. Tradicija 

blagdanskog veselja tako je 
nastavljena i ove godine, na 
otvorenom, u centru Piljenica, 
uz prisutnost velikog broja 
gostiju.

Organizatori
ovogodišnjeg obilježavanja 
‘Ivanja u Piljenicama’   bili su 
članovi piljeničkih udruga 
građana. Nositelj je bio DVD 
Piljenice, uz svesrdnu pomoć 
članova Udruge žena ‘Mli-
narice’, Piljeničke udruge 

mladih i Mjesnog odbora Piljenice.
U kasnim popodnevnim i večernjim satima 

za posjetitelje ‘Ivanja u Piljenicama’ priređen 
je kulturno-umjetnički i zabavni program. Vo-
dili su ga Melita Lenička, u ime Udruge žena i 

Dejan Brebrić, u ime DVD-a Piljenice. Okupljene 
domaćine i goste pozdravio je Đuro Vidmarović, 
rođeni Piljenčan, inače umirovljeni diplomat, 
pjesnik i član Matice hrvatske, koji je pohvalio 
očuvanje tradicijskih i vjerskih običaja u Piljeni-
cama. Pohvalama se pridružio i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani, koji je domaćinima 
uz to i čestitao na dobroj organizaciji tradicijske 
priredbe za Ivanje, te na upornosti s kojom pri-
premaju program obilježavanja.

Uz pjesmu i ples, te tradicionalno ‘Piljeničko 
kolo’, koje se je prije plesalo pred crkvom, a po-
sljednjih godina plešu ga svi sudionici programa 
i gosti, završio je svečani program uz Ivanje u 
Piljenicama. Kolom, pa plesom uz ‘Prijatelje tam-
bura’, tamburaškim sastavom u kojem je najviše 
tamburaša baš iz Piljenica, nastavljen je zabavni 
program na otvorenom u Piljenicama.

OBILJEŽEN BLAGDAN IVANJA U PILJENICAMA
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Jubilarnoj, 10. smotri Čeških besedi Sisačko-
moslavačke županije domaćin je bila Češka 
beseda općine Lipovljani. U Društvenom domu 
u Lipovljanima, u subotu,  24. listopada nastu-
pile su, u dvosatnom programu, Češke besede 
iz Siska, Jazvenika, Međurića i Lipovljana, a kao 
gost, nastupila je Češka beseda iz Virovitice.

Smotru Čeških beseda Sisačko-moslavačke 
županije najavio je Mirko Knjižek, predsjednik 
Češke besede općine Lipovljani, a na održavanju 
‘Smotre’ i uspješnom radu, čestitala je i Anka 
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća Lipovljani, 
u svoje ime i u ime Maria Ribara, načelnika općine 
Lipovljani. Osim toga Anka Doležal, zahvalila je 
svim članovima Češke besede na stalnom radu 
i aktivnostima i na njihovom angažiranju oko 
ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, kad je Češka 
bila zemlja partner ‘Susreta’, a Češka beseda 
općine Lipovljani i njen predsjednik Mirko Knjižek, 

poveznica velikog 
angažiranja na tom po-
slu. Zahvalila je Češkoj 
besedi i na predstav-
ljanju Lipovljana na 
mnogim nastupima 
u Hrvatskoj i inozem-
stvu, i poželjela svim 
prisutnim Besedama 
uspješan rad na 
očuvanju tradicijske 

kulture njihovih predaka.
Smotru Čeških besedi Sisačko-moslavačke 

županije otvorio je Vladimir Bilek, saborski za-
stupnik češke i slovačke manjine, izražavajući 
zadovoljstvo radom svih prisutnih Čeških 
besedi. Dvosatni program predstavljanja 
jednogodišnjeg rada po Češkim besedama, 
započeli su domaćini. Najprije su učenici češkog 
jezika Osnovne škole Josipa Kozarca recitirali i 
pjevali češke pjesme, a potom je plesna skupina 
lipovljanske Češke besede i zaplesala, praćena 
članovima glazbene skupine.

Sa 6 pjesama, potom se je predstavio veliki 
zbor Češke besede Virovitica, koji su bili gosti 
ove manifestacije. Smotru su zatim nastavile 
članice pjevačke skupine Češke besede Jaz-
venik, tradicijskim češkim pjesmama. Dječja 
skupina iz Međurića je zaplesala, a potom su 
članice pjevačke skupine ‘Lepeza’, Češke besede 

općine Lipovljani otpjevale 4 pjesme, čime su 
još jednom pokazale zašto su tako uspješne na 
nastupima u Hrvatskoj i u inozemstvu, i zašto 
Češka beseda općine Lipovljani ima velik broj 
poziva za nastupe u mnogim sredinama.

Na lipovljanskoj pozornici nastupile su 
još članice pjevačke skupine Češke besede Si-
sak, a završetak Smotre Čeških beseda pripao 
je članovima Češke besede Međurić. Pečat 
uspješnim nastupima svih Beseda, na završetku 
je utisnuo puhački orkestar Češke besede 
Međurić, koji je izvrsnim nastupom pokazao 
svrhu i svu potrebu rada na očuvanju češke kul-
turne tradicije u Hrvatskoj.

SMOTRA ČEŠKIH BESEDI SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 
ODRŽANA  U  LIPOVLJANIMA

Češka beseda općine Lipovljani, u suradnji 
sa Savezom Čeha RH, organizirala je ‘Den česke 
kultury v Lipovlanech’ (‘Dan češke kulture u 
Lipovljanima’), tradicionalni jednodnevni pro-
gram u kojem se predstavlja kultura Čeha i šire 
spoznaje o raznim područjima života na kojima 
izuzetan doprinos daju pripadnici češke narod-
nosti, a da to nisu samo ples i pjesma. ‘Dan 
češke kulture’ ove godine održan je u subotu, 
14. studenog, a program je priređen u Narodnoj  
knjižnici i čitaonici Lipovljani.

BOGAT PROGRAM ZA ‘DAN ČEŠKE KULTURE’ U LIPOVLJANIMA
Dok je prošle godine tijekom 

‘Dana češke kulture’ naglasak bio 
na graditeljskoj i kulturnoj baštini 
čeških gradova i proizvodnji piva, 
kao češkoj izvrsnosti, ove godine 
posebno je naglašena povezanost 
Hrvatske i Češke, i povijest hrvatsko-
čeških odnosa, čije veze postoje 
stoljećima, iako Hrvatska i Češka 
nisu susjedne države. Uz to, govo-
rilo se o sadašnjoj brizi za očuvanje 
identiteta pripadnika nacionalnih 
manjina, o povijesti njihove et-
nografije, a na kraju je održana i 

promocija tiskane knjige o 10 godina obnovljen-
og rada Češke besede općine Lipovljani.

‘Dan češke kulture’, otvorile su članice ‘Lep-
eze’, pjevačke skupine Češke besede općine 
Lipovljani, pjevajući češke pjesme, a Mirko 
Knjižek, predsjednik Češke besede pozdravio je 
goste i posjetitelje ‘Dana’. Program su uveličali 
Libuše Stranjik, predsjednica Saveza Čeha RH, 
Lidija Dujmenović, direktorica NIU Jednota iz 
Daruvara, Marijan Lipovac, predsjednik Hrvatsko-
češkog društva prijateljstva iz Zagreba, Vlado 

Klasan, gradonačelnik Novske, Anka 
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća 
općine Lipovljani i predsjednici udruga 
s područja općine Lipovljani.

Na organizaciji ‘Dana češke kulture’, 
ali i stalnim aktivnostima na prezent-
aciji kulturne baštine češke nacionalne 
manjine u Hrvatskoj, na sudjelovanju u 
organizaciji programa ‘Češka – zemlja 
partner’ tijekom ‘Lipovljanskih susreta 
2015,’ te predstavljanje Lipovljana, nas-
tupima po Hrvatskoj i u inozemstvu, 

rad članova Češke besede općine Lipovljani 
pohvalila je i za taj doprinos  javno zahvalila 
Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća, u 
svoje i ime Maria Ribara, općinskog načelnika. 
Naglasivši da je Češka beseda općine Lipovljani 
jedna od manjih Beseda, ali da je vrlo aktivna i 
ima kvalitetan rad, njihove aktivnosti pohvalila je 
i Libuše Stranjik, predsjednica Saveza Čeha RH. 
Na početku ‘Dana češke kulture’ odana je i minu-
ta šutnja za umrle članove Besede, ali i člana 
Karla Sojaka, koji je nedavno preminuo. 

Polusatnu prezentaciju, popraćenu foto-
grafijama i dokumentima, za prisutne goste i 
posjetitelje obrazložio je Marijan Lipovac, pred-

sjednik Hrvatsko-češkog društva prijateljstva 
iz Zagreba. O Lipovljanima kao hrvatskoj 
metropoli nacionalnih manjina, govorio je Dra-
gutin Pasarić iz Kutine, a o povijesnom razvoju 
etnografskih predmeta kod nacionalnih man-
jina, na ‘Danu češke kulture’ govorila je i Slavica 
Moslavac, ravnateljica Muzeja Moslavine. Nakon 
izlaganja na flauti je zasvirala Iva Skoko iz Lipov-
ljana, a potom je održana i prezentacija knjige: 
‘Češka beseda općine Lipovljani 2004.- 2014.’
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Matica slovačka Lipovljani bila je domaćin 
festivalu slovačke pjesme i glazbe ‘Ked sa ruža 
rozvijala’ (‘Kad je ruža pupala’), u subotu, 7. 
studenog. Na lipovljanskoj pozornici nastupile 
su sve Matice slovačke koje djeluje u Hrvatskoj, 
a uz mnogobrojne goste, 17. festival slovačke 
pjesme pratio je i Juraj Priputen,veleposlanik 
Slovačke u Hrvatskoj.

Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke Li-
povljani na početku manifestacije pozdravio je 
sve sudionike festivala pjesme, ali i mnogobro-
jne goste. Uz veleposlanika Slovačke, pozdravio 
je i Mirka Vavru, predsjednika Saveza Slovaka 
RH, Vladimira Bileka, dosadašnjeg saborskog 
zastupnika, Maria Ribara, načelnika općine Li-
povljani, Anku Doležal, predsjednicu Općinskog 
vijeća Lipovljani i goste iz Slovačke.

Pozdravima i dobrodošlici se pridružio i 
Mario Ribar, koji je pozdravljajući izvođače i 
goste istakao odličnu suradnju Matice slovačke, 
Veleposlanstva Slovačke u Hrvatskoj i općine 
Lipovljani. Domaćine i izvođače pozdravila je i 
Branka Baksa, kao izaslanica predsjednika Sav-
jeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, 
uz čiju se financijsku potporu manifestacija i 
održava.

Zahvalu za brigu o slovačkoj nacional-
noj manjini i za organizaciju festivala slovačke 
pjesme i glazbe općini Lipovljani i svim Maticama 
slovačkim uputio je veleposlanik Juraj Priputen, 
koji je i otvorio festival ‘Ked sa ruža rozvijala 2015.’

Festival pjesme započeli su domaćini, 
članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ koja 

FESTIVAL SLOVAČKE PJESME I GLAZBE ‘KED’ SA RUŽA ROZVIJALA’ 
ODRŽAN  U  LIPOVLJANIMA
njeguje slovačke 
pjesme i glazbu. 
Matica slovačka 
Lipovljani djeluje 
20 godina, a festi-
val je otvorila s tri 
pjesme. Potom 
je niz nastupa 
nastavila Matica 

slovačka Josipovac koja ima mušku i žensku 
pjevačku skupinu, a djeluju od 1994. godine. 
Iako je malobrojna, ženska pjevačka skupina 
Matice slovačke Rijeka, u Lipovljanima je imala 
zapažen nastup. Matica slovačka Jurjevac pred-
stavila se pjevačkom i tamburaškom skupinom. 
Uspješno rade i nastupaju od 1997. godine, a na 
festivalu su otpjevali 3 pjesme. 

Vrlo uspješno slovačku pjesmu čuvaju i 
njeguju u Matici slovačkoj Markovac Našički. 
U folkloru djeluje više od 100 članova. Članovi 
jedne od mlađih Matica 
slovačkih po djelovanju, iz sela 
Zokov Gaj, djeluju u tri skupine, 
a predstavili su se s 3 pjesme. 
Matica slovačka Osijek aktivno 
radi od 1993. godine u tri sku-
pine. Njeguju izvorne slovačke 
pjesme, a na lipovljanskoj pozor-
nici predstavili su se s 2 pjesme. 
Njihov član Rober Zgrablić solo 
je otpjevao jednu pjesmu. 

Matica slovačka Miljevci radi 
u tri plesno-pjevačke skupine, a osim pjesme 
njeguju slovački ples, kulturu i običaje. Ove su 
godine obilježili 180 godina od dolaska Slovaka 
na prostor Miljevaca, a na festivalu su otpjevali 
3 pjesme. Matica slovačka Soljani osnovana je 
1993. godine. Na lipovljanskoj pozornici pjevali 
su tri pjesme, kao i članovi Matice slovačke Radoš. 

Velik broj Slovaka živi u Iloku, pa je i nastup 
članova Matice slovačke Ilok prepoznatljiv i bo-
gat. Opremljeni nošnjama i u velikom broju, u 

Lipovljanima su otpjevali 4 pjesme. Na festivalu 
slovačke pjesme nastupili su i članovi Matice 
slovačke Jakšić koji 8 godina rade i okupljaju 
potomke slovačkih doseljenika. Vrlo su aktivna 
Matica slovaka, a na ovogodišnjem festivalu 
opjevali su tri pjesme. Slovački KUD ‘Ivan Brnik 
Slovak’ osnovan je 1967. godine u Jelisavcu i od 
tada čuva i razvija kulturne vrijednosti Slovaka 
u Hrvatskoj. Rade u nekoliko skupina, redovito 
nastupaju, a odlično su otpjevali stare slovačke 
pjesme.

Muški pjevački zbor Matice slovačke iz 
Međurića, jedini je muški zbor koji je zapjevao 
na ovogodišnjem festivalu slovačke pjesme. 
Matica slovačka u Međuriću djeluje od 1996. 
godine, a na lipovljanskoj pozornici odlično su 
otpjevali 2 pjesme. Nakon nastupa svih pristig-
lih pjevačkih i glazbenih skupina, ovogodišnje 
festival pjesme ‘Ked’ sa ruža rozvijala’ zaključili 
su nastupom gostujući članovi Mješovitog 

pjevačkog zbora ‘Industrogradnja’ iz Zagreba. 
Na kraju jednogodišnje manifestacije Save-

za Slovaka Hrvatske, koja je ove godine održana 
u Lipovljanima, svima se na nastupu i očuvanju 
slovačke riječi i pjesme zahvalio Mirko Vavra, 
predsjednik Saveza. On i Josip Krajči, domaćin 
i potpredsjednik Saveza, podijelili su priznanja 
za nastup, a izvođači su nastavili zajedničko 
druženje, uz pohvale domaćinima na dobroj or-
ganizaciji festivala.

Uz program slovačkog festivala pjesme i glazbe ‘Ked’ sa ruža roz-
víjala’, Matica slovačka Lipovljani u suradnji s Narodnom knjižnicom i 
čitaonicom Lipovljani i Veleposlanstvom Slovačke u Hrvatskoj, pripremi-
la je i svečano u lipovljanskoj knjižnici otvorila izložbu ‘Drvene crkve 
u Slovačkoj”, u subotu, 7. studenog. Izložbu je otvorio Juraj Priputen, 
veleposlanik Slovačke u Hrvatskoj, uz nazočnost mnogobrojnih gostiju, 
članova Saveza Slovaka u Hrvatskoj i članova 15-tak Matica slovačkih iz 
čitave Hrvatske.

Izložba ”Drvene crkve” (‘Drevené kostoly na Slovensku’) prikazuje bo-
gatstvo narodnog graditeljstva od drveta u Slovačkoj, tradicijsku baštinu 
koja je zaštićena pri UNESCO-u. Izložba prikazuje odabrane postojeće i 

IZLOŽBA O DRVENIM 
CRKVAMA U SLOVAČKOJ

nestale drvene crkve na području Slovačke. 
Na svečanom otvorenju izložbe ‘ Drvene crkve’ u lipovljanskoj 

knjižnici, sve prisutne i uvažene goste pozdravio je Josip Krajči, pred-
sjednik Matice slovačke Lipovljani. Na primjerenoj suradnji Matici 
slovačkoj, i posebno Veleposlanstvu Slovačke u Hrvatskoj, te njenom 
veleposlaniku Juraju Priputenu, zahvalio se Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani.

Tijekom otvaranja postavljene izložbe, veleposlanik Juraj Pri-
puten izrazio je svoje zadovoljstvo ostvarenom suradnjom s Općinom 
Lipovljani i Maticom slovačkom općine Lipovljani, a zahvalio je i za 
poticanje na rad i očuvanje slovačkog identiteta i jezika,  pripadnika 

slovačke nacionalne manjine, koji žive na području općine Lipovljani.
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Kratkim podsjećanjem na sve dosadašnje poslove, na razvoj 
poduzeća od prvih radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije, do preuz-
imanja upravljanjem grobljima, zimskom službom i odvozom smeća na 
području općine Lipovljani, djelatnici i poslovni suradnici, svečano su 
obilježili deset godina uspješnog rada komunalnog poduzeća ‘LIP-KOM’ 
iz Lipovljana. Obilježavanje je održano u utorak, 1. prosinca jer je ‘LIP-
KOM’ i započeo s radom 1. prosinca 2005. godine.

Sve goste i poslovne partnere, s kojima je ‘LIP-KOM’ u prvih deset 
godina rada imao poslovne odnose, pozdravio je Miroslav Pavičić, direk-
tor lipovljanskog komunalnog poduzeća. Podsjetio je na sve djelatnosti 

poduzeća i naglasio 
kako je poduzeće raslo 
uz pomoć Općine Li-
povljani, koje ga je i 
osnovalo za izvršavanje 
komunalnih potreba 
svojih stanovnika. 
Stalna ulaganja u ‘LIP-
KOM’, a sada i ‘Lipkom 
servise’, doprinijela su 
dobroj opremljenosti 
poduzeća.

Na deset godina 
uspješnog rada, u ime 
načelnika općine Ma-
ria Ribara, ali i u svoje 
ime, djelatnicima lipov-
ljanskog komunalnog 

poduzeća čestitala je Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća Lipovl-
jani. Istakla je kako kroz svih deset godina Općina Lipovljani pomaže svoje 
komunalno poduzeće, kako to čini i ove godine, ali kako će to činiti i u 
buduće, da bi stanovnici općine Lipovljani imali što bolje i cijenom povo-
ljnije komunalne usluge. Zaželjela im je još uspješniji rad narednih godina.

Mioslavu Pavičiću, direktoru komunalnog poduzeća, koji ‘LIP-KOM’ 
vodi od osnivanja, čestitali su i drugi gosti, uz simbolične darove. Na 
obilježavanju 10 godina rada bili su, među ostalim, i čelni ljudi srodih 
poduzeća iz susjedstva: Mario Filipović, direktor ‘Vodovoda Novska’ i Mijo 
Šepak, iz kutinske ‘Moslavine’ d.o.o.

Osim redovnih djelatnosti na području općine Lipovljani, u komunal-
nom poduzeću okreću se i tržištu, pa tijekom godine rade na komunalnim 
poslovima van općine Lipovljani, za privatne i ostale investitore. U prvih 10 
godina radili su i u izvanrednim situacijama, poput poplava, na području 
Kraljeve Velike i Lipovljana tijekom 2014. godine. Ubuduće će još više 
raditi na očuvanju okoliša i ‘zelenom’ gospodarstvu, za dobrobit svih na 
području općine Lipovljani.

OBILJEŽENO DESET GODINA USPJEŠNOG RADA KOMUNALNOG 
PODUZEĆA  U  LIPOVLJANIMA

U okviru projekta ‘Zeleni Lipovljani’ održane su poučne 
radionice, odnosno javna predavanja na temu kako razvrstati 
i zbrinuti otpad u našim domaćinstvima. Cilj predavanja, ali i 
cjelokupnog projekta je što bolja obaviještenost stanovnika 
o problemu otpada i očuvanju okoliša, i njihovo upoznavanje 
sa stvaranjem i sortiranjem otpada prema vrstama.

Namjera je, što je više moguće, reciklirati, odnosno pret-
voriti otpad, koji najčešće zovemo smećem, u korisnu sirovinu 
za nove proizvode. U tu svrhu, u Općini Lipovljani priprem-
ljen je projekt ‘Zeleni Lipovljani’, kojim se stanovnike potiče na veću brigu 
o pravilnom zbrinjavanju otpada, uz najavu izgradnje i rada reciklažnog 
dvorišta u Lipovljanima, pri komunalnom poduzeću ‘Lipkom servisi’.

Nakon održanih radionica za polaznike dječjeg vrtića i učenike os-
novne škole, predavanja o razvrstavanju kućnog otpada, održana su i 

za sve stanovnike 
općine Lipovljani. 
Za stanovnike 
Kraljeve Velike i 
Piljenica, preda-
vanje je održano u 
Društvenom domu 
u Kraljevoj Velikoj, 
a za stanovnike 
Lipovljana i 
Krivaja u lipovljan-
skom Društvenom 
domu u ponedjel-
jak, 7. prosinca, u 
popodnevnim i 

večernjim satima. Održali su ih Kristina Janeček i Mislav Sokić, djelatnici 
‘Sintagme’ iz Nove Gradiške, koji su za Općinu Lipovljane priredili i provo-
dili projekt ‘Zeleni Lipovljani’.

Na održanim radionicama Kristina Janeček vrlo detaljno i razložno 
upoznala je prisutne stanovnike s problemom otpada i odlagalištima 
otpada, s vrstama otpada i kako ih zbrinuti i sortirati, te što se od poje-
dinih vrsta otpada ne može reciklirati i razvrstavati, te kako postupati sa 
štetnim, odnosno opasnim otpadom. Posjetitelji predavanja upoznati 

su sa vrstama otpada, sadašnjom mogućnosti njegovog zbrinjavanja u 
kantama raznih boja i na 6 ‘zelenih otoka’ koji  su postavljeni na čitavom 
području općine Lipovljani, a najavljena je i izgradnja reciklažnog dvorišta 
u kojem će se, također, moći zbrinuti sve vrste otpada.

Na kraju predavanja, djelatnici ‘Sintagme’ svim posjetiteljima po-
dijelili su brošuru ‘Misliti zeleno je lako, ako znaš kako!’, koja je tiskana za 
potrebe projekta ‘Zeleni Lipovljani’, te platnene vrećice s istom porukom 
ovog ekološkog projekta. Platnene vrećice i brošura će smanjiti kupnju 
i korištenje plastičnih vrećica kod stanovnika općine Lipovljani, ali ih i 
podsjećati na sve mogućnosti razvrstavanju otpada u domaćinstvima. 
Korisnim predavanjima za odrasle stanovnike o zbrinjavanju otpada 
završene su sve planirane aktivnosti u provedbi projekta ‘Zeleni Lipovl-
jani’ i promicanju brige za očuvanje čistog i zelenog okoliša na području 
općine Lipovljani. Cjelokupni projekt općine Lipovljani, koji je vrijedan 
više od 33.000 kuna, sa 40% sredstava sufinancirao je i Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost RH.

ODRŽANA POUČNA PREDAVANJA O ZBIRNJAVANJU I RAZVRSTAVANJU 
OTPADA U DOMAĆINSTVIMA
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Skromnije nego prijašnjih godina, u nedjelju, 16. kolovoza u 
Krivaju je obilježen blagdan sv. Roka, zaštitnika kapelice i naselja. Bez 
prepoznatljivog memorijalnog nogometnog turnira, mještani i njihovi 
gosti, koji u Krivaj uvijek dođu u velikom broju, mogli su uživati u limenoj 
glazbi, turniru u belotu, moto susretu i zabavnoj večeri, uz redovno mis-
no slavlje kod kapelice sv. Roka.

Obilježavanje Dana sv. Roka u Krivaju započelo je u subotu, 15. kolo-
voza polaganjem 
vijenaca i paljen-
jem svijeća na 
grobovima Gorana 
Matešića i Kruno-
slava Ljumanovića, 
te zabavnom večeri 
pod šatorom.

U nedjelju, na 
blagdan Rokova, 
Krivajom je po prvi 
puta, vozeći se na 

PUHAČKI ORKESTAR RAZVESELIO KRIVAJČANE NA ROKOVO
prikolici, prošao mimohod puhačkog orkestra. Svirače limene glazbe 
radosno su čitavim putem kroz Krivaj dočekivali mještani, časteći ih na-
picima. Mimohod je završio u centru Krivaja, pred Društvenim domom, 
nešto prije početka misnog slavlja.

Grkokatolička župna zajednica u Lipovljani-
ma obilježila je u nedjelju, 13. prosinca Dan svoje 
župe, slavljenjem blagdana Bezgrešnog začeća 
Blažene Djevice Marije. U crkvi sv. Ane služeno je 

liturgijsko slavlje, odnosno 
koncelebrirana sveta misa, 
a nakon nje u župnom 
dvoru održano je druženje 
za suradnike i dobrotvore 
župe.

Domaćin župnog 
slavlja bio je otac Igor 
Grahovac-Fedešin, župnik 
grkokatoličke župe u Li-
povljanima, koji je na 
zajedničkom misnom 
slavlju ugostio oca Ivana 
Barščevskog, dekana 
slavonskog, patera Miko-
laja Martinjaka, isusovca 
iz Zagreba i velečasnog 
Tomislava Pavlovića, 
župnika lipovljanske župe 

sv. Josipa. Na treću adventsku nedjelju tako je 
održano zajedničko misno, odnosno liturgijskog 
slavlje, grkokatolika i katolika u grkokatoličkoj 
župnoj crkvi, koje i praktično svjedoči o jedinstvu 

GRKOKATOLIČKA  ŽUPA  U  LIPOVLJANIMA  PROSLAVILA  PROŠTENJE  SVOJE  ŽUPE
katoličke crkve na čelu s papom Franjom.

Kako se na župnom proštenju slavi blagdan 
Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, o 
poslanju Bogorodice vjernicima je govorio pater 
Mikolaj Martinjak, isusovac iz Zagreba. Naglasio 
je potrebu vjerničkog štovanja Blažene Djevice 
Marije, te važnost upućenih molitvi prema njoj. 
Podsjetio je i na vjeru blagopokojnog pape Ivan 
Pavla II. prema liku Bogorodice.

Osim okupljenih grkokatolika, na svečanoj 
liturgiji u lipovljanskoj grkokatoličkoj crkvi, bio je 
prisutan i znatan broj katolika, a s njima zajedno 
i Tomislav Pavlović, župnik župe sv. Josipa. Litur-
gijsko slavlje cijelo vrijeme pjesmom i molitvama 
pratio je župni zbor na čelu s Ankicom Holovčuk. 
Na kraju misnog slavlja svim vjernicima na dol-
asku, gostima i braći svećenicima zahvalio je 
domaćin Igor Grahovac-Fedešin.

U starom župnom dvoru, povodom župnog 
proštenja, na zajedničkom druženju, otac Igor još 
jednom je svima zahvalio, za brigu o grkokatoličkoj 
župi u Lipovljanima, koja tako lakše brine o maloj 
grkokatoličkoj zajednici vjernika.

Dramsko-poetsku večer za svoje članove pri-
premile su Matica hrvatska, ogranak Lipovljani i 
Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani, u srije-
du, 9. prosinca. Raznovrsni jednosatni program 
ponudili su glumci iz Kutine i poete iz Kutine, 
Novske i Lipovljana, i ne samo iz Matice hrvatske.

Prije raznovrsnog i lijepog programa, 
sve goste i pristigle članove Matice hrvatske 
pozdravila je Melita Lenička, predsjednica li-
povljanskog ogranka Matice. Potom su glumci 
kazališne družbe ‘Beskućnici’ iz Kutine izveli 
komičnu jednočinku ‘Bračno savjetovalište’, au-
tora Ante Juretića. Zgode i nezgode starijeg 
bračnog para i njihovog bračnog ‘savjetnika’, 
oraspoložile su i nasmijale prisutne članove.

Prije poetskog dijela večeri, Marica Tisaj, 
knjižničarka lipovljanske Narodne knjižnice i 
čitaonice proglasila je najčitače godine. To su 
Karmen Štiks iz Lipovljana i Dragutin Hegna iz 
Poljane, koji su u ovoj godini svaki tjedna po-
dizali nekoliko naslova. Za to ih je nagradila 
Matica hrvatska, ogranak Lipovljani s matičinim 
književnim izdanjima.

Nakon izdane knjige ‘Lipovljanske lutalice’, 

autorice poezije iz Lipovljana nastavile 
su pisati, još poticajnije svoje pjesme, 
pa je ova literarna večer bila prilika da 
po prvi puta pročitaju nove stihove 
nastale nakon objave knjige. Tako 
su svoje najnovije pjesme pročitale 
Blaženka Horvat, Štefica Štiks i Lju-
bica Stublija. Upućeni pljesak nakon 
pročitanih pjesama potvrđuje da su 
pjesnikinje na dobrom stvaralačkom 
putu.

U čitanje pjesama uključili su 
se i gosti. Ivan Hudec, član Matice 
slovačke Lipovljani pročitao je neko-
liko svojih pjesama, Mirko Knjižek 
i Miroslav Lovčanin, članovi Češke 
besede općine Lipovljani pročitali su svoje 
pjesme, Jasna Popović Poje, gošća iz Novske 
pročitala je nekoliko svojih pjesama iz nove 
zbirke dječje poezije, a pridružili su  se i članovi 
Matice hrvatske iz Kutine. Pjesme su pročitali ili 
izrecitirali Katarina Brkić, Dragutin Pasarić i Ante 
Juretić. Kako novih poetskih radova ne nedosta-
je, Melita Lenička, predsjednica Matice hrvatske, 

ogranak Lipovljani predložila je da svi ovi pjesn-
ici sudjeluju iduće godine u projektu izdavanja 
zajedničke zbirke poezije, što su oni i prihvatili.

Nakon poetskog dijela večeri, svi gosti i 
članovi pogledali su i likovnu izložbu grupe 
SOL, koja je izložena na katu knjižnice i nastavili 
zajedničko druženje, međ’ knjigama i slikama, u 
Narodnoj knjižnici i čitaonici Lipovljani.

ODRŽANA DRAMSKO-POETSKA VEČER OGRANKA MATICE HRVATSKE
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Park prirode Lonjsko polje proteže se jednim 
dijelom i na području općine Lipovljani, a na 
vrijednostima parka, očuvane prirode, bogate 
raznolikosti biljnog svijeta, te mnoštvu ptičjih 
vrsta, koje obitavaju na ovom području, i općina 
Lipovljani zasniva svoj turistički razvoj. Stoga 
je Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine 
Lipovljani, boravio na Danima otvorenih vrata 
Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje u 
Krapju, u subotu, 26. rujna, koji su održani u ok-
viru manifestacije obilježavanja Dana europske 
graditeljske baštine.

Uz ovogodišnji Dan europske graditeljske 
baštine i Dane otvorenih vrata, u subotu, 26. rujna 
u Krapju je, pri Javnoj ustanovi PP Lonjsko polje, 
otvoren novouređeni prijamni centar vrijedan go-
tovo 5 milijuna kuna. On će poboljšati rad Javne 
ustanove s turistima i raznim turističkim grupama. 
Stoga je Krapje, na Dan europske graditeljske 
baštine obišao i Mihael Zmajlović, ministar zaštite 
okoliša RH. Domaćin mu je bio Ivor Stanivuković, 

LONJSKO POLJE MOŽE BITI IZVRSNO TURISTIČKO ODREDIŠTE 
ravnatelj JU PP Lon-
jsko polje. Zajedno 
su obišli upravnu 
zgradu i novouređeni 
Centar za posjetitelje, 
čemu je prisustvovao 
i Tomislav Lukšić, zam-
jenik načelnika općine 
Lipovljani.

Ministar Mihael 
Zmajlović obišao je i 
tradicijske obrte, među 
njima i izložbeni pros-
tor Ankice Kurbanović 
iz Piljenica, koja je u 
Krapju tijekom manifestacije izlagala svoje 
heklane rukotvorine. Ministar je pohvalio ru-
kotvorine, kao i zaposlenike JU PP Lonjsko polje 
na očuvanju i zaštiti tradicijskih vrijednosti.

Lonjsko polje može biti izvrsno turističko 
odredište hrvatskog kontinentalnog turizma, 

a dio turističkih obilazaka i ponude može pri-
pasti i području općine Lipovljani. U strategiji 
razvoja općine Lipovljani planirano je da i na ovom 
području bude točka ulaza u Lonjsko polje. Ost-
varivanje tog plana donijelo bi dalji razvoj turističke 
djelatnosti na području općine Lipovljani.

Nakon niza godina, čelnici Športskog ribo-
lovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, organizirali 
su u nedjelju, 20. rujna natjecanje svojih članova 
u sportskom ribolovu. Natjecanje je održano na 
Pakri u Piljenicama, a organizirano je u tri kat-
egorije: seniorskoj, ženskoj i kadetskoj.

Na Pakri, u srednjem dijelu Piljenica, oku-
pilo se više od 30 članova SRD ‘Šarana’, kako bi 
pokazalo svoju vještinu ribolova. Posebno je 
bilo radosno vidjeti okupljenih 10-tak mladih 
članova, kadeta društva, koji se samo ribolovom 
i interesantnim radom društva može privući u 
članstvo ‘Šarana’. Bilo je tu i nekoliko članica, koje 
rijetko dolaze na društvena okupljanja, jer više 
vremena provode u individualnom ribolovu.

 Natjecatelji su se pripremili ribičkim 

ČLANOVI ‘ŠARANA’ ORGANIZIRALI MEĐUSOBNO NATJECANJE
priborom, prihranom i mamcima, a kao i uvi-
jek sportska sreća bila je različita za 30-tak 
natjecatelja ‘Šarana’ u sportskom ribolovu. 
Nakon 2 sata trajanja, natjecanje je završeno, 
a preciznom  vagom izmjereni su ulovi. Za 
najuspješnije ribolovce pripremljene su medalje 
i nagrade. Troje najuspješnijih u svakoj kategori-
ji nagrađeni su ribolovnim štapovima, koje su 
dobili i svi kadeti koji su sudjelovali u natjecan-
ju, a nisu među troje prvoplasiranih. Time su ih 
odlučili animirali na još bolju aktivnost i članstvo 
u društvu. Najuspješnijim ribolovcima nagrade 
je predao Josip Hudec, predsjednik  Športskog 

ribolovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana.
Među podmlatkom društva najuspješniji 

je bio Marko Babić. Srebrnu medalju osvojio 
je Luka Stublija, a treće mjesto Tino Milinović. 
Među članicama društva najuspješnija je bila 
Jelena Sublija, koja je i općenito uhvatila najviše 
ribe od svih natjecatelja. Drugo mjesto pripalo 
je Ani Krajči, a treće Gordani Babić. U seniorskoj 
konkurenciji pobijedio je Josip Hudec, drugo 
mjesto je osvojio Ivica Simčik, a treće mjesto je 
pripalo Luki Starčeviću.

Nakon natjecanja, članovi ribolovnog 
društva ‘Šaran’ iz Lipovljana nastavili su se 
zajednički družiti i razmjenjivati iskustva uz Pak-
ru, kod lovačke kuće u Piljenicama.

Florijan Rožić, mladi atletičar iz Piljenica, tijekom ljeta i ove jeseni os-
tvario je pobjede i niz zapaženih rezultata. Iako još ide u osnovnu školu, 
zapaženi je sportaš općine Lipovljani, koji redovito trenira i nastupa za 
kutinsku ‘Moslavinu’.

Na prvenstvu Hrvatske za mlađe juniore u  Čakovcu 6. lipnja u trci na 
400m osvaja 22. mjesto. Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske,  starije 
kategorije u Zagrebu, 21. lipnja, u kategoriji mlađi kadeti, osvaja  5. mjes-
to. U Erste Plava liga, Memorijal HANĐEKOVIĆ, u Zagrebu, u trci učenika 
7. razreda na  600m osvaja 6. mjesto. 

Na Kupu Hrvatske za kadete i kadetkinje u Osijeku, 20. rujna u trci na 
3000m plasirao se na 10. mjesto. Na pojedinačnom i ekipnom prvenstvu 
Hrvatske u cestovnom trčanju u Sinju, 4. listopada u trci kadeti 3000m 
ponovo je osvojio 10. mjesto. Na pojedinačnom prvenstvu HALSA, starije 
kategorije, u Varaždinu, 17. listopada u trci na 1000 m, u kategoriji mlađi 
juniori, osvaja odlično - 2. mjesto.

Vrbovcu je 7. studenog  održano pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u 
krosu. Atletičari „Moslavine“ potpuno su dominirali ovim natjecanjem, 
pa su na kraju s tri zlatne medalje bili najbolji atletski klub u Hrvatskoj. 
Nakon Elene Pazman i Marka Majera, Florijan Rožić je u trci na 1000m, za 

FLORIJAN  ROŽIĆ  POBJEDIO  NA  KROSU  U  VRBOVCU 
mlađe kadete, donio vrlo uvjerljivu pob-
jedu, te treće zlato za Moslavinu.

Već sljedećeg jutra, u nedjelju, 8. 
studenog mladi trkači putovali su u 
Koprivnicu na 37. međunarodnu utrku 
grada Koprivnice. Florijan Rožić, u trci 
kod starijih dječaka, plasirao se na 4. 
mjesto. Nakon ovog napornog vikenda, 
slijedi mala pauza od natjecanja, ali ne 
i od rada za sljedeću sezonu, jer nakon 
ovako uspješne i rezultatski bogate se-
zone morat će se još više raditi, da bi 
pomakli granice ovogodišnjih izuzetnih 
rezultata. 

Florijan Rožić trčao je trke sa stari-
jim uzrastima i do 4 godine razlike, po 
naputku trenera i njegovoj želji jer je on dugoprugaš, a u njegovom uz-
rastu, mlađih kadeta su sve kratke trke. To mu je bilo stjecanje iskustva za 
sljedeću godinu kada prelazi u kadete.



Poštovani sumještani, u ime Općine Lipovljani i 
u ime općinskog Vijeća Općine Lipovljani, obraćam 
Vam se u prigodi Božića, božićnih blagdana i 
nadolazeće Nove godine. 

Uz iskrene čestitke ostanimo povezani u slozi i 
solidarnosti, u obiteljskom zajedništvu i osjetljivi 
jedni za druge. Pri tome ne zaboravimo sve one 
koji će blagdane provesti sa zebnjom u srcu, starije 
i nemoćne, ljude bez obitelji, ljude bez posla. 
Posvetimo im svu pažnju, poštovanje i pomoć. U 
tome sudjelujmo svi, institucije, rodbina, susjedi i 
prijatelji. 

Na budućnost gledajmo s optimizmom, vjerom, 
nadom i iz danih nam mogućnosti pokušajmo riješiti 
sve poteškoće, te stvoriti još bolje uvjete za život 
svih naših sumještana.

U tome uvjerenju, želim svima sretan i 
blagoslovljen Božić, dobro zdravlje, osobnu sreću, te 
sretnu i još uspješniju novu 2016. godinu. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Mario Ribar 

Čestitka općinskog načelnika 
povodom božićnih i 

novogodišnjih blagdana


