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Razdvojene komunalne djelatnosti 
u poduzeću Lip-Kom d.o.o.

Obilježeno Josipovo 2014.

Započeli radovi na uređenju fasade 
društvenog doma u Lipovljanima

IZVANREDNE MJERE OBRANE 
OD POPLAVE U 
KRALJEVOJ VELIKOJ

Potpisan Ugovor sa Ministarstvom 
kulture vrijedan 150.000 kuna
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Pod predsjedanjem Anke Doležal, 
predsjednice Općinskog vijeća općine Li-
povljani, u srijedu, 5. ožujka, održana je 
prva ovogodišnja radna sjednica Općinskog 
vijeća općine Lipovljani. Za sjednicu je 
pripremljen dnevni red od 15 točaka, a 
na početku sjednice je dopunjen s još 2 
točke dnevnog reda. Sjednica je započela 
s prisutnih 10 od 13 vijećnika, no ubrzo 
su se sjednici pridružila još 2 vijećnika. Na 
sjednici jedino nije bio vijećnik Mario Ro-
manjek, koji zbog terenskog posla nije bio 
u mogućnosti nazočiti ovoj sjednici.

Nakon usvajanja zapisnika s prošle 
sjednice, održan je aktualni sat. Šestero 
vijećnika uputilo je 10 usmenih i dva pisme-
na pitanja, na koje je odgovorio Mario Ribar, 
načelnik općine Lipovljani, a vijećnici su se 
zanimali za, uglavnom, komunalne projekte 
općine Lipovljani i njihovu re-
alizaciju tijekom ove godine.

Kako na sjednici nije bio 
prisutan Miroslav Pavičić, 
direktor LIP-KOM-a, zbog 
nepredviđenih obaveza, 
kronološki put razdiobe 
dosadašnjeg komunalnog 
poduzeća LIP-KOM-a na dva 
nova poduzeća obrazložio 
je načelnik Mario Ribar. - Od 
LIP-KOM-a su stvorena dva poduzeća, od 
kojih će se dosadašnji LIP-KOM baviti samo 
vodoopskrbom i javnom odvodnjom, a 
novoosnovani LIPKOM SERVISI će preuze-
ti sve ostale komunalne djelatnosti od 
starog poduzeća, odnosno sa siječnjom 
mjesecom,  sukladno rješenju Trgovačkog 
suda su taj posao već preuzeli. Na sličan 
način raspodijeljeni su djelatnici i imovina 
općinskog poduzeća, a načelnik Mario 
Ribar posebno je naglasio da nema no-
vog zapošljavanja (eventualno sezonskog 
sukladno potrebama), iako službeno ima-
mo dva komunalna poduzeća. Zakonska 
odredba kaže da oba poduzeća imaju di-
rektora, tako da će direktor Pavičić voditi 
oba poduzeća, profesionalno LIPKOM 
SERVISE, dok volonterski BEZ NAKNADE, 
LIP-KOM d.o.o. što je moguće sukladno 
Zakonu o trgovačkim društvima. Ovim 
potezom je postignuto jedno načelo racio-
nalnosti, kako se cijene vodnih usluga i 
usluga odvodnje ne bi nepotrebno po-
dizale, više nego je to zakonski definirano, 
temeljem Uredbe o najnižoj osnovnoj ci-
jeni vodnih usluga i Odlukom Vlade RH.  

Proces razdiobe poduzeća je izvršen suk-
ladno odredbama Zakona o vodama, a 
poslovanje odvojenih poduzeća omogućit 
će nastavak investiranja u komunalne 
djelatnosti i kapitalne projekte odvodnje 
u općini Lipovljani, koji bi u slučaju da pro-
ces razdvajanja poduzeća nije izvršen,  u 
potpunosti bili izgubljeni – rekao je u uvod-
nom izlaganju načelnik Ribar.

Općinski vijećnici potom su in-
formirani o prijedlogu budućih cijena 
komunalnih usluga, s naglaskom na cijenu 
vode i odvodnje, koja će se tijekom ove 
godine usklađivati sukladno Zakonskim 
odredbama i korigirati na više, posebno 
jer se uvodi sukladno Zakonu i obračun 
odvodnje za one koji su priključeni na sus-
tav odvodnje, ali se očekuje da cijene budu 
još uvijek manje nego u susjednim gra-

dovima. Naime, o cijenama vode se puno 
govori, te o njenom obračunu, a osnovni 
princip za određivanje cijena vodnih uslu-
ga je spomenuti Zakon o vodama, Uredba 
o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i 
vrsti troškova koje cijena vodnih usluga 
pokriva, te Odluka Vlade. Uredbom i Od-
lukama je definirano da najniža osnovna 
cijena vodne usluge mora osigurati i pokriti 
povrat troškova pogona i održavanja vod-
nih građevina, za koje je analiza koja je 
napravljena pokazala da ove trenutačne 
cijene ne pokrivaju te troškove. Uglavnom 
u ovom prijelaznom razdoblju, konačni 
prijedlog novih cijena sa njegovom 
primjenom započet će sa mjesecom svib-
njem ove godine, a prije njihove primjene 
mještani će kroz objavu na web-u općine i 
biltenu općine biti upoznati sa novim cijen-
ama. Nakon detaljnih obrazloženja, i nakon 
nekoliko vijećničkih pitanja, prihvaćen je 
prijedlog suglasnosti za podjelu društva 
LIP-KOM i osnivanju novog trgovačkog 
društva s ograničenom odgovornošću.

Vijećnici su u pripremljenim materijalima 
dobili analizu o stanju zaštite i spašavanja 

na području općine Lipovljani i smjernice za 
razvoj tog sustava, što su i prihvatili.

Prihvaćeni prijedlozi za javna priznanja
U drugom dijelu sjednice vijećnici 

Općinskog vijeća općine Lipovljani 
upoznati su s promjenama odluke o ner-
azvrstanim cestama na području općine 
Lipovljani i poslovima koji se u vezi s njima 
moraju odraditi. Obzirom na raspodjelu ko-
munalnog poduzeća prihvaćena je izmjena 
odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, 
koje će ubuduće vršiti LIPKOM SERVISI, kao 
i izmjena odluke o grobljima kojima će, 
ubuduće, također upravljati LIPKOM SER-
VISI. Vijećnici su prihvatili i novu odluke 
o komunalnim djelatnostima u kojoj je 
definirano koje će djelatnosti obavljati dva 
komunalna poduzeća.

Vijećnici su prihvatili i izvješće o proved-
bi Plana gospodarenja 
otpadom, no upoznati su 
da će se ove godine mi-
jenjati zakonske odredbe, 
pa tako i ovaj plan gos-
podarenja otpadom. Na 
području općine Lipov-
ljani dosta je posla već 
učinjeno, no očekuje se 
i dalje promjene u gos-
podarenjem otpadom. 

Prihvaćena je i odluka o izradi Procjene i 
plana zaštite od požara, s mogućnošću or-
ganiziranja javne vatrogasne postrojbe.

Pri kraju, bez rasprave, ali uz obrazloženje 
Nevenke Zorić, dana je suglasnost na novi 
Statut Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ Lipovljani.

Dvije točke dopune dnevnog reda 
odnosile su se na prijedlog o javnim 
priznanjima općine Lipovljani i davanje 
suglasnosti načelniku općine Lipovljani 
za potpisivanje ugovora sa Županijskom 
upravom za ceste SMŽ. Uz jedan novi 
prijedlog, Kluba vladajuće koalicije HSS-
SDP-HSU-HNS-HSLS, izglasani su predloženi 
kandidati za javna priznanja općine Lipov-
ljani, uz skorašnji Dan općine Lipovljani, a 
to su Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost, te VZO Lipovl-
jani. Načelniku općine Lipovljani dana je 
i suglasnost za potpisivanje zajedničkog 
Sporazuma sa ŽUC-om Sisačko moslavačke 
županije koji bi trebao uložiti oko milijun 
kuna, tijekom ove godine u rekonstruk-
ciju ulice Ante Starčevića, najprometnijeg 
i glavnog ulaza u Lipovljane sa županijske 
ceste Kutina-Novska.

VIJEĆNICI  UPOZNATI  SA  ZAKONSKOM  RAZDIOBOM 
KOMUNALNIH  DJELATNOSTI  U  LIP – KOM d.o.o.
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Općina Lipovljani je prošle godine na 
Javni poziv Ministarstva kulture za 2014. 
godinu prijavila projekt dovršetka i opre-
manja knjižnice i čitaonice u Lipovljanima.

Od Ministarstva kulture su krajem ožujka 
2014. godine odobrena sredstva prema 
programu investicijskih potpora, te je stoga 
u petak, 11. travnja u Uredu načelnika pot-
pisan i Ugovor o sufinanciranju nastavka 
unutrašnjeg uređenja knjižnice i čitaonice 
vrijedan 150.000 kuna.

Podsjetimo, prošle i početkom ove go-
dine dovršena je 5.faza na uređenju objekta 
knjižnice i čitaonice u Lipovljanima u koju 

je uloženo oko 300.000  kuna, kojim su se 
financirali radovi na katu objekta knjižnice 
i čitaonice, a kojim su izvršeni građevinski, 
keramičarski i elektroinstalacijski radovi.

Ove godine se u nastavak uređenja 
knjižnice i čitaonice planira uložiti oko 
350.000,00 kuna, što bi trebalo biti dovolj-
no za kompletno opremanje i dovršetak 
ovoga objekta.

Realizacijom ovoga projekta  Općina 
Lipovljani će dobiti multifunkcionalni ob-
jekt za više namjena, a prvenstveno zgradu 
knjižnice i čitaonice, ali i prostor za rad 
mnogobrojnih udruga i ustanova.

Ovogodišnji ‘Lipovljanski susreti’ održat će 
se četvrtog vikenda u mjesecu kolovozu, od 
petka, 22. do nedjelje, 24. kolovoza – zaključili 
su članovi Organizacijskog odbora ‘Lipovljan-
skih susreta’, na prvoj ovogodišnjoj sjednici, 
održanoj u utorak, 1. travnja.

Prvom sjednicom Odbora LS-a započela 
je ovogodišnja priprema ‘Lipovljanskih sus-
reta’, manifestacije kulturnog stvaralaštva 
nacionalnih manjina RH, te zabavne i 
turističke manifestacije, koju nakon obnove 

od prije 5 godina, svakog 
kolovoza posjećuje sve 
više posjetitelja i gostiju. 
Na sjednicu su pozvani svi 
dosadašnji članovi Orga-
nizacijskog odbora kako 
bi se utvrdilo mogu li i ove 
godine volonterski sudjelo-
vati u organizaciji ‘Susreta’, 
te kojom dinamikom će se 
dogovarati izvođači pro-

grama i ostali poslovi.
Većina dosadašnjih članova se izjasnila da 

će i ove godine sudjelovati u pripremi ‘Lipov-
ljanskih susreta’. S tim saznanjem izradit će se 
raspored članova i organizirati radne skupine 
ili pododbori Organizacijskog odbora, kako bi 
aktivnosti bile što učinkovitije i operativnije, 
te što spremnije za provođenje pojedinih seg-
menata Lipovljanskih susreta 2014.

Oko organiziranja i nastupanja izvođača 
na ‘Lipovljanskim susretima 2014.’ predložene 

su i neke nove ideje i programska shema, a 
članovi su upoznati i s okvirnim financijskim 
planovima, i već do sada odobrenim spon-
zorstvima i donacijama. Tijekom priprema 
‘Susreta’ vidjet će se što je moguće realizi-
rati od predloženoga. Prijašnjih godina vrlo 
uspješni su bili petak i subota, prvi i drugi dan 
‘Susreta’, a treći, sportski dan, uz česte vremen-
ske neprilike, bio je znatno slabije posjećen, pa 
pred Odborom stoji izazov kako ga poboljšati.

Članovi Organizacijskog odbora, u su-
radnji s nacionalnim Savezima, pokušat će 
u Lipovljane dovesti najbolja društva, kao 
predstavnike svojih nacionalnih manjina, te 
još zvučnija imena estradnih zvijezda, koja 
će nastupiti na ‘Lipovljanskim susretima 
2014.’, kao zabavljači za posjetitelje. Članovi 
Organizacijskog odbora sastajat će se na 
tjednoj razini dok se kompletna programs-
ka shema ne dogovori i razradi u detalje. 
Svi članovi odbora radit će kao i prijašnjih 
godina do sada, volonterski, bez naknade.

POTPISAN  UGOVOR  
VRIJEDAN  150.000  KUNA

Sisačko-moslavačka županija nas-
tavlja s poticanjem razvoja županijskog 
gospospodarstva i u 2014. godini. Obja-
vila je natječaj za dodjelu poduzetničkih 
kredita u svrhu novih investicija ili refi-
nanciranja postojećih kredita, ali i jačanje 
konkurentnosti kroz poboljšanje likvid-
nosti gdje 30 % sredstava kredita može 
biti upotrijebljeno kao obrtna sredstva.

Kreditni fond iznosi 100 mln kuna, 
a sredstva će se dodjeljivati putem 11 
poslovnih banaka. Županija, gradovi i 
općine subvencionirat će dio kamate 
za kredit koji daju poslovne banke te 
će kamata za poduzetnike ovisiti o 
kamati koju daje banka umanjena za 
subvencioniranu kamatu. Od gradova 
inicijativu su prihvatili Sisak, Kutina, 
Novska, Petrinja, Popovača i Hrvatska 
Kostajnica te općine Dvor, Majur, Donji 
Kukuruzari, Lekenik, Velika Ludina, 
Lipovljani i Topusko.

Potrebni dokumenti mogu se preuze-
ti na stranicama Sisačko - moslavačke 
županije.

PROJEKT 
“PODUZETNIČKI 
KREDITI - 2014.”

ZAPOČELA PRIPREMA MANIFESTACIJE 
‘LIPOVLJANSKI SUSRETI 2014.’

Općinsko vijeće općine Lipovljani s 11 glasova za i 1 suzdržanim, ‘oporbenim’ glasom, izglas-
ao je općinski Proračun za 2014. godinu, koji je predložio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. 
Uz Proračun, izglasani su i programi koji su vezani na financiranje iz tog Proračuna, te projekcija 
općinskog Proračuna za 2015. i 2016. godinu.

Sjednica Općinskog vijeća održana je u petak, 20. prosinca, pod predsjedanjem Anke Doležal, 
predsjednice vijeća. Za sjednicu je bilo pripremljeno 14 točaka dnevnog reda, no zbog važnosti 
donošenja Proračuna, ali i sjednice Općinskog vijeća koja je bila prije dva tjedna, s dnevnog reda 
je skinuta točka Aktualni sat.

Kroz protekla dva tjedna, od kako je objavljen prijedlog općinskog Proračuna za iduću go-
dinu, stiglo je nekoliko prijedloga preraspodjele predviđenih sredstava, koji su razmotreni, a novi 
prijedlog Proračuna korigiran je za 70 tisuća kuna. Pred vijećnicima Općinskog vijeća najvažnije 
odredbe i novčane iznose, još jednom je obrazložio Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i 
predlagatelj budućeg općinskog Proračuna, koji je, tijekom rasprave, odgovorio i na nekoliko pi-
tanja oporbene vijećnice Nade Toš. Bez veće rasprave, i tek s jednim suzdržanim glasom, usvojen 
je prijedlog Proračuna općine Lipovljani za 2014. godinu, na iznos od 10.706.760 kuna.

Iz općinskog Proračuna financiraju se javne potrebe općine Lipovljani, pa su u nastavku 5. 
sjednice  Općinskog vijeća, jednoglasno, ili tek s jednim suzdržanim glasom, donijete odluke o 
njihovom prihvaćanju. Tako je donijet i Plan razvojnih i kapitalnih programa za 2014. godinu na 
iznos od oko 6,2 milijuna kuna s projekcijom tog plana za još dvije slijedeće godine.

IZGLASAN PRORAČUN OPĆINE ZA 2014.g.
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U protekla tri mjeseca 2014. godine 
gubici u vodovodnoj mreži na području 
općine Lipovljani kreću se od 1.300 do 
1.800 kubika vode mjesečno, pa je uku-
pno izgubljeno oko 4.500 m³ vode. Kako 
je potrošnja mala, jer nema velikog broja 
priključaka, gubitak vode je iznenađujuće 
velik. Za prva tri mjeseca to će LIP-KOM, 
poduzeće za distribuciju vode na području 
općine Lipovljani koštati oko 25 do 30 
tisuća kuna. Stoga se intenzivno provode 
mjerenja i kontrole kako bi se utvrdio ra-
zlog tolikog gubitka u vodovodnoj mreži.

O tom problemu informirani su i članovi 
Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a, u srijedu, 2. 
travnja na sjednici koju je vodio Josip Krajči, 
predsjednik Odbora. Nakon informiranja 
članova Odbora zaključeno je da se prihvaća 
informacija o gubicima vode, ali daje i sug-
lasnost za brzo utvrđivanje pravog uzroka 
gubitka vode, te njegovo saniranje.

Sastanak članova Nadzornog odbora 
svakog mjeseca ima za cilj što operativnije 
pratiti rad ‘LIP-KOM’-a kako bi njegovo po-
slovanje bilo što ekonomičnije i bez gubitaka. 

ISTRAŽUJU SE ZNATNI GUBICI VODE U VODOVODNOJ 
MREŽI  “LIP -  KOM”-A

Stoga su članovi Nadzornog 
odbora informirani i da se 
nastavlja akcija opominjanja 
i naplate dugovanja putem 
ovrha potrošača, koji svoje 
obveze ne podmiruju pre-
ma ‘LIP-KOM’-u. To je spor 
proces, no radi se prema 
zakonu, koji nalaže poduzi-
manje mjera prisilne naplate. 
S krajem 2013. godine LIP-
KOM ima nenaplaćenih 
potraživanja nešto većih od 300.000 kuna 
koja će, ako se ne plate na vrijeme i nakon 
opomene, naplatiti prisilnom naplatom.

Za prošlu godinu komunalno poduzeće 
‘LIP-KOM’, prema prvim izračunima, poslo-
vat će pozitivno. Na ukupnom poslovanju 
koje ne prelazi 2 milijuna kuna u prošloj go-
dini, dobit neće biti velika, no 50-tak tisuća 
kuna dobiti govori da se je puno radilo, 
čak i van redovnih djelatnosti. Privremeno 
izvješće o poslovanju u prošloj godini zado-
voljilo je članove Nadzornog odbora, koji za 
slijedeću sjednicu očekuju potpuno izvješće 

o poslovanju ‘LIP-KOM’-a u 2013. godini.
Od ove godine ‘LIP-KOM’ će poslo-

vati samo s djelatnostima vodoopskrbe 
i odvodnje pa se članovi Nadzornog od-
bora boje poslovanja s gubitkom. Za prvo 
tromjesječje ove godine ostvarili su pri-
hod od 239 tisuća kuna, ali i rashod od 235 
tisuća kuna, pa je za sada poslovanje na 
pozitivnoj nuli. Stoga se nastavlja stalno 
praćenje prihoda i troškova kako bi se mo-
glo na vrijeme intervenirati, zaključili su 
članovi Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a na 
travanjskom sastanku.

Akciju na čišćenju divljih deponija, uz 
poljske putove, uz prugu i uz rub šume, 
provelo je u četvrtak, 27. ožujka 20-tak 
volontera općine Lipovljani, uz potporu 
Hrvatskih šuma, šumarije Lipovljani, komu-
nalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’, Lovačkog 
društva Lipovljani i općine Lipovljani. Inici-
ranje akcije, zajednički su potaknuli Općina 
Lipovljani i Šumarija Lipovljani. U višesatnoj 
akciji čišćenja, vrlo brzo sakupljene su dvije 
velike traktorske prikolice odbačenog ot-
pada, oko 20 kubičnih metara, koji će biti 
zbrinut na deponiju, no posla na čišćenju 
divljih deponija ima još dosta.

Iako je godinama organiziran odvoz ot-
pada na području općine Lipovljani i nema 
gorućih problema sa velikim količinama 
divlje odloženog otpada, ipak – postoje 
kritične lokacije, koje su prije akcije detalj-
no evidentirane. KNevjerojatno je kako se 

NA DIVLJIM ODLAGALIŠTIMA VOLONTERI SAKUPILI 
OKO 20 m³ OTPADA

u okolišu za-
t e k a o 
otpad koji 
se najčešće 
m o ž e 
zbrinuti i 
u kante za 
odvoz, a koji 
djelatnici ko-
m u n a l n o g 
p o d u z e ć a 
odvoze jed-
nom tjedno. 

Kada su volonteri i radnici šumarije Lipovl-
jani, u četvrtak, 27. ožujka iza 10 sati ujutro, 
krenuli u čišćenja poljskog puta i šume uz 
njega, na predjelu Čertak, uz prugu Bano-
va Jaruga – Lipovljani, pronašli su svega i 
svačega.

Najprije su u blizini ceste bile hrpe 
plastike i ostalog ambalažnog otpada. Uz 
prugu, nailazilo se na odjeću, obuću, stak-
lo, komade namještaja, azbestne ploče, 
životinjski otpad, pa čak i čitave uginule 
životinje. Volonteri su sav pronađeni otpad 
utrpali u vreće, ili iznijeli na rub šume, pa 
su ga utrpali u traktorske prikolice ‘Lipkom 
servisa’. Za sat i pol obje traktorske prikolice 
bile su pune svakakvog otpada.

Osim akcije zbrinjavanja odbačenog 
otpada s divljih deponija, u akciji ‘Za ljepšu 
i čišću općinu Lipovljani’ očišćen je predio 
šume na kom se nalazi lovačka kuća Čertak, 

a u jutarnjim satima, djelatnici Šumarije 
Lipovljani, očistili su turističku šumsku 
stazu ‘Tena’, na kojoj je bilo odbačenog sit-
nog smeća i ambalažnog otpada. Također, 
navezeni građevinski otpad, kod prijelaza 
pruge, djelatnici ‘Komunalnih servisa’ ras-
planirali su po poljskom putu, pa će služiti 
kao tvrdi put, za lakši odlazak u njive i šumu.

Zamjenik načelnika općine Lipovljani, 
Tomislav Lukšić najavio je i predstavio akci-
ju te zahvalio volonterima na sudjelovanju, 
a Miroslav Pavičić, direktor ‘Lipkom ser-
visa’, najavio je skori početak selektiranog 
prikupljanja otpada na području općine 
Lipovljani, baš iz razloga kako bi se otpad 
pretvorio u korisnu sirovinu i spriječila navi-
ka divljeg odlaganja. Akcija je okončana 
druženjem, koje su pripremili lovci lipovl-
janskog Lovačkog društva, i sami sudionici 
ekološke akcije.

Iako ima još kritičnih lokacija za čišćenje, 
ova akcija ‘Za ljepšu i čišću općinu Lipovljani’ 
u potpunosti je uspjela. Razlog tome je izvrs-
na suradnja Općine Lipovljani, komunalnog 
poduzeća i Šumarije Lipovljani te odličan 
odaziv svih mjesnih odbora općine Lipov-
ljani, udruga, lovačkog društva i volontera.

Kako bi se riješili ružnih navika mještana, 
neće biti dovoljno samo otpad počistiti, 
nego i preventivno djelovati i podizati 
svijest o načinu odlaganja otpada na za 
to predviđena mjesta te kontrola kritičnih 
lokacija.
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Trgovački sud u Zagrebu registrirao je 16. siječnja ove godine 
poduzeće ‘LIPKOM SERVISI’, trgovačko društvo s ograničenom 
odgovornošću, koje će se ubuduće baviti pružanjem komunal-
nih usluga stanovnicima općine Lipovljani. U tijeku je prenošenje 
djelatnosti i poslovanja na novoosnovano poduzeće, s dosadašnjeg 
poduzeća ‘LIP-KOM’-a koje je 100% osnivač novog poduzeća i ko-
je se neće gasiti, već će se ubuduće baviti samo vodoopskrbom i 
odvodnjom vode na području općine Lipovljani, a sukladno Za-
konu o vodama. Sve ostale komunalne djelatnosti obavljat će novo 
poduzeće, ‘LIPKOM SERVISI’.

To je rezultat novih zakonskih rješenja na državnoj razini po ko-
jima vodoopskrba i odvodnja moraju biti registrirano i organizirano 
zasebno od drugih komunalnih djelatnosti. Kako bi ispoštivali do-
neseni zakon, ali mogli i dalje raditi na izgradnji sustava odvodnje na 
području općine Lipovljani, Nadzorni odbor i skupština ‘LIP-KOM’-a 
još su u rujnu prošle primili na znanje i donijeli odgovarajuće akte i 
suglasnosti o osnivanju novog poduzeća. 

O tome što donosi razdvajanje komunalnih djelatnosti, a 
posebno samostalno gospodarenje opskrbom vode i kanalizacije, 
raspravljali su članovi Nadzornog odbora ‘LIP-KOM’-a na sjednici, u 
utorak, 4. veljače. Jako dugačka mreža od 40 kilometara vodovoda 
i mali broj priključenih domaćinstava na vodovod, te tek započeto 
uređivanje kanalizacijskog sustava i mali broj priključaka, moglo bi 
donijeti probleme u poslovanju dosadašnjeg poduzeća ‘LIP-KOM’-
a. Stoga je napravljena nova kalkulacija cijene vode, odvodnje, te 
cijene priključaka na vodovod i kanalizaciju koja će biti prezentirana 
i općinskom vijeću, prije nego se počne primjenjivati.

Oba poduzeća vodit će direktor Miroslav Pavičić, profesionalno 
kao direktor LIPKOM SERVISA, a volonterski kao direktor LIP-KOM 
– a d.o.o. uz novo imenovanje članova Nadzornog odbora. Većina 
djelatnika preći će u ‘LIPKOM SERVISE’, jer će u ‘LIP-KOM’-u ostati 
samo djelatnost vodoopskrbe i odvodnje. Temeljni kapital za os-
nivanje ‘LIPKOM SERVISA’ bilo je ulaganje stvari iz ‘LIP-KOM’-a koje 
će se dalje koristiti u ‘SERVISIMA’ u iznosu od 136.000 kuna. Reviziju 
vrijednosti temeljnog kapitala izvršila je tvrtka ‘Retra’ iz Zagreba, a 
takav temeljni kapital prihvatio je Trgovački sud u Zagrebu.

Na sjednici Nadzornog odbora direktor Miroslav Pavičić 
predložio je Plan rada i financijskog poslovanja za poduzeća u 
2014. godini, a članovi Nadzornog odbora, pod predsjedanjem Jo-
sipa Krajčija, predsjednika, i uz nazočnost Maria Ribara, Skupštine 
društva ‘LIP-KOM’, prihvatili su planove, uz zahtjev za stalnom, 
mjesečnom analizom poslovanja oba poduzeća.

Nakon provedenog javnog natječaja, 
početkom 2014. godine potpisan je ugovor 
o realizaciji uređenja društvenog doma u 
Lipovljanima. Najpovoljniji  ponuđač nakon 
provedenog postupka javne nabave bilo je 

S podjelom računa za pružanje komunalnih usluga u ožujku, 
od petka, 5. travnja ‘Lipkom servisi’ započeli su po domaćinstvima 
i podjelu vreća za zbrinjavanje papirnatog otpada. Tom akcijom 
podjele vreća za zbrinjavanje papira, započinje i provođenje 
pilot projekta na selektivnom prikupljanju otpada u svim 
domaćinstvima na području općine Lipovljani.

Gotovo dvije godine u lipovljanskom komunalnom poduzeću 
radi se na pripremi odvojenog prikupljanja kućnog otpada, 
čiji je cilj veći dio kućnog smeća 
pretvoriti u korisnu sirovinu. Tako 
ciljanim i pojedinačnim prikupljan-
jem otpada žele se smanjiti troškove 
zbrinjavanja i odvoza kućnog otpada 
na garešničku deponiju, ali i urediti 
reciklažno dvorište za zbrinjavanje i 
otpremu prikupljenog selektiranog 
otpada, ne kao smeća, već kao ko-
risne sirovine za recikliranje.

Odvojeno, ili selektivno 
zbrinjavanje otpada, započinje na-
jprije s prikupljanjem papira po 
domaćinstvima, a nakon toga kre-
nut će se u prikupljanje i ostalog 
najčešćeg otpada, stakla i plastike. Od 1. srpnja započet će i 
zbrinjavanje bio otpada, a stanovnici općine Lipovljani informi-
rani su o početku selektivnog prikupljanja otpada putem pisane 
obavijesti.

U ‘Lipkom servisima’ pripremili su i projekt izgradnje i uređenja 
reciklažnog dvorišta u okviru sjedišta poduzeća, u Kutinskoj ulici u 
Lipovljanima. Projekt je vrijedan 1,7 milijuna kuna, a kandidiran je 
za sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH. 
Tijekom ove godine, po riječima direktora Miroslava Pavičića, u 
‘Lipkom servisima’ žele se uhodati u kompletan posao selektivnog 
zbrinjavanja otpada jer idućih godina i od tog posla žele ostvari-
vati prihod.

Na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 2. travnja, punu 
podršku pokusnom projektu, ali i cjelokupnoj ideji selektivnog 
zbrinjavanja otpada i izgradnji reciklažnog dvorišta na području 
općine Lipovljani dali su Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, 
te članovi Nadzornog odbora na čelu s Josipom Krajčijom. To je 
još jedan doprinos razvoju komunalnih djelatnosti, ali i zaštite 
okoliša i očuvanja prirode općine Lipovljani.

REGISTRIRANO  NOVO 
KOMUNALNO PODUZEĆE 

“LIPKOM  SERVISI”

ZAPOČELO  SELEKTIVNO 
PRIKUPLJANJE  OTPADA 

U  DOMAĆINSTVIMA

poduzeće Dujić Gradnja d.o.o. iz Lipovljana.
Ovo je nakon uređenja pozornice, stro-

pa, struje i rasvjete, četvrta faza uređenja 
društvenog doma koja obuhvaća radove 
na termoizolaciji potkrovnog prostora, 
građevinske i termoizolacijske radove na 
vanjskoj fasadi, te radove na rekonstrukciji 
poda u sali društvenog doma.

Ovaj projekt je podržan od strane  Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
na čiji je natječaj iz programa energetske 
učinkovitosti sa potpuno pripremljenom 
dokumentacijom općina Lipovljani kan-
didirala ovaj projekt, te dobila Odluke i 

Ugovore o sufinanciranju od strane Fonda.
Vrijednost ugovorenih radova na ovoj 

fazi uređenja doma iznose oko 640.000 
kuna s PDV-om, od čega Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost ovaj 
projekt sufinancira sa oko 390.000 kuna, a 
Općina Lipovljani sa 250.000 kuna.

Uskoro se očekuje i ugovaranje ra-
dova na ugradnji novog sustava grijanja 
i hlađenja, što će u konačnici, kada cijeli 
projekt bude završen, doprinijeti znatnom 
smanjenu troškova energenata, i racional-
izaciju i smanjenu tih troškova u općinskom 
proračunu.

ZAPOČELI RADOVI  NA UREĐENJU FASADE 
DRUŠTVENOG DOMA U LIPOVLJANIMA
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Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog 
darivanja krvi održana je u Lipovljanima, 
već u petak, 3. siječnja, u okviru trodnevne 
akcije darivanja krvi, koju je organiziralo 
Gradsko društvo Crvenog križa Novska, 
na području Jasenovca, Novske i Lipov-
ljana. Odaziv na akcije darivanja krvi u 
Lipovljanima konstantno je dobar već niz 
godina, pa je tako bilo i ovog puta.

Za potrebe Hrvatskog zavoda za 
transfuzijsku medicinu iz Zagreba, u Li-
povljanima je odmah na početku ove 
godine prikupljeno 69 doza krvi, a na ak-
ciju se odazvalo 85 davatelja. 

Višesatno darivanje krvi u niz zadn-
jih akcija organizira se u Vatrogasnom 
domu DVD-a Lipovljani, gdje je u dvorani 
na katu postavljeno 6 ležaljki na kojima 
davatelji daruju krv. Ležaljke su gotovo 
stalno popunjene. 

U prvoj ovogodišnjoj akciji bilo je da-
vatelja koji su 100 i više puta dali krv, no 
ipak je sve više mlađih davatelja, koji ra-
zumiju humanitarnu potrebu darivanja 
krvikoje 4 puta godišnje organizira dobro-
voljno darivanje krvi.

Dvosatna akcija davanja uzoraka krvi 
i upisa u Registar dobrovoljnih darivatelja 
krvotvornih matičnih stanica, Zaklade Ana 
Rukavina, održana je u Lipovljanima, u 
četvrtak, 3. travnja. Prva akcija iste nam-
jene održana je u Lipovljanima još 2007. 
godine, a u ovoj, drugoj akciji, prikupljeno 
je 95 novih uzoraka krvi, uz registraciju 
isto toliko potencijalnih dobrovoljnih dari-
vatelja matičnih stanica na lipovljanskom 
području.

Akcija davanja krvi i upisa u Regis-
tar, održana je 3. travnja u lipovljanskom 
Društvenom domu od 12 do 14 sati, a or-
ganizirana je na inicijativu Organizacije 
žena HSS-a ‘Hrvatsko srce’ iz Lipovljana i 
uz organizacijsku pomoć Dubravke Hubak 
potpredsjednice Hrvatskog srca Lipovljani. 
Na akciju upisa u Registar darivatelja odaz-
valo se ukupno 120 osoba, no upisalo se i 
krv dalo 95 sumještana jer drugi nisu ispun-
javali sve uvjete.

Samo sve zdrave osobe od 18 do 
40 godina starosti mogu biti upisane u 
Registar Zaklade Ana Rukavina, a time 
daju šansu za život teško oboljelima od 
akutnog i kroničnog oblika leukemije i 
bolesnika s teškim oštećenjem koštane srži. 
Upis obuhvaća popunjavanje pristupnice i 
zdravstvenog upitnika, te davanje uzorka 
krvi za HLA tipizaciju kojim se utvrđuju an-
tigeni i tkivne snošljivosti. Poruka svih akcija 

Od prvih radnih dana u ovoj, 2014. godini, djelatnici ‘Vodoprivrede’ Novska rade 
na uređenju obale Pakre ispod autoceste Zagreb-Lipovac i ribnjaka Lipovljani, a uz 
županijsku cestu Lipovljani- Kraljeva Velika – Piljenice. Ovaj posao vrijedan 270.000 
kuna financira se iz redovnog programa Hrvatskih voda, a nastavak je uređenja 
vodotoka na području općine Lipovljani, na kojem je čelništvo Općine Lipovljani 
uporno inzistiralo. U ovoj fazi uredit će se oko 1.000 metara vodotoka Pakre.

Zbog dosadašnjeg neodržavanja tog djela obale Pakre, dolazilo je do uspora-
vanja protoka, ali i do problema nad županijskom cestom Kraljeva Velika – Piljenice, 
koja je bila u konstantnoj vlazi i nadvijena stablima. To, uz opasnost znači i stal-
no oštećenje te prometnice, koja je za stanovnike Kraljeve Velike i Piljenica, te 
poljoprivrednike, ali i turiste koji znaju prolaziti ovom dionicom ceste vrlo važna 
prometnica. Sada je jako oštećena i potrebna je brza sanacija udarnih rupa. Na 
žalost, zbog dotrajalih mostova na toj cesti preko Pakre, ni školski autobus tim dije-
lom ceste ne prevozi učenike osnovne škole, iako bi to bilo brže i jeftinije rješenje.

Uređenjem obale Pakre, u dužini od oko 1.000 metara, dobit će se regulirani i 
sigurniji vodotok, te prozračniji dio županijske ceste koji se proteže uz obalu Pakre.

Na ovoj dionici pripremljen je i projekt za uređenje ceste i mostova preko Pakre, 
kako bi svima bilo olakšano i sigurnije prometovanje ovim djelom općine Lipovljani 
na rubu Parka prirode Lonjsko polje, koji povezuje mjesto Kraljeva Velika i Piljenice.

NASTAVAK UREĐENJA VODOTOKA PAKRE

VELIKI ODAZIV 
NA AKCIJU 

DARIVANJA KRVI

Zaklade Ana Rukavina je: ‘Lijek je u nama.’ 
Njome se podsjeća sve osobe kako u sebi 
nosimo lijek kojim možemo spašavati živote.

Do sada je u hrvatski Registar, koji je dio 
svjetskog registra (Bone Marrow Donors 
Worldwide), iz Hrvatske upisano 43.700 po-
tencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih 
stanica, a šansa za život dana je za 39 obolje-
lih i to za 23 iz Hrvatske i 16 iz inozemstva. 
Stoga su akciju posjetile i tako ideju Zaklade 
Ana Rukavina i osobno podržale Dubravka 
Kačmarčik iz Lipovljana, koja je prije tri godi-
na i sama bila donator krvotvornih matičnih 
stanica, te Mira Ardan iz Lipovljana, koja je 
dobila već drugi poziv, a oba je i prihvatila, 
za darivanje matičnih stanica.

- Za dva sata akcije skupiti 95 uzoraka 
izvrstan je rezultat, pa u ime Zaklade zah-
valjujem Organizaciji žena HSS ‘Hrvatsko srce’ 
iz Lipovljana, koja je to organizirala, općini 
Lipovljani i svim volonterima koji su radili, ili 
su novčanim prilogom pripomogli tijekom 
akcije. Raduje nas što su upisnici u Registar, 
ovdje u Lipovljanima, uglavnom mladi ljudi, 
to pokazuje njihovu osviještenost i uspjeh 
akcije – rekla nam je Mirta Vrančić, voditelji-
ca Ureda Zaklade Ana Rukavina u Zagrebu, 
na kraju akcije u Lipovljanima.

Svi koji su se odazvali na akciju u Li-
povljane bili su ponuđeni osvježavajućim 
napitkom i ručkom koji su pripremile orga-
nizacija žena HSS-a ‘Hrvatsko srce’ Lipovljani.

PRIMLJENO  95  NOVIH  UZORAKA 
ZA  ZAKLADU  ANA  RUKAVINA



www.lipovljani.hr

7

Uz nazočnost velikog broja gostiju i 
prijatelja, u nedjelju, 6. travnja održana je 
126. redovna godišnja Skupština DVD-a Li-
povljani. Stožerno je to društvo Vatrogasne 
zajednice općine Lipovljani, jedno od 
najbrojnijih društava u Vatrogasnoj za-
jednici Sisačko-moslavačke županije jer 
u svom članstvu ima 206 članova s pra-
vom glasa, 40-tak članova djece i mladeži 
i 10 profesionalnih vatrogasaca, koji usluge 
vatrozaštite profesionalno pružaju INA-i.

Ovogodišnju Skupštinu vodio je Stjepan 
Markanović, predsjednik Društva. On je 
podnio usmeno izvješće o radu Upravnog od-
bora u prošloj godini. O radu zapovjedništva 
Društva izvješće zapovjednika Zlatka Pješa 
pročitala je mlada članica Klara Ćosić, a u 
ime knjigovodstvenog servisa, izvješće o 
poslovanju DVD-a Lipovljani u 2013. godini 
pročitala je članica Dijana Vanjek.

U protekloj godini čelništvo DVD-a Li-
povljani bilo je fokusirano na osiguranje 
posla s INA-om i pripremanju ponuda za javni 
natječaj za koji su se morali dobro pripremiti, 

a uz društvo iz Stružeca, grad Popovača, još 
jedino DVD Lipovljani obavlja poslove za 
INA-u, za koji su radili i u zadnjih 40-tak go-
dina na naftnim poljima u Kozaricama.

Iz izvješća zapovjednika Zlatka Pješa 
vidljivo je da je DVD Lipovljani u prošloj go-
dini imao 92 intervencije, od čega 20 većih 
i značajnijih, a 70-tak je bilo više tehničke 
naravi. U opasnosti je bila imovina u vrijed-
nosti 2,5 milijuna kuna, a štete su pričinjene 
u visini od oko 100 tisuća kuna. Osim do-
brovoljnih članova, u Društvu je zaposleno 
10 profesionalnih vatrogasaca, koji osobni 
dohodak zarađuju radeći za INA-u.

U protekloj godini društvo je pozitivno 
poslovalo. Ukupni prihodi bili su 1.190.797 
kuna, a ukupni rashodi 1.107.678 kuna. Za 
ovu godinu planiraju prihode veće od 1,5 
milijun kuna.

Takav rad i toliki prihodi vrijedni su 
čestitki. Stoga su nakon usvajanja izvješća 
o prošlogodišnjem radu DVD-a Lipovljani, 
te podjele vatrogasnih spomenica, mnogi 
gosti uputili čestitke za rad Društva.

Prvi je riječi pohvale uputio Teodor Fricki, 
počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne 
zajednice, koji se prisjetio rada ovog vatro-
gasnog društva prije 40-tak godina kada je 
i sam u njemu bio vrlo aktivan. Čestitkama 
se pridružila, među ostalima, i Marijana Petir, 
predstavnica DVD-a Mustafina Klada, Mravlje 
Boštija, predsjednik PGD Bizovik iz Sloveni-
je, Mijo Brlečić, predsjednik i zapovjednik 
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke 
županije, te Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani i Danijel Ribarić, predsjednik 
Vatrogasne zajednice općine Lipovljani.

Načelnik Mario Ribar čestitao je DVD-u 
Lipovljani na dugoj vatrogasnoj tradiciji i 
zahvalio za sve što čine za sigurnost, a time 
i razvoj općine Lipovljani.

- Ovdje se je uvijek cijenio i pomagao 
rad vatrogastva, a ono to uvijek vrati kroz 
zaštitu ljudi i imovine. Tako je bilo i ti-
jekom ovogodišnje obrane od poplave u 
Kraljevoj Velikoj, kad je vatrogastvo dalo 
izuzetan doprinos u zaštiti imovine naših 
domaćinstava, a općina je to prepoznala 
nagrađujući sve vatrogasce Plaketom 
općine Lipovljani, uz nedavni Dan općine.

Zahvaljujem za sve napore i zajedništvo 
koje ste pokazali, želim da se to zajedništvo 
nastavi na korist svih jer je to temelj za dalji 
razvoj Lipovljana i čitave općine Lipovalj-
ni – naglasio je Mario Ribar na godišnjoj 
Skupštini DVD-a Lipovljani.

Nakon Skupštine domaći članovi 
i mnogobrojni gosti iz 30-tak dobro-
voljnih vatrogasnih društava nastavili su 
zajedničko druženje. Prošla, 125. godina 
DVD-a Lipovljani bila je još jedna uspješna 
godina ovog Društva.

ODRŽANA 126. GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-A LIPOVLJANI

Prošla godina bit će zabilježena kao 
jedna od najvažnijih godina našeg Društva 
u 82 godine postojanja. Uz redovan rad, 
od prošle godine bogatiji smo za naval-
no vozilo DAF 1700, vrijedno 200 tisuća 
kuna, a svečana primopredaja održana je 
u Mjesecu zaštite od požara, u utorak, 14. 
svibnja. Na navalnom vozilu zahvaljujemo 
se još jednom općini Lipovljani, općinskom 
načelniku Mariju Ribaru, Vatrogasnoj zajed-
nici općine Lipovljani i zapovjedniku Zlatku 
Pješu – istakao je u izvješću o radu DVD-a 
Piljenice za prošlu godinu Dejan Brebrić, 
predsjednik Društva.

Godišnju Skupštinu članovi DVD-a 
Piljenice održali su u nedjelju, 30. ožujka u 
Društvenom domu Piljenice, uz brojne goste.

Nakon što je pročitano izvješće o 
radu, o djelovanju zapovjedništva DVD-
a Piljenice govorio je Goran Pavlović, 
zapovjednik Društva koji je naglasio da 
su članovi društva u 2013. godini uložili 
2.290 sati dobrovoljnog rada za potrebe 
vatrogastva.

DVD Piljenice u prošloj godini kroz 

blagajnu Društva ostvarili su 
ukupni prihod od 13.850 ku-
na, a rashod od 11.800 kuna. 
Kroz žiro račun, s kojeg su pla-
tili navalno vozilo, ostvarili su 
rekordni prihod od 232.000 
kuna, a rashod od 221.000 
kuna. Blagajničko izvješće za 
prošlu godinu podnijela je bl-
agajnica Zrinka Rožić.

Rasprave o izvješćima 
nije bilo pa je predložen 
Plan rada i financija za ovu 
godinu. Vatrogasci u Piljenicama žele 
nastaviti opremati društvo i uređivati vatro-
gasno spremište, a za to im ove godine 
treba 31.500 kuna. Kako bi imali dovoljno 
novca članovi plaćaju i članarinu. Prošle 
godine jako su dobro surađivali i s mjes-
nom Udrugom žena ‘Mlinarice’ kojima su 
se posebno zahvalili na angažiranju oko 
vatrogasnih svečanosti.

Nakon usvojenih izvješća i donesenog 
plana rada, podijeljene su vatrogasne spo-
menice za 10 i 20 godina rada u vatrogastvu, 

te nagradili učenike područnog odjeljenja 
osnovne škole u Piljenicama, za likovne ra-
dove i izradu maketa kamiona.

Rad DVD-a Piljenice pohvalili su gosti iz 
okolnih društava, ali posebno su pohvaljeni 
za rad i od Luke Gobca, zamjenika za-
povjednika Vatrogasne zajednice, Danijela 
Ribarića, predsjednika VZ općine Lipovljani 
i od Tomislava Lukšića, zamjenika načelnika 
općine Lipovljani koji je zaželio da se 
odličan rad vatrogasaca DVD-a Piljenice 
nastavi i tijekom ove godine.

82.  GODINA  POSTOJANJA  DVD-A  PILJENICE
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Članovi DVD-a Krivaj održali su u 
nedjelju, 23. ožujka, 82. redovnu godišnju 
Skupštinu svog vatrogasnog društva. 
Na Skupštini su prihvatili izvješća o 
prošlogodišnjem radu Društva, te izglasali 
Plan rada i financiranja u ovoj godini.

Izvješće o prošlogodišnjem radu, prvoj 
godini rada novog Upravnog odbora DVD-a 
Krivaj, nakon prošlogodišnjih izbora, podnio 
je član Upravnog odbora Branko Chour. O 
radu zapovjedništva govorio je Zoran Tisaj, 
zapovjednik DVD-a Krivaj, a o financijskom 
poslovanju blagajnik Vlado Jancentić.

U prošloj godini članovi DVD-a Krivaj 
izvršavali su sve aktivnosti koje je od njih 
zatražila Vatrogasna zajednica općine Li-
povljani. Dodatno se radilo i na uređenju 

Nakon odgode vatrogasne Skupštine u 
veljači, zbog tadašnje obrane od poplave, 
vatrogasci DVD-a Kraljeva Velika redovnu 
godišnju Skupštinu održali su u subotu, 5. 
travnja. Za sav nesebičan višednevni doprinos 
u obrani obiteljskih domaćinstava i imovine 
sumještana, osobno su im, na Skupštini, zah-
valili Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i 
predsjednik Stožera za obranu, i Zlatko Pješ, 
zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Li-
povljani i glavni operativac Stožera za obranu 
i spašavanje od poplave.

Na Skupštini su podnijeta izvješća o radu 
i financijskom poslovanju DVD-a Kraljeva 
Velika u prošloj godini. O radu Društva 
govorio je u ime Upravnog odbora Danijel 
Ribarić, a o izvršenim intervencijama za-
povjednik Jurica Stipčević.

- Navalno vozilo je redovito servisirano i 
spremno je za intervencije. Oprema u samom 
vozilu je stara i dosta je nedostaje što nam je 
u planu nabaviti. Osim poplave nismo imali 
drugih intervencija. Izlazili smo i na natjecan-
ja, bili jedni od domaćina Vatrogasnom 
izazovu, naši članovi su se obrazovali za čin 
vatrogasca I. klase i vatrogasnog dočasnika 
I. klase – istako je, među ostalim, u izvješću 
o radu u 2013. godini, Danijel Ribarić, u ime 
Upravnog odbora DVD-a Kraljeva Velika.

Prošle godine u travnju članovi 
DVD-a Kraljeva Velika sudjelovali su u ob-
rani od poplave svoga mjesta, ali i u obrani 

Košutarice, na jasenovačkom području. Osim 
toga uvježbavali su ekipe za natjecanje i 
odradili nekoliko radnih akcija na uređenju 
spremišta i njegovog okoliša. Izvješće o radu 
zapovjedništva podnio je Jurica Stipčević, 
zapovjednik Društva.

U protekloj godini raspolagali su s nešto 
više od 22 tisuće kuna, a ukupno su za rad 
Društva utrošili 21 tisuću kuna. Za ovu go-
dinu planiraju, uz zanavljanje vatrogasne 
opreme, ostvariti prihod od 29 tisuća kuna. 
Članovi Skupštine prihvatili su izvješća o 
radu u 2013. godini i planu za ovu godinu, 
bez rasprave, jednoglasno.

Nakon toga prisutnim članovima DVD-a 
Kraljeva Velika uručene su spomenice za 10, 
20 i 30 godina rada u vatrogastvu.

Na uspješnom radu u prošloj godini, 
sudjelovanju na obrani od poplave, ali i 
na požrtvovnoj obrani, još veće poplave, 
ove godine u veljači, u kojoj su obranjena 
sva domaćinstva koja su bila ugrožena 

u Kraljevoj Velikoj, na Skupštini je svim 
članovima DVD-a Kraljeva Velika osobno 
zahvalio Mario Ribar, načelnik općine Li-
povljani. Zahvalio je i ostalim društvima 
Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, te 
svim društvima Vatrogasne zajednice gra-
da Novska, koji su priskočili u pomoć. No, 
članovi DVD-a Kraljeva Velika, kako je nagla-
sio načelnik Mario Ribar, ipak su podnijeli 
najveći teret na poslovima obrane. Čestitao 
je svima na pokazanom zajedništvu, na 
zajedništvu u međusobnoj suradnji u Vatro-
gasnoj zajednici i zaželio da se tako i dalje 
nastavi djelovati.

Rad kraljevčanskih vatrogasaca pohvalili 
su i svi gosti na Skupštini, među kojima i 
Davor Štimac, predsjednik Vatrogasne za-
jednice grada Novska, te Zlatko Pješ, 
zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Li-
povljani. Društvo broji 185 članova, od čega 
17 operativnih, 48 izvršujućih, 55 pričuvnih, 
18 veterana i 47 članova djece i mladeži.

spremnice, te obnavljanju opreme. Tijekom 
godine raspolagali su s nešto više od 12 
tisuća kuna, a potrošili su nešto manje od 
10 tisuća kuna. Za ovu godinu predvidjeli 
su financijski plan u iznosu od 26.000 kuna.

Izvješća o prošlogodišnjem radu usvo-
jena su bez rasprave, a čelništvo je svojim 
članovima pripremilo i spomenice za 10 
i 20 godina članstva u vatrogastvu. Za 10 
godina članstva u vatrogascima spomenicu 
ima pravo nositi Sanel Demiri i Igor Pištora, 
a za 20 godina Marina Savić, Marina Mer-
haut i Marijan Jerbić.

Za uspješno školovanje u vatrogastvu 
priznanje su za dočasnika I. klase dobili Go-
ran Sajdl i Zoran Tisaj, zapovjednik Društva.

DVD Krivaj broji 80 članova. Uglavnom 
starih i 
v e ć i n o m 
neak t ivnih . 
Mladih ima 
malo, a 
školske djece 
gotovo ni 
jednog člana. 
Koliko god 
se zalagali 
da Društvo 
radi, bez 

najmlađih članova društvo u Krivaju nema 
budućnosti. Važno je imati dobru opremu, 
društvene prostorije, dobro vatrogasno 
vozilo…, ali ako nema mladih članova, ne-
ma ni dugog vijeka Društvu unatoč svemu 
nabavljenom.

Bez obzira na usvojeni plan rada, čini se 
da je pred novom upravom DVD-a Krivaj 
najvažniji zadatak pomladiti društvo. Istina 
je da je sve teže školsku djecu zainteresirati 
za vatrogastvo, no bez tog rješenja i formi-
ranja bar jedne dječje vatrogasne ekipe, 
nema ni uspješnog rada čitavog društva. 
Ni opstojnosti u budućnosti. A onda ni 
sigurne zaštite od požara, a sve više, i od 
ostalih elementarnih nepogoda, koje uvijek 
sprječavaju vatrogasci.

Članovi DVD-a Krivaj tijekom prošle go-
dine nisu imali požara, no sudjelovali su u 
obrani od poplave u travnju prošle godine, 
a i tijekom veljače ove godine. Stoga su im 
čestitke i zahvalu uputili Danijel Ribarić, 
predsjednik i Zlatko Pješ, zapovjednik VZO 
Lipovljani, te Ivan Magdić, predsjednik MO 
Krivaj, u ime Maria Ribara, načelnika općine 
Lipovljani. Čestitke na radu uputilo im je i 
10-tak predstavnika susjednih vatrogasnih 
društava koji su bili prisutni ovogodišnjoj 
redovnoj Skupštini DVD-a Krivaj.

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a KRIVAJ

VATROGASCI DVD KRALJEVA VELIKA ISKAZALI SU SE U 
OBRANI OD POPLAVA
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Hrvatskom i ukrajinskom himnom, u 
izvođenju pjevačkog zbora, započela je 
ovogodišnja redovna godišnja Skupština 
Kulturno-prosvjetnog društva Ukrajina-
ca ‘Karpati’ iz Lipovljana. Pod vodstvom 
Ivana Semenjuka, predsjednika Društva, 
Skupština je prihvatila izvješća o radu i fi-
nancijskom poslovanju u protekloj godini, 
te donijela plan djelovanja u ovoj godini.

Nakon otpjevanih himni, kao uvod u 
godišnju Skupštinu, pjevački zbor ‘Kar-
pata’ otpjevao je još dvije ukrajinske 
pjesme. Potom je Ivan Semenjuk otvorio 
godišnju Skupštinu predlažući dnevni red. 
U voditeljstvo Skupštine izglasani su, uz 
Ivana Semenjuka, još Ankica Mrkša i Željko 
Fricki, a zapisnik je vodila Štefica Semenjuk. 
U ime Verifikacijske komisije izvješće da je 
na Skupštini prisutno 72 člana, od 95 koliko 
ih društvo broji, podnijela je Ivanka Slota.

Prošla godina u radu lipovljaskog društva 
Ukrajinaca prepuna je nastupa članova ‘Kar-
pata’, po Hrvatskoj, ali i van nje. Posebno se 
ističe 10-to dnevno gostovanje u Poljskoj, 
gdje su članovi imali 8 nastupa u isto toliko 
poljskih mjesta u kojima se tijekom srpnja 
održavaju manifestacije Ukrajinaca i Poljaka.

No, članovi ‘Karpata’ ne zaboravljaju ni 

prosvjetni dio rada Društva, pa su prošle 
godine priređivali, ili posjećivali, promocije 
knjiga, izložbi ili obilježavanja godišnjica 
ukrajinskih pisaca. U suradnji s HTV-om 
snimali su, kako bi ostalo trajno zabilježeno, 
božićne običaje Ukrajinaca lipovljan-
skog kraja, a obilježavali su i povijesne 
događaje za Ukrajinu, kao što je Glado-
mor i Černobiljska tragedija. Vrlo aktivni 
su bili u suradnji s ukrajinskim, ali i hrvats-
kim kulturnim društvima, te ukrajinskim 
veleposlanstvom i veleposlanikom Olek-
sandrom Levčenkom. Odlično su povezani i 
s lokalnom zajednicama, od Kutine, Novske, 
do Lipika, a svoj doprinos dali su i na 
prošlogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’.

U protekloj godini ukupno su imali pri-
hoda u iznosu od 95 tisuća kuna. Najviše, 
80 tisuća kuna, dobili su iz državnog 
proračuna, novčana sredstva za rad man-
jinskih zajednica, a 10 tisuća za rad je 
dobiveno iz Proračuna općine Lipovljani. 
Rashodi u 2013. bili su veći od prihoda, iz-
nose ukupno gotovo 111 tisuća kuna, pa su 
razliku u iznosu nešto većem od 15 tisuća 
kuna pokrili viškom sredstava iz 2012. go-
dine. Izvješće je podnijela Ankica Mrkša, 
blagajnica Društva, a u ime Nadzornog 

odbora Željko Fricki predložio je da se 
takvo izvješće usvoji jer je prošlo kontrolu 
državne revizije i ni ona nije imala primjed-
be na financijsko poslovanje ‘Karpata’.

Ivan Semenjuk, predsjednik Društva, 
predložio je plan rada za ovu godinu u ko-
joj će se nastaviti briga na očuvanju jezika, 
kulture i običaja Ukrajinaca na području 
općine Lipovljani, sa svim sadržajima koji su 
pokrenuti tijekom dosadašnjeg, 22 godine 
dugog rada KPD ‘Karpati’. Financijski plan 
predviđa 86.000 kuna ukupnih prihoda.

Na kraju godišnje Skupštine njihov rad 
pohvalili su mnogi gosti i predstavnici li-
povljanskih udruga. Među njima i Anka 
Doležal, predsjednica Općinskog vijeća 
općine Lipovljani, u svoje i ime Maria Ribara, 
načelnika općine Lipovljani. KPD-u ‘Karpati’ 
zahvalila je i za angažiranje na manifestaciji 
‘Lipovljanski susreti’, te svim aktivnostima u 
lipovljanskoj višenacionalnoj sredini.

Skupština je završila nastupom 
Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipov-
ljana, nastupom tamburaša KUD-a ‘Lipa’, i 
nastupom KUD-a Kostajničko Selište, u ko-
jem su se predstavili izvornim pjesmama i 
plesovima Selišta i Pounja, i Bunjevačkim 
plesovima.

PROŠLU GODINU 
‘KARPATI’  ĆE PAMTITI  

PO GOSTOVANJU  U 
POLJSKOJ

Matica slovačka općine Lipovljani 
održala je u subotu, 22. veljače redovnu 
godišnju Skupštinu na kojoj je zaokružila 
još jednu, vrlo uspješnu godinu rada i 
postignuća, kao udruga građana i kao udru-
ga pripadnika slovačke nacionalne manjine. 
Sva izvješća o radu u 2013. su jednoglasno 
prihvaćena, a izglasan je i plan rada i finan-
ciranja udruge u 2014. godini. Godišnju 
Skupštinu Matice slovačke vodila je Joze-
fina Kranjčec, a izvješće o prošlogodišnjem 
radu i uspjesima podnijela je Marica Tisaj, 
tajnica MS općine Lipovljani. Financijsko 
izvješće podnijela je Anđelka Štelma, a plan 
rada za 2014. godinu detaljno je obrazložio 

VRLO USPJEŠNA GODINA U RADU MATICE SLOVAČKE
Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke.

- Brojni nastupi KUD-a ‘Lipa’ i zbora ‘Li-
ra’, na raznim kulturnim manifestacijama 
slovačke nacionalne manjine, otvorenje 
‘Slovačke etno kuće’ u Željanskoj ulici u 
Lipovljanima, suradnja sa slovačkim i austrijs-
kim društvima Hrvata i Slovaka, ugošćavanje 
dječjih folklornih ansambala iz Slovačke i 
učenje slovačkog jezika u osnovnoj školi – 
samo su dio aktivnosti koje su tijekom prošle 
godine provodili članovi Matice slovačke. To 
je i dobra potvrda prave vrijednosti ove udru-
ge koja broji preko 120 članova – istaknula 
je, među ostalim, u izvješću o radu udruge u 
prošloj godini Marica Tisaj, tajnica MS općine 

Lipovljani. Tijekom završnog obraćanja Jo-
sipa Krajčija, predsjednika MS Lipovljani 
moglo se čuti o sve težim okolnostima i uv-
jetima financiranja svih aktivnosti. Zahvalio 
je za novčanu potporu koju Matica dobiva 
od općine Lipovljani, Sisačko moslavačke 
županije, te i od dijela donatora. Posebno 
je naglasio pitanje redovnog podupiranja 
programa od strane Savjeta za nacionalne 
manjine RH i Ureda za zahranične Slovake iz 
Bratislave. Bez tog dijela novčane potpore ne 
bi bilo moguće urediti muzejsku etno zbirku, 
a ni raditi na izdavaštvu.

Matica slovačka će i dalje razvijati vrlo 
dobru suradnju s Osnovnom školom Josipa 

Kozarca, kako bi 
što više učenika 
učilo slovački 
jezik. Skupština 
je završila 
z a j e d n i č k o m 
fotografijom svih 
članova i nji-
hovih gostiju, te 
je nastavljeno 
zajedničko godišnje 
druženje.
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Udruga žena „Mlinarice“ održala je 24.1.2014. 
godišnju skupštinu na kojoj je izvješće o radu u prošloj 
godini podnijela Olivera Letvenčuk. Kao najveći us-
pjeh naglasila je objavu knjige „Od mlinskog kotača 
do ivanjskih kolača“. Proteklu godinu obilježilo je  
„Piljeničko čijalo“, Ivanje, sportske igre, uređivanje cv-
jetnih gredica, prezentacije na štandovima…

Došlo je do malih promjena unutar upravnog 
odbora, a za 2014. godinu planirane su brojne ak-
tivnosti vezane uz čuvanje običaja i uređenje mjesta. 
Tako će ove godine Mlinarice ugostiti učenike iz Kutine i 
prezentirati seoske običaje, organizirati književni susret, 
čehanje perja, pranje rublja na Pakri,  Ivanje, sportske 
igre, likovne i edukativne radionice ručnog rada.

Dosadašnja predsjednica KUD-a ‘Lipa’ Marica Tisaj, i dalje će u sljedeće 4 go-
dine, obavljati dužnost predsjednice najbrojnije kulturno-umjetničke udruge u 
Lipovljanima. Tako je odlučeno na izbornoj godišnjoj Skupštini KUD-a ‘Lipa’, koja 
je održana u subotu, 8. ožujka u Lipovljanima. KUD ‘Lipa’ broji 79 članova, od to-
ga je 50 odraslih, s pravom glasa. Na izbornoj Skupštini razriješeno je dosadašnje 
čelništvo, a javnim glasanjem izabrano je novo vodstvo za slijedeće 4 godine.

Na prijedlog Izborne komisije koju su činile članice: Ana Crnojević, Štefica 
Čunčić i Ljubica Babić, predloženi su uUpravni odbor KUD-a ‘Lipa’ kandidati: 
Marica Tisaj, Lorena Matejaš, Gordana Tisaj, Dragica Knežević, Dubravka Musij, 
Zlatko Žanić, Gordana Kotarski,  Ivana Toth i Marija Nađ. Nakon izglasavanja 
takvog prijedloga za predsjednicu je izabrana Marica Tisaj, za njenu zamjenicu 
Lorena Matejaš, za tajnicu Gordana Tisaj i blagajnicu Gordana Kotarski.

U Nadzorni odbor izabrani su Drago Tisaj, za predsjednika, te Željka Žanić i 
Benito Toth, za članove odbora.

Na ovoj redovnoj Skupštini prihvaćena su izvješća o radu i financijskom po-
slovanju u 2013. godini. članovi Skupštine, a prisutna su bila 42 člana, prihvatili 
su i ambiciozan plan rada i nastupa KUD-a ‘Lipa’ u 2014. godini.

U ime općine skupštini su bili nazočni zamjenik općinskog načelnika Tomis-
lav Lukšić i Predsjednica općinskog Vijeća, Ana Doležal, koja je pozdravila sve 
nazočne i izrazila puno sreće u daljnjem radu našem KUD-u.

MARICA  TISAJ  I  DALJE 
NA  ČELU  KUD-A  “LIPA”

Češka beseda općine Lipovljani održala 
je svoju redovnu godišnju Skupštinu, 
u subotu, 8. veljače u Lipovljanima, na 
kojoj su članovi udruge jednoglasno us-
vojili izvješća o prošlogodišnjem radu i 
financijskom poslovanju, te donijeli Plan 
rada i financiranja za 2014. godinu. Prošla 
godina za aktivne članove Češke besede 
bila je bogata nastupima i drugim aktivnos-
tima, i svi gosti Skupštine, hvalili su rad, 
nastupe i zajedničku suradnju s Češkom 
besedom općine Lipovljani.

U okviru Saveza Čeha Republike 
Hrvatske, Češka beseda općine Lipovljani 
jedna je od najaktivnijih beseda, od 30 
beseda koliko ih ima u Hrvatskoj, istaknula 
je Libuše Stranjik, predsjednica Saveza Čeha 
RH, pozdravljajući rad na Skupštini u Lipov-
ljanima. A uspješnim nastupima i bogatim 

z a l a g a n j e m 
Češka beseda 
je jedna od 
najboljih i najak-
tivnijih udruga 
građana općine 

Lipovljani, od 25 udruga koje se financiraju 
iz Proračuna općine Lipovljani, naglasila je 
na subotnjoj Skupštini Anka Doležal, pred-
sjednica Općinskog vijeća Lipovljani.

U protekloj godini pjevači, plesači i 
svirači Češke besede općine Lipovljani, 
kulturnu baštinu koju njeguju, češke, ali 
i hrvatske pjesme i plesove pokazali su u 
dva međunarodna nastupa, u Budimpešti 
i u Prijedoru. Bili su i predstavnici češke 
nacionalne manjine na ‘Lipovljanskim sus-
retima’. Na svim događajima važnim za 
općinu Lipovljane Češka beseda je nas-
tupila i pokazala pjesme i plesove kojima 
predstavlja općinu Lipovljane u Hrvatskoj i 
na međunarodnoj kulturnoj sceni. Izvješće 
o radu Besede u protekloj godini podnio je 
Mirko Knjižek, predsjednik udruge.

U protekloj godini ukupni prihod Češke 

besede općine Lipovljani bio je gotovo 91 
tisuću kuna, a rashod je bio nešto veći od 
72 tisuće kuna. Unatoč brojnim nastupima i 
gostovanjima ponašali su se štedljivo, a dio 
novca utrošen je i u pribavljanje narodnih 
nošnji i glazbala za plesače i svirače. Takvo 
izvješće Branka Choura, blagajnika udruge, 
prihvaćeno je na Skupštini, s odobravanjem.

U Planu rada za ovu godinu velik je broj 
aktivnosti i nastupa, očekuje se i rješavanje 
potrebnog većeg prostora za rad, a finan-
cijski plan predviđa prihod od 93 tisuće 
kuna. U protekloj godini Češka beseda 
općine Lipovljani imala je 195 članova, od 
toga 170 odraslih, a ove godine očekuje se 
i povećanje broja članova na više od 200, te 
jačanje suradnje s drugim kulturnim udru-
gama i institucijama.

Ovogodišnja redovna Skupština Češke 
besede općine Lipovljani završila je jedno-
satnim nastupom učenika Osnovne škole 
Josipa Kozarca u Lipovljanima, koji uče češki 
jezik, pjevača i plesača domaće Besede, te 
Češke besede Kaptol i Udruge Čeha iz Prije-
dora, te zajedničkim druženjem i večerom.

MLINARICE 
NASTAVLJAJU 

NJEGOVATI 
OBIČAJE

ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI 
JEDNA JE OD NAJAKTIVNIJIH 

BESEDA  U  HRVATSKOJ
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Desetak, uglavnom članica, Udruge ‘Čuvari baštine’ održalo je 
u nedjelju, 23. ožujka izbornu godišnju Skupštinu. Za predsjedni-
cu ‘Čuvara baštine’ ponovno je izabrana Ankica Biondić iz Krivaja, 
dosadašnja predsjednica udruge. Za dopredsjednicu izabrana je 
Ankica Kurbanović iz Piljenica, a za tajnicu Anita Đilas iz Jasenovca.

UDRUGA ‘ČUVARI BAŠTINE’ ODRŽALA IZBORNU SKUPŠTINU

U Društvenom domu u 
Lipovljanima, u četvrtak, 13. 
veljače, umjesto probe, okupi-
li su se na godišnjoj redovnoj 
Skupštini svoje udruge, kako 
bi se prisjetili rada u prošloj 
godini i donijeli plan rada za 
2014. godinu. Skupštinu je 
vodio Vladimir Kačmarčik, 
izvješće o radu podnijela je 
predsjednica MPZ ‘Lira’ Nevenka Zorić, a 
zapisničarka na Skupštini je bila Dubravka 
Kačmarčik, koja je ujedno i tajnica ovog 
pjevačkog Društva.

Nevenka Zorić, predsjednica MPZ Lire 
podnijela je izvješće o radu, odnosno nas-
tupima zbora ‘Lira’ tijekom 2013. godine. 
Iako nastupaju tijekom čitave godine, u 

USPJEŠNA GODINA ZBORA ‘LIRA’ IZ LIPOVLJANA

protekloj godini posebno su ponosni na 
gostovanja i nastupe u Austriji i Slovačkoj, 
u organizaciji Matice slovačke iz Lipov-
ljana, te na nastupe na ‘Lipovljanskim 
susretima’ i organizaciji ‘Božićnog koncerta’ 
u Lipovljanima.

U protekloj godini, prema izvješću bl-
agajnika Roberta Ivanca, raspolagali su s 

nešto više od 20 tisuća kuna, od 
čega im je iz Proračuna općine Li-
povljani uplaćeno 10 tisuća kuna. 
Ukupno su, prošle godine, imali 
troškova nešto više od 12,5 tisuća 
kuna, a za ovu godinu financijski 
plan im je ostvariti prihod u izno-
su od 21 tisuću kuna.

Na Skupštini su prihvatili i plan 
rada za 2014. godinu koji predviđa 

brojne nastupe, te suradnju s Maticom 
slovačkom. Rad Mješovitog pjevačkog 
zbora ‘Lira’ pohvalila je i Anka Doležal, 
predsjednica Općinskog vijeća općine Li-
povljani, koja im je zaželjela i dalje uspješan 
rad, te zahvalila na suradnji s općinom i 
čestitala na kvalitetnom radu i nastupima 
tijekom 2013. godine.

Udruga ‘Čuvari baštine’ okuplja članove, odnosno članice koje se 
bave izradom ručnih radova i tradicijskim poslovima, koji se prenose 
s koljena na koljeno. Svoja umijeća, bez obzira radi li se o heklanom 
tabletiću, unikatnom nakitu ili uporabnim predmetima od šibe i 
drveta, izlažu na raznim sajmovima ili izložbama rukotvorina uz 
mnoge manifestacije. Tako je bilo i protekle godine, a prezentiranje 
svojih vještina i tradicijskih poslova nastavit će i ove godine.

Putovanja na sajmove i manifestacije uglavnom si sami 
plaćaju, a prostor za izlaganje osiguravaju preko udruge. Lani su 
raspolagali s 2.500 kuna koje im je, kao poticaj za rad dodijelila 
općina Lipovljani.

Članice udruge ‘Čuvari baštine’ angažirale su se i oko mani-
festacije ‘Lipovljanski susreti’. Na tome im je zahvalio Ivan Magdić, 
vijećnik Općinskog vijeća Lipovljani i predsjednik Mjesnog odbo-
ra Krivaj, u ime Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani, koji je i 
predsjednik Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih susreta’. Nada-
ju se da će se suradnja nastaviti i tijekom ove godine.

Nastavak izrade i izlaganja ručnih radova, te odlazak na bro-
jne sajmove, ove godine i neke nove turističke priredbe, očekuju 
članove udruge ‘Čuvari baštine’ u ovoj godini. Koliko će u tome 
uspjeti vidjet će se već od početka travnja kad započinje sezona 
sajmova i turističkih priredbi.

Miroslav Horvat iz Lipovljana ponovo je izabran 
za predsjednika Udruge umirovljenika općine Lipov-
ljani, na redovnoj izbornoj godišnjoj Skupštini ove 
udruge, koja već 5 godina vrlo uspješno djeluje na 
području općine Lipovljani. Osim predsjednika, još su 
izabrani tajnik, blagajnik, te upravni i nadzorni odbor 
ove udruge.

Uz predsjednika Miroslava Horvata, za tajnika je iz-
abran Bogdan Hnatjuk, a za blagajnika Josip Stažnik. 
U Upravni odbor udruge izabrano je 7 članova Udruge 
umirovljenika: Marija Ljubić, Stjepan Jug, Ivan Vrapček, Ivan Kivko, 
Blaženka Kostecki, Nevenka Žabek i Marica Žanić.

U Nadzorni odbor izabrani su Zlatko Pavlović, Ana Kruljac i Bran-
ka Karabogdan.

Na izbornoj Skupštini održanoj u subotu, 11. siječnja, ovakav pri-
jedlog članova za vođenje svoje udruge svim prisutnim članovima 
predložila je kandidaciona komisija u kojoj su bili Blaženka Kostecki, 

MIROSLAV HORVAT OSTAJE PREDSJEDNIK 
UDRUGE UMIROVLJENIKA

Marica Horvat i Branka Karabogdan. Svi prijedlozi izglasani su 
jednoglasno.

Skupštini su bili nazočni mnogi gosti, predstavnici udruga 
umirovljenika susjednih općina i gradova, brojni predstavnici 
domaćih udruga, te vodstvo Općine Lipovljani, Predsjednica 
općinskog Vijeća, Anka Doležal, zamjenik općinskog načelnika, 
Tomislav Lukšić i načelnik, Mario Ribar.



12

www.lipovljani.hr

Početak godine vrijeme je kad se održavaju godišnje skupštine. Ogranak 
Matice hrvatske Lipovljani ove godine prvi je organizirao izvještajnu skupštinu 
budući da je na skupštini promoviran i kalendar za 2014.

Izvješće o radu u 2013. podnijela je Melita Lenička, financijsko izvješće Na-
da Toš, a izvješće Nadzornog odbora Ljubica Novota.  U radu Matice u 2013. 
godini predsjednica je naglasila izdavanje knjige „Od mlinskog kotača do 
ivanjskih kolača“, tiskanje kalendara s likovnim i poetskim uradcima, likovne 
izložbe, likovno-poetske večeri te nagrađivanje i poticanje darovitih učenika.

Skupštinu je otvorio MPZ „Lira“ čiji su radovi također zastupljeni na kal-
endaru. Rad Matice je pohvalio Miroslav Horvat u ime Općinskog vijeća kao i 
mnoge druge udruge s područja Općine Lipovljani. U idućoj godini Matica će 
i dalje njegovati likovni i poetski izraz te raditi na očuvanju kulturne baštine. 
Po završetku radnog dijela pjesmom su nagrađeni najstariji i izuzetno cijen-
jeni članovi Mijo Petravić  (koji je slavio 60. godišnjicu braka) i Stjepan Crnko. 
(Melita L)

Članovi i igrači Nogometnog kluba ‘Slavonac’ iz Lipovljana, u nedjelju, 23.veljače 
održali su redovnu godišnju Skupštinu. Protekla godina završila je iznimno dobrim 
rezultatima seniora u 1. županijskoj nogometnoj ligi, koji su na polusezoni završili 
na 2. mjestu, ali i veterenima koji su imali uspješan kraj polusezone.

Na Skupštini su prihvaćena izvješća o radu, natjecanju ekipa i financijskom 
poslovanju, a prihvaćen je i plan rada za 2014. godinu. Izvješća su podnijeli Ivica 
Lažeta, blagajnik kluba, Ivica Maletić, tajnik, a sportski dio izvještaja  podnijeli 
su neven Vitković za limače, Ivica Maletić za pionire i juniore, Dalibor Nerlović za 
veterane te Đani Miško za seniore.

Redovnu godišnju Skupštinu vodio je Dalibor Nerlović, predsjednik NK ‘Sla-
vonac’, koji je podnio izvješća o radu kluba.

 Osim financijskog plana i sportskih uspjeha, treba se izdvojiti i uspješno 
organiziran zimski malonogometni turnir. Za 2014. godinu us sportski rad i 
natjecanje sa svim uzrastima, planiraju organizirati ljetni i zimski malonogomet-
ni turnir, sudjelovati na lipovljanskim susretima, ulagati u opremu i dr.

Uz prisutne goste iz drugih klubova i goste iz nogometnog središta Novska, 
članove kluba pozdravio je zamjenik načelnika Tomislav Lukšić, koji je pohvalio 
upravu i cjelokupan rad kluba. Poželio im je i dalje uspješne rezultate i rad kao 
u prošloj godini.

Godišnjim planom predvidjeli smo pori-
bljavanje naših voda. Kupili smo 300 kilograma 
šarana težine 1,5 do 3 kilograma i tom količinom 
poribljene su jame na Gradinama. Sve radove na 
terenu su obavili članovi Društva, uz stručne sav-
jete inženjera Zvonka Balena – naglasio je, među 
ostalim, Ivan Rohan, predsjednik Športskog ri-
bolovnog društva ‘Šaran’ Lipovljani, u izvješću 
o radu Društva tijekom 2013. godine. Skupština 
ŠRD ‘Šarana’ održana je u srijedu, 19. veljače, u 
Društvenom domu u Lipovljanima.

Ribolovno društvo u Lipovljanima djeluje duže 
od 50 godina, a proteklih nekoliko godina, uz fi-
nancijsku pomoć općine Lipovljani, 20-tak članova 
ne daju da se ta tradicija ugasi. Godišnja članarina 
Društva je 500 kuna, a uz novac članovi su dužni 
odazivati se i na akcije uređenja voda i njenog 
okoliša, kojima društvo gospodari. Tako su lani 
održane 2 akcije, u proljeće, na otvorenju ribo-
lovne sezone, na jamama u Gradinama, a u jesen 
na obali Struga, na kojem love lipovljanski ribiči.

U dogovoru s općinom Lipovljani pokrenuli su 
projekt uređenja jama, a prošle godine radili su i 
na organiziranijoj ribočuvarskoj službi.Tijekom 
2013. godine raspolagali su s 33.000 kuna priho-
da, a najveći rashod im je bilo poribljavanje voda 
u vrijednosti gotovo 7,5 tisuća kuna.

Nakon usvojenih izvješća, ribiči ‘Šarana’ 
donijeli su i plan rada za ovu godinu, a najveći 
posao i trošak bit će im obnova gospodarske 
osnove koja će ih koštati gotovo 20 tisuća kuna. 
Stoga su zahvalili Općini Lipovljani za dosadašnju 
suradnju i financiranje i zamolili da im ove godine 
pomogne isfinancirati troškove obnove gospo-
darske osnove.

– Vi ste jedina udruga koja ima povećanje 
sredstava iz Proračuna općine Lipovljani za 
ovu godinu, jer smo planirali sredstva za obn-
ovu gospodarske osnove – istaknuo je Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani, na Skupštini ŠRD 
‘Šaran’. Također je članove ‘Šarana’ obavijestio da 
Općina priprema vrijedan turistički projekt, koji će 
poslati na natječaj za financiranje iz EU fondova, 
u kom sve vode Društva imaju značajnu ulogu, 
očuvanje i čišćenje okoliša, također, pa tako i nji-
hov rad i suradnja s općinom Lipovljani.

Cilj ribolovaca ŠRD ‘Šaran’ iz Lipovljana je i ove 
godine privući što više članova, posebno djece i 
mladeži. Zato od 24. veljače upisuju nove članove, 
kod Ivice Jakopčića, tajnika ‘Šarana’.

Ogranak Matice hrvatske Lipovljani 
održao godišnju skupštinu

RIBOLOVCI ‘ŠARANA’ 
ODRŽALI GODIŠNJU 

SKUPŠTINU

ODLIČNI  REZULTATI  NK ‘SLAVONAC‘
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U Krivaju, u prostorijama udruge 
mladih u sklopu društvenog doma, 
22.12.2013. održana je godišnja skupština 
Krivajske udruge mladih (KUM). Skupštinu 
je vodio predsjednik udruge Ivan 
Magdić. Krivajska Udruga mladih 
u 2013. godini pokazala se kao 
vrlo angažirana i aktivna te da se 
uz volju trud u današnje vrijeme 
ipak može puno učiniti – na-
glasili su to načelnik Mario Ribar 
i njegov zamjenik Tomislav Lukšić 
koji su nazočili skupštini, poh-
valili rad svih članova u protekloj 

Ove godine članovi Nogometnog kluba 
‘Stari Grad’ iz Kraljeve Velike obilježit će 25 
godina uspješnog rada i postojanja. Nogo-
metnu momčad čine, uglavnom, domaći 
nogometaši, zbog čega je klub i osnovan, a 
kroz sve ove godine dodatnim radom i za-
laganjem stvorili su izvrsne uvjete za igru i 
treniranje, te izgradili lijepi sportski centar 
na Urijama, u donjem dijelu Kraljeve Velike.

U takvom ozračju održana je i 
ovogodišnja, 25. Skupština članova Nogo-
metnog kluba ‘Stari Grad’. U Društvenom 
domu u Kraljevoj Velikoj izvješća o 
prošlogodišnjem radu podnesena su 
članovima i gostima, u subotu, 15. veljače. 
Izvješće o sveukupnom radu kluba pod-
nio je Robert Mladić, predsjednik kluba, a 
o sportskim rezultatima, koji su također 
odlični, govorio je trener Siniša Varga.

- Dvadesetak članova našeg kluba prov-
elo je velik broj radnih sati na uređenju 

Tijekom prošle godine 
nogometaši NK Croatie iz Kriva-
ja proljetni dio prvenstva, u 3. 
Županijskoj nogometnoj ligi, završili 
su na 7. mjestu. Nakon ljetne stanke 
i odigranih nekoliko turnira, u je-
senskom dijelu prvenstva 2013./14., 
zauzeli su visoko, 2. mjesto s 5 pobje-
da i 3 poraza, i za vodećim na tablici 
zaostaju 3 boda. No, kako će i gdje igrati pro-
ljetni dio prvenstva još ne znaju jer imaju 
problema s neriješenim imovinsko-pravnim 
odnosima na dijelu zemljišta preko kojeg se 
prostire njihovo nogometno igralište.

U duhu uspješno završene jesenske se-
zone, ali i s dozom neizvjesnosti, održana 
je 11. redovna godišnja Skupština kluba, 
u nedjelju, 30. ožujka, na kojoj se razgo-
varalo o rješavanju problema u NK Croatia. 
Skupštinu je vodio Oliver Oračić, predsjed-
nik NK Croatie, a izvješće o radu u 2013. 
godini pročitao je Sanel Demiri.

U protekloj godini klub je raspolagao s 
51.400 kuna, a ukupni rashodi su bili 49.000 

našeg sportskog centra. Ti-
jekom prošle godine radilo 
se na redovitom uređenju i 
gnojidbi igrališta, vanjskom 
uređenju zgrade svlačionica 
i uređenju, te opremanju as-
faltiranog igrališta. Ekipa je 
u jesenskom dijelu igrala do-
bro i osvojila 3. mjesto, no u 
proljetnom dijelu natjecanja 
borit ćemo se za 1. mjesto u 
2. Županijskoj ligi – naglasio 
je, tijekom izvješća o radu, 
Robert Mladić, predsjednik 
kluba.

U prošloj godini raspolagali su sa 71 
tisućom kuna prihoda, koliko su i potrošili 
na natjecanje i uređenje sportskog objekta. 
Prema usvojenom planu rada i financiranja, 
i ove godine očekuju prihod od toliko sred-
stava, a uz redovan plan rada i natjecanja, 

žele uz blagdan Antunova u lipnju, orga-
nizirati i memorijalni nogometni turnir. Rad 
kluba i natjecateljski uspjeh pohvalio je 
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine 
Lipovljani, te gosti iz Nogometnog središta 
Kutina i Novska.

ODLIČNI  REZULTATI  NOGOMETAŠA  IZ  KRALJEVE  VELIKE

ODLIČNI REZULTATI NOGOMETAŠA NK CROATIE IZ KRIVAJA

kuna, prema blagajničkom izvješću. Ove 
godine namjeravaju se nastaviti natjecati 
u 3. ŽNL, organizirati Memorijalni turnir za 
Rokovo i pokušati riješiti pitanje domaćeg 
igrališta. Za sve to ove godine planiraju 
troškove u visini 30.000 kuna.

Gosti na Skupštini čestitali su im na 
postignutim sportskim rezultatima, a Zlatko 
Šepović, predsjednik Nogometnog središta 
Novska obećao im je pomoć pri natjecanju 
i ad hok rješenju – sužavanju nogometnog 
igrališta. Kako im ne bi propala proljetna 
polusezona i Ivan Magdić, potpredsjednik 
Općinskog vijeća općine Lipovljani, nagla-
sio je da će domaće utakmice moći igrati u 

Lipovljanima, na igralištu Slavon-
ca, kao alternativnom rješenju, 
dok se ne riješi problem sa privat-
nim vlasnicima zemljišta, na čijim 
se dijelovima nalazi igralište, no 
da se ipak treba tražiti rješenje u 
Krivaju.

Kako bivše uprave, od samih 
osnivača kluba, nisu riješili imov-

insko – pravne odnose, sadašnje čelništvo 
kluba, na čelu s nogometašem Oliverom 
Orečićem našlo se pred nerješivim proble-
mom, koji u konačnici može ugasiti klub.

U razgovorima na Skupštini, ali i posli-
je nje, neki su čvrsto tvrdili da se zbog 
nemogućnosti igranja u Krivaju, Nogometni 
klub Croatia neće ugasiti, no moglo se čuti 
i drugačijih glasova da klub nema dugu 
budućnost jer u Krivaju nema puno djece, a 
osim prve ekipe, da klub nema igrače mlađih 
uzrasta što bi garantiralo njegovu budućnost.

Kako bilo, seniori unatoč svemu 
obećavaju dobre rezultate u proljetnom 
dijelu prvenstva.

godini i iskazali podršku u budućem radu. 
Od gostiju, još su bili prisutni Zlatan Milo-
vac, predsjednik MO Krivaj te Nevenka 
Zorić i Nada Novota koje im pomažu u 

organizaciji Rokova. Uz podršku Općine 
Lipovljani i Mjesnog odbora Krivaj, KUM je 
u ovoj godini sudjelovao u organizaciji Ro-
kova, obnovio rasvjetu i zelenilo u parku 

u Krivaju, izgradili su sjenicu, 
dovršili uređenje odbojkaškog 
igrališta, uređivali prostorije 
udruge. Za sljedeću godinu iz-
radili su financijski plan i plan 
rada koji također obuhvaća razne 
aktivnosti od sudjelovanja u 
organizaciji Rokovu, nastavka 
uređenja parka, prostorija u 
domu itd.

Održana prva godišnja skupština Krivajske udruge mladih
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Predavanjem Eduarda Bogovića, iz JU Park 
prirode Lonjsko polje, na temu: ‘Park prirode Lon-
jsko polje kao izazov turističkog razvoja’, započelo 
je u četvrtak 13.ožujka ovogodišnje obilježavanje 
Josipova – Dana općine, župe, škole i Dana Josipa 
Kozarca u Lipovljanima. U knjižnici i čitaonici u Li-
povljanima okupio se veliki broj zainteresiranih za 
predavanje, a u ime domaćina sve je pozdravio Ma-
rio Ribar, načelnik Općine Lipovljani. Eduard Bogović 
predstavio je Park prirode Lonjsko polje sa znameni-
tostima i vrijednostima, a pojedinačno je predstavio 
podatke o razvoju turizma na području za koje se 
brine Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

Dio zaštićenog područja Lonjskog polja, proteže 
se i na području općine Lipovljani, južno ispod 
autoceste. Razvoj turističkog potencijala općine 
Lipovljani, treba se tražiti upravo kroz razvoj tur-
izma na području Parka prirode Lonjskog polja.  
Zahvaljujući na predavanju Eduardu Bogoviću, Ma-
rio Ribar, načelnik općine Lipovljani, naglasio je da 
je prije 20-tak dana završen i na natječaj Fonda za 
regionalni razvoj,kojem je nositelj MRRFEU predan 
vrlo vrijedan razvojni projekt pod nazivom Razvoj 
turističke infrastrukture na području Općine Lipov-
ljani. Njegovom realizacijom, budući gosti Lonjskog 
polja, uz izlazno-ulazni prometni čvor na autocesti, 
najbržim putem bi stizali u srce Lonjskog polja. 
Projekt Razvoja turističke infrastrukture je vrijedan 
oko 32 milijuna kuna, nositelj je Općine Lipovljani, 
a partneri su Općina Jasenovac, Turističke zajednice 
općina Jasenovac i Lipovljani, te  JU Park prirode 
Lonjsko polje.

Nakon održanog predavanja, Matica hrvatska, 
ogranak Lipovljani, u četvrtak, 13. ožujka otvorila 
je u prostoru Knjižnice i čitaonice i izložbu likovnih 
radova ‘Raskoš lipovljanskih pejzaža’. Uglavnom 
uljima na platnu, predstavilo se 10-tak lipovljanskih 
likovnih amatera, s pejzažima Lipovljana i okolice. 
Izložbu je otvorila Melita Lenička, predsjednica 
Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima. S 30-tak 
odličnih likovnih radova predstavili su se Zdenka Ko-
kolek, Slavko Blažeković, Nataša Tisaj, Vlatka Vidiček 
Dam, Tamara Lukšić, Marina Mikulić, Ivana Kozina i 
Zdenka Grgurić, uz stručnu pomoć Ivice Bilandžića. 
Svečanost otvorenja uveličao je Mješoviti pjevački 
zbor ‘Lira’, a  domaćim pecivima posjetitelje su 
počastile članice Udruge žena ‘Ruža’.

O D R Ž A N O 
PREDAVANJE   I 

OTVORENA IZLOŽBA

Drugog dana obilježavanja Dana općine, župe, škole te Dana Josipa Kozarca, u 
petak, 14. ožujka, u Knjižnici i čitaonici u Lipovljanima, održana je promocija knjige 
‘Raskoš prirode’, a potom je otvorena prigodna izložba fotografija ‘Šuma okom šumara’.

Zanimljivu fotomonografiju ‘Raskoš prirode’, koja govori o ljepotama prirode 
u Hrvatskoj, s naglaskom na ljepote, ali i problema sa zagađenjem prirode na 
području Sisačko-moslavačke županije, te paralelno s tim o problemima društva, 
povijesnim događanjima i sudbinama pojedinaca, predstavio je osobno Josip 
Stojanović, autor knjige. U izdanju Nove knjige Rast, ‘Raskoš prirode’ tiskana je 
prošle godine na 230 stranica, a skup je razmišljanja, zauzetih stavova, te po-
vijesnih činjenica i događaja koji svoj odraz ostavljaju i u prirodi.  Nakon promocije 
knjige, svečano je otvorena izložba fotografija ‘Šuma okom šumara’.

O predstojećem Danu Josipa Kozarca, te o suradnji s Hrvatskim šumarskim 
društvom i postavljenoj izložbi fotografija, kratko je govorio Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani i zahvalio se Hrvatskom šumarskom društvu na ovom lijepom 
poklonu u ovoj prigodi za Općinu Lipovljani, posebice zbog toga što su upravo 
ove fotografije bile izložene u zgradi UN-a u New Yorku povodom međunarodne 
godine šuma. Potom je riječ dao članu Hrvatskog šumarskog društva Damiru 
Šlogaru, dipl.ing.šum. iz Kutine, koji je predstavio fotografije i autore, te istakao 

PREDSTAVLJENA  KNJIGA  I  OTVORENA  IZLOŽBA  FOTOGRAFIJA

Cjelovečernji koncert u čast Josipova – Dana općine, škole i župe priredili su 
članovi svih udruga u kulturi općine Lipovljani. Za uvažene goste na ‘Danima Jo-
sipa Kozarca’, ali i za svoje sumještane, izveli su 11 različitih nastupa, u subotu, 15. 
ožujka na pozornici Društvenog doma u Lipovljanima.

Ovogodišnji  koncert započeo je Mješoviti pjevački zbor ‘Lira’.  
Rade pod stručnim vodstvom profesora glazbe Franje Rodića 
a na ovoj svečanosti su otpjevali tri pjesme. Najprije duhovnu 
‘Josipe, o milo ime’, zatim duhovnu slovačku pjesmu ‘Kralovna 
nebjes Panna Maria’, a završili su s pjesmom Miroslava Horvata 
‘Lipovljani moji dragi’. Udruga mladih ‘Veritas’, osnovana je prije 4 
godine, a na koncertu su se predstavili pjesmama: ‘Ljubav jedina’ 
i ‘Providenca’. Pjevačka skupina ‘Lepeza’ osnovana je prije 10 go-
dina kao dio Češke besede općine Lipovljani. Na ovom koncertu, 
uz pratnju glazbene skupine ČB, skupina ‘Lepeza’ otpjevala je ‘U studanky sedela’ i 
‘Čtyri pari bilech koni’. Pjevačka skupina KPD-a ‘Karpati’ predstavila se s pjesmama: 
‘ Oj vyšenjky, čerešenjky’ i ‘Vaydno selo’, uz pratnju Marije Poljak, voditeljice zbora. 
Pjevačka skupina ‘Perunika’, Udruge umirovljenika općine Lipovljani, djeluju već 
četvrtu godinu, a pod vodstvom Miroslava Horvata otpjevali su tri hrvatske pjesme: 
‘Moji Lipovljani’, ‘Josipe, oče sveti’ i ‘Jedna je Hrvatska’. KUD ‘Lipa’ najstarije je kultur-
no društvo na području općine Lipovljani, a na koncertu su se predstavili pjevanjem 

BOGAT  I  RAZNOVRSTAN  CJELOVEČERNJI  KONCERT 

Uz blagdan Josipova, 
u zadnjih nekoliko godina, 
članovi Športskog ribolovnog 
društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, 
za sve ljubitelje jela od ribe 
pripremaju fiš, u kotlićima 
na otvorenom. U nedjelju, 
16. ožujka, kuharski kotlići su 
potpaljeni iza 8 sati ujutro, u li-
povljanskom parku, a već oko 
podneva je započelo dijeljenje 
pripremljenog fiša. Podijelje-
no je oko 200 tanjurića ove 
kuharske delicije.

SKUHANO I PODIJELJENO OKO 200 TANJURIĆA FIŠA
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‘Dani Josipa Kozarca’ u Lipovljanima, ove godine donijeli su 
međunarodni znanstveno stručni skup šumarskih stručnjaka i 
znanstvenika, u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i Općine Lipovljani. Stručni skup ‘Poplavne šume’ održan 
je u subotu, 15. ožujka, u Knjižnici i čitaonici u Lipovljanima, a 
vodili su ga prof.dr.sc. Milan Oršanić, dekan Šumarskog fakulte-
ta Sveučilišta u Zagrebu, akademik Slavko Matić i Josip Krajči, 
predsjednik organizacijskog odbora ‘Dana Josipa Kozarca’. Na-
kon službenih pozdrava upućenih od domaćina ovogodišnjeg 
skupa, općinskog načelnika Maria Ribara, te gostiju Krunoslava 
Jakupčića, voditelja UŠP Zagreb, Zdenka Vahovca, zamjenika 
županice Sisačko moslavačke županije, otvoreni su drugi ‘Da-
ni Josipa Kozarca u Lipovljanima’. Međunarodni stručni skup 
predstavio je prof.dr.sc. Milan Oršanić, dekan Šumarskog 
fakulteta iz Zagreba. ‘Poplavne šume’ su izabrane za ovaj skup 
kako bi se napravio još jedan presjek znanstvenih spoznaja na 
kojima šumarski stručnjaci rade godinama i kako bi se vidjelo 
što treba u budućnosti činiti. Na skupu će biti iznijete i spoznaje 
i iz drugih europskih zemalja.  Međunarodni znanstveni stručni 
skup u Lipovljanima prvim izlaganjem započeo je znanstvenik 
iz Češke, prof.dr.sc. Emil Klimo, s fakulteta u Brnu. O poplavnim 
šumama u Hrvatskoj, znanstveni rad obrazložio je akademik 
Slavko Matić, koji je pripremio zajedno s prof.dr.sc. Milanom 
Oršanićem. Radove su još izložili prof.dr.sc. Martin Bobinac sa 
šumarskog fakulteta u Beogradu, dr.sc. Ivan Pilaš sa Hrvatskog 
šumarskog instituta te dr.sc. Roman Rosavec i prof. dr.sc. Ivica 
Tikvić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Kako je Josip Kozarac, uz značajnog šumara, bio i vrijedan 
hrvatski pisac, i kako bi se uz ovogodišnje ‘Dane Josipa Ko-
zarca’, o njemu govorilo i o spisateljskoj nadarenosti, vrijedan 
doprinos skupu dala je dr.sc. Anica Bilić, ravnateljica centra 
za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima. Izložila je znanstveno-
stručno predavanje o pripovijetki ‘Tena’ i njenoj popularnosti 
u odnosu na druga Kozarčeva djela, poput pripovijetke ‘Moj 
djed’ i ‘Mrtvi kapitali’, što je bio lijep uvod u promociju pretiska 
slovačkog prijevoda knjige Josipa Kozarca „Mrtvi Kapitali“ koja 
je održana na samom kraju znanstveno stručnog skupa. Pred-
sjednik Matice slovačke Općine Lipovljani, Josip Krajči ovom 
prigodom je šumarskim znanstvenicima, gostima i okupljenima 
predstavio prvi puta, nakon 110 godina, pretisak knjige ‘Mrtvi 
kapitali’ iz 1904. godine, kojeg je prof. Jozef Maliak tada preveo 
na slovački jezik i tiskao u vlastitom izdanju u slovačkom gradu 
Modra. O značaju ovoga djela sa stručnog gledišta, govorili su 
Dragutin Pasarić ispred Matice hrvatske, ogranak Kutina, te 
Sandra Kralj ispred Slovačkog kulturnog centra. Mnogi oku-
pljeni su izrazili veliko oduševljenje ovom promocijom. Ispred 
Općine Lipovljani, na skupu su uz vijećnike Općine Lipovljani 
nazočili i predsjednica Općinskog vijeća Anka Doležal, zamje-
nik načelnika Tomislav Lukšić, te načelnik Mario Ribar.

ODRŽAN STRUČNI SKUP 
ŠUMARA I PROMOCIJA 
PRETISKA SLOVAČKOG 

PRIJEVODA KNJIGE ‘MRTVI 
KAPITALI’

BOGAT  I  RAZNOVRSTAN  CJELOVEČERNJI  KONCERT 

Za ljubitelje jela od ribe ove godine pripremljeno je 6 kotlića fiša. Većinu, 
njih 4, kuhali su domaći članovi ŠRD ‘Šaran’ iz Lipovljana, a 2 kotlića pri-
premili su gosti, kuhari fiša iz Nove Subocke i Kraljeve Velike. Za kuhanje je 
utrošeno 50-tak kilograma šarana, a potrebne začine i ostalo osigurala je, kao 
i prijašnjih godina, općina Lipovljani. Žitelji Lipovljana koji su se, po lijepom 
i toplom vremenu, u svom parku ‘osladili’ fišem, bili su odreda zadovoljni 
načinom spravljanja i ponuđenim im okusima, koji su uspješno pripremili ri-
bolovci iz ‘Šarana’, i njihovi gosti. Kuhanje fiša i njegova podjela uvijek okupi 
veliki broj žitelja u mjesnom parku, koji se, uz fiš, zajedno druže i zabavljaju.

Ove godine svoj doprinos pripremanju kuharskih specijaliteta, uz ku-
hanje fiša, dali su i članovi Lovačkog društva Lipovljani, koji su za ljubitelje 
divljači pripremili pečeno meso na peki. Tako su udruge ribolovaca i lo-
vaca iz Lipovljana bogato počastile svoje sumještane i prijatelje, uz Dan 
općine Lipovljani.

pjesama i u izvođenju kola Slavonije, nakon čega su i tamburaši izveli dvije 
skladbe. Kao udruga djeluje i klub ‘Iskrice’, a bave se navijačkim i akrobatskim 
plesom. Kadetska skupina predstavila se cheer koreografijom, a seniorska 

skupina ‘Iskrica’ s pon-pon plesom. Članovi dramske sku-
pine Osnovne škole Josipa Kozarca, koje očekuje nastup 
na državnom natjecanju, izveli su dramsko-scenski prikaz  
’21. stoljeće’, koji je pripremila nastavnica Ljubica Rašo 
Belši. Osim pjevanjem, Češka beseda općine Lipovljani, na 
koncertu uz Dan općine, predstavila se i plesom. Pod vodst-
vom Mirjane Markić, predstavili su se Mazurkom. Još jedan 
uspješan nastup svojih učenika pokazali su iz lipovljanske 
osnovne škole. Učenica Klara Ćosić izvela je zanimljiv mono-
log ‘Vidjet ćete vi tko je klara Ćosić!’ koji je s njom pripremila 

nastavnica Anka Doležal. A na kraju, uz brzi ritam Šariš polke, ovogodišnji 
cjelovečernji koncert lipovljanskih udruga završili su članovi folklorne sku-
pine KUD-a ‘Lipa’. Svi skupa dobili su veliki pljesak, a nakon koncerta izvođači 
programa nastavili su zajedničko druženje i razgovore o izvedenom pro-
gramu. On je ove godine bio bogat, a cjelovečernji koncert je trajao duže od 
dva sata, koja su brzo prošla uz pjesmu i ples članova lipovljanskih udruga u 
kulturi i učenika Osnovne škole Josipa Kozarca.

kako sada u Lipovljanima možemo vidjeti reprezentativnu izložbu koju su 
vidjeli međunarodni dužnosnici u New Yorku, u zgradi UN-a. Njihovo izla-
ganje najprigodniji je doprinos šumara, uz Dan Josipa Kozarca, koji će se 
održati i ove godine. Fotografije nisu rad fotografskih profesionalaca, već 
su plod duše i srca šumara koji svakodnevno žive sa šumama.  Svečanost 
otvorenja uveličali su članovi tamburaške skupine KUD-a Lipa, a  domaćim 
pecivima posjetitelje su počastile članice Udruge žena ‘Ruža’.

SKUHANO I PODIJELJENO OKO 200 TANJURIĆA FIŠA
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Uz rođendan hrvatskog šumara i pisca 
Josipa Kozarca, 18. ožujka, Osnovna škola 
u Lipovljanima, koja nosi njegovo ime, 
slavi svoj Dan škole. Ove godine, uz etno 
izložbu i prikaz projekta ‘Od lana do pon-
jave’ organizirana je svečanost Dana škole, 
na kojoj su bili nazočni učenici škole, njiho-
vi roditelji, učitelji, te gosti, uzvanici škole 
i predstavnici škola koje nose ime Josipa 
Kozarca, a koji su svojim dolaskom uveličali 
Dan škole Josipa Kozarca u Lipovljanima.

Sve goste, zaposlenike i učenike 
škole na svečanoj priredbi, u utorak, 
18. ožujka u školskoj sportskoj dvorani, 
pozdravila je Mirjana Faltis, ravnateljica 
škole. Ovogodišnji Dan škole obilježava 
se, naglasila je ravnateljica, uz prikaz 
jednogodišnjeg odrađenog projekta 
‘Od lana do ponjave’, što je još jedna iz-
vrsnost koju ova škola iskazuje, osim 
uspjeha učenika koje oni postižu na raznim 
natjecanjima. Dan škole, a posebno na us-
pjesima učenika i škole, čestitao je Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji je na-
glasio da je ova sredina ponosna na ovakvu 
Osnovnu školu i uspjehe njezinih učenika.

Pohvale školi i čestitke za viđeno uputio 
je i Darjan Vlahov, viši savjetnik za osnovne 
i srednje škole pri Sisačko-moslavačkoj 
županiji. Dan škole uvijek je prilika i da se 
nagrade učenici koji tijekom školske godine 
ostvare odlične natjecateljske rezultate. 
Ove godine na županijskoj razini ostvareni 
su odlični rezultati na koje u Osnovnoj školi 
Josipa Kozarca mogu biti ponosni. Zato su, 
knjigama, nagradili sve učenike i njihove 
mentore, koji su ostvarili odlične rezultate 
na županijskim natjecanjima.

Nagrade su najprije uručene 
učenicima dramske skupine koji su na 
županijskoj smotri LiDraNo u kategoriji 
skupnog scenskog nastupa osvojili 1. 

U okviru Dana osnovne škole iz Lipovl-
jana i Dana Josipa Kozarca, što se održavaju 
uz blagdan sv. Josipa, zaštitnika župe u Li-
povljanima i Dana općine, u Lipovljanima 
je u utorak, 18. ožujka održan 1. susret os-
novnih škola koje nose ime Josipa Kozarca. 
Takvih škola u Hrvatskoj ima 7, a na ‘Sus-
retu’ su bili učenici i učitelji 5 škola, kojima 
je domaćin bila lipovljanska osnovna škola 
i općina Lipovljani. Program 1. susreta os-
novnih škola imena Josipa Kozarca odvijao 
se u Društvenom domu u Lipovljanima, 
a sve goste pozdravila je Mirjana Faltis, 
ravnateljica Osnovne škole u Lipovljanima. 
Predstavnicima gostiju u znak sjećanja na 
ovaj ‘Susret’ uručila je poklon škole i pozvala 
da se svake godine susreti nastave.

Prvi susret protekao je u predstavljanju 
škola, ali još više u izvrsnim scenskim iz-
vedbama pripovjedaka Josipa Kozarca, 
koje njeguju učenici škola koje nose ime tog 
hrvatskog šumara i književnika. Domaćini, 
učenici 1., 2. i 3. razreda iz Lipovljana, za prvi 
‘Susret’ pripremili su i izveli scensku igru 
‘Pozdrav Slavoniji’. Iz osnovne škole u Slatini 
učenici Vlatka Pačarić i Ivor Miklošević izveli 

Bogati kulturni program uz Dan općine, 
škole i župe Lipovljani, upotpunila je i 
kazališna predstava, odigrana u nedjelju, 
16. ožujka navečer. Komedija u 3 čina ‘Eu-
ropa u selu Kruškovcu’, prof. Ante Juretića, 
izveli su članovi amaterske glumačke 
družine ‘Beskućnici’ iz Kutine.

Kako su dolazak Europske unije u nekim, 
nama bliskim,  ruralnim dijelovima Hrvatske 
zamišljali neki naši poduzetnici, razgovo-
rom, glumom i komičnim zapletima pokazali 
su članovi kutinskih ‘Beskućnika’. Kroz likove 
u Kruškovcu oraspoložili su i nasmijali gle-
datelje u Društvenom domu u Lipovljanima.

Kako su amaterski glumci ‘Beskućnici’ u 
Lipovljanima gostovali u dogovoru s Udru-
gom umirovljenika općine Lipovljani, na 
njihovom gostovanju zahvalili su im, prije 
predstave, Miroslav Horvat, predsjednik 
Udruge umirovljenika, i Anka Doležal, pred-
sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani. 
Posebno su im zahvalili za gostovanje u 

okviru programa za Dan općine Lipovljani 
čime su uveličali 7-dnevni program orga-
niziran tim povodom u Lipovljanima.

Dolazak ‘Europe u selo Kruškovac’ još 
jedna je vrlo uspjela komedija iz pera ku-
tinskog profesora Ante Juretića i ‘njegovih’ 
‘Beskućnika’. O hrvatskim poduzetnicima, koji 
uglavnom to i nisu, njihovim manipulacijama 
i manevrima, obiteljskim i javnim poslovima 
na kojima se da zaraditi preko tuđih leđa, 
posebno preko svojih bliskih prijatelja, 
progovoreno je na lak, smiješan i zabavan 
način. Tri polusatna čina projure brzo uz šalu i 
smijeh, uz osjećaj da smo neki dio događanja 
u predstavi i sami već iskusili.

Glumci ove amaterske predstave, ali i 
sama komedija, pobrali su u Lipovljanima 
velik pljesak, kao nagradu za pruženu ra-
dost i zabavu. Poslije predstave nastavljeno 
je druženje ‘Beskućnika’ i članova Udruge 
umirovljenika na kraćem domjenku u pros-
torijama umirovljenika.

su predstavu ‘Moj djed’.
Učenici Osnovne škole Josipa Kozarca u 

Vinkovcima izveli su scensku igru ‘Slavonac 
ljubi svoju slavonsku šumu nadasve’, a pred-
stavu ‘Ženski likovi Josipa Kozarca’ uprizorili 
su učenici iz Semeljaca.

Na kraju, s izvrsnim kazališnim nastu-
pom, predstavili su se učenici Osnovne škole 
iz Soljana, koji su izveli igru ‘Krčelići neće lj-
epote’. Svi učenici i njihovi učitelji obišli su 
sobu Josipa Kozarca u lipovljanskoj Šumariji, 
a zatim je nastavljeno druženje učenika svih 
škola. Želja je da ‘Susret osnovnih škola ime-
na Josipa Kozarca’ postane tradicija, pa da 
će se iduće godine 
na njega odazvati i 
škole iz Slavonskog 
Šamca i Josipovca 
Punitovačkog, koje 
također nose ime 
Josipa Kozarca, 
šumara i hrvatskog 
književnika, a ove 
godine su oprav-
dale svoj izostanak.

KOMEDIJA U IZVOĐENJU ‘BESKUĆNIKA’ 
IZ  KUTINE  NASMIJALA  GLEDATELJE

N AG R A Đ E N I     NAJUSPJEŠNIJI 
UČENICI   UZ   DAN   ŠKOLE

SUSRET UČENIKA I UČITELJA ŠKOLA 
KOJE NOSE IME JOSIPA KOZARCA
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Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća 
za sve poginule u Domovinskom ratu, te 
za sve preminule župljane, kod Velikog 
križa na groblju u Lipovljanima, započeo je 
završni dio obilježavanja Dana župe i Dana 
općine Lipovljani, u srijedu, 19. ožujka. Na-
kon sjećanja na preminule, u župnoj crkvi 
sv. Josipa, zaštitnika lipovljanske župe, pri-
premljena je sveta misa, a nakon nje i 
svečana sjednica u općini Lipovljani.

Kod Velikog križa podignutog u čast 
svim poginulim za domovinu Hrvatsku, 

Nakon godinu dana provođenja projek-
ta na uzgoju, a onda i obradi lana, Osnovna 
škola Josipa Kozarca iz Lipovljana, u suradnji 
s OPG ‘Ožoga’ iz Nove Subocke, pripremila je 
dokumentarni film o poslovima na uzgoju i 
obradi lana. Promociju filma ‘Od lana do 
ponjave’ pripremili su u ponedjeljak, 17. 
ožujka, uz ovogodišnje obilježavanje Dana 
škole, ali i Dana župe i općine Lipovljani.

U dvorani Društvenog doma u Lipovlj-
anima, u kojoj su se nekada prikazivali kino 
filmovi, o projektu uzgoja lana, te snim-
ljenom dokumentarnom materijalu iz čega 
je nastao film, prisutnima je na premijeri 
govorila Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne 
škole. Zahvalila je svima koji su pomogli u 
ostvarenju projekta sadnje i uzgoja lana, a 
onda i u stvaranju dokumentarnog filma, 
o nekada izuzetno važnoj, a danas gotovo 
zaboravljenoj biljci plavnog cvijeta.

Dokumentarne kadrove ‘Od lana do 

ponjave’ snimio je Igor Tomek, tekst priče ko-
ja prati radnju filma napisala je Ljubica Rašo 
Belši, tekst je u filmu čitao Hrvoje Lukšić, 
a scenarij i režiju potpisuje Mirjana Faltis, 
ravnateljica Osnovne škole. Na uzgoju lana, 
a onda i u nastajanju filma, sudjelovalo je 15-
tak djece osnovne škole, 20-tak uglavnom 
članica Udruge žena iz Nove Subocke, te 
alati i oruđa iz zbirke obitelji Ožoga.

Svima njima, nakon prikazivanja, a po-
glavito Vjeri i Ivanu Ožoga, zahvaljeno je 
za iznimni trud na provođenju projekta, a 
zahvaljeno je i sponzorima projekta i filma. 
Zahvalnice su dobili svi pojedinačno, javno, 
na pozornici ispred velikog platna na kojem 
je održana premijera. I projekt uzgoja lana, i 
snimljeni film ‘Od lana do ponjave’, poslužit 
će u spašavanju tradicijskih vrijednosti 
našeg područja, te boljeg razumijevanja i 
vrednovanja nekadašnjeg težačkog života 
na ovim prostorima.

mjesto pa će sudjelovati ina državnoj smotri 
u Primoštenu. Nagrađeni su Nikolina 
Čulina, Lucija Zekić, Vida Bilogrević, Dejan 
Kozić, Domagoj Komljenović, Iva Skoko, 
Maja Santo, Andrea Mađar i Klara Ćosić, te 
voditeljica Ljubica Rašo Belši. Potom je na-
grada uručena i Kolindi Capan, čiji je likovni 
rad na županijskoj smotri LIK predložen za 
državno natjecanje. Nagrađena je i njena 
voditeljica, učiteljica Tomislava Franić. Na 
županijskom natjecanju iz njemačkog 
jezika Filip Krpes osvojio je 1. mjesto. 
Nagrađeni su on i njegova učiteljica 
Jadranka Franjić.  Za iznimno zalaganje 
u školskom sportu nagrađene su Ivona 
Žabek i Margareta Kokolek, te njihov men-
tor, nastavnik Georgije Šeba. Uz Dan škole 
proglašavaju se i najučenici škole. Ivan 
Milinović, učenik 6. razreda ostvaruje zav-
idne rezultate. Na županijskom natjecanju 
iz matematike osvojio je 2. mjesto. Njegova 
voditeljica je učiteljica Dijana Popović, a 
on je nagrađen kao ovogodišnji najučenik. 
Klara Ćosić je učenica koja sudjeluje u go-
tovo svim aktivnostima i projektima škole. 
Postiže izvrsne rezultate i sjajno se snalazi 
u mnogim ulogama. Na županijskom 
natjecanju iz geografije osvojila je 3. mjes-
to. Njena voditeljica je Ivana Toth, a Klara 
je nagrađena kao najučenica škole. Učenik 
Florijan Rožić postiže vrhunske rezultate 
u atletici. Za školu osvaja prva mjesta na 
atletskim natjecanjima pa ga je škola na-
gradila kao najsportaša za ovu školsku 
godinu. Nagrađivanju škole pridružila se i 
Matica hrvatska, ogranak Lipovljani, koja je, 
također, nagradila nadarene i vrlo uspješne 
učenike lipovljanske osnovne škole, a na-
grade je poredao Jure Klišanin. Svečanost 
uz Dan škole i blagdan Josipova završio je 
prikazom jednogodišnjeg odrađenog pro-
jekta ‘Od lana do ponjave’. Kroz scensku 
igru, učenici škole i članice Udruge žena 
‘Subočanka’ prikazali su sve radove na 
sjetvi, uzgoju, te obradi lana do konca, kao 
konačnog proizvoda, te njegovog tkanja u 
uporabne predmete. Scenski prikaz pratila 
je i etno izložba za koju je predmete osig-
urao OPG ‘Ožoga’ iz Nove Subocke, koji su 
sudjelovali u sijanju, uzgoju i obradi lana, 
koristeći negdašnje etno predmete.

Dan škole završio je obilaskom postav-
ljenih izložbi u školi i 1. susretom škola koje 
nose ime Josipa Kozarca.

vijence su položila izaslanstva općine Lipov-
ljani i Udruge dragovoljaca Domovinskog 
rata, te predstavnici udruga građana i na-
cionalnih manjina općine Lipovljani. Darijo 
Šimić, župnik lipovljanske župe izmolio je 
molitve, a zbor ‘Lira’ otpjevao je dvije pri-
godne pjesme.

Nakon svečanog polaganja vijenaca i 
svijeća, u župnoj crkvi sv. Josipa, održano 
je koncelebrirano misno slavlje koje je 
vodio Igor Fedešin, župnik lipovljanske 
grkokatoličke župe sv. Ane. Na misi u čast 

nebeskog zaštitnika sv. Josipa, bili su 
i čelnici općine Lipovljani Mario Ri-
bar, načelnik općine, Tomislav Lukšić, 
njegov zamjenik, Ana Doležal, pred-
sjednica Općinskog vijeća i gosti 
općine Lipovljani.

Iz župne crkve, čelnici i uzvanici 
potom su se uputili u Društveni dom 
gdje je održana svečana sjednica na 
kojoj su uručena javna priznanja, 
godišnje nagrade općine Lipovljani, 
za doprinos u razvoju ove općine koja 
je formirana prije 21 godinu.

N AG R A Đ E N I     NAJUSPJEŠNIJI 
UČENICI   UZ   DAN   ŠKOLE

PREMIJERNO PRIKAZAN DOKUMENTARNI
FILM  “OD  LANA  DO  PONJAVE”

POLAGANJE  VIJENACA  I  MISNO  SLAVLJE
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Uslijed izvanredne situacije porasta 
vodostaja Save i pritoka, a zbog naglog 
topljenja snijega i dolaska u naše područje 
većeg vodenog vala iz Slovenije, 16.veljače 
2014.g., proglašeno je izvanredno stanje 
obrane od poplava za područje Općine Li-
povljani točnije mjesto Kraljeva Velika. U 
tom svojstvu je u Vijećnici općine Lipovljani, 
a na poziv Općinskog načelnika, održan sas-
tanak sa Županijskim stožerom za obranu od 
poplava. Na sastanku su iznesene činjenice 
svih relevantnih državnih, županijskih i 
općinskih službi zaduženih za praćenje i 
reakcije u takvim situacijama. Ovaj sastanak 
je imao za cilj preventivno i pripremljeno 
djelovati u svrhu rješavanja svih radnji, da 
bi se spriječile i ublažile posljedice poplave, 
koja se najavljuje, istakao je između os-
taloga Mario Ribar općinski načelnik u 
Lipovljanima. Članove županijskog stožera 
upoznao je sa svim predradnjama u slučaju 
poplave oko eventualne potrebe evakuacije 
ljudi, životinja, spašavanja imovine, opskrbe  
hranom i vodom, trenutnim angažiranim 
snagama VZO Lipovljani i četiri DVD-a i 
mještana koje djeluju na preventivi obrane 
od poplave, ostvarenim kontaktima sa 

svim nadležnim 
s l u ž b a m a 
koje su na raspo-
laganju i koje će 
biti angažirane u 
slučaju poplave.

Zlatko Pješ, 
z a p o v j e d n i k 
VZO Lipovljani je 
upoznao prisutne 
sa aktivnostima koje se trenutno provode 
i planirane radnje u slučaju potrebe te 
raspoloživost i opremljenost vatrogasnih 
snaga.

Na sjednici stožera, bili su prisutni i za-
mjenik načelnika, Tomislav Lukšić, ispred 
općinskog JUO, Natalija Rohan, ispred doma 
zdravlja, ambulante Lipovljani, Gordana Ri-
bar, ispred komunalnog poduzeća, Miroslav 
Pavičić, ispred MO K.Velika, Marinko Sabadoš, 
Josip Kovačević i Zvonko Andrilović. Na sjed-
nici osim članova općinskog stožera bili su 
i pripadnici županijskog stožera za zaštitu 
i spašavanje i to redom prisutni: Robert 
Mikac, zapovjednik civilne zaštite RH i zam-
jenik načelnika zaštite i spašavanja RH koji je 
upoznao prisutne sa trenutnom situacijom na 

16.veljače 2014.
Sastanak kriznog stožera u Lipovljanima

Nakon što su u nedjelju, 16. veljače, 
proglašene izvanredne mjere obrane od 
poplave voda Save i njenih pritoka, na dje-
lu Sisačko-moslavačke županije za općine 
Jasenovac i Lipovljani, te grad Novsku, na 
području Općine Lipovljani nastavljena je 
temeljita priprema obrane od poplave. Već 
u nedjelju poslijepodne i navečer, natrpano 
je pijeskom 2.000 vreća, a u ponedjeljak, 
17. veljače dopodne natrpano je još 
2.000 vreća koje će se koristiti kod izrade 
zaštitnog, tzv. zečjeg nasipa.

Kako bi rasteretili retenciju Lonjsko polje 
i pronašle mjesto za smanjivanje novog 
vodnog vala koji se najavljuje iz Slovenije, 
Hrvatske vode pustile su dio vode van re-
tencije, koja se širila po livadama i šumama 
od Save i Lonjskog polja prema autocesti, 
dok je već u ponedjeljak oko podne voda 
poplavila cestu između Trebeža i Kraljeve 
Velike i širila se šumom i livadama prema 
naselju. Nakon snimanja terena i utvrđivanja 
širenja poplavne površine, odlučeno je da 
se gradi nasip koji će braniti kuće u donjem 
djelu Kraljeve Velike, koje su na nadmorskoj 
visini ispod 95 metara n.m., a smještene su 
oko kanala Željan.  U Društvenom domu 
u Kraljevoj Velikoj, a u suradnji sa Crvenim 
križom u tom vremenu, pripremljen je pro-
stor s 50 ležaja za, eventualnu evakuaciju 
najugroženijih obitelji.

O trenut-
nom stanju na 
u g r o ž e n o m 
području, u 
ponedjeljak, 17. 
veljače uvečer, 
raspravljao je 
i Stožer za ob-
ranu od poplave 
Općine Lipov-
ljani, koji je od 
toga dana svaku 
večer, od 18 
sati, idućih 11 dana, zasjedao, te analizirao, 
raspravljao i donosio planove i Odluke 
vezane uz mjere obrane od poplave.  Za-
povjednik Zlatko Pješ svakodnevno je 
izvještavao sve članove stožera o predrad-
njama i svim odrađenim aktivnostima, 
vezanim uz mjere obrane i upozoravao na 
određene prijetnje koje se mogu dogoditi, 
a u izvješću su ga nadopunjavali  i  Tomislav 
Naglić, predstavnik Hrvatskih voda, is-
postave Novska, sa suradnikom Tomislavom 
Pavičićem, upoznavši članove stožera o ak-
tivaciji djelatnika Vodoprivrede Novska na 
zaštiti najugroženijeg dijela Kraljeve Velike.

Članovi Stožera za obranu, izvješteni su 
da je u ponedjeljak stiglo 5 pumpi ‘muljača’ 
za ispumpavanje vode, koje će se koristiti 
za obranu kuća, a dobivene su na revers 

od Civilne zaštite Republike Hrvatske. U 
pripremi su bile i cisterne za pitku vodu, 
ako bude potrebno njeno korištenje. 
Članovi mjesnog odbora Kraljeve Velike 
bili su zaduženi za obilazak ugroženih 
domaćinstava i utvrđivanju njihove 
potrebe. Svi članovi vatrogasnih društava 
pozivani su po potrebi, a u prethodna dva 
dana radili su na poslovima obrane članovi 
sva 4 vatrogasna društva Vatrogasne zajed-
nice općine Lipovljani, te mnogi mještani 
Kraljeve Velike i okolnih mjesta općine 
Lipovljani.

Nakon održanog sastanka, oko 20 sati, 
u ponedjeljak, 17. veljače načelnik općine 
Mario Ribar i članovi Stožera za obranu 
još jednom su obišli ugroženo područje u 
Kraljevoj Velikoj. 

17.veljače 2014.
Započela izgradnja zaštitnog nasipa u Kraljevoj velikoj

terenu i eventualnim prognozama, te mogući 
razvoj događanja i eventualne posljedice ko-
je bi mogle nastati, Slavko Tucaković  i Mijo 
Brlečić , zapovjednik vatrogasne zajednice 
SMŽ, Epidemiolog zavoda za javno zdravst-
vo SMŽ, Marija Starčević i Vlado Antolić, viši 
sanitarni inspektor, Zamjenik županice SMŽ 
Ivan Nekvapil, Tomislav Naglić predstavnik 
Hrvatskih voda,  vodno gospodarske is-
postave Novska, Subocka - Strug i načelnik 
PP Novska Jure Klišanin sa suradnicima. 

Nakon sastanka, stožer je obišao potenci-
jalno ugroženi teren i akcije koje je provodila 
vatrogasna zajednica općine Lipovljani sa 
svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, 
zajedno sa mještanima na pripremi i punjen-
ju vreća sa pijeskom i ostalim aktivnostima.

KRONOLOGIJA DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI OKO   OBRANE OD POPLAVE U KRALJEVOJ VELIKOJ
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U utorak, 18. veljače, oko 19 sati, prema 
planu Stožera za obranu i spašavanje općine 
Lipovljani, dovršena je izgradnja zaštitnog 
nasipa u donjem djelu Kraljeve Velike. Tom 
gradnjom je osigurano od poplave 13 di-
rektno najugroženijih domaćinstava u tom 
naselju općine Lipovljani (indirektno njih 
30tak), te izgrađen temelj za daljnji nas-
tavak obrane od poplave tijekom nailaženja 
vode od Save i njenih pritoka. Graditelji na-
sipa bili su vatrogasci Vatrogasne zajednice 
općine Lipovljani uz pripomoć vatrogasaca 
VZO Novska. Uz njih, radili su djelatnici ko-
munalnog poduzeća Lip-Kom Lipovljani, 
djelatnici Vodoprivrede Novska i mještani 
Kraljeve Velike i okolnih mjesta u općini, ali i 
izvan nje. Koordinaciju vodi stožer za zaštitu 
i spašavanje općine Lipovljani, na čelu sa 
načelnikom Općine Lipovljani Mariom 
Ribarom  uz djelatnike Hrvatskih voda, a op-
erativno na terenu koordinira zapovjednik 

18.veljače 2014.
Izgrađen zaštitni nasip u Kraljevoj velikoj, ali dolaze tri najkritičnija dana za obranu

VZO Lipovljani Zlatko Pješ. U utorak poslije 
podne vatrogasci VZO Lipovljani sa 6 pumpi 
muljača započeli su ispumpavati vodu iz 
branjenog dijela okućnica, a djelatnici Vodo-
privrede i Lip-Kom-a su zasipali odvodne 
kanale prema potoku Željanu, kako bi njima 
spriječili dotok vode u naselje.

Stožer za obranu i spašavanje održao je u 
utorak, 18. veljače navečer kraću sjednicu na 
terenu, u Kraljevoj Velikoj i konstatirano  da 
su planirani radovi na izgradnji obramben-
og nasipa napravljeni prema planu, te da će 
se nastaviti podizanje visine nasipa prema 
potrebi. Nastavlja se rad i na obrani kuća i 
domaćinstava koje za sada nisu štićene te 
izvidjeti potrebu gradnje zaštitnog nasipa s 
lijeve strane ceste prema Trebežu.

Djelatnica GD Crvenog križa Novska i 
članica općinskog stožera,  Melita Mihalić, 
izvijestila je Stožer za obranu od poplave 
da je Društveni dom u Kraljevoj Velikoj 

spreman za prihvat eventualne evakuacije 
stanovništva, pa je osigurano 50 ležajeva.

Na terenu svakog dana ima 50-tak 
mještana općine Lipovljani, najviše vatro-
gasaca, ali i ostalih građana, koji sudjeluju 
u radovima punjena veća s pijeskom, nji-
hovom prijevozu i postavljanju u nasipa, 
na ispumpavanju vode i na kontroliranju 
poplave i vodostaja. Nadzor vodostaja i 
nasipa se vrši danonoćno, a za dragovoljce 
obrane od poplave osigurava se dio hrane i 
pića preko općine. 

U noći s utorka na srijedu, 19. veljače, 
20-tak vatrogasaca domaćeg DVD-a, do 3 
sata ujutro punilo je vreće i podizalo visinu 
tek izgrađenog nasipa. Voda na najzapad-
nijem dijelu izgrađenog nasipa, uz Željan, 
prijetila je prebaciti nasip, a da ne bi počela 
pritjecati u branjeni prostor oko obiteljskih 
kuća, nastavilo se sa učvršćivanjem i podi-
zanjem nasipa. Organiziranim braniteljima, 
vatrogascima, djelatnicima Vodoprivrede, 
‘LIP-KOM’-a, ‘Hrvatskih voda’ i članovima 
Stožera za zaštitu i spašavanje stalni ra-
dovi na obrani od poplave u Kraljevoj 
Velikoj koji  su u ovom trenutku trajali četiri 

dana svakodnevne ih aktivnosti punjenja 
i slaganja vreća s pijeskom dodatno uma-
raju. U prva četiri dana obrane od poplave 
izgrađeno je oko 1.200 metara zaštitnog 
nasipa u komadu u koji je ugrađeno oko 
8.000 tisuća vreća pijeska.

U Stožeru općine Lipovljani su ispitali 
mogućnost angažiranja dodatnih snaga, koji 
bi pomogli u utvrđivanju izgrađenih zečjih 
nasipa, te izgradnji novih ukoliko se za to ut-
vrdi potreba. Zatražena je dodatna oprema 
poput pumpi za ispumpavanje vode većih 
kapaciteta, a tijekom srijede, 19. veljače, 
Šumarija Lipovljani i Ribnjaci Lipovljani stavili 

su Stožeru za obranu na raspolaganje svoje 
ljudstvo i opremu, te mehanizaciju, na čemu 
je kasnije na sjednici Stožera zahvaljeno.

19.veljače 2014.
Podizana visina zaštitnog nasipa u Kraljevoj velikoj

U četvrtak, 20. veljače, u popodnevnim 
satima započelo je zasipavanje Željana, 
kanala na Urijama, najnižem dijelu Kraljeve 
Velike, u koji se u normalnim prilikama slije-
va većina oborinskih voda Kraljeve, i voda iz 
obližnjeg ribnjaka, i njime otječu u Lonjsko 
polje, odnosno Strug. No, zbog visokog vo-
dostaja vode u Lonjskom polju sada ta voda 
iz Save preko Lonjskog polja vraća vodu 
Željanom u Kraljevu Veliku i prijeti poplav-
ljivanju Urija i županijske ceste Lipovljani 
– Kraljeva Velika – Piljenice.

Zato je odlučeno u koordinaciji s Hrvats-
kim Vodama, ispostavi u Novskoj, da se s 
južne strane županijske ceste kanal Željan 
zasipa zemljom i izgradi nasip, kako bi se 
spriječio dalji dotok vode, a da se voda sa 
sjeverne strane ceste agregatima prebacuje 
u područje koje već plavi. U navozu zemlje 

20. veljače 2014.
Zasipavanjem zemlje započelo pregrađivanjem Željana s južne strane  županijske ceste

u Željan pomagali su kamioni Hrvatskih 
šuma, Šumarija Lipovljani, a pregradnu bra-
nu radio je bager Vodoprivrede.

Kako voda raste po 1 centimetar na sat, 
a najavljuje se i novi vodni val, prišlo se 
izgradnji i zaštitnog nasipa od zemlje na li-
jevoj strani ceste prema Trebežu, koji će biti 
dug od 150 do 200 metara. Voda na toj stra-
ni nešto sporije pritječe, a i teren na kom su 
kuće i gospodarske zgrade viši je za metar 
pa će se gusjeničarom napraviti tek jedan 
dio nasipa, a budno pratiti rast vode.

Vatrogasci su, cijelu noć od srijede na 
četvrtak dežurali uz motorne agregate, ko-
jima prebacuju vodu iz sabirnih kanala jer je 
gotovo čitavu noć padala kiša. Kako je većina 
odvodnih kanala uz cestu zasipana, da bi se 
obranilo 13 najugroženijih domaćinstava u 
Kraljevoj Velikoj, vatrogascima i svima koji 

rade na obrani, kiša nije saveznik u poslovima 
obrane. Njezino padanje već izaziva dodatne 
probleme i stalno ispumpavanje kanala.

Graditelji zaštitnih, zečjih nasipa, ugradi-
li su do četvrtka, 20. veljače oko 13.000 
vreća s pijeskom.
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Od petka, 21. veljače i službeno je zatvorena županijska cesta Lipovljani-Kraljeva Velika-
Piljenice zbog mjestimičnog prelijevanja nabujalih voda između Kraljeve Velike i Gradina. 
Tijekom dana mjerenja su pokazala da je voda počela sporije doticati do branjenog područja 
u Kraljevoj Velikoj, pa sada raste 1 centimetar u dva sata, a ukupno je porasla, u odnosu na 
četvrtak, 13 centimetara u protekla 24 sata.

Zbog kiše tijekom noći, pumpe za ispumpavanje u stalnom su radu. Nakon uspješnog za-
sipavanja Željana s južne strane županijske ceste, dovezena je jedna snažna pumpa kapciteta 
300 litara vode u sekundi koja prebacuje vodu preko ceste, iz gornjeg dijela Željana, u donji 
koji već plavi livade i okućnice. Tom pumpom se rasterećuje visoki vodostaj, kako bi se sman-
jile zaobalne i oborinske vode, koje su prijetnja branjenom dijelu kuća u Kraljevoj Velikoj.

21.veljače 2014.
Montiran snažan agregat za prebacivanje vode, vodostaj raste nešto sporije

U organizaciji Gradskog društva Crvenog 
križa Novska, u petak, 21. veljače, poplavom 
najugroženije područje u Kraljevoj Velikoj, 
oko kanala Željan, obišao je Robert Markt, 
izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, 
sa suradnicima Suzanom Korbar, voditeljicom 
ureda CK i članovima Službe za djelovanje u 
katastrofama HCR-a. U pratnji su im bili Zoran 
Prpić, ravnatelj i Melita Mihalić, djelatnica 
Crvenog križa Novska, a na najugroženijem 
području dočekao ih je Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani i voditelj stožera za zaštitu 
i spašavanje općine Lipovljani i Zlatko Pješ, 
zapovjednik VZO Lipovljani i prvi operativac 
obrane od poplave u Kraljevoj Velikoj.

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i 

Hrvatski crveni križ pripomogao obrani donacijom pumpi za izbacivanje vode
voditelj Stožera za zaštitu i spašavanje općine 
Lipovljani, čelništvu Hrvatskog Crvenog 
križa pokazalo je trenutno stanje obrane 
od poplave u Kraljevoj Velikoj, upoznao 
ih s provedenim preventivnim mjerama, 
a djelomično je i obiđen zaštitni nasip, 
izgrađen u proteklih 5 dana intenzivne ob-
rane od nadolazeće visoke vode.

Rober Markt, izvršni predsjednik HCK, 
predao je članovima općinskog Stožera za 
zaštitu i spašavanje 4 pumpe muljače za 
ispumpavanje vode, i to je ono što je trenut-
no najpotrebnije vatrogascima i svima onima 
koji sudjeluju u obrani od poplave u Kraljevoj 
Velikoj. Hrvatski Crveni križ kao državna hu-
manitarna organizacija spremna je za krizna 

djelovanja i ima mogućnosti pomoći i dru-
gim sredstvima prema potrebi postradalih. 
S viđenim i poduzetim mjerama obrane 
u Kraljevoj Velikoj izaslanstvo Hrvatskog 
Crvenog križa bilo je zadovoljno, a ponudi-
lo je i druge agregate, i isušivače vlage, po 
potrebi, kad završi obrana od poplave i vide 
se razmjeri pričinjene štete.

Izaslanstvo općine Žumberak iz 
Zagrebačke županije, koje su predvodili 
Zdenko Šiljak, načelnik općine, predalo je 
općini Lipovljani vrijednu humanitarnu 

Čelništvo Općine Žumberak predalo je humanitarnu pomoć u Kraljevu veliku
pomoć, koja je deponirana u 
Društvenom domu Kraljeva 
Velika, čiji su mještani već 
tjedan dana ugroženi od 
visokih voda Save i njenih 
pritoka. Čelništvo općine 
Žumberak, u petak, 21. 
veljače u popodnevnim sati-

ma, dočekao je Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani, sa suradnicima i poveo ih na 
najugroženiji dio općine. Uz  Zdenka Šiljka, 
načelnika i Ivicu Berdika, predsjednika vijeća, 

vrijednu donaciju u Kraljevu Veliku dove-
zli su Marko Vlahović, zamjenik načelnika 
općine Žumberak, Neđo Marić, zamjenik 
predsjednika Općinskog vijeća, te tri djelat-
nika komunalnog poduzeća iz Žumberka. 
Na ovoj vrlo vrijednoj, a ujedno i jednoj od 
prvih humanitarnih pomoći, za mještane 
Kraljeve Velike, zahvalio se kolegi načelniku,  
Mario Ribar, načelnik općine i predstavnici 
Mjesnog odbora Kraljeva Velika. Izaslanstvo 
općine Žumberak potom je obišlo poplavom 
najugroženiji dio Kraljeve Velike.

Na sjednici Stožera za zaštitu i 
spašavanje općine Lipovljani, koji je održan 
u nedjelju, 23. veljače navečer, utvrđeno da 
izvanredne mjere obrane od poplave traju 
već punih 7 dana. Općinski Stožer je ocijen-
io da je napravljen dobar posao na direktnoj 
zaštiti 13-tak obiteljskih domaćinstava u 
Kraljevoj Velikoj, odnosno u indirektnoj ob-
rani 30-tak domaćinstava i da se, bez obzira 
na sve, posao na obrani kuća stanovnika 
Kraljeve Velike i vrijedne njihove imovine, 
mora nastaviti. Preventiva koja je započeta 
u nedjelju, 16. veljače na lipovljanskom 
području dala je rezultate jer se djelovalo 
brzo i na vrijeme. Da bi malo predahnuli i 
odmorili od svakodnevnog punjenja i post-
avljanja vreća, vatrogasce s područja općine 
Lipovljani i stanovnike Kraljeve Velike, 

22. i 23. veljače 2014.
Intezivna  obrana  se  nastavlja

zamijenili su sus-
jedi s područja 
grada Novska, 
u subotu, 22. 
veljače. Vatro-
gasna zajednica 
grada Novska organizirala je dolazak 30-tak 
vatrogasaca iz vatrogasnih društava novl-
janskog područja, koji su radili na punjenju, 
ali i postavljanju  punih vreća na najniže 
dijelove, uz cestu Kraljeva Velika-Piljenice.  
U subotu, 22. veljače, tijekom dana voda 
nije puno rasla, no u popodnevnim satima 
vodostaj se počeo brzo i snažno podizati, 
pa su u noćnim satima dodatno ugrađivane 
vreće na mjestima gdje je prijetilo preli-
jevanje zaštitnog nasipa.

U nedjelju, 23. veljače ujutro kamioni su 

dovezli nove tone pijeska, koji se je punio 
u vreće, pa je na kraju dana u pripremi za 
postavljanje bilo novih 4.000 vreća. 

U Kraljevoj Velikoj, od ranih jutarnjih sati 
prioritetno se od zaobalnih voda branila 
obiteljska kuća Vlade Radinovića, koja je 
ograđena je s 1.500 vreća. Kako bi se smanjile 
zaobalne i oborinske vode, precrpne pume su 
radile čitavu nedjelju, a dovezen je u pomoć i 
vatrogasni agregat iz DVD-a Piljenice.

Intenzivna obrana od poplave nastavit 
će se i tijekom posljednjeg tjedna u veljači.
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Najavu rasta vodostaja još slijedeća 
3 dana, u Stožeru za zaštitu i spašavanje 
općine Lipovljani shvatili su ozbiljno, pa su 
radovi na podizanju nasipa u najkritičnijem 
dijelu Kraljeve Velike, u ponedjeljak, 24. 

veljače, drugog tjedna obrane od poplava, 
nastavljeni gradnjom zaštitnog nasipa i 
punjenjem vreća s pijeskom. Kako bi osig-
urali zaštitu obiteljskim domaćinstava s 
lijeve strane ceste prema Trebežu, zatraženo 
je od Hrvatskih voda da se nastavi izgrad-
nja zemljanog nasipa. Tako je gotovo cijelog 
ponedjeljka, 24. veljače, bager Vodoprivrede 
izgrađivao zaštitni nasip visine jednog me-
tra, a dužine 100-njak metara prema višim 
kotama, prema centru mjesta Kraljeve Velike.

Uz podizanje zemljanog nasipa, koji 
će biti odlična brana nadolazećoj vodi, 
nastavljeno je punjenje vreća s pijeskom. 
S vrećama je povisivan nasip iza kuća, s 
desne strane ceste prema Trebežu, pre-
ma Željanu, u koji je tijekom ponedjeljka 
doteklo novih 8 centimetara vode, pa se i 
dalje radi na povišenju i učvršćenju nasipa. 
Vrtovi, oranice i livade okućnica, ispod tog 

najugroženijeg dijela Kraljeve Velike sada 
su pod vodom dubljom od 60 centimetara.

U ponedjeljak napunjeno je oko 2.000 
novih vreća. Bala plastične folije ugrađena 
je kako bi zaštitila izgrađene nasipe od vode 
i raskvašivanja, a time i oštećivanje. Iz Vodo-
privrede je dovezeno još vreća koje će se 
puniti idućih dana, a do ponedjeljka 24. veljaće 
je ugrađeno oko 21.000 vreća s pijeskom.

Stanje na Opekama je također ozbiljno. 
Prilazna cesta je, za sada, poplavljena 10-
tak centimetara u dužini oko 100 metara.

U protekla 3 dana jedan topli obrok za 
sve angažirane na poslovima obrane od 
poplave, dovoze vatrogasci Vatrogasne 
zajednice grada Novska, iz javne kuhinje 
Caritasa Sisačke biskupije. Ostale obroke, 
te vodu i napitke osigurava općinski Stožer 
za zaštitu i spašavanje, a svakodnevno ih 
dijele žene iz Udruge žena ‘Veličanke’.

24.veljače 2014.
U zaštitne nasipe već je ugrađena 21.000 vreća punjenih pijeskom

Biskup Požeške biskupije Antun 
Škvorčević, u pratnji Darija Šimića, župnika 
lipovljanske župe, župnika Đure Cvitića i 
Gorana Lukića, ravnatelja biskupijskog Car-
itasa, obišao je u ponedjeljak, 24. veljače 
u popodnevnim satima Kraljevu Veliku, 
u župi Sv. Josipa, u kojoj su već 9 dana na 
snazi izvanredne mjere obrane od poplave. 
Dočekao ga je Mario Ribar, načelnik općine 
Lipovljani, Tomislav Lukšić, zamjenik 
načelnika, Zlatko Pješ, vatrogasni zapovjed-
nik VZO Lipovljani i Melita Mihalić, članica 
stožera i predstavnica Crvenog križa, te os-
tali članovi stožera za zaštitu i spašavanje i 
upoznali ga s trenutnim stanjem obrane od 
poplave u mjestu Kraljeva Velika.

Svojim dolaskom na poplavom 
ugroženo područje, u Kraljevoj Ve-
likoj, biskup Antun Škvorčević želio je 
posvjedočiti svoju blizinu s ugroženima, 
suosjećajnost, duhovnu dimenziju i mo-
litve sa stanovnicima u nevolji. Domaćine 
je upitao i što biskupijski Caritas može 
učiniti na ublažavanju najtežih potreba 

Biskup Antun Škvorčević obišao Kraljevu veliku i u crkvi sv. Antuna vodio misno slavlje
stanovnika i obrane od poplave, 
pa je dogovoreno da će potrebe 
biti rješavane sa župnikom Darijom 
Šimićem.

Na raskrižju ceste za Kraljeva Velika 
– Trebež, inače mjestu punjenja vreća 
s pijeskom, biskup Antun Škvorčević, 
sastao se s vatrogascima koji rade 
na poslovima obrane i s članicama 
Udruge žena iz Kraljeve Velike, 
koje svakodnevno sudjeluju u orga-
niziranoj pripremi hrane za sve koji 
rade na poslovima obrane. Pohvalio je 
njihov rad, ohrabrio ih za dalje poslove 
i pozvao na molitvu. Zahvalio je svima 
za vlastitu žrtvu u nastojanju obrane 
svojih i kuća svojih susjeda i prijatelja.

Nakon obilaska najugroženijeg 
dijela Kraljeve Velike, biskup Antun 
Škvorčević i župnici u pratnji, uputili su se u 
crkvu sv. Antuna u Kraljevoj Velikoj gdje je 
slavio misno slavlje.

U uvodu u misno slavlje biskup je 
rekao kako je svojim dolaskom u Kraljevu 

Veliku, a prije toga u Trebež i Bukovicu, 
želio posvjedočiti svoju blizinu, s ljudima u 
nevolji, te svima zahvalio i pozvao na molit-
vu za one koji stradavaju u poplavi i sve one 
koji im pomažu. Misno slavlje pratili su vjer-
nici Kraljeve Velike i čitave lipovljanske župe.

Obilazeći poplavom ugrožena područja donje Posavine, u ponedjeljak, 24. 
veljače, Marina Lovrić Merzel, županica Sisačko-moslavačke županije, u prat-
nji dožupana Ivana Nekvapila i Zdenka Vahovca te Mije Brlečića, zapovjednika 
Vatrogasne zajednice SMŽ i članova županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje, 
obišla je i Kraljevu Veliku, na području općine Lipovljani. Dočekali su ih Mario 
Ribar, načelnik općine Lipovljani, Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine 
Lipovljani, Zlatko Pješ, zapovjednik VZO Lipovljani, Melita Mihalić članica 
općinskog stožera ispred Crvenog Križa Novska, Marinko Sabadoš, Josip 
Kovačević, te Zvonko Andrilović članovi stožera ispred MO Kraljeve Velike.

Na cesti za Trebež, županici i suradnicima obrazloženo je trenutno stanje 
s visokim vodama i obranom od poplave. Nastavlja se izgradnja, ojačavanje i 
povisivanje zaštitnog nasipa.

Zajedno s domaćinima, županica je obišla i dio Kraljeve Velike kod Željana, 
gdje je trenutno najkritičnije stanje i vatrogasci se cjelodnevnim akcijama 
ispumpavanja bore za četiri kuće koje su najugroženije.

Stanje je ozbiljno
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Kako su dani iscrpnih aktivnosti 
uspješnog poduzimanja izvanrednih mjera 
obrana od poplava u mjestu Kraljeva Velika 
sada iza nas, želio bih se u ime Općine Lipov-
ljani, Stožera za zaštitu i spašavanje Općine 
Lipovljani i mještana Kraljeve Velike, zahvali-
ti svima koji su na bilo koji način sudjelovali i 
pomogli u aktivnostima obrane od poplave.

Naime, velike količine oborina i izli-
jevanje rijeke Save probijanjem nasipa 
uzrokovali su poplave u naselju Kraljeva 
Velika, za koje je proglašeno izvanredno 
stanje obrane od poplava dana 16. veljače 
2014. godine.

Budući da se na obrani od poplava inten-
zivno radilo gotovo dva tjedna, sa kasnijim 
dežurstvima na izgrađenim nasipima i duže, 
u navedene aktivnosti su bile uključene 
mnoge institucije, udruge te pojedinci.

Ovim putem u ime cijele Općine Lipov-
ljani, Stožera za zaštitu i spašavanje Općine 
Lipovljani, mještana Kraljeve Velike, želim 
zahvaliti:

- Vatrogasnoj zajednici Općine Li-
povljani i članovima svih Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava Općine Lipovljani 
(DVD Kraljeva Velika, DVD Lipovljani, DVD 
Piljenice i DVD Krivaj,),

U popodnevnim satima, u srijedu, 26. veljače ugroženo područje Kraljeve Velike 
obišao je Milan Mateša, direktor vodno gospodarskog odjela za srednju i donju Sa-
vu Hrvatskih voda. U pratnji Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani, Zlatka Pješa, 
zapovjednika VZO Lipovljani, te Josipa Kovačevića, u ime mještana Kraljeve Velike, 
obišao je postavljene zečje nasipe u ugroženom dijelu Kraljeve Velike.

Načelnik Mario Ribar nabrojio je provedene mjere izvanredne obrane od poplave, 
a sve učinjeno, posebno zaštitne nasipe i osobno je obišao direktor Milan Mateša. Po-
hvalio je sve angažirane snage na obrani od poplave i izrazio veliko zadovoljstvo što ni 
jedna obiteljska kuća nije poplavljena.Zajedno s  domaćinima, direktor Mateša razma-
trao je posljedice sadašnje poplave, te mogućnosti budućeg preventivnog djelovanja 
obrane od poplave kroz izgradnju trajnog nasipa u Kraljevoj Velikoj.

Ukoliko zakonske procedure to dozvole, mogućnost početka izgradnje trajnog na-
sipa, ali i ulaganja u bolju regulaciju kanala Željan, moguće su već ove godine.

26.veljače 2014.
Direktor Hrvatskih voda Milan Matoša obišao Kraljevu veliku - najavljena izgradnja nasipa

Za značajnih 5 centimetara, konačno je u četvrtak, 27. veljače,  pao vodostaj 
uz izgrađene zaštitne nasipe u Kraljevoj Velikoj. Nakon stagnacije rasta vodostaja 
u srijedu, 26. veljače, kada je porastao svega za 1 centimetar, već umorni vatro-
gasci domaćeg vatrogasnog društva, koji danonoćno dežuraju uz zečje nasipe 
i pumpe koje izbacuju zaobalnu vodu, dočekali su da je voda započela opadati.

Dok se voda značajno ne povuče u šumu i Lonjsko polje, za vatrogasce 
Općine Lipovljani trajat će stalna dežurstva. Također, stalno će se ispumpavati 
bazeni oko branjenih kuća, a nastavlja se briga za ugrožene stanovnike pa će 
se najugroženijim i dalje dostavljati voda za piće i osnovne namirnice.

Stožer za zaštitu i spašavanje općine Lipovljani i dalje vodi brigu o zaštiti. 
Stalna dežurstva vršit će vatrogasci DVD-a Kraljeva Velika, a još 10 vatrogasaca  
ostalih općinskih DVD-a bit će u stalnoj pripravnosti. Otjecanje vode i sanacija 
ugroženog područja potrajat će, kažu stručnjaci, puno duže nego li je trajalo 
njeno razlijevanje i neposredna opasnost od plavljenja obiteljskih kuća. Una-
sipe ukupne dužine oko 1 800 m’, ugrađeno je oko 28.000 vreća s pijeskom.

27.veljače 2014.
Započelo opadanje vodostaja

- Mjesnim odborima Općine Lipov-
ljani (MO Kraljeva Velika, MO Krivaj, MO 
Lipovljani, MO Piljenice), te mještanima 
Kraljeve Velike i ostalih pripadajućih naselja 
naše općine

- Obveznicima civilne zaštite Općine 
Lipovljani,

- Hrvatskim vodama, direkciji i VGI 
Novska, Subocka-Strug,

- Djelatnicima Vodoprivrede Novska,
- Vatrogasnoj zajednici grada Novske i 

članovima svih DVD-ova s područja susjed-
nog grada Novska,

- Hrvatskim šumama; Šumarija Lipovl-
jani i Šumarija Kutina,

- Hrvatskom crvenom križu Hrvatske i 
Hrvatskom crvenom križu Novska,

- Elektri Križ, HEP ODS Pogon Kutina,
- PP Novska,
- Djelatnicima LIP-KOM d.o.o. Lipovljani,
- Udrugama; Udruzi žena Veličanke, 

Udruzi žena Mlinarice, Lovačkom društvu 
Lipovljani, UDVDR RH ogranak Lipovljani,

- Župi sv. Josipa Lipovljani i Požeško-
slavonskoj biskupiji,

- Caritasu sisačke biskupije,
- Državnoj upravi zaštite i spašavanja 

Centar 112,

- Vatrogasnoj zajednici Sisačko-
moslavačke županije,

- Sisačko moslavačkoj Županiji,
- Županijskoj upravi za ceste SMŽ,
- Zavodu za javno zdravstvo SMŽ.
Na prikupljenim donacijama u svrhu 

pomoći u obrani od poplave i poplavom 
pogođenim mještanima zahvaljujem se;

- Općini Molve,
- Općini Sirač,
- Općini Žumberak,
- PP Orahovici,
- OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani,
- Slastičarni Korzo, Lipovljani,
- Pizzerii Faf i CB Gama Lipovljani, CB 

Barba Lipovljani, te
- Trgovačkim obrtima Šego i Šego Duo, 

Lipovljani.
Zahvaljujemo se i svima koji su na bilo 

koji način doprinijeli aktivnostima obrane 
od poplave, a slučajno nisu spomenuti u 
ovom priopćenju, te se posebno zahvalju-
jem  i svim medijima koji su pratili aktualne 
događaje same poplave i pravovremeno 
izvještavali javnost o stanju na samom 
terenu u mjestu Kraljeva Velika.

                                        Općinski načelnik
                                             Mario Ribar, dipl.oec.

ZAHVALA NA VELIKOM DOPRINOSU U AKTIVNOSTIMA 
OBRANE OD POPLAVE U MJESTU KRALJEVA VELIKA
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U čast 200. obljetnice rođenja 
Tarasa Ševčenka, 2014. godina 
proglašenja je njegovom godinom. 
Na mnogim mjestima obilježena 
su dva stoljeća njegovog rođenja, 
a među njima, i u Lipovljanima, u 
prostorijama Kulturno -prosvjet-
nog društva ‘Karpati’.Ovogodišnje 
književno veče i odaziv velikog broja 
članova i gostiju na njega, može se 
tumačiti i kao svojevrsna potpora 
Ukrajini i Ukrajincima upućena iz Lipovljana, 
s obzirom na trenutno stanje u toj zemlji.

Teške (ne)prilike u Ukrajini i ponovna 
borba za neovisnost i teritorijalnu cjelovitost, 
odredila je i temu ovogodišnje književne 

Maskenbalom učenika razredne nastave u 
Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima, 
na sam fašnik, u utorak, 4. ožujka obilježeno 
je pokladno vrijeme. Dvjestotinjak učenika 
u pratnji svojih učiteljica u školskoj sportskoj 
dvorani, pjesmom i plesom izvelo je jednosatni 
program, nakon čega su se svi zajedno zabavl-
jali uz glazbu i pripremljene krafne. Kao i svake 
godine maske su bile zanimljive i maštovite. 
Povorku maškara predvodili su pačići, a slijedi-
li su ih satovi, prinčevi, note, karatisti, kolačići, 
klaunovi, štrumfovi, kukuruzi i zaljubljena srca. 
Bilo je tu i drugih pojedinačnih maski, koje su 
se, također, zabavljale u školskoj dvorani. Pov-
orku malih maškara, njihov ples i zabavu pratio 
je i veliki broj roditelja, baka i djedova i svih lju-
bitelja maskenbala.

Članovi KUD-a ‘Lipa’ bili su po 4. pu-
ta zaredom domaćini ‘Dječjih folklornih 
susreta’, u Društvenom domu Lipovljani, 
priredbe koja je održana pod pokroviteljst-
vom Turističke zajednice općine Lipovljani. 
‘Dječji susreti’ održani su u subotu, 1. 
ožujka, a uz domaćine iz KUD-a ‘Lipa’ i 
folklornu skupinu lipovljanske Osnovne 
škole Josipa Kozarca, nastupili su još dječja 
skupina KUD-a Graničar iz Lužana, u Brod-
sko-posavskoj županiji, KUD-a Desinec iz 
Desinca, u Zagrebačkoj županiji, i KUD-a 
‘Zlatko Baloković’ iz Krapinskih Toplica, u 
Krapinsko-zagorskoj županiji.

Priredbu je otvorila Marica Tisaj, pred-
sjednica KUD-a ‘Lipa’ pozdravivši okupljene 
gledatelje, goste i sudionike ‘Dječjih susreta’. 
Istakla je da KUD ‘Lipa’ ove godine obilježava 

U utorak, 04. ožujka, u Dječjem vrtiću 
Iskrica, završila je sedmodnevna vladavina 
maškara. U šarolikim kostimima uz pjesmu 
, ples i spaljivanje fašnika otjerali su zimu i 
pozvali proljeće. Na kraju su se svi zasladili 
slasnim krafnama koje je pripremila naša 
kuharica.  (N.Zorić)

Kako bi sačuvali tradicijske 
običaje i već odavno zaboravljene 
poslove u domaćinstvima ovdašnjih naselja, 
Udruga žena ‘Mlinarice’ iz Piljenica i Kulturno-
umjetničko društvo ‘Lipa’ iz Lipovljana, već niz 
godina u Piljenicama, zajednički, održavaju 
‘Čijalo perja’. Veselo, zabavno i s dosta perja 
za čihanje, bilo je u nedjelju, 8. veljače u 
piljeničkom društvenom domu. Udruga žena 
‘Mlinarice’ pripremila je perje i pozvala u gos-
te slične udruge žena iz Stare i Nove Subocke, 
susjede iz Kraljeve Velike i Ilove, tradicionalne 
gošće ‘Lipe’ iz Janja Lipe, a po prvi puta su na 
čijalu bile i članice nove Udruge žena iz Kozar-
ica i članice Udruge žena ‘Ruže’ iz Lipovljana.

Čijalo su započeli članovi KUD-a ‘Li-
pa’, scensko-folklornim prikazom čihanja 
perja, ‘Piljeničko čijalo’, kojeg je napisala i 

pripremila Melita Lenička, jedna od 
najaktivnijih članica udruge ‘Mli-
narice’. Kroz scenski prikaz svi su se 
prisjetili na negdašnji običaj čijala, 
sa svim popratnim događajima, a 
članovi ‘Lipe’ su zasvirali, zapjevali 
i zaplesali, pa su tako razveseljeni 
svi mogli brzo i veselo izčihati pri-
premljeno perje, ove godine za 
piljeničku obitelj Balaško.

Zabavno je bilo čijanje perja, 
posebno mlađim naraštajima, ko-
ji ne znaju raditi taj ‘pipljiv’ posao, niti vide 
svrhu čijanja perja. Kad se očijalo perje, ko-
jim će se napuniti nekoliko novih, pernatih 
jastuka, ‘Mlinarice’ su kraćim domjenkom 
počastile izvođače programa i sve čijače 
perja.  Čijalo je pratio i Miroslav Horvat, 

zamjenik predsjednice Općinskog vijeća Li-
povljani. Pohvalno se izrazio o organizaciji 
čijala u Piljenicama, zajedničkoj suradnji 
udruge žena i KUD-a, te istako zadovoljstvo 
stalnim i bogatim kulturnim i društvenim 
životom na području općine Lipovljani.

OPET SE ČIJALO PERJE U PILJENICAMA

večeri posvećene Tarasu Ševčenku. Glavna 
tema referata o iznimnom ukrajinskom 
pjesniku, vizionaru i slikaru, govorila je o 
njegovom slobodoljublju i domoljublju. 
Pročitani su stihovi u kojim on sanja, 

vizionarski, majčicu Ukrajinu i njenu 
samostalnost. U jednosatnom pro-
gramu, koji su pripremili članovi KPD 
‘Karpati’, a vodio ga je Ivan Semen-
juk, predsjednik Društva, pjevački 
zbor je pjevao uglazbljena djela 
Tarasa Ševčenka, a učenici ukrajin-
skog jezika u OŠ Josipa Kozarca u 
Lipovljanima, recitirali su pjesme 
i pročitali prikaz slobodoljublja u 
njegovim djelima, koji je pripremio 

Pavle Holovčuk iz Lipovljana. Na književnoj 
večeri prisustvovali su Anka Doležal, pred-
sjednica Općinskog vijeća Lipovljani, Vlado 
Klasan, gradonačelnik Novske, te Ukrajinici s 
područja Novske i Lipika.

200. OBLJETNICI ROĐENJA TARASA ŠEVČENKA

90. obljetnicu rada i predstavljanja Lipovljana 
u Hrvatskoj i u inozemstvu. Pored njegovanja 
hrvatskog folklora, njeguju i folklor slovačke 
nacionalne manjine, u suradnji s Maticom 
slovačkom u Lipovljanima. Također su 
organizatori više kulturnih priredbi u Lipovlj-
anima, među kojima i ove, ‘Dječjih folklornih 
susreta’ na kojoj se pokazuje u kojoj mjeri, 
u svojim Društvima, prenosimo tradicijske 
i folklorne vrijednosti na najmlađe gener-
acije – istakla je. U ime općine Lipovljani sve 
sudionike, goste i gledatelje pozdravila je i 
Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća 
općine Lipovljani i proglasila ovogodišnje 
‘Dječje susreta’ otvorenim.

Osim pokazivanja folklornog nastupa, 
‘Dječji folklorni susreti’ prilika je i da se najmlađi 
ljubitelji tradicijske baštine iz svih krajeva 

naše zemlje zajedno druže. 
Nakon nastupa domaćini 
su im priredili zajedničku 
večeru i druženje. Izvođači 
su također bili zadovoljni 
prijemom i nastupom i na-
javili ponovni dolazak u 
Lipovljane.

4. SUSRETI DJEČJIH SKUPINA MASKENBAL U ŠKOLI

DJEČJI  VRTIĆ  ISKRICA
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U Kraljevoj Velikoj i ove su godine, uz 
blagdan sv. Antuna Pustinjaka, nastavili 
tradiciju munte, vrlo rijedak i zanimljiv 
narodni običaj tijekom kojeg se javnom lic-
itacijom prodaju darovane životinje u čast 
sv. Antuna. Koliko dugo u Kraljevoj Velikoj 
postoji tradicija muntanja nema zapisano, 
no sigurno je da dio vjernika na blagdan 
Antunova i zbog munte dolazi na misno 
slavlje baš u Kraljevu Veliku, kako bi poslije 
mise mogli sudjelovati u trgovanju.

Sv. Antun, osim što štiti vjernike od 
bolesti grla, njemu se zagovaraju i poljo-
privrednici koji žele uzgojiti životinje, zbog 
raznih javljanja glasova životinja sv. Antunu 
dok je boravio i postio u pustinji. To vje-
rovanje održavaju i vjernici rimokatoličke 
župe Lipovljani, koji se u crkvi sv. Antuna 

Veselo i rasplesano, i ove su godine, u 
Društvenom domu u Krivaju, članovi Udru-
ge umirovljenika općine Lipovljani obilježili 
blagdan Valentinova. Zabava i zajedničko 
druženje dio su predviđenog plana rada 
te udruge.Uz vlastitu glazbenu pratnju i 
zajednički ples umirovljenici su se družili i 

Kulturno prosvjetno društvo ‘Karpati’ 
iz Lipovljana, nakon tri godine stanke, 
ponovo je organiziralo ‘Ukrajinski bal’, 
večer za druženje i ples svojih članova, ali i 
svih ostalih gostiju koji poštuju i cijene rad 
ovog vrijednog i aktivnog društva. ‘Ukra-
jinski bal’ održan je u subotu, 1. veljače, a 
među 200-tinjak gostiju bio je i Oleksandr 
Levchenko, veleposlanik Ukrajine u Hrvats-
koj. Ovogodišnji bal započeo je kratkim 
programom članova KPD ‘Karpati’. Za 
sve goste i uzvanike, domaći zbor ot-
pjevao je nekoliko ukrajinskih pjesama, 
a učenici osnovne škole u Lipovljanima, 
koji uče ukrajinski jezik, recitirali su, ot-
pjevali, ali i otplesali zanimljivi program, 
kojeg je uvježbala učiteljica Tatjana 
Lasek Žagar.

Bal je otvorio Ivan Semenjuk, pred-
sjednik ‘Karpata’, pozdravio je sve goste 
i zahvalio im se na velikom odazivu. Od 
uzvanika, sve posjetitelje ‘Ukrajinskog 

bala’ pozdravio je Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani. ‘Bal’ i sve nazočne na 
njemu, pozdravio je i Oleksandr Levčenko, 
veleposlanik Ukrajine u RH, koji je izrazio 
zadovoljstvo što se našao u Lipovljanima 
na ‘Ukrajinskom balu’ jer su Ukrajinci, kako 
je rekao, veseli i raspjevani narod, poput 
Slavonaca u Hrvatskoj.

Na kraju otvaranja bala Ivan 

Semenjuk pozdravio je još prisutne: Jaro-
slava Simonova, predstavnika za kulturu pri 
ukrajinskom Veleposlanstvu, Vladu Klasa-
na, gradonačelnika Novske, Ivana Molnara, 
predsjednika Gradskog vijeća grada Lipika, 
te župnika Igora Fedešina. Zahvalio je i 
ravnateljici Osnovne škole Josipa Kozarca, 
Mirjani Faltis na trudu oko organiziranja 
učenja ukrajinskog jezika u Lipovljanima.

zabavljali. Osim toga, svim članicama Udru-
ge darivano je cvijeće, kako bi im iskazali 
ljubav i poštivanje kroz taj mali znak pažnje. 
Da bi se još bolje zabavili organiziran je i 
ples cvjetova, a pobjednički par imao je čast 
slavljeničku tortu podijeliti gostima. Sva en-
ergija priredbe usmjerena je na zajedničko 
druženje i dobru zabavu. Od prošle godine, 
zabavu uz Valentinovo, Udruge umirovlje-
nika općine Lipovljani, obilaze i maškare. 
Najavu fašnika i maskiranja, i ove godine 
priredila je grupa umirovljenika, koja se 
maskirala, što je još više razveselilo prisutne 
članove, na zabavi u Krivaju. 

U Lipovljanima, članovi KUD-a ‘Lipa’ 
također su priredili zabavu. U Društvenom 

domu, uz blagdan Valentinova razveselili su 
više od 60 parova, koji su na taj način obilježili 
blagdan zaljubljenih. Osim što znaju dobro 
plesati, pjevati i svirati, na pozornicama u 
Lipovljanima, ali i širom Hrvatske, članovi 
KUD-a ‘Lipa’, pokazali su se i kao dobar orga-
nizator zabavne večeri.  Osim članova ‘Lipe’, te 
parova iz Lipovljana, na Valentinovskoj zabavi 
bili su i parovi iz susjednih mjesta, a posebno 
značajan broj parova iz Novske. Zajedničko 
plesno druženje započelo je večerom, a nas-
tavljeno plesom do ranih jutarnjih sati, uz 
tamburaški sastav iz Nove Gradiške. Uz večeru 
i ples, priređena je tombola, a prigodnim pok-
lonima darivani su najstariji i najmlađi bračni 
par iz Nove Subocke i Lipovljana.

ZABAVA ZA VALENTINOVO KUD-A ‘LIPA’ U LIPOVLJANIMA 
I UDRUGE UMIROVLJENIKA U KRIVAJU 

U KRALJEVOJ VELIKOJ ODRŽANA TRADICIONALNA MUNTA
u Kraljevoj Velikoj mole 
i zagovaraju za svoje 
zdravlje i zdravlje svojih 
životinja. Kao zahvalu da-
ruju uzgojene životinje, ili 
njihove proizvode, na dar 
crkvi, čiji odbor onda to 
prodaje, a novac dobiven 
od prodaje ulaže se u 
uređenje same crkve.

Bilo je izuzet-
no lijepo, sunčano i 
toplo vrijeme, stoga su se, 
i meštar munte Zvonko 
Andrilović, i članovi 
crkvenog odbora, na +15º C oznojili dok su 
rasprodane sve darovane životinje, koje su i 
po nekoliko puta bile muntane. Važno je da 

se što više novca dobije 
za darovanu životinju, 
a posebno su na cijeni 
bili kunići, janjci i prasci, 
tako su svi bili zadovoljni. 
Nova munta se očekuje 
tijekom lipnja, za ljetno 
Antunovo.

Kao i niz godina do 
sada, da munta buda 
ugodan događaj i za 
posjetitelje koji ništa 
ne kupuju, možda i 
turistička posebnost 
ovog kraja, pobrinula 

se i Udruga žena Kraljeve Velike. Za sve 
prisutne, članice Udruge priredile su kuha-
no vino i ispekle 20-tak vrsta kolača.

VESELI I RASPLESANI ‘UKRAJINSKI BAL’ U LIPOVLJANIMA
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Ugođaj blagdana, iščekivanje i običaji Božića širom Hrvatske, 
ali i kod pripadnika drugih naroda iz našeg okruženja, još jed-
nom, u subotu, 21. prosinca uvečer dočarali su članovi udruga u 
kulturi, koje djeluju na području općine Lipovljani, ali i gosti iz Za-
greba. Ovogodišnji Božićni koncert u Lipovljanima otvorili su gosti, 
članovi zbora ‘Bohemia’, Češke besede iz Zagreba. Članovi KUD-a 
Lipa izveli su četiri pjesme. S ljubavlju prema posjetiteljima, ali i 
dolazećem Božiću, nastupili su pjevačka i glazbena skupina Češke 
besede općine Lipovljani. Sa dvije prigodne pjesme i uz glaz-
benu pratnju voditelja, na Božićnom koncertu nastupio je i zbor 
Udruge umirovljenika ‘Perunika’. S božićnim pjesmama na ukrajin-
skom jeziku predstavili su se i članovi zbora KPD ‘Karpati’.  ‘Božićni 
koncert’ organizirali su članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ 
koji su i sami pjesmom razveselili gledatelje. Pri kraju koncerta 
nastupili su i članovi grupe ‘Veritas’, koji su nastup izveli odlično. 
Zahvalivši svim izvođačima za izvedeni program, božićnu čestitku i 
sretnu Novu godinu svim stanovnicima općine Lipovljani uputio je 
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine Lipovljani.Ovogodišnji 
Božićni koncert završio je pjesmom, a pjevali su je na pozornici svi 
izvođači koncerta. Jedna od najpoznatijih božićnih pjesama ‘Tiha 
noć’ pjevana je na četiri jezika. Prije i poslije koncerta u predvorju 
Doma članovi Učeničke zadruge Osnovne škole u Lipovljanima, 
svim posjetiteljima ponudili su na kupnju darove i božićne ukrase.

Udruga umirovljenika općine Lipovljani za svoje članove, ali i za 
sve ostale, koji su se željeli pridružiti dočeku, organizirala je veselo 
slavlje i doček uz ples, te hranu i piće. Gotovo stotinjak stanovnika 
općine Lipovljani, ali i manji broj žitelja s područja grada Novske, 
dočekalo je Novu, 2014. godinu u Društvenom domu u Lipovlj-
anima. Već od 20 sati, na Staru godinu, započelo je organizirano 
slavlje u čast Nove godine, zajednička večera, te ples uz glazbu i 
pjesmu svirača i pjevača Udruge umirovljenika. Kako bi u Novu go-
dinu ušli s darovima, odigrana je i bogata tombola okupljenih na 
dočeku Nove godine u Lipovljanima.

Nakon čestitanja i pomoćnog valcera, Udruga umirovljenika, 
kao organizator podijelila je pripremljene tombole i ponovo je 
posluženo jelo za sve prisutne goste na dočeku 2014. godine. Na-
kon čestitanja, dobre večere, te uručenja torte prisutnima Mariji i 
Mati Turković, koji su 1. siječnja navršili 50. obljetnicu braka, nas-
tavljen je ples i slavlje do ranih jutarnjih sati. Udruga umirovljenika 
pokazala se, još jednom, kao dobar organizator dočeka i dobre za-
bave u ove svečarske dane.

U Virovitici je održano  prvenstvo RH u hrvanju grappling 
načinom pod patronatom FILE, svjetske hrvačke federacije na 
kojem je nastupilo 96 boraca iz 16 hrvatskih klubova, članica HGS-
a. Nastupilo je i četiri natjecatelja iz Škole hrvačkih, grappling i 
borilačkih vještina Lipovljani. U izrazito napornim borbama jedino 
je Mateo Matoš došao u priliku za osvajanje medalje, što je i uspio 
te je odličnim borbama osvojio naslov prvaka RH. 

Dan prije natjecanja u prostorijama društvenog doma Lipovl-
jani održano je polaganje učeničkih pojaseva iz Kempo Karate-a. 
Nadzornik polaganja bio je Tomislav Vetina, majstor nositelj crnog 
pojasa 3.DAN, glavni ispitivač bio je Sensei Goran Jeličić, majstor 
nositelj crnog pojasa 4.DAN iz WKF, svjetske Karate federacije i 
predsjednik natjecateljskog odbora Karate saveza; a polaganje je 
vodio Shihan T.Rosy, majstor nositelj crnog pojasa 5.DAN Kempo 
Karatea. Polaganju žutog pojasa 5.kyu pristupili su Ivan Štrban, Te-
odor Fuljatić, Marko Pujić i Željko Pujić te su nakon odrađenih triju 
žutih kata te odgovaranja iz teorije Karatea uspješno položili ispit i 
postali su nositelji prvog učeničkog pojasa. Petar Martić uspješno 
je položio ispit za 4.kyu tj. narančasti pojas. Osobito je pohvalio 
šestogodišnjeg vrtičanca Ivana Štrbana koji je sve kate koje se 
sastoje od oko 50-tak pokreta odradio bez greške i oduševio 
ispitivača. (T.Rosy)

Malonogometna ekipa ‘Podovi Belužić’ iz Kutine pobjednik je 
ovogodišnjeg zimskog malonogometnog turnira u Lipovljanima. 
U finalnoj utakmici koja je odigrana u nedjelju, 26. siječnja navečer, 
‘Podovi Belužić’ pobijedili su ekipu ‘Termo central Batković’, također 
iz Kutine, s visokih 5:1 i tako osvojili pehar turnira i nagradu od 
8.000 kuna. U utakmici za 3. mjesto, ekipa ‘Šapica – Gunja trans-
porti’ iz Kutine s visokih 7:3 pobijedila je ekipu ‘Meteora produkcija’ 
iz Zagreba i tako se pridružila najuspješnijim ekipama na turniru 
‘Lipovljani 2014. U nedjelju, 26. siječnja igran je šesti, završni dan 
turnira, na kojem je ove godine sudjelovalo 30 ekipa, a nagradni 
fond je bio 13.000 kuna, kojeg su podijelile prve 4 ekipe.  Inače, 
u završnu fazu turnira bile su plasirane još ekipe: Cafe bar ‘Gama’ 
Lipovljani, Pizzeria Miško iz Novske, Š & B, Lipovljani i Nokica-Mata-
cun, Banova Jaruga koje su ispale prije polufinalnih utakmica.

Uz utakmice za 1. i 3. mjesto, u nedjelju su odigrane i utak-
mice veteranskih ekipa, te utakmice nogometnih limača domaćeg 
‘Slavonca’ i ‘Sokola’ iz Rajića. Gledateljima turnira predstavili su se 
i članovi i članice Kick boxing kluba iz Lipovljana  te  Navijačko-
akrobatskog kluba ‘Iskrice’ iz Lipovljana.

Ovogodišnji zimski malonogometni turnir Lipovljani 2014. 
trajao je tri vikenda, kojeg je posjetio veliki broj gledatelja i ljubi-
telja malog nogometa, a na turniru je ove godine sudjelovalo 29 
malonogometnih ekipa iz raznih dijelova Hrvatske, što ukazuje na 
kvalitetu samog turnira, ali i dobru organizaciju.

ZIMSKI MALONOGOMETNI 
TURNIR ”LIPOVLJANI 2014.”

MATEO MATOŠ PRVAK RH U 
HRVANJU GRAPPLING NAČINOM

UDRUGA  UMIROVLJENIKA 
ORGANIZIRALA DOČEK NOVE G.

”TIHA NOĆ” PJEVANA NA ČETIRI JEZIKA
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JAVNI POZIV o ostvarivanju prava 
na subvencije u poljoprivredi

Općinski načelnik Općine Lipovljani Objav-
ljuje JAVNI POZIV na subvencioniranje; 

- dijela premije osiguranja usjeva i 
višegodišnjih nasada 

- umjetno osjemenjivanje krava, junica , 
krmača i nazimica,

- troškova pregleda na trihinelozu,
- o ostvarivanju prava na subvencije u 

pčelarstvu  
u 2014. godini,
 Na temelju članka 4. Odluke o ostvarivanju 

prava na subvencioniranje dijela premije osigu-
ranja usjeva i višegodišnjih nasada , Općinski 
načelnik Općine Lipovljani objavljuje

J A V N I   P O Z  I V
O ostvarivanju prava na subvencioniranje 

dijela premije osiguranja usjeva i višegodišnjih 
nasada u 2014. godini

I.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke 

osobe da sukladno Odluci o ostvarivanju  prava 
na subvencioniranje dijela premije osiguranja 
usjeva i višegodišnjih nasada, s prebivalištem 
odnosno sjedištem na području Općine Lipov-
ljani  dostave svoje zahtjeve.

II.
Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti 

podnositelji zahtjeva za subvenciju
-da su upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava , odnosno da je djelatnost obrta 
poljoprivredna proizvodnja,

-da se prebivalište, odnosno sjedište, 
te mjesto osigurane proizvodnje nalazi na 
području Općine Lipovljani,

-da je polica osiguranja usjeva, višegodišnjih 
nasada, zaključena za tekuću godinu i plaćena 
osiguravajućem društvu za tu godinu.

Subvencija se dodjeljuje za proizvodnju 
u tekućoj godini u iznosu od  25% po pojedi-
noj zaključenoj polici  troška plaćene premije 
osiguranja.

III.
Obrazac Zahtjeva može se podići  u Jedinst-

venom upravnom odjelu Općine Lipovljani. Uz  
obrazac zahtjeva potrebno je priložiti.

-Kopiju zaključene police osiguranja  za 
2014. godinu,

-Potvrdu osiguravajuće kuće o plaćenoj 
premiji osiguranja ,

-Dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava,

-kopija osobne iskaznice ili  kopiju rješenja o 
upisu u registar obrtnika,

-broj računa korisnika subvencije.
Pravo na subvenciju može ostvariti samo 

onaj podnositelj zahtjeva  koji je podmirio sve 
obveze prema Općini Lipovljani.

IV.
Rok za podnošenje zahtjeva  sa potrebnom 

dokumentacijom je  do 30. studenog 2014. go-
dine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine.

Nepotpuni zahtjevi , kao i oni uz koje 
nije priložena sva dokumentacija  neće se  
razmatrati.

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI
Klasa: 320-08/14-01/01
Urbroj: 2176/13-02-14-02 
Mario Ribar,dipl.oec.v.r.
Lipovljani, 08. siječnja 2014. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIPOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-08/14-01/01
URBROJ: 2176/13-02-14-01
Lipovljani, 07. SIJEČNJA   2014. godine
 
Na temelju članka 5. Odluke  o subvencioni-

ranju troškova  umjetnog osjemenjivanja  krava 
, junica , krmača i nazimica na području Općine 
Lipovljani , Općinski načelnik Općine Lipovljani 
objavljuje

J A V N I   P O Z I V
 Za dodjelu subvencije za umjetno osje-

menjivanje krava, junica , krmača i nazimica na 
području Općine Lipovljani u 2014. godini

1. Pravo  na subvenciju imaju vlasnici krava 
, junica , krmača i nazimica s prebivalištem na 
području Općine Lipovljani koji su upisani u Up-
isnik OPG-a  i koji su namirili sve obveze prema 
Općini Lipovljani.

2. Vlasnici mogu za svako grlo upisano u 
upisnik dobiti jedan kupon tijekom kalendarske 
godine 2014. za ostvarenje subvencije za umjet-
no osjemenjivanje krava i junica i dva kupona za 
osjemenjivanje krmača i nazimica.

3. Subvencija iznosi 120,00 kuna po plot-
kinji za umjetno osjemenjivanje krava i junica i 
110,00 kuna za umjetno osjemenjivanje  krmača 
i nazimica.

4. Vlasnik grla može bon za osje-
menjivanje podići u Općini Lipovljani, 
Jedinstvenom upravnom odjelu , računovodstvu, 
koji će dati prilikom vršenja usluge osjemen-
jivanja  Veterinarskoj stanici koja pruža uslugu. 
Veterinarska stanica koja je vlasniku pružila nave-
denu uslugu, odnosno nositelj poljoprivrednog 
obrta  koji vrši osjemenjivanje  na temelju stručne 
osposobljenosti (priložiti valjani dokument o os-
posobljenosti)  će original bon dostaviti Općini 
Lipovljani zajedno sa fakturom  na osnovu koje 
će se ostvariti subvencija Preostali iznos do pune 
cijene pojedine usluge obvezan je platiti vlasnik 
stoke izvršitelju usluge umjetnog osjemenjivanja.

5. Sve potrebne informacije po ovom Pozivu 
mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odje-
lu Općine Lipovljani , Trg hrvatskih branitelja 3 , ili 
na telefon broj: 676 004.

                                       Općinski načelnik
Mario Ribar, dipl oec. v.r.

Na temelju točke 4. Odluke o ostvarivanju 
prava na subvencioniranje troškova pregleda na 
trihinelozu od 17. veljače 2012. godine, Općinski 
načelnik Općine Lipovljani objavljuje

J A V N I   P O Z  I V
O ostvarivanju prava na subvencioniranje 

troškova pregleda na trihinelozu
I.
Pozivaju se zainteresirani građani  da sukladno 

Odluci o ostvarivanju  prava na subvencioniranje 
troškova pregleda na trihinelozu,  s prebivalištem  
na području Općine Lipovljani mogu u Općini Li-
povljani ostvariti pravo na subvenciju.

II.
Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podn-

ositelji zahtjeva za subvenciju
-da imaju prebivalište na području Općine 

Lipovljani,
-da prilože original račun od Veterinarske 

stanice,
-da su ispunili sve obveze prema Općini 

Lipovljani.
 

Subvencija se dodjeljuje za tekuću godinu, 
svaki građanin ima pravo na četiri pregleda me-
sa na trihinelu po jednom pregledu subvencija 
iznosi  12 kuna.

III.
Original račun pregleda mesa sa kopijom os-

obne iskaznice predaje se u Jedinstveni upravni 
odjelu Općine Lipovljani.

Pravo na subvenciju može ostvariti samo 
onaj podnositelj zahtjeva  koji je podmirio sve 
obveze prema Općini Lipovljani.

IV.
Rok za podnošenje zahtjeva  sa potrebnom 

dokumentacijom je  do 15. prosinca 2014. go-
dine. Isplate će se vršiti do kraja tekuće godine na 
tekuće račune korisnika subvencije.

U Lipovljanima, 08. siječnja  2014. godine
Klasa: 320-08/14-01/01
Urbroj: 2176/13-02-14-03

                                       Općinski načelnik
Mario Ribar, dipl oec. v.r.

Na temelju točke IV Odluke o subvencijama 
u pčelarstvu, Općinski načelnik Općine Lipovljani 
objavljuje

J A V N I   P O Z I V
o ostvarivanju prava na subvencije u 

pčelarstvu
I
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke 

osobe, s prebivalištem odnosno sjedištem na 
području Općine Lipovljani, da sukladno Od-
luci o subvencijama u pčelarstvu dostave svoje 
zahtjeve.

II
Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podn-

ositelji zahtjeva za subvenciju:
-Da imaju poljoprivredna gospodarstva koja 

se bave proizvodnjom meda na području Općine 
Lipovljani,

-Da su upisani u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava,

-Da imaju 30 ili više košnica.
Visina novčanog poticaja koji korisnici 

poticaja ostvaruju iznosi 20,00 kuna po košnici 
godišnje.

III
Obrazac Zahtjeva može se podići u Jedinst-

venom upravnom odjelu Općine Lipovljni ili na 
web stranici Općine Lipovljani (www.lipovljani.
hr). Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

-Dokaz o prebivalištu (preslika osobne iska-
znice ili uvjerenje o prebivalištu),

-Presliku iskaznice obiteljskog poljoprivred-
nog gospodarstva,

-Ovjerenu potvrdu Udruge pčelara o broju 
košnica,

-Dokaz da nema dugovanja prema Općini 
Lipovljani,

-Preslika žiro računa.
IV
Rok za podnošenje zahtjeva s potrebnom 

dokumentacijom je 30. studeni 2014. godine. Is-
plate će se vršiti do kraja tekuće godine.

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije 
priložena potrebna dokumentacija, neće se 
razmatrati.

 

Klasa: 320-08/14-01/01
Urbroj: 2176/13-02-14-05
U Lipovljanima, 08.siječanj 2014. godine

                                       Općinski načelnik
Mario Ribar, dipl oec. v.r.
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Javni poziv za «Program sufinan-
ciranja novog zapošljavanja u 2014. 

godini na području Općine Lipovljani»

Temeljem  Programa sufinanciranja novog 
zapošljavanja u 2013. godini na području Općine 
Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel Općine 
Lipovljani objavljuje Javni poziv za «Program su-
financiranja novog zapošljavanja u 2014. godini 
na području Općine Lipovljani»

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava 

potpore Općine Lipovljani za sufinanciranje no-
vog 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 rad-
nika tijekom poslovne godine ne prelazi 250/sa 
sjedištem na području Općine Lipovljani i min. 
50% u privatnom vlasništvu,

- Pravo na korištenje sredstava po ovom Pro-
gramu ne mogu ostvariti obrtnici/poduzetnici 
za novozaposlene, obrtnici/poduzetnici za 
samozapošljavanje  za novozaposlene osobe 
na radnim mjestima koji se bave točenjem 
pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim 
djelatnostima.

III.
Kod kandidiranja za sredstva projekta obvez-

no 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 najmanje 
12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora o 
zapošljavanju,

-Osoba koju poslodavac prijavljuje kao no-
vozaposlenu osobu mora se voditi u Evidenciji 
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/ ispun-
java 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 
2013. godine,

-  Da su podmirene sve porezne obveze pre-
ma važećim zakonima RH,

-  Da su podmirene sve obveze prema Općini 
Lipovljani.

IV.
Korisnik sredstava iz ovog Programa /po-

slodavac/ podnosi ZAHTJEV za sredstva Općini 
Lipovljani 30 dana nakon zaključenog Ugovora 
o zapošljavanju s novozaposlenom osobom 
najkraće na rok od 12 mjeseci:

Uz   zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
-Opći podaci o podnositelju ZAHTJEVA /

naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/faks, Po-
slovna banka, broj žiro računa/,

-Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika o bro-
ju 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 najmanje 12 
mjeseci od dana zaključenog Ugovora s novoza-
poslenom osobom za koju je podnesen zahtjev 
za sufinanciranje,

-Presliku Ugovora o zapošljavanju s novoza-
poslenom 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 pod-
mirene sve porezne obveze prema RH, te sve 
financijske obveze prema Općini Lipovljani.

-Korisnik sredstava iz ovog Programa uz 
mjeru HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja pod-
nose 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 odo-
breno korištenje mjera HZZ-a sufinanciranje 
zapošljavanja,

-   Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da će 
novoosnovana tvrtka /obrt poslovati najmanje 

godinu dana od registracije iste,
- Ovjerenu presliku obrtnice i/ili ovjerenu 

presliku Rješenja o upisu u sudski registar,
-  Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog su-

da ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana,
- Dokaz podnositelja zahtjeva da su podmi-

rene sve obveze prema RH i Općini Lipovljani,
1.      ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Korisnici sredstava iz ovog Programa 

ZAHTJEV mogu podnijeti do 31. listopada 2014. 
godine.

Sredstva se odobravaju za poticanje 
novih zapošljavanja u poduzetništvu i obrtu u 
slijedećim iznosima:

- 7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu oso-
bu koju zapošljava prvi puta, sa područja Općine 
Lipovljani, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/
ili prvostupnik/baccalareus i mag. Struke na rad-
nom mjestu VŠS i VSS struke,

- 5.500,00 kuna na jednu novozaposlenu oso-
bu 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 oso-
bu 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 pod-
nositelja zahtjeva u roku d 60 dana od dana 
donošenja pozitivne Odluke .

VI.
Zahtjevi za dodjelu sredstava i pripadajuća 

dokumentacija dostavlja se  Jedinstvenom up-
ravnom odjelu Općine Lipovljani, Trg hrvatskih 
branitelja 3, 44322 Lipovljani, putem pošte ili 
osobno.

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

Sve informacije u svezi Javnog poziva i Pro-
grama sufinanciranja novog zapošljavanja u 
2014. godini na području Općine Lipovljani 
možete vidjeti na web stranici Općine Lipovljani 
www.lipovljani.hr .

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 31. listo-
pada 2014. godine, a u prilogu Javnog poziva je 
i Program.

OPĆINA LIPOVLJANI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:300-01/14-01/01
URBROJ: 2176/13-03-14-04
Lipovljani, 08. siječnja 2014. godine

Poštovani korisnici proračunskih 
sredstava!

Oni koji nisu dostavili financijsko izvješće 
i izvješće o radu za 2013.g.sa financijskom 
dokumentacijom kojom se potvrđuje nam-
jensko trošenje proračunskih sredstava  
treba žurno dostaviti u Jedinstveni upravni 
odjel.

Podsjećamo, svi krajnji korisnici 
općinskih proračunskih sredstava u 2014.g. 

dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje 
izvješće  na slijedeći način.

Do 20.srpnja 2014. treba dostaviti 
polugodišnji financijski izvještaj , fotokop-
iju izvoda na kojem je vidljivo trošenje 
novčanih sredstava doniranih iz općinskog 
proračuna u tom periodu, te fotokopije 
računa koji su plaćeni iz tih sredstava.

Do 20.ožujka 2015.g. treba dostaviti 
godišnji financijski izvještaj i izvještaj o 

radu,fotokopiju izvoda na kojem je vidlji-
vo trošenje novčanih sredstava doniranih 
iz općinskog proračuna u tom periodu 
(drugo polugodište), te fotokopije računa 
koji su plaćeni iz tih sredstava.

Poštovanje.
                                       Općinski načelnik

Mario Ribar dipl.oec.

Podsjećamo, svi krajnji korisnici općinskih proračunskih sredstava 
u 2014.g. dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće

JAVNI    POZIVI



NA SVEČANOJ SJEDNICI, UZ DAN OPĆINE, 
URUČENE PLAKETE OPĆINE LIPOVLJANI

Zadovoljstvo stalnim napretkom općine Lipovljani, izrazio je i 
Vladimir Bilek, saborski zastupnik, koji je pohvalio bogat kulturni, pot-
icajni i nesmetani rad pripadnika nacionalnih manjina u Lipovljanima, 
u ime češke i slovačke nacionalne manjine čiji je saborski zastupnik.

Na kraju obraćanja na svečanoj sjednici, Dan općine Lipovljani 
čestitao je i Branko Hrg, saborski zastupnik, koji je općinu Lipovljani 
istaknu kao primjer izuzetno uspješne jedinice lokalne samouprave 
zbog koje ne treba težiti smanjenju broja lokalnih jedinica jer, kako  
je rekao, one su zalog ostanka stanovnika u manjim sredinama, ali i 
garant njihova razvoja.

Na kraju svečane sjednice, uz blagdan sv. Josipa, a povodom 
Dana općine Lipovljani, dodijeljene su Plakete općine Lipovljani. Iz 
ruku Klare Ćosić, najbolje učenice Osnovne škole Josipa Kozarca u 
Lipovljanima, Anke Doležal, predsjednice Općinskog vijeća općine 
Lipovljani i Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani, Plakete su pri-
mili tri dobitnika. Danijel Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani, u ime 
Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, ali i svih vatrogasaca koji su 
radili na obrani od poplave u mjestu Kraljeva Velika, a dodijeljena 
je za nesebičnu i predanu požrtvovnost, brigu za čovjeka osobito u 
nevolji, te dobrovoljnost i rad u korist društva i zajednice svih članova 
Vatrogasne zajednice općine Lipovljani. Potom Teo Čolan, savjetnik 
direktora, u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH 
za izuzetne zasluge Fonda u razvoju općine Lipovljani, i unapređenju 
života u općini Lipovljani, pružanjem financijske potpore na realizaciji 
projekata iz programa gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i ener-
getske učinkovitosti. Plaketu je primio i direktor Milan Mateša u ime 
‘Hrvatskih voda’. Njima je dodijeljena za izuzetne zasluge u razvoju 
općine Lipovljani, pružanjem financijske potpore u realizaciji pro-
jekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Svi oni zahvalili su se na 
uručenom javnom priznanju i najavili daljnji nastavak uspješne surad-
nje s općinom Lipovljani.

Svečanu sjednicu svojim nastupom uveličali su i mladi Lipovljanci, 
učenici Glazbene škole iz Novske.

Vatrogasna zajednica općine Lipovljani, Fond za zaštitu okoliša i ener-
getsku učinkovitost RH i ‘Hrvatske vode’ dobitnici su ovogodišnjih Plaketa 
općine Lipovljani, javnog priznanja koje se dodjeljuje uz 19. ožujka – Dan 
župe i Dan općine Lipovljani. Plakete općine Lipovljani nagrađenima su 
predane na svečanoj sjednici, na kojoj je u srijedu, 19. ožujka navečer 
bio nazočan velik broj uzvanika i gostiju susjednih općina i gradova. Od 
najviših dužnosnika i gostiju prisutni su bili saborski zastupnik i Pred-
sjednik Hrvatske seljačke stranke Branko Hrg, saborski zastupnik češke 
i slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek, Zdenko Vahovec, zamjenik 
županice Sisačko-moslavačke županije, Milan Mateša, direktor VGO za 
srednju i donju Savu u Hrvatskim vodama, te Teo Čolan, savjetnik direk-
tora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Svečanu sjednicu, himnom je otvorio Mješoviti pjevački zbor ‘Lira’, 
nakon čega su pozdravljeni mnogobrojni gosti i uzvanici. Prva je za 
govornicu stupila Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Li-
povljani, koja je uz pozdrave gostima, govorila i o radu Općinskog vijeća, 
te donesenim odlukama u proteklih godinu dana važnim za stanovnike 
općine Lipovljani. Potom je o ostvarenim programima infrastrukturnog 
ulaganja na području općine Lipovljani govorio Mario Ribar, načelnik 
općine Lipovljani. Nakon što je posjetio na ulaganja u komunalnu infra-
strukturu, obnovu i izgradnju društvenih objekata i objekata u kulturi 
općine Lipovljani prisutnima je govorio i o pripremljenim projektima gos-
podarskog razvoja, planu izgradnje prometnog čvora na autocesti kod 
Lipovljana i EU projektima općine poput apliciranog projekta u mjesecu 
veljači na EU strukturni fond, pod nazivom Razvoj turističke infrastruk-
ture na području općine Lipovljani, vrijednom 32.000.000 kuna.

O partnerskom odnosu općine Lipovljani i Sisačko-moslavačke 
županije, na svečanoj sjednici, govorio je Zdenko Vahovec, zamje-
nik Sisačko-moslavačke županice naglasivši dobru suradnju općine i 
Sisačko moslavačke Žuapnije, veliki trud i rad Maria Ribara, načelnika 
općine Lipovljani, na ostvarenju projekata, te složni, zajednički život svih 
pripadnika nacionalnih manjina u Lipovljanima, koji se ogleda i kroz or-
ganiziranje poznate manifestacije ‘Lipovljanski susreti’.

Povodom nadolazećih Uskrsnih blagdana svim mještanima općine Lipovljani 
svim ljudima dobre volje, općinski načelnik Općine Lipovljani u ime Općinskog 
vijeća Općine, djelatnika općinske uprave i u svoje osobno ime upućuje 
najiskrenije čestitke. 

“U vremenima kada teško pronalazimo izvore radosti i mira, simbol 
pobjede dobra nad zlom i života nad smrću, pruža nam novu duhovnu 
snagu. Najveći kršćanski blagdan - Uskrs uz Isusovo uskrsnuće neka 
u svakom od nas probudi  ljubav jednih prema drugima, te donese radost 
življenja uz mir, zdravlje i sreću.“ 

U tom duhu, svim mještanima Općine Lipovljani, čestitam najveći kršćanski  blagdan  
- Uskrs, sa željom da u svima pobudi uskrsnu nadu, mir, međusobno razumijevanje i snažniju nadu u bolje 
sutra, te da na taj način svatko na svom području pridonese boljitku svih mještana općine Lipovljani.

Sretan i blagoslovljen Uskrs! OPĆINSKI  NAČELNIK
Mario Ribar

USKRSNA  ČEŠTITKA  NAČELNIKA


