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USKRSNU Isus doista – Aleluja !

Radi nas i radi našega spasenja došao je na svijet živio s nama, prošao 
kroz muku i uskrsnuo. Posvetio je cjelokupni život svakog čovjeka, te dao 

USKRSNA  ČESTITKA  ŽUPNIKA

Ni kiša nije spriječila članice ‘Hrvatskog srca’, asocijacije 
žena Općinske organizacije HSS-a Lipovljani, da u ponedjel-
jak, 21. ožujka uljepšaju i osvježe park u centru Lipovljana 
za predstojeći Uskrs. Nakon niza dana pripreme, u roku od 
2 sata, postavljeni su uskrsni zečeve koji su odmah postali 
nova atrakcija stoljetnog lipovljanskog parka. 

Mali i veliki uskrsni zečevi na biciklima po parku, na 
klupama i uz kestenje, gnijezda s pisanicama i pisanice 
okićene po ukrasnom grmlju, od ponedjeljka krase i inače 
lijep park, kroz koji dnevno prođe veliki broj Lipovljanaca. 
Uskrsni zečevi na biciklima vrlo su lijepo pripremljeni i 
dekorirani, pa daju notu zabave i mame smiješak, što ih 
čine velikom atrakcijom za sve šetače u parku. 

- Htjele smo svoje sumještane razveseliti, nasmijati 
i malo razvedriti u ovo predblagdansko doba, pa smo 
odlučile pripremiti zečeve u ljudskim situacijama – kroz 
smiješak je isticalo 10-tak članica ‘Hrvatskog srca’ koje su 
radile na postavljanju uskrsnih zečeva, gnijezda i pisanica 
u lipovljanskom parku.

Svaki izloženi uskrsni zec (ili zečica) u parku imaju svo-
ju priču, koju će otkrivati sami sumještani, kroz dolazeće 
uskrsno vrijeme. Uloženi trud članica ‘Hrvatskog srca’ 
donio je novo uređenje parka, ali i veću zanimljivosti bo-
ravka u njemu, u uskrsno vrijeme buđenja novog života.

USKRSNI  ZEČEVI  NOVA  SU  ATRAKCIJA  PARKA  U  LIPOVLJANIMA

osmišljenje patnje i trpljenja, kroz uskrsnuće koje je najsavršenije Božje 
djelo.

Pitajući se danas zašto trpimo, u osobnom smislu, u obiteljskom 
smislu, u društvenom smislu; pitajući se zašto trpimo od bolesti, zašto 
trpimo od strahovanja, zašto trpimo od različitih kriza današnjice – Krist 
daje odgovor: U svom pozivu ‘’pođite za mnom’’. Pošli smo za njim od 
dana krštenja, pošli smo za njim od kad smo primili križ života, te nas 
poziva da nosimo taj križ trpljenja i muke na dostojanstven način kao 
što je to činio i On. Dakako, i mi često molimo u svojim životnim situaci-
jama ‘’ako je moguće neka nas mimoiđe…’’, ali kao vjernici pozvani smo 
da kažemo i drugi dio kristove molitve iz Gecemanskog vrta ‘’…. Ali ne 
moja, nego Tvoja neka bude volja’’. 

U duhu Kristova uskrsnuća sve vas pozivam, braćo i sestre da 
prihvaćamo današnji život sa svim njegovim sastavnicama, strpljivo 
noseći svoje križeve jer znamo kome smo povjerrovali. Sve vas pozi-
vam da svoju vjeru u uUskrsnuće jačate kroz nedjeljnje svete mise, kroz 
osobnu molitvu a napose kroz svetu ispovjed i pričest kako bi uskrsli 
Gospodim snagom svoga Duha zahvaćao u dubinu našeg  srca, te nam 
dao snage, jakosti, strpljivosti i ustrajnosti za svako dobro djelo koje po-
duzimamo u osobnom, obiteljskom i društvenom zalaganju.

Župnik lipovljanski Tomislav Pavlović

S  CVIJEĆEM  I  PISANICAMA  ORGANIZIRALE  HUMANITARNU  AKCIJU
Udruga žena ‘Ruže’ iz Lipovljana pripremila je tradicionalnu humanitarnu akciju u kojoj 

cvijećem, a ove godine i pisanicama, skupljaju novac za pomoć potrebitima i crkvi. Prodaju 
narcisa, kojima se skreće pozornost na problem raka dojki, i podjelu pisanica organizirale su na 
Cvjetnicu, u nedjelju, 20. ožujka u Lipovljanima i Kraljevoj Velikoj.

Stotinu cvjetova narcisa i 500 lijepo obojenih pisanica naši sumještani nagradili su 
novčanim prilozima, prema svojim mogućnostima, a prikupljeno je nešto više od 2 tisuće kuna. 
Oboljelom mladiću iz Lipovljana uručili su 700 kuna, a oko 1.500 kuna ići će za potrebe župne 
crkve sv. Josipa.

Osim što članice ‘Ruža’ veseli ova humanitarna akcija u kojoj mogu pomoći nekom u potre-
bi, priprema akcije u kojoj su bojale čak 500 pisanica, donijela im je priliku da se zajedno druže 
i predlažu nove akcije.
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Zbog početka prvih radovima na izgrad-
nji izlazno-ulaznog prometnog čvora na 
autocesti kod Lipovljana, vrlo značajnih rado-
va za lipovljansko područje, radni sastanak u 
općini Lipovljani s Mariom Ribarom, načelnikom 
općine Lipovljani i njegovim suradnicima održali 
su, u srijedu, 3. veljače, predstavnici Hrvatskih 
autocesta, kao investitor projekta, predstavnici 
Strabaga, kao izvođača radova i predstavnik 
IGH, kao nadzora radova. 

U ime HAC-a o projektu izgradnje promet-
nog čvora govorio je Danijel Starčević, glavni 
inženjer projekta, a prisutan je bio i Alan Kosty, 

glavni inženjer HAC-a. O početku radova i din-
amici izvođenja radova izvijestio je Krešimir 
Brunović, tehnički voditelj grupe Strabag, uz 
prisutnost Krešimira Čera, glavnog inženjera 
gradilišta u Lipovljanima. Prisutan je bio i Alek-
sandar Šarić, u ime nadzora radova koje će 
obavljati IGH, a zbog eventualne pomoći pri 
obavljanju poslova i suradnje, radnom sas-
tanku su bili prisutni i suradnici općinskog 
načelnika: Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika, 
Danijela Matejaš, pročelnica, Nikola Horvat, 
komunalni redar, Miroslav Pavičić, direktor ko-
munalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’ i Roman 

Ovad, građevinski suradnik općine Lipovljani. 
Hrvatske autoceste ugovorile su izgradnju 

prometnog čvora Lipovljani sa Strabagom, po-
slovnom udrugom s partnerima, te nadzor nad 
radovima s IGH-om. Očekuju dobar posao, gradnju 
bez većih problema i završetak radova u ugovore-
nom roku od 2 godine. Rok za izgradnju čvora je 
nešto duži zbog specifičnog terena na kojem se 
gradi prometni čvor. Trasa budućeg prometnog 
čvora već je obilježena i iskolčena, a na radilište su 
stigli i prvi strojevi. Rok za izgradnju izlaza na auto-
cestu kod Lipovljana su dvije godine, a vrijednost 
radova iznosi nešto više od 45 milijuna kuna.

Na lokalnim prometnicama kroz Lipovljane, 
tijekom izvođenja radova, očekuje se pojačan 
promet pa se stanovnici mole za razumijevanje 
pri prometovanju, naglašeno je na zajedničkom 
sastanku. 

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani izra-
zio je veliko zadovoljstvo započinjanjem radova 
na izuzetno bitnom projektu za općinu Lipov-
ljani. Nakon izgradnje prometnog čvora, na 
autocesti kod Lipovljana, očekuje se pokretanje 
i drugih, planiranih, gospodarskih aktivnosti ko-
je će doprinijeti razvoju općine Lipovljani.

RADNI  SASTANAK  O  POČETKU  RADOVA  
NA  IZGRADNJI  PROMETNOG  ČVORA 

Za prvu ovogodišnju sjed-
nicu Općinskog vijeća općine 
Lipovljani bilo je pripremljeno 19 
točaka dnevnog reda, a još dvije 
točke su dodane na početku 
sjednice, pa su općinski vijećnici, 
u utorak, 1. ožujka raspravili 
21 točku dnevnog reda. Sjed-
nicu je vodila Anka Doležal, 
predsjednica Općinskog vijeća, 
a na sjednici je bilo prisutno 12 od 13 vijećnika 
Općinskog vijeća.

Nakon prihvaćenja dnevnog reda, s dvi-
je točke dopune, bez rasprave je usvojen i 
zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća. 
Sjednica je započela odlukom o donošenju, 
odnosno prihvaćanju II. izmjena i dopuna Pros-
tornog plana uređenja općine Lipovljani. Nakon 
toga održan je aktualni sat na kom su 3 vijećnika 
uputila 5 pitanja, uglavnom, Mariu Ribaru, 
načelniku općine Lipovljani.

Nakon odgovora na vijećnička pitanja, 
načelnik Mario Ribar, obrazložio je i prve izm-
jene i dopune Proračuna općine Lipovljani za 
2016. godinu. Zbog obveza iz prošle godine, u 
visini od oko 390.000 kuna, koje su uzrokovane 
smanjenim prilivom očekivanih i planiranih 
prihoda, posebno od rudne rente i većeg izd-
vajanja za povrat poreza, mnogi rashodi za ovu 
godinu su još dodatno smanjeni. Sve iz preven-
tivnih razloga, kako ubuduće, ako se ovakav 
trend pada prihoda nastavi, Općina Lipovljani 
ne bi imala financijskih poteškoća. No, zbog 
uplata namjenskih sredstava, u ovoj godini, ug-
lavnom iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost RH, za planirani prihod iz prošle go-
dine, ukupan iznos Proračuna općine Lipovljani 
porastao je za 8,6%. Tako su prve ovogodišnje 
izmjene i dopune Proračuna općine Lipovljani 

na mnogo mjesta donijele dodatnu štednju, a s 
uplaćenim sredstvima Fonda, donijele su ukup-
no povećanje Proračuna s planiranih 10.054.182 
kuna na 10.927.432 kuna.

Bez rasprave, vijećnici su izglasali I. izmjene 
i dopune Proračuna općine Lipovljani za 2016. 
godinu, a onda i sve točke koje su vezane na te 
izmjene. Prihvaćeni su prijedlozi izmjena Plana 
razvojnih programa, Plana gradnje komunalne 
infrastrukture, Plana javnih potreba u kulturi, ja-
vnih potreba u sportu i Program sufinanciranja 
novog zapošljavanja u 2016. godini.

Nakon bloka točaka dnevnog reda vezanih 
uz izmjene Proračuna, prihvaćena je analiza 
stanja sustava civilne zaštite, te smjernice raz-
voja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s 
trogodišnjim financijskim planom, na području 
općine Lipovljani.

Vijećnici su, na prijedlog stručnih službi Je-
dinstvenog upravnog odjela, donijeli odluku 
o privremenom korištenju javnih površina, 
nekretnina i predmeta za izbornu promidžbu, 
te odluku o odabiru ponude za prijevoz poko-
jnika koji se financira iz općinskog Proračuna. Na 
natječaj je stigla ponuda ‘Lipokom servisa’, koja 
je i prihvaćena.

Vijećnici su prihvatili i nalaz revizije 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekret-
ninama jedinica lokalne i područne samouprave, 

a neke primjedbe dane kod 
revizije, već su lani, u Općini Lipov-
ljani, započeli otklanjati. Donijeta 
je i odluka o popisu pravnih osoba 
od posebnog interesa za Općinu 
Lipovljani. To su 4 pravne osobe, 
LIP-KOM d.o.o., ‘Lipkom servisi’, 
d.o.o., Dječji vrtić Iskrica i Narodna 
knjižnica i čitaonica Lipovljani.

Bez rasprave je prihvaćeno 
izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpa-
dom na području općine Lipovljani za 2015. 
godinu, a izglasan je i prijedlog o prihvaćenju 
ugovora o partnerstvu i sufinanciranju projekta 
‘Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani’ i Vodo-
spremnik i crpna stanica Torovi.

Na kraju sjednice Općinskog vijeća općine 
Lipovljani, izglasane su i točke dnevnog reda 
usvojene kako dopune. Prihvaćen je prijedlog 
potpora u poljoprivredi na području općine 
Lipovljani u razdoblju 2016.-2020. godine, te 
prijedlog o potrebi izmjene i dopune Strateškog 
plana gospodarskog razvoja općine Lipovljani 
od 2014. do 2017. godine.

OPĆINSKI VIJEĆNICI IZGLASALI PRVE IZMJENE I 
DOPUNE  OPĆINSKOG  PRORAČUNA  ZA  2016.  GODINU

Smanjena plaća 
Općinskom načelniku

Na inzistiranje samog općinskog načelnika 
donijeta je odluka o plaći i drugim pravima 
općinskog načelnika, pa kojoj mu je smanjena 
plaća u visini 10% bruto dohotka, a klub vijećnika 
vladajuće koalicije HSS-SDP- HNS-HSU-HSLS ni-
je sretan s tom odlukom, pa su to prihvatili, s tim 
da su na sjednici zatražili da se kod boljeg stanja 
prihoda općinskog Proračuna, taj iznos odmah 
vrati na dosadašnji iznos.
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Ugovore o početku stipendiranja troje 
studenata s područja općine Lipovljani, svečano 
su, u utorak, 29. prosinca, u općinskoj vijećnici 
potpisali novi stipendisti i Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani. Odluku o dodjeli tri stipendi-
je, na sjednici održanoj 21. prosinca, donijeli su 
članovi Općinskog vijeća općine Lipovljani, na-
kon provedenog javnog natječaja. 

Od ove studenske godine, iz Proračuna općine 
Lipovljani, stipendirat će se još i Tomislav Brebrić 
iz Lipovljana, Mirna Sabadoš iz Kraljeve Velike i 
Marinela Kvaternik iz Piljenica. Mjesečna stipendi-
ja iznosi 700 kuna, a glavni kriteriji pri odabiru 
dodjele stipendija bila je deficitarnost potrebnih 
zanimanja na području općine Lipovljani. Studen-
tice Marina Sabadoš i Marinela Kvaternik studiraju 
rani predškolski odgoj i obrazovanje na fakulteti-
ma u Zagrebu i Osijeku, a Tomislav Brebrić studira 

POTPISANI  UGOVORI   O  STIPENDIRANJU  TROJE  STUDENATA 
Muzičku akademiju u Zagrebu.

Nove stipendiste, koji su na potpisivanje 
ugovora o dodjeli stipendija došli u pratnji 
roditelja, pozdravio je Mario Ribar, općinski 
načelnik sa suradnicima: Ankom Doležal, pred-
sjednicom Općinskog vijeća i Tomislavom 
Lukšićem, zamjenikom načelnika. Naglasio 
je kako već niz godina općina Lipovljani sti-
pendira studente svog područja, a uz tri nova 
ugovora, ubuduće će se stipendirati ukupno 7 
studenata, za što se u Proračunu općine Lipovl-
jani godišnje osigurava oko 50 tisuća kuna. 

Ove jeseni bio je raspisan javni natječaj za 
dodjelu 9 stipendija, sve za deficitarne kadrove, 
no samo se 5 studenata s područja općine Li-
povljani javilo na natječaj, od kojih dvoje nije 
zadovoljilo tražene kriterije. Članovi Općinskog 
vijeća tako su donijeli odluku da se stipendiraju 

tri studenta, uz iznos stipendije od 700 kuna. 
Ugovori su potpisani do kraja studiranja, a ako 
se studiranje prekine studenti su dužni vratiti 
dobivenu stipendiju. Studenti Mirna, Marinela i 
Tomislav potom su pročitali i potpisali ugovore, 
a općinski načelnik Mario Ribar zaželio im je 
uspješno studiranje.

U petak, 18. prosinca održana je redovna pro-
gramska Skupština LAG-a Moslavina. Skupština 
je održana u Kloštar Ivaniću, u ugostiteljskom 
objektu ‘Ladanj kod strica’, obitelji Paulić. 

Nakon riječi dobrodošlice domaćina 
Skupštine, načelnika općine Kloštar Ivanić, Željka 
Filipovića, predsjednik LAG-a Moslavina, Andrija 
Rudić, predložio je dnevni red Skupštine kojeg su 
prisutni članovi LAG-a usvojili. Na skupštini LAG-a, 
bio je prisutan i načelnik općine Lipovljani, Mario 
Ribar, kao predstavnika članova ovoga LAG-a, 

ODRŽANA REDOVNA PROGRAMSKA SKUPŠTINA LOKALNE AKCIJSKE 
GRUPE  MOSLAVINA

Općine Lipovljani i TZ Općine Lipovljani, koji se 
i obratio svim članovima LAG-a, te ih informirao 
kako Općina Lipovljani ostaje u sastavu LAG-a 
Moslavina, objasnivši pri tome cijelu situaciju.

Skupština je nastavljena s izborom radnih 
tijela, te izvješćem verifikacijske komisije, na-
kon čega je voditeljica LAG-a Moslavina, Anica 
Lenart dala financijsko izvješće o radu LAG-a s 
objašnjenjem svih stavki, te nastavila s izvješćem 
o radu LAG-a Moslavina u 2015. godini. Lani je 
započeo početak provedbe LEADER natječaja 

Za sve gospodarstvenike općine Lipovljani, 
načelnik općine Mario Ribar, priredio je tradi-
cionalni božićni prijem, u srijedu, 23. prosinca. 
Bila je to prilika da se još jednom kratko svi pod-
sjete na poslovanje tijekom ove godine, i da  se 
porazgovara o poslovanju u idućoj godini.

Okupljenim malim i srednjim poduzetnicima, 
obrtnicima, poljoprivrednicima i čelnim ljudima 
općinskih ustanova, na početku božićnog pri-
jema kratko se obratio načelnik Mario Ribar. 

BOŽIĆNI  PRIJEM  ZA  GOSPODARSTVENIKE  OPĆINE  LIPOVLJANI
Podsjetio je sve da je poslovanje općine Lipov-
ljani ove godine bilo teško, prije svega zbog 
smanjenja prihoda od rudne rente i poreza na 
dohodak, pa se zbog pomanjkanja ovih finan-
cijskih sredstava nije ostvarilo sve željeno. 

U 2016. godini nastavit će se ulaganja u in-
frastrukturu općine Lipovljani, u obnovu cesta 
i dovršetak izgradnje odvodnje. Osim toga, 
očekuju se i radovi na izgradnji izlazno-ulaznog 
čvora na auto cestu, što bi trebalo pomoći razvoju 

gospodarstva, poduzetničkih 
zona i novim ulaganjima na 
području općine Lipovljani. 
Stoga je načelnik općine za-
hvalio svima koji posluju u 
svojim poduzećima i obrtima, 
posebno u ovim teškim i neiz-
vjesnim vremenima.

Zahvalio je, i pred svima 
pohvalio, i čelnike općinskih 
ustanova za uspješno 
provođenje mjera aktivne 
politike zapošljavanja. 
U odnosu na isto razdo-
blje prije godinu dana, 

nezaposlenost općine Lipovljani pala je za go-
tovo 20%. Uspoređujući, pokazuje se da od 
ukupno 330 osoba, nezaposlenih u studenom 
2014. godine, u studenom 2015.godine, taj je 
broj smanjen na njih 270, što je još uvijek visoka 
stopa nezaposlenosti, ali je za 20% pala. Dio je 
zaposlen u drvnoj industriji, a dio je zaposlen 
kroz aktivne mjere zapošljavanja, odnosno ‘ja-
vne radove’ pa općina Lipovljani ima jedno od 
najvećih smanjenja nezaposlenosti izraženih u 
postotcima na području Sisačko-moslavačke 
županije, a u odnosu na isto razdoblje prošle 
godine.

-To je pokazatelj da općina Lipovljani 
pokušava aktivno raditi na smanjenu nezaposle-
nosti svojih stanovnika, pa će se tako nastaviti i 
u idućoj godini, i kroz investicijske i subvencijske 
potpore, koje su u mogućnosti općine Lipov-
ljani – istaknuo je, tijekom kratkog obraćanja, 
načelnik Mario Ribar. 

Svi gospodarstvenici, predstavnici insti-
tucija s područja Općine, a bilo ih je 30-tak na 
božićnom prijemu, potom su darivani skromnim 
poklonom.  Božićni prijem nastavio se domjen-
kom za sve prisutne gospodarstvenike.

– Podmjere 19.1. te partnerstvo LAG-a u pro-
jektu ‘Prijamni centar Repušnica - moslavačka 
vrata u Park prirode Lonjsko polje’. Također se 
raspravljalo i o članarinama, a usvojeno je da 
se zasada one neće mijenjati, iako su najniže u 
odnosu na druge LAG-ove, te će se i dalje plaćati 
putem Odluka koje se šalju svakom članu LAG-a. 

Nakon toga, predstavljen je plan prihoda 
i rashoda LAG-a Moslavina u 2016. godini, te 
plan rada u kojem, između ostalog, treba spo-
menuti izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a 
Moslavina, te pripreme članica za nadolazeće 
Mjere 19.2., 19.3. i 19.4..

Na kraju Skupštine, Bojana Markotić Krstinić, 
predstavnica RREC Primus Fortissimus, svim 
prisutnim članovima Skupštine LAG-a, održala 
je uvodnu radionicu o izradi Lokalne razvojne 
strategije, te je ukazala na određene stavke stat-
uta koje treba izmijeniti kako bi olakšali prijave 
na nadolazeće mjere financiranja i kako bi osig-
urali njihovu prihvatljivost.
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Osnovnu školu Josipa Kozarca u Lipovljanima 
i područnu školu u Staroj Subockoj, koja se nalazi 
u mreži područnih škola lipovljanske osmoljetke, 
u petak, 18. prosinca obišao je Ivo Žinić, župan 
Sisačko-moslavačke županije sa suradnicima. 
Domaćin mu je bila Mirjana Faltis, ravnateljica 
Osnovne škole Josipa Kozarca i Anka Doležal, 
predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani. 

Župan Ivo Žinić došao je u obilazak škole u 

OSNOVNU  ŠKOLU  U  LIPOVLJANIMA  OBIŠAO  ŽUPAN  IVO  ŽINIĆ
Staroj Subockoj povodom završetka 
radova na vanjskom uređenju 
školske zgrade. Ravnateljica Mir-
jana Faltis zahvalila je svima koji 
su novčano pomogli da se, nakon 
unutrašnjeg uređenja prije 2 godine, 
ove jeseni završi i vanjska obnova 
školske zgrade i dijela dvorišta, u 
vrijednosti od oko 200 tisuća ku-
na. Župan je izrazio zadovoljstvo 
viđenim i pohvalio brigu za uređenje 
školske zgrade i izvedene radove. 

U matičnu školu u Lipovljanima, župan je 
došao po prvi puta. Najprije je obišao školu i 
školsku sportsku dvoranu, a potom je održan rad-
ni sastanak na kojem je pružio podršku zahtjevu 
za obnovom školske sportske dvorane. Projekt 
obnove vanjske ovojnice dvorane vodit će lipov-
ljanska Osnovna škola, a županija će sudjelovati 
sa stručnom i financijskom potporom.

Prilikom obilaska školske sportske dvorane 

župan Ivo Žinić i sam se uvjerio u dotrajalost 
poda u sportskoj dvorani, kojeg je najpotreb-
nije zamijeniti u 30 godina staroj dvorani. Ona 
se svakodnevno koristi za nastavu tjelesne kul-
ture, ali i za ostale sportske događaje, školske 
priredbe i svečanosti. Anka Doležal, pred-
sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani 
pozdravila je župana u ime općine Lipovljani 
i naglasila važnost dobre suradnje Sisačko-
moslavačke županije i općine Lipovljani, te 
potrebu što hitnije obnove školske dvorane, ka-
ko mlade generacije učenika u Lipovljanima ne 
bi bile zakinute za važan tjelesni odgoj tijekom 
osnovnoškolskog obrazovanja.

Obnova školske dvorane bit će najvažniji in-
vesticijski cilj Osnovne škole u idućoj godini, uz 
potpunu potporu Sisačko-moslavačke županije. 
Školstvo je u nadležnosti djelovanja županije i 
županijskih službi, pa se projekt obnove školske 
sportske dvorane bez županijske potpore ne bi 
ni mogao realizirati.

Temeljem točke 13. Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u 2016. godini 
na području Općine Lipovljani Klasa:300-01/16-01/01, Urbroj: 2176/13-01-16-01 od 
01. ožujka 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje

Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja 
u 2016. godini na području Općine Lipovljani»

I. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Općine Lipovljani za sufinan-
ciranje novog zapošljavanja, te samozapošljavanja s ciljem direktnog utjecaja na brži 
razvoj poduzetništva na području Općine Lipovljani.

Sredstva iz stavka 1. ove točke su bespovratna.
II. Korisnici sredstava iz točke 1. ovoga poziva su:
-Obrtnici sa sjedištem na području Općine Lipovljani,
-Mali poduzetnici /prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50/, sa 

sjedištem tvrtke na području Općine Lipovljani i min.50% u privatnom vlasništvu,
-Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja, ako 

je tvrtka/obrt koji se osniva min. 50% u privatnom vlasništvu,
-Srednji poduzetnici / prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 250/

sa sjedištem na području Općine Lipovljani i min. 50% u privatnom vlasništvu,
-Pravo na korištenje sredstava po ovom Programu ne mogu ostvariti obrtnici/

poduzetnici za novozaposlene, obrtnici/poduzetnici za samozapošljavanje za novozapo-
slene osobe na radnim mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim 
i sličnim djelatnostima.

III. Kod kandidiranja za sredstva projekta obvezno je ispuniti slijedeće uvjete:
-Da korisnik sredstava/poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2. ovog poziva,
-Obveza poslodavca je da zadrži postojeći broj zaposlenih dok traje dodijeljena 

potpora,
-Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog Programa poslodavac mora zadržati na-

jmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora o zapošljavanju,
-Osoba koju poslodavac prijavljuje kao novozaposlenu osobu mora se voditi u Eviden-

ciji nezaposlenih osoba u HZZ, Područni ured Kutina, ispostava Novska.
-Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,
-Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.
Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja, ako 

podnose zahtjev za sredstva po ovom Programu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
-Da korisnik sredstava /poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2. ovoga poziva,
-Da je poslodavac korisnik mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja,
-Obveza poslodavca je da zadrži poslovanje tvrtke/obrta najmanje jednu godinu od 

dana registracije tvrtke /obrta registrirane tijekom 2016. godine,
-Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,
-Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.
IV. Korisnik sredstava iz ovog Programa /poslodavac/ podnosi ZAHTJEV za sredstva 

Općini Lipovljani 30 dana nakon zaključenog Ugovora o zapošljavanju s novozaposle-
nom osobom najkraće na rok od 12 mjeseci:

Uz   zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
-Opći podaci o podnositelju ZAHTJEVA /naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/faks, 

Poslovna banka, broj žiro računa/,
-Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika o broju stalno zaposlenih osoba,
-Ovjerenu presliku OBRTNICE i/ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar,
-Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena kopija (ne starije od 30 dana)
-Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika da će se zadržati postojeći broj zaposlenih na-

jmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora s novozaposlenom osobom za koju je 

podnesen zahtjev za sufinanciranje,
-Presliku Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom (jednom ili više njih),
-Dokaz da je novozaposlena osoba bila na Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, 

Područni ured Kutina, ispostava Novska.
-Dokaz podnositelja ZAHTJEVA da su podmirene sve porezne obveze prema RH, 

te sve financijske obveze prema Općini Lipovljani.
Korisnik sredstava iz ovog Programa uz mjeru HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja 

podnose zahtjev za sredstva Općine Lipovljani nakon ishođenja dokumentacije  za 
korištenja mjera HZZ-a, uz zahtjev se podnosi slijedeća dokumentacija:

- opći podaci o podnositelju zahtjeva (naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/fax, 
Poslovna banka , broj žiro računa),

-presliku dokumenta po kojem je odobreno korištenje mjera HZZ-a sufinanciran-
je zapošljavanja,

-Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da će novoosnovana tvrtka /obrt poslo-
vati najmanje godinu dana od registracije iste,

-Ovjerenu presliku obrtnice i/ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski 
registar,

-Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana,
-Dokaz podnositelja zahtjeva da su podmirene sve obveze prema RH i Općini 

Lipovljani,
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
 Korisnici sredstava iz ovog Programa ZAHTJEV mogu podnijeti do 30. studenog 

2016. godine.
Sredstva se odobravaju za poticanje novih zapošljavanja u poduzetništvu i obrtu 

u slijedećim iznosima:
-7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta, sa 

područja Općine Lipovljani, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/
baccalareus i mag. Struke na radnom mjestu VŠS i VSS struke,

-5.500,00 kuna na jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa 
područja Općine Lipovljani sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu 
SSS i VKV struke i ,

-3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa 
područja Općine Lipovljani sa stupnjem obrazovanja NKV bez zanimanja.

Isti iznos prema stručnoj spremi primjenjuju  se i kod sufinanciranja 
samozapošljavanja.

V. Zahtjeve za sredstva po ovom Javnom pozivu Općinski načelnik će riješiti u 
roku od 30 dana od dana podnošenja istih i o istima donijeti Odluku.

Sredstva se uplaćuju na žiro račun podnositelja zahtjeva u roku d 60 dana od 
dana donošenja pozitivne Odluke.

VI. Zahtjevi za dodjelu sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se Je-
dinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 
Lipovljani, putem pošte ili osobno.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Lipovljani ili na telefon 044 676 004, 044 635 602.

Sve informacije u svezi Javnog poziva i Programa sufinanciranja novog 
zapošljavanja u 2016. godini na području Općine Lipovljani možete vidjeti na web 
stranici Općine Lipovljani www.lipovljani.hr .

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 30. studenog 2016. godine, a u prilogu Javnog 
poziva je i Program.

OPĆINA LIPOVLJANI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
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U četvrtak, 25. veljače u Zagrebu, u sjedištu 
Veleposlanstva Republike Ukrajine u RH održan 
je radni sastanak na temu Republika Ukrajina 
- Zemlja partner Lipovljanskih susreta 2016. 
Domaćin radnog sastanka bio je Veleposlanik 

RADNI  SASTANAK  SA  VELEPOSLANIKOM  UKRAJINE 
Republike Ukrajine u RH, Nj.E. Oleksandr 
Levchenko, sa suradnicima.

Izaslanstvo Općine Lipovljani pred-
vodio je općinski načelnik Mario Ribar, s 
članovima Organizacijskog odbora ‘Lipov-
ljanskih susreta’, Ivanom Semenjukom, 
predsjednikom KPD Karpati Lipovljani 
i predstavnikom ukrajinske nacionalne 
manjine općine Lipovljani, te Mirkom Fe-
dakom, predstavnikom ukrajinske 

nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj 
županiji. 

Na radnom sastanku se razgovaralo u ugod-
nom ozračju, te su ukratko predstavljeni datum 
održavanja, 26., 27. i 28. kolovoza, ideja i okvir 

Sve udruge građana, koje se financiraju iz 
proračuna Općine Lipovljani, upoznate su s promje-
nama načina financiranja iz općinskog, ali i drugih, 
proračuna koju je donijela nova državna Uredba 
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja 
udruga. Kako je većina odredbi promijenjena, mijen-
jaju se način i postupak financiranja i sufinanciranja, 
a najavljena je i skora objava javnog natječaja za 
financiranje rada udruga u 2016. godini, koji je pri-
premljen prema novim odredbama Uredbe. 

Na zajedničkom sastanku predsjednika svih 
udruga koje djeluju na području općine Lipovl-
jani, govorilo se o izmjenama, načinima isplate 
i podnošenju novih programa za financiranje 
i sufinanciranje. Prisutne je o promjenama, 
koje propisuje nova Uredba, izvijestila Danijela 
Matejaš, pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Lipovljani. Na sastanak pred-
stavnika udruga, u četvrtak, 11. veljače, u 
općinsku vijećnicu u Lipovljanima odazvalo se 
20 predstavnika udruga. U 2015. godini, prije 
obvezne preregistracije udruga građana, na 

UDRUGAMA OPĆINE LIPOVLJANI OBJAŠNJENE PROMJENE 
FINANCIRANJA  IZ  PRORAČUNA

području općine Li-
povljani, djelovalo je 
28 različitih udruga.

Svima je upućen 
poziv na zajednički 
sastanak kako bi se 
pojasnile promjene 
u postupku dodjele 
sredstava, koje donosi nova Uredba o kriteri-
jima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za 
opće dobro koje provode udruge. Gotovo sve su 
se i odazvale pozivu na sastanak.

Pročelnica Danijela Matejaš pojasnila je prom-
jene prilikom kandidiranja projekata i povlačenja 
sredstava, a ujedno je najavila za sredinu mjeseca 
i raspisivanja novog natječaja za ovu godinu. 
Natječaj će se provesti po novim odredbama, 
trajati će mjesec dana, kako bi svi mogli kandidi-
rati svoje programe, a nakon njegovog završetka  
udrugama će se moći, ako zadovolje kriterije 
predviđene novom Uredbom i pravilnikom, 

isplaćivati planirani novac za rad i pripremljene 
projekte. Pojedini predstavnici udruga postavl-
jali su još i dodatna pitanja, a svi su zaključili da 
će morati puno više raditi na administrativnom 
dijelu pripreme programa za financiranje i sufi-
nanciranje projekata za opće dobro, te da su se 
znatno pooštrile odredbe za rad udruga građana.

Zbog takvih promjena je i održan zajednički 
sastanak kako bi se sve udruge te klubovi, s 
područja općine Lipovljani, mogli razumjeti nove 
odredbe i pripremiti sve tražene uvjete za svoje 
projekte. Općini Lipovljani je u cilju pomoći svim 
udruga u kandidiranju i pisanju programa, koji 
je sada obavezan prema zakonskim odredbama.

sadržaja ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, a 
svakako je okvirno definirana i uloga zemlje part-
nera u ovogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’. 

Općina Lipovljani i Organizacijski od-
bor ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’,  
dobilo je podršku veleposlanika, te je i službeno 
potvrđeno kako će zemlja partner ovogodišnjih 
‘Lipovljanskih susreta’ biti Republika Ukrajina.

U idućih nekoliko tjedana Organizacijski 
odbor će utvrditi detalje, vezane uz sve kompo-
nente programa, uklopljene u datumske okvire 
održavanja ovogodišnjih ‘Susreta’. Uslijediti će i 
konkretni koraci u sadržajnoj i operativnoj pri-
premi, te marketingu i ostalim aktivnostima u 
realizaciji ‘Lipovljanskih susreta’.

ODRŽANA  SKUPŠTINA  TURISTIČKE  ZAJEDNICE  OPĆINE  LIPOVLJANI

Skupština Turističke zajednice općine Li-
povljani o radu i poslovanju u prošloj godini, 
održana je u ponedjeljak, 7. ožujka u općinskoj 
vijećnici. Na Skupštini su bili prisutni svi članovi 
Turističke zajednice, a prije same Skupštine, 
održana je i sjednica Turističkog vijeća na kojoj 
se raspravljalo o izvješćima, a nakon prihvaćanja 
upućeni su na usvajanje članovima Skupštine 
Turističke zajednice općine Lipovljani.

Sjednicu Turističkog vijeća Turističke za-
jednice općine Lipovljani vodio je Mario Ribar, 
općinski načelnik i prema zakonskim odredbama 
predsjednik Turističke zajednice općine Li-
povljani. Za sjednicu je pripremljeno 7 točaka 
dnevnog reda, koje su članovi Turističkog ureda 
saslušali i gotovo bez rasprave uputili na usva-
janje članovima Skupštine Turističke zajednice 

općine Lipovljani.
Od prošle godine 

Skupština Turističke 
zajednice djeluje u no-
vom sastavu, s novim 
članovima predloženih 
od članica lipovljanske 
Turističke zajednice. 
Skupštinu je, tako, ove 
godine vodio ugostitelj 

Dalibor Nerlović, a članice voditeljstva bile su 
Snježana Kopecki i Kristina Brebrić.

Članovi Turističkog vijeća i članovi Turističke 
zajednice saslušali su izvješće o radu TZ općine 
Lipovljani za 2015. godinu. Podnio ga je Ma-
rio Ribar, predsjednik TZ, koji je obrazložio rad 
Turističke zajednice, njeno angažiranje na or-
ganizaciji manifestacija održanih na području 
općine Lipovljani, te pripremanje i kandidiranje 
projekata koji će ubuduće bitno usmjeriti razvoj 
turizma na području općine Lipovljani.

Potom je podneseno i financijsko izvješće 
za 2015.godinu. Iz 2014. godine prenesen je 
višak prihoda od 94.739 kuna, a u 2015. go-
dini ostvaren je prihod u iznosu od 76.641 
kune, od čega 49.936 kuna od članarine, 
6.580 kuna od boravišnih pristojbi i 20.000 

kuna od donacije Turističke zajednice Sisačko-
moslavačke županije. Ukupni rashod tijekom 
protekle godine bio je u iznosu od 79.571 kuna 
od čega je najviše potrošeno na reklamiranje 
trodnevne manifestacije Lipovljanskih susreta 
u iznosu od 13.800 kuna, te na uredski materi-
jal 11.154 kune. Sufinancirano je i obilježavanje 
Dama mjesta u Kraljevoj Velikoj, Krivaju i Piljeni-
cama, ukupno s više od 9.000 kuna, pa je i prošle 
godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 
91.809 kuna.

Članovi Skupštine Turističke zajednice 
općine Lipovljani prihvatili su izvješća bez 
rasprave, a prihvatili su i predloženi Plan rada 
za 2016. godinu i prijedlog financijskog plana 
poslovanja, koji je planiran u iznosu od 209.309 
kuna. To je nešto više od prijašnjih godina, a 
povećanje bi donijela veća realizacija donacije 
za organizaciju turističkih manifestacija na 
području općine Lipovljani.

Članovi Turističke zajednice i Turističkog vijeća 
općine Lipovljani pozdravili su takav plan i zaželjeli 
da se ostvari, kao i planirana izgradnja turističke 
infrastrukture, koja bi donijela nove mogućnosti 
razvoja turizma na području općine Lipovljani i 
značajniji razvoj turističke djelatnosti, a time i veće 
koristi za stanovnike općine Lipovljani.
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovljani 
ima dugu i bogatu tradiciju vatrogastva od 128 
godina, nositelj je vatrogastva na lipovljans-
kom području, no u zadnjih nekoliko desetljeća, 
posebno u nekoliko proteklih godina, čini nove 
iskorake u vatrogastvu. Osim dobrovoljnog 
vatrogastva, intenzivno se razvija i gospodarska 
vatrogasna djelatnost, pa DVD Lipovljani, na 
području općine Lipovljani, postaje i značajan 
gospodarski poduzetnik, koji time pridonosi 
razvoju samog vatrogasnog društva, njegove 
bolje obučenosti i opremljenosti, te smanjenju 
nezaposlenosti na području općine Lipovljani.

U prošloj je godini DVD Lipovljani zapošljavalo 
23 djelatnika, koji osim u Lipovljanima rade na 
području čitave kontinentalne Hrvatske, od 
zračne luke u Zagrebu, na zapadu, do Đeletovaca, 
odnosno Osijeka, na istoku Hrvatske. Ukupno 
ostvareni prihod u prošloj godini premašio je 2 
milijuna kuna, od čega je za bruto plaće isplaćeno 
više od 925.000 kuna. To je prema ostvarenim, 
odnosno zarađenim prihodima, najbolja go-
dina, jer su se dosadašnji prihodi u prijašnjim 
godinama kretali oko 1,5 milijuna kuna.

Tako izvrsne poslovne rezultate bilježe ri-
jetka vatrogasna  društva u Hrvatskoj, a odraz 
su 50-togodišnje suradnje s INA-Naftaplinom 
nekada, a danas s Industrijom nafte (INA) za 
koju se rade poslovi, koji se ugovaraju tek nakon 
provedenih javnih natječaja. Taj složeni, admin-
istrativni posao javljanja na javne natječaje, 
uspješno su svladali u DVD-u Lipovljani i osigur-
ali posao kod INA-e za svoje djelatnike do 2018. 

godine. Prošle godine postigli su i nešto bolje 
cijene poslova pa su i zaposlenim vatrogascima 
podigli osobne dohotke.

Sav ovaj poslovni uspjeh izložen je na re-
dovnoj godišnjoj Skupštini Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Lipovljani, održanoj 
u nedjelju, 13, ožujka. Uz veliki odaziv na 
Skupštinu samih članova DVD-a Lipovljani, došli 
su i mnogobrojni gosti i prijatelji društva, te 
vatrogasci iz prijateljskog slovenskog Bizovika, 
pa je velika dvorana lipovljanskog Društvenog 
doma bila tijesna za oko 240 prisutnih vatroga-
saca na Skupštini. Društvo broji 252 člana, od 
toga 141 člana društva je s pravom glasa, a na 
Skupštini je bilo prisutno 87 takvih članova.

Redovnu godišnju Skupštinu otvorio je 
Stjepan Markanović, predsjednik DVD-a Li-
povljani, a zatim su članovi MPZ ‘Lira’ prigodno 
zapjevali. Nakon ‘Lire’, pozdravljeni su prisutni 
mnogobrojni gosti, pa je usvojen predloženi 
dnevni red i Stjepan Markanović je nas-
tavio voditi ovogodišnju Skupštinu. Prilikom 
podnošenja izvješća o radu DVD-a Lipovl-
jani u 2015. godinu, sam je podnio usmeno 
izvješće o radu Upravnog odbora društva, a o 
radu zapovjedništva, odnosno operativnom 
radu DVD-a Lipovljani, bogato i opširno izvješće 
pročitala je članica društva Klara Ćosić, u ime 
Zlatka Pješa, zapovjednika DVD-a.

Pročitano je i izvješće o financijskom po-
slovanju DVD-a u prošloj godini koju vodi 
financijski servis. Ukupno ostvareni prihod bio 
je 2.067.695 kuna, a ukupni rashodi 1.753.360 

kuna, pa je ostvaren višak prihoda u iznosu od 
314.326 kuna. U ime Nadzornog odbora Nada 
Toš je predložila članovima Skupštine da usvoje 
podnijeta izvješća jer Nadzorni odbor nije našao 
nikakvih nepravilnosti. Sva izvješća usvojena su 
jednoglasno i bez dodatne rasprave.

Na Skupštini je pročitan Plan rada za ovu go-
dinu i predložen financijski plan za 2017. godinu, 
u iznosu od 1.700.000 kuna koji su jednoglasno 
usvojeni. Nakon toga, vatrogascima su uručene 
spomenice za 10, 20, 40, 50 i 60 godina članstva 
u DVD-u Lipovljani, a uručili su ih Danijel Ribarić, 
predsjednik Vatrogasne zajednice općine Lipov-
ljani i Mijo Brlečić, predsjednik i zapovjednik 
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke 
županije i potpredsjednik HVZ-a.

Na ostvarenim rezultatima članovima i 
čelništvu Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Lipovljani čestitali su mnogi gosti i prijatelji. 
Među njima i Marijana Petir, hrvatska zastupni-
ca u Europskom parlamentu, Suzana Anžur, 
zapovjednica prijateljskog vatrogasnog društva 
PGD Bizovik iz Slovenije, Mijo Brlečić, potpred-
sjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, Danijel 
Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani.

- Sva izvješća koja smo čuli govore o važnosti 
vatrogastva za općinu Lipovljani. Stoga čestitam 
na svim ostvarenim rezultatima i zahvaljujem 
za sve što vatrogasci dobrovoljno čine za svoje 
društvo i sve ono na području općine Lipovljani. 
U ovim teškim vremenima svako radno mjesto je 
važno pa posebno zahvaljujem čelništvu DVD-a 
na zapošljavanju i uključivanju u javne radove s 
8 zaposlenih, čime su dali veliki doprinos sman-
jenu nezaposlenosti, ali i uređenju naše općine 
kroz javne radove.

Zahvaljujem i čestitam na uključivanje 
vatrogasaca u ‘Lipovljanske susrete’, s natjecan-
jem ‘Vatrogasni izazov’ jer su vatrogasci uvijek 
bili uključeni u tu manifestaciju. Ove godine iz 
Proračuna općine Lipovljani za potrebe i dalji 
razvoj vatrogastva uložit će se oko 200.000 ku-
na. Time, kao i do sada, pružamo podršku radu 
svih vatrogasaca općine Lipovljani – naglasio je, 
među ostali, Mario Ribar, načelnik općine Lipovl-
jani, prilikom obraćanja na Skupštini DVD-a.

Završnom riječju predsjednika DVD-a 
završila je ovogodišnja godišnja Skupština li-
povljanskih vatrogasaca. U njoj se je Stjepan 
Markanović zahvalio svim koji su došli na 
Skupštinu, koji prate i pomažu rad društva 
obećavši da će se ove godine posvetiti jačem 
radu s vatrogasnom mladeži.

SKUPŠTINA VRLO USPJEŠNOG I GOSPODARSKI USMJERENOG 
DVD-a  LIPOVLJANI

Za svu djecu koja još ne polazi školu, te za učenika 
područne škole, u Piljenicama je, u petak, 5. veljače or-
ganiziran maskenbal. One se već niz godina organizira 
za djecu piljenica, koja se zajedno sa svojim roditeljima 
maskiraju i zabavljaju u Društvenom domu.

Ove godine okupilo se više od 50 maskiranih likova, 
a većinu su pratili roditelji. Mjesni odbor kao organiza-
tor pripremio je za sve maskirane likove i manji poklon, 
koji su dobili na odlasku s maskirane zabave. Prije toga, 
uz Pakru su spalili fašnik, koji im je bio kriv za sve. Male 
maškare u Piljenicama pružile su najmlađima nekoliko 
sati zabave koju će pamtiti do sljedećeg maskembala.

MASKENBAL   U  
PILJENICAMA



8

www.lipovljani.hr

U prošloj, 2015. godini vatro-
gasci DVD-a Kraljeva Velika nisu 
imali gašenje požara, ali ni drugih 
intervencija, pa se čini da u odnosu 
na godinu prije, kada su veliki broj 
dana radili na obrani od 4 poplave, 
nisu bili posebno aktivni. Ipak, 
radilo se i prošle godine na preven-
tivnoj zaštiti, održavanju opreme 
i vozila, a izašli su i na vatrogasno 
natjecanje ‘Vatrogasni izazov’. 

Za ovu i slijedeću godinu, pri-
premili su plan rada kojim će pojačati svoje 
aktivnosti, s naglaskom na uključivanje školske 
djece u vatrogasni rad, te sudjelovati aktivnije 
u društvenom životu sela i na vatrogasnim 
natjecanjima. 

Izvješća o radu, financijskom poslovanju, te 
planovima za rad i financiranje Društva u 2016. i 
2017. godini, čelnici DVD-a Kraljeva Velika iznesli 
su pred članove na redovnoj godišnjoj Skupštini, 
održanoj u subotu, 6. veljače. Sva izvješća i plan 
prihvaćeni su bez primjedbi, ali s željom da ost-
vareni prihodi DVD-a ubuduće budu veći.

Izvješće o radu Upravnog odbora, na održanoj 
godišnjoj Skupštini, podnio je tajnik društva 
Danijel Ribarić, izvješće zapovjedništva Jurica 
Stipčević, a blagajničko izvješće, u ime knjigovod-
stvenog servisa, Danijel Ribarić. U protekloj godini 
DVD Kraljeva Velika raspolagalo je s nešto manje 
od 13.000 kuna, od čega im je Vatrogasna zajednica 

MIRNA  GODINA  ZA  VATROGASCE  KRALJEVE  VELIKE

općine Lipovljani 9.000 kuna uplatila kao redovna 
sredstva za rad. Iz blagajne su potrošili 1.908 kuna, 
od ukupno 3.000 kuna, a s žiro računa 3.773 kune, 
pa im je za rad u ovoj godini ostalo ukupno 7.000 
kuna. No, plan je da ove godine ostvare prihod od 
28.000 kuna, kako bi obnovili vatrogasnu opremu 
i vatrogasno spremište. 

Među brojnim gostima, Skupštinu DVD-a 
Kraljeva Velika pratio je i Tomislav Lukšić, zam-
jenik načelnika općine 
Lipovljani. Zahvalio je 
svim vatrogascima na 
trudu i dobrovoljnom 
radu koji ulažu pri 
odazivu i pomaganju 
na nepredviđenim, 
ali važnim inter-
vencijama za spas 
imovine i stanovnika 

našeg područja. Vatrogas-
tvo na području općine 
Lipovljani, istakao je, ima 130 
godina dugu tradiciju, koju 
današnja društva uspješno 
nastavljaju. Stoga općina 
Lipovljani financijski podu-
pire rad vatrogasaca i svake 
godine iz svog Proračuna 
izdvaja zakonom propisana 
sredstva za vatrogastvo, a 
često puta i puno više finan-

cijskih sredstava, prilikom većih investicija u 
vatrogastvo općine Lipovljani.

Redovna godišnja Skupština DVD-a Kraljeva 
Velika završila je podjelom priznanja članovima 
DVD-a, pozdravnim obraćanjima gostiju, i 
završnom riječju tajnika, u ime Upravno odbo-
ra društva i Zvonka Andrilovića, predsjednika 
DVD-a Kraljeve Velike, koji je vodio Skupštinu i 
predložio Plan rada za 2016. i 2017. godinu.

U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
Piljenice tijekom prošle godine nastavili su s 
opremanjem društva, sređivanjem članstva i su-
radnjom s učenicima područne škole, sve u cilju 
dobrog rada društva. O radu i preventivnom 
djelovanju podnijeli su izvješća na redovnoj 
godišnjoj Skupštini, koja je održana u nedjelju, 
28.veljače u piljeničkom Društvenom domu.

Redovnu, 84. godišnju Skupštinu vodio je 
Dejan Brebrić, predsjednik DVD-a Piljenice, koji 
je podnio i opširno izvješće o radu. U njemu je 
istaknuo kako je prošla godina bila mirna go-
dina za vatrogasce DVD-a Piljenice, jer su imali 
samo jedan požar otvorenog prostora, koji su 
vrlo brzo lokalizirali i ugasili. No, zato su radili 
na uređenju spremišta, nabavci novog sistema 
veze i uzbunjivanja, suradnji sa školskom djec-
om područne škole, kako bi ih zainteresirali za 
vatrogastvo i sređivanju matičnih knjiga, kako 
bi točno znali broj vatrogasaca na koje mogu 
računati u radu društva.

Izvješće o intervenciji i obnavljanju opreme 

U PILJENICAMA NASTAVLJAJU OPREMATI DRUŠTVO 
I SURAĐIVATI S 

UČENICIMA 

podnio je članovima Skupštine Goran Pavlović, 
zapovjednik društva, a o financijskom poslovanju 
društva izvješće je podnijela Zrinka Krpes Rožić, 
blagajnica društva. Ukupni prihodi u blagajni 
društva prošle godine bili su u iznosu od 7.773 
kune, uglavnom od uplata za korištenje doma, 
a rashodi na njegovo održavanje bili su u iznosu 
6.117 kuna, pa im je na kraju prošle godine ostalo 
1.656 kuna. Ukupno prihoda preko žiro-računa, 
imali su u iznosu od 14.949 kuna, od kojih je 
najviše sredstava bilo od Vatrogasne zajednice 
općine Lipovljani, a za rad društva i održavanje 
opreme ukupno su utrošili 10.520 kuna.

Članovi Skupštine, 
a bilo je prisutno 32 od 
ukupno 39 članova, uz 
još 15 članova vatro-
gasne mladeži, izvješća 
su usvojili bez rasprave, 
uz kraća pojašnjenja 
Dejana Brebrića, 
predsjednika DVD-a. 

Jednoglasno su prihvaćeni Plan rada i financijski 
plan za 2016. i 2017. godinu, koje je iznio Robert 
Rožić, tajnik društva, a glavni cilj je završetak ra-
dova na spremištu, te obuka vatrogasne mladeži 
za natjecanja i polaganje vatrogasnog ispita.

Na još jednoj uspješnoj godini u radu 
društva, u ime Općine Lipovljani, svim članovima 
čestitao je Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika 
općine, zahvalivši im za stalnu spremnost na 
moguće intervencije i pomaganje u neprilikama. 
Općina Lipovljani, istaknuo je Tomislav Lukšić, 
svake godine izdvoji oko 200.000 kuna za vatro-
gastvo, a to će činiti i ubuduće jer dobrovoljno 
vatrogastvo je dio naše tradicije, način življenja, 
a i česta je potreba za vatrogasnim intervenci-
jama na raznim nepogodama poput požara, ili 
velikih poplava, u posljednje vrijeme. Zaželio 
je što manje intervencija, a više preventivnog 
rada vatrogascima DVD-a Piljenice. Vatrogasce u 
Piljenicama pozdravio je i Danijel Ribarić, pred-
sjednik Vatrogasne zajednice općine Lipovljani 
i zaželio da se ostvari plan rada s vatrogasnom 
mladeži, što je u zadnjih nekoliko godina zabo-
ravljeno u svim društvima Vatrogasne zajednice.
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Krivaj 
najmanje je društvo Vatrogasne zajednice 
općine Lipovljani. Već niz godina u društvu je 
aktivno tek 10 do 15 članova, koji su spremni 
za intervencije u slučaju požara, ili druge pri-
jetnje, s pripremljenom potrebnom opremom 
u spremištu društva. Članovi društva aktivno 
su sudjelovali prije dvije godine u obrani od 
poplave, ali veće živosti u društvu i nema. Nema 
mladih članova, nema djece i na tom problemu 
treba raditi ove i slijedećih godina, ako se želi 
održati dobar rad vatrogasnog društva u Kriva-
ju, i u budućnosti.

Na problem pomlađivanja vatrogasnih 
društva na području Vatrogasne zajednice općine 
Lipovljani, i na Skupštini DVD-a Krivaj još jednom 
je upozorio Danijel Ribarić, predsjednik VZO Li-
povljani, koji na taj problem ove godine posebno 
upozorava na svim vatrogasnim skupštinama. 
Redovna godišnja vatrogasna Skupština DVD-a 
Krivaj održan je u nedjelju, 6. ožujka, a vodio ju je 
Marko Živoder, predsjednik društva.

Izvješće o radu članova DVD-a Krivaj u 
2015. godini pročitao je Branko Chour, a o radu 
zapovjedništva izvješće je podnio Zoran Tisaj, 
zapovjednik društva. U prošloj godini nije bilo 
požara, a članovi su radili na preventivnom upo-
zoravanju sumještana na opasnosti od požara, a 

radili su i na održavanju 
opreme. Posebno su 
upozoravali na ne-
potrebno spaljivanje 
otpada i opasnosti od 
požara na otvorenom, 
a pregledom opreme 
utvrdili su da trebaju 
obnoviti B i C cijevi kako 
bi mogli uspješno, po 
potrebi, intervenirati.

U prošloj godini u blagajni su imali 3.267 
kuna prihoda, a 2.233 kune rashoda. Ukupni 
prihod preko žiro-računa, uglavnom od Vatro-
gasne zajednice općine Lipovljani, imali su u 
iznosu od 10.486 kuna, a 7.372 kuna imali su 
rashoda. Za rad u ovoj godini prenijeli su ukup-
no 4.147 kuna, a predložen je i financijski plan za 
ovu i slijedeću godinu u iznosu od 17.300 kuna. 
Bez rasprave, podnesena izvješća su prihvaćena, 
kao i predloženi Plan rada za 2016. godinu.

Na Skupštinu Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva u Krivaju odazvali su se predstavnici 
15-tak društava, koji su pozdravili rad Skupštine 
i društva. Među njima bio je i Danijel Ribarić, 
predsjednik Vatrogasne zajednice općine Li-
povljani, koji je prisutne na Skupštini upoznao 
s aktualnim stanjem u Vatrogasnoj zajednici i 

naglasio važnost pomlađivanja naših vatrogas-
nih društava. U ime općine Lipovljani i općinskog 
načelnika Maria Ribara, Skupštini je bio prisutan 
Tomislav Lukšić, koji je pozdravio sve vatrogasce, 
zahvalio im za dobrovoljni i humanitarni rad, 
nakon toga je obrazložio kako je i zašto prošle 
godine došlo do rebalansa općinskog Proračuna 
i smanjivanja sredstava za Vatrogasnu zajednicu 
općine Lipovljani. Potvrdio je da će se ta sred-
stva nadoknaditi tijekom ove godine i pozvao 
sve vatrogasce da i dalje odlučno i vrijedno rade 
u svojim društvima kao i do sada, te im uputio 
čestitke za taj rad.

Ovogodišnja vatrogasna Skupština u Kriva-
ju završila je pozivom da se i drugi mještani 
uključe u rad društva, te zajedničkim druženjem 
u Društvenom domu.

PROŠLE  GODINE  NIJE  BILO  POŽARA,  ALI  SU  U  KRIVAJU  
RADILI   NA   PREVENTIVNOJ   ZAŠTITI   OD   POŽARA

– Naporno je, i vrlo zahtjevno, održati 30 
nastupa godišnje, no  članovi KUD-a ‘Lipa’ već 
niz godina svake godine po 30 i više puta nas-
tupaju prigodnim folklornim programom na 
raznim smotrama i manifestacijama u Lipovljan-
ima, po Hrvatskoj i u inozemstvu, u Slovačkoj i 
susjednoj Bosni i Hercegovini. Za to je potrebno 
uložiti jako puno truda i rada na vježbanju ko-
reografija i nastupa, potrebno je potrošiti puno 
vrijeme na putovanja, potrebno je dati puno 

sebe za društvo, za našu ‘Lipu’, a mi to uspije-
vamo već niz godina. Zato se zahvaljujem svim 
članovima ‘Lipe’, njihovim obiteljima i svima koji 
nam u tome na bilo koji način pomažu – rekla je, 
među ostalim, Marica Tisaj, predsjednica KUD-
a ‘Lipa’ iz Lipovljana, podnoseći izvješće o radu 
Kulturno-umjetničkog društva ‘Lipa’ tijekom 
2015. godine.

Izvješće o radu KUD-a ‘Lipa’, Marica Tisaj 
podnijela je na redovnoj godišnjoj Skupštini, 
koja je održana u subotu, 5. ožujka u lipov-
ljanskom Društvenom domu, i na kojoj se 
okupilo 60-tak članova društva, te 20-tak 
članova najmlađe plesne skupine, koja je svojim 

nastupom, uvježbanom koreografijom 
plesova i igara iz Međimurja, zatvorila 
ovogodišnju Skupštinu društva i pokazala 
da se uspješno radi s mladim naraštajem 
članova KUD-a ‘Lipa’.

Nakon otvaranja Skupštine i pozdrava 
upućenih gostima, voditeljstvo Skupštine 
preuzela je članica Martina Jurić, uz članove rad-
nog predsjedništva Dubravku Musij i Dragicu 
Knežević. Podnesena su izvješća o radu i finan-

cijskom poslovanju za prošlu 
godinu, te predložen Program 
rada i financijskog poslovanja za 
ovu i 2017. godinu.

Vrlo detaljno izvješće o radu 
‘Lipe’ podnijela je predsjednica 
društva, a financijsko poslovan-
je, u ime blagajnice, pročitala je 
Nataša Jajtić. U prošloj godini 
‘Lipa’ je ostvarila ukupni prihod 
u iznosu od 72.034 kune, od 
čega 53.000 kuna iz Proračuna 
općine Lipovljani, a ostala 

novčana sredstva iz drugih izvora, kroz sufinan-
ciranje ponuđenih projekata. Za rad društva, 
uglavnom putovanja i nastupe, ali i ostale 
potrebe u društvu, ukupni rashodi su iznosili 
69.414 kuna, pa su prošlu godinu zaključili s 
1.942 kune ostatka, što će prenijeti za rad ‘Lipe’ 
tijekom ove godine.

Članovi nazočni na Skupštini, bez rasprave 
su prihvatili podnesena izvješća, a podržali su 
Plan rada i nastupe ‘Lipe’ u ovoj godini, u kojoj je 
planirano također 30-tak nastupa, te ostvarenje 
prihoda od 55.000 kuna.

Članovi KUD-a ‘Lipa’ osim njegovanja 
hrvatskog folklora, gotovo 20 godina surađuju s 

Maticom slovačkom u Lipovljanima na očuvanju 
slovačke folklorne baštine, koju potpomaže Ma-
tica slovačka. Takav zajednički rad kroz godine 
donio je članovima ‘Lipe’ gotovo svake godine 
odlazak u Slovačku na gostovanja i smotre, 
a Matici uspješan rad na očuvanju kulturne 
tradicije doseljenih Slovaka.

– To je još jedan uspješan, zajednički rad 
nas u Lipovljanima, koji i na taj način predstav-
lja našu sredinu, naše zajedništvo i naše ljude i 
članove – naglasio je Josip Krajči, predsjednik 
Matice slovačke Lipovljani, na Skupštini KUD-a 
‘Lipa’, obraćajući se kao gost na Skupštini. I drugi 
gosti: Stjepan Markanović, Franjo Vlahović i Mir-
jana Jansky, pohvalili su rad članova ‘Lipe’.

Njihove nastupe i predstavljanje Lipovljana 
u drugim sredinama, dugogodišnji uspješni rad 
i angažiranje oko ‘Lipovljanskih susreta’ poh-
valio je i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
i čestitao svim članovima na uspjesima i odri-
canjima koje imaju da bi aktivno radili u KUD-u 
‘Lipa’. Zaželio im je uspješni rad i ubuduće, a 
Općina Lipovljani će i nadalje financijski pratiti 
rad društva.

Skupština je zaključena pozivom svim mlad-
ima da se uključe u rad KUD-a ‘Lipa’, te odličnim 
nastupom najmlađe plesne skupine u pratnji 
tamburaša. Članovi i gosti nastavili su se družiti, 
uz svoje tamburaše, i nakon Skupštine, a sve to 
pokazuje odličan rad u društvu.

ČLANOVI  KUD-A  ‘LIPA’  VRLO  USPJEŠNO  NJEGUJU  I  IZVODE 
HRVATSKE  I  SLOVAČKE  PJESME  I  PLESOVE
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O b l j e t n i c e 
rođenja i smrti 
Tarasa Ševčenka, 
najvećeg ukra-

jinskog pjesnika i preporoditelja, članovi 
lipovljanskog Kulturno prosvjetnog društva ‘Kar-
pati’ i njihovi gosti, obilježili su izložbom replika 
slika i prikazom njegovog likovnog stvaralaštva. 
Izložba replika slika i prigodna izlaganja, 
upriličeni su u Narodnoj knjižnici i čitaonici u 
Lipovljanima, u četvrtak, 17. ožujka, u okviru 
programa obilježavanja Dana općine Lipovljani.

O teškom životu roba, zatočenika, izgnanika, 
a pred kraj života,  napokon i slobodnog čovjeka 
Tarasa Ševčenka, neponovljivog umjetnika i 
borca za slobodnu Ukrajinu, govorio je prof. 
Đuro Vidmarović, prvi veleposlanik Republike 
Hrvatske u Ukrajini. O njegovom slikarstvu, 

SJEĆANJE   NA   TARASA  
ŠEVČENKA  KROZ  NJEGOVA  
SLIKARSKA   OSTVARENJA

temama i rasponu motiva, uz izložene slike, 
govorio je Aleksandar Pavlešin iz Zagreba, vlas-
nik izloženih replika slika Tarasa Ševčenka. 

Sve goste na izložbi pozdravio je Ivan Se-
menjuk, predsjednik ‘Karpata’, a svečarski ton 
obilježavanju godišnjica Tarasa Ševčenka, dali 
su članovi pjevačkog zbora ovog lipovljanskog 
društva Ukrajinaca, te učenice koje uče ukrajin-
ski jezik. 

Svečanom prisjećanju na pjesnika i slika Tara-
sa Ševčenka pridružio se i Oleksandr Levchenko, 
veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj, zajedno s 
višečlanim izaslanstvom iz Kieva, glavnog ukra-
jinskog grada, koja trenutno boravi u Hrvatskoj. 
Sve ih je pozdravio i Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani, koji je pohvalio rad Kulturno prosvjet-
nog društva ‘Karpati’ i naglasio izvrsnu suradnju 
općine Lipovljani s društvom Ukrajinaca, vele-

poslanstvom Ukrajine u 
Hrvatskoj i veleposlan-
ikom NJ.E. Oleksandrom 
Levchenkom.

Zajedničko druženje 
članova ‘Karpata’ i članova 
izaslanstva iz Ukrajine, na-
kon izložbe, nastavljeno je u 
prostorijama društva, gdje 
su razmijenjeni i prigodni 
pokloni, a gosti iz Ukrajine 
pozvani su na ovogodišnje 
‘Lipovljanske susrete’ ko-
jima će zemlja partner biti 
upravo Ukrajina.

Damir Miškulin, predsjednik Hrvatskog 
šumarskog društva, ogranak Zagreb, prigod-
nim riječima otvorio je izložbu fotografija ‘Šuma 
okom šumara’, čime su započeli ovogodišnji 
‘Dani Josipa Kozarca’ u Lipovljanima, a koji se 
organiziraju u okviru obilježavanja Dan općine, 
škole i župe u Lipovljanima. Izložba je postavlje-
na među knjigama narodne knjižnice i čitaonice, 
gdje je u petak,18. ožujka održan i ostali pro-
gram Dana Josipa Kozarca.

Sve prisutne na otvorenju izložbe fotografija, 
koja četvrtu godinu za redom gostuje u Lipovlj-
anima, pozdravio je, u ime domaćina Josip Krajči, 
predsjednik Odbora za pripremu dana Josipa 
Kozarca u Lipovljanima. O svečarskim danim u 
Lipovljanima, uz blagdan sv. Josipa, zaštitnika 
župe i općine Lipovljani prisutnima je govorio 

IZLOŽBOM FOTOGRAFIJA ‘ŠUMA OKOM 
ŠUMARA’  ZAPOČELI  ‘DANI  JOSIPA  KOZARCA’

Tomislav Lukšić, zamjenik općinskog načelnika.
Tridesetak je panoa izloženih fotografija 

hrvatskih šumara na kojima se podjednako pri-
kazuje biljni i raznovrsni životinjski svijet naših 
šuma. Da ugođaj bude još upečatljiviji, a 
otvorenje još svečanije, Matea Dujić, učenica li-
povljanske Osnovne škole Josipa Kozarca izvela 
je ulomak monodrame ‘Biser Kata’. 

Nakon obilaska postavljene izložbe, svi 
gosti i sudionici IV. Dana Josipa Kozarca u Lipov-
ljanima nakon toga su obišli i upravnu zagradu 
Šumarije Lipovljani, razgledali drvenu skulpturu 
Josipa Kozarca, te obišli Spomen sobu Josipa 
Kozarca u podrumu upravne zgrade, gdje su 
izloženi predmeti i radovi koji podsjećaju na 10-
to godišnji boravak šumara i književnika Josipa 
Kozarca u Lipovljanima.

Svečanom sjednicom 
na kojoj su bili prisutni 
mnogobrojni uzvanici i 
gosti, vijećnici Općinskog 
vijeća Lipovljani, članovi 
mjesnih odbora, ravnatelji 
općinskih ustanova, predstavnici branitel-
ja, poduzetnici, poljoprivrednici i članovi 
mnogobrojnih udruga građana općine Lipovl-
jani, u petak, 18. ožujka uvečer obilježen je Dan 
općine Lipovljani, koji se slavi uz blagdan svetog 
Josipa, zaštitnika  župe i Općine Lipovljani.  

Nakon pozdrava uzvanika i gostiju o radu i 
odlukama Općinskog vijeća općine Lipovljani 
govorila je Anka Doležal, predsjednica vijeća. S 
ostvarenim planovima u izgradnji komunalne 
infrastrukture, planiranim projektima, kulturnim 
manifestacijama i financiranju Općine Lipovljani, 
govorio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. 

Od prošlogodišnjeg Dana općine realizirano 
je puno projekata, a najveći su svakako dovršetak 
izgradnje Ulice Ante Starčevića sa nogostupom, 
vrijedne 2,4 milijuna kn-a i izgradnje kanalizacijsk-
og kolektora Ko2 u centru Lipovljana, vrijednog 

oko 900 tisuća kn-a, iako su lani smanjeni prihodi 
općinskog proračuna zbog manje rudne rente i 
smanjenja poreznih prihoda za oko 700 tisuća 
kn-a ili 10% proračuna. Nekoliko je i važnih pro-
jekata započeto, poput izgradnje reciklažnog 
dvorišta, vrijednog oko 1,8 milijuna kn-a i no-
vog groblja i mrtvačnice u Piljenicama, vrijedne 
650 tisuća kn-a, koji se planiraju dovršiti u ovoj 
godini. Svakako jedan od najvažnijih započetih 
projekata je i izgradnja izlazno-ulaznog promet-
nog čvora na autocestu kod Lipovljana, vrijedan 
oko 45 milijuna kn-a, kojim će se izgraditi i oko 1 
km infrastrukture u poduzetničkoj zoni Blatnjača, 
pa je to projekt od povijesne važnosti za Općinu 
Lipovljane i jedan od ključnih preduvjeta gospo-
darskog i turističkog razvoja.

Na uspješnom radu Općine Lipovljani, u 
ime županije čestitala je, tijekom prigodnog 
govora Anita Sinjeri  Ibrišević, zamjenica župana 
Sisačko-moslavačke županije i istakla jako do-
bru suradnju županije i općine Lipovljani.

Zadovoljstvo razvojem općine Lipovljani u 
ime prisutnih saborskih zastupnika izrazio je i 
Branko Hrg, saborski zastupnik, koji je najavio 
donošenje proračuna Republike Hrvatske, a 

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG 
VIJEĆA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA 
O P Ć I N E 
LIPOVLJANI
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Iz župne crkve svetog Josipa u 
Lipovljanima, u petak, 18. ožujka iza 
9 sati, započeo je križni put vjernika 
iz svih župa Novljanskog dekana-
ta Požeške biskupije, kojem je 
završetak bio u Jasenovcu, u župnoj 
crkvi Blažene Djevice Marije i svetog 
Nikole. Križni put, odnosno hodočašće vjernika 
od Lipovljana do Jasenovca organizirano je po 
6. puta za redom na Žalosni petak uoči Velikog 
tjedna, kada se u jasenovačkoj župnoj crkvi 
služi misno slavlje i molitva čišćenja i obnova 
pamćenja.

Više od stotinu vjernika krenulo je za ko-
rizmenim križem, iz lipovljanske župne crkve, 
na križni put dug gotovo 25 kilometara, koji 
vodi preko Novske i Bročica, i prolazi kroj svih 
sakralnih građevina, gdje se vjernici zajedno 
prisjećaju postaja Križnog puta Isusa Krista. S 
toplim pecivom, čajem i kavom, na jednodnev-
no hodočašće ispratile su sve vjernike koji su 

kretali iz Lipovljana, i članice ‘Hrvatskog srca’, 
organizacije HSS-a iz Lipovljana, koje su se i 
same, nakon toga, uključile u hodočašće. 

Ove godine, na početak hodočašća, 
uključio se i Mario Ribar, načelnik općine Li-
povljani. U grkokatoličkoj crkvi sv. Ane u 
Lipovljanima, križni put vjernika svih župa 
Novljanskog dekanata, imao je prisjećanje 
na drugu stanicu Križnog puta. Nakon čitanja 
i molitvi, hodočasnici su nastavili put Nove 
Subocke, Novske i dalje prema Jasenovcu. 

U večernjim satima tamo je požeški biskup 
Antun Škovrčević, u zajedništvu s pakračkim 
vladikom Jovanom i ostalim biskupima i 

svećenicima služio 
misno slavlje obnove 
čišćenja i pamćenja, 
te molio za sve žrtve 
ratnog i poratnog 
vremena, kao i niz go-
dina do sada.

IZ LIPOVLJANA KRENULO HODOČAŠĆE NA 
‘ŽALOSNI PETAK’

time i otvaranja novih prilika za sufinanciranje 
općinskih projekata, koje će u Općini Lipovljani 
sigurno iskoristiti za daljnji razvoj.

Čestitke i podršku daljem uspješnom radu, 
stvaranju i realiziranju novih projekta, s govornice 
svečane sjednice, općini Lipovljani i načelniku 
Mariu Ribaru, uputila je i Marijana Petir, hrvatska 
zastupnica u parlamentu Europske unije. 

Na kraju svečane sjednice svim prisutnima 
obratio se i Milan Bandić, gradonačelnik grada 
Zagreba. Izrazio je svoje zadovoljstvo što je 
pozvan u Lipovljane, u sredinu koja je multinacio-
nalna i u kojoj je ta karakteristika bogatstvo, a ne 
teret. Zadovoljan viđenim otvorio je mogućnosti 
suradnje između općine i grada, te naglasio da je 
Grad Zagreb donio Odluku kojom će ove godine 
grad Zagreb pomoći Općini Lipovljani kroz pok-
roviteljstvo ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, 

kako bi se nastavile razvijati sve 
vrijednosti koje ova manifestacija 
nosi sa sobom. 

Svojim glazbenim nastupom 
svečanu sjednicu su obogatili MPZ 
„Lira“ Lipovljani pod ravnanjem 
prof. Franje Rodića, Erika Petriljak 
Kostelac, učenica 3. razreda OŠ“ 
Josip Kozarac“ , učenik 6. razreda 
Glazbene škole Novska Antonio 
Katušić, magistra muzike prof. 

Lorena Alpeza, te stipendist općine Lipovljani, 
student prve godine Muzičke akademije u Za-
grebu Tomislav Brebrić.

Uz Milana Bandića, gradonačelnika Zagreba, 
prisutni su bili: Vladimir Bilek, Branko Hrg i Antun 
Vidaković, saborski zastupnici, Marijana Petir, za-
stupnica u EU parlamentu, Anita Sinjeri Ibrišević, 
zamjenica župana, Ivanka Roksandić, predsjednica 
županijske skupštine SMŽ, Ivan Molnar, predsjed-
nik Gradskog vijeća grada Lipika,Vlado Klasan, 
gradonačelnik Novske, Damir Petravić, zamjenik 
gradonačelnika Kutine, Željko Posilović, zamjenik 
gradonačelnika Ivanić Grada, Ivan Vuk, zamjenik 
gradonačelnika Križevaca, Ivica Perović, načelnik 
općine Lekenik, Klementina Karanović, načelnica 
općine Majur, Željko Filipović, načelnik općine 
Kloštar Ivanić, Zdenko Šiljak, načelnik općine 
Žumberak, Josip Petković Fajnik, načelnik općine 
Krašić, Darko Kralj, načelnik općine Luka, Brani-
mir Katalenac, načelnik općine Dubrava, Damir 
Vidaković, zamjenik načelnice općine Jasenovac, 
Željko Lenart, direktor Turističke zajednice SMŽ, 
Vladimir Jambreković, dekan Šumarskog fakulteta 
u Zagrebu, Krunoslav Jakupčić, voditelj Uprave 
šuma Zagreb i drugi uvaženi gosti.

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG 
VIJEĆA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA 
O P Ć I N E 
LIPOVLJANI

Stručni skup ‘Josip Kozarac - šumar i 
književnik’ bio je središnji događaj ‘Dana Jo-
sipa Kozarca’ u Lipovljanima, što su po 4. puta 
za redom održani u okviru ožujskih svečanosti 
u Lipovljanima, uz blagdan svetog Josipa. 
Ove godine prevladavale su šumske teme na 
stručnom skupu iz kojih se vidjelo da i sadašnji 
šumari vode stalnu i stručnu brigu o našim 
šumama, unatoč svim složenim poja-
vama u društvu i prirodi, kao što je to 
pije više od 110 godina zdušno radio i 
naš šumar Josip Kozarac. 

Stručni skup održan je u Knjižnici 
i čitaonici Lipovljani, u petak, 18. 
ožujka, na 158. obljetnicu rođenja 
Josipa Kozarca. Sve goste pozdravio 
je Josip Krajči, a potom i Mario ri-
bar, načelnik općine Lipovljani, koji 
je naglasio važnost stručnog rada Jo-
sipa Kozarca, ali i razvoja šumarstva 
za čitavo područje općine Lipovljani. Na orga-
nizaciji ‘Dana Josipa Kozarca’ domaćinima su 
zahvalili Krunoslav Jakupčić u ime Hrvatskih 
šuma, Vladimir Jambreković, dekan Šumarskog 
fakulteta u Zagrebu i Anica Bilić, upraviteljica 
Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima. 

Izlaganjem o upravljanju šumama u 
gospodarskoj jedinici Josipa Kozarca u Lipov-
ljanima, koji je održao Krunoslav Jakupčić, 
voditelj Hrvatskih šuma, Uprave šuma Zagreb, 
započelo je stručno izlaganje radova priprem-
ljenih za ovogodišnje ‘Dane Josipa Kozarca’. 

O dosadašnjim istraživanjima na projektu: 
‘Ekologija i obnova poljskog jasena u Posavini’, 
izlagao je Stjepan Mikac, iz Zavoda za ekolog-
iju i uzgajanje šuma, pri Šumarskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. Uz iscrpno izlaganje, sudi-
onici ovog stručnog skupa mogli su vidjeti presjek 

‘DANI  JOSIPA  KOZARCA’  U  ZNAKU  STRUČNIH  
ŠUMARSKIH  TEMA  I  ISTRAŽIVANJA

istraživanja na otisnutom i izloženom panou.
Iako su ove godine na ‘Danu Josipa Kozar-

ca’ u Lipovljanima prevladavale šumske teme, 
doktorica Anica Bilić, znanstvena savjetnica i 
upraviteljica Centra za znanstveni rad HAZU 
u Vinkovcima, govorila je o književnom radu 
Josipa Kozarca, i njegovom odnosu između ide-
ala, kapitala i slavonskog areala u napisanim 

književnim djelima. 
U drugom dijelu stručnog skupa pred-

stavljene su prezentacije radova studenata 
Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Tako je Danijel 
Balta predstavio “Hidrološke odnose u eko sus-
tavu, te kvalitetu oborinske i poplavne vode.” 
Potom je Domagoj Trlin obrazložio “Utjecaj 
poplava na varijabilnost radijalnog prirasta 
poljskog jasena.” Na kraju je Nikola Zorić govo-
rio o “Ispitivanju vitaliteta i klijavosti sjemena 
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl).”

Izražavajući zadovoljstvo svima što se mog-
lo čuti na ovogodišnjim ‘Danima Josipa Kozarca’ 
u Lipovljanima, Josip Krajči zahvalio se svima 
na uloženom trudi i pokazanoj stručnosti. Pri-
godne zahvale sudionicima stručnog skupa, u 
ime općine Lipovljani, podijelio je i Tomislav 
Lukšić.
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Uz obilježavanje Dana općine, članovi i prijatelji Športskog ribolovnog društva 
‘Šaran’ iz Lipovljana, tradicionalno na blagdan Josipova pripremaju kuhanje fiša 
na otvorenom. Ove godine kuhanje fiša započelo je u 9 sati, u subotu, 19. ožujka, 
a skuhana poslastica, dijeljena je svim ljubiteljima ribe i fiša od podneva, nakon 
misnog slavlja u župnoj crkvi.Ove godine 9 kuhara spremilo je preko 200 litara fiša. 
Kuhari iz lipovljanskog ‘Šarana’, ali i gostujući kuhati iz jasenovačkog ‘Jeza’ i banov-
ljanskog ‘Linjaka’, te kuhar iz Čikovo-Šumeće kod Slavonskog Broda, za više od 
400 porcija uložili su vlastiti trud, te utrošili 100 kilograma šarana i različite začine, 
koje je osigurala općina Lipovljani.Svi prisutni kušači bili su zadovoljni skuhanim 
ribljim specijalitetom, a  lijepo vrijeme dopustilo je da se kuhanje fiša i zajedničko 
druženje uz blagdan sv. Josipa održi na otvorenom, u lipovljanskom parku.

SKUHANO  VIŠE  OD  400  PORCIJA  FIŠA

Zajedničkim nastupom članova kulturnih 
udruga i školskih učenika, u Društvenom domu 
u Lipovljanima, u subotu, 19. ožujka, navečer 
završeno je ovogodišnje obilježavanje Dana 

općine, škole i župe Lipovljani. U jednosatnom pro-
gramu sudjelovali su pjevači, glazbenici i plesači 
zbora ‘Lira’ i KUD-a ‘Lipa’, najbolja učenička ostva-
renja u literarno-dramskoj aktivnosti Osnovne škole 

ZAJEDNIČKI NASTUP ČLANOVA LIPOVLJANSKIH UDRUGA 
UZ  DAN  OPĆINE,  ŠKOLE  I  ŽUPE

Josipa Kozarca, pjevači 
Češke besede i Udruge 
umirovljenika općine Li-
povljani., te pjevači KPD-a 
‘Karpati’ i dvije skupine 
Plesno - navijačko - akro-
batskog kluba ‘Iskrice’ iz 
Lipovljana.

U ime Općine Lipovljani goste, gle-
datelje i izvođače programa pozdravio 
je Tomislav Lukšić, zamjenik općinskog 
načelnika, koji je u službenoj odsut-
nosti mijenjao općinskog načelnika,  zaželjevši 
svima dobar nastup uz Dan općine, škole i župe 
Lipovljani. Cjelokupni program, među gostima, 
pratila je i Iveta Mesiarikova, konzul slovačkog 
veleposlanstva u Hrvatskoj.

Baš slovačkim duhovnim pjesma-
ma ovogodišnji zajednički nastup na 
blagdan Josipova, otvorili su članovi 
zbora ‘Lira’, čime su predstavili rad 
Matice slovačke Lipovljani. Iza njih 
tamburaši KUD-a ‘Lipa’ su zasvirali, a uz 
njih članice plesne skupine zapjevale 
su i zaplesale pjesme i kola lipovljanskog kraja.

Dio prerađene Kozarčeve pripovijetke ‘Biser 
Kata’, u monodrami je izvela učenica Osnovne 
škole Matea Dujić, a pjesmu ‘Strah’, Grigora Viteza 
izveo je učenik Petar Mihalić. Učenica Erika Petril-
jak Kostelac kazivala je pjesmu ‘Što mi se tužio 
hrast’, autora Grigora Viteza, a scensku igru ‘Tijesna 
priča’ izveli su učenici Područne škole u Piljeni-
cama, koju je s njima uvježbala učiteljica Tatjana 
Dlouhi. Na sceni su pokazali zašto su zasluženo 
predloženi za državnu smotru dramskih skupina.

Pjevačka skupina Češke besede predstavila 

se s dvije češke pjesme, a pjevački zbor Udru-
ge umirovljenika općine Lipovljani otpjevao 
je dvije slavonske pjesme. Zajednički nastup 
lipovljanskih udruga, završio je atraktivnim nas-

tupom ‘Iskrica’, a između njihova dva nastupa, 
pjevački zbor Kulturno prosvjetnog društva 
‘Karpati’ otpjevao je i dvije ukrajinske pjesme.

Nakon vrlo lijepog i uspješnog nastupa 
lipovljanskih pjevača, svirača, plesača, mla-
dih glumaca 
i akrobata, 
nastavljeno je 
z a j e d n i č k o 
druženje, uz 
razgovore o no-
vi nastupima.
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Zajedničkim raznovrsnim radionicama i 
druženjem učenika različitih dobnih skupina, 
Osnovna škola Josipa Kozarca iz Lipovljana, u 
petak, 18. ožujka obilježila je Dan škole, koji se 
slavi na dan rođenja Josipa Kozarca, šumara i 
književnika. Dan škole obilježen je u okviru pro-
grama obilježavanja blagdan sv. Josipa, te Dana 
općine i župe Lipovljani.

Po tri školska sata sudjelovali su svi učenici 
lipovljanske Osnovne škole na zajedničkim 

radionicama, čija je tema bila su-
radnja i zajedništvo. Svaka grupa 
je na tu temu radila izabrane 
programe, napravila je i plakat o 
tom radu, a na kraju su sve grupe 
u jednosatnom pro-
gramu na otvorenom 
satu prikazale javno 
što za njih, među os-

talim, znači povjerenje i zajedništvo.
Tako su, tijekom prezentacije 

svog rada, svi učenici Osnovne škole 
mogli javno nastupiti pred drugima, 
pokazati svoj rad i svoja razmišljanja. 
Njihov rad pratili su učitelji, 
ravnateljica škole Mirjana Faltis i Ma-
rio Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
koji im je tom prilikom čestitao Dan 
škole i s zanimanjem pogledao sva 

UZ OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLE, O SURADNJI I ZAJEDNIŠTVU 
PROGOVORILI  SVI  UČENICI  KROZ  RADIONICE 

predstavljanja 15-tak različitih dobnih grupa, 
koje su na isto toliko različitih načina progovo-
rile o zajedništvu i suradnji. Bogatstvo prikaza, 
u kojima je bilo pjesme, plesa, ali i priča i želja 
pokazuje da je ideja projektnog dana uspjela.

U čast svim umrlim i poginulim stanovnic-
ima općine i poginulim i nestalim hrvatskim 
braniteljima, izaslanstva Udruge branitelja 
domovinskog rata, ogranak Lipovljani i Općine 
Lipovljani položila su vijence i upalili svijeće u 
subotu, 19. ožujka, na lipovljanskom groblju. 
Cvijeće, svijeće i molitve za sve umrle i stradale, 
kod Velikog križa, položili su, uz izaslanstva, i 
mnogobrojni članovi udruga građana općine 

SVIJEĆE NA SPOMEN PREMINULIM MJEŠTANIMA I POGINULIM 
HRVATSKIM BRANITELJIMA - MISNO 
SLAVLJE U ČAST ZAŠTITNIKA SV. JOSIPA
Lipovljani, na sam blagdan svetog Josipa, i na 
taj način obilježili Dan župe i Općine Lipovljani.

Većina okupljenih članova izaslanstava, na-
kon paljenja svijeća i molitve na lipovljanskom 
groblju, uputila se u župnu crkvu sv. Josipa, gdje je 
služeno misno slavlje u čast zaštitnika župe. Kon-
celebriranu svetu misu u župnoj crkvi sv. Josipa 
predvodio je vlč. Pejo Oršulić, župnik posavskih 
župa Jasenovac, Krapje i Lonja, uz 
prisutnost vlč. Milana Vidakovića, 
dekana Novljanskog dekanata 
Požeške biskupije i vlč. Tomislava 
Pavlovića, lipovljanskog župnika, 
te župnika iz susjednih župa. 

O zaštitniku župe svetom Jo-
sipu, župnik Pejo Oršulić, govorio 
je nadahnuto, prije svega kao 
zagovorniku i zaštitniku vjernika 

kod Svevišnjeg, koji je u potpunosti prihvatio i 
pružio Očevu ljubav, te o tadašnjem vrijednom 
radniku, čiji je danas, također, zaštitnik. Nakon 
svete mise svi vjernici obišli su oltar u župnoj crk-
vi, uz molitve i osobne zagovore zaštitniku župe. 
Lipovljanski župnik Tomislav Pavlović, čestitao 
je prisutnim predstavnicima Dan općine Lipov-
ljani, a svim vjernicima Dan župe Lipovljani.

Obilježavanju Dana općine Lipovljani, u 
subotu, 19. ožujka pridružila se i Matica slovačka 
Lipovljani, koja je zajedno s veleposlanstvom 
Republike Slovačke iz Zagreba, pripremila i 
svečano otvorila izložbu ‘Kalvarije i križni putovi 
u Slovačkoj’. Izložbu je otvorila Iveta Mesiariko-
va, konzul veleposlanstva Slovačke u Hrvatskoj, 
na prigodnoj svečanosti u Narodnoj knjižnici i 
čitaonici u Lipovljanima. 

Sve posjetitelje izložbe, goste, a posebno 

članove Matice slovačke Lipovljani, pozdravio je 
Josip Krajči, predsjednik Matice i potpredsjednik 
Saveza Slovaka Hrvatske. Predstavio je postav 
izložbe koja zorno prikazuje Kalvarije i križne 
putove Slovačke s povijesnog gledišta, a ujed-
no upozorava i na njihovu sadašnju situaciju s 
težnjom za obnovom i oživljavanjem značaja 
kakav im u okviru kulturno-duhovnog nasljeđa 
današnje Slovačke i pripada. 

Izložbu je pripremio Ured za zaštitu spo-
menika Slovačke, 
a u Hrvatskoj ju 
imamo priliku vi-
djeti zahvaljujući 
veleposlanstvu Re-
publike Slovačke, 
koje i na taj način 
podsjeća iseljene 
Slovake na domov-
inu, kulturu i 
duhovno nasljeđe 

njihovih predaka. Zanimljivo je da je sudbina 
Kalvarija i križnih putova Slovačke slična sud-
bini raspela i križnih putova u Hrvatskoj, do čijih 
se spomeničkih vrijednosti drži tek po osamo-
staljenju ovih dviju država.

Za doprinos i sudjelovanje u obilježavanju 
Dana općine Lipovljani, s ovom vrijednom i 
poučnom izložbom, članovima Matice slovačke 
i slovačkom veleposlanstvu zahvalio se Tomislav 
Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani, 
tijekom svečanog otvorenja izložbe. Konzulica 
Iveta Mesiarikova izrazila je svoje zadovoljstvo 
što izložbu o Kalvarijama i križnim putovima 
može predstaviti u Lipovljanima, uz pohvale vri-
jednom radu Matici slovačke. 

Svečanom ugođaju na otvorenju izložbe 
značajan doprinos su dali članovi mješovitog 
pjevačkog zbora ‘Lira’, koji su izveli više slovačkih 
duhovnih pjesama. Izložba se u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici može razgledati svakodnev-
no do 29. ožujka.

OTVORENA  IZLOŽBA  O  KALVARIJAMA  I  KRIŽNIM  PUTOVIMA  U  SLOVAČKOJ
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Udruga umirovljenika općine Lipovljani 
vrlo je aktivna udruga, koja kroz godinu orga-
nizira niz aktivnosti, susreta i druženja za svoje 
članove. Svake godine članova je sve više, a u 
prošloj godini 138 članova aktivno je sudjelova-
lo u radu udruge. Više od 100 ih je bilo prisutno 
i na godišnjoj redovnoj, ali i izbornoj Skupštini 
udruge, koja je održana u subotu, 23. siječnja u 
Društvenom domu u Lipovljanima.

O sportskim susretima koje organizira ova 
udruga, o zajedničkim druženjima, izletima i 
nastupima, te sudjelovanju u javnom životu 
općine Lipovljani, kroz Izvješće o radu udruge za 
2015. godinu govorio je Miroslav Horvat, pred-
sjednik Udruge umirovljenika općine Lipovljani. 
Udruga brine za svakog svog člana, organizira 
zajednička druženja, domaćini su sportskih sus-
reta niz umirovljeničkih udruga naše županije, 
potiče druženje i rad svojih članova kroz 
pjevačku i sportsku sekciju, prema zdravstvenoj 
i ostalim mogućnostima svakog svog člana. 
Posebno su ponosni na zajednička druženja i 
zabavu, zbog kojih se u Udrugu žele učlaniti i 
umirovljenici iz susjednih gradskih sredina.

U protekloj godini, prema blagajničkom 
izvješću blagajnice Jasne Željem, udruga je os-
tvarila ukupni prihod od 17.822 kune, od čega 
je i 6.000 kuna iz proračuna općine Lipovljani, 
a za rad su utrošili 14.142 kune. Za ovu godinu 
predviđen je ukupni prihod od 20.000 kuna, 
koje će utrošiti na aktivnosti članova udruge 
prema iznesenom Planu rada za 2016. godinu. 
Sva izvješća i prijedlozi izneseni na Skupštini us-
vojeni su jednoglasno.

Na uspješnom radu Udruge u protekloj 
godini, članovima i predsjedniku Miroslavu Hor-
vatu, čestitao je i Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani. Čestito je i novoizabranom čelništvu 
na izboru i pohvalio rad i organizaciju udruge. 

VRLO  AKTIVNA  UDRUGA 
UMIROVLJENIKA  OPĆINE 
LIPOVLJANI   BROJI   SVE  

VIŠE   ČLANOVA
- Zadovoljstvo 

je vidjeti dobro 
o r g a n i z i r a n e 

susrete umirovljenika naše županije u Lipovlj-
anima i čuti od umirovljenika iz drugih sredina 
samo pohvale na rad ove udruge, čiji su planovi 
za ovu godinu izuzetno realni. Želim da ih sve 
uspješno realizirate, a Općina Lipovljani će vam 
u tome, kao i do sada, biti partner prema svo-
jim mogućnostima - naglasio je Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani prilikom obraćanja 
članovima Udruge umirovljenika. 

Rad udruge i međusobnu suradnju poh-
valili su i ostali gosti: Anka Doležal, predsjednica 

Općinskog vijeća, Zlatko Knižek, predsjednik HSU 
općine Lipovljani, Ivan Semenjuk, predsjednik 
KPD ‘Karpati’, Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne 
škole, te Cecilija Mihalić i Ana Tomac, kao predsjed-
nice susjednih udruga. umirovljenika. Na kraju 
Skupštine svim članovima govorio je i Tomo Ben-
ko, dopredsjednik Matice umirovljenika Hrvatske, 
o problemima umirovljeničke populacije u 
Hrvatskoj i očekivanjima u njihovom rješavanju.

Ovogodišnja Skupština udruge umirov-
ljenika općine Lipovljani, veselo je započela, 
nastupom pjevačkog zbor udruge. Završila je 
isto tako veselo, zajedničkim druženjem, te glaz-
bom i plesom za sve prisutne članove i goste.

Osim redovne godišnje Skupštine, u subotu, 23. siječnja održani su izbori za tijela Udruge 
umirovljenika općine Lipovljani. Mandat članovima Upravnog i Nadzornog odbora traje 2 godine, 
pa svake druge redovne Skupštine, članovi Udruge glasuju o čelnim osobama svoje umirovljeničke 
udruge. Prema održanom javnom glasovanju Miroslav Horvat i dalje će biti predsjednik, a Bogdan 
Hnatjuk, tajnik Udruge.

Za članove Upravnog odbora izabrano je još 11 članova, i to: Marija Ljubić, Stjepan Jug, Antun 
Dlouhi, Nevenka Vasko, Blaženka Kostecki, Nevenka Žabek, Željka Hnatjuk, Marija Uhitil, Marica Hor-
vat, Blaženka Krajči i Mijo Jurković. U Nadzorni odbor udruge izabrani su: Branka Karabogdan, za 
predsjednicu, te Mirko Fedak i Vjera Ožoga za članove odbora.

MIROSLAV  HORVAT  NASTAVLJA 
VODITI  UDRUGU  UMIROVLJENIKA  

ČLANOVI UDRUGE UMIROVLJENIKA POSADILI VIŠE 
OD 500 MAĆUHICA U PARKU U CENTRU LIPOVLJANA

Desetak članova Udruge umirovljenika općine Lipovljani, u srije-
du, 9. ožujka završilo je sadnju proljetnica u parku u centu Lipovljana, 
ispred Društvenog doma i Općine Lipovljani. Za sada su posadili više 
od 500 komada maćuhica, a željeli bi da sve sadne gredice u parku 
bogato cvjetaju, i tako uljepšavaju vrlo lijepi, stoljetni park, vjerojatno 
će zasaditi još 100-tinjak cvjetova.

Sadnju cvijeća i uređenje parka pred blagdan sv. Josipa i Dan župe, 
škole i općine Lipovljani, članovi Udruge umirovljenika općine Lipovl-
jani započeli su početkom ožujka.

Akcija sadnje i uređivanja parka proljetnicama, poklon je Udruge 
umirovljenika svojim sumještanima, uz predstojeći Dan općine, a sad-
nice su zajednički osigurali Udruga umirovljenika i Općina Lipovljani.

Pred blagdan sv. Josipa, odnosno skorašnji blagdan Uskrsa, Udru-
ga umirovljenika planira i druge akcije. Kao i lani, postavit će pisanicu 
u parku, a pripremaju i radionicu bojanja uskrsnih jaja na otvorenom.

Nakon uspješno završene sadnje cvijeća i uređenja parka u cen-
tru Lipovljana, članovi Udruge umirovljenika nastavili su se družiti uz 
zasluženu kavu i kolače.
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Članovi Češke besede općine Lipovljani 
održali su redovitu godišnju Skupštinu, u petak, 
12. veljače u lipovljanskom Društvenom domu. 
Kao i niz godina do sada, Skupština je bila prilika 
da se članstvo osvrne na prošlogodišnji rad, da 
usvoje planove za ovu godinu i da se zajedno 
druže, uz nastupe pjevačkih i plesnih skupina 
susjednih Čeških beseda i Udruge umirovljenika 
iz Ivanić Grada.

Redovnu godišnju Skupštinu otvorio je 
Mirko Knjižek, predsjednik Češke besede općine 
Lipovljani koji je pozdravio mnogobrojne gos-
te, predložio dnevni red Skupštine i podnio 
izvješće o radu Češke besede općine Lipovljani 
u 2015. godini.

- Češka beseda u prošloj godini brojila 
je 95 članova, od kojih se je 40 isticalo u radu 
udruge nastupajući na mnogim priredbama i 
manifestacijama, prezentirajući tako rad naše 
Češke besede, ali i ovu sredinu, općinu Li-
povljani i manifestaciju nacionalnih manjina 
‘Lipovljanski susreti’. Na prošlogodišnjoj mani-
festaciji zemlja partner je bila Češka, pa je u 
Lipovljanima boravio i češki veleposlanik Martin 
Košatka, a mi smo pomogli u organizaciji ‘Lipov-
ljanskih susreta’ - istako je u izvješću o radu u 
2015. godini, predsjednik udruge Mirko Knjižek.

Nakon izvješća o radu, blagajnik Branko 
Chour, podnio je izvješće o financijskom po-
slovanju udruge u prošloj godini. Ukupni prihod 
ostvarili su u iznosu od 87.117 kuna, od čega 
polovinu sredstava, u iznosu od 45.000 kuna, od 
Savjeta za nacionalne manjine RH za programe 

BOGAT  I   VRLO  USPJEŠAN   RAD 
ČEŠKE  BESEDE  LIPOVLJANI

koje su kandidirali. 
Od županije su ost-
varili prihod od 6.000, 
od općine Lipovljani 
5.000 kuna, te iz još 
nekoliko izvora manje 
iznose sredstava. Za 

rad udruge, nastupe, putovanja, te izdavačku 
djelatnost potrošili su 68.125 kuna, pa im je na 
kraju prošle godine ostalo više od 18.000 kuna 
koje su prenijeli za rad u ovoj godini.

Plan rada za 2016. godinu i financijski plan 
članovima na Skupštini predložila je Mirjana Jan-
sky, potpredsjednica Češke besede, koja je u 10-tak 
točaka iznijela plan rada Češke besede općine Lipov-
ljani, za čije ostvarenje ove godine moraju osigurati 
63.000 kuna. Članovi besede, a na Skupštini je bilo 
62 od 88 članova, jednoglasno su prihvatili izvješća 
za 2015. i planove za 2016. godinu.

Nakon izbora Slavka Kupskog i Mirka Knjižeka 
za predstavnike lipovljanske Besede na Skupštini 
Saveza Čeha u RH, Skupštini su se obratili mno-
gobrojni gosti, koji su još jednom pohvalili rad 
Češke besede općine Lipovljani. Među njima bili 
su i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, te 
Libuše Stranjik, predsjednica Saveza Čeha u RH.

Mario Ribar, načelnik općine, još jednom je 
čestitao na dugogodišnjem uspješnom radu i 
zahvalio se za sve aktivnosti vezane uz ‘Lipovljan-
ske susrete’, a predsjednica Saveza Čeha Libuše 
Stranjik je pohvalila raznovrsne aktivnosti Be-
sede, među kojime i izdavačku djelatnost, koju su 
lani ostvarili tiskanjem knjige o 10-to godišnjem 
obnovljenom radu Češke besede općine Lipov-
ljani. Pozvala je i sve prisutne da se ove godine 
odazovu na češku manifestaciju ‘Dožinke’, koje se 
u Hrvatskoj održavaju duže od 90 godina, a ove 
godine će im domaćin biti Međurić i Kutina.

Nakon završetka ovogodišnje 
redovne Skupštine održan je jed-
nosatni program u kojem su s 
pjesmama nastupili članovi Češke 
besede općine Lipovljani, te Češke 
besede iz Garešnice i Nove Gradiške, 
s kojima je, za iznenađenje večeri, 
nastupila i Antonia Mirat, operna 
pjevačica iz Trogira, na školovanju u 
Beču, koja je otpjevala jednu opernu 
ariju. Zapjevali su još i članovi Udru-
ge umirovljenika iz Ivanić Grada, a 
pjesmom i plesom predstavili su se 
i članovi Češke besede Veliki i Mali 
Zdenci.

NA SKUPŠTINI NASTUPILE ČETIRI 
BESEDE  I  UDRUGA  UMIROVLJENIKA

Udruga žena ‘Mlinarice’ iz Piljenica orga-
nizirala je tradicijski običaj čehanja perja, koji 
već petu godinu u nizu uspješno organiziraju, 
čuvajući tako tradicijske vrijednosti naših 
seoskih sredina. Nekada, običaj seoskih obitelji, 
sada se organizira u Društvenom domu, kao pri-
redba koja čuva uspomene na običaje čehanja, 
jer perja gotovo da i nema za čehanje, pa je to 
prilika da se udruge žena okupe i uz perje, ali i 
ostale običaje, druže tijekom zimskog vremena.

U petak, 26. veljače, osim domaćih članica 
‘Mlinarica’, na čehanju perja okupilo se još 6 
udruga žena. Bile su tu članice ‘Ruža’ iz Lipovl-
jana, ‘Veličanke’ iz Kraljeve Velike, članice iz Ilove, 
izNove i Stare Subocke i ‘Lipe’ iz Janje Lipe, te 
članovi KUD Banova Jaruga, koji su pjesmom 
i plesom pokazali glazbenu baštinu Banove 
Jaruge. U ime domaćih ‘Mlinarica’ sve goste 
je pozdravila Melita Lenička, a među gostima 
bila je i Anka Doležal, predsjednica Općinskog 
vijeća općine Lipovljani i Dejan Brebrić, pred-
sjednik DVD-a Piljenice, s kojima ‘Mlinarice’ usko 
i uspješno surađuju.

O problemima kako naći perje za čehanje, 
jer je ono istisnuto iz stalne upotrebe u 

našim domaćinstvima, u kratkom 
satiričkom skeču progovorile su i 
same ‘Mlinarice’, na čelu s Oliverom 
Balaško, koje su se bavile i mišlju da 
očupaju labudove s Pakre, kako bi 
osigurale perje za ovogodišnje čejalo 
u Piljenicama. Ali, kako je labuda 
teško uhvatiti, one su zapjevale, a 
susjeda iz Banove Jaruge pripomo-
gla je s perjem od gusaka…

U vedrom i veselom tonu održano je 
ovogodišnje čehanje perja u Piljenicama. Do-
brom raspoloženju pridonijeli su i članovi KUD-a 
iz Banove Jaruge, koji su izveli više pjesama i 
plesova ovog kraja, a uz tamburaše iz KUD-
a zapjevale su i druge članice prisutnih udruga 
žena. Sve ih je u ime načelnika općine Lipovljani, 
Maria Ribara, pozdravila Anka Doležal, predsjed-
nica Općinskog vijeća, koja je osim pozdravne 
riječi i čestitanja na održavanju tradicijskih 
običaja, svim pročitala jedu svoju pjesmu, o 
čijalu u požeškoj kotlini, koja je pokazala da 
su negdašnji običaji čijanja ili čehanja perja u 
čitavoj Slavoniji bili slični. Čehalo se perje, pričalo 
se o novostima, čak se i ogovaralo na čijalima, a 

nakon završetka ovog ne baš omiljenog posla, 
zapjevalo se i zaigralo kod domaćina čijala.

‘Mlinarice’ iz Piljenica, kao zahvalu za 
očehano perje, počastile su svoje gošće i članove 
KUD-a, a onda se zajedno s tamburašima za-
pjevalo i zaigralo. Sitno perje letjelo je na sve 
strane, ali to je stalna pojava na svim čejalima. 
Letjelo je perje i na ovom čejalu, koje nas je 
još jednom podsjetilo na negdašnja lijepa, čak 
idilična vremena seoskih sredina, koja su usme-
no prenosila i čuvala stare potrebe i običaje, a 
koji danas galopirajući padaju u zaborav. Stoga 
su ‘Mlinaricama’ s pravom čestitali na čuvanju 
duhovnih i tradicijskih običaja njihove sredine, 
a čehanje perja samo je jedno od njih.

ČEHANJEM  PERJA  U  PILJENICAMA  JOŠ  JEDNOM  SE  PODSJETILO 
NA  TRADICIJSKE  OBIČAJE  NAŠEG  SELA
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Gotovo od samog početka rada Kulturno-
prosvjetnog društva  ‘Karpati’ iz Lipovljana, koje 
je osnovano 1993. godine, ova udruga građana 
ukrajinske manjinske zajednice, organizira večer 
Ukrajinaca, odnosno ‘Ukrajinski bal’ u Lipovlj-
anima. Ovogodišnji ‘Bal’ održan je u subotu, 6. 
veljače, u Društvenom domu.

Bila je to još jedna prilika da se Ukrajinci s 
lipovljanskog područja, ali i iz Zagreba i Sla-
vonskog Broda, te prijatelji, susjedi i gosti iz 
Lipovljana i obližnjih mjesta, nađu zajedno, 
da porazgovaraju i zabave se, uz glazbu i ples. 
Jednogodišnje zajedničko druženje početkom 
veljače vrlo je dobro organizirana večer, pa je 
‘Ukrajinski bal’ uvijek cijenjen i vrlo posjećen. 
U velikom broju aktivnosti, u kojima sudjeluju 
članovi lipovljanskih ‘Karpata’ tijekom godine, 
plesni bal je na vrhu aktivnosti i zanimanja, a 
tako je bilo i ove godine.

ODRŽAN ODLIČNO ORGANIZIRAN ‘UKRAJINSKI BAL’ 

Sve goste toplo je pozdravio Ivan Semenjuk, 
predsjednik KPD ‘Karpati’, i zahvalio im se za dol-
azak i pružanje podrške radu ‘Karpata’, na početku 
ovogodišnjeg ‘Ukrajinskog bala’. Potom je mješoviti 
pjevački zbor otpjevao 4 ukrajinske pjesme, 
čime je ‘Bal’ otvoren, pa su započeli ples i zabava. 
Dvjestotinjak gostiju zabavljala je grupa ‘Boje noći’, 
a u njihovim pauzama ukrajinsku glazbu svirao je 

Uz stalne nastupe u Lipovljanima i po Hrvats-
koj, uz redovan rad na očuvanju tradicijskih običaja 
i govora, ove godine članove Kulturno-prosvjet-
nog društva ‘Karpati’ očekuje veće aktivnosti na 
dvije manifestacije, na ‘Lipovljanskim susretima’ 
i oko smotre svih društva Ukrajinske zajednice 
u Hrvatskoj. Na ‘Lipovljanskim susretima 2016.’ 
zemlja partner biti će Ukrajina, uz sudjelovanje 
ukrajinskog Veleposlanstva u Zagrebu, Ukrajinske 
zajednice RH i ‘Karpata’ iz Lipovljana, a nakon toga 
sve ukrajinske udruge u jesen će imati godišnju 
smotru rada u Lipovljanima.

To će biti najvažnije aktivnosti KPD ‘Karpati’ 
iz Lipovljana u 2016. godini, a plan rada i ak-
tivnosti tijekom čitave godine, od Ukrajinskog 
bala početkom godine, do Božićnog koncerta 
na kraju godine, predložen je, a nakon toga 
jednoglasno je i usvojen na redovnoj godišnjoj 
Skupštini KPD ‘Karpati’, održanoj u subotu, 20. 
veljače u Društvenom domu u Lipovljanima.

Na početku redovne godišnje Skupštine 
sve goste i članove ‘Karpata’, pozdravio je 
Ivan Semenjuk, predsjednik Društva. Svečano 

raspoloženje na 
početku Skupštine, 
podigli su i pjevači 
domaćeg pjevačkog 
zbora s ukrajinskim 
pjesmama, nakon 
čega je započela 
rad Skupština, a 
članovima su podni-

jeta izvješća o radu u protekloj godini.
U 2015. godini održan je bal Ukrajinaca, 

održane su pjesničke večeri, postavljane su, i 
uz pjevački program otvarane izložbe, članovi 
‘Karpata’ gostovali su u Novskoj, Lipiku, Krapju, 
Kutini, Zagrebu, Ravnoj Gori, Rijeci pa čak i u 
inozemstvu, u Mađarskoj i Bosni i Hercegovini. 
Ukrajinske običaje predstavili su u Lipovljani-
ma, Lipiku, Križu i zagrebačkom Etnografskom 
muzeju, te se prisjećali važnih obljetnica ukra-
jinskog naroda. Lani su tijesno surađivali i s 
Grkokatoličkom župom sv. Ane u Lipovljanima, 
koja je kroz stoljeće svog djelovanja najzaslužnija 
za očuvanje običaja, kulture i jezika Ukrajinaca u 
Lipovljanima. Izvješće o radu društva za 2015. 
godinu podnio je predsjednik Ivan Semenjuk.

U protekloj godini ostvarili su prihod od 
65.000 kuna, a s prijenosom sredstava iz 2014. 
godine u iznosu od 30.000 kuna, ukupno su 
raspolagali s 96.128 kuna. Najviše sredstava os-
tvarili su za prijavljene programe od Savjeta za 
nacionalne manjine RH, te općine Lipovljani. Uk-
upni troškovi rada ‘Karpata’ u prošloj godini bili 

su u iznosu od 64.399 kuna, a među najvećima su 
troškovi putovanja na nastupe. Bili su i štedljivi 
pa su za rad u ovoj godini prenijeli 32.000 kuna. 
Izvješće o financijskom poslovanju podnijela je 
blagajnica Ankica Mrkša, a prihvaćeno je jedno-
glasno od 75 članova koliko je bilo prisutno na 
ovogodišnjoj Skupštini KPD ‘Karpata’.

Plan rada društva u 2016. godini predložio 
je Ivan Semenjuk, a financijski plan u iznosu 
od 70.000 kuna predložila je blagajnica Ankica 
Mrkša. Potom su o radu i suradnji s KPD-om 
‘Karpati’ govorili mnogobrojni gosti s kojima 
uspješno surađuju niz godina. Među njima bio 
je i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji 
im je čestitao na svim aktivnostima.

- Čestitam na uspješnom radu u protek-
loj godini u kojoj se puno radilo i nastupalo, a 
time i predstavljalo našu općinu. Čestitam na 
realizaciji mnogih programa, a tijekom ove 
godine očekujem nastavak uspješnog rada. 
Zahvaljujem svima koji su se angažirali u radu 
oko ‘Lipovljanskih susreta’, a veliku suradnju 
očekujemo i ove godine kada će Ukrajina biti 
zemlja partner naše manifestacije, a vi domaćini 
Ukrajincima koji će doći na ‘Lipovljanske susrete’ 
- naglasio je u svom pozdravnom govoru Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani. 

Skupština je završila zajedničkim druženjem 
članova uz glazbu članova Udruge umirovlje-
nika općine Lipovljani, s kojima KPD ‘Karpati’ iz 
Lipovljana odlučno surađuju, a povremeno za-
jedno i nastupaju već niz godina.

USPJEŠNO   ČUVAJU   I  
POKAZUJU   SVOJE   OBIČAJE

Ivan Bačinski, gost iz susjedne Bosne.
Članovi ‘Karpata’ za svoje goste priredili su 

večeru, te ukrajinski specijalitet pirohe. Plesalo se 
i zabavljalo do ranih jutarnjih sati jer se bal zbog 
zabave i zajedničkog druženja i priređuje. I ove 
godine namjeravaju biti jedna od najaktivnijih 
udruga na području općine Lipovljani, a dobra 
organizacija ‘Ukrajinskog bala’ to je i potvrdila.

Ove godine djeca i djelatnici DV Iskrica maskirali su se i svoje maske 
prvo pokazali u Novskoj na priredbi”Maske do daske”a zatim su u povorci 
prošli i po ulicama Lipovljana.

U Novskoj djeca zajedno sa tetama i kuharom bili su licitarska srca. 
Maske su izradili u suradnji sa roditeljima i ovom prilikom djelatnici se 
zahvaljuju svim roditeljima na uloženom trudu. Trud se je isplatio jer su 
“Mali licitari”osvojili i nagradu u Novskoj (tablet  – kao nagrada “Maske 
iznenađenja”)Na predstavljanju na pozornici predstavili su se sa pjes-
mom “Kad bi svi…”

Na sam fašnik svi polaznici dječjeg vrtića Iskrice (njih 88) prošetalo je kroz 
Lipovljane. U Općini, Konzumu, LIPKOM-u dočekani su sa bombonima. Vesele 
i razigrane maske darivala je i vlasnica frizerskog salona “Mirela”. Sretni, veseli  
i nasmijani nastavili su pjesmu i ples u vrtiću. Na dvorištu su spalili i fašnika 
uz zvižduke i pljesak.Vesele maske zasladile su se sa krafnama i fritulama.

DV ISKRICA ZA MAŠKARE
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Matica slovačka u Lipovljanima ove godine 
radit će u duhu 20-te obljetnice obnovljenog 
rada. Svi sadržaj koje će provodit bit će spo-
men na 20 godina uspješnog, obnovljenog 
rada slovačke Matice u Lipovljanima, a s ciljem 
privlačenja u udrugu svih osoba sa slovačkim 
korijenima.

S pogledom na vrlo uspješno djelovanje 
u prošloj godini, koja je bila izuzetno bogata 
u radu i pokazivanju slovačke tradicijske kul-
ture i običaja, u subotu, 27. veljače, održana je 
redovna godišnja Skupština Matice slovačke u 
Lipovljanima, koja djeluje u okviru Saveza Slo-
vaka u Republici Hrvatskoj. Skupštinu je vodila 
Jozefina Kranjčec, uz članove voditeljstva Vesnu 
Tisaj mlađu i Ivana Štrbana, te zapisničarku Mari-
cu Tisaj.

U ime Upravnog odbora ove udruge, 
izvješće o radu pročitala je Marica Tisaj, tajnica 
Matice slovačke, a izvješće o poslovanju pod-
nijela je Anđelka Štelma, blagajnica udruge. 
Dugačak je, i bogat, popis aktivnosti koje su 
provodili članovi Matice slovačke Lipovljani ti-
jekom protekle godine. Predstavili su se na svim 
kulturnim događajima u Lipovljanima, ali i svim 
događajima koje organizira Savez Slovaka RH. 
Štoviše, bili su i vrlo uspješni domaćini festivala 
slovačke pjesme ‘Ked sa ruža rozvijala’ sredinom 
studenog, koji se održava jednom godišnje, a 
tada su na festivalu ugostili oko 350 članova Ma-
tica slovačkih iz čitave Hrvatske.

U Lipovljanima rade na završetku vlastite 
etno kuće, uređujući nakon kuće i štagalj na 
istom imanju, uz pripremanje muzejskog post-
ava i povremeno održavanje aktivnosti udruge 
na tom prostoru. S članovima KUD-a ‘Lipa’ i 

NAVRŠAVA SE DVA DESETLJEĆA OBNOVITELJSKOG RADA 
MATICE   

SLOVAČKE 

MPZ ‘Lira’ ostvaruju stalnu suradnju u očuvanju 
slovačkog pjevačkog i folklornog izričaja, a 
potiču, kod najmlađih, i stalno učenje slovačkog 
jezika u lipovljanskoj osnovnoj školi. Zato je bilo 
vrlo zanimljivo vidjeti učenike osnovne škole ka-
ko pjevaju slovačku pjesmu, koja je naučena u 
okviru učenja slovačkog jezika.  Sličan program 
rada žele ostvariti u ovoj i slijedećoj godini.

Za ostvarenje velikog broja aktivnosti 
potrebna su i znatna novčana sredstva. Ukupni 
prihodi Matice slovačke Lipovljani u protekloj 
godini iznosili su 156.657 kuna. Najviše prihoda 
ostvarili su od programa kandidiranih kod Sav-
jeta za nacionalne manjine u iznosu od preko 
86.000 kuna, te od Ureda za iseljene Slovake 
Republike Slovačke, u iznosu od 24.000 kuna. 
Iz općinskog proračuna ostvarili su prihod od 
14.000 kuna, a iz županijskog proračuna 5.000 
kuna. Ukupni rashodi su bili u iznosu od 154.664 
kuna, a najviše se potrošilo na organiziranje i 
sudjelovanje na manifestacijama, što je iznosilo 
više od 34.000 kuna, na troškove prijevoza u 
iznosu 26.000 kuna i na organizaciju festivala 
pjesme u iznosu od 23.695 kuna. 

Od ukupno 154.000 kuna utrošenih u prošloj 
godini 87.000 kuna utrošeno je za kulturni ama-
terizam, 43.000 kuna za manifestaciju slovačke 
pjesme ‘Ked sa ruža rozvijala…’, 13.500 kuna za 
investicijska ulaganja u štagalj i 10.000 kuna za 
sudjelovanje na ‘Lipovljanskim susretima’. Za 
ovu godinu planiraju ukupne prihode u iznosu 
od 153.000 kuna.

Članovi redovne godišnje Skupštine usvojili 
su izvješća o radu i financijskom poslovanju udru-
ge za 2015. godinu jednoglasno i bez rasprave, te 
prihvatili Plan rada za 2016. i 2017. godinu.

Mnogobrojni gosti bili su prisut-
ni na Skupštini Matice slovačke 
Lipovljani. Svi od reda hvalili su 
rad i aktivnosti ove udruge, a poh-
valama se pridružio i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani, koji im 
je zahvalio za aktivno sudjelovanje 
na ‘Lipovljanskim susretima’ i pred-
stavljanju Lipovljana u Hrvatskoj i 
inozemstvu. Zaželio je da se takav 
rad nastavi i tijekom ove godine, da 
se nastavi suradnja s Gradiščanskim 

Hrvatima u Slovačkoj, i da se nastavi projekt 
uređenja ‘Slovačke etno kuće’, jer taj projekt je 
vrlo važan i za općine Lipovljane.

Skupštini je bila nazočna i Anka Doležal, 
predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovl-
jani, a o uspješnoj suradnji s Maticom slovačkom 
Lipovljani pohvalno su govorili i Damir Petravić, 
dogradonačelnik Kutine, koji je bio prisutan na 
Skupštini zajedno s Josipom Marićem, drugim 
gradonačelnikom Kutine, te Zlatko Heršak, pred-
sjednik ‘Hrvatsko-slovačkog društva prijateljstva’ 
iz Zagreba. O izvrsnoj suradnji s KUD-om ‘Lipa’ i 
zborom ‘Lira’ govorile su Marica Tisaj i Nevenka 
Zorić, predsjednice ovih udruga, a članovi su to 
i pokazali i na ovom  skupu. Godišnja Skupština 
započela je himnama i slovačkim pjesmama u 
izvođenju članova zbora ‘Lira’, a završila je Šariš 
polkom koju su otplesali članovi KUD-a ‘Lipa’ u 
pratnji svoje tamburaške skupine.

Članovi Matice slovačke Lipovljani nastu-
pali su sa slovačkim folklorom, pjesmama, ali i 
običajima, i gastronomskom ponudom na više 
manifestacija u Hrvatskoj, a život i rad u Matici 
slovačkoj pokazali su i u Slovačkoj, na gostovanju 
u Bratislavi. Tamo su za posjetitelje manifestacije 
predstavili Lipovljane i ‘Lipovljanske susrete’ na 
izložbenom prostoru u suradnji s Turističkom 
zajednicom općine Lipovljani. Tako su nastavili 
izuzetnu suradnju, koju njeguju već 20-tak godi-
na s Gradišćanskim Hrvatima u Slovačkoj i Austriji.

NASTUPALI   LANI  
I   U   BRATISLAVI

I ove godine naša je škola bila domaćin 
općinskoga natjecanja LiDraNo koje se održalo u 
Društvenom domu u Lipovljanima. Na natjecan-
ju su učenici i njihovi mentori pokazali veliko 
umijeće, trud i talent te nas zadivili nizom izvrsnih 
radova. Pred komisijom je bio vrlo težak i nezah-
valan zadatak da od petnaest dramsko-scenskih 
nastupa, pojedinačnih i skupnih, odabere samo 
četiri, a od deset literarnih radova samo tri koje 
će proslijediti na županijsku razinu natjecanja. 
Sudionici ovogodišnjega natjecanja bili su Os-
novna škola Jasenovac, Osnovna škola Novska, 
Osnovna škola Rajić, Srednja škola Novska te 
naša Osnovna škola Josipa Kozarca iz Lipovljana.

Dva povjerenstva, za dramsko-scenski i lit-
erarni izraz, savjesno su izvršila svoju nimalo 
laku zadaću i iz vrlo oštre konkurencije izdvojili 
sljedeće radove za županijsku razinu natjecanja:

Dramsko-scenski izraz, pojedinačni scenski nastupi: 
- Zaboravko, učenica Hana Toth, 3. razred. 

Mentorica: Ksenija Dokmanić (Osnovna škola 
Josipa Kozarca, Lipovljani) i Život je zanimljiv, 
učenica Lucija Jancetić, 1. razred. Mentorica: 
Sanja Fehir (OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani)
Dramsko-scenski izraz, skupni scenski nastupi:

- Što je pjesnik htio reći, učenici 5., 7. i 8. raz-
reda. Mentorica: Ljubica 
Rašo Belši (OŠ Novska) i 
Tijesna priča, učenici 1. 
– 4. razreda. Mentorica: 
Tatjana Dlouhi (OŠ Josipa 
Kozarca, Područna škola 
Piljenice)
Literarni izraz: - Prepusti 
se, učenica Josipa Debel-
jak, 7. razred. Mentorica: 

Anka Doležal (OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani)
- Za tebe, učenica Josipa Debeljak, 7. razred. 

Mentorica: Anka Doležal (OŠ Josipa Kozarca, 
Lipovljani)

- Vrijeme u kojem živim, učenica San-
ja Mijoković, 4. razred. Mentorica: Danijela 
Pauković (Srednja škola Novska)

Pobjednici će nastupati na županijskoj ra-
zini natjecanja LiDraNo u 
Novskoj 3. ožujka 2016. 
godine i nadamo se da će 
svi uživati u njihovim nas-
tupima te da će oduševiti 
i županijsko povjerenstvo 
kao što su oduševili i naše. 
Želimo puno uspjeha svim 
sudionicima, a posebno 
učenicima naše škole.

OPĆINSKA/GRADSKA  RAZINA  LIDRANO  U  LIPOVLJANIMA
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Ekipa ‘Bunker’ iz Garešnice pobjednik je 
ovogodišnjeg zimskog malonogometnog 
turnira u Lipovljanima u seniorskoj konkuren-
ciji. Ona je u nedjelju, 24. siječnja, u posljednjoj, 
finalnoj utakmici turnira pobijedila ekipu ‘Buki 
i sinovi’ iz Međurića, s rezultatom 5:3. Pehar i 
novčanu nagradu uručio im je Ivica Maletić, 
tajnik ŠNK ‘Slavonac’, organizatora malonogo-
metnog turnira. Zimski malonogometni turnir 

MALONOGOMETNI  TURNIR  
‘LIPOVLJANI  2016.’ OSVOJIO  

‘BUNKER’  IZ  GAREŠNICE
u Lipovljanima po 23. puta 
uspješno organiziranog 
u lipovljanskoj sportskoj 
dvorani. 

U seniorskoj konkuren-
ciji 9. siječnja, prvog dana 
turnira ‘Lipovljani 2016.’, zai-
grale su 22 ekipe, među 
njima i ekipa ‘Bunker’, koja je 
odlično i borbeno odigrala 

sve utakmice na turniru. Mladi nogometaši iz 
Garešnice pokazali su dobar i brz nogomet, s 
odličnom efikasnošću.

U finalu su imali odličnog suparnika, ekipu 
‘Buki i sinovi’, čije jezgro čine nogometaši 
iz Međurića i njihovog nogometnog 
kluba, i ne bi bilo nezasluženo da su i oni po-
bijedili. Ipak, u finalnoj utakmici, brzo vodstvo 
malonogometaša iz Garešnice, koji su već u 6. 

minuti vodili s 3:0, za nogometaše iz Međurića 
više nije bilo dostižno, bez obzira na ‘dužu 
klupu’ i dobru igru drugoplasiranih. Gledatelji 
su vidjeli odličnu utakmicu, s 8 postignutih 
golova u finalu turnira, a to potvrđuje odličnu 
kvalitetu turnira.

U popodnevnim satima, u nedjelju, 24. 
siječnja odigrana je i utakmica za 3. mjesto zim-
skog malonogometnog turnira ‘Lipovljani 2016.’ 
Ekipa ‘Caffe bar Plavac’ iz Novske pobijedila je 
ekipu ‘Društvo prijatelja Hajduka’ iz Novske s 
minimalnih 2:1. Utakmica je bila zanimljiva i 
tvrda, jer se igrači obje ekipe dobro međusobno 
poznaju, pa su tek nijanse odlučivale. Obje 
ekipe igrale su dobar i brz nogomet tijekom 
ovogodišnjeg turnira i zasluženo su igrali na 
završnici turnira.

Tri prvoplasirane ekipe nagrađene su 
novčanom nagradom i peharom organizatora.

U veteranskom dijelu zimskog malo-
nogometnog turnira ‘Lipovljani 2016.’ 
pobijedila je ekipa ‘Agram life osiguranje’, 
za koju su igrali nogometni veterani iz 
Stare i Nove Subocke. U finalnoj utakmici, u 
nedjelju, 24. siječnja pobijedili su tijesno 5:4 
ekipu ‘Pizzeria Palermo’ iz Garešnice, i tako 
osvojili prvu nagradu i pehar turnira. U utak-
mici za 3. mjesto ekipa ‘Krčma Fijaker stari’ 
iz Bosanke Dubice sa 7:3 pobijedila je ekipu 
‘Tramontana’ iz Kutine, prošlogodišnje pob-
jednike ovog turnira, i tako potvrdila da se 
zasluženo našla u završnici turnira.

Na ovogodišnjem turniru sudjelovalo je 

USPJEŠNI  I  NOGOMETNI  VETERANI 
9 veteranskih ekipa, koje su se natjecale u dvi-
je grupe. Završnicu su izborile najuspješnije 
ekipe, čiji je finale pokazao da se i među 
nogometnim veteranima igra jako dobar no-
gomet, ponekad i s kojim prekršajem previše, 
ali još uvijek efikasan i lijep nogomet za gle-
danje. Ubuduće, organizator turnira očekuje 
još veći broj veteranskih ekipa na turniru i 
povećanje fonda nagrada.

Tri prvoplasirane ekipe: Agram life osig-
uranje, Pizzeria Palermo i Krčma Fijaker stari, 
nagrađeni su novčanim nagradama i pehari-
ma organizatora ŠNK ‘Slavonac’, a nagrade 
im je predao Željko Pogačić.

Sve više članova broji Športsko ribolovno 
društvo ‘Šaran’ iz Lipovljana, a od prošle godine 
u društvo je, po prvi puta, učlanjeno 10-tak 
juniora i 5 žena. Nakon niza godina održano 
je i natjecanje u ribolovu na plovak, pa se po-
lako, ribolovno društvo iz Lipovljana vraća na 
nekadašnje mjesto prema broju članova, ali i 
sve većim i uspješnim aktivnostima. Zahtjevan 
Plan rada za 2016. godinu obećava i dalje svim 
članovima puno aktivnosti i ribolova.

Takve ocjene rada ŠRD ‘Šaran’ mogle su se 
čuti na redovnoj godišnjoj Skupštini, koja je 
održana u Društvenom domu u Lipovljanima, u 
nedjelju, 24. siječnja. Nakon niza godina, zbog 
povećanog broja članstva, Skupština je opet 
održana u velikoj dvorani Društvenog doma, a 
izvješće o radu ‘Šarana’ u 2015. godini prisutnim 
članovima podnio je Ivan Hudec, predsjednik 
Društva.

Naglasio je kako su članovi društva bili vrlo 

aktivni u radu, kako i s 
koliko ljubavi rade na 
zaštiti i kvaliteti svojih 
voda, ali i kako su u svib-
nju prošle godine imali 

ekološki incident na Pakri u Piljenicama. Zbog 
zatvaranja dotoka vode u Pakru, dogodio se po-
mor riba, a društvo je pretrpjelo znatnu štetu za 
koju nitko nije odgovarao. Zbog toga su poseb-
nu brigu lani posvetili obnovi ribljeg fonda u 
Pakri i poribljavanju svojih voda.

Izvješće o financijskom poslovanju ‘Šarana’ 
pročitao je tajnik Veljko Lisac, u ime financijskog 
servisa koji im vodi poslovanje društva. Ukupni 
prihod u prošloj godini bio je 46.272 kune, a 
ukupni rashodi 30.565 kuna. Financijski plan za 
ovu godinu predložen je u visini od 45.000 kuna, 
a sva izvješća za prošlu i planovi za ovu godinu 
jednoglasno su prihvaćena.

Članovi ribolovnog društva ‘Šaran’ 
poštovatelji su čistog okoliša i ljubitelji očuvane 
prirode općine Lipovljani, pa tijekom godine 
sudjeluju u radnim akcijama čišćenja obala svo-
jih voda. Lani su održali dvije akcije čišćenja, 
a ribočuvarska služba izvijestila je prisutne 

ribolovce na Skupštini da se na ribolovna mjes-
ta dobro pazi i da ih ribolovci ostavljaju čiste i 
uredne nakon ribolova.

Članovi Skupštine izvješteni su o tome da 
je lani pojačana ribočuvarska služba ‘Šarana’, 
na 3 ribočuvara, a to se pokazalo uspješno i 
kroz povećanu prodaju dnevnih ribolovnih 
karata. Održavaju se i dobri odnosi sa susjednim 
društvima iz Kutine i Jasenovca, dogovara se re-
ciprotetni ribolov s njima, a sve bolja je suradnja 
i s Parkom prirode Lonjsko polje.

Na dobrom radu, ali i brizi koju pokazuju 
za čuvanje okoliša i očuvanu prirodu, te za 
angažiranje pri obilježavanju Dana općine i ti-
jekom ‘Lipovljanskih susreta’, svim članovima 
‘Šarana’ zahvalio se Tomislav Lukšić, zamje-
nik načelnika općine Lipovljani, koja će i dalje 
podržavati rad ovog ribolovnog društva.

Za ribolovcima ŠRD ‘Šaran’ još jedna je 
uspješna godina, bilo je dobrih ulova, ali i 
odmora i uživanja na vodama općine Lipovl-
jani, kojima gospodare. Plan rada, usvojen na 
Skupštini, garantira da će i ove godine biti živo 
na ribolovnim vodama i u društvu ‘Šaran’ iz 
Lipovljana.

RIBOLOVCI  ‘ŠARANA’  USPJEŠNI  SU  
U  RIBOLOVU  I  OČUVANJU  PRIRODE
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Posljednje, 16. mjesto na prvenstvenoj ta-
blici 1. Županijske nogometne lige, sa svega 5 
osvojenih bodova u jesenskoj polusezoni,  ali i 
kazna klubu s oduzimanjem jednog osvojenog 
boda, zbog ne odlaska na gostujuću prvenstve-
nu utakmicu, bili su signal da je u Nogometnom 
klubu ‘Slavonac’ iz Lipovljana stanje alarmantno, 
pa je zazvonilo zvono na uzbunu. Već prvog 
radnog dana nove, 2016. godine, u subotu, 2. 
siječnja, u klupskim prostorijama, održan je 
prošireni sastanak članova Uprave NK ‘Slavonac’, 
sa sadašnjim domaćim igračima, te nekim bivšim 
dužnosnicima i igračima kluba, kako bi se našlo 
zadovoljavajuće rješenje za nastalu situaciju.

Članovi uprave analizirali su debakl kluba 
u jesenskom dijelu prvenstva, ali i mogućnosti 
rješavanja rezultatske i organizacijske krize. Svi 
su se složili da je ovakvo stanje neprimjereno 
značaju i dugoj tradiciji Nogometnog kluba ‘Sla-
vonac’, ali i samim Lipovljanima, i da se moraju 
poduzeti mjere otklanjanja problema. Klub koji, 
jedan od rijetkih, nema izrazitih financijskih 

U  ‘SLAVONCU’  JE  ZAZVONILO 
ZVONO  NA  UZBUNU

problema u 1. 
Županijskoj ligi ima, 
očito je, niz drugih 
problema koje je 
teže otkloniti. 

Na sastanku se 
inzistiralo da svi iznesu svoje primjedbe i za-
mjerke, no malo se toga, od pretpostavljenih 
problema i čulo. Najčešće su bili prigovori na 
igrače strance , te nedovoljnoj minutaži domaćih 
igrača, no isto tako, u razgovoru sa domaćim 
igračima je zaključeno da se moraju koris-
titi usluge tih igrača i zbog kvalitete natjecanja 
ranga 1.ŽNL, ali i nedostatka domaćih igrača u 
pojedinim utakmicama. Iz toga razloga se od 
domaćih igrača tražilo da se izjasne na koga 
se može računati u potpunosti, jer su jesenas 
mnogi obećavali igrati, a onda se pojedinci 
nisu pojavljivali na utakmicama. Na sastanku 
su doneseni i zaključci koji imaju kratkoročne 
i dugoročne ciljeve kako bi se stanje u NK ‘Sla-
vonac’ iz Lipovljana prije svega stabiliziralo. 
Kao rješenje ponuđeno je da se sezona završi, 
uz pokušaj opstanka u 1.ŽNL, uz maksimalan 
angažman domaćih igrača, te se u ljetnoj stanci 
rekonstruira seniorska momčad, na način da se 
kompletira s, isključivo, domaćim igračima.

Članovi uprave i nazočni domaći igrači 

prihvatili su da se poduzmu sve mjere kako bi 
se ‘Slavonac’ spasio od ispadanja iz 1. ŽNL, što 
je moguća misija, a nakon toga bi se donijele 
dugoročne odluke o djelovanju lipovljan-
skog nogometnog kluba, od igračkog fonda 
do izbora za članove uprave kluba. Strateški 
i dugoročni plan uprave je da se počne 
primjereno ulagati u mladež, kroz osigura-
vanje stručnog trenera koji bi radio s njima, do 
poboljšanja uvjeta rada s mladima.

Osim toga, od 20-tak prisutnih igrača, vidjelo 
se da se tek na polovicu može sa sigurnošću 
računati, jer su neki ozlijeđeni, a neki imaju zapo-
slenja u smjenama. Dosadašnje igrače iz drugih 
sredina će se pokušati zadržati dok se sezona 
završi, a razgovarat će se i o povratku domaćih 
igrača iz drugih klubova, natrag u ‘Slavonac’.

Neuspješnu, nikad težu i sumor-
niju natjecateljsku jesen u ‘Slavoncu’ žele 
zamijeniti uspješnim i vedrim, pobjedničkim, pro-
ljetnim dijelom natjecateljskog prvenstva, a to 
mogu osvajanjem 20-tak bodova iz 15 utakmica, 
jer iz lige ispada samo posljednja momčad, a pred-
posljednji na tablici 1. ŽNL, igračima ‘Slavonca’ 
”bježi” nadoknadivih 5 bodova. Je li upaljeno zvo-
no na uzbunu dovoljno jako zazvonilo i kod igrača 
‘Slavonca’ znat će se već u ožujku, nakon prvih, 
proljetnih prvenstvenih kola i ostvarenih rezultata.

Nogometni klub ‘Stari Grad’ iz Kraljeve Velike 
održao je u subotu, 13. veljače izvanrednu izbor-
nu godišnju Skupštinu na kojoj je izabrano novo 
čelništvo ove vrlo uspješne sportske udruge. 
Za predsjednika kluba izabran je Željko Sijarto, 
dugogodišnji član i nogometaš ‘Starog Grada’, a 
izabrani su i novi članovi Izvršnog odbora kluba. 

Ovogodišnju, 28. godišnju Skupštinu vodio 
je Robert Mladić, dosadašnji uspješni predsjed-
nik ‘Starog Grada’, koji je predložio dnevni 
red i podnio izvješće o radu. O vrlo uspješnoj 
natjecateljskoj godini izvješća su podnijeli 
treneri seniorskih, juniorskih, pionirskih i vet-
eranskih ekipa Siniša Varga i Željko Sijarto, a 
blagajničko izvješće, u ime knjigovodstvenog 
servisa, pročitao je Robert Mladić.

Prošla godina, prema iznesenim izvješćima, 
bila je vrlo uspješna godina za natjecateljske 
ekipe ‘Starog Grada’, koji se uspješno natječe u 
2. županijskoj nogometnoj ligi. Vrlo su uspješni 
bili i najmlađi nogometaši iz Kraljeve Velike koji 
su u pionirskoj konkurenciji osvojili 1. mjesto, 
a tek nešto slabiji s ostvarenim rezultatima su 
juniorska i veteranska ekipa. Uspješno se radilo 
i na uređenju i održavanju sportskog parka na 
Urjama, te na organiziranju nogometnih turnira.

VRLO  USPJEŠNA  GODINA  ZA  SVE  EKIPE  NK  ‘STARI  GRADA’ 
U protekloj godini troškovi 

natjecanja i održavanja igrališta 
iznosili su 47.378 kuna, a sred-
stva su uglavnom dobivena iz 
općinskog proračuna. Toliko, pa 
i malo više, ukupno 54.000 kuna, 
trebat će im i u ovoj godini da 
bi mogli uspješno igrati u svim 
kategorijama.

- Najsvjetlija točka nogo-
meta općine Lipovljani je ovaj 
nogometni klub u Kraljevoj Ve-
likoj, i to je tako već godinama. 

Zahvaljujem, dosadašnjem vodstvu i Robertu 
Mladiću na uspješnom vođenju kluba i na svim 
postignutim sportskim rezultatima, a čvrsto 

vjerujem i da ćemo s novim čelništvom imati do-
bru suradnju. Uspješan rad nogometnog kluba 
‘Stari Grad’ financijski je pratila općina Lipovljani, 
ali zato jer su to igrači i vodstvo i članovi kluba 
zaslužili svojim zalaganjem, ostvarenim rezul-
tatima i svojim bezrezervnim radom za dobrobit 
kluba. Čestitam vam na tome i želim uspješnu 
i ovu godinu, a općina će vas u vašem radu 
pratiti i nadalje - naglasio je u svom obraćanju 
prisutnim članovima ‘Starog Grada’, Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani.

Potaknuti uspješnim rezultatima, ove godine 
žele još više djece i mladih uključiti u članstvo klu-
ba. Animiranje najmlađih za igranje nogometa u 
NK ‘Stari Grad’ započet će već s prvim sunčanijim 
danima, kako bi godina bila još uspješnija.

Na Skupštini je bilo prisut-
no 57 od 96 članova, a izvješća 
su prihvaćena bez rasprave, 
uz odobravanje prisutnih. 
Zbog drugih obveza, godinu 
dana prije isteka mandata, 
dosadašnje vodstvo kluba 
dobilo je razrješnicu, a izabrani 
su novi članovi Izvršnog i Nad-
zornog odbora NK ‘Stari Grad’. 
Za predsjednika je izabran 
Željko Sijarto, dugogodišnji 
član i igrač kluba, a za 
tajnika Vlado Mošunjac. Za-
mjenici predsjednika su Josip 
Kovačević i Pavao Mošunjac, a 
za blagajnika je izabran Zoran Kokolek. 

Osim njih u Izvršni odbor izabrani su: 
Siniša Varga, Matija Sijarto, Denis Kovačević, 

ŽELJKO  SIJARTO  IZABRAN  ZA  PREDSJEDNIKA 
Goran Imenjak, Ante Lovrić, 
Tihomir Tomić i Dragan 
Divić. U Nadzorni odbor iz-
abrani su: Igor Softa, Ivica 
Mihinac i Antun Mareković.

U ime gostiju, na novom 
vodstvu kluba Kraljevčanima 
je čestitao Mladen Dodigović, 
tajnik Nogometnog središta 
Novska, koji je ujedno is-
taknuo i dobru suradnju 
kluba i središta. Čestitao im 
je i Zvonko Andrilović, pred-
sjednik MO Kraljeva Velika, 
Mladen Martinovski, pred-
sjednik ŠNK ‘Slavonac’ iz 

Lipovljana, Katica Aust, u ime udruge žena, a 
čestitkama se pridružio i Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani.



Povodom najvećeg kršćanskog blagdana, blagdana optimizma, vjere, nade, ljubavi i 
obitelji, svim mještankama i mještanima Općine Lipovljani poručujem da razmišljamo 
o zajedništvu, miru i svim  ostalim  vrijednostima na kojima želimo graditi sebe i svijet 
oko nas.

Uskrs je blagdan i poticaj i želja za davanjem sebe drugima, u nadi da ćemo tako 
spoznati način koji će stvoriti bolji svijet svim ljudima prihvaćajući  toleranciju  
kao glavni  preduvjet postizanju toga cilja. Stoga  svim mještankama i 
mještanima u ime svih zaposlenika općine Lipovljani, općinskog vijeća 
i svoje osobno ime, čestitam Uskrs u želji da ga proslavimo u miru i 
veselju sa svojim najbližima, šireći mir, ljubav i uzajamno poštovanje.

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

OPĆINSKI NAČELNIK 
Mario Ribar 

USKRSNA  ČESTITKA  NAČELNIKA

VELIKA  PISANICA  OPET  ULJEPŠAVA  PARK  U  CENTRU  LIPOVLJANA
Uz program obilježavanja Dana općine Lipovljani, koji se slavi 

na blagdan sv. Josipa, i predstojeći blagdan Uskrsa,  Udruga umirov-
ljenika općine Lipovljani i Kulturno prosvjetno društvo ‘Karpati’ iz 
Lipovljana, u četvrtak, 17. ožujka pripremili su, i zajedno postavili, 
veliku pisanicu u parku u centru Lipovljana. Velika pisanica je prvi 
puta u parku postavljena lani, a ove godine je dodatno obogaćena 
gnijezdom i već pripremljenim pisanicama.

Desetak članova Udruge umirovljenika i isto tolika članova 
KPD ‘Karpati’ sudjelovalo je u pripremi i dovozu pisanice, njenom 
postavljanju i uređenju u lipovljanskom parku. Nakon postavljan-
ja velike pisanice, te novih ukrasa uz nju, postavljena je ograda, a 
Miro Horvat, predsjednik Udruge umirovljenika općine Lipovljani 

zahvalio se svima na uloženom trudu, i realizaciji ideje ukrašavanja 
lipovljanskog parka pred Dan općine i Uskrs. Na kraju je pozvao 
sve na radionici pisanja i bojanja jaja, odnosno pisanica, u utorak, u 
dopodnevnim satima.

Za inicijativu uređenja parka i realizaciju kroz veliku pisanicu i 
ostale ukrase, članovima Udruge umirovljenika općine Lipovljani 
i članovima ‘Karpata’, zahvalio se Mario Ribar, načelnik općine Li-
povljani, istaknuvši veliki doprinos tih dvaju udruga u društvenom 
životu Lipovljana.

Među prvima, koji su došli vidjeti postavljenu veliku pisanicu 
u parku, bili su polaznici vrtića ‘Iskrica’. Pisanice i ostale prigodne 
ukrase sa velikim su zanimanjem razgledavali.


