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Čestitka povodom obilježavanja Dana pobjede, Dana
hrvatskih branitelja i Dana domovinske zahvalnosti

Dana 5. kolovoza, sjećamo se s ljubavlju i zahvalnošću svih onih koji su na teškom i mukotrpnom putu stvaranja
Republike Hrvatske prema slobodi podnijeli najveće žrtve.
Toga dana odajemo počast našim poginulima, nestalima i ranjenima, kao i svim sudionicima Domovinskog rata.
No 05. kolovoza je i dan sjećanja na konačni slom jedne bezumne politike. Taj dan slavimo kao Dan domovinske
zahvalnosti, Dan pobjede, te uz 21. obljetnicu oslobodilačke akcije ‘’Oluja’’ i Dan hrvatskih branitelja.
Svim mještanima Općine Lipovljani, svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, upućujem najiskrenije
čestitke u povodu obilježavanja Dana pobjede, Dana hrvatskih branitelja i Dana domovinske zahvalnosti!
OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Ribar

PRIHVAĆEN PLAN RADA VIJEĆA ZA KOMUNALNU
PREVENCIJU OPĆINE LIPOVLJANI

Prvu ovogodišnju sjednicu održalo je Vijeće
za komunalnu prevenciju općine Lipovljani.
Nakon kraćeg osvrta na rad u protekloj godini,
članovi Vijeća prihvatili su plan rada za 2016.
godinu. Sjednicu Vijeća vodio je Nikola Horvat,
komunalni redar općine Lipovljani, a po prvi
puta na sjednici Vijeća za komunalnu prevenciju
bili su i članovi mjesnih odbora općine Lipovljani. Tako su i sami mogli predlagati komunalne
potrebe za sva 4 naselja lipovljanske općine.
U protekloj godini rješavani su problemi prometnog označavanja pojedinih
problematičnih točaka na području općine
Lipovljani, vodila se stalna briga o javnoj

URED ZA INFORMIRANJE
OPĆINE LIPOVL JANI
Trg Hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
Tel/Fax: 044 611 214
Mobitel: 099 279 66 22
E-pošta: info@lipovljani.hr
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rasvjeti i odvodnim kanalima, a policijski službenici naglasili su uspješnost
provođenja preventivne akcije ‘Manje
oružja – manje tragedija’, te preventivnih
predavanja u osnovnoj školi.
Takva praksa preventivnog djelovanja nastavit će se i ove godine i to na
područjima: sigurnost prometa, komunalno gospodarstvo, održavanje edukacije u
osnovnoj školi i vrtiću, pojačana prevencija kriminaliteta i prometnih prekršaja,
te rješavanje ostalih potreba građana iz
okvira komunalne prevencije i komunalne djelatnosti. Plan i program rada
Vijeća za komunalnu prevenciju nadopunjen je,
za 2016. godinu, svim aktivnostima i potrebama
koje su predložili su ih
članovi mjesnih odbora. Za rad ovog Vijeća
u proračunu općine
Lipovljani planirano je
5.000 kuna.
Predloženi
Plan i program rada, kroz raspravu,
podržali su članovi
mjesnih odbora iz
Piljenica i Lipovljana,

te predstavnici Policijske postaje Novska i Osnovne škole Josipa Kozarca. Tijekom rasprave,
pohvaljen je dobar dosadašnji rad članova
vijeća, ali i općinska služba komunalnog redara
koja rješava probleme građana u najvećoj mjeri.
Aktivnost i prijedlozi članova Vijeća za komunalnu prevenciju općine Lipovljani, znatno pomažu
i općinskom načelniku Mariju Ribaru i općinskim
službama kod odabira rješavanja najvažnijih komunalnih potreba stanovnika općine Lipovljani.
Na kraju sjednice članova Vijeća za komunalnu prevenciju još jednom je zatražena
veća angažiranost na saniranju i održavanju
županijskih cesta, te bankina i kanala uz te ceste,
pa je dogovoreno da se službeni dopis o tom
zahtjevu još jednom uputi ŽUC-u u Sisak.
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PREDSTAVLJEN PROGRAM, POKROVITELJI I PARTNERI
‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA 2016.’
Trodnevni program ‘Lipovljanskih susreta
2016.’, uz prisutnost većine pokrovitelja i partnera ove centralne manifestacije stvaralaštva
nacionalnih manjina Republike Hrvatske, koji
će se održati od petka, 26. do nedjelje, 28. kolovoza, javno je predstavljen u Lipovljanima, u
utorak, 19. srpnja.
Na predstavljanju programa bili su: Milan Bandić, gradonačelnik grada Zagreba, kao
glavni pokrovitelj ovogodišnjih ‘Lipovljanskih
susreta’ Nj. E. Oleksandr Levchenko, veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj, u ime ovogodišnje
zemlje partner ‘Susreta’, Aleksandar Tolnauer,
predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH
i pokrovitelji okruglog stola, Željko Lenart, direktor TZ Sisačko-moslavačke županije, Dinko
Vidaković, direktor proizvodnje INA-e u regiji
središnja Hrvatska, u ime generalnog pokrovitelja, Boris Mesarić, predsjednik HGK, Županijske
komore Sisak, kao partner u programu gospodarskog skupa o suradnji i mogućnostima
gospodarskog povezivanja s ovogodišnjom
zemljom-partnerom, Mario Ribar, općinski
načelnik i predsjednik Organizacijskog odbora
‘Lipovljanskih susreta’, te članovi Organizacijskog odbora i voditelji pododbora ‘Lipovljanskih
susreta 2016.’
Sve prisutne goste i uzvanike, na početku
predstavljanja pripremljenog programa ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ pozdravio je Mario Ribar,
općinski načelnik, koji se je zahvalio svim gostima na dolasku u Lipovljane, na podržavanju
manifestacije, ali najviše na financijskoj pomoći
i pripremi ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’.
Zahvalio se i članovima Organizacijskog odbora,
te svim volonterima koji će raditi u organizaciji
‘Susreta’.
Mario Ribar predstavio je i program ‘Susreta’
koji je raznovrsnošću još bogatiji nego onaj lanjski, pa je pozvao sve na trodnevno druženje i
zabavu u Lipovljanima tijekom posljednjeg vikenda u kolovozu.
Dinko Vidaković, direktor proizvodne regije
Središnja Hrvatska u INA-i, zahvalio se na pozivu
za pokroviteljstvo, uz naglasak da je to prilika
za nastavak dugogodišnje suradnje Lipovljana
i INA-e.
O gospodarskom skupu, s kojim započinju
ovogodišnji ‘Lipovljanski susreti’, u petak, 28.

kolovoza, govorio je Boris Mesarić, predsjednik
HGK, Županijske komore Sisak. Prisjetio se da je
prvi gospodarski susret održan prošle godine i
da je dao odlične rezultate. Ove godine govorit
će se o poslovnoj suradnji i mogućnostima poslovanja s Ukrajinom.
Željko Lenart, direktor Turističke zajednice
SMŽ, pozdravio je organizatore i goste u svoje,
i u ime Ive Žinića, župana Sisačko-moslavačke
županije. Pohvalio je ‘Lipovljanske susrete’
ističući da su svake godine bolji i bolji svojim
sadržajem, te da doprinose razvoju kontinentalnog turizma.
Aleksandar Tolnauer je izrazio zadovoljstvo
što je dugogodišnji partner u organiziranju ‘Lipovljanskih susreta’. Njih treba gledati, naglasio
je, u svijetlu sadašnjeg terorizma, migracija,
netolerancije i nejednakosti u svijetu, kao manifestaciju koja za ovu zemlju predstavljaju veliku
stvar jer promiče mir, toleranciju i zajednički
život svih. Zahvalio je svima udrugama nacionalnih manjina koje uključuju mlade ljude u
čuvanje kulturnog bogatstva manjina.
Ovogodišnja zemlja partner ‘Lipovljanskih
susreta 2016.’ bit će Ukrajina jer na području
općine Lipovljani živi i organizirano radi ukrajinska zajednica s gotovo 200 pripadnika. Stoga
se u projekt zemlje-partnera ‘Susreta’ uključilo
ukrajinsko veleposlanstvo u Hrvatskoj, na čelu
s veleposlanikom Oleksandrom Levchenkom,

prijateljem Lipovljana. Veleposlanstvo će prirediti izložbu ‘Donbas: Rat i mir’ i predstaviti
knjigu o 100 specifičnosti Ukrajine, a najavio je
i dolazak profesionalnog plesačkog ansambla iz
Ukrajine, kao i dolazak gostiju iz grada Khusta, iz
Zakarpatske oblasti u Ukrajini.
Na kraju predstavljanja programa ‘Lipovljanskih susreta’, u općinskoj vijećnici u Lipovljanima,
govorio je Milan Bandić, gradonačelnik grada
Zagreba, u kojem žive i rade brojni pripadnici
nacionalnih manjina. Naglasio je kako mu je
zadovoljstvo i sreća što može pomoći Lipovljanima u organiziranju ovogodišnje manifestacije jer
‘Lipovljanski susreti’ promiču ono što se u gradu
Zagrebu promiče zadnjih 17 godina, temeljna
ljudska prava, što je temelj za mir i napredak.
– Lipovljani s 13 i grad Zagreb s pripadnicima
22 različite nacionalne manjine imaju zadatak
osigurati multietičnost i zajednički život, i zato
treba podržati ‘Lipovljaske susrete’ koji šalju
poruku mira i tolerancije – naglasio je Milan
Bandić, gradonačelnik Zagreba, i tom prilikom
uručio odluku na 150.000 kuna za potrebe organizacije ‘Lipovljanskih susreta 2016.’.
Domaćin Mario Ribar, općinski načelnik i
predsjednik Organizacijskog odbora, pozvao
je još jednom sve da posjete ‘Lipovljanske susrete 2016.’ tijekom sva tri dana, i obećao dobru
zabavu i ugodno druženje svim gostima i posjetiteljima Lipovljana.

ZAHVALA SVIM
POKROVITELJIMA I SPONZORIMA
Nakon pozdrava svih pristiglih gostiju,
Mario Ribar posebno se zahvalio predsjednici
Republike Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović
što je i ove godine prihvatila visoko pokroviteljstvo nad manifestacijom, te prisutnom
Milanu Bandiću, gradonačelniku Zagreba
koji je za ‘Lipovljanske susrete’ ove godine izdvojio 150.000 kuna, ali i svima koji su na bilo
koji način podržali ovu manifestaciju.
Tako će se ove godine ‘Lipovljanski
susreti 2016.’ održati pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH, pokroviteljstvom
gradonačelnika Grada Zagreba, uz značajnu

potporu Savjeta za nacionalne manjine,
Sisačko moslavačke županije, Turističke
zajednice SMŽ i HGK - Županijske komore
Sisak. Generalni sponzor je INA d.d., a zemlja partner Ukrajina. Osim njih, partneri
koji su dali potporu ovogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’ još su Javna ustanova Park
prirode Lonjsko polje, Euroherc osiguranje,
PP Orahovica, Ministarstvo poljoprivrede
RH, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Ministarstvo kulture RH, TZ Općine Lipovljani
i više medijskih pokrovitelja, Mreža Tv, Radio
Quirinus i RPN.
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SJEDNICA ŽUPANIJSKOG
VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE
MANJINE ODRŽANA JE U
LIPOVLJANIMA

Članovi Vijeća češke nacionalne manjine
Sisačko-moslavačke županije održali su 4.
ovogodišnju sjednicu u Lipovljanima. Domaćini
su im bili članovi Češke besede i općina Lipovljani. Sjednicu je vodio Zdenko Dalik, predsjednik
Vijeća češke nacionalne manjine, a prisutno je
bilo 23 od 25 članova vijeća.
Na sjednici održanoj u općinskoj vijećnici u
Lipovljanima raspravljalo se o nekoliko aktualnih problema, uglavnom vezanih uz financiranje
programa Čeških beseda Sisačko-moslavačke
županije.
Na početku sjednice sve članove ovog vijeća
pozdravio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i zaželio im dobar rad. O najnovijim
informacijama, vezanih na područje nacionalnih
manjina, članovima ovog vijeća govorio je Vladimir Bilek, saborski zastupnik češke i slovačke
nacionalne manjine. Osim toga, govorio je
i o dinamici priprema ovogodišnjih čeških
manifestacija u Hrvatskoj, s naglaskom na organizaciju ovogodišnjih Dožynki i sastanku sa
županom Sisačko-moslavačke županije.
O pripremi programa, osiguranju financiranja i mogućnosti plaćanja troškova češke
manifestacije ‘Dožynke’, kojom se slavi završetak
žetve, a ove godine se, po prvi puta, održavaju u
Međuriću i Kutini, govorilo se i tijekom dnevnog
reda sjednice vijeća. Razgovaralo se i o drugim
priredbama češke manjine u Sisku i Jazveniku, a
najavljene su i ‘Spjevanky’, smotra čeških pjesama, za jesen u Lipovljanima.
Kao i druge udruge građana, i članovi Čeških
beseda Sisačko-moslavačke županije, imaju
poteškoća s pisanjem programa i projekata
kod traženja financijske potpore, koji su obvezni prema novom Zakonu o udrugama. Zato
se i najviše raspravljalo o svim mogućnostima
financiranja projekata, stručnih seminara

i
drugih
programa
pripadnika
češke
nacionalne
m a n j i n e
u
Sisačkomoslavačkoj županiji. Raspravljalo se i o
novim načinima financiranja samog vijeća od
strane županije.
Zaključeno je kako će članovi Vijeća
češke nacionalne manjine i dalje biti inicijator poticanja rješavanja svih potreba svojih

sunarodnjaka prema županiji i jedinicama lokalne samouprave. Takva je i predviđena zadaća
osnovanih vijeća nacionalnih manjina općenito,
a udruge, odnosno Češke besede provode
konkretne poslove i program rada pripadnika
manjina tijekom godine u pojedinim sredinama.

PRIJEM PREDSTAVNIKA ČEŠKE MANJINE U
UREDU NAČELNIKA OPĆINE LIPOVLJANI
Prije održavanja sjednice Vijeća češke
nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije u Lipovljanima, u četvrtak, 28. travnja predsjednika tog vijeća Zdenka Dalika iz
Siska, koji je došao u pratnji Mirka Knjižeka,
predsjednika Češke besede općine Lipovljani,
primio je na razgovor i upoznavanje Mario Ribar, općinski načelnik. Razgovaralo se o radu i
životu pripadnika češke nacionalne manjine i
njihovih udruga u Lipovljanima, i na području
čitave Sisačko-moslavačke županije.
Tijekom razgovora iskazano je obostrano
zadovoljstvo aktivnošću pripadnika češke nacionalne manjine, ali i podrškom koju oni imaju
u radu od lokalnih jedinica i županije. Tijekom
prijema, susretu su se pridružili i Vladimir Bilek,
saborski zastupnik češke i slovačke nacionalne
manjine u Hrvatskoj, te Josip Krajči, potpredsjednik Saveza Slovaka u Hrvatskoj. Tada se

razgovaralo i o potrebama za prostorom koji
će služiti za stalni rad udruga nacionalnih manjina općine Lipovljani.
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani
predstavio je prisutnim plan za rješavanje
problema prostora za rad udruga nacionalnih
manjina u Društvenom domu u Lipovljanima.
Planira se uređenje prostora koji bi trebao biti
obnovljen do ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, a ako se to do tada ne uspije napraviti,
uređenje bi se završilo do kraja studenog ove
godine. Takav plan pozdravili su pripadnici
češke i slovačke nacionalne manjine, a zadovoljstvo je rješenjem iskazao i Vladimir Bilek,
saborski zastupnik, kojemu je još jednom,
načelnik Mario Ribar uputio zahvalu za sav trud
i pruženu pomoć u organizaciji dosadašnjih
‘Lipovljanskih susreta’, središnje manifestacije
nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

OTVORENA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA O NUKLEARNOJ
TRAGEDIJI U ČERNOBILJU
Punih 30 godina navršilo se od kako se
dogodila Černobiljska nuklearna nesreća u
Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom savezu. Tim
povodom Kulturno prosvjetno društvo ‘Karpati’ iz Lipovljana priredili su za svoje članove,
ali i ostale sumještane, izložbu fotografija o toj
nuklearnoj nesreći, koju je u četvrtak, 29. travnja
otvorio Oleksandr Levchenko, ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj.
Izložba fotografija postavljena je u Narodnoj
knjižnici i čitaonici, a sve članove i posjetitelje
pozdravio je, na otvorenju izložbe, Ivan Semenjuk, predsjednik KPD ‘Karpati’. U ime općine
Lipovljani sve prisutne je pozdravio Tomislav
Lukšić, zamjenik načelnika općine Marija Ribara,
a vrlo iscrpno i emotivno, o jednoj od najvećih
nuklearnih nesreća u svijetu, okolnostima
nastajanja i njenim posljedicama govorio je
veleposlanik Oleksandr Levchenko.
– Oko nuklearne elektrane i sada, 30 godina
poslije Černobiljske nesreće, potpuno je pust i
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iseljen pojas u krugu
od 60 kilometara u kojem se nalazi veliki broj
pustih naselja i iseljeni
grad Prypjat, a tek
nešto divljih životinja
se je vratilo na to
područje. Kako bi se
život vratio na iseljeni
prostor,
elektranu
treba još dodatno
sanirati i napraviti zaštitni oklop. No, posljedice
će se još dugo osjećati, a posebno su pogubne
za zdravlje ljudi – istaknuo je veleposlanik u svom
obraćanju nazočnima na otvorenju izložbe.
Razmjeri Černobiljske tragedije bili bi manji
da tadašnje sovjetske vlasti nisu tajile nesreću,
a da nije bilo izuzetno požrtvovanih ukrajinskih vatrogasaca, koji su ugasili požar i tako
spasili ostatak nuklearne elektrane i otklonili
mogućnost novih eksplozija, veličina tragedije

bila bi i nekoliko puta veća. Na žalost, svi ti
heroji, u roku od par mjeseci od tragedije, zbog
izuzetno velike količine radioaktivnog zračenja,
umrli su u teškim mukama.
Na sve to upozorava izložba fotografija o
nuklearnoj nesreći u Černobilju, koju su vidjeli
zainteresirani u Narodnoj knjižnici i čitaonici u
Lipovljanima zahvaljujući Veleposlanstvu Ukrajine u Hrvatskoj i aktivnom radu lipovljanskog
KPD ‘Karpati’.

www.lipovljani.hr

USVOJENE DRUGE OVOGODIŠNJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE LIPOVLJANI

Vlastiti prihodi su u stalnom smanjivanju, no
Proračun općine Lipovljani ipak će rasti za 2,6%
do kraja ove godine, ako sve bude teklo prema
izmijenjenom planu financiranja, u odnosu na
već doneseni općinski Proračun, pa će ukupno iznositi 10.814.276 kuna. Takvu odluku, na
prijedlog Marija Ribara, načelnika općine Lipovljani, jednoglasno su donijeli vijećnici Općinskog
vijeća općine Lipovljani, na 20. sjednici održanoj
u petak, 15. srpnja.
Po prvi puta u ovom mandatu, sjednicu
Općinskog vijeća vodio je Miroslav Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća zbog odsutnosti
Anke Doležal, predsjednice Općinskog vijeća
općine Lipovljani. Na dnevnom redu našlo se
10 točaka za odlučivanje, od kojih se je većina
odnosila na ovogodišnje druge izmjene i dopune
Proračuna općine Lipovljani za 2016. godinu.
Nakon što je održan aktualni sat na kojem
je 5 vijećnika uputilo 7 pitanja, uglavnom, Mariju Ribaru, općinskom načelniku, o trenutnim

infrastrukturnim potrebama na području općine
Lipovljani, na dnevni red došla je glavna tema
ovog vijeća – druge izmjene i dopune proračuna
općine Lipovljani. Detaljno objašnjenje svake
izmjene i dopune dao je načelnik Mario Ribar. Promjene se odnose na više pozicija u
općinskom Proračunu, a svaka je detaljno
obrazložena.
Tako se Proračun mijenja najviše zbog prihoda koji je ostvaren od Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, od kojeg je za djelatnike tzv.
‘javnih radova’ i stručnog osposobljavanja primljeno gotovo 260.000 kuna kojima se financira
njihov rad na 6 mjeseci. Iz proračuna županije
su smanjili sredstva za ‘Lipovljanske susrete’ s
40.000 na 10.000 kuna, ali su se povećala sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta sa 100
na 200 tisuća kuna. Smanjeni su planirani prihodi od rudne rente i šumskog doprinosa, jer
su smanjene i dosadašnje uplate u prvoj polovici godine. Sada se očekuje 1.700.000 kuna

od naftnog doprinosa za čitavu godinu, a tek
210.000 kuna od šumskog doprinosa, što je ukupno manje za gotovo 350.000 kuna u odnosu
na planirano. Uz još neke manje iznose smanjena i povećanja sredstava u Proračunu općine
Lipovljani, druge ovogodišnje izmjene donose
povećanje ukupnog prihoda za 278.000 kuna,
što je 2,6% povećanje na dosadašnji planirani
iznos općinskog Proračuna za 2016. godinu.
Nakon obrazloženja izmjena, bez dalje
rasprave vijećnici su usvojili 2. izmjene i dopune
općinskog Proračuna, a nakon toga usvojili su
i izmjene u programima gradnje komunalne
infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, u programu javnih potreba u kulturi i javnih
potreba u odgoju i obrazovanju za 2016. godinu,
na koje se odnose donesene izmjene proračuna.
Općinski vijećnici prihvatili su i financijska izvješća ‘LIP-KOM’-a i ‘Lipkom servisa’,
poduzeća za vodovod i odvodnju, i komunalnog
poduzeća, čiji je vlasnik općina Lipovljani, a koja
se odnose na poslovanje u 2015. godini. Dodatna obrazloženja, s osvrtom na trenutno stanje u
poslovanju, vijećnicima je tijekom sjednice dao
Danijel Lenart, direktor poduzeća.
Na kraju 20. sjednice Općinskog vijeća donesena je i odluka o nastavku subvencioniranja
prijevoza učenika srednjih škola, po modelu
kao i dosadašnjih godina. Za mjesečnu kartu
učenika koji putuju u srednje škole, iz Proračuna
općine Lipovljani, roditeljima će se sufinancirati
25% cjelokupnog iznosa prema cijenama prijevoza željeznicom, uz predočenje karte nakon
isteka mjeseca.

ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Općinski vijećnici općine Lipovljani
raspravili su, i prihvatili, izvješća i odluke pripremljenih 15 točaka dnevnog reda, koliko ih
se našlo na 19. sjednici Općinskog vijeća. Sjednica je održana u utorak, 24. svibnja, a vodila ju
je Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća
općine Lipovljani.
Nakon usvajanja zapisnika s prošle, 18. sjednice Općinskog vijeća, na sjednici je donesen
zaključak kojim se daje suglasnost Vodovodu Novska na povećanje temeljnog kapitala
poduzeća. Obrazloženje vijećnicima dao je Mario Filipović, direktor Vodovoda Novska, koji je
naglasio da se temeljni kapital distributivnog
poduzeća vode povećava temeljem zakonskih
odredbi. Obavlja se kroz prijenos nekretnina –
vodnih građevina iz vlasništva grada Novske,
u vlasništvo Vodovoda Novska, a kako Općina
Lipovljani ima suvlasništvo u poduzeću, i ona
treba dati svoju suglasnost. Za potpisivanje svih
dokumenata, u vezi s povećanjem temeljnog
kapitala Vodovoda Novska, ovlašten je, na sjednici, općinski načelnik, sukladno spomenutom
Zaključku.
Nakon davanja suglasnosti, kao treća točka
dnevnog reda, održan je aktualni sat. Pitanja su
bila upućena, uglavnom, općinskom načelniku
Mariu Ribaru. Ukupno 5 vijećnika uputilo je
7 pitanja, a sva su se odnosila na izgradnju,
uređenje ili održavanje infrastrukturnih objekata na području općine Lipovljani.
Izvješće o izvršenju Proračuna općine

Lipovljani za prošlu godinu, vijećnicima je
obrazložio načelnik Mario Ribar. Naglasio je
da je prošla godina završena s deficitom od
398.000 kuna, a razlog tome su: smanjena
realizacija prihoda od poreza na dohodak, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, te
prihoda od rudne rente. Samo u prošloj godini ovim smanjenjem prihoda, što je u dobroj
mjeri odraz i izmjene zakonodavstva u RH, ali
i nekih svjetskih trendova, poput niske cijene
sirove nafte, Općina Lipovljani je izgubila oko
700.000 kuna, što je oko 10% izvornih sredstava proračuna. To se najviše u rashodovnoj
strani proračuna odrazilo na smanjivanju
sredstava udrugama građana, obveznih korisnika proračuna, poput vatrogastva, političkih
stranaka, ali i u odgađanju planirane izgradnje
komunalne infrastrukture.
Ukupan prihod koji je realiziran prošle godine iznosio je ukupno 8.512.860 kuna, dok su
ukupni rashodi iznosili 8.710.519 kuna, što sa
prenesenim manjkom iz 2014.godine od oko
201.000 kuna iznosi spomenuti manjak prihoda
od oko 398.000 kuna, ili oko 4,5 % općinskog
proračuna na kraju prošle godine. Na žalost, pad
prihoda se nastavlja i ove godine, no manjak iz
prošle godine planski će se pokriti u ovoj godini.
Bez rasprave vijećnici su prihvatili izvješće o
izvršenju općinskog Proračuna za 2015. godinu.
Naslonjena na izvješće o lanjskom izvršenju
proračuna, vijećnici su prihvatili i izvješća
o smanjenom izvršenju Programa gradnje

objekata i uređenja komunalne infrastrukture
općine Lipovljani, koji je prošle godine iznosio
oko 2,5 milijuna kuna, što je s obzirom na smanjenje prihoda zadovoljavajuće, te o programu
održavanja infrastrukture u 2015. godini.
Vijećnici su, također, prihvatili i izvješće
o utrošenim sredstvima naplaćenim za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za
prošlu godinu, financijsko izvješće o poslovanju
Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ iz Lipovljana, koji je za svoj
rad u prošloj godini utrošio ukupno 804.000
kuna, te Pravilnik, i Plan upisa djece u Dječji vrtić
u Lipovljanima.
Po prvi puta, jer samostalno posluje tek
od prošle godine, pred vijećnicima su se našla
i izvješća o financijskom poslovanju i radu
Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima.
Izvješće je podnijela Marica Tisaj, a izvješća su
jednoglasno usvojenaOpćinski vijećnici na 19.
sjednici, na kraju su potvrdili prijedlog članova
Nadzornog odbora ‘Lipkom servisa’, te predložili
Županijskom sudu u Sisku po dvije osobe za
imenovanje sudaca porotnika pri Županijskom
sudu i sudu za mladež.
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SPOMEN NA AKCIJU ‘BLJESAK’ I POGINULE HRVATSKE BRANITELJE

Izaslanstvo općine Lipovljani, koje je vodio
Mario Ribar, općinski načelnik, uz Anku Doležal,
predsjednicu Općinskog vijeća, Mirjanu Faltis,
ravnateljicu Osnovne škole Josipa Kozarca i Ivana Doležala, položilo je vijenac i upalilo je svijeću

kod spomen obilježja
poginulim hrvatskim
braniteljima u centru
Novske. Prisjećanjem
na poginule branitelje
započelo
je
ovogodišnje
obilježavanje 21. obljetnice pobjedničke
vojne akcije ‘Bljesak’
na području Novske.
Nakon polaganja
vijenaca, pomolilo se
za poginule hrvatske
branitelje, pa je u
obližnjoj
gradskoj
vijećnici
održana
svečana
sjednica
posvećena sjećanju
na akciju oslobađanja
od srpske okupacije novljanskog područja i
čitave zapadne Slavonije.
Na sjednici su, uz pozdravne govore
domaćina, Marinka Stojića, predsjednika Gradskog vijeća Novske i Vlade Klasana, gradonačelnika

Novske, o akciji ‘Bljesak’ govorili Rudi Stipčić, zapovjednik novljanskog ratnog područja i, vrlo
emotivno, Miodrag Demo, saborski zastupnik i
predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane. Svi su naglasili važnost pobjede Hrvatske
vojske 1995. godine u ‘Bljesku’ i njezinog značaja
za konačno oslobođenje Hrvatske od okupacije
pobunjenih Srba započete još 1991. godine.
Izaslanstvo općine Lipovljani, nakon
svečane sjednice, bilo je prisutno i na otvorenju
izložbe ‘Novljanske ratne staze’, kojom se nizom
fotografija, ali i ratnih predmeta, uglavnom
oružja i opreme, podsjetilo na ratne dane na
širem području općine Novska. O izloženim
predmetima i fotografijama govorio je Željko
Sajko, vlasnik zbirke, a izložbu je priredilo Pučko
otvoreno učilište, na čelu s ravnateljicom Valentinom Opić, u izložbenoj galeriji.
U pobjedničkoj akciji ‘Bljesak’ sudjelovali su
i branitelji s lipovljanskog područja kao dio 125.
brigade Hrvatske vojske. S područja nekadašnje
općine Novska, tijekom akcije ‘Bljesak’, poginulo
je 7 hrvatskih branitelja, a okupirano novljansko
područje, u najvećem dijelu, oslobođeno je već
u prvim satima vojne akcije.

NA 25. OBLJETNICU PRVOG POSTROJAVANJA PRISJETILI SE POGINULIH

Izaslanstvo općine Lipovljani u kojem
su bili Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, Anka Doležal, predsjednica Općinskog
vijeća Lipovljani, Mirjana Faltis, ravnateljica
Osnovne škole i Ivan Doležal, član stožera
125. Domobrane pukovnije, prisustvovali
su obilježavanju Dana branitelja Novske,
održanom u utorak, 28. lipnja.
Na taj način odano je dužno poštovanje
hrabroj odluci hrvatskih dragovoljaca o osnivanju braniteljske postrojbe u Novskoj, u kojoj
su sudjelovali i dragovoljci s područja općine
Lipovljani, koje je tada bilo u sastavu općine
Novska. Osim toga, još jednom, oživljeno
je i sjećanje na sve poginule pripadnike te
postrojbe, članove 125. brigade, a kasnije pukovnije, Hrvatske vojske koja je sudjelovala od
prvih dana u obrani od agresije na Hrvatsku.
Svečanost obilježavanja 25. obljetnice

prvog postrojavanja dobrovoljačke jedinice,
koje je održano 28. lipnja 1991. godine u centru Novske, u utorak, 28. lipnja održano je u

Gradskoj vijećnici u Novskoj. Nakon pozdrava
prisutnih gostiju, čitanjem svih njihovih imena, odana je počast poginulim braniteljima
125. brigade. Potom su se gostima obratili Vlado Klasan, gradonačelnik Novske, pukovnik
Milan Čorak, prvi zapovjednik dobrovoljačke
postrojbe u Novskoj i prvi zapovjednik obrane
Novske, Rudi Stipčić, zapovjednik obrane
novljanskog bojišta tijekom 1991. godine, te
Miodrag Demo iz Zagreba, predsjednik saborskog odbora za branitelje i izaslanik Milana
Bandića, zagrebačkog gradonačelnika.
Obilježavanje Dana branitelja grada
Novske nastavljeno je razgledanjem izložbe
likovnih amatera DLAN-a na temu rata, a u
večernjim satima misnim slavljem u župnoj
crkvi blaženog Alojzija Stepinca i polaganjem
vijenaca na spomenik poginulim braniteljima u
centru Novske.

VETERANI OGRANKA IZ LIPOVLJANA UKUPNI POBJEDNICI
ŽUPANIJSKOG NATJECANJA
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike Hrvatske, Ogranak Lipovljani,
sudjelovao je na 21. županijskom sportskom
natjecanju dragovoljaca i veterana domovinskog rata, koje je održano 18. lipnja u Glini.
Na ovom natjecanju sudjelovali su, pored
Ogranka Lipovljani, ogranci iz Popovače, Velike Ludine, Petrinje, Siska, Gvozda, Gline,
Dvora, Topuskog i Kutine, a braniteljima se u
ime domaćina, Ogranka iz Gline, obratio predsjednik ogranka Marko Sremić, predsjednik
UDVDR-a, podružnice Sisačko-moslavačke
županije Stjepan Hrastnik, te župan Sisačkomoslavačke županije, Ivo Žinić.
Natjecanje ratnih veterana bilo je u 8 sportova: potezanje užeta, boćanje i nogomet, koji se
boduju ekipno, i na državno natjecanje se plasiraju najbolje ekipe, a dok se streljaštvo, kuglanje,
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pikado, šah i stolni tenis boduju
pojedinačno, i na
državno sportsko
natjecanje
odlaze najbolji
pojedinci.
Veterani
domovinskog
rata iz Lipovljana
još su jednom
pokazali
svoje
zajedništvo i sposobnosti, pa su osvojili prvo mjesto u ukupnom
poretku, i prijelazni pehar ovog županijskog
sportskog natjecanja. Na državno sportsko
natjecanje dragovoljaca i veterana domovinskog rata plasirali su se ekipno u potezanju užeta,

te pojedinačno Darko Miško i Dario Duda u kuglanju, Željko Pogačić u streljaštvu i Nada Toš u
pikadu.
Državno natjecanje ove će se godine krajem
rujna održati u Karlovačkoj županiji.
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POTPISANI UGOVORI O ZAPOŠLJAVANJU 25 NEZAPOSLENIH
NA ‘JAVNIM RADOVIMA’

Općina Lipovljani, Narodna knjižnica i
čitaonica i DVD Lipovljani i ove godine nastavljaju
suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u
provođenju projekta zapošljavanja nezaposlenih
osoba sa svoga područja. Kroz projekt ‘Pomoć
zajednici’, revitalizacija javnih površina i zaštita
okoliša, na rok od 6 mjeseci, u tzv. ‘javnim radovima’ zaposleno je 25 nezaposlenih osoba s područja
općine Lipovljani, a ugovor o suradnji i financiranju novo zaposlenih djelatnika potpisan je u petak,
3. lipnja u uredu načelnika općine Lipovljani.
Na ‘javnim radovima’ na području općine
Lipovljani, nakon stanke od 3 mjeseca, krajem svibnja počelo je raditi 25 nezaposlenih
osoba, kojima se na taj način omogućava
polugodišnje zaposlenje, ostvarivanje prihoda i
njihovo vraćanje u svijet rada. Prema pripremljenim programima Općina Lipovljani zaposlila

je 10 djelatnika, općinska
ustanova Narodna knjižnica
i čitaonica Lipovljani 5
djelatnika i Dobrovoljno
vatrogasno društvo Lipovljani 10 djelatnika.
Stoga su u uredu
načelnika
Općine
Lipovljani, u petak, 3. lipnja
ugovore o suradnji potpisali Mario Ribar, u ime Općine
Lipovljani, Marica Tisaj, u ime Narodne knjižnice
i čitaonice i Irena Vdović, predstojnica Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje iz Kutine. Zlatko Pješ, u
ime DVD Lipovljani, ugovor je potpisao nekoliko
dana ranije u uredu HZZ-a.
Na uspješnoj suradnji predstavnicima
Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, prilikom
potpisivanja ugovora, osobno je zahvalio
općinski načelnik Mario Ribar, koji je naglasio da je provođenje ovakvih programa
zapošljavanja važno za nezaposlene s
područja općine Lipovljani, kojima se osigurava zaposlenje u trajanju od pola godine.
Za lokalnu zajednicu to je važno zbog radova
koji će se odraditi, a ne bi bili izvršeni da nema
programa ‘javnih radova’. Zahvalio se i u ime
svih zaposlenih upoznavajući čelništvo HZZ
Kutina s poslovima koje će zaposleni obavljati.

Već početkom zapošljavanja, u ponedjeljak, 30. svibnja sa svim djelatnicima održana je
koordinacija na kojoj je bilo govora o poslovima
koji čekaju zaposlene u ‘javnim radovima’, te
načinima suradnje i organizaciji posla. Poslije
potpisivanja ugovora o 100% financiranju zaposlenih djelatnika na ‘javnim radovima’, koji su
ukupno vrijedni blizu 450.000 kuna, Irena Vdović
sa suradnicima je obišla neke od zaposlenih
djelatnika koji su taj dan radili na uređenju parka u centru Lipovljana. Izvršena je tako kontrola
poslova, a razgovaralo se o snalaženju u radu na
‘javnim poslovima’. Uposlene djelatnice izrazile
su svoje zadovoljstvo zapošljavanjem i programom rada kojeg izvršavaju za zajednicu.

POTPISAN UGOVOR S MINISTARSTVOM REGIONALNOG RAZVOJA
Općinski načelnik Mario Ribar potpisao je u srijedu, 25. svibnja ove godine,
Ugovor s Ministarstvom regionalnog
razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju projekta uređena okoliša
zdravstvene ambulante. U ime Ministarstva, svečanom potpisivanju ugovora
bio je prisutan ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Tomislav
Tolušić, sa suradnicima.
Potpisani Ugovor odnosi se na
uređenje prilaznog puta zdravstvenoj
ustanovi (ambulanti) u Lipovljanima, koji
je Općina Lipovljani kandidirala na Javni

poziv ministarstva, raspisan početkom
ove godine, prema Programu održivog
razvoja lokalne zajednice. Vrijednost
ukupnog projekta je oko 180.000 kuna,
a vrijednost Ugovora kojim će ministarstvo sufinancirati ovaj projekt iznosi
100.000 kuna.
Prema
planu,
i
predviđenoj
vremenskoj dinamici u realizaciji projekata, a kojima je nositelj Općina
Lipovljani, radovi na uređenju prilaza i
okoliša zdravstvene ambulante u Lipovljanima, trebali bi biti dovršeni u drugoj
polovici godine.

ZAVRŠENI RADOVI NA MREŽI DALEKOVODA KOJI BI
TREBALI OTKLONITI UČESTALE NESTANKE STRUJE
U srijedu, 6. srpnja završili su radovi na mreži
dalekovoda oko Lipovljana, zbog čega mještani
Lipovljana, ali i Krivaja i Kraljeve Velike nisu imali
struje tijekom utorka, 5. srpnja, ali i čitav radni
dan, 6. srpnja. Poslove su obavile ekipe HEP-a,
a radile su na izmjeni izolatora na 10 kV dalekovodu oko Lipovljana, kojim se dovodi električna
energija za najveći dio općine Lipovljani.
Kako bi ubuduće imali stalnu opskrbu
električnom energijom, bez čestih ispada kao
do sada, u HEP-u, ‘Elektra’ Križ, pogon Kutina,
pripremili su zamjenu dotrajalih izolatora, koja
bi ubuduće trebala osigurati postojanost napajanja Lipovljana, ali i Kraljeve Velike, Opeka i
Gradina. Velik i složen posao vodila je ekipa ‘Elektre’, pogon Kutina, a odradilo ga je još nekoliko
ekipa HEP-a iz susjednih pogona u Daruvaru,
Križu, Lipiku i Garešnici.

Poslovi zamjene izolatora na 10 kV dalekovodu obavljeni su po poljima kroz koja vode
trase dalekovoda i na 10-tak metara visine.
Obavljeni su u 2 dana, a ovu veliku i financijski
zahtjevnu investiciju u poboljšanje i pouzdanost
napajanja osigurao je HEP iz svojih sredstava.
S dosta teškoća i mnogobrojnim agregatima
u Lipovljanima su prebrođena dva dana s velikim vremenskim razdobljima bez opskrbe
električnom energijom.
Ubuduće bi se opskrba strujom trebala normalizirati, ali i dodatno poboljšati, pa bi učestali
nestanci električnom energijom, prema riječima
djelatnika HEP-a, za vrijeme svakog malo lošijeg
vremena, za područje općine Lipovljani trebala
biti prošlost. To će zasigurno svim stanovnicima,
ali i gospodarstvenicima, osigurati normalniji
život i rad.
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ASFALTIRANO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U LIPOVLJANIMA

Nakon izgradnje natkrivenog prostora, u četvrtak, 21. travnja završeno
je i asfaltiranje otvorenog prostora reciklažnog dvorišta u Lipovljanima. Svi
poslovi na uređenju ovog, gotovo 2 milijuna kuna, vrijednog objekta komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša bit će završeni početkom svibnja.
Zbog određenih problema i kašnjenja, reciklažno dvorište nije
izgrađeno do kraja prošle godine, kako je bilo planirano, stoga se intenzitet radova na uređenju i izgradnji reciklažnog dvorišta, u Kutinskoj ulici
u Lipovljanima, pojačao u ovoj godini, te se svakodnevno na njemu radi
od veljače. Asfaltiranjem 1.470 m² otvorenog prostora dvorišta, izvođači
radova znatno su se približili završetku svih poslova na izgradnji ovog
reciklažnog dvorišta.
Ulaganjem u ovaj komunalni objekt, općina Lipovljani napravit će
iskorak u gospodarenju otpadom svog područja, i bit će među prvim
jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj koja će imati riješeno prikupljanje, sortiranje, zbrinjavanje i recikliranje raznog otpada sa svog područja.
Reciklažnim dvorištem gospodarit će ‘Lipkom servisi’, komunalno poduzeće

općine Lipovljani, koje bi od te
djelatnosti trebalo ostvariti i dodatni prihod. Uz to, recikliranje
otpada smanjit će količinu neiskoristivog otpada, pa se očekuje
i
smanjenje plaćanja odlaganja
prikupljenog otpada na deponiji
smeća Johovača u Garešnici.
Nakon završenog asfaltiranja dvorišta, ostali su još
poslovi na opremanju, izgradnji dijela ograde oko dvorišta,
uređenju zelenih površina,
uvođenju električne energije u
objekt, te dopremu i instaliranje strojeva za reciklažu otpadnih materijala. Te poslove, izvođač radova
Zajednica ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada i Strabag
d.o.o. iz Zagreba planiraju završiti brzo, pa se potpuni završetak izgradnje
reciklažnog dvorišta u Lipovljanima očekuje sredinom svibnja.
Izgradnju reciklažnog dvorišta, važnu investiciju u komunalno gospodarstvo općine Lipovljani, s 80% sredstava sufinancira Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost RH, a ostalih 20%, odnosno iznos od oko
400.000 kuna investicije, osigurava Općina Lipovljani, a u financiranju se
uključila i Sisačko-moslavačka županija. Tako će se u drugoj polovini ove
godine na području općine Lipovljani značajno poboljšati infrastruktura
u konačnom zatvaranju ciklusa korisnog zbrinjavanja i odvojenog prikupljanja otpada. Konačno zatvaranje toga ciklusa, očekuje se 2017. godine,
kada bi uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
mještani općine trebali dobiti i dodatne posude za odvojeno prikupljanje
otpada, kako bi se sama selekcija otpada vršila u svim domaćinstvima
općine Lipovljani.

ASFALTIRANO DVORIŠTE
KOMUNALNOG PODUZEĆA
Dvorište ‘Lipkom servisa’, komunalnog poduzeća u Lipovljanima,
koje okružuje upravnu zgradu, od utorka, 12. srpnja presvučeno je
asfaltom. Asfaltiranje dvorišta obavili su djelatnici ‘Strabaga’, koji već
niz godina rade asfaltiranja prometnih i ostalih površina na području
općine Lipovljani.
Tijekom pripreme za asfaltiranje Kutinske ulice, asfaltirano je i
dvorište ‘Lipkom servisa’ koje je za to pripremljeno još prošle godine,
u kojoj je asfaltiranje izostalo. Investicija u uređenje dvorišta koštat će
gotovo 20 tisuća kuna, a financirat će se iz sredstava ‘Lipkom servisa’.

POTPISAN SPORAZUM O STRUČNOJ SURADNJI IZMEĐU OPĆINE
LIPOVLJANI I OBRAZOVNE GRUPE ZRINSKI IZ ZAGREBA
Sporazum
o
obrazovnoj,
znanstveno-istraživačkoj, stručnoj i
tehničkoj suradnji između Općine Lipovljani i Obrazovne grupe Zrinski,
u utorak, 7. lipnja potpisali su Mario
Ribar, načelnik općine Lipovljani i Vitomir Tafra, predsjednik Upravnog vijeća
Obrazovne grupe Zrinski iz Zagreba.
Potpisivanju Sporazuma o suradnji, potpisanom u Narodnoj knjižnici i čitaonici
Lipovljani, još su bili prisutni Marica Tisaj, ravnateljica lipovljanske knjižnice i
Ivica Katavić, dekan Visoke škole Nikola
Šubić Zrinski, koja radi u okviru ove Obrazovne grupe.
Potpisani sporazum između općine
Lipovljani i Obrazovne grupe Zrinski ima
za cilj sudjelovanje u kreiranju, pripremi i realizaciji različitih razvojnih projekata, u svrhu daljeg
razvoja i podizanja razvojnih potencijala kod
stanovnika općine Lipovljani. Posebno se to odnosi
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na partnerstvo u pokretanju visokog obrazovanja
kod stanovnika općine Lipovljani i partnerstva u
pripremi i izradi stručnih projekata i akcija u svrhu
poduzetničkog razvoja.

Prije potpisivanja sporazuma, Ivica
Katavić, dekan Visoke škole Nikola Šubić
Zrinski, za 20-tak mlađih stanovnika
općine Lipovljani, u Narodnoj knjižnici
i čitaonici, prezentirao je mogućnosti
online studiranja. Predstavio je sve obrazovne mogućnosti Obrazovne grupe
Zrinski, a posebno je izložio program i
mogućnosti online studiranja od kuće,
putem računala i interneta. Studiranje
na Visokoj školi Zrinski iz Zagreba plaća
sam student, a kako bi olakšali plaćanje,
uz Sporazum o suradnji između Općine
Lipovljani i Obrazovne grupe, potpisan je
i dodatak sporazuma. Po njemu se svim
studentima odobrava 10% popusta kod
plaćanja studiranja, zbog zajedničke suradnje Općine i Obrazovne grupe.
Svi zainteresirani promotivne materijale
mogu pogledati u Narodnoj knjižnici i čitaonici
u Lipovljanima.

www.lipovljani.hr

ZAVRŠENO ASFALTIRANJE
U KUTINSKOJ ULICI

U četvrtak, 14. srpnja djelatnici poduzeća ‘Strabag’ završili su dvodnevni rad na asfaltiranju, odnosno na tzv. pojačanom održavanju u Kutinskoj
ulici. Tako je potpuno uređeno gotovo 500 metara ceste, između ulice
Kralja Tomislava i Naftaplinske ulice.

Kolnik u spomenutom dijelu Kutinske ulice u kojoj je sjedište komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’ i ‘Lip-kom-a’, bio je u vrlo lošem stanju,
uzrokovan izgradnjom kanalizacije, te izgradnjom reciklažnog dvorišta u
sklopu kompleksa komunalnog poduzeća. Zato je odlučeno da se veći
dio ulice, koji je bio jako oštećen presvuče novim asfaltom i tako omogući
veća nosivost kolnika, ali i komforniji i sigurniji promet i mještana tog djela
Kutinske, ali i korisnika usluga komunalnih poduzeća.
Posao asfaltiranja ulice u dva sloja, izvršili su radnici ‘Strabaga’. Ulica je
u prosjeku široka 4 metra, a novi sloj asfalta pratio je trasu dosadašnjeg
asfaltnog kolnika Kutinske ulice. Cijena obnove asfaltiranja gotovo 500
metara Kutinske ulice je oko 260 tisuća kuna sa PDV-om, a financirani su
sredstvima iz općinskog proračuna.

OPĆINA LIPOVLJANI POMAŽE PODUZETNICIMA KROZ
ŽUPANIJSKI PROJEKT ‘’PODUZETNIČKI KREDITI 2016.’’
Ugovori o partnerstvu
na
provedbi
županijskog
projekta
‘Poduzetnički
krediti 2016.’ potpisani su u
ponedjeljak, 2. svibnja. Potpisali su ih predstavnici 12
jedinica lokalne samouprave
Sisačko-moslavačke županije
i županijski čelnici . Tako su
gradovi i općine, potpisnice
ugovora, osigurali sudjelovanje
poduzetnika sa svoga područja
u ovom projektu, jednom od osam poticajnih
mjera iz Operativnog plana poticanja malog
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji, tijekom ove godine.
Potpisivanjem Ugovora o partnerstvu na
provedbi projekta “Poduzetnički krediti 2016.”
nastavlja se dosadašnja uspješna suradnja
Sisačko-moslavačke županije s jedinicama lokalne samouprave. Projektom je predviđeno

sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite,
tako da ona u konačnici za poduzetnike iznosi
iznimno povoljnih 1%, uz poček od dvije godine i rok otplate do 10 godina.
Cilj ovog projekta, u koji je uključeno
i 6 poslovnih banaka, je omogućiti povoljne poduzetničke kredite u svrhu jačanja
konkurentnosti
postojećih
poduzetnika,
poticanje novih investicija, te refinanciranje

nepovoljnih kredita iz proteklog
razdoblja.
Ugovore je s predstavnicima
12 jedinica lokalne samouprave,
gradova i općina, potpisao
župan Ivo Žinić koji je naglasio kako je ovo jedna od mjera
kojima županija potiče razvoj
gospodarstva, poduzetništva,
malog i srednjeg obrtništva,
te zadrugarstva i jedna je od
trenutno najpovoljnijih mjera
poticaja u Hrvatskoj.
Općina Lipovljani uključila se u ovaj projekt,
predvidjevši subvenciju kamatne stope u visini
od 2% za poduzetnike s područja općine, što
je jedan od programa poticanja gospodarstva
koji se godišnje provodi na području općine
Lipovljani, a planirana su u proračunu Općine.
Potpisivanju ugovora u Sisku, prisustvovao je
Mario Ribar, općinski načelnik.

PROMJENE NA ČELU MJESNOG ODBORA LIPOVLJANI

Članica
Vijeća
mjesnog
odbora,
Dubravka Hubak, izabrana je za novu predsjednicu Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, umjesto
dosadašnjeg predsjednika Tome Ljubojevića,
koji je dao ostavku na rad i članstvo u Vijeću
mjesnog odbora. Na protekle dvije sjednice
članovi lipovljanskog mjesnog odbora, bavili
su se kadrovskim pitanjima, a raspravljalo se
i o planu rada koji će se obaviti ove godine na
području mjesnog odbora Lipovljani.
Nakon nepunu godinu dana od ustroja svih
mjesnih odbora na području općine Lipovljani,
Tomo Ljubojević, izabrani predsjednik Vijeća
mjesnog odbora Lipovljani, podnio je početkom
travnja ostavku i izašao iz Vijeća mjesnog odbora. Stoga je održana sjednica mjesnog odbora na
kojoj je za novog predsjednika, odnosno predsjednicu izabrana članica tog Vijeća, Dubravka
Hubak. Umjesto Tome Ljubojević, s liste HSS-a,
u vijeće je ušao Antonio Hadžinski, koji je, nakon
toga izabran i za zamjenika predsjednice mjesnog odbora Lipovljani. Također, umjesto Željka
Pujića, s liste SDP-a, koji je tijekom prošle godine
podnio ostavku, u vijeću ga je zamijenio Mladen
Kukor. Tako je Vijeće MO Lipovljani opet kompletno, s 9 članova zainteresiranih za što veći
standard i bolji izgled naselja Lipovljani.
Nakon kadrovskih promjena, članovi Vijeća

mjesnog odbora Lipovljani održali su sastanak
početkom svibnja. Na noj su bili još Nikola Horvar, komunalni redar općine Lipovljani i Danijel
Lenart, direktor ‘Lipkom servisa’. Oni su prisutne
članove upoznali s trenutnim radovima u Lipovljanima i planiranim poslovima na uređenju
komunalne infrastrukture za ovu godinu.
Direktor je najavio početak priključenja na
kanalizaciju izgrađenih kolektora Ko1- faza B i
Ko2, a Nikola Horvat, iznio je planove za uređenja
propusta, čišćenje odvodnih kanala i uređenje
ulica. Članovi Vijeća mjesnog odbora interesirali
su se za mogućnosti rješavanja nekih komunalnih potreba, a posebno su naglasili potrebu da
se nastavi s uređenjem mjesnog groblja u Lipovljanima. Podsjetili su da očekuju dalje radove na
uređenju groblja i mrtvačnice, da treba riješiti
i dio javne rasvjete kod mrtvačnice i nastaviti
s daljim uređenjem groblja, a i ulice koja vodi
do njega, zbog preuskog kolnika i urušenih
rubnjaka.
Na kraju sastanka članova Vijeća mjesnog
odbora, nova predsjednica Dubravka Hubak je
istakla kako ovo Vijeće MO Lipovljani želi biti u
što bližem kontaktu sa svim stanovnicima Lipovljana, i koliko to može, pomoći u rješavanju
njihovih komunalnih i ostalih problema. Stoga
je naglasila da će osim kontakata osobno, ili

putem telefona, svoje prijedloge, zahtjeve ili
primjedbe, stanovnici Lipovljana moći uputiti
mjesnom odboru na e-mail adresu: mjesni_odbor.lipovljani@lipovljani.hr
Sve u cilju kako bi život u Lipovljanima
bio što kvalitetniji i ljepši svim stanovnicima
Lipovljana.
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TRODNEVNIM PROGRAMOM OBILJEŽENO
ANTUNOVO U KRALJEVOJ VELIKOJ

Natjecanjem šumarskih radnika, sjekača
motornom pilom, započelo je trodnevno
obilježavanje Antunova u Kraljevoj Velikoj, u
subotu, 11. lipnja. Kroz tri dana izveden je različit
program, a završen je Memorijalnim turnirom
‘Antun Neduk -Dok’, u ponedjeljak navečer, 13.
lipnja na samo Antunovo.
Najveći dio pripremljenog programa uz
Antunovo održan je, ove godine, na nogometnom igralištu Urije u Kraljevoj Velikoj. Tamo su,
na početku trodnevnog programa, vrhunsko

baratanje motornim pilama pokazali sjekači
Šumarije Lipovljani, koji su prvaci na nivou
države. Osim državnih, postigli su i nekoliko
svjetskih značajnih rezultata u određenim disciplinama. Sjekač Siniša Varga iz Kraljeve Velike
svjetski je prvak, i zajedno s jednim šumarom
iz Finske, ujedno i svjetski rekorder u disciplini
prorez na podlozi, ostvaren u Bjelorusiji 2014.
godine.
Uz njih, natjecali su se i šumarski sjekači
iz Stare Gradiške, sve u svrhu predstavljanja i
popularizacije natjecanja šumarskih radnika
sjekača. Na ovogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’ najavljuje se, također, natjecanje šumara
sjekača na međunarodnoj razini. Goste i domaće
natjecatelje pozdravio je Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani i čestitao im na
njihovim uspjesima.
Nakon natjecanja šumarskih radnika, u
popodnevnim satima prvog dana obilježavanja
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Antunova u Kraljevoj Velikoj, održan je sportski dio programa, u kojem su seniori ‘Starog
Grada’ izgubili prvenstvenu utakmicu od Podova iz Dvora. U Društvenom domu održan je
kulturno-umjetnički program u organizaciji
žena ‘Veličanke’.
Na njenu su tradicijske plesove i pjesme, ali
i stilizirani folklor, izveli članovi KUD-a ‘Lipa’ iz
Lipovljana, KPDU ‘Karpati’ iz Lipovljana, KUD-a
‘Tkanica’ iz Okučana i KUD-a Banova Jaruga. Uz
njih nastupila je i plesna skupina učenica
Područne škole koje
je modernom plesu
podučila
učiteljica
Ivana.
Osim pjesme i
plesa, birala se i ‘Kraljica Kraljeve Velike’,
najljepša djevojka u
nošnji, a ove godine
za to prestižno zvanje
izabrana je Karla Hoke
iz Banove Jaruge, kojoj je krunu od cvijeća
predala Ines Babić
iz Kraljeve Velike, prošlogodišnja, prva pobjednica tog natjecanja. Na početku samog
programa u društvenom domu, sve nazočne,
goste i domaćine pozdravio je zamjenik
načelnika Općine Lipovljani Tomislav Lukšić.
U
nedjelju,
12.
lipnja na nogometnom
igralištu
program
je
započeo
održavanjem
likovne kolonije SOL-i,
slikara općine Lipovljani,
koji rade u okviru Udruge žena ‘Veličanka’. Na
ovogodišnju
koloniju
odazvalo se je 7 članova, a
domaćin im je bila Zdenka
Kokolek. Bujni krajolik
Kraljeve Velike najčešća je
bila inspiracija za likovnjake općine Lipovljani, uz
koje je bio i njihov mentor Ivica Bilandžić, rođen
u Kraljevoj Velikoj. Svoja
ulja na platnu poklonili su
organizatoru Antunova za prigodne poklone.
Zahvalili su Općini Lipovljani na velikoj podršci
a u ime načelnika općine pozdravio ih je i čestitao im na
organiziranju kolonije i lijepim
slikama zamjenik načelnika
Tomislav Lukšić.
Uz likovnjake svoje aktivnosti i spretnosti pokazali su
i članovi HGSS-a iz Novske, a
na Antunovo u Kraljevu Veliku
došli su na svojim starim traktorima i članovi ‘Lanz Buldog’
kluba.
Program drugog dana
obilježavanja Antunova završen
je zajedničkim gledanjem utakmice, navijanjem i slavljem
pobjede hrvatske reprezentacije nad Turskom, na utakmici

Europskog prvenstva u Francuskoj. Utakmicom
nogometnih veterana iz Kraljeve Velike i Velike
Gorice na kraljevčanskom igralištu, na Urijama,
pokazali su da i ovi nogometaši znaju igrati dopadljiv nogomet.
Na sam dan blagdana sv. Antuna, u
ponedjeljak, 13. lipnja u kraljevčanskoj crkvi
je održana koncelebrirana sveta misa, a nakon
toga i tradicionalna munta. Ona je i ove godine
bila atraktivna i jedinstvena, a osim zanimljivog

načina prodaje, vjernici i posjetitelji mogli su
kupiti poklonjenu janjad, prase, kokoši i pijetle, patke, puru i zečeve. Za sve hodočasnike
u Kraljevu, Udruga žena Veličanke pripremila je
obilje kolača i pića, kojima su nudile goste nakon misnog slavlja.
U popodnevnim satima članice Udruge
žena pripremile su zabavni program u kom su
zajedno sudjelovali djeca i roditelji. Bilo je tu
sportskih igara, igara spretnosti, a mladi vatrogasci natjecali su se s brentačama. Zabavno
popodne završilo je utakmicom Debeli-Mršavi.
Trodnevni program uz Antunovo završio je
2. memorijalnim turnirom ‘Antun Neduk-Dok’.
Na turniru je pobijedila ekipa ‘Vatrogasac’ iz Husaina, koja je s 3:0 nadigrala ekipu ‘Mladosti’ iz
Repušnice i 2:1 ekipu ‘Starog Grada’. Drugi su bili
domaćini koji su, također, pobijedili veterane
iz Repušnice s 1:0. Uz Željka Sijarta, predsjednika ‘Starog Grada’, nagrade i pehare predali su i
članovi Nedukove obitelji.
Sva tri dana u Kraljevoj Velikoj održane su
i zabavne večeri, a potporu ovoj tradicionalnoj manifestaciji u Kraljevoj Velikoj pružila je i
Turistička zajednica općine Lipovljani jer ovo
staro naselje i obilježavanje Antunova ima
turistički potencijal koji treba ponuditi turistima.

www.lipovljani.hr

‘DAN OTVORENIH VRATA’ U DJEČJEM VRTIĆU U
LIPOVLJANIMA
Raznovrsnim radionicama s djecom, polaznicima vrtića, stalnim igranjem u dvorištu
na otvorenom, te beskrajnim skakanjem na
postavljenom toboganu, obilježen je u srijedu,
1. lipnja – Dan vrtića ‘Iskrica’ iz Lipovljana. Na
‘rođendansko slavlje’, u vrtić su stizali sumještani
i gosti, a za sve polaznike i goste ispečena je i
rođendanska torta.
Već pri dolasku u vrtić, u srijedu, 1. lipnja
polaznike ove predškolske ustanove u Lipovljanima dočekao je natpis ‘ Sretan rođendan
vrtiću’, a u dvorištu, polaznike vrtića čekao
je i napuhani tobogan, koji je postavljen u
suradnji s DVD-om Lipovljani. Zaigrani dan
vrtićanaca, tako je započeo veselo od ranog
jutra. ‘Dan otvorenih vrata’, kako su ga nazvali u vrtiću, mogli su iskoristiti svi koji su se
željeli upoznati s radom vrtića. Posebno oni
koji još ne polaze vrtić, ili oni koji su prije
škole bili u vrtiću.
Tako su polaznike vrtića prvi posjetili, i s
njima se igrali, učenici prvog razreda Osnovne
škole Josipa Kozarca, koji su još prošle godine i
sami bili polaznici vrtića. Sa ‘starim’ prijateljima
odmah su se poigrali, počastili pecivima i sokom. Dan otvorenih vrata Dječjeg vrtića obišao
je i Mario Ribar, općinski načelnik, koji je svima
poklonio košaru slatkiša, čestitajući im tako
‘rođendan’, uz želju za odličnim radom s djecom
i u budućnosti.
Značajan broj roditelja bio je tijekom

‘Otvorenog dana’ u vrtiću, igrajući se i družeći
se sa svom djecom. Sudili su utakmice, gledali
igre, a mama Đurđica, čak je vrtićancima poklonila i strašilo za njihov mali vrt, koji im služi za
učenje o povrću, sadnji i obradi zemlje. Obišli
su ih i Mirjana Faltis, ravnateljica osnovne škole,
svi djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lipovljani, Anka Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća i ujedno i predsjednica Upravnog odbora vrtića ‘Iskrica’, roditelji s djecom

koja se tek spremaju ići u vrtić….
Najveselije je bilo na rezanju rođendanske
torte, oko koje su se okupili svi polaznici lipovljanskog vrtića, odgajateljice i svi gosti. Veselo
je bilo na ‘Otvorenom danu’ Dječjeg vrtića u Lipovljanima. Približavao se kraj ove pedagoške
godine, koja je završila, kao i školska godina,
10. lipnja. Slijedi aktivni odmor tijekom ljeta,
pa sve ispočetka, s prvim danima rujna u novoj
pedagoškoj godini.

RASPLESANA PRIREDBA
SVIH DOBNIH SKUPINA
Da djeca najbrže i najlakše uče uz igru i kroz pjesmice, pokazala je i priredba Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ iz
Lipovljana, održana u utorak, 3. svibnja u Društvenom
domu. Većinu toga što su izveli pred roditeljima i ostalim članovima obitelji, naučili su kroz igru i pjesme.
Zajednički program svih grupa lipovljanskog Dječjeg
vrtića potrajao je sat vremena, a onda su zajednički i
veselo nastavili druženje uz peciva, sok i kolače.
Od prvih dana dolaska djeteta u vrtić, kroz
vesele pjesmice i zabavne igre, odgojiteljice se trude
oraspoložiti i zainteresirati sve polaznike. U lipovljanski Dječji vrtić ove godine išlo je od 90 do 100
polaznika mjesečno, raspoređenih u dvije dobne
skupine, te igraonicu i predškolski odgoj. U svakoj
skupini se s djecom edukativno radilo, prema starosnoj dobi. A kako većina voli pjevati i plesati, najviše je
naučenih pjesama.
Na velikoj pozornici Društvenog doma najprije
su se pjesmama i plesovima predstavili najmlađi.
Nakon toga im se pridružila i starija grupa. Pjevali
su i plesali i polaznici igraonice, koja se po prvi puta,
u ovoj pedagoškoj godini, kao program pojavila u
Dječjem vrtiću ‘Iskrica’. Svoje umijeće plesa, pjevanja,
ali i razlikovanja slova abecede pokazali su i polaznici
predškolskog odgoja, tzv. ‘male škole’.
Na kraju su svi zajedno zapjevali, uz zadovoljne
osmjehe roditelja i ostalih posjetitelja. Jednosatnim
programom pokazali su što su sve naučili tijekom ove
školske godine, ali i što se sve može naučiti, među ostalim i ples s elementima balete, kroz igru, pjesme i
zabavu. Svi zajedno na pozornici Društvenog doma
pokazali su da se uspješno radi s najmlađima na
području općine Lipovljani, uz pjesme, ples i igre.
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SUSRET NACIONALNIH MANJINA I MEĐUNARODNI
DAN PLESA U LIPOVLJANSKOJ ŠKOLI

Međunarodni dan plesa i 5. susret nacionalnih
manjina, dvosatnim programom obilježen je u petak,
29. travnja u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima. Gosti škole bili su dječje plesne skupine koje
izvode plesove manjina. Tako su plesove Ukrajinaca
izveli gosti iz Kaniže kod Slavonskog Broda. Bila je tu
i plesna skupina Čeha iz Končanice kod Daruvara i iz
Međurića, plesna skupina djece Slovaka iz Velikih Zdenaca, Oleksandr Levchenko, veleposlanik Ukrajine u
Hrvatskoj, Vlado Klasan, gradonačelnik Novske i Anka
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća Lipovljani.
Susret nacionalnih manjina započeo je radionicama za sve učenike osnovne škole, na kojima se
govorilo o učenju stranih jezika u lipovljanskoj osnovnoj školi, te bogatstvu kultura i šarenilu narodnih
običaja pripadnika nacionalnih manjina. Cilj je bio
pokazati još veću toleranciju i uvažavanje svih pripadnika nacionalnih manjina i izazvati želju za još
brojnijim učenjem stranih jezika. Posebno jezika,
pripadnika nacionalnih manjina koji žive na lipovljanskom području.
Susret nacionalnih manjina ponudio je i tradicijske plesove manjina, koje su izvele dječje skupine.
Započeli su učenici Češke osnovne škole iz Končanice,
a nastavili učenici slovačkog jezika MS Lipovljani,
učenici slovačkog jezika iz Nove Bukovice i Velikih

Zdenaca, učenici ukrajinskog jezika lipovljanske
škole, članovi KPD-a ‘Taras Ševčenko’ iz Kaniže, a na
kraju je s igrama slavonskog kraja nastupila i Folklorna skupina Osnovne škole Josipa Kozarca.
Nakon toga je, obilježavajući 29. travanj –
Međunarodni dan plesa, priređena i revija različitih,
modernih plesova, a sudjelovali su u plesnim
točkama gotovo svi učenici Osnovne škole u Lipovljanima. Na taktove 8 različitih plesova, učenici su
zaplesali i prikazali gledateljima kako se oni plešu.
Započeli su sa Free-stylom, a nastavili plesati hi-hop,
twist, disco dance, pom-pom, charlston, kaubojski
ples i cheer. Na kraju su svi sudionici programa zajedno zaplesali pod motom: Neka vas jezici i ples
uvijek spajaju!
Veleposlanik Oleksandr Levchenko, koji je prtio
priredbu, pohvalio je rad Osnovne škole u Lipovljanima na učenju stranih jezika pripadnika nacionalnih
manjina i prekrasne plesove koje su izveli učenici lipovljanske osnovne škole, ističući, da se malo gdje
može naći da cijela škola pleše. Ni Ana Marija Štreml
Tuček, dopredsjednica Saveza Čeha u Hrvatskoj nije
krila svoje oduševljenje viđenim programom.
Nakon održanog programa, učenici su se nastavili družiti u predvorju škole, i dalje uz ples i
karaoke.

SVEČANO OBILJEŽ
OSNOVNOJ ŠKOLI
U Osnovnoj školi Josipa Kozarca u
Lipovljanima, u ponedjeljak, 6. lipnja
održan je ‘Eko dan’, svečanost obnavljanja statusa međunarodne ‘Eko-škole’
u okviru čijeg programa lipovljanska Osnovna škola djeluje 6 godina. Za
‘Eko dan’ pripremljen je bogat program
učenika škole, nakon čega je svečano
podignuta Zelena zastave ‘Eko-škole’.
O programu ‘Eko-škole’, brige za
okoliš i odgajanje učenika u skladu s
ekološkim standardima i potrebama
današnjice, okupljenima je, u pozdravnom govoru, izložila Mirjana
Faltis, ravnateljica OŠ u Lipovljanima.
Čestitke na obnavljanju statusa i trudu
na ekološkom obrazovanju učenika
uputila je i Anka Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća općine Lipovljani
koja je nazočne na ‘Eko danu’ pozdravila i u ime Marija Ribara, načelnika

EDUKACIJA MLADIH – DA SE NE ZABORAVI

Učenici sedmih razreda Osnovne škole Josipa Kozarca iz Lipovljana proveli su srijedu, 25. svibnja na
satu povijesti i prisjećanja na Domovinski rat, obilazeći
mjesta na kojima su se zbile važne borbe u jesen 1991.
godine, sa zapadne strane zapadnoslavonskog ratišta.
Organizatori prisjećanja događaja od prije 25 godina,
i tumači ratnih zbivanja na pojedinim mjestima, bili su
pripadnici KVIN-a, veteranske Udruge domovinskog
rata Ina-Naftaplina iz Kutine i Popovače.
Obilaskom nedalekih mjesta od Lipovljana, iz ratnog doba, tako je u ovoj školi započelo podučavanje
učenika iz projekta ‘Da se ne zaboravi’, kojeg su osmislili veterani Domovinskog rata, i sami sudionici ratnih
događanja na zapadnoslavonskom ratištu, uz financijsku podršku KVIN-a i INA-e.
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Prije samog odlaska na važna
mjesta, u učionici su učenici upoznati s
početkom ratnog sukoba u Hrvatskoj, i
na zapadno-slavonskom ratištu, kako bi
mogli lakše razumjeti događaje na pojedinim mjestima. Svima su podijeljene
i majice projekta ‘Da se ne zaboravi’.
– Želim da se dobro upoznate s
mjestima borbi i stradanja ovog našeg
područja, koje se dogodilo prije 25 godina, dok vi još niste bili ni rođeni. No,
kao mladi, pred kojima je obrazovanje
i život, želim da učite o tome što se
tada događalo na našem području, što
se događalo u Hrvatskoj, i da istinu o
Domovinskom ratu kao časnom i obrambenom ratu,
prenosite sadašnjim, ali i budućim generacijama –
poručio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, na
početku edukacijskog projekta ‘Da se ne zaboravi’.
Zahvalio je Udruzi veterana na organizaciji i potvrdio da će im općina Lipovljani u tome i dalje biti
partner. Nakon prikazanog filma, učenici i njihove
nastavnice, te ratni veterani uputili su se prema
Janja Lipi i Bujavici. Potom su posjetili Korita, na
cesti Novska – Pakrac, a o vojnim akcijama policije
i sudjelovanju u ratnim zbivanjima, učenicima iz
Lipovljana, na Trokutu je govorio Damir Badanjak. Obilazak zapadnog djela bojišta završen je u
Novskoj, u centru kod spomen obilježja poginulim
hrvatskim braniteljima.

POKLONI ZA NAJ
Na svečanosti uz ‘Eko dan’, predstavljeni su ostvareni uspjesi tijekom
školske godine 2015./16. koja je pri
kraju. Bila je to prilika i da se lijepim
poklonima nagrade najbolji učenici.
Nagrađeni su: Hrvoje Lukšić, 8.
razred, Josipa Debeljak, 7. razred, Ivan
Milinović, 8. razred, Matea Dujić, 8.
razred, Dorotea Horvat, 8. razred, te
učenici područne škole iz Piljenica:
Marin Mujanić, Emilija Vrapček, Luka
Prikratki, Leona Golubić, Viktorija Toš,
Ivan Buneta, Ivan Herceg, Gabriel
Lenička i Antun Mujanić.
Za te ostvarene uspjehe učenika,
prigodno su nagrađene i učiteljice,
mentorice
nagrađenih
učenika.
Nagrađene su: Valentina Jugović,

www.lipovljani.hr

IZRADU PROJEKTA OBNOVE ŠKOLE I SPORTSKE
DVORANE ZAJEDNIČKI FINANCIRAJU ŽUPANIJA I
OPĆINA LIPOVLJANI

ŽEN ‘EKO DAN’ U
U LIPOVLJANIMA
općine Lipovljani. Istakla je kako
Općina Lipovljani svake godine iz
svog proračuna podupire Osnovnu
školu i njezine ekološke programe i
projekte, a tako će biti i ubuduće.
Zadovoljstvo ‘Eko-školom’ u
svom obraćanju izrazio je i Vedran
Mihaljević, zamjenik gradonačelnika
grada Novska, čestitajući svim
učenicima i djelatnicima Osnovne
škole njihov ‘Eko-dan’.
‘Eko dan’ Osnovne škole Josipa
Kozarca u Lipovljanima nastavljen je
bogatim programom učenika škole s
glazbenim i plesnim točkama. Na kraju
svečanosti, svi su bili nazočni obnovi
statusa ‘Eko-škole’ i podizanju Zelene
zastave. Ove godine podigli su je Anka Doležal, predsjednica Općinskog
vijeća i Vedran Mihaljević, zamjenik
gradonačelnika grada Novska.

Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima
potrebna je obnova i uređenje zgrade matične škole i
sportske dvorane. U zajedničkom dogovoru čelništva
škole i općine Lipovljani, i Sisačko-moslavačke
županije, u čijoj je nadležnosti školstvo, pokreće se
izrada projekta i projektne dokumentacije za buduću
obnovu. Stoga je, u utorak, 28. lipnja potpisan sporazum o zajedničkom financiranju izrade projekta i
dokumentacije u iznosu od 100.000 kuna, a financirat
će ga sa 60.000 kuna Sisačko-moslavačka županije i
sa 40.000 kuna općina Lipovljani.
Sporazum o zajedničkom financiranju izrade
projekta obnove, a onda i njegove kandidature
na fondove EU, u knjižnici Osnovne škole Josipa
Kozarca u Lipovljanima potpisali su Marin Piletić,
zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Mirjana Faltis,
ravnateljica lipovljanske Osnovne škole. Potpisivanju
ugovora bio je prisutan i Darijan Vlahov, pročelnik
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Sisačkomoslavačke županije.
Radovi na pripremi projekta obnove i uređenja
školske zgrade i sportske dvorane kreću ubrzo, a
pripremit će ih ‘Tenzor’ d.o.o. iz Zagreba. Izrada projekta i potrebne dokumentacije koštat će 79.800
kuna, uvećano za PDV, što će ukupno iznositi 99.750
kuna, a njihov posao financirat će, prema potpisanom ugovoru, Sisačko-moslavačka županije i
općina Lipovljani.
Na potpisanom ugovoru o zajedničkom financiranju izrade projekta obnove, u ime svih učenika i
zaposlenika škole zahvalila je županiji i općini Mirjana Faltis, ravnateljica škole. Naglasila je kako je škola
izgrađena 1980. godine i od tada nije obnavljana, pa
je to nužno potrebno što prije napraviti. Škola broji
350 učenika, a njihov broj se ne smanjuje, a tako bi
trebalo biti i u slijedećim godinama, rekla je, tijekom
zahvale Mirjana Faltis.

O važnosti potpisanog ugovora, obnove škole i
sportske dvorane za školu i općinu Lipovljani kratko
je govorio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani,
koji je naglasio da je općina Lipovljani prihvatila
zajednički sufinancirati projekt, iako nije osnivač
škole. Općina Lipovljani već dugo godina ulaže u
uređenje škola na svom području, kako bi se stvorili
što bolji uvjeti za školovanje sve djece s područja
općine Lipovljani. Nakon izrade projekta očekuje
milijunsku investiciju u objekte škole iz sredstava Europske unije.
Suradnja općine Lipovljani i županije je dobra i
ovo nije jedini projekt koji zajednički financiraju. Tu
su projekti iz kulture lipovljanskih udruga, te projekt
izgradnje reciklažnog dvorišta u Lipovljanima, pa je
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, još jednom
zahvalio županu i ostalim dužnosnicima u Sisačkomoslavačkoj županiji na pruženoj financijskoj
potpori projektima i potrebama iz Lipovljana.
Inicijativu i zajedničko financiranje izrade projekta obnove škole pozdravio je i Marin Piletić, zamjenik
župan Sisačko-moslavačke županije, koji je naglasio
da je županija i do sada ulagala novac u uređenje
školskih zgrada u mreži područnih škola lipovljanske
osnovne škole, te da ga raduje zajedničko financiranje ovog projekta.

SVEČANO DODIJELJENE SVJEDODŽBE ZA
43 UČENIKA OSMOG RAZREDA

JBOLJE UČENIKE
učiteljica prirode i biologije, Katica Stjepanek Jandrić, učiteljica fizike, Verica
Razum Hrmo, učiteljica vjeronauka,
Anka Doležal, učiteljica hrvatskog jezika, Tomislava Franić, učiteljica likovne
kulture i Tatjana Dlouhi, učiteljica
iz područne škole u Piljenicama i
voditeljica iznimno uspješne dramske
skupine.
Na kraju su uručene i posebne nagrade. Nagrađena je Ivana Babić, kao
najuspješnija sportašica škole, Florijan Rožić, kao najuspješniji sportaš,
Matea Dujić, kao najučenica godine i
Ivan Milinović, kao najučenik godine.
Mirjana Faltis, ravnateljica škole, predala je svima poklone i čestitala im na
postignutim uspjesima.

Još jednu generaciju učenika završnih, osmih razreda, svečanom dodjelom svjedodžbi, nadalje školovanje
i obrazovanje ispratili su nastavnici Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima, uz prisutnost njihovih
roditelja. Svečana podjela svjedodžbi za 43 učenika
osmih razreda održana je u ponedjeljak, 27. lipnja uz
prigodni program koji su izveli sami osmaši.
Čestitke na završenom osnovnoškolskom obrazovanju uputila im je Mirjana Faltis, ravnateljica
Osnovne škole i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. Nakon prigodnog programa kojim su se oprostili
od osnovne škole, ‘malim maturantima’ svjedodžbe
su podijelile učiteljice i razrednice Valentina Jugović
i Adriana Šegotić.
Svečana podjela svjedodžbi završila je pjesmom, i to bećarcem, o svakom nastavniku u školi, te

dodjelom nagrada za najuspješnije učenike osmih
razreda, koji su svih 8 razreda završili s odličnim ocjenama, odnosno ocjenom 5,0.
U školskoj godini 2015./2016. osnovno
školovanje u Lipovljanima završili su učenici:
8.A – Artić Ronaldo, Babić Ida, Bem Sebastijan, Dujić Matea, Grgić Ivan, Horvat Dorotea, Hrmo
Filip, Jurkić Antonija, Jurkić Luka, Klimčuk Valentina, Klišanin Nikolina, Lasek Maja, Lovrić Ivo, Lukšić
Hrvoje, Milinović Ivan, Mokoš Jakov, Mujanić Marina,
Panižić Melani, Pavlović Ivan, Radić Morana, Radić
Tamara, Rizvanović Aneta, Softa Luka i Tomić Đuka.
Razrednica je Valentina Jugović.
8.B – Baković Natalia, Bilandžija Ena, Biondić
Leona, Božić Grgo, Brkić Laura, Brkić Sara, Brtan Filip,
Crnojević Marija, Čavlina Mia, Duvnjak Ivan, Duvnjak Marko, Jambrišak
Marko, Jurić Antonela,
Kuharić Viktorija, Lukić
Tomislav, Mihaljević
Ana, Mirković Nikolina, Pernička Tomislav,
Štrban Marta i Tones
Petra. Razrednica je
Adriana Šegotić.
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UREDILI VODE PA OTVORILI
RIBOLOVNU SEZONU

Početkom svibnja, članovi Sportskog
ribolovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, tradicionalno otvaraju sezonu ribolova. Ove godina,
na svojim vodama priredili su zajedničku radnu
akciju i prvim dobrim ulovima, otvorili sezonu
ribolova, u nedjelju, 1. svibnja.

Iako je prijetila kiša,
članovi Sportskog ribolovnog društva ‘Šaran’, od
7 sati ujutro, u nedjelju,
1. svibnja okupili su
se na vodama kojima
gospodare i krenuli u
radu akciju održavanja
i uređivanja ribolovnih
terena. Svake godine sve
više je očišćene obale ribolovnih voda i sve više
je uređenih ribolovnih
mjesta, a ove godine velika je površina očišćena
jer je i broj članova
‘Šarana’ – sve veći. Za sada se u članstvo društva upisalo preko 80 članova,
a posebno raduje što je sve više žena i mladeži koji
se odazivaju boravku u prirodi i ribolovu.
Ove godine na uređenoj površini, dugoj gotovo jedan kilometar, gotovo da i nije nađeno otpada
i smeća, što je također rezultat dugogodišnjeg rada

na uređenju priobalnih površina i čuvanju prirodnog okoliša. Nakon višesatne akcije uređenja,
upriličeno je i otvorenje ribolova, a ribička sreća bila je različita. Kišno vrijeme ipak je otjeralo većinu
ribolovaca kući bez značajnijeg ulova, što se ne
pamti na početku ribolovne sezone. Čelništvo ŠRD
‘Šarana’ raduje što su ove godine mlađi članovi
imali više sreće i jače ulove jer očekuju da će tako i
mladi bolje ”zagristi’ u sportski ribolov koji im nudi
‘Šaran’ iz Lipovljana, na svim svojim vodama.
Svi koji se žele baviti sportskim ribolovom
mogu se učlaniti kod tajnika društva Veljka Lisca, jer na sve više voda mogu loviti članovi SRD
‘Šarana’. To je rezultat dogovora o reciprocitetu
ribolova s članovima susjednih društava iz Kutine i Jasenovca.
Kako bi imali što bolje vode, s bogatijim
ulovom, već niz godina članovi lipovljanskog
‘Šarana’ poribljavaju sve svoje vode, od Struga
do jezera kod Banove Jaruge. Ovog proljeća sve
svoje vode poribili su s 300 kilograma šarana vetrenca, a vjerojatno će s poribljavanjem nastaviti
i tijekom godine.

SKUPŠTINA VZO LIPOVLJANI

Članovi Vatrogasne zajednice općine Lipovljani (VZO) održali su u ponedjeljak, 4. travnja, 23.
redovnu godišnju Skupštinu. Nakon održanih
Skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava,
održana je i Skupština VZO Lipovljani na kojoj su
izaslanici iz društava, prihvatili izvješća o radu i
financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani, te donijeli plan rada i plan financijskog poslovanje za 2016. godinu.
Vatrogasna zajednica općine Lipovljani
jedna je od najmanjih zajednica na području
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije, a među ponajboljim je zajednicama
jer su vatrogasci i društva vrlo aktivni, dobro su
opremljeni i stalno spremni na pružanje potrebnih intervencija. Tako je to već niz godina, a
stožerno društvo, DVD Lipovljani, najzaslužnije
je za izvrstan rad i stalne pohvale, i društvu, i
čitavoj Vatrogasnoj zajednici. I ostala tri društva
Vatrogasne zajednice općine Lipovljani sve
bolje su opremljena, a dobrovoljni vatrogasci
izlaze na razne intervencije tijekom godine.
U protekloj godini vatrogasci VZO Lipovljani zabilježili su 117 intervencija, od čega je
bilo 7 požara otvorenog prostora, 3 požara
građevinskih objekata, 5 intervencija postavljanja plutajućih i apsorbirajućih brana, 50
ispumpavanja bunara i 52 razne druge intervencije, među kojima i 2 intervencije na otoku
Lastovu, gdje su lipovljanski vatrogasci prošle
godine bili na ispomoći požarne zaštite hrvatske
obale i otoka – čulo se, među ostalim, u izvješću
o radu VZO Lipovljani, koji je za prošlu godinu,
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na Skupštini podnio Zlatko Pješ,
zapovjednik
VZO
Lipovljani.
To je gotovo 7%
ukupnih intervencija
na području čitave
Sisačko-moslavačke
županije, čiji vatrogasci
u
prošloj
godini broje 1.662
intervencije,
od
čega 787 požara,
743 tehničke intervencije i 132 druge, razne
vatrogasne intervencije. Na spomenutim
intervencijama sudjelovalo je preko 5.200 vatrogasaca na području županije, a uloženo je preko
11.000 dobrovoljnih sati rada i dežurstava, iznio
je na Skupštini VZO Lipovljani Mijo Brlečić, broj
ukupnih intervencija vatrogasaca na području
čitave županije, uspoređujući ih s brojem intervencija vatrogasaca VZO Lipovljani.
Ovogodišnju redovnu Skupštinu Vatrogasne
zajednice općine Lipovljani vodili su čelnici zajednice Danijel Ribarić, predsjednik VZO, Zlatko
Pješ, zapovjednik i Marijana Pernar, tajnica VZO
Lipovljani. Od ukupno 27 članova Skupštine
VZO Lipovljani, 20 ih je bilo prisutno, uz goste s
većeg djela županije.
Osim 4 zajedničke sjednice, u protekloj
godini vatrogasci VZO Lipovljani uspješno
su surađivali i s općinom Lipovljani koja je za
vatrogastvo u prošloj godini ukupno izdvojila

205.000 kuna. Samo za rad Vatrogasne zajednice izdvojeno je nešto više od 106.000 kuna,
od čega su DVD Kraljeva Velika i Piljenice dobili
po 11.000 kuna, DVD Krivaj 8.000 kuna, a DVD
Lipovljani 47.000 kuna.
Na uspješnom radu Vatrogasne zajednice čestitali su mnogi gosti, a posebno je
radom bio zadovoljan Mijo Brlečić, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice SMŽ i
dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice,
koji je pohvalio višegodišnji vrijedni rad svih
vatrogasaca na području općine Lipovljani.
Čestitkama se pridružio i Tomislav Lukšić, koji
je izrazio zadovoljstvo radom i angažiranjem
vatrogasaca na svim potrebnim intervencijama
u svoje, i u ime Marija Ribara, načelnika općine
Lipovljani.Dobru opremljenost i raznovrsne
vatrogasne aktivnosti Općina Lipovljani i ove
će godine podržati sredstvima općinskog
proračuna, u iznosu od oko 200.000 kuna.

www.lipovljani.hr

USPJEŠAN NASTUP MLADIH VATROGASACA NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU
S ukupno 7 ekipa vatrogasnog podmlatka,
Vatrogasna zajednica općine Lipovljani sudjelovala je na 22. županijskom natjecanju djece i
vatrogasne mladeži, održanom u nedjelju, 10.
srpnja u Petrinji. Ekipe iz DVD-a Kraljeva Velika,
Piljenice i Lipovljani odlično su, brzo i ispravno
izvodile vatrogasne vježbe i ostvarile dobre plasmane na tablicama u svim kategorijama.
Najviše ekipa na županijskom natjecanju
bilo je u kategoriji dječaka od 6 do 12 godina,
a u njoj su se natjecale i 4 ekipe iz VZ općina
Lipovljani. Najbolji plasman, osvajanjem 24.
mjesta ostvarila je ekipa DVD Kraljeva Velika
1, čiji su dječaci vježbu izveli za 13,97 sekundi,
bez greške. Na 31. mjesto plasirala se je ekipa
DVD-a Lipovljani sa 14,37 sekundi odrađenom
vježbom, bez greške. Mrvicu slabiji su bili
dječaci DVD-a Piljenice koji su osvojili 35. mjesto, a na 38. mjesto plasirali su se dječaci DVD-a
Kraljeva Velika 2. Pobjednici u toj kategoriji je
ekipa DVD-a Repušnica koja je izvela vježbu
za 12,37 sekundi, a iza njih slijede ekipe iz DVD
Sela i DVD Potok. Ukupno su se natjecale 62
ekipe, a među najslabijima su bile ekipe iz Nove
Subocke, Krapja, Novske, Puske i Jasenovca.
Izuzetno uspješna bila je ekipa djevojčica
od 6 do 12 godina DVD-a Lipovljani. One su u
svojoj kategoriji osvojile 5. mjesto i za samo 16
stotinki boda ‘pobjeglo’ im je 3. mjesto i pehar
kao nagrada. No, raduje da je vježba odrađena
brzo i bez greške, a prostora za napredak u
radu ekipe uvijek ima. Djevojčice DVD-a Lipovljani izvele su vježbu za 13,84 sekunde, i
osvojile 5. mjesto, a vrlo uspješno slijede ih
djevojčice iz DVD-a Piljenice koje su izvele
vježbu za 14,19 sekundi i osvojile 8. mjesto. U
ovoj kategoriji ukupno je nastupilo 20 ekipa,
a pobijedile su djevojčice DVD-a Potok koje su

za 11,75 sekundi izvele vježbu, ispred ekipa iz
DVD-a Husein i Voloder. Među najslabijim ekipama su djevojčice iz Rajića i Brestače.
U starijim kategorijama, vatrogasne mladeži
od 12 do 16 godina, nastupila je po jedna ekipa
s područja VZ općine Lipovljani. U kategoriji
muška mladež, ekipa DVD Kraljeva Velika zauzela je 11. mjesto. Vježbu je izvela za 59,34
sekunde bez greške ,a štafetnu trku za 85,41
sekundi. Ukupno se natjecalo 19
ekipa, a pobijedila je ekipa iz DVDa Desno Trebarjevo.
U kategoriji ženska vatrogasna
mladež do 16 godina, na natjecanju je uspješno sudjelovala ekipa
DVD-a Lipovljani, koja je vježbu
izvela za 70,66 sekundi, uz dvije
greške, a štafetnu trku istrčale su
za 84,11 sekunde i tako osvojile 8.
mjesto. I u ovoj kategoriji pobijedila je ekipa Desnog Trebarjeva, a
ukupno se natjecalo 14 ekipa.
Za odlično izvedene vježbe
vatrogasne mladeži zaslužni su i
voditelji u vatrogasnim društvima.
U DVD-u Lipovljani to su: Ljerka
Šolaja i Tatjana Dlouhi, a pridružila
im se i Dragana Matković. U
DVD-u Kraljeva Velika to su Jurica Stipčević, Ljiljana Tomić i Vlado Mošunjac, a u DVD-u Piljenice
Marko Popović i Manuela Kvaternik.
Ekipe vatrogasnog podmlatka s područja
Vatrogasne zajednice općine Lipovljani pokazale su dobro znanje i solidnu uvježbanost, i ove su
godine ostvarile dobre rezultate. Najbolje plasirana ekipa djevojčica DVD-a Lipovljani, koju je
vodila Tatjana Dlouhi, bez obzira na ”tek” 5. mjesto, u samom je vrhu na području županije, ali ni

sve druge ekipe puno ne zaostaju. Ako se stalni
rad na uvježbavanju nastavi, još bolji rezultati
mogu se očekivati vrlo brzo. Kao što su i najavili
na ovogodišnjim godišnjim Skupštinama, vatrogasci na području Vatrogasne zajednice općine
Lipovljani, izuzev društva u Krivaju, započeli su
ozbiljan rad s djecom, što garantira nastavak
tradicije dobrovoljnog vatrogastva, koja na lipovljanskom području živi gotovo 130 godina.

Posebno raduje podrška roditelja čija djeca su se
uključila u rad vatrogasnih ekipa.
Izuzetno je lijepo bilo vidjeti roditelje djece
vatrogasaca iz Piljenica u velikom broju, kako
brinu i bodre svoju djecu na natjecanju u Petrinji,
a u koju su došli svojim osobnim automobilima.
Nešto manji broj roditelja iz Lipovljana pratio je svoju djecu. To cijeloj priči daje dodatnu
važnost, snagu i sigurnost da će se rad u vatrogastvu uspješno nastaviti.
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ODRŽANI 8. SPORTSKI SUSRETI UMIROVLJENIKA NAŠE ŽUPANIJE
Uoči ovogodišnjeg
Dana državnosti RH, u
petak, 24. lipnja, članovi
Udruge umirovljenika
općine Lipovljani bili
su po 8. puta domaćini
sportskim
susretima
članovima
udruga
umirovljenika s područja
Sisačko-moslavačke
županije. Ove godine na
‘Susretu’ je sudjelovalo
preko 130 umirovljenika iz 6 umirovljeničkih
udruga,
a
sportski
susreti završili su tradicionalnim zajedničkim
ručkom, te druženjem
uz pjesmu i ples, do noći.
Udruga umirovljenika općine Lipovljani jedna je od manjih udruga
umirovljenika na području Sisačko-moslavačke
županije, broji nešto više od 140 članova, ali
je vrlo aktivna u sportskim aktivnostima i u
druženju s članovima drugim udruga umirovljenika. Osnovana je u lipnju 2008. godine, a od
samog početka svog organiziranog rada Dan
državnosti RH slavi organiziranjem sportskim
susretima, a potom pjesmom i plesom.
Tijekom čitave godine članovi lipovljanske
Udruge umirovljenika provode razne aktivnosti. Rade, kažu, sve ono za što još uvijek imaju
snage i volje. To je i osnovni razlog zašto su osnovali svoju udrugu, a sve aktivnosti na kraju
završe pjesmom i plesom. Tako je bilo i ove godine, u čast Dana državnosti, u lipovljanskom
Društvenom domu
Udruga umirovljenika općine Lipovljani 8.
puta za redom bila je domaćin sportskim susretima udrugama umirovljenika iz gradova SMŽ-a.
U Lipovljane svake godine rado dolaze sportaši,
ali i plesači iz Gline, Siska, Kutine i Novske. Ove
godine bilo je 6 umirovljeničkih udruga, a iz
nedaleke Kutine došli su članovi dviju udruga, iz grada Kutine i Udruge umirovljenika
INA-Petrokemije. To je polovica svih udruga
umirovljenika na području županije. Natjecali
su se u kuglanju, preciznom gađanju pikada i
igranju belota.
U stalnom radu Udruga umirovljenika

općine Lipovljani ima veliku potporu Marija Ribara, načelnika općine Lipovljani, koji ima sluha
za njihove potrebe, za njihove ideje pa podržava
njihov rad, na čemu su mu jako zahvalni, i to su
javno istakli i tijekom ovogodišnjeg ‘sportskog
susreta’. U mnogim sredinama Udruge umirovljenika nemaju takvu podršku, niti financijsku
pomoć. Da bi pokrili sve troškove održavanja
ovih sportskih natjecanja, troškove djelomično
snose i sami sudionici sportskih susreta, a jednim dijelom kroz program rada troškovi se
pokrivaju financiranjem iz općinskog proračuna
– naglasio je Miroslav Horvat, predsjednik lipovljanske Udruge umirovljenika.
Osim općinskom načelniku, Udruga iz Lipovljana, zahvalna je i Matici umirovljenika RH,
koji podržavaju rad udruge, a sportskim susretima po treći puta za redom bio je prisutan i
Tomo Benko, zamjenik predsjednika Matice.
Prisutnost visokog gosta ovoj maloj udruzi, jako
puno znači. Zahvaljeno je i svim predsjednicima
udruga koji redovito dolaze na sportske susrete,
jer sustavno rade na pripremi i dolasku članova
na natjecanje u Lipovljane.
Nakon završenog sportskog natjecanja, a
prije zajedničkog ručka, u Društvenom domu
u Lipovljanima, podijeljeni su pehari najboljim
sportskim ekipama. U kuglanju je bila najbolja
ekipa iz Siska, a slijede ekipe iz Kutine i Lipovljana.
U belotu najbolja je ekipa udruge iz Petrokemije,

Zajedničko misno slavlje, a nakon toga
i vjernička procesija s nošenjem Presvetog,
vjernika rimokatoličke i grkokatoličke župne zajednice sa sjedištem u Lipovljanima, i ove godine

tradicionalno je održana na Tijelovo,
u četvrtak, 26. svibnja. Misno slavlje
i procesiju vodili su župnici Tomislav
Pavlović i Igor Grahovac -Fedešin.
Tijekom misnog slavlja u župnoj
crkvi sv. Josipa, otac Igor GrahovacFedešin, župnik župe sv. Ane, naglasio
je da ga raduje zajednička vjernička
procesija kojom svaki vjernik svjedoči
pripadnost svojoj vjeri i Kristu, pa je
pozvao da tako bude i ubuduće.
Nakon održane svete mise, tijelovska procesija, koja slavi sv. tijelo Kristovo,
krenula je iz župne crkve sv. Josipa,
prema župnoj crkvi sv. Ane, u kojoj se
je prvi puta zastavila na postaji procesije. Nakon
upućenih molitvi, procesija je ulicom Josipa Kozarca došla do druge sjenice gdje se, također
molilo. Dugačka kolona vjernika, predvođena

a slijede ekipe iz Siska i Novske. U preciznom
gađanju pikada pobijedile su članice udruge iz
Gline, a slijede ih ekipe iz Siska i Lipovljana.
Nagrade najboljima uručili su Mario Ribar,
općinski načelnik i Anka Doležal, predsjednica
Općinskog vijeća Lipovljana. Tom prigodom
načelnik Mario Ribar zahvalio je za organizaciju
sportskih susreta, ali i za sve aktivnosti tijekom
godine, svim članovima Udruge umirovljenika općine Lipovljani i naglasio kako tradiciju
započinju, ali i održavaju ljudi, a sportski susreti
umirovljenika već je vrijedna tradicija u Lipovljanima. Udruga umirovljenika općine Lipovljani
vrlo je aktivna udruga, a Općina Lipovljani će
uvijek pomagati i podržavati toliko aktivne i vrijedne udruge građana – poručio je Mario Ribar.
Tomo Benko, zamjenik predsjednika Matice
umirovljenika RH govorio je umirovljenicima o
aktivnostima i zahtjevima Matice umirovljenika
za poboljšanje standarda svih umirovljenika
u Hrvatskoj. Umirovljenike na sportskom susretu u Lipovljanima, pozdravio je i Vlado Klasan,
gradonačelnik Novske.
Sportski susreti u Lipovljanima i ove godine
završili su pjesmom i plesom, kao i dosadašnjih
godina, što je također prepoznatljiva aktivnost
umirovljenika i zbog koje mnogi dolaze na
sportske susrete pod motom: ‘Nije važno koliko je godina u našem životu, važno je koliko je
života u našim godinama.”

ZAJEDNIČKA TIJELOVSKA PROCESIJA
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križem i crkvenim barjacima, potom je glavnom
ulicom došla u park, gdje je pripremljena treća
sjednica, da bi vjerska procesija kroz centar Lipovljana završila ponovnim dolaskom u župnu
crkvu sv. Josipa.
Čitanje odlomaka Svetog pisma, molitve,
pjesme i klanjanje, uz nošenje Presvetog, obilježava
Tijelovsku procesiju. Tako je bilo i ove godine, na
Tijelovskoj procesiji u Lipovljanima u koju se je
uključio iznimno veliki broj vjernika. Put procesije
obilježile su i djevojčice koje su neumorno, cijelim
putem, iz svojih košarica bacale latice ruža.
Zajedničkom molitvom na kraju misnog
slavlja i Tijelovske procesije, u župnoj crkvi sv.
Josipa, odakle su i krenuli na procesiju, vjernici
lipovljanskog područja još jednom su potvrdili
zajedništvo u vjeri i pripadnost istom Bogu, na
čemu im je zahvalio župnik Tomislav Pavlović.
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UDRUGA ŽENA ‘VELIČANKE’ OBILJEŽILA 10 GODINA RADA
Zajedno s članicama sličnih udruga iz šire
okolice i predstavnicima mjesnog odbora i udruga iz Kraljeve Velike, Udruga žena ‘Veličanke’
obilježila je u subotu, 30. travnja, jubilarnu 10.
obljetnicu djelovanja. Osim svečane sjednice, uz
okruglu obljetnicu, podigle su i majban, majsko,
odnosno svibanjsko drvo, pokazujući koliko
cijene tradicijske običaje Kraljeve Velike, koje
njeguju kroz svoje aktivnosti.
Svečano obilježavanje 10. obljetnice
svog rada i djelovanja, članice Udruge žena
‘Veličanka’ priredile su u Društvenom domu
u Kraljevoj Velikoj. Svečanost je vodila Melita
Mihalić iz Lipovljana, a o 10 godina uspješnog
rada okupljenima je govorila Valentina Softa,
predsjednica Udruge žena ‘Veličanka’.
Tom prilikom prisjetila se osnivanja udruge
žena u Kraljevoj Velikoj, ali i ostalih udruga žena
na području općine Lipovljana i susjednih jedinica lokalne samouprave.
– Druženjem, i kroz sportske igre žena,
iskristalizirala se ideja o stvaranju udruga koje
će biti na korist ženama, ali i svakom mjestu,
u kojem se udruga osnuje. Tako je i nas 60-tak
osnovalo udrugu ‘Veličanka’, koja je kroz 10 godina radila mnoge aktivnosti, od humanitarnih
do sportskih – naglasila je u svom osvrtu na rad
udruge Valentina Softa.
Svojim radom pripomažu i drugim udrugama u svom mjestu, a najaktivnije su oko
obilježavanja Antunova u Kraljevoj Velikoj. Od
prošle godine, u okviru udruge, djeluje i grupa
slikara amatera s područja općine (SOL), pa je
svake godine sve veća aktivnosti i prepoznatljivost Udruge žena ‘Veličanke’.
Nakon svečane sjednice, na kojoj su se za
dobru suradnju i odgovorni rad ‘Veličankama’
zahvalile predstavnice drugih udruga žena,
ali i Zvonimir Andrilović, predsjednik Mjesnog

odbora Kraljeva Velika, u ime svim mjesnih
udruga, priređen je običaj podizanja majskog
drveta. Uz vatrogasnu spremnicu DVD-a Kraljeva Velika, zajedno s članovima Nogometnog
kluba ‘Stari Grad’ podignut je majban, u znak
10 godina uspješnog rada i djelovanja Udruge
žena ‘Veličanke’.
Većinu radova oko podizanja majskog drveta i paljenja krijesa, odradili su članovi ‘Starog

Grada’, no značajan doprinos kod podizanja majbana dale su i žene. I ne samo članice ‘Veličanki’
nego i gošće iz Piljenica, Lipovljana, Nove i Stare
Subocke, Ilove i Janja Lipe.
Obilježavajući 10 godina uspješnog rada, i
članice udruge ‘Veličanka’ priredile su za svoje
goste i sve članice zajedničko druženje. Na
njemu se je razgovaralo o daljoj suradnji i programima udruga žena.

KRIJES I MAJBAN PRIPREMILI NOGOMETAŠI
Iste večeri, uoči 1. svibnja,
praznika rada, i članovi Nogometnog kluba iz Kraljeve Velika,
na svojim Urijama podigli su majban i upalili veliki krijes. Njihovo
drvo, visoko gotovo 30 metara,
bilo je složeno i teško podići. No,
vješti majstori podizanja majbana, jer to je tradicijski običaj
u Kraljevoj, uspješno su okićeno
drvo podigli i sa zadovoljstvom
upalili krijes, uz koji su se nastavili družiti.

OBILJEŽILI 70. OBLJETNICE POBJEDE NAD FAŠIZMOM
Udruga antifašističkih boraca i
antifašista općine Lipovljani mala je,
ali vrlo aktivna udruga, koja tijekom
godine obilježava važne datume
vezane uz događaje u 2. svjetskom
ratu. Godišnju Skupštinu, na kojoj
su se prisjetili prošlogodišnjeg rada
održali su u subotu, 28. svibnja.
Ovogodišnju Skupštinu otvorio
je Željko Puić, predsjednik UABA
općine Lipovljani, koji je podnio i
izvješće o radu. U prošloj godini, u
kojoj se je obilježavala 70. obljetnica pobjede nad
fašizmom, članovi UABA općine Lipovljani bili su
prisutni na mnogim svečanostima u čast pobjede,
ali i komemoracijama žrtvama 2. svjetskog rata.
Posebno su istakli svoj odlazak na komemoraciju
stradalim u logoru Jasenovac, na obilježavanje
Dana ustanka naroda Hrvatske u Brezovici kod

Siska, te na cjelodnevni program prisjećanja na
lipovljanske žrtve jasenovačkog logora.
Članovi lipovljanskog UABA lani su raspolagali s 4.300 kuna, od čega su 3.000
kuna primili iz proračuna Općine Lipovljani. Za
troškove cvijeća i svijeća, Skupštinu i uređenje
spomenika podignutog žrtvama 1. svjetskog rata na lipovljanskom groblju
utrošili su 3.700 kuna. Ove
godine predali su projekte
u vrijednosti od 5.000 kuna
za financiranje iz općinskog
proračuna, istaknuo je
tijekom izvješća o financiranju udruge, blagajnik
Ivan Šelem.
Od
osamostaljivanja

UABA općine Lipovljani, prije 3 godine, na godišnjoj Skupštini je po
prvi puta sudjelovao i Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani. On je
pohvalio rad udruge, naglasio da
se članovima izlazi u susret kod
njihovih programa, no da se lani,
a tako je i ove godine, prihodovna
strana općinskog Proračuna ne puni
predviđenom visinom prihoda, pa
svi koji se financiraju iz općinskog
Proračuna ostvaruju manja sredstva,
pa tako i sve udruge građana.
Na Skupštini su bili i gosti iz udruga s
Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i
Sisačko-moslavačke županije, a skupštini je
nazočio i član gradske i županijske Zajednice
udruge UABA, te člana Predsjedništva Saveza
udruženja antifašističkih boraca i antifašista
Republike Hrvatske, Antun Maruski. Svi su govorili o svom iskustvu rada antifašističkih udruga,
problemu spomeničke baštine i financiranja.
Skupštinu su pozdravili još i Franjo Vlahović,
u ime pjevačkog zbora ‘Lira’, Mirko Knjižek u
ime Češke besede općine Lipovljani, te prisutni
gosti. Kako je na Skupštini bilo prisutno 11 od
19 članova, zaključeno je da lipovljanska udruga
ima malo članova pa će tijekom godine, članovi
ove udruge raditi na povećanju broja članova.
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NEMA PROMJENA NA ČELU OGRANKA MATICE HRVATSKE

Nakon odgovorno odrađenog mandata na
čelu Matice hrvatske, ogranak Lipovljani, Melita
Lenička, radišna profesorica hrvatskog jezika iz
Piljenica, vodit će ovu udrugu i slijedeće 4 godine. Tako su tajnim glasovanjem odlučili sami
članovi Matice, prisutni na redovnoj godišnjoj,
ujedno i izbornoj, Skupštini Matice hrvatske,
ogranak Lipovljani.
Skupštinu je otvorila Melita Lenička,
dosadašnja predsjednica, pozdravila sve okupljene članove i goste, i predložila voditeljstvo
redovne, ali i izborne Skupštine. Nakon usvojenog
dnevnog reda, članovi Skupštine najprije su usvojili promjenu imena svoje udruge. Na traženje
središnjice iz Zagreba, ubuduće će Matica

Hrvatska, ogranak Lipovljani, nositi naziv Ogranak
Matice hrvatske u Lipovljanima. Promjena je
jednoglasno prihvaćena.
Potom se prišlo
podnošenju
izvješća
o radu Ogranka Matice u Lipovljanima za
prošlu godinu, u kojem je za svaki mjesec
pojedinačno predstavljen rad i aktivnosti članova
Matice hrvatske. Radilo se, tijekom prošle godine, s članovima na prezentaciji likovnih i
literarnih susreta, radilo se s učenicima osnovne
škole, te na suradnji sa susjednim Maticama i
Savezom gradišćanskih Hrvata iz Slovačke.
Blagajnica Nada Toš podnijela je financijsko
izvješće po kojem je ukupni prohod Matice
hrvatske u Lipovljanima, u prošloj godini bio
11.284 kune, a ukupni rashodi bili su 8.147 kuna,
od čega su 8.000 kuna dobili za rad iz Proračuna
općine Lipovljani, a 2.000 kuna iz Proračuna
Sisačko-moslavačke županije.
Izvješća o prošlogodišnjem radu su usvojena, kao i Plan rada za 2016. godinu, u kojoj su

planirali 5 važnijih literarno-likovnih događanja,
te niz manjih aktivnosti. Prema planu rada i projektima pripremili su i financijski plan koji iznosi
10.000 kuna.
Na kraju ovogodišnje redovne Skupštine
prišlo se i tajnom glasovanju za čelništvo Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima u slijedećem
4-rogodišnjem razdoblju. Godišnja članarina
Matice hrvatske je 150 kuna, i samo onaj član
koji je platio članarinu, moga je glasovati i biti
biran. Za ovu godinu iz lipovljanskog Ogranka
Matice hrvatske članarinu su platila 24 člana, a
na Skupštini je bilo prisutno 14 članova. Nakon
tajnog glasovanja, sa 13 glasova, za predsjednika
Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima izabrana je dosadašnja predsjednica Melita Lenička.
Za njenu zamjenicu izabrana je Ljubica Novota,
za tajnika Jure Klišanin, a za blagajnicu Nada Toš.
U predsjedništvo Ogranka MH izabrani su još
Nevenka Zorić, Blaž Brebrić i Slavko Blažeković.
U Nadzorni odbor MH izabrani su Stjepan
Markanović, Ljubica Stublija i Stanko Skoko.
U ime načelnika općine Marija Ribara, i u
svoje ime, na dosadašnjem radu članovima Matice hrvatske u Lipovljanima čestitao je Miroslav
Horvat, dopredsjednik Općinskog vijeća.

RAZNOVRSNI KULTURNI SADRŽAJI NA SUSRETU PJESNIKA U PILJENICAMA

U Piljenicama je u subotu, 9. travnja, uz tihu i zelenu Pakru održan, po 4. puta za redom,
literarni susret ‘Rijeka, šuma, nebo’, uz koji je
pripremljeno i niz drugih, raznovrsnih kulturnih
sadržaja, što je dodatno obogatilo ovo druženje
kulturnjaka. Domaćin literarnog susreta bio
je Ogranak Matice hrvatske u Lipovljanima,
njegova predsjednica Melita Lenička i sama
mještanka Piljenica, te vrijedna piljenička Udruga žena Mlinarice.
Uz lipovljanski Ogranak Matice, ovaj susret
literata pomogli su organizirati i Ogranci Matice
hrvatske iz Kutine i Novske. Posebno je aktivan
bio Dragutin Pasarić, predsjednik kutinskog
Ogranka MH, kao i prof. Đuro Vidmarović, koji je
u svoje rodno selo doveo 20-tak literata iz Zagreba, kao i dosadašnjih godina. Članovi su oni
Društva hrvatskih književnika i Udruge ljubitelja
pera i kista ‘Pegaz’ iz Zagreba.
Susret ‘Rijeka, šuma, nebo’ ove godine
započelo je okupljanjem pred Društvenim
domom u Piljenicama. Od trsova vinove loze,
konja je izradio član Udruge ‘Arteco’ iz mjesta
Malino kraj Lužana u Slavoniji. Zajedno s drugim
rođacima, članovi obitelji Pavletić predstavili su
se u Piljenicama, gdje su došli tragom svojeg
prezimena.
Skulptorska i rezbarska djela u drvetu članovi
Udruge ‘Arteco’ posvetili su svom pretku, pradjedu Ivanu Pavletiću, lugaru iz Piljenica, te
Slugi Božjem Bonifaciju Pavletiću iz nedaleke
Zbjegovače. Govoreći na dočeku gostiju o lugaru
Ivanu Pavletiću i njegovom životu u Piljenicama,
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Dragutin Pasarić iz Kutine,
prisjetio se i književnog
i šumarskog rada vrlog
hrvatskog pripovjedača i
šumara Josipa Kozarca, koji
je u to isto vrijeme bio upravitelj lipovljanske šumarije.
Podsjetio je i da se je Tena, iz
istoimene kozarčeve pripovijetke, prezivala Pavletić, te
da vrlo uskoro, a dogodilo se
sredinom svibnja u Rimi, slijedi otvaranje procesa
svetosti, Sluge Božjeg Ivana Bonifacija Pavletića iz
Zbjegovače, koji je umro na glasu svetosti u Rimu.
Nakon razgledane izložbe rezbarija, u
Društvenom domu svim literatima i gostima
dobrodošlicu je poželjela i Melita Lenička, u ime
Ogranka MH u Lipovljanima. Sve goste toplo
je pozdravila, u ime općine Lipovljani, i Anka
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine
Lipovljani, koja im je zaželjela ugodan boravak i
veliku inspiraciju za nove autorske radove.
Pridružili su im se i učenici Područne škole
iz Piljenica. Oni su svoju dobrodošlicu uputili
igrokazom o dva zmaja, koji je ovog proljeća
bio predložen za državno natjecanje iz školskog
natjecanja Lidrano. Uvježbale su ih učiteljice Tatjana Dlouhi i Lidija Popović.
Na vrlo zanimljiv način, knjigu ‘Bonifacije, sin
Bezgrješne’, autorice Sonje Tomić, o životu Ivana
Bonifacija Pavletića, predstavio
je p. Mariano Passerini iz
Družbe Sinova Bezgrešne,
iz Rima, čiji je najuzoritiji redovnik bio upravo Bonifacije
Pavletić iz sela Zbjegovača.
Prevoditeljica je bila časne
sestre Miriam iz Kutine,
članica istog reda. Zanimljivu knjigu učenici, izvođači
igrokaza dobili su na poklon, kao nagradu za odlično
izvedenu predstavu. Nakon
toga su, pjesnicima i piscima, i

gastronomskim čarima ovog kraja, dobrodošlicu
poželjele članice Udruge žena Mlinarice.
Odmorište, turističko, uz Pakru, u centu
Piljenica, idealno je bilo za literarni susret i trenutke poezije ‘Rijeka, šuma, nebo’. Uz spomen
na 110. obljetnicu smrti Josipa Kozarca, šumara
i književnika, svoje zapise i rime kazivali su Đuro
Vidmarović i Jasna Popović Poje, a još su se
predstavili Joja Ricov, Stjepan Šešelj, Esag Jogić,
Franjo Mandić, Luka Stilinović, Katarina Brkić, i
Dragutin Pasarić.
Ovogodišnji pjesnički susret u Piljenicama završio je u Društvenom domu izložbom
karikatura. S 10-tak radova predstavio se
Miljenko Brezak iz Zagreba. Njegove karikature
predstavio je Mladen Mitar iz Kutine, a bilo je to
u spomen na svjetski poznatog, u Piljenicama
rođenog 1888. godine, karikaturista Branimira
Petrovića. Uz karikature, predstavljen je i roman
‘Ledina’, novinarke i književnice Božice Brkan,
koji je pisan na moslavačkoj kekavštini, varijanti kajkavskog jezika. O romanu posebne
književne težine govorili su Đuro Vidmarović, a
na moslavačkoj kekavici, roman je okupljenim
literatima prikazala prof. Katarina Brkić.
Predstavljanjem romana ‘Ledina’ završili su
ovogodišnji, 4. literarni susreti u Piljenicama,
koji su na obali zazelenjele Pakre ponudili niz
raznolikih kulturnih sadržaja za sve njegove
sudionike.
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ČLANOVI MATICE SLOVAČKE OBILJEŽILI BLAGDAN ĆIRILA I METODA
Velik broj članova Matice slovačke općine
Lipovljani okupio se, u nedjelju, 3. srpnja, kod
‘Slovačke etno kuće’ u Lipovljanima kako bi se
družili, i kako bi obilježili veliki slovački blagdan
Ćirila i Metoda, preporoditelja Slovačke. Tom
prigodom, zapjevalo se na slovačkom, a prigodno prisjećanje na povijesni rad slavenske braće
Ćirila i Metoda okupljenima je održao Dragutin
Pasarić iz Kutine.
Okupljene potomke doseljenih Slovaka
u Lipovljane, ali i prisutne goste, na početku
druženja pozdravio je Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke općine Lipovljani, koji je
tom prigodom i sam obukao mušku slovačku
narodnu nošnju. Potom su članovi tamburaške
i pjevačke grupe domaćeg KUD-a ‘Lipa’ zapjevali
jednu slovačku pjesmu, kako bi ugođaj druženja
bio još svečaniji.
U dvorištu ispred ‘Slovačke etno kuće’ okupljenima je govorio Ivan Hudec, podsjetivši ih
da Matica slovačka u Lipovljanima vrlo uspješno
radi već punih 20 godina i da se svi ciljevi
postavljeni kod osnivanja udruge ispunjavaju
prema očekivanom planu, a neki projekti, poput
‘Slovačke etno kuće’ i više od očekivanog.
Na ulogu poznate solunske braće u promicanju prijevoda Biblije, i drugih vjerskih knjiga
na slavenski jezik, u 9. stoljeću u Velikomoravskoj

kneževini, posebno na području današnje
Slovačke, grada Nitra, ali i šire, govorio je
publicist Dragutin Pasarić, predsjednik
Ogranka Matice hrvatske u Kutini. Iznio je i
osobit značaj pisma glagoljice, naznačivši
da proučavanje i izobrazba može i danas
činiti zanimljiv program svim članovima
prijateljskih matica – slovačke i hrvatske.
Uz, od ranije poznate spomenike na
glagoljici, uglavnom jadranske Hrvatske,
Baščanska ploča, i drugi zapisi, posebno je spomenuo posljednjih desetljeća
istraživački zanimljive spomenike iz Slavonije, pronađeni u Brodskom Drenovcu
i Lovčiću.
Uz povijesne okolnosti davnih stoljeća, naglasio je Dragutin Pasarić i vrijednosti koje je u
djelima slavenskih apostola šezdesetih godina
prošlog stoljeća prepoznao i Drugi vatikanski
sabor, naročito u bogoslužju na nacionalnom
jeziku i na području ekumenizma. U tome je
poseban doprinos pape Ivana XXIII, ali i pape
Ivan Pavla II., koji je Ćirila i Metoda 1980. godine
proglasio i suzaštitnicima Europe.
Članovi Matice slovačke općine Lipovljani već niz godina obilježavaju važan slovački
državni praznik u čast Ćirila i Metoda, koji se
slavi 5. srpnja. Kako je to radni dan, praznik i

priliku za okupljanje i druženje iskoristili su u
nedjelju, 3. srpnja. Tada su se prisjetili i programa
školovanja djece na slovačkom jeziku, o čemu je
govorila i Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne
škole, ali i o pozitivnim promjenama u lipovljanskoj Željanskoj ulici, koja je došla s izgradnjom
‘Slovačke etno kuće’, o čemu je govorila Anka
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine
Lipovljani.
Uz 20. obljetnicu rada, koja se obilježava
tijekom čitave godine, članovi Matice slovačke
obilježavajući nacionalni i vjerski blagdan
prisustvovali su i svetoj misi u župnoj crkvi sv.
Josipa u Lipovljanima, u dopodnevnim satima.

ODRŽANI 6. ‘SUSRETI DJEČJIH SKUPINA’ U LIPOVLJANIMA

Kako bi bogatu hrvatsku tradicijsku kulturu
mogli sačuvati i prenositi ju i pokazivati i dalje,
s koljena na koljeno, mlade naraštaje moramo
o njoj podučavati od malena. S ciljem očuvanja
tradicijske kulturne baštine, pjesma, plesa i igara,
Kulturno-umjetničko društvo ‘Lipa’ iz Lipovljana
krenulo je prije 5 godina u organiziranje ‘Susreta
dječjih folklornih skupina’.
U subotu, 9. travnja u Društvenom domu
u Lipovljanima održani su 6. ‘Susreti dječjih
skupina’, na kojoj su se predstavile dječje folklorne skupine iz 5 sredina središnje Hrvatske.
Susreti su pokazali, kako se u društvima dobro
radi s djecom, u što se ubraja i KUD ‘Lipa’, i kako
se naše mlade generacije još uvijek žele baviti tradicijskom kulturom, pjesmama i dječjim
igrama. Uz pomoć starijih članova društva,

uglavnom voditelja i tamburaša,
mogu uvježbati vrlo lijepe nastupe
s kojima bi bili zadovoljni i puno
stariji članovi KUD-ova.
Nakon 5 godina i 6. za redom,
organiziranih ‘Susreta dječjih
skupina’, vidi se kako su i nastupi
skupina sve bolji i bolji, kako se
njeguju, uz pjesmu i ples, i dječje
igre, i kako mladi žele plesati i koreografije koje izvode i puno starije
grupe u KUD-ovima. Stoga je Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’
zahvalila svima za dolazak na ‘Susrete’ i za složen rad s najmlađima, a
u ime općine Lipovljani, dobar rad
i dobre nastupe svim dječjim grupama zaželjela
je Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća
općine Lipovljani, otvarajući ovogodišnje ‘Susrete dječjih skupina’ u Lipovljanima.
Osim podrške u radu članovima KUD-a
‘Lipa’, općina Lipovljani na čelu s Marijom Ribarom, općinskim načelnikom, uz još neke
sponzore, od početka podržava ideju o
susretu dječjih folklornih skupina. Nakon 5
godina vidi se koliko je to bila odlična ideja
koja najmlađima približava tradicijsku kulturu, koju i oni svojim učenjem i nastupima
čuvaju za buduće generacije.
Ovogodišnje ‘Susrete dječjih skupina’
svojim nastupom započeli su domaćini,
mlađa skupina KUD-a ‘Lipa’. Ta skupina broji
oko 20 članova raznog dobnog uzrasta, a
uz hrvatske dječje pjesme i igre njeguju
i slovačke dječje pjesme i plesove. Predstavili su se dječjim pjesmama i igrama
Međimurja, koje je sa skupinom uvježbala
Ivana Toth, a pratnja im je bila tamburaška
skupina ‘Lipe’, koju vodi prof. Franjo Rodić.
Nakon domaćina na lipovljansku pozornicu izašla je mlađa skupina KUD-a
‘Mijo Stuparić’ iz Velike Ludine. Predstavili

su se dječjim pjesmama i igrama iz Moslavine.
Koreografiju ‘De devojke kolo vode’ postavila je
Dijana Jagodnik.
Folklorna skupina Društva ‘Naša djeca’ iz
Rajića ove godine predstavili su se dječjim
igrama, plesovima i pjesmama Slavonije, uz
glazbenu pratnju Eme Đurić.
U Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima dječja folklorna skupina djeluje 4 godine.
Nastupa na raznim svečanostima i programima
za potrebe škole, a uvježbavaju pjesme i plesove kontinentalnog dijela Hrvatske. Voditeljica
im je Ivana Toth, a na ovom ‘Susretu’ nastupili
su s igrama i plesovima Podravine, uz pratnju
tamburaške skupine Osnovne škole.
Pod imenom ‘Školsko zvono’ dječji ansambl KUD-a ‘Moslavina’ iz Kutine predstavio se
je dječjim igrama iz Moslavine i drugih regija,
koje poznamo kao igre: Išla majka s kolodvora, Školica, Ringe, ringe raja, Okoš bokoš …,
Zuja, Laste prolaze i Igra kolo. Voditeljica folklorne skupine je Aleksandra Savić – Nikitović, a

voditelj tamburaške skupine koja je pratila nastup dječjeg ansambla je Matija Krmek.
Na kraju ovogodišnjih, 6. ‘Susreta dječjih
skupina’, Škola folklora KUD-a ‘Preporod’ iz Dugog Sela, predstavila se je pjesmama i plesovima
iz Slavonije, pod imenom koreografije ‘Udarajte
moje noge bose’. Svim sudionicima programa
podijeljene su zahvalnice, uz zajedničko
druženje domaćina i gostujućih dječjih skupina.
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NOGOMETAŠIMA ‘SLAVONCA’ I ‘STAROG GRADA’ PREDSTAVNICI
‘KiK HRVATSKA’ DONIRALI GOTOVO 200 KOMPLETA DRESOVA

Vrlo vrijednu donaciju nogometnih dresova, gotovo 200 kompleta za nogometne ekipe
svih uzrasta, uručili su u četvrtak, 2. lipnja predstavnici KiK Hrvatska, čelnicima i nogometašima
NK ‘Slavonac’ iz Lipovljana i NK ‘Stari Grad’ iz
Kraljeve Velike. Za predstavnike KiK Hrvatska,
kraći prijem u vijećnici općine Lipovljani, priredio je i Mario Ribar, općinski načelnik zajedno
s Tomislavom Lukšićem, svojim zamjenikom,
kako bi im i osobno zahvalio na vrijednoj
donaciji darovanoj svim nogometašima općine
Lipovljani.
Predstavnici KiK Hrvatska obrazložili su
općinskom čelništvu svoju donatorsku akciju
‘Maknimo djecu s ulice!’, koju upravo provode
već po treći puta, a u kojoj, najveći europski tekstilni trgovac odjećom, njemački KiK Textilien
hrvatskim nogometnim klubovima donira nogometne dresove za sve uzraste njihovih ekipa.
Na akciju se prijavljuju sami klubovi i ekipe, a
KiK Hrvatska im poklanja komplete dresova
prema iskazanoj potrebi. Tako su NK ‘Slavonac’
donirali 95 kompleta dresova, a NK ‘Stari Grad’
primio je 101 komplet dresova. Dresovi su clima cool, a sadrže gornji i donji dio, štucne, te
sportsku torbu po setu momčadi.
Donirane dresove, većina nogometaša oba
nogometna kluba općine Lipovljani, odmah je
obukla, i iz znaka zahvalnosti fotografirala se zajedno s predstavnicima donatora.Nogometaši

‘Slavonac’ to su učinili na malonogometnom
igralištu u centru Lipovljana, a nogometaši
‘Starog Grada’ donatore su dočekali na svojem
igralištu na Urijama.
Zahvalili su donatorima i pozvali ih na svoje
utakmice. Predstavnici KiK Hrvatska pozvani
su u Lipovljanima na ‘Lipovljanske susrete’,
u čijem će se sportskom programu koristiti

donirani dresovi ‘KiK’-a, a u Kraljevoj Velikoj,
na predstojeći nogometni turnir za Antunovo,
na kom će zaigrati nogometne utakmice u darovanim dresovima.
Donatori su sve njih pozvali na otvorenje
Kik-ove trgovina u Kutini, čiji početak rada
očekuju sredinom srpnja i poželjeli im puno
sportskog uspjeha u novim dresovima.

Donator najveće donacije u Hrvatskom nogometu
KiK Textilien, njemački tekstilni lanac i
broj 1 u Europi, jedna je od najbrže rastućih
tvrtki na ovom području. U ljeto 2011. godine
KiK je ušao u Hrvatsku i malo je reći osvojio
tržište najbržom ekspanzijom u zemlji. Sada je
KiK u svim hrvatskim gradovima, a nedavno je
otvorena 72., dok je dugoročni plan preko 100
filijala.
Na pravom mjestu u pravo vrijeme – KiK
kupcima nudi zaista sve, od trendy odjeće za
cijelu obitelj, nakita i ukrasa, dječjih igračaka,
kućnih i ostalih potrepština, pa do modnih dodataka za kućne ljubimce – odlična kvaliteta za
nevjerojatno povoljne cijene!
Svakim danom KiK u Hrvatskoj zapošljava
nove ljude, a trenutno se ponosi s preko 500
djelatnika. Ova uspješna tvrtka svojom

efikasnošću postavlja nove trendove u
poslovanju. Hrvatska je u odnosu na druge
države u kojima KiK posluje u vrhu poslovanja,
samo 2015. godine KiK je u Hrvatskoj ostvario
promet od gotovo 34 milijuna €.
Prva poslovnica otvorena je 1994. u
njemačkom Düsseldorfu, danas KiK posluje s
preko 3.260 filijala diljem Njemačke, Austrije,
Češke, Slovenije, Hrvatske, Poljske i Slovačke
u kojima zapošljava gotovo 22.000 radnika.
Ovo mega poduzeće sa sjedištem u njemačkom
Bönen-u, godišnje ostvaruje promet od preko
1,75 milijardi €.
Na njemačkom je KiK skraćenica za „Kunde
ist König, što prevedeno znači “kupac je kralj“,
a upravo to je i glavni moto ovog tekstilnog
lanca. Dođite provjeriti!

ODRŽANO LOVAČKO NATJECANJE U GAĐANJU POKRETNIH META

Članovi Lovačkog društva ‘Srnjak’ iz Lipovljana bili su domaćini natjecanju lovaca u
gađanju pokretnih meta, u okviru moslavačke
lige. Natjecanje je održano u srijedu, 22. lipnja,
kod lovačke kuće u Krivaju.
Gađanje pokretnih meta, znano i kao
gađanje glinenih golubova, ima svrhu održavati
dobru strjeljačku kondiciju svakog lovca u
gađanju pokretnih meta čitavo vrijeme kroz
godinu, a posebno u vrijeme lovostaja. Gađanje
pokretnih meta dio je i sportskog nadmetanja
lovačkih društava među njihovim članovima, te
prilika za zajedničko upoznavanje i druženje nakon natjecanja.
U moslavačkoj lovačkoj ligi natječe se 5
lovačkih društava, a svako je domaćin jednog kola natjecanja. U Krivaju je, kod lovačke
kuće, održano 4. kolo ovogodišnjeg natjecanja. Sudjelovali su lovci moslavačkih društava
i domaćini, lovci LD ‘Srnjak’ iz Lipovljana. Na
pokretne mete puca se u jednom krugu s po 10
hitaca, a rezultati članova ekipe se zbrajaju.

20

Nakon završenog gađanja održava se i
natjecanje streljačkog fair playa, svojevrsnog
kup natjecanja, u kojem svaki natjecatelj puca
na pokretnu metu dok ne promaši jer tada
ispada iz daljeg natjecanja. Tko ostane posljednji, pobjednik je fair play natjecanja. Trećina
strijelaca, na žalost, već u prvom krugu ispadnu,
jer od prve ne pogode leteću metu.
Na natjecanju u Krivaju, najbolji rezultat
postigli su lovci LD ‘Fazan’ iz Kutine, i osvojili prvo mjesto. Drugoplasirani su bili lovci LD Kuna iz

Osekova, a vrlo dobri su bili i strijelci LD ‘Srnjak’ iz
Lipovljana, I. ekipa, koji su osvojili 3. mjesto.
S malom razlikom u bodovima, 4. mjesto osvojili su lovci LD ‘Šljuka’ iz Popovače, pa slijede
strijelci LD ‘Fazan’ iz Volodera, a posljednji su bili
članovi II. ekipe LD ‘Srnjak’ iz Lipovljana.
U natjecanju strjeljačkog fair playa, u kojem
je sudjelovalo 36 lovaca, najbolji je bio Bojan
Radošević iz LD ‘Fazan’ iz Kutine.
Nakon održanog natjecanja Damir Kojnok, predsjednik LD iz Lipovljana i Siniša Nađ,
voditelj natjecanja, uručili su pehare najboljima. U nedjelju, 26. lipnja završilo je natjecanje
članova moslavačke lige, natjecanjem u Ravniku
kod Volodera.
U pripremi ovog natjecanja i sudjelovanja
u moslavačkoj lovačkoj ligi, članovi Lovačkog
društva iz Lipovljana, kod lovačke kuće u Krivaju
uredili su i strelište, na kojemu će ubuduće i sami
više trenirati gađanje pokretnih meta. Dobre rezultate lovci su zajednički proslavili kuhanjem
lovačkog gulaša, a nazdravili uz moslavačka vina.

www.lipovljani.hr

ODRŽANA IZVANREDNA SKUPŠTINA
NOGOMETNOG KLUBA ‘SLAVONAC’
Zbog izuzetno loše sezone, loših rezultata,
zbog malog odziva igrača na utakmice i raznih
problema, posebno s igračima seniorske ekipe,
te ispadanja u niži rang natjecanja, članovi Uprave ŠNK ‘Slavonac’ iz Lipovljana podnijeli su
ostavke. Stoga je u subotu, 16. srpnja održana
izvanredna Skupština nogometnog kluba iz Lipovljana, na kojoj je izabran novi predsjednik
nogometnog kluba, te novi članovi Izvršnog i
Nadzornog odbora kluba.
Na čelo ŠNK ‘Slavonac’, za novog predsjednika izabran je Dalibor Nerlović, nogometni
veteran ‘Slavonca’, koji je već bio predsjednik
kluba. Za prvog dopredsjednika izabran je Radovan Miško, također nogometni veteran kluba,
a za drugog dopredsjednika Nikola Horvat, aktivni nogometaš seniorske ekipe. Za blagajnika
je izabran Milenko Liščinski, a za tajnika (i likvidatora) kluba Ivica Maletić.
Osim članova na dužnosti, u Izvršni odbor
ŠNK ‘Slavonaca’ izabrani su još: Darko Miško,
Željko Pogačić, Vedran Duda, Danilo Herić, Josip Krajči, Mihael Topić, Igor Hadžinski, Antonio
Bilandžija i Marko Štavalj, kao članovi odbora.

U Nadzorno odbor kluba izabrani su: Robert
Mladić, kao predsjednik odbora, te Neven Žabek
i Tomislav Dudaš, kao članovi odbora.
Izvanrednu Skupštinu ŠNK ‘Slavonac’ iz Lipovljana vodio je Mladen Martinovski, dosadašnji
predsjednik kluba u ostavci, uz članove Radovana
Miško i Željka Pogačića, a zapisničar je bio Ivica
Maletić. Na Skupštini se okupio velik broj članova
kojima je stalo da klub nastavi s radom i igranjem.
Uz iznošenje problema oko slabog odziva igrača, posebno domaćih, na aktivniji rad
u klubu, a posebno oko igranje na prvenstvenim utakmicama, čulo se i da klub posluje
bez gubitaka i dugovanja, i da se želi osigurati
rad najmlađim nogometašima uključenim u
članstvo kluba. Stoga će nova uprava ‘Slavonca’
prioritet usmjeriti na rad s najmlađima. ‘Slavonac’
ima više ekipa mladih uzrasta, od prstića do juniora, s kojima se želi natjecati u Nogometnom
središtu Sisak. Seniorska ekipa slijedeće sezone,
koja će započeti krajem kolovoza, igrat će rang
niže od dosadašnje, u 2. županijskoj nogometnoj ligi, Nogometno središte Novska.
Uprava će, naglašeno je na izvanrednoj

Skupštini, pripremiti i izmjenu klupskog Statuta
s ciljem povećavanja članova Izvršnog odbora,
najviše do 13 članova, kako bi rad kluba bio što
bolji. Seniorska ekipa mora se popuniti s novim
igračima, s kojima se očekuju bolji rezultati i
plasman kluba u gornjem dijelu tablice 2. ŽNL.
Na izvanrednoj Skupštini kluba bio je i Mario
Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je čestitao
novoj upravi na izboru i zaželio bolji rad i puno
bolje rezultate u novoj sezoni. Pozdravio je i
orijentaciju kluba na vlastite igrače i okretanje
k radu s najmlađim ekipama, koji će postupno
donijeti i bolju budućnost ‘Slavoncu’.

ODLIČNI REZULTATI RADA S NAJMLAĐIM NOGOMETAŠIMA ‘SLAVONCA’
Nogometni
klub
‘Slavonac’ iz Lipovljana
u trenutnoj natjecateljskoj sezoni ima 6 ekipa,
od najmlađih ‘prstića’,
koji još ni u školu nisu
krenuli, do najstarijih
veterana,
nekadašnjih
igrača prve momčadi.
Dok starije ekipe, na čelu
sa onom najvažnijom,
seniorskom, trese kriza
kadrova,
nedostatka
igrača, a samim time i kriza
rezultata, najmlađe ekipe
su vrlo uspješne, posebno
mlađi i stariji pioniri.
To dokazuje da Nogometni klub ‘Slavonac’ ima
zavidnu budućnost igranja s domaćim, vlastitim
igračima, ali ne trenutnu,
nego dugoročnu, koja će
se pokazati tek za nekoliko
godina. Za sada se čelnici
kluba, a posebno roditelji,
mogu
radovati
vrlo
uspješnom radu i postignutim rezultatima najmlađih, lipovljanskih
nogometaša.
Nakon uočenog problema u radu s djecom
zainteresiranom za igranje nogometa, pripremljen je dobar program rada, a s organiziranim
radom, u suradnji s osnovnom školom, vrtićom
i općinom Lipovljani, krenulo se 16. siječnja
ove godine. Odaziv djece na poziv da treniraju nogomet, vrlo je dobar, jer na treninzima i
utakmicama sudjeluje preko 50 prstića, limača
i pionira. Ozbiljan rad s najmlađima preuzeo je
Robert Mladić iz Kraljeve Velike u svojstvu koordinatora trenera, zaljubljenik u nogomet i rad s
najmlađim ekipama. Okupljaju se dva puta tjedno na treninzima, na kojima se ozbiljno vježba i

radi, uz dolaske na utakmice.
Sav rad prate i podržavaju roditelji, koji
prema svojim mogućnostima ekipe prevoze na
utakmice, kupuju dio opreme, i stalna su podrška
treneru, klubu i najmlađim nogometašima.
Podršku je dala i Općina Lipovljani, proračunskim
sredstvima, a uskoro se očekuje i potpisivanje sponzorskog Ugovora sa INA-om, oko
opremanja najmlađih nogometaša. Posebno je
zadovoljstvo na utakmicama, koje sa zanimanjem prate roditelji, nakon čega se zajedno s
djecom raduju ostvarenim rezultatima. Na kraju
proljetnog djela natjecanja, lipovljanski najmlađi
nogometaši na vrhu su svojih liga, što je rezultat
upornog rada, ali nije najvažniji cilj u ovoj etapi

rada s djecom. Druge ekipe
na nivou Nogometnog
saveza su različite, jer se
s nekima radi, a s nekima
ne, ali većina klubova ih
ima kako bi zadržali status
prve ekipe u natjecanju.
Zato su i rezultati s tim ekipama različiti, ali uglavnom
igrači ‘Slavonaca’ imaju
pobjednički skor.
Nakon odličnih rezultata u pola godine rada,
želja je da se ekipe prstića,
limača, mlađih i starijih pionira NK ‘Slavonac’
uključe u natjecanje na
nivou županijske lige. To
bi donijelo kvalitetnije
protivnike, i bio bi bolji
pokazatelj stalnog rada i
treninga. Za to bi se trebali još pojačati strukom,
školovanim trenerima, i još
omasoviti bazu igrača.
Pozivaju se roditelji, da
uključe svoju djecu u rad
nogometnog kluba ‘Slavonac’ jer sport kod mladim ima važnu ulogu u
njihovom razvoju i odgoju. Posebno se taj poziv
odnosi na djecu od 6 do 14 godina, koji ozbiljno
žele trenirati nogometnu vještinu.
Na jednoj od posljednjih utakmica proljetne
prvenstvene sezone, mladi nogometaši ‘Slavonca’ pobijedili su svoje vršnjake iz Bročica s
11:5. U prvom poluvremenu mlađi pioniri vodili
su sa 7 golova razlike, pa su drugo poluvrijeme
najmlađi ‘prstići’, sa starijim i jačim gostima, mogli odigrati bez opterećenja. Nakon završetka
prvenstva, rad će se organizirano nastaviti, a
utakmice će se igrati po turnirima. Takav rad i
rezultati vraćaju vjeru u uspješnost i budućnost
NK ‘Slavonac’ iz Lipovljana.
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SJAJAN NASTUP NINE KRALJIĆ NA EUROSONGU U ŠVEDSKOJ !!!
Nina Kraljić, rođena Lipovljanka, bila
je predstavnica Hrvatske na ovogodišnjoj
pjesmi Eurovizije, što se održavala u
Švedskoj. U utorak, 10. svibnja uspješno
je izvela svoju pjesmu ‘Lighthouse’ čime
se je plasirala na završnu večer koja je
održana u subotu, 14. svibnja.
Na prvoj polufinalnoj večeri, Nina
Kraljić nastupala je peta po redu, i peta po
redu je saznala, pri objavljivanju rezultata, da se je plasirala na finalnu večer. Tako
je Hrvatska nakon 7 godina ponovo bila
na završnoj večeri Eurosonga, pjevačkog
natjecanja europskih zemalja, na kojem
je ove godine sudjelovalo 42 zemlje.
Kako stanovnici svoje zemlje ne
mogu glasovati za svog predstavnika na natjecanju, nego za sve druge
predstavnike, ulazak na završnu večer
pokazatelj je da se je Ninina pjesma
‘Lighthouse’ svidjela glasačima ostalih
europskih zemalja. Nini i ekipi HTV-a, to je
bio dalji impuls za odličan nastup i na finalnoj večeri. Osim toga, Nina se svidjela

i novinarima službenog portala Eurosonga koji su joj dodijelili titulu miss
Eurosonga ESCKAZ – (Eurovision Song
Contest Knowledge A to Z), kako se ističe
u obrazloženju, zbog njene unutrašnje i
vanjske ljepote.
S podrškom i neizvjesnošću gledao
se nastup Nine Kraljić i u domu obitelji
Kraljić u Lipovljanima, gdje su europsko
pjevačko natjecanje gledali otac Željko
i mlađa sestra. Mama Irena i baka Dinka
Tisaj, svojoj Nini podršku su pružale iz
gledališta arene Eurosonga u Stockholmu, u koji su otputovale 3 dana prije
nastupa. I u mnogim domovima u Lipovljanima, posebno među mladima, sa
zanimanjem se pratio nastup Nine Kraljić
na Eurosongu. Lipovljani se ponose
uspješnim pjevačkim nastupima Nine,
uz pružanje podrške od prošlogodišnjeg
natjecanja i pobjede na ‘The Voiceu’.
Nina je nastupila u zabavnom programu
prošlogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, s
nekoliko pjesama.

U KRALJEVOJ VELIKOJ POVREMENO SE SNIMAJU
SCENE ZA BUDUĆU TELEVIZIJSKU SERIJU NOVE TV
Dvije, tri obiteljske kuće i njihova dvorišta
u Kraljevoj Velikoj postale su nedavno ‘filmski set’, odnosno mjesta gdje se snima nova
televizijska serija, koja će se od jeseni početi
prikazivati na Novoj TV. To je bio povod i
da Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, i
njegovi suradnici iz mjesnog odbora Kraljeve
Velike, održe kraći radni dogovor s članovima
produkcijskog tima serije.
Radni dogovor održan je u vijećnici, u
petak, 1. srpnja, kada je po četvrti put organizirano snimanje na lokacijama u Kraljevoj
Velikoj, koja u novoj seriji predstavlja slavonsko selo sa širokim putom, odnosno šorom.
Neka vanjska događanja, eksterijeri u seriji, bit
će tako snimljena i u Kraljevoj Velikoj, dok se
događanja u zatvorenom prostoru, odnosno
interijeru, snimaju uglavnom na setu u Zagrebu, gdje je na prostoru Velesajma izgrađen
čitav set za novu seriju.
Što se to događa u Kraljevoj Velikoj, od
početka snimanja u travnju, zanima stanovnike
tog naselja? Mnogi su već saznali da se radi o
snimanju nove televizijske serije, što članovi
snimateljske ekipe nisu ni tajili, ali što se u noj
događa, kakva je radnja tek se nagađa. Iako je
već poznato da ćemo u novoj dramskoj seriji
Nove TV gledati poznate glumce poput Milana
Štrljića, Jana Kerekeša, Matka Knešaureka, Ecije
Ojdanić, Helene Buljan, Marka Torjanca, Duška
Valentića, Roberta Kurbaše, Dijane Vidušin,
Hrvoja Barišića, Petre Dugandžić i dr., više detalja o novom televizijskom projektu doznat će se
tek nešto kasnije jer serija kreće od jeseni. Radi
se o dramskoj seriji s više nastavaka, te možemo
pretpostaviti da će se snimanje serije u Kraljevoj
Velikoj nastaviti i tijekom jeseni i zime.
Nova TV serija u kojoj ćemo gledati i kadrove
iz Kraljeve Velike, vjerojatno će se emitirati pod
nazivom ‘Zlatni dvori’. Za sada je, tijekom snimanja u Kraljevoj Velikoj, sve išlo bez problema
i prema planu, a članovi produkcijskog tima
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ističu susretljivost domaćina. Članovi mjesnog
odbora Kraljeve Velike, Zvonko Andrilović i Ljiljana Tomić, jako su ponosni što je baš Kraljeva
Velika izabrana za televizijsko snimanje i spremni su snimateljskoj ekipi tijekom boravka u
Kraljevoj Velikoj pripomoći u svakom trenutku.
Ljepota okoliša, čistoća i raznolikost, te

tradicijski štih lijepe i mirne sredine, velika su
prednost općine Lipovljani, čiji stanovnici bi te
izvrsnosti trebali više koristiti za turističku ponudu. Raduje i da je ta ljepota Kraljeve Velike
prepoznata od produkcijske ekipe Nove TV, pa
će sadašnji izgled Kraljeve Velike ostati trajno
zabilježen u televizijskoj produkciji.
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