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Vijećnici općine Lipov-
ljani, pod predsjedanjem 
Anke Doležal, održali su 3. 
sjednicu, u ponedjeljak, 30. 
rujna. Na sjednici su raspravi-
li 12 točaka dnevnog reda, 
a uz prisutnih 12 od uku-
pno 13 vijećnika Općinskog 
vijeća, sjednici su bili nazočni 
Mario Ribar, načelnik Općine 
Lipovljani, Tomislav Lukšić, 
zamjenik načelnika Općine 
Lipovljani, Anđelka Štelma, 
Ljubica Jakopčić i Natalija Rohan, djelat-
nice Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Lipovljani.

Nakon usvajanja zapisnika s 2. sjednice 
Općinskog vijeća, vijećničku prisegu dao 
je Josip Štavalj, vijećnik vladajuće koalicije 
HSS-SDP-HSU-HNS-HSLS, koji zbog rad-
nih obveza do sada nije bio nazočan. 
Treća točka sjednice vijeća bio je Aktu-
alni sat. Vijećnička pitanja, uglavnom 
Mariu Ribaru, načelniku Općine, te Miro-
slavu Pavičiću, direktoru ‘LIP-KOM’-a, 
postavilo je 7 vijećnika, koji su na sjed-
nici odmah i dobili odgovore. Pitanja su 
se odnosila na komunalnu infrastrukturu 
općine.

Nakon Aktualnog sata, vijećnici su 
donijeli nekoliko odluka vezanih uz finan-
ciranje iz općinskog Proračuna. Tako je 
donesena odluka o raspoređivanju sred-
stava iz općinskog Proračuna za redovito 

IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA SUFINANCIRAT ĆE SE PRIJEVOZ UČENICIMA, STIPENDIJE STUDENTIMA, POTPORA PČELARIMA…

3. sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani

financiranje političkih stranaka zastupljen-
ih u Općinskom vijeću općine Lipovljani 
za ovu godinu za što je osigurano 32.130 
kuna.

I ove godine općina Lipovljani, prema 
svojim mogućnostima, subvencionira pri-
jevoz srednjoškolskih učenika koji putuju 
javnim prijevozom do škole. Troškove ja-
vnog prijevoza redovitih učenika srednjih 
škola Općina će sufinancirati u iznosu od 
25% cijene mjesečne karte za vlak. Subven-
cioniranje, odnosno povrat četvrtine cijene 
prijevozne karte učenici će moći dobiti za 
čitavu školsku godinu, od rujna 2013. do 
lipnja 2014. godine.

U cilju razvoja pčelarstva na području 
općine Lipovljani, Općinsko vijeće donijelo 
je odluku i o subvencioniranju OPG-a koji 
se bave proizvodnjom meda. Svi koji imaju 
30 i više košnica pčela, i u sustavu su OPG-a, 
godišnje će biti novčano potpomognuti  s 

20 kuna po košnici.
Vijećnici Općinskog vijeća 

donijeli su odluku da će se 
raspisati javni natječaj za 
stipendiranje 3 studenta s 
područja općine Lipovljani i 
to za deficitarne kadrove. Dvi-
je stipendije su predviđene 
za studente Medicinskog 
fakulteta, za doktora medi-
cine, a jedna stipendija za 
studij bibliotekarstva. Visina 
stipendije iznosit će kao i do 

sada, 700 kuna mjesečno.
Nakon donesenih odluka, vijećnici 

Općinskog vijeća saslušali su i izvješće 
Maria Ribara, načelnika općine o stanju 
općinskog Proračuna za prvo polugodište 
2013. godine. Bez većih rasprava ili pitanja 
prihvatili su izvješće.

Pri kraju sjednice vijećnici su usvojili fi-
nancijsko izvješće Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u 
Lipovljanima, te izvješće o radu istog vrtića 
za prošlu pedagošku godinu koje je pod-
nijela Nevenka Zorić, ravnateljica vrtića.

Na kraju su, uz obrazloženje načelnika 
općine, vijećnici prihvatili i zahtjev 
‘LIP-KOM’-a za oslobađanje plaćanja komu-
nalnog doprinosa za izgradnju reciklažnog 
dvorišta za otpad, koji namjerava graditi 
komunalno poduzeće. Visina komunalnog 
doprinosa bila bi oko 6.800 kuna, a do 
kraja godine trebao bi biti završen projekt 
reciklažnog dvorišta.

Vijećnici Općinskog vijeća općine Li-
povljani održali su u petak, 6. prosinca, 
sjednicu s 15 točaka dnevnog reda, no 
dvije točke su dominirale sjednicom. 
Prva je bila rebalans ovogodišnjeg 
Proračuna općine Lipovljani, a druga je 
bila objavljivanje prijedloga Proračuna 
općine Lipovljani za 2014. godinu, s pro-
jekcijom za 2015. i 2016. godinu, što je  
bilo otvaranje javne rasprave i pružanje 
mogućnosti iznošenja prijedloga prom-
jene budućeg Proračuna.

Druge ovogodišnje izmjene Proračuna 
općine Lipovljani donijele su smanjivanje 
planiranog Proračuna za 2013. u iznosu 
od 2 milijuna kuna. Kako bi godinu završili 
s ujednačenim Proračunom, Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani predložio je bri-
sanje iz Proračuna planiranih stavki koje se 
neće realizirati do kraja godine. To se prije 
svega odnosi na planirana sredstva u izno-
su od 1.460.000 kuna, kreditna sredstva 
koja su trebala biti utrošena za realizaciju 
EU projekta koji se odnosi na rekonstruk-
ciju kanalizacijske mreže u Starčevićevoj 
ulici, od grkokatoličke crkve do pošte, 
rekonstrukciju kanalizacijske mreže u 

PREDSTAVLJEN PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2014. GODINU 

centru Lipovljana, te ulici sv. Barbare, a bit 
će planirano u idućoj godini. 

Smanjuje se i prihod u iznosu od 300.000 
kuna od Fonda za energetsku učinkovitost 
za uređenje pročelja Društvenog doma. Taj 
projekt se prebacuje za realizaciju u proljeće 
2014. godine, budući je tek u prosincu ove 
godine završen proces javne nabave za 
realizaciju ovoga projekta. Također se iz 
ovogodišnjeg Proračuna skida i kapitalna 
pomoć Fonda za energetsku učinkovitost 
za ekološku rasvjetu. Ako se projekt prih-
vati bit će realiziran u idućoj godini.

Osim smanjenja ima i povećavanja 
sredstava u ovogodišnjem Proračunu. 

Tako je nova pozicija 200.000 kuna od 
Sisačko-moslavačke županije za pojačano 
održavanje ulica Balkana, koje nisu asfalti-
rane, 100.000 kuna više prihoda od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta i 80.000 kuna 
više šumskog doprinosa. Tako od planira-
nih, nešto više od 10.900.000 kuna prihoda 
za ovu godinu, Proračun će se smanjiti za 2 
milijuna kuna i iznosit će 8.902.000 kuna.

S nestrpljenjem se, na sjednici, 
očekivala i prezentacija Proračuna općine 
Lipovljani za 2014. godinu. On je na razini 

plana za 2013. i iznosio bi, prema ovom pri-
jedlogu 10,7 milijuna kuna, od čega gotovo 
6,2 milijuna kuna za investicijska ulaganja, 
što je čak 57% Proračuna za 2014. godinu.

Proračun općine Lipovljani u idućoj 
godini ima tri cilja: prvi cilj je osigurati 
završetak investicijskog ciklusa započetog 
ove godine, drugi je da se kroz subvencije 
osigura socijalna zbrinutost najugroženijih 
i kroz gospodarski razvoj i subvencije 
za zapošljavanje domaćih poduzetnika 
smanjiti nezaposlenost stanovnika općine 
Lipovljani. Treći cilj je osigurati sredstva za 
pripremu novih projekata koji će se kan-
didirati za sredstva Europske unije.

Za poduzetnike s područja općine Lipovljani, predstavnike 
mnogobrojnih udruga građana i vlasnike poljoprivrednih 
gospodarstva, savjetnice SI-MO-RA-e, Razvojne agencije Sisačko-
moslavačke županije, održale su u ponedjeljak, 11. listopada 
jednodnevni seminar – ‘Ususret EU fondovima.  Seminar o pisan-
ju projekata i potrebnim dokumentima za sudjelovanje na 
natječajima za financijska sredstva Europske unije, otvorio je 
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani koji je istako i potrebu i 
mogućnosti javljanja na natječaje strukturnih fondova koje nas 
očekuju u 2014. godini.

Savjetnica Andreja Šeperac, započela je seminar ‘Ususret EU 
fondovima’. Prisutnim poduzetnicima i voditeljima udruga građana 
govorila je detaljno o IPA programu, te kohezijskoj politici Europ-
ske unije i pružanja mogućnosti jednakog razvoja za sve svoje 
članice i sve njihove regije.

Postavljeno je puno pitanja, a odgovori na neke nedoumice 
polaznika seminara mogli su se čuti i tijekom pauza. Savjetnicama 
Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije zahvalio je Mario 

SI-MO-RA IZ SISKA EDUCIRALA PODUZETNIKE, POLJOPRIVREDNIKE I UDRUGE OPĆINE LIPOVLJANI

JEDNODNEVNI SEMINAR O MOGUĆNOSTIMA KANDIDIRANJA 
ZA NOVAc IZ EUROPSKIH FONDOVA

Ribar, načelnik općine Lipovljani, naglasivši da je Općina Lipovljani 
pripremila više projekata za sufinanciranje iz fondova Europske 
unije, u vrijednosti od 25 milijuna kuna, a čeka se objava natječaja 
iz pojedinih područja, poput prometne, socijalne, društvene infra-
strukture, te isto tako iz područja zaštite okoliša. Nada se da će i 
poljoprivrednici te drugi poduzetnici također pripremiti projekte 
koje će poboljšati njihov posao i gospodarstvo Općine.

Oleksandar Levčenko, veleposlanik Re-
publike Ukrajine u Republici Hrvatskoj, u 
utorak, 12. studenog službeno je posjetio 
općinu Lipovljani. Tijekom posjeta sastao 
se na radnom sastanku s Mariom Ribarom, 
načelnikom općine i Tomislavom Lukšićem, 
zamjenikom načelnika Općine Lipovljani sa 
suradnicima, a nakon toga je posjetio Os-
novnu školu Josipa Kozarca u Lipovljanima, 
u kojoj je učenicima koji uče ukrajinski 
jezik, ali i ostalima zainteresiranima, održao predavanje o po-
vijesti Ukrajine i 14 stoljetnoj povijesti Slavena.

Veleposlanik Ukrajine Oleksandr Levčenko do sada je već 
nekoliko puta boravio u Lipovljanima, no ovaj službeni posjet pr-
vi je u drugom mandatu Maria Ribara. Cilj posjeta je bio stvaranje 
i proširivanje kulturnih, obrazovnih i gospodarskih veza između 
Ukrajine i Hrvatske. 

Pred zgradom Općine Lipovljani, Mario Ribar i Tomislav 
Lukšić sa suradnicima dočekali su veleposlanika Oleksandra 
Levčenka, koji je došao u pratnji Olge Ros, atašea za kulturu Vele-
poslanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj. U općinskoj vijećnici 

INICIRANA SURADNJA S GRADOM KHUST U ZAPADNOJ UKRAJINI

VELEPOSLANIK UKRAJINE OLEKSANDR LEVČENKO POSJETIO JE 
OPĆINU LIPOVLJANI

osim načelnika Ribara i zamjenika Lukšića bili su prisutni: Anka 
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, Ivan Slo-
ta, općinski vijećnik, Mirko Fedak, predstavnik ukrajinske manjine u 
županijskom vijeću SMŽ, Ivan Semenjuk, predsjednik KPD ‘Karpati’, 
te Ivanka Slota predstavnik ukrajinske nacionalne manjine općine 
Lipovljani i Roman Ovad član ‘Karpata’ iz Lipovljana i stručni surad-
nik općine na prostorno planskim poslovima.

U jednosatnom radnom sastanku dotaknuto je više tema o  
trgovinskoj razmjeni, nedavno održanom gospodarskom forumu i 
mogućnostima kulturne, a potom i gospodarske suradnje. 

Predstavnici KPD ‘Karpati’ upoznali su prisutne o kontaktima s 
čelnicima iz grada Khusta u zapadnoj Ukrajini te zajedno s Općinom 
Lipovljani inicirali pokretanje suradnje između Lipovljana i Khusta. 
Veleposlanik Ukrajine Oleksandr Levčenko, u grad Khust poslati će 
pismo namjere o pokretanju kulturne i gospodarske suradnje sa 
inicijativom iz Lipovljana.

U osnvnoj školi visokog gosta i dužnosnike općine Lipovljani i 
ostale dočekala je ravnateljica Mirjana Faltis. Posebnost škole je da 
se kao izborni predmeti učenicima se nudi učenje češkog, slovačkog 
i ukrajinskog jezika po modelu C. Ta činjenica je posebno razveselila 
Oleksandra Levčenka, ukrajinskog veleposlanika u Hrvatskoj, koji je 
i sam bio profesor i ravnatelj gimnazije u Kijevu.

Ukrajinskog veleposlanika s radošću je dočekalo i 9 učenika os-
novne škole koji uče ukrajinski jezik, zajedno s učiteljicom Tatjanom 
Lasek Žagar, profesoricom ukrajinskog jezika koji su izveli recitacije 
i pjesmu na ukrajinskom.
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U sklopu studijskog putovanja u Mađarsku, od 24. do 26. lis-
topada 2013. godine 22 člana LAG-a Moslavina boravili su na 
sjeverozapadu Mađarske, pokraj grada Šoprona upoznajući se s 
projektima provedenim na području LAG-a Alpokalja ikva mente.

Na putovanje su išli predstavnici, osnivači LAG-a Moslavina na 
čelu s predsjednikom LAG-a Andrijom Rudićem, te 8 predstavnika 
članova iz civilnog sektora, dok je u ime Općine Lipovljani, članice 
LAG-a Moslavina, putovanju prisustvovao načelnik, Mario Ribar.

LAG Moslavina je na putovanje išao zajedno sa susjednim 
LAG-om Zeleni trokut, kojem pripadaju Gradovi Novska, Lipik i 
Pakrac, pa je to bila dobra prilika da se i ta dva hrvatska LAG-a 
jače povežu, što će u budućnosti sigurno dovesti do uspješnijih 
zajedničkih projekata.

Na ribnjacima kod Lipovljana, 10 
mjeseci nakon preuzimanja održan je radni 
sastanak predstavnika koncesionara PP 
Orahovice, Sisačko-moslavačke županije i 
Općine Lipovljani, kako bi se raspravilo o 
dosadašnjem radu na obnovi ribnjačarstva 
te eventualnim poteškoćama u tom pro-
cesu i planovima razvoja. Radni sastanak, 
a potom i kraći obilazak ribnjaka održan je 
u utorak, 15. listopada, a domaćin sastanku 
bio je direktor Vlado Čondić, predsjednik 
uprave PP Orahovica.

Da su proizvodnja i zapošljavanje važni 
i lokalnim, odnosno županijskim vlastima, 
pokazali su i nazočni na sastanku. Sastanak 
je otvorio Vlado Čondić, direktor PP Ora-
hovica sa suradnicima. 

Mario Ribar, načelnik Općine Lipovljani 

Od ukupno 2.883 glasača, koji žive na 
području općine Lipovljani, na državni 
referendum o uvrštavanju definicije braka 
u Ustav Republike Hrvatske, u nedjelju, 1. 
prosinca na biračka mjesta izašlo je ukup-
no 889 glasača, što  je 30,84 % od ukupnog 
broja stanovnika s pravom glasa. To je man-
ji postotak nego što je prosječna izlaznost 
na državnoj razini, koja iznosi 37,9 %, pa se 
čini da stanovnici općine Lipovljani nisu 
bili zainteresirani za ovaj referendum.

Nakon prebrojanih glasova, po 
glasačkim mjestima, većina od izašlih 
građana glasovala je za referendumsko 
pitanje: ‘Jeste li za to da se u Ustav Repub-
like Hrvatske unese odredba po kojoj je 
brak životna zajednica žene i muškarca? 
Prema prvim neslužbenim rezultatima, na 
6 biračkih mjesta u općini, od ukupno 889 
birača, postavljeno pitanje je podržalo 
699 glasača ili 78,6 %, a protiv je bilo 190 
glasača, što je 21,4 % od izašlih birača.

Zadnjih dana studenog i prvih dana 
prosinca, korisnicima usluga komunalnog 
poduzeća ‘LIP-KOM’-a, na području općine 
Lipovljani, poslano je nešto više od 200 
opomena pred ovrhu. Dugovanja dužnika 
prema komunalnom poduzeću iznose 
preko 400 tisuća kuna, i postaju, s obzirom 
na velika financijska izdvajanja , sve veći 
teret u poslovanju poduzeća.

Poslane opomene zadnje su upozorenje 
dužnicima prije prisilne naplate. Ako u roku 
od 8 dana dužnici ne plate dug ‘LIP-KOM’-u, 
vrlo brzo, već iza 15. prosinca ove godine 
svi opomenuti dužnici mogu očekivati 
blokiranje svojih računa i naplatu dugo-
vanja kroz ovrhu računa. To će dužnike 
koštati još skuplje nego što je visina duga, 
jer će posao pokretanja ovrhe zaračunati i 
javni bilježnik, a kako se to ipak ne bi dogo-
dilo poslane su opomene pred ovrhu svim 
dužnicima kao signal za naplatu duga. 

No, u lipovljanskom komunalnom 
poduzeću više ne mogu i ne žele čekati 
dužnike da plate svoje obveze, jer neki du-
guju plaćanje računa za vodu, groblja ili 
odvoz smeća, do i preko godinu dana. Dok 
70% korisnika usluga svoje račune plaća 

5. prosinca 2013. godine u Ivanić-Gradu, obilježen je Dan rudara 
i blagdan Svete Barbare – zaštitnice rudara. Održana je Sveta Misa 
u župnoj crkvi Svetog Petra apostola, a nakon svete mise, u Crosco-
vom centru za smještaj i obrazovanje, održana je Svečana akademija.

Svim okupljenim uzvanicima obratili su se i održali kratke 

Službenici Policijske postaje Novska, 
u suradnji s djelatnicima Hrvatskog cen-
tra za razminiranje (HCR-a) i policijskim 
službenicima za protu eksplozivnu zaštitu 
Policijske uprave Sisačko-moslavačke 
županije i ove jeseni su provodili akciju 
‘Manje oružja-manje tragedija’ na području 
općine Lipovljani. U ponedjeljak, 21. listo-
pada u Lipovljanima, na Trgu sv. Josipa 
policijski su službenici upoznali stanovnike 

RAZVOJ GOSPODARSTVA OPĆINE LIPOVLJANI

ODLIČNI REZULTATI ULAGANJA U RIBNJAKE KOD LIPOVLJANA

na sastanku je bio nazočan sa svojim su-
radnicima: Ankom Doležal, predsjednicom 
Općinskog vijeća Lipovljani i Miroslavom 
Horvatom potpredsjednikom Općinskog 
vijeća. Sastanku se pridružio i Tomis-
lav Lukšić, zamjenik načelnika Općine 
Lipovljani. 

Marina Lovrić Merzel, županica Sisačko-
moslavačke županije prisustvovala je 
sastanku, a uz nju su bili: Zdenko Vahovec 
i Ivan Nekvapil, zamjenici županice, Željko 
Soldo, predsjednik Skupštine Sisačko-
moslavačke županije, Zoran Vasić i Marijan 
Belošević, pročelnici županijskih upravnih 
odjela, te Ivor Stanivuković, direktor 
Turističke zajednice SMŽ.     

- U proteklom vremenu pokrenuli smo 
proizvodnju i sada uzgajamo 400 tona ribe, 

od 800 tona koliko godišnje očekujemo 
od ovih ribnjaka. Zaposleno je 8 radnika, 
pretežito s područja općine, a primiti ćemo 
još nekoliko sezonaca. Preko zime nas-
tavljamo radove na uređenju ribnjaka, a 
u proljeće nastavljano povećavati proiz-
vodnju. Uložili smo dosta novca, a nove 
investicije slijede. Pripremaju se i programi 
turističke ponude – naglasio je direktor 
Vlado Čondić, izrazivši zadovoljstvo uzi-
manjem u koncesiju lipovljanskih ribnjaka.

I Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
izrazio je zadovoljstvo radom PP Orahovice 
i projektima razvoja cijele M SAN grupe za 
prostor lipovljanskih ribnjaka. 

Pokretanje proizvodnje i novo 
zapošljavanje važno je i na području 
Sisačko-moslavačke županije. Korektnost 
u zapošljavanju radnika s područja općine 
Lipovljani, u svojoj izjavi istaknuo je Željko 
Soldo, predsjednik Skupštine Sisačko-
moslavačke županije.

- Županija će uvijek podržavati do-
bre projekte i nije istina da nema dobrih 
ulagača. Izborili smo se, nakon 20 godina 
stagniranja, da koncesiju dobije najbolji 
ponuđač i ulaganje u ovaj ribnjak odličan 
je primjer dobre suradnje investitora, te 
lokalne i regionalne samouprave. Ovo je 
jako potentan ribnjak, zbog lokacije i zbog 
vode, pa očekujemo još bolje rezultate – 
naglasila je županica Marina Lovrić Merzel 
u svojoj pohvali rada PP Orahovica.

LAG MOSLAVINA NA STUDIJSKOM POSJETU LAG-u ALPOKALJA IKVA MENTE

KOMUNALNE DJELATNOSTI

UVOĐENJE REDA U PROcESU NAPLATE  PREMA DUŽNIcIMA

redovito, oko 30% korisnika zanemaruje 
plaćanje svojih obveza. Zato će ubuduće 
opomene pred ovrhe, ali i same ovrhe, u 
‘LIP-KOM’-u pokretati ako račun za uslugu 
nije plaćen u roku od 3 mjeseca, ili je iznos 
duga veći od 100 kuna. Sve godine do sada, 
od kako ‘LIP-KOM’ posluje, bilo je dugovan-
ja potrošača, no osim opomena nikada još 
nisu poduzimate tako ozbiljne mjere poput 
naplate računa putem ovrha. No, zbog sve 
većeg broja dužnika, ali i rigoroznije za-
konske obveze naplate svih dugovanja, te 
prije svega zbog korektnosti prema onima 
mještanima koji svoje obveze plaćaju re-
dovito  i ‘LIP-KOM’ kreće u prisilnu naplatu 

svojih potraživanja putem ovrha.  
Tu Odluku su potvrdili i članovi Nadzor-

nog odbora ‘LIP-KOM’-a, na sjednici koja je 
održana u utorak, 3. Prosinca. Osim podrške 
Upravi poduzeća, od strane članova Nad-
zornog odbora, u pokušaju naplate svih 
dugova, na sjednici se još razgovaralo i o 
razdvajanju pouzeća. Sukladno zakonskoj 
obvezi, osnovat će se drugo poduzeće, LIP-
KOM SERVISI d.o.o., koje će obavljati sve 
komunalne djelatnosti, dok će LIP-KOM 
d.o.o. biti registrirano samo za djelatnosti 
vodoopskrbe i odvodnje.  Od 1. siječnja 
iduće godine, ako tako prihvati Nad-
zorni odbor i Skupština poduzeća, novo 
poduzeće trebalo bi biti spremno za rad. 

O svim detaljima razdvajanja, bilanci 
poslovanja i planiranim prihodima za 
novo stanje u komunalnim djelatnostima 
na području općine Lipovljani, očekuje se 
rasprava na slijedećoj sjednici Nadzornog 
odbora ‘LIP-KOM’-a, nakon čega će se o 
detaljima izvijestiti i vijećnici u općinskom 
vijeću, kao i javnost i svi mještani općine. 
Što čistiji računi lipovljanskog komunalnog 
poduzeća, prvi su zadatak za upravu do 
kraja ove godine.

ZAMJENIK NAČELNIKA PRISUSTVOVAO NA ININOM OBILJEŽAVANJU 
DANA RUDARA I SV. BARBARE

prezentacije gospođa Lilit Cota, direktorica Sektora Istraživanja te 
gospodin Dubravko Novosel, direktor proizvodne regije Zapad-
na Hrvatska u ime Zorana Bonjaja, direktora sektora proizvodnje 
regije Središnja Hrvatska te servisnih kompanija STSI i Crosco.

Nakon izlaganja, gospodin Želimir Šikonja, izvršni direktor 
Segmenta djelatnosti Istraživanje i proizvodnja nafte i plina poz-
dravio je cijeli skup i zaželio svima sretne nadolazeće blagdane.

Ispred Općine Lipovljani skup je podržao zamjenik načelnika 
Tomislav Lukšić. Osim poslovnih rezultata i planova proizvodnje 
kompanije, naglašeno je sudjelovanje INA d.d. u pomaganju lo-
kalnim zajednicama – u humanitarnim, kulturnim, sportskim i 
drugim projektima – kroz programe sponzorstava i donacija.  U 
takvim programima Općina Lipovljani biti će i sljedećih godina 
partner, kao što je bilo vidljivo na primjeru lipovljanskih susreta 
2013. godine, naglasio je zamjenik načelnika.

Gradonačelnici, načelnici i drugi predstavnici JLS iz prve su 
ruke, od mađarskih kolega, mogli čuti različita iskustva kroz koja su 
prolazili u proteklih sedam godina.

Bili su smješteni u naselju Koljnof u jedinom hrvatskom pan-
sionu u Mađarskoj, u kojem živi najviše gradiščanskih Hrvata u 
Mađarskoj. 

Na studijskom je putovanju potpisana suradnja tri LAG-a (LAG-
a Moslavina, LAG-a Zeleni trokut i LAG-a Alpokalja ikva mente) o 
zajedničkom sudjelovanju u jednom EU projektu pod nazivom 
„Real cooperation“. Navedeni projekt će na EU natječaj aplicirati 
mađarski LAG, dok hrvatski LAG-ovi u istom sudjeluju kao part-
neri. To je samo početak, jedne dobre suradnje te mogućnost 
povezivanja navedenih LAG-ova i u drugim projektima.

na opasnost koju može izazvati neispravno 
postupanje s pronađenim oružjem ili min-
sko-eksplozivnim sredstvima. 

Lipovljanci su, također, imali priliku 
vidjeti izložena minsko-eksplozivnih sred-
stava i kartu minsko opasnih mjesta na 
području Sisačko-moslavačke županije. 
Kao i do sada, akciju su organizirano vi-
djeli učenici Osnovne škole i polaznici 
Dječjeg vrtića.

NA REFERENDUM 
O BRAKU IZAŠLO 

889 GLASAČA

PP NOVSKA PROVODI PREVENTIVNU AKCIJU

POLIcIJSKA AKcIJA ‘MANJE ORUŽJA-
MANJE TRAGEDIJA’ U LIPOVLJANIMA
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Nakon izgradnje nadstrešnice na ulazu u dom, 2012. godine 
obnovljen je i krov na dijelu gdje je vatrogasno spremište, a po-
tom je uređena i prostorija za manje sastanke ili druženja.

Ulaganje je nastavljeno i ove godine, a trenutno se izvode 
radovi na uređenju vanjskog pročelja zgrade Društvenog doma, 
a nakon toga će se prići uvođenju centralnog grijanja. Radove 
izvodi ‘Krpan - graditeljstvo’ iz Lipovljana, a financiraju se sredst-
vima iz općinskog proračuna i Fonda za energetsku učinkovitost 
i zaštitu okoliša.

Izvođači radova su stiroporom obložili vanjsku fasadu kom-
pletne zgrade Doma i trenutno se radi završni sloj vanjske zaštite. 
Kad završe vanjske radove prići će se unutarnjem uređenju, 
odnosno uvođenju centralnog grijanja svih prostorija doma.

Radovi su vrijedni  270.632,50 kuna, od čega nam Fond za zaštitu 
okoliša sufinancira ove radove sa 137.650,00 kuna, a predviđen 
završetak ovih radova ovisi samo o vremenskim uvjetima.

U tijeku su radovi na društvenom domu 
u Krivaju, no mještani Krivaja ovu će godinu 
pamtiti po značajnom uređenu centra svog 
sela u čemu su se posebno istakli članovi 
Krivajske udruge mladih i Mjesni odbor Krivaj.

Nakon niza dobro organizirane 
manifestacije ‘Rokovo u Krivaju’, sredinom ko-
lovoza svake godine, vidjelo se da taj prostor 
treba još dodatno urediti. Taj posao preuzeo 
je Mjesni odbor Krivaja, čiji je predsjednik 
Ivan Magdić, a dobrovoljnim radom istakli su 
se svi članovi Krivajske udruge mladih.

Krenuli su s malom radnom akcijom u 
kojoj su postavili rasvjetu u parku ispred 
zgrade područne škole. Potreban materi-
jal za ugradnju, stupove, rasvjetna tijela 
i instalaciju financirao je Mjesni odbor s 
3.000 kuna. Nakon toga srušeno je osušeno 
drveće i zasađene su nove sadnice. Radilo se 
dragovoljno, uz dobro druženje, a utrošeno 
je materijala za 800 kuna, što je također fi-
nancirano iz sredstava Mjesnog odbora.

Pred blagdan sv. Roka, u Krivaju su ove 
godine pripremili bogat četverodnevni pro-
gram, među kojim je bio i turnir u odbojci 

U okviru održavanja cesta, njihovog uređenja i pripreme za 
prometovanje zimi, u četvrtak, 14. studenog počelo uređenje 
županijske ceste u Sajmišnoj ulici u Lipovljanima i županijske 
ceste prema i kroz Kraljevu Veliku. Poslove na uređenju zajednički 
obavljaju djelatnici domaćeg komunalnog poduzeća ‘LIP-KOM’-a i 
poduzeća ‘Ceste’ d.o.o. iz Slavonskog Broda.

Na najvažnijim pravcima prišlo se uređenju bankina. Sa strojevi-
ma se skida povišeni, zemljani sloj cestovnih bankina, na mjestima 
ulegnuća skida se površinski sloj kako bi voda mogla otjecati, a sve 
se čisti i odmah odvozi na deponiju.

Za jedan dan uređene su bankine u lipovljanskoj Sajmišnoj ulici, 
a za uređenje do Kraljeve Velike i kroz nju djelatnicima ‘Cesta’ i ‘LIP-
KOM’-a trebalo je nekoliko dana. 

Županijska uprava za ceste za ovu godinu osigurala 30-tak tisuća 
kuna kako bi se sanirala najkritičnija mjesta uz županijske ceste i 
mjesta na kojima stoji voda, što zimi šteti samom asfaltnoj sloju, ali 
je i potencijalni problem vozačima u prometu.

RASVJETA U PARKU, ODBOJKAŠKO IGRALIŠTE, NOVA SJENICA, STOLOVI, DRUŠTVENI DOM …

VRIJEDNA  ULAGANJA  U  IZGRADNJU  I  UREĐENJE 
DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U KRIVAJU OVE GODINE

na pijesku. Da bi ga mogli organizirati, tre-
balo je urediti odbojkaško igralište, koje 
je već prije bilo izgrađeno, ali i zapušteno. 
Uređenje odbojkaškog igrališta koštalo je 
gotovo 4.500 kuna. Hrvatske vode iz Ku-
tine donirale su 40 m³ pijeska. Stupove za 
igralište pribavila je Krivajska udruga mla-
dih i u njih uložila 3.200 kuna, a mreže, 
lopte i ostalo uređenje igrališta, uz dobro-
voljni rad mladih, plaćeni su 1.200 kuna iz 
sredstava Mjesnog odbora Krivaj. Uz rad 

na uređenju odbojkaškog igrališta članovi 
udruge mladih radili su i na bojanju ograde 
oko kapelice sv. Roka, a boju im je pribavio 
župni ured lipovljanske župe.

Najvrjedniji novosagrađeni objekt u 
Krivaju tijekom ove godine je sjenica u 
dvorištu kod škole, na mjestu gdje se održava 
program uz blagdan sv. Roka. Sjenica je 
vrijedna više od 20.000 kuna. Komunalno 
poduzeće ‘LIP-KOM’ je, uz donaciju cementa 
i šljunka, izgradilo betonske temelje i ploču 
za sjenicu, a MO Krivaja je kupio armaturnu 
mrežu. Djelatnici ‘Krpan graditeljstva’ iz Li-
povljana potom su izgradili sjenicu, a mladi 
KUM-a su za 500 kuna utrošenog materijala 
obojili lijepo izgrađenu nadstrešnicu, koja 
je korištena za ‘Rokovo’. 

Za svoje potrebe sjenicu će moći ko-
ristiti i svi stanovnici Krivaja.  Izgradnju 
sjenice u visini 15.000 kuna financirao je 
Mjesni odbor, a izradu stolova i klupa s 
4.000 kuna financirala je općina Lipovljani, 
pa s ovogodišnjim uređenjem društvene 
infrastrukture u Krivaju njegovi stanovnici 
mogu biti itekako zadovoljni.

VRIJEDNO ULAGANJE U DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU U KRIVAJU

VANJSKO I UNUTARNJE UREĐENJE 
DRUŠTVENOG DOMA U KRIVAJU

ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

UREĐENJE ŽUPANIJSKE cESTE 
U LIPOVLJANIMA I KRALJEVOJ VELIKOJ

Kako bi izmijenili dotrajalu građu i osigurali prostor za 
potrebni arhivski prostor, u ‘LIP-KOM’-u su uložili vlastita sred-
stva u prepokrivanje krova na upravnoj zgradi u Kutinskoj ulici. 
Radove obnove krova, u svega nekoliko dana, izveli su djelatnici 
‘Dujić gradnje’ iz Lipovljana.

- Taj posao na zamjeni krova trebali smo obaviti još ljetos, 
no zbog ostalih radnih obveza došao je na red tek sada. Nakon 
obnove krova dobit ćemo veći prostor potkrovlja kojeg namjera-
vamo urediti u arhivski prostor, koji nam je sve potrebniji. Osim 
toga, obnovom krova zaštiti ćemo građevinu – rekao nam je, ti-
jekom izvođenja građevinskih radova Miroslav Pavičić, direktor 
‘LIP-KOM’-a. Vrijednost svih radova iznosi 68.000 kuna. 

Od subote, 26. listopada upravna zgrada ‘LIP-KOM’-a ima novi 
krov, a nastojat će u lipovljanskom komunalnom poduzeću urediti 
i pročelje upravne zgrade. Tako, uz brigu za javne površine, gro-
blja i imovinu Općine Lipovljani, dobro brinu i za svoju imovinu.

Obilaskom cjelokupne mreže javne rasvjete na području 
Općine Lipovljani i mijenjanjem žarulja ili kompletnih lampi, os-
posobljena je javna rasvjeta za potpunu učinkovitost. Mijenjanje 
neispravnih rasvjetnih tijela započelo je 7. studenog.

U nekoliko ulica mijenjano je kompletno rasvjetno tijelo i 
žarulje. Mijenjaju se neispravne žarulje, ali i starija rasvjetna tijela, 
koje nisu ekološki i energetski učinkovita. Nove žarulje su natrijeve, 
koje stvaraju žuto svjetlo, a energetski su učinkovitije. Vrijednost 
sadašnjih radova zamjene rasvjetnih tijela stajati će oko 40.000 kn, 
a financira ih Općina Lipovljani. Težnja je da se kroz nekoliko go-
dina u potpunosti zamjene sadašnja živina rasvjetna tjela, novim 
natrijevim tjelima, koja bi dosegla proračunske uštede do 130.000 
kuna godišnje.

BRIGA ZA VLASTITU IMOVINU

NOVI KROV NA UPRAVNOJ 
ZGRADI  ‘LIP-KOM’-A

BRIGA ZA JAVNU INFRASTRUKTURU

IZMJENA RASVJETNIH TIJELA 
U MREŽI JAVNE RASVJETE

Komemorativna svečanost održana je u petak, 20. rujna na central-
nom groblju u Lipovljanima na 69. godišnjicu masovnog odvođenja 
mještana Lipovljana u jasenovački i starogradiški koncentracijski logor. 
Tom prigodom položeni su vijenci i upaljene svijeće pred obnovljenim 
spomenikom žrtvama fašizma podignutim na groblju u Lipovljanima.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Novska, podružnica 

OBNOVLJEN I DOGRAĐEN SPOMENIK JASENOVAČKIM 
ŽRTVAMA NA GROBLJU U LIPOVLJANIMA

Lipovljani, već je dugo vrijeme je radila na obnovi spomenika na 
mjesnom groblju u Lipovljanima. Od početka podizanja spome-
nika 50-tih godina prošlog stoljeća, na spomen-ploči nisu bila 
napisana sva imena stradalih iz Lipovljana. S vremenom slova su 
izblijedjela, pa je bilo vrijeme za obnovu spomenika nevinim 
žrtvama iz 2. svjetskog rata. Od udruga nacionalnih manjina koje 
djeluju u Lipovljanima, od općine Lipovljani, od sredstava udruge 
UABA Novska i od sponzora prikupljena su sredstva da se ob-
novi spomenik, a radovi koštaju oko 12 tisuća kuna. Spomenik 
jasenovačkim žrtvama na groblju u Lipovljanima, obnovljen je i 
dograđen s 59 imena žrtava koja do sada nisu bila upisana na spo-
meniku. Sada se na spomeniku nalaze imena 181 žrtve logora

Komemorativna svečanost započela je polaganjem vijenaca i 
paljenjem svijeća, te hrvatskom himnom, a prigodnim govorima 
svim okupljenima  obratili su se Predsjednik UABA Novska, An-
tun Maruski, Đorđe Mihovilović kustos muzeja Spomen područja 
Jasenovac, te u ime Općine Lipovljani Anka Doležal, predsjednica 
općinskog Vijeća Općine Lipovljani.

Komemorativnoj svečanosti na lipovljanskom groblju bili 
su prisutni i lipovljanski župnici.  Svečanim pjesmama, obnovu i 
dogradnju spomenika, te svim žrtvama u sjećanje, uveličali su i 
članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’.
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Prvog  dana okretanjem prekidača 
na razvodnoj kutiji, Sisačko-moslavačka 
županica Marina Lovrić Merzel, u pratnji 
Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani 
i zamjenika načelnika Tomislava Lukšića, 
sa suradnicima, upalila je novoizgrađenu 
rasvjetu u parku u centru Lipovljana. 
Novoizgrađena javna rasvjeta u lipovljans-
kom parku upaljena  je u petak navečer, 23. 
kolovoza u 21 sat, prvog dana ovogodišnjih 
‘Lipovljanskih susreta’. Županica Marina 
Lovrić Merzel sa predsjednikom županijske 
skupštine Željkom Soldom i suradnicima, a 
u pratnji domaćina, obišli su novoizgrađenu 
rasvjetu u parku. 

Ovogodišnje uređenje stajat će oko 
200.000 kuna, od čega 150.000 kuna su-
financira Sisačko-moslavačka županija. 
Oko 135.000 kuna koštaju radovi i sama 
nova rasvjeta. To je moderna LED rasvjeta 
ukupne snage svega 250w za cijeli park 
umjesto prijašnjih 2,5 kW.

Montiranje je bilo zapčeto 12. Kolo-
voza, u sklopu 4. Faze uređenja parka koji 

jecentralno mjesto događanja i mjesto stal-
nog boravka djece i odraslih. Uz rasvjetu, 
obnovljena je sjeverna tribina igrališta te 
gumene podloge za dječje igralište. 

Ovo je prvi park u Sisačko-moslavačkoj 
županiji koji ima LED rasvjetu, ali smo 
to zajedno u suradnji županije i općine 
izgradili jer je u park u prošle 4 godine 
županija uložila 900.000 kuna i možemo 
biti ponosni na to. Ovo su i 4. obnovljeni 
‘Lipovljanski susreti’, manifestacija kulture 

i  bogatstvo suživota, 
kojima služi ovaj park, 

EKOLOŠKA I ŠTEDLJIVA JAVNA RASVJETA U 
LIPOVLJANSKOM PARKU – OTVORENJE NA LS

kao i mještanima  
L i p o v l j a n a . 
Zahvaljujem na 
tome općinskom 
načelniku i njegovim 
suradnicima jer svi 
možemo biti ponosni na 
to. Ponosni smo i što će se 
za rasvjetu parka trošiti 10 
puta manje energije nego 
dosad – rekla je, među 
ostalim, županica Marina 
Lovrić Merzel.

U povodu gostovanja senior-
ske reprezentacije gluhih i nagluhih 
nogometaša Hrvatske, kod nogometaša NK 
‘Stari Grad’ Kraljeva Velika, Tomislav Lukšić, 
zamjenik načelnika Općine i Anka Doležal, 
predsjednica Općinskog vijeća, priredili 
su svečani prijem u općinskoj vijećnici u 
Lipovljanima, u subotu, 31. kolovoza. U jed-
nosatnom razgovoru predstavili su se jedni 
drugima, a na kraju su izmijenili i darove.  

Domaćini Tomislav Lukšić i Anka 
Doležal, pozdravili su goste, gluhe i nagluhe 
nogometaše hrvatske reprezentacije koji su 
u Lipovljane, odnosno Kraljevu Veliku došli 
iz svih krajeva Hrvatske. Zahvalili su im na 
tom trudu, čestitali na dosadašnjim us-
pjesima i upoznali ih s općinom Lipovljani i 
manifestacijom ‘Lipovljanski susreti’, koja je 

PRIJEM ZA NOGOMETAŠE REPREZENTAcIJE HRVATSKE 
GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA

ove godine održana prije tjedan dana.
U ime gostiju zahvalio je Marijan Knežić, 

potpredsjednik Hrvatskog sportskog 
saveza gluhih i nagluhih osoba, upoznao 

je domaćine s radom Saveza gluhih i 
nagluhih osoba i s radom, odnosno nastu-
panjem nogometne reprezentacije, koja je 
samo dio tog Saveza.

U organizaciji dosadašnjeg lipovljanskog 
grkokatoličkog župnika o. Vasylja Krena crkve 
Bezgrešnog začeća svete Ane Lipovljani, a uz 
potporu križevačke biskupije, vjernika ove 
župe i KPD Ukrajinaca „Karpati“ Lipovljani, 
dana 03. 11. 2013. godine u Lipovljanima je 
označena 100-ta obljetnica grkokatoličke 
crkve Bezgrešnog začeća svete Ane, te 1025-ta 
obljetnica krštenja Ukrajinaca. Usput napo-
minjem, da je zbog kadrovskih promjena u 
skladu sa odlukom Vladike križevačkog, došlo 

OBILJEŽAVANJE 100-TE OBLJETNIcE cRKVE BEZGREŠNOG ZAČEĆA SV. ANE
do smjene i da nas napušta dosadašnji župnik 
o. Vasylj Kren te odlazi na obavljanje dužnosti 
u drugu župu. Obzirom na dobrosusjedske 
odnose pripadnika grkokatoličke župe sa pri-
padnicima rimokatoličke crkve sv. Josipa iz 
Lipovljana kao i čelnicima općine Lipovljani, 
ovoj manifestaciji je prisustvovalo blizu 100 
katoličkih vjernika i predstavnika općinskih 
vlasti, koji su svojim prisustvom potvrdili 
dobre međuljudske odnose i poštivanje 
katoličke vjere.  (Ivan Semenjuk)

Oko 75% stanovnika u Lipovljanima, na-
kon završetka do sada započetih radova na 
kanalizacijskoj mreži, koju čine tri osnovna 
kolektora i sekundarna mreža, moći će se 
priključiti na kanalizaciju. To je vrijedan us-
pjeh i veliki postotak jer samo prije dvije 
godine mogućnost priključenja na kanali-
zaciju imalo je svega 15% stanovnika, ali 
to je ujedno i vrijeme da se započne s pri-
premama za izgradnju pročistača otpadnih 
voda, kao krune cijelog sustava odvodnje 
otpadnih voda iz domaćinstava i gospodar-
skih objekata u Lipovljanima.

Stoga su Mariu Ribaru, načelniku 
općine Lipovljani, Miroslavu Pavičiću, di-
rektoru komunalnog poduzeća ‘LIP-KOM’, 
te predstavniku Hrvatskih voda, u srijedu, 
11. prosinca u Lipovljanima, predstavnici 
poduzeća ‘IGR’ iz Zagreba, prezentirali ‘Stud-
iju uređaja za pročišćenje otpadnih voda u 
općini Lipovljani’. Predstavljanje poduzeća 
i programa financiranja komunalne infra-
strukture od strane njemačke razvojne 
banke „KfW“ u uvodnom dijelu održala je 
Suzana Josipović, direktorica poduzeća 

‘IGR’, a prezentaciju rezultata studije u 
koju je bilo uključeno ukupno 9 načina 
pročišćenja otpadnih voda obrazložio je 
inženjer Hrvoje Grubeša. Na dodatna pitan-
ja i mogućnosti dalje suradnje odgovarao 
je Michael Marques Alves.

Prema prezentiranoj studiji najpovo-
ljnije rješenje za pročišćenje otpadnih voda 
u Lipovljanima bila bi kombinacija laguna 
i prokapnika, i to je najisplativije rješenje 
temeljem dinamičkog proračuna troškova 
za 60 godina rada uređaja za pročišćavanje. 
Mario Ribar, načelnik općine potvrdio je 
predstavnicima ‘IGR’-a da postoji velika 
zainteresiranost za ovim projektom, no, do 
početka izgradnje takvog kapitalnog objekta 
treba napraviti niz poslova. Prije svega utvr-
diti stanje i sanirati najstariji kolektor Ko-2 i 
riješiti pitanje financiranja projekta uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda, procijen-
jene vrijednosti oko 1,2 milijuna eura. Vjeruje 
se da je to moguće pripremiti u iduće dvije 
godine, pa bi početak rada na pročistaču ot-
padnih voda mogla biti 2016. godina.

Suzana Josipović, direktorica ‘IGR’ 

iz Zagreba, ujedno i članica ‘IGR AG’ iz 
njemačkog grada Rockenhausena, preko 
kojeg su korištena bespovratna sredstva 
njemačke banke KFW u svrhu izrade ove 
studije, istakla je zainteresiranost za su-
radnju s općinom Lipovljani i nastavak 
projekta na rješavanju potrebe pročišćenja 
otpadnih voda općine Lipovljani. Iz sred-
stava njemačke KFW banke do sada je 
u odvodnju na području općine Lipovl-
jani već uloženo preko 500 tisuća kuna, 
odnosno oko 70 tisuća eura u dva projekta: 
izgradnje projektne dokumentacije za dio 
kanalizacije u Lipovljanima (sekundarni 
kanali u Željanskoj, Željezničkoj, Ratarskoj, 
Kozarčevoj, Samoborskoj i odvojcima u Li-
povljanima) i izradu, u srijedu prezentirane, 
‘Studije uređaja za pročišćenje otpadnih 
voda u općini Lipovljani’.

Prezentacija studije završena je razgov-
orom o nizu tehničkih detalja, iskustvima s 
radom pročistača u Njemačkoj, te slijedećim 
koracima u ostvarivanju cjelovitog rješenja 
zbrinjavanja otpadnih voda u Lipovljanima 
i na području općine Lipovljani.

Nakon nekoliko mjeseci za-
stoja zbog određenih tehničkih 
i pravnih odnosa, u prosincu je 
konačno započela sanacija i as-
faltiranje lipovljanskih ulica u 
kojima je ranije izgrađena kanali-
zacija. Sanacija je krenula redom, 
od najsjevernije ulice, pa je tako 
asfaltirana ulica Stjepana Sanića 
i ulica Antuna Mihanovića, a 
započeta ulica Kralja Zvonimira. 
Isključivo iz razloga niskih temperatura i zatvaranja asfaltne baze, odlučeno je da 
se radovi na sljedećim ulicama obustave, a dovršetak i asfaltiranje će biti realizira-
no odmah u proljeće. Sredstva su u potpunosti osigurana, tako da će sve ostale 
ulica biti saniranje čim budu dozvoljavali vremenski uvjeti i budu više tempera-
ture, kako bi asfalt ostao neoštećen i trajniji, bez mogućnosti oštećenja ove zime. 

Stav je to inženjerskog nadzora radova koji je trenutno obustavio radove 
iz spomenutih razloga. 

Čelništvo općine činilo je sve što je u mogućnosti Općine Lipovljani kako bi 
sanacija što prije započela, stoga se stanovnici svih ulica koje su trenutno ostale 
neasfaltirane, mole za još malo vremena I za razumjevanje do konačnog kvalitet-
nog rješenja.

Započela sanacija ulica u centru 
Lipovljana

Obavijest mještanima Općine Li-
povljani o promjeni načina plaćanja 
općinskih prihoda od 01. siječnja 
2014. godine 

Obavještavamo mještane Općine Lipovljani  da 
od 1. siječnja 2014. godine, temeljem Zakona o 
proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna , Pravil-
niku o proračunskom računovodstvu, te Naredbi o 
načinu uplaćivanja proračunskih prihoda kojim se 
nalaže uplaćivanje prihoda koji se ostvaruju na temelju 
Zakona na propisani žiro-račun za redovno poslovanje 
sa pripadajućim modelom plaćanja i pozivom na broj, 
ubuduće se više neće moći  vršiti  gotovinska naplata 
prihoda od komunalne naknade i drugih općinskih 
prihoda za područje Općine Lipovljani  u Jedinstven-
om upravnom odjelu na blagajni Općine Lipovljani 
kao što je to bilo do sada.  

Prihod od komunalne naknade i druge vrste 
općinskih prihoda vršit će se na  temelju uplatnica koje 
sadrže žiro-račun za redovno poslovanje sa zakonski 
propisanim oznakama modela i poziva na broj, u in-
stitucijama koje obavljaju platni promet, HP Poštanski  
ured Lipovljani, FINA, Poslovne banke, te putem In-
ternet bankarstva u kojima mještani imaju otvoren 
tekući ili žiro-račun građana.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE LIPOVLJANI

PREDSTAVLJENA STUDIJA O UREĐAJU ZA 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U LIPOVLJANIMA
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“ LIPOVL JANSKI   SUSRETI  2013. ”

Predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo 
Josipović, pod čijim se pokroviteljstvom i održavaju, 
svečano je u subotu, 24. kolovoza navečer otvorio 
ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’. Predsjednik Republike 
Hrvatske po drugi puta je posjetio obnovljene ‘Lipovljan-
ske susrete’, manifestaciju nacionalnih manjina Republike 
Hrvatske i turističku priredbu Općine Lipovljani.

Prije otvorenja manifestacije, predsjednik Ivo Josipović, 
u pratnji domaćina Maria Ribara, načelnika Općine Lipov-
ljani i županice Marine Lovrić Merzel, obišao je i izlagačke 
prostore u parku koje su postavile udruge nacionalnih 

Manifestacija nacionalnih manjina Republike Hrvatske u Lipovljanima

PREDSJEDNIK IVO JOSIPOVIĆ OTVORIO 
‘’LIPOVLJANSKE SUSRETE 2013.’’

Pod predsjedanjem Aleksandra Tolnauera, predsjednika Savjeta za 
nacionalne manjine Republike Hrvatske, u Lipovljanima je u subotu, 24. 
kolovoza, u okviru ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’ održan Okrugli stol 
na temu: ‘Nacionalne manjine u uvjetima nakon ulaska Republike Hrvatske 
u Europsku uniju’’.  Domaćini Okruglog stola bili su Općina Lipovljani i Os-
novna škola Josipa Kozarca, čiji učenici u izbornoj nastavi uče češki, slovački 
i ukrajinski jezik.

ODRŽAN OKRUGLI STOL O 
NAcIONALNIM MANJINAMA 
NAKON ULASKA HRVATSKE 

U EUROPSKU UNIJU

Okrugli stol, na kom su bili prisutni mnogi pripadnici nacionalnih man-
jina, otvorio je Josip Krajči, u ime Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih 
susreta’, a u ime domaćina sudionike stručnog skupa pozdravili su Mario Ri-
bar, načelnik Općine Lipovljani, Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne škole i 
Zdenko Vahovec, dožupan Sisačko-moslavačke županije. 

Uvodno izlaganje na temu: ‘Nacionalne manjine u uvjetima nakon ulaska 
Republike Hrvatske u EU’ održao je Aleksandar Tolnauer uspoređujući stanje 
od prije ulaska u Europsku uniju sa kretanjima na tom području nakon 1. 
srpnja ove godine. S usporedbama o istim kretanjima u zemljama Unije, 
govorio je magistar Branko Sočanac. O zakonskim rješenjima i određivanju 
vrijednosti društva prema nacionalnim manjinama, te potrebi za stalnim 
praćenjem stanja, na skupu je izlagala dr.sc. Antonija Petričušić sa  Katedre 
za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pri kraju stručnog skupa o konkretnom radu na projektima nacionalnih 
manjina govorio Vladimir Bilek, saborski zastupnik češke i slovačke naciona-
lne manjine.

Okrugli stol zaključio je Aleksandar Tolnauer, naglasivši važnost stalnog 
praćenja stanja i zakonskih rješenja na području nacionalnih manjina u Re-
publici Hrvatskoj.

U tome kontekstu, Općina Lipovljani ima veliku mogućnost za novim 
povezivanjem sa matičnim zemljama naših manjina, razmjenom kulture 
običaja i znanja, ali i novim razvojnim projektima.

manjina te tradicijski obrtnici i izrađivači rukotvorina.
- U Lipovljanima se uvijek dobro osjećam jer srećem 

prijatelje i naše građane koji njeguju svoj nacionalni iden-
titet, ali isto tako poštuju i nacionalni identitet ostalih 
naših građana - rekao je Ivo Josipović, predsjednik Repub-
like Hrvatske. Nakon obraćanja posjetiteljima, s govornice 
‘Lipovljanskih susreta’, Predsjednik je otvorio ‘Susrete’.

Predsjednik Republike Hrvatske bio je nazočan dvosat-
nom programu pjesama i plesova 10-tak najzastupljenijih 
nacionalnih manjina u Hrvatskoj, čija su udruženja u Li-
povljane poslala po jednog svog predstavnika.

Mimohod kroz Lipovljanje, svečano otvorenje ‘Sus-
reta’ i kulturno-umjetnički program društava nacionalnih 
manjina na velikoj pozornici, središnji su događaji mani-
festacije nacionalnih manjina Republike Hrvatske. Pjesme, 
plesove i običaje koje njeguju, 10 društava prikazalo je u 
dvosatnom nastupu, u subotu, 24. Kolovoza.

Ulicom Ante Starčevića i trgovima sv. Josipa i Hrvatskih 
branitelja prošao je mimohod sudionika ‘susreta’ prošao 
je do velike pozornice. Nakon predstavljanja društava 
nacionalnih manjina prisutnim gledateljima, započela je 
svečanost otvorenja ‘Lipovljanskih susreta 2013.’

Domaćini, MPZ ‘Lira’ otpjevali su himnu, a sve pos-
jetitelje, izvođače programa, goste i uzvanike pozdravio 
je Mario Ribar, načelnik Općine Lipovljani, naglasivši ka-
ko su Lipovljani već odavno ‘mala Europa’ jer uz hrvatski 
narod, ovdje složno žive pripadnici još 13 nacionalnih 
manjina. 

O radu nacionalnim manjinama u Hrvatskoj kratko je 
govorio i Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za na-
cionalne manjine RH, a o zajedničkom životu i važnosti 
ove manifestacije Marina Lovrić Merzel, županica Sisačko-
moslavačke županije.

Ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’ svečano je otvorio 
Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske, nakon 
čega je domaći zbor ‘Lira’ zapjevao ‘Tenu’ i tako otpočeo 
kulturno-umjetnički program društava i udruga koje 
njeguju folklor nacionalnih manjina.

Na ovgodišnjim susretima, pjesmom i plesom nastu-
pali su:  KUD-a ‘Lipa’ Lipovljani, BKUD ‘Sevdah’ iz Zagreba, 
KUD-a ‘Joakim Hardi’ iz Petrovaca, Makedonsko kulturno 
društvo ‘Braća Miladinovci’ , Češka beseda općine Lipov-
ljani, Kulturno umjetničko društvo ‘ Branko Radičević’ iz 
Zagreba, KUD ‘Ukrajina’ i Slovačko kulturno-umjetničko 
društvo ‘Ivan Brnik - Slovak’ iz Jelisavca.

PJESME I PLESOVE IZVELO 10 DRUŠTAVA U SREDIŠNJEM PROGRAMU ‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA 2013.’

Folklorna baština nacionalnih manjina

Zabavom do jutra, u petak su započeli lipovljanski susreti koncertom 
tamburaškog sastava Gazde i TS Garavi. U lipovljanskom ‘amfiteatru’, uz park 
u središtu mjesta, nekoliko tisuća posjetitelja uživalo je u koncertu ‘Gazda’ i 
TS ‘Garavi’, koji su se međusobno nadopunjavali. Nakon dugog koncerta na 
scenu je nastupio DJ Svebor sa techno-house hitovima, uz kojeg je masa 
mladih ostala do jutarnjih sati.

Zabavni dio Lipovljanskih susreta

U subotu, 24. Kolovoza, odmah nakon kulturno-umjetničkog programa i 
vatrometa, započela je druga zabavna i plesna večer. Koncert je održao Stj-
epan Jeršek Štef i ‘Džentlmeni’, a još je nastupila i klapa Levanda. Publika se 
izvrsno provodila do ranih jutarnjih sati. Pjevalo se i plesalo, a pićem se krij-
epilo kod ugostitelja na nekoliko mjesta.

Ovogodišnji ‘Lipovljanski susreti’ ponudili su dvije lijepe zabavne večeri, 
u kojima su domaći stanovnici, ali i mnogobrojni gosti, kojih je u dvije večeri 
bilo preko 10.000, uživali do ranih jutarnjih sati. 

Osim noćne zabave, tijekom dana raspoloženje su dizali domaći tamburaši 
‘Prijatelji tambura’, koji su svirali na maloj pozornici u parku. Iako vrijeme do 
kraja nije bilo naklonjeno organizatorima, zabave i glazbe nije manjkalo.

Matica slovačka Lipovljani priredila je svečano otvorenje ‘Slovačke etno 
kuće’ u okviru ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’, u subotu, 24. kolovoza.

Zdenko Vahovec, zamjenik županice Sisačko-moslavačke županije, u prat-
nji Vladimira Bileka, saborskog zastupnika češke i slovačke nacionalne manjine 
i Igora Furdika, voditelja Ureda za iseljene Slovake, rezanjem vrpce svečano je 
otvorio ‘Slovačku etno kuću’ u Željanskoj ulici br. 63, u Lipovljanima. 

Na svečanom otvorenju gvorili su  Josip Krajči, domaćin i predsjednik Ma-
tice slovačke Lipovljani, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, Aleksandar 
Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, Igor Furdik, voditelj 
Ured za iseljene Slovake, Vladimir 
Bilek, saborski zastupnik i Zdenko 
Vahovec, zamjenik županice Sisačko-
moslavačke županije. Svečanost su 
pjevanjem uveličali članovi MPZ ‘Lira’.

Etno muzejska zbirka, kupnja i 
uređenje kuće u Lipovljanima, finan-
cirana je novčanim sredstvima Vlade 
Republike Slovačke, Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske, Savjeta 
za nacionalne manjine RH, županije 
Sisačko-moslavačke i Općine 
Lipovljani.

SVEČANO  OTVORENA 
“SLOVAČKA  ETNO  KUĆA”
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Članice PNAK ‘Iskrice’ iz Lipovljana vjerni su pratitelj sportskih 
zbivanja zadnjeg dana ‘Lipovljanskih susreta’. Tako je bilo i ove go-
dine kada su u nedjelju, 25. kolovoza nastupile u sportskoj školskoj 
dvorani. Od najmlađih do najstarijih članica i članova nastupili 
su s plesnim i akrobatskim točkama. Veselo i živo izvele su svoje 
vještine iznova oduševljavajući gledatelje sportskih priredbi.

SPORTSKI DAN LIPOVLJANSKE MANIFESTACIJE

NASTUP  ‘ISKRIcA’ 
NA  ‘LIPOVLJANSKIM 

SUSRETIMA  2013.’

Nogometni klub ‘Slavonac’ iz Lipovljana već tradicionalno 
sudjeluje u programu ‘Lipovljanskih susreta’. Ove godine bila je 
ugovorena utakmica s NK ‘Hrvatski dragovoljac’ iz Zagreba, novim 
prvoligašem 1. hrvatske lige. No, zbog premještanja njihove 
prvenstvene utakmice na novi termin u nedjelju, dogovoreno 
gostovanje je otkazano. Tada je odlučeno na prijateljski susret 
pozvati klub iz susjedstva, NK ‘Jasenovac’, čiji su se igrači odazvali 
pozivu. Na igralištu ‘Slavonca’, pod prijetnjom kiše, u nedjelju, 25. 
kolovoza, odigrana je zanimljiva nogometna utakmica u kojoj su, 
na kraju, slavili domaćini rezultatom 3:2.

NK  ‘SLAVONAc’  UGOSTIO 
JE I POBIJEDIO PRIJATELJE 

IZ  JASENOVcA

Na krilima navijača, koji su organizirano došli podržati 
svoje igrače, malonogometna ekipa Piljenice, sen-
zacionalni je pobjednik ovogodišnjeg ljetnog, noćnog, 
malonogometnog turnira ‘Ulice i mjesta općine Lipovljani’ 
čije je završetak bio u nedjelju, 25. kolovoza na ‘Lipovljan-
skim susretima 2013.’ U finalu su pobijedili ekipu Kraljeva 
Velika i zasluženo osvojili pehar prvaka. Noćni malonogo-
metni turnir ove se godine igrao od početka kolovoza svaki 
petak i subotu. Sudjelovalo je 10 ekipa koje su podijeljene 

MALONOGOMETNA EKIPA PILJENIcA - POBJEDNIK NOĆNOG 
‘TURNIRA ULIcA I MJESTA’

u dvije skupine. 
Završnica turnira odigrana je u školskoj sportskoj. Treće 

mjesto je osvojika ekipa Kolodvorske, protiv ekipe ‘Balkana’. Fi-
nale je bilo odigrano između ekipa Kraljeve Velike i Piljenica koje 
su imale svoje bučne navijače. Utakmica je protekla u sjajnom 
navijačkom okruženju.

Nakon vodstva ekipe Kraljeva Velika od 1:0, pred kraj susreta ekipa 
Piljenica uspjela je izjednačiti, a na kraju postići i pobjedonosni gol, te 
postati pobjednik turnira. Zanimljivo je da je član pobjedničke ekipe 
Piljenica i Dario Šimić, župnik lipovljanske župe sv. Josipa, koji je igrom 
dao doprinos pobjedi. Na kraju turnira, zamjenik načelnika Općine Li-
povljani, Tomislav Lukšić, čestitajući je ekipama dodjelio pehare.

Svim članovima, suradnicima i prijateljima Matice
Važeny, poštovani prijatelji i suradnici

Zadovoljstvo mi  je nakon ovogodišnjih Lipovljanskih susreta, izreći vam veliko hvala 
za podršku u pripremi, organiziranju i provedbi prihvaćenih programa.  

Svečano otvaranje naše Slovačke  etno kuće, u nazočnosti tako brojnih visokih gostiju 
i uzvanika, neponovljiv je trenutak za sve naše matičare, članove obitelji, prijatelje i sus-
jede u Željanskoj ulici. U taj je trenutak utkano mnogo našeg zajedničkog  rada i ljubavi 
prema povijesnoj baštini naših slovačkih predaka. O tome će govoriti dalje sama kuća 
budućim brojnim posjetiteljima. Svim članovima Upravnog i Nadzornog odbora Matice 
slovačke Lipovljani  zahvala i na ostalim, ne manje važnim aktivnostima, oko okruglog 
stola, postave i uređenja našeg štanda u parku, učešća u programu kroz KUD Lipu i MPD 
Liru, te napose, dobrim domaćinima za naše goste iz Bratislave,  Prievidze i Kysuckoga 
muzeja iz Čadce. Sada imam pouzdan osjećaj da nas ima više od sto i da smo na pravom 
putu u našim programima! 

Zato veliko hvala i svim sadašnjim, a možda i nekim novim članovima MS Lipovljani! 

Josip  Krajči
Predseda Matice slovenskej Lipovľany, Chorvatsko                
Člen Organizačného výboru
Vedúci okrúhleho stola Lipovľanskych stretnutí 2013

NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO
NOVSKENSIS SOCIETAS ACADEMICA
44330 Novska, A. Knoppa 1

Organizatorima Lipovljanskih susreta
U slavonskom našem selu, doduše brojem stanovni-

ka, a zapravo megapolisu humanosti i vrhunskih 
ljudskih vrednota, u Lipovljanima, svakogodišnja mani-
festacija “Lipovljanski susreti” beskrajno nas oduševljava 
i produhovljuje prezentacijom svojih sadržaja, jer:

-oživljava zaboravljene običajne vrijednosti multi-
nacionalnog stanovništva, 

-čuva i prenosi na buduća pokoljenja tradicijsko blago,
-na tom blagu, pjesmi i plesu, tancanju i druženju 

doprinosi općem dobru, i duhovnoj obnovi sela
Zato sve čestitke i veliko hvala ponajprije vama 

organizatorima.
I ne zaboravite, ovaj narod je vrijedan vaših orga-

nizacijskih napora
S poštovanjem,
Predsjednik
prof. dr. Jozo Marević

Četiri dana obilježavalo se ovogodišnje Rokovo u Krivaju, 
najviše kroz sportske sadržaje, no bilo je tu zabave i plesa, ali i 
kulturno-umjetničkog programa, te likovna kolonija i misno slav-
lje u čast zaštitnika sela sv. Roka. Organizatori programa bili su 
Mjesni odbor Krivaj, Krivajska udruga mladih, NK ‘Croatia’ i Češka 
beseda općine Lipovljani.

Župnik Dario Šimić i svećenik Dražen Zrile, služili su u čast 
sv. Roku podnevno misno slavlje u cintoru krivajske kapelice 
posvećene ovom zaštitniku bolesnika, ujedno i zaštitniku Krivaja. 
Potom je u popodnevnim satima održana mala likovna kolonija i 
svečano otvoreno uređeno igralište odbojke na pijesku.

U Društvenom domu u Krivaju na Rokovo je održan i 
kulturno-umjetnički program. Pripremio ga je Mjesni odbor i 
Krivajska udruga mladih, uz suorganizaciju Češke besede. Nastu-
pile su udruge lipovljanske općine: Mješoviti pjevački zbor ‘Lira’, 
KUD ‘Lipa’ i Češka beseda općine Lipovljani. 

KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM U KRIVAJU

BOGAT I RAZNOLIK PROGRAM ZA ROKOVO

U Piljenicama je već tradicionalno, 
obilježen blagdan Ivanja u četvrtak, 29. 
kolovoza misnim slavljem u piljeničkoj 
kapelici, a društvenom priredbom i javnim 
programom u subotu, 31. kolovoza. Orga-
nizatori ovogodišnjeg ‘Ivanja u Piljenicama’ 
bili su članovi DVD-a Piljenice, a pomagale 
su im članice Udruge žena ‘Mlinarice’.

Ovogodišnji program započeo je u 
subotu, 31. kolovoza poslije 18 sati. Dejan 
Brebrić i Melita Lenička pozdravili su oku-
pljene mještane i goste, i zamolili ih da odu 
na obalu Pakre, gdje su vatrogasci DVD-
a Piljenice održali kraću vježbu gašenja s 
novim navalnim vatrogasnim vozilom koje 
je od svibnja u njihovom vlasništvu.

Vatrogasce, ‘Mlinarice’, ali i sve druge 
žitelje Piljenica i njihove goste nakon 
održane vatrogasne vježbe, a na početku 
otvaranja same priredbe ‘Ivanja u Piljenica-
ma’ pozdravio je i pohvalio Tomislav Lukšić, 

VATROGASNA VJEŽBA, PRANJE RUBLJA, PJESMA I PLES …

NASTAVLJENA TRADIcIJA ‘IVANJA U PILJENIcAMA’

zamjenik načelnika, u svoje ime, načelnika 
Maria Ribara i Anke Doležal predsjednice 
Općinskog vijeća.  Uz prigodne riječi i 
podršku radu kulturnih udruga, Tomislav 
Lukšić je otvorio priredbu.

Obilježavanje ‘Ivanja u Piljenicama’, na-
kon svečanog otvorenja, dalje se nastavilo 
pjesmom i pranjem rublja na Pakri. ‘Mli-
narice’ i članice udruge ‘Subočanka’ iz Nove 

Subocke zapjevale su starinske pjesme. 
Nastavilo se lijepim i odmjerenim nas-

tupom plesača i tamburaša KUD-a ‘Banova 
Jaruga’, spletom kola i pjesama, koje njegu-
je ovo društvo. 

U gotovo obiteljskom okružju, kakvo se 
uvijek stvori u Piljenicama, na društvenim 
događajima, biran je i najbolji kolač članica 
udruge ‘Mlinarica’. U izradi kolača sudjelova-
lo je više od 10 članica, a u izboru su mogli 
sudjelovati gosti. Najboljim kolačem ove 
godine proglašen je kolač ‘Piljenička rap-
sodija’ Olivere Letvenčuk, koja je za to 
nagrađena prigodnim poklonom. 

Uz pjesmu, ples i zajedničko ‘Ivan-
jsko kolo’ svih sudionika programa, 
proslava ‘Ivanja u Piljenicama’ samo je na 
kratko završila pa je odmah nastavljena 
plesom i pjesmom „Prijatelja tambura“ 
mladog tamburaškog sastava iz Piljenica, 
odnosno zabavom na otvorenom.

Svečanost je završena aukcijom slika likovne kolonije, čiji pri-
hod ide Krivajskoj udruzi mladih.

Organizatori su se svim izvođačima zahvalili, a nastavili su se 
družiti uz zajedničku večeru i ples. Rokovo u Krivaju tako je bogato  
obilježeno raznovrsnim sadržajima, a kulturno-umjetnički program 
bio je među najboljima.

Udruga umirovljenika općine Lipovljani bila je u subotu 7. ruj-
na, po 5. puta, domaćin sportskim susretima udruga umirovljenika 

Sisačko-moslavačke županije.
Svi govornici su hvalili i zahvaljivali članovima Udruge umirov-

ljenika općine Lipovljani na uloženom trudu oko tradicionalnog 
organiziranja umirovljeničkih susreta. Prije svega Zvonko Žlof, 
predsjednik Matice umirovljenika Sisačko-moslavačke županije, 
Josip Vrbanac, predsjednik udruge iz Gline, Cecilija Mihalić, pred-
sjednica umirovljeničke udruge kutinske Petrokemije i Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani.

Članovi Matice umirovljenika iz Siska, Gline, Kutine, Petrokemije 
Kutina, Lipovljana, a kao gosti bili su i predstavnici umirovljenika 
iz udruge u Novskoj, natjecali su se u igranju bele, pikadu i kug-
lanju. Zbirno su najbolje rezultate ostvarili umirovljenici iz Kutine, 
no odlični natjecatelji bili su i članovi udruge iz Siska i Lipovljana. 
Svi su dobili priznanja i skromne nagrade. Ovogodišnje sportske 
susrete završili su plesom uz glazbu koju su izvodili lipovljan-
ski umirovljenici na čelu s Miroslavom Horvatom, predsjednikom 
Udruge umirovljenika općine Lipovljani. 

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE LIPOVLJANI

ODRŽANI 5. SPORTSKI SUSRETI UMIROVLJENIKA
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Osnovna škola Josipa Ko-
zarca u Lipovljanima bila je 
domaćin, a Matica slovačka 
Lipovljani bila je suorganiza-
tor ‘Koncertu prijatelja’, koji je 
održan u petak, 11. listopada 
u školskoj dvorani. Na nas-
tupu su sudjelovale dječje 
skupine iz 5 društva koja 
njeguju narodnu baštinu 
pjesme i plesova te moderni 
ples. Najduži i najraznovrsniji 
nastup imale su dječje sku-
pine iz Slovačke, kao gosti 
‘Koncerta prijatelja’.

Susret je otvorila je 
Mirjana Faltis, ravnateljica 
Osnovne škole Josipa Kozar-
ca, koja je svima zaželjela dobrodošlicu, a 
naglasila je kako je to nastavak zajedničkog 
druženja koje je započelo prošle godine u 
Slovačkoj.

Josip Krajči, predsjednik Matice 
slovačke Lipovljani, pohvalio je zajedničku 
suradnju i naglasio da Matica slovačka ima 
za cilj upravo ovakvo višestruko povezivan-
je srodnih društava.

U ime Općine Lipovljani, izvođače pro-
grama, domaćine i gledatelje pozdravio je 
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika Općine 
Lipovljani, pohvalivši kulturnu suradnju, 
ovakav nastup i zajedničko druženje djece 
iz Slovačke i Hrvatske. 

Češka beseda Općine 
Lipovljani u subotu, 19. lis-
topada,  za svoje je članove, 
ali i za sve stanovnike Li-
povljana priredila kazališnu 
večer. Na njoj su članovi 
Češke besede iz Ivanovog 
Sela izveli kazališnu pred-
stavu na češkom jeziku.

Za stotinjak gledatelja 
glumci amateri, članovi 
Češke besede Ivanovo 
Selo, izveli su u lipovljan-
skom Društvenom domu 
komediju u dva čina ‘Pod-
horský penzion’ autora Lumíra Kubátka. 
Poslije njih nastupila je pjevačka skupina 
i glazbena skupina Češke besede općine 

Tradicionalna ‘Večer ukrajinske pjesme 
i plesa’, koju svake godine organizira KPD 
‘Karpati’, u Lipovljanima je održana 5. Lis-
topada. Svoje umijeće pjevanja i plesanja 
pokazalo je čak 8 društava, 6 iz Hrvatske, te 
po jedno društvo iz BiH i Srbije.

Izvođače programa, sve goste na čelu s 
Marijom Semenjuk Simeunović, članicom 

NASTUP DJEČJIH FOLKLORNIH SKUPINA

RAZLIČITOST  OBIČAJA  NA  ‘KONcERTU  PRIJATELJA’

‘Koncert prijateljstva’ otvorili su gosti 
iz slovačke. Članovi slovačkih društava  
Detský folklórny súbor Hájenka i Detská 
ľudová hudba Jarabinka odsvirali su, ot-
plesali i otpjevali najveći dio programa na 
‘Koncertu prijatelja’. Taj program izveli su i 
u Kutini na međunarodnoj smotri dječjeg 
folklora, u subotu 12. listopada. Pokazali su 
izvrsnu uvježbanost, te zanimljive pjesme i 
plesove iz Slovačke.

Dječja skupina KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovl-
jana, kao domaćin i kao organizator susreta 
dječjih folklornih skupina, također se pred-
stavio plesom, pjesmom i dječjom igrom. 
Gosti na ‘Koncertu prijatelja’ bili su dječja 

skupina KUD-a ‘Koledišće’ iz Jezera na otoku 
Murteru. Na kraju koncerta u Lipovljanima 
nastupile su i članice PNAK ‘Iskrice’.

Pokrovitelj ovog koncerta bila je 
Turistička zajednica općine Lipovljani koja 
je pripremila poklone za izvođače, a sličnim 
poklonima uzvratili su i gosti iz Slovačke i s 
otoka Murtera.

Prije nastupa na ‘Koncertu prijatelja’ u 
Lipovljanima, svi izvođači iz Slovačke obišli 
su ‘Slovačku kuću’ u organizaciji domaćina, 
Matice slovačke Lipovljani. Tako se nas-
tavila dugogodišnja suradnja koju Matica 
slovačka Lipovljani njeguje s društvima iz 
Bratislave i njenim okolnim mjestima.

TRADICIONALNI PROGRAM ‘KARPATA’ IZ LIPOVLJANA

ODUŠEVILI IZVOĐAČI NA ‘’VEČERI UKRAJINSKE  PJESME  I  PLESA’’

RAZNOLIKOST DJELOVANJA UDRUGA NACIONALNIH MANJINA

KAZALIŠNA VEČER ČEŠKE BESEDE OPĆINE LIPOVLJANI 

Vrtićanci su se pridružili proslavi 
Hrvatskog olimpijskog dana 10.rujna 
2013.god. Hrvatski olimpijski dan  je pro-
jekt  proslave športa i olimpizma diljem 
Hrvatske. U jutarnjim satima proveli smo,  
primjerene dječjem uzrastu, aktivnosti 
na temu sporta , a zatim  smo dočekali 
goste i izašli na vrtičko dvorište. Gosti su 
nam bile članice plesno-navijačke skupine 
„Iskrice“  sa voditeljicom Andreom Faltis 
i naš roditelj   Tomy Rosy , voditelj  škole 
hrvačkih i borilačkih vještina. Pokazali su 
nam svoja sportska umijeća ,a onda smo 
se zajedno razgibavali i vježbali. Na kraju 
su se svi osvježili sočnim plodovima jeseni! 

(N. Zorić)

Proslava Hrvatskog olimpijskog dana u Dječjem vrtiću „Iskrica“

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Novska 
održalo je 11. otvoreno ornitološko prven-
stvo u Lipovljanima, od 7. do 10. studenog. 
Na prvenstvu je nastupilo 18 izlagača sa 
185 primjeraka različitih vrsta ptica. Na kra-
ju izložbe podijeljena su priznanja i medalje 
za najbolje primjerke izloženih ptica.

Otvoreno prvenstvo, odnosno izložba 
ptica, privukla je i dosta posjetitelja u 
Društveni dom u Lipovljanima, gdje je bila 
smještena. Uz ptice, učenici osnovne škole 
izložili su i svoje radove na temu ptičjeg svi-
jeta. Time je nastavljena poučna suradnja 
Osnovne škole Josipa Kozarca i Društva za 
uzgoj i zaštitu ptica.

Na 11. otvorenom ornitološkom prven-
stvu najbolji su bili izlagači iz domaćeg 
društva, Društva za uzgoj i zaštitu ptica 
Novska. Izložili su 102 ptice, te osvojili 8 
zlatnih medalja, 15 srebrnih i 7 brončanih 
medalja. Za izložene ptice zlato su osvojili 

U DRUŠTVENOM DOMU U LIPOVLJANIMA 

ŠAROLIKOST PTIČJEG SVIJETA POKAZALO 18 IZLAGAČA 
Matija Josipović, Stanko Šubr, Jurica Jurić, 
Danko Andrijević i Mladen Mrkša, uzgajivač 
ptica iz Lipovljana.

Drugo mjesto po broju osvojenih 
medalja pripalo je članovima Zagrebačkog 
društva za zaštitu i uzgoj ptica i ribica. Treće 
mjesto osvojili su članovi Društva za zaštitu 
i uzgoj ptica pjevica Osijek.

Na izložbi se moglo vidjeti više od 
100 kanarinaca, te 30 velikih i australskih 
papiga, 16 agapornisa, 4 egzotične ptice, 
6 križanaca… Sve one oduševile su pos-
jetitelje, posebno najmlađe koji vole ptice 
i uzgajaju ih kao kućne ljubimce.

Svim izlagačima, posjetiteljima i općini 
Lipovljani, na doprinosu i pomoći u orga-
nizaciji izložbe, odnosno 11. otvorenog 
ornitološkog prvenstva, zahvalio je Matija 
Josipović, predsjednik Društva za uzgoj i 
zaštitu ptica iz Novske. Iduće godine ovo 
Društvo imat će priliku organizirati izložbu 

na državnoj razini, a hoće li to biti Novska ili 
Lipovljani, odlučit će se naknadno.

Lipovljani, a na kraju je kratak recitatorski 
i plesni  program izvela i grupa učenika 
češkog jezika iz osnovne škole Josipa 

Kozarca u Lipovljanima.
Ugodnu večer, punu kul-

turnih sadržaja, zaključio je 
Mirko Knjižek, predsjednik 
ČB općine Lipovljani. Zah-
valio je mladim glumcima 
iz Ivanovog Sela, pjevačima 
i sviračima, te učiteljici 
Danijeli Gjura i učenicima 
češkog jezika koje je darivao 
i slatkišima. 

Za uspješan nas-
tup izvođači programa 
počašćeni su večerom, a 
svi su se uz češke i hrvatske 

pjesme nastavili družiti u lipovljanskom 
društvenom domu u okviru ‘Večeri kulture’ 
Češke besede općine Lipovljani. 

Savjeta za nacionalne manjine RH i sve 
posjetitelje, u ime organizatora pozdravio 
je Ivan Semenjuk, predsjednik KPDU ‘Kar-
pati’. Sve izvođače pozdravio je i Vlado 
Karešin, potpredsjednik Ukrajinske zajed-
nice Republike Hrvatske, koji je sa svojim 
Društvom iz Slavonskog Broda došao 
podržati druženje, pjesmu i ples.

Sve skupa u ime općine Lipovljani, 
načelnika Maria Ribara i Anke Doležal, 
predsjednice Općinskog vijeća, pozdravio 
je na početku ‘Večeri pjesme i plesa’, Miro-
slav Horvat, potpredsjednik Općinskog 
vijeća općine Lipovljani.

Zahvalu za poziv, dobre nastupe i dobar 
rad sa svojim članovima zaželjela je svim 
izvođačima i Tatjana Usahova, prva zam-
jenica veleposlanika Ukrajine u Republici 
Hrvatskoj.

‘Večer ukrajinske pjesme i plesa’ u Li-
povljanima, otvorili su domaćini, članovi 
KPDU ‘Karpati’, koji su osnovani krajem 
1992. godine.  Od gostiju nastupili su: KUD 
Lipa Lipovljani, u ime UKPD Lesja Ukrajinka 
- duet VIS ‘Vatra’, UKPD ‘Ukrajina’ iz Slavon-
skog Broda, UKPD ‘Ivan Franko’ iz Vukovara, 
ansambl ‘Kaljina’ iz Rijeke, Ukrajinsko 
udruženje ‘Kozak’ iz Trnopolja, općina Prije-
dor BiH i KUD ‘Ivan Senjuk’ iz Kule u Srbiji.

Ivan Semenjuk, predsjednik KPD ‘Karpa-
ti’ iz Lipovljana zahvalio se svim izvođačima, 
koji su se nastavili uz pjesmu i ples družiti  u 
lipovljanskom Društvenom domu.
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Domaći nogometaši NK ‘Croatie’ iz Krivaja po-
bjednici su ovogodišnjeg, 7. memorijalnog turnira 
‘Goran Matešić’, što je odigran u okviru ovogodišnjeg 
obilježavanja blagdana sv. Roka u Krivaju.

U završnici, četvrtog dana turnira, najprije je 
odigrana utakmica za 3. mjesto. Sve bolja ekipa 
NK ‘Slavonac’ iz Lipovljana pobijedila je ekipu ‘Vet-
erani NK Moslavina’ iz Kutine s 4:2 i tako zasluženo 
osvojila 3. mjesto. U finalu su, u izjednačenoj igri, 
pobijedili domaćini. Tako je s tri pobjede ekipa ‘Cro-
atie’ postala najbolja momčad 4-rodnevnog turnira.

Na prigodnoj svečanosti poslije utakmice 
Oliver Orečić i Damir Nosić podijelili su pehare za 
osvojena mjesta, a prijelazni pehar ove godine os-
tao je u Krivaju.

ČETVERODNEVNI NOGOMETNI TURNIR

EKIPA  ‘cROATIE’  IZ  KRIVAJA  POBIJEDILA  JE  NA 
MEMORIJALNOM  TURNIRU   ‘GORAN  MATEŠIĆ’

Nogometaši ‘Slavonaca’ iz Lipovljana 
osvojili su visoko, 2. mjesto na tablici 1. 
Županijske lige, u kojoj se natječe ukupno 
12 klubova s područja Sisačko-moslavačke 
županije, na kraju ovogodišnje polu sezone. 
Nakon niza godina lošijeg rezultata, osvajan-
je 2. mjesta vrijedan je rezultat koji opravdava 
sva ulaganja u lipovljanske nogometaše.

Od 11 odigranih utakmica, nogometaši 
‘Slavonca’ pobijedili su u 6 utakmica, 3 su 

1. ŽUPANIJSKA  
NOGOMETNA  

L I G A
U znak sjećanja na sve um-

rle s područja Općine Lipovljani, 
čelništvo Općine Lipovljani, vijećnici, 
članovi mjesnih odbora, te pri-
padnici desetak udruga građana, 
položili su vijence i upalili svijeće za 
sve umrle u četvrtak 31. Listopada 
uoči blagdana Svih Svetih.  
Kolonu polagatelja vijenaca pred-
vodili su Anka Doležal, predsjednica 
Općinskog vijeća općine Lipovljani i 
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika 
Općine Lipovljani. Vijence su pred 
križ pginulim braniteljima i spome-
nik poginulima u 2. Svjetskom ratu 
položili predstavnici općine, udruga 
dragovoljaca domovinskog rata, 
udruga antifašista, dok su ostali palili 
svijeće. Župnik Dario Šimić predvo-
dio je molitvu, a MPZ Lira otpjevao 
svečane pjesme.

U čast svim poginulim hrvatskim bra-
niteljima tijekom Domovinskog rata, a uz 
Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede 
i Dan hrvatskih branitelja RH, u ponedjeljak, 
5. kolovoza na mjesnom groblju u Lipovlj-
anima položeni su vijenci i upaljene svijeće.

Pred Velikim križem, na lipovljanskom 
groblju, već do 9 sati ujutro okupio se ve-
lik broj članova udruga. Najprije su u ime 
Općine Lipovljani, Tomislav Lukšić, zamje-
nik načelnika i Anka Doležal, predsjednica 
Općinskog vijeća položili vijenac i zapalili 
svijeće. Potom su i drugi članovi vijeća upali-
li svijeće, a vijenac su položili i predstavnici 
udruge dragovoljaca Domovinskog rata 
Općine Lipovljani. Članovi drugih udruga 
pridružili su se polaganju cvijeća, paljenjem 
svijeća i zajedničkom molitvom.

Članovi pjevačkog i crkvenog zbora ot-
pjevali su pjesme, a Dario Šimić, lipovljanski 
župnik i Dražen Zrile, svećenik iz Lipovljana 
predvodili su zajedničku molitvu, za sve 
poginule hrvatske branitelje.

SVEČANO OBILJEŽEN DRŽAVNI PRAZNIK

cVIJEĆE  I  
MOLITVE  UZ  

DAN  POBJEDE

Uz  blagdan 
Svih  svetih 

na  groblju  u 
Lipovljanima 

U nedjelju, 30. lipnja u Piljenicama 
predstavljena je sadržajem na 200 stranica 
bogato ilustrirana monografija „Od mlinsk-
og kotača do ivanjskog kolača“. Kao glavni 
autor potpisuje je hrvatski književnik Đuro 
Vidmarović, sin tog sela, znano ime hrvatske 
književnosti i diplomacije, ali i istraživanja 
zavičajne prošlosti. Suautori su Stjepan 
Crnko, Olivera Letvenčuk, Ivan Gračaković 
i pojedinačno najzaslužnija za ostvarenje 
projekta Melita Lenička, predsjednica 
Ogranka Matice hrvatske Lipovljani.  

Nakladnici su uz OMH, Turistička za-
jednica Općine Lipovljani, a posebno je 
vrijedno naglasiti rad Udruge ‘Mlinarice’ 
iz Piljenica, tog zaštitnog znaka čuvanja 
kulturne baštine sela. Kao sunakladnik, os-
tvarenju projekta zapažen prinos dala  je i 
Tiskara ‘Arca’ Nova Gradiška. Na vrijednost 
djela brojne znatiželjnike okupljene na pro-
mociji podsjetio je urednik Dragutin Pasarić.

Stranice su nastajale zanosno, ali i vrlo 
studiozno pune tri godine prikupljanjem 
dokumentarne građe, potezima članova 
lipovljanske likovne skupine, a koju vodi 
Ivica Bilandžić. Ilustrativno sudjelovala je i 
slikarica Sunčica Stjepanović Balažic. Ured-
nik je naglasio kako stranicama posebno 
život daju fotografije ustupljene iz albuma 
mještana. Primjerice, osobito uz piljeničku 
prepoznatljivost sadržajne obitelji Va-
clavek. Uz tekstove iz piljeničkog života - od 
duhovnog, kapelica sv. Ivana Nepomuka, 

pučkog ‘Ivanja’, do onog u svakodnevnici 
života djelovanjem pučke škole, DVD-a 
također su vrijedni dokumenti vizualnog 
sadržaja. Tu su  i fotografije Franje Capana, 
Melite Lenička i Romane Capan, a koja je 
knjigu grafički oblikovala.

A pisani sadržaj kronološki, a na trenutke 
i analitički, donosi povijesne korake Piljeni-
ca; od traženja porijekla  imena, a posebno 
iz pera Đure Vidmarovića povijesnih tema 
sve do onih osjetljivih Drugog svjetskog 
rata i poraća. Izbor Đure Vidmarovića  knjizi 
je ponudio i zapise više književnika koji 
su perom dodirnuli Piljenice. Prenio je za-
pise sa svojih  putovanja kao i pjesničke 
titraje posvećene zavičaju. S razlogom na 
promociji su govorili i autori istraživači Ivan 
Gračaković o toponimima i hidronimima, te 
demografskoj slici Stjepan Crnko. 

U knjizi zapažen broj stranica posebno 
perom Matka Peića  posvećen je svjetski 
poznatom  karikaturisti Branimiru Petroviću. 
Rođen je 1888. godine u Piljenicama, a 
preminuo je u Švicarskoj 1957. godine. 
Predloženo je da Piljenice njemu u spomen 
postanu okupljalište hrvatskih karikaturista. 
Petrović je autor i poznate karikature pjesn-
ika A. G. Matoša, a čiji su citirani stihovi na 
ovoj promociji „Dok je srca bit će i Kroacije“, 
koji sat prije ulaska Hrvatske u EU dali do 
znanja da  projekti koje oblikuje Matica 
hrvatska i u novim uvjetima, dapače ostaju 
temeljem čuvanja nacionalnog identiteta. 

Potvrdile su to i dvije skladbe sjet-
no posvećene plemenitoj Slavoniji, a 
koje je izvrsno interpretirao Mladen Bago 
iz Popovače. Sudionici promocije bila su i 
izaslanstva ogranka MH iz Kutine i Novske,  
predstavnici Matice slovačke  i Češke 
besede iz Lipovljana te ravnateljica lipov-
ljanske OŠ Josipa Kozarca Mirjana Faltis. 
Trenutke ponosa uz ovaj čin s Piljeničanima 
podijelila je i Anka Doležal, predsjednica 
Općinskog vijeća Lipovljani.

PILJENIcE  IMAJU  BOGATU  MONOGRAFIJU

odigrali neriješeno, a izgubili su 2 utak-
mice. Tako su od 33 moguća boda osvojili 
ukupno 21 bod, koliko je osvojila i ekipa NK 
Pešćenica, i s kojom su u 11. kolu na njiho-
vom terenu odigrali neriješeno 2:2, no zbog 
puno veće gol razlike od nogometaša iz 
Pešćenice, od + 19 golova, čvrsto drže drugo 
mjesto. Jesenski prvaci su nogometaši 
‘Mladosti’ iz Gornje Gračenice koji su bez 
poraza, uz tek dvije neriješene utakmice, sa 

osvojenih 29 bodova.
Na kraju polu sezone, u nedjelju, 1. stude-

nog, u klupskim prostorijama dočekana 
je ekipa s gostovanja, svim je igračima 
čestitano  uz kratko, zajedničko druženje. 

Na odličnom uspjehu ekipi ‘Slavonca’ 
čestitali su Dalibor Nerlović, predsjednik 
kluba i Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika 
Općine Lipovljani.

Ekipu vodi trener Ivica Maletić, ali je 
glavni pokretač ekipe Miško. Polu sezonu 
odradili su sa 20 igrača, a u zimskom razdo-
blju očekuju povratak svoja dva, tri igrača. 
U proljeće, bez ikakvog imperativa, očekuju 
nastavak dobrih igara i sve više navijača na 
svojim utakmicama, koji će uživati u novim 
pobjedama igrača ‘Slavonca’.

Češka beseda općine Lipovljani i Os-
novna škola Josipa Kozarca iz Lipovljana, 
organizirali su književnu večer, u petak, 
25. listopada, a u goste su im došli članovi 

NA KNJIŽEVNOM SUSRETU GOSTOVALI PJESNIcI IZ REŠETARA

Književno-likovnog društva iz Rešetara. Taj 
kulturni program obostrano se organizira 
se već treću godinu za redom. Književnu 
večer otvorila je Anka Doležal, voditeljica 

literarne skupine u Osnovnoj školi i članica 
pjesničkog društva u Rešetarima, a program 
je vodila Klara Ćosić, učenica 7. razreda.

Malim i velikim literatima, učenicima 
i pjesnicima dobrodošlicu u školu 
zaželjela je Mirjana Faltis, ravnateljica 
škole. Domaćinima je na pozivu zahvalio i 
zajedničku suradnju pohvalio Ivan De Vila, 
predsjednik KLD Rešetari. U ime Češke be-
sede općine Lipovljani, koja je pokrenula 
književne večeri prije 4 godine pozdravio 
je Mirko Knjižek, predsjednik Češke besede 
općine Lipovljani. Radosna zbog stalne su-
radnje, sve izvođače i posjetitelje književne 
večeri pozdravila je i Anka Doležal, i sama 
autorica pjesama.  Kad se zajedno nađu 
prijatelji i pjesnici, onda recitiranju poezije 
nema kraja. Nakon književne večeri, svi su 
nastavili druženje na zajedničkoj večeri.
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Igrači, uprava i sportski prijatelji 
obilježili su, u subotu, 14. prosinca 10. 
obljetnicu Nogometnog kluba ‘Croatia’ iz 
Krivaja. Svečanu sjednicu vodio je Oliver 
Orečić, predsjednik ‘Croatie’, uz članove 
Ivana Kuharića, dopredsjednika, i Sanela 
Demirija, tajnika kluba.  

O pokretanju nogometnog kluba u 
Krivaju, početku službenog natjecanja, te 
o postignutim rezultatima u proteklih 10 
godina govorio je Milan Kuharić, jedan od 
osnivača i prvi predsjednik NK ‘Croatie’ iz 
Krivaja. 

- U lipnju 2002. godine sazvan je Inici-
jativni odbor na kom je odlučeno da se ide 
u osnivanje nogometnog kluba, 26. srpnja 
2003. sazvana je Osnivačka skupština, a 22. 
kolovoza 2004. NK ‘Croatia’ iz Krivaja kreće 

U KRIVAJU OBILJEŽILI 10 GODINA DJELOVANJA 
NOGOMETNOG  KLUBA  ‘cROATIA’

u natjecanje u Moslavačkoj ligi NS Kutina. 
Dobri rezultati u prvim godinama natjecan-
ja rezultiraju i najvećim uspjehom, pa 9. 
lipnja 2007. godine NK ‘Croatia’ osvaja prvo 
mjesto i postajemo prvaci 3. ŽNL – istako je 
Milan Kuharić.  

Nakon prisjećanja na 10-togodišnje 
nogometno zbivanje u Krivaju, čelništvo 
NK ‘Croatia’ podijelilo je zahvalnice spon-
zorima i pojedincima, za posebno veliki 
doprinos razvitku kluba. Pismeno priznan-
je primili su: Općina Lipovljani, Lovačko 
društvo Lipovljani, Željko Stančić, Kruno-
slav Ljumanović, Branko Prebežac, Željko 
Zorić, Tihomir Matešić, Marko Matešić, Edu-
ard Bogović, Ivan Nemec, Dubravko Čejna, 
Milan Kuharić, Drago Makal, Zlatko Šafarik, 
Branko Živoder, Tomislav Vrabec i ‘Krpan 

graditeljstvo’.
Na uspješnom radu i dobrim sportskim 

rezultatima igračima i upravi NK ‘Croatie’ 
čestitali su: Damir Nogić, glavni tajnik No-
gometnog saveza Sisačko-moslavačke 
županije, Josip Borić, povjerenik za 
natjecanje Nogometnog saveza Kutina, 
Vitas Sokol, tajnik Nogometnog saveza Ku-
tina, Petar Idžaković, član Izvršnog odbora 
NS SMŽ, te Miroslav Horvat, potpredsjednik 
Općinskog vijeća općine Lipovljani i Zlatko 
Knižek, u ime Mjesnog odbora Krivaj. 

Nogometaši iz Krivaja tijekom jesenske 
polusezone odigrali su rezultatski dobre 
utakmice i osvojili 2. mjesto u 3. županijskoj 
ligi. Želja je svih osvajanje prvog mjesta 
i plasman u viši rang, u 2. županijsku ligu, 
već slijedećeg proljeća.

10.11.2013 u Đakovu je održano 6.Prvenstvo RH u BJJ na ko-
jem je nastupilo 10 natjecatelja  iz Lipovljanskog kluba.  Za sada 
već naširoko poznate „Lipovljanske munje“ prvenstvo je prošlo više 
nego uspješno i osvojene medalje dokazuju njihov izniman trud.

Mateo Matoš, uz ometanje bolesti, osvojio je naslov vicepr-
vaka RH izgubivši finalnu borbu od poznatog borca iz Đakova 
Domagoja Bunoze. Srebrna odličja još su osvojili: Marko Pujić, 
koji je izgubio finale od Vulića iz Werdum teama iz Zagreba; Teo-
dor Fuljatić, izgubivši finalnu borbu od puno iskusnijeg Vlahovića 
iz Rio grappling kluba Đakovo; Petar Martić, izgubio finale od 
Ugarkovića; Lucija Zekić, koja je pobijedila favoriziranu Luciju Vu-
kadin iz Chekmat kluba D.Miholjac u polufinalu a izgubila finale 
od Raguž iz Đakova. Željko Pujić koji je  u svojim prvim borbama 
u životu izgubio finale od Mulalića iz Werdum teama Zagreb. 
Brončane medalje osvojili su: Mario Babić, Ivan Štrban te Sandra 
Dzjama.

Najmlađi natjecatelj prvenstva Oliver Savić Rosy, koji je nastu-
pio u kategoriji djece 2006-2007 do 20 kg sa dvije sjajne pobjede 
protiv Hazela i Barića iz Jungle BJJ kluba osvojio zlatnu medalju i 
naslov prvaka RH.

Lipovljanske borce i ovim je putem vodio Shihan Tomislav 
Rosy, koji je naglasio kako se radi o vrlo složenom i specifičnom 
sportu, sličnom Judu. Samim time je prezadovoljan uspjesima i 
radom.

Članovi lipovljanskog kluba nastupili na prvenstvu RH 
u  Brazilskom  Jiu  jitsu-u

U predvečerje blagdana sv. Nikole, zaštitnika pomoraca i male djece, 
uz koji se tradicionalno djeci poklanjaju darovi, i ove godine je u Lipovlj-
anima organizirano darivanje djece s područja općine Lipovljani. Svečani 
doček i dolazak sv. Nikole, u četvrtak, 5. prosinca organizirala je Općina 
Lipovljani i Osnovna škola Josipa Kozarca iz Lipovljana.

Velika dvorana s pozornicom u lipovljanskom Društvenom domu bila 
je premala da primi svu zainteresiranu djecu i njihove roditelje koji su ove 
godine došli na svečani doček sv. Nikole. Učiteljice i učenici nižih razreda 
Osnovne škole priredili su zanimljiv program s recitacijama, pjesmom i 
plesom, te dolaskom sv. Nikole, a Općina Lipovljani osigurala je 420 da-
rova za svu djecu s područja općine, koji su i ove godine bili primjereno 
darovani.

DOČEK SVETOG NIKOLE I DARIVANJE DJEcE 
U LIPOVLJANIMA

Učenici nižih razreda lipovljanske Osnovne 
škole, prije dolaska sv. Nikole sa svojim učiteljicama 
priredili su, na pozornici Društvenog doma, zanim-
ljiv i poučni program za sve posjetitelje dočeka. 
Pjevalo se i plesalo, učilo mjesece kroz godinu, što 
je pohvalio i sv. Nikola koji je i ove godine došao 
sam, bez Krampusa.

Nakon kratkog razgovora izvođača programa sa 
sv. Nikolom, on je sve pohvalio za program i dobro 
učenje, te ih uputio na darivanje prilikom odlaska 
svojim kućama. A na izlazu iz Društvenog doma stajali 
su vrijedni djelatnici Općine Lipovljani koji su darov-
ima razveselili svu djecu s područja općine. Tradicija 
organiziranog dočeka sv. Nikole i darivanje sve djece 
traje, u Lipovljanima, 15-tak godina, a potrebna sred-
stva se osiguravaju u Proračunu općine Lipovljani.

Veliki odaziv na tu simpatičnu priredbu i darivan-
je djece pokazuje da i roditelji, te bake i djedovi 
podržavaju doček sv. Nikole i darivanje najmlađih u 
Lipovljanima.

U Osnovnoj školi Josipa Kozarca u 
Lipovljanima, u ponedjeljak, 16. pros-
inca, održana je ‘Božićna svečanost’. 
U školskoj sportskoj dvorani dočaran 
je ugođaj božićne noći i iščekivanja, 
a učenici škole ispričali su svim 
posjetiteljima u gledalištu dvorane - 
‘Božićne priče’. 

Uz pjesme i recitacije, ples i 
pokret učenici svih uzrasta lipovl-
janske Osnovne škole, priredili su 
polusatni program, koji je njih, njihove 
nastavnike, te nazočne roditelje i pri-
jatelje uveo u predblagdansko vrijeme. 
Priče o Božiću ispričane su pokretom, 
riječju, pjesmom i igrom, a u njima su 
sudjelovali učenici dramske grupe, 
učenici tamburaške grupe, polaznici 
zbora, te članice navijačko-plesnog 
kluba ‘Iskrice’.

Na kraju programa, pjesmom i 
veseljem ‘’dočekan’’ je Božić, svima su 
čestitani skorašnji praznici, a ‘Božićnu 
svečanost’ u školi su pratili i Mario Ri-
bar, načelnik općine Lipovljani, te Vlado 
Klasan, gradonačelnik Novske. Školska 
‘Božićna svečanost’ prva je u nizu prired-
bi i koncerata koji će se u našoj sredini 
održati u povodu nadolazećih blagdana.

‘BOŽIĆNA SVEČANOST’ U OSNOVNOJ ŠKOLI
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ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM 
BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

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

Uz iskrene čestitke ostanimo pove-
zani u slozi i solidarnosti, u obiteljskom 
zajedništvu i osjetljivi jedni za druge. Pri 
tome ne smijemo zaboraviti sve one koji 
će blagdane provesti sa zebnjom u srcu, 
starijima, nemoćnima, ljudima bez obitelji, 
ljudima bez posla. Zato im moramo 

posvetiti svu pažnju, poštovanje i 
pomoć. U tome moramo sudjelovati 
svi, institucije, rodbina, susjedi i 
prijatelji. Na budućnost moramo 
gledati s optimizmom, vjerom, 
i nadom i truditi  se riješiti 
sve poteškoće. Iz danih nam 
mogućnosti moramo napraviti 
sve što možemo u stvaranju 
boljih uvjeta za život svih naših 
sumještana.

U tome uvjerenju, želim svima sretan i 
blagoslovljen Božić, dobro zdravlje, osobnu sreću, 
te sretnu i još uspješniju Novu 2014. godinu. 

OPĆINSKI NAČELNIK, 
Mario Ribar 


