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RADOVI NA IZGRADNJI PROMETNOG ČVORA NA
AUTOCESTI KOD LIPOVLJANA DOBRO NAPREDUJU

Do sredine rujna završeni su gotovo svi, složeni zemljani radovi na
trasi buduće prometnice izlazno-ulaznog
čvora, na autocestu kod Lipovljana, najvrednije investicije na području općine
Lipovljani, koja iznosi nešto više od 45
milijuna kuna. Osim zemljanih radova,
radi se i na ostalim poslovima izgradnje
trase prometnice koja vodi od Industrijske ulice do auto ceste i preko nje i
koju će za potrebe izlazno-ulaznog prometnog čvora premostiti nadvožnjak.
Od ranog proljeća, izvođač radova Strabag i partneri, rade na zahtjevnoj
trasi buduće prometnice koja vodi prema auto cesti od početka poslovne
zone u Lipovljanima. Skidao se humus, kopani su kanali za površinsku
odvodnju, ugrađivane su vodovodna, kanalizacijska, elektro i komunikacijska mreža vodova, navoženi su temelji prometnice. Znatne količine ljetnih

oborina otežavale su izvođenje radova,
u nekoliko navrata, no posao napreduje
prema planu, a radi se izlazni krak prometnice čvora i preko auto-ceste s južne
strane. Nakon toga započinje navoženje
zemlje na mjesto budućeg nadvožnjaka,
omeđivanje trase i navoženje sitnijeg kamena na trasu prometnice.
Do kraja sezone građenja, izvođač radova, završit će poslove na
navažanju rampe budućeg nadvožnjaka, a onda će radovi stati na najmanje šest mjeseci jer se rampe nadvožnjaka, zbog podvodnog terena
na kome se gradi izlazno-ulazni čvor, moraju prirodno slijegati bar pola
godine. Rok za završetak radova na nadvožnjaku je jesen 2017. godine, no
već sada poslovna zona, koja je planirana uz prometnicu izlazno-ulaznog
prometnog čvora, izaziva značajan interes poduzetnika.

DAN OTVORENIH VRATA POLICIJE I VATROGASACA U LIPOVLJANIMA
Policijska postaja Novska, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovljani i
Hrvatski auto klub, predstavništvo iz Siska, u suradnji s Vijećem za komunalnu prevenciju općine Lipovljani, priredili su u petak, 23. rujna Dan otvorenih
vrata policije, vatrogasaca i HAK-a u Lipovljanima. Svrha organiziranja ‘Dana’ bila je pokazati stanovnici čime sve raspolaže policija i vatrogastvo, a to
je i ispunjeno obilaskom školske i djece iz vrtića, te građana, postavljenih
štandova i opreme na asfaltnom igralištu u centru Lipovljana.
Prvi su, veliki broj opreme, s kojom radi policija i vatrogasci, posjetili
najmlađi, polaznici Dječjeg vrtića ‘Iskirca’ iz Lipovljana. Njima su bili vrlo
zanimljivi policijski motori i kacige, policijska vozila i zavijajuće sirene.
Poslije njih, izloženu opremu i tehnička sredstva posjećivali su učenici
Osnovne škole Josipa Kozarca i građani koje zanima rad policije i vatrogasaca. Učenicima je najzanimljivije bilo podizanje u vatrogasnoj korpi
na kamionu s ljestvama i rad s obučenim vatrogasnim psom. Predstavnici
HAK-a vozače su, još jednom, upozoravali na važnost registriranja i posljedice ne registriranja osobnih vozila.
Dan otvorenih vrata policije, vatrogasaca i HAK-ovaca u Lipovljanima
vodili su Jure Klišanin, zapovjednik PP Novska i njegov zamjenik Dražen

Klarić, te Zlatko Pješ, zapovjednik DVD-a Lipovljani, a izložena tehnička
sredstva i opremu obišao je i Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika općine
Lipovljani i veliki broj stanovnika Lipovljana.

SJEĆANJE NA PERUŠALO - TRADICIJSKI OBIČAJ VEZAN UZ BERBU KUKURUZA

Članice Udruge žena ‘Ruže’ iz Lipovljana organizirale su perušalo, tradicijski običaj vezan
uz berbu kukuruza, kako bi sačuvali sjećanje
na dane kad su poslovi u poljoprivredi obavljani isključivo napornim radom čovjeka. Ove
godine perušalo je održano u lipovljanskom

URED ZA INFORMIRANJE
OPĆINE LIPOVL JANI
Trg Hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
Tel/Fax: 044 611 214
Mobitel: 099 279 66 22
E-pošta: info@lipovljani.hr

2

parku kod ljetne pozornice, u subotu, 24. rujna,
u popodnevnim i večernjim satima, uz 50-tak
sudionika programa.
Danju su se trgali klipovi kukuruza i vozili
kući, a u večernjim satima skupilo bi se društvo,
susjedi i prijatelji, i uz priču, pošalice, a na kraju
i pjesmu i kolače, održalo bi se perušalo na kom
bi se od perušine odvojilo i nekoliko kola kukuruznih klipova. Tako su, nekada, bez strojeva i
prevelike užurbanosti, seljaci spremali ljetinu,
odnosno plodove jeseni, kako bi osiguralo
bezbrižnu slijedeću godinu dana. Uz takav rad,
zajedno su se ispomagali i družili, saznavali
novosti i prisjećali se prijašnjih vremena, kroz
kolektivno pamćenje i priče svojih predaka.
Danas, teške poljoprivredne poslove obavljaju strojevi, a perušalo i drugi tradicijski običaji,
postaju samo veće ili manje zanimljivosti. Na
tom tragu, i Udruga žena ‘Ruže’ iz Lipovljana organizirala je simbolično prisjećanje na perušalo,
a u tome su im pomogli članovi tamburaške

sekcije KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana, izvodeći
tradicijske pjesme lipovljanske okolice i iz Slavonije. Pridružile su im se i članice Udruge žena
‘Mlinarice’ iz Piljenica, te članice Udruge žena iz
Nove Subocke, koje također rade na očuvanju
tradicijskih vrijednosti, kroz slične programe.
Uz tambure i pjesmu, brzo je 30-tak perušača
operušalo 10-tak vreća klipova kukuruza, koje
su za perušanje pripremile ‘Ruže’, a nakon toga
su vrijedni perušači i ostali gosti počašćeni
finim pecivima i kolačima. Uz tamburaše neki
su i zaplesali, pa je još jednom lipovljanski park
oživio u veselom raspoloženju.
Veselo je, tako, bilo na perušalu u Lipovljanima, a okupilo se i znatno više sudionika
perušala, u odnosu na prošlu godinu, kad je
lipovljanska Udruga žena krenula s organiziranjem s prisjećanjem na perušalo, nekadašnji,
neizostavni dio branja i spremanja kukuruza.
Sjećanje na tradicijske običaje nastavit će se i
dogodine, obećavaju članice ‘Ruža’.
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BIRAČI NAJVIŠE, UKUPNO 41% GLASOVA, DALI KANDIDATIMA
S LISTE NARODNE KOALICIJE

Lista broj 14, na kojoj su bili kandidati
Narodne koalicije, u koju su ušle stranke SDP,
HNS, HSS i HSU, na području općine Lipovljani,
tijekom izvanrednih parlamentarnih izbora,
u nedjelju, 11. rujna dobila je najviše glasova
izašlih birača. Slijedi je, s prilično manje dobivenih glasova, lista broj 10 na kojoj su bili kandidati
HDZ-a. Od ukupno 18 kandidiranih lista još su
samo dvije liste dobile više od 100 glasova na
području općine Lipovljani, i to koalicijska lista
broj 2, čije je nositelj Stranka rada i solidarnosti
MB 365 i lista broj 5, koju su činili kandidati
MOST-a. Izlaznost na birališta nije bila velika, tek
50,6% ukupno upisanih birača općine Lipovljani
izašlo je na glasanje.
Iako takvi rezultati nisu ostvareni na
državnoj razini, najzadovoljniji rezultatima na
području općine Lipovljani, prema neslužbenim
rezultatima, mogu biti u Narodnoj koaliciji. Njihova je lista dobila najveći broj glasova na 4 od 6
biračkih mjesta, i pobijedila za 159 glasova više,
od liste koju je glasačima ponudio HDZ.
U biračkim popisima, na području općine
Lipovljani, za ove izbore upisano je bilo ukupno 2.665 birača. Na glasovanje je izašlo 1.350
birača, što je tek polovica, odnosno 50,6% .
Nevažeća listića bila su 32, što je više od 2 %
izašlih birača, pa je ukupno 1.318 glasova raspodijeljeno među 18 od 19 istaknutih lista, koliko
ih je bilo na glasačkom listu za ovogodišnje izvanredne parlamentarne izbore u Hrvatskoj, u
6. izbornoj jedinici. Naime, lista broj 12, koju su
činili kandidati laburista, na 6 izbornih mjesta
općine Lipovljani nije dobila niti jedan glas.

Najviše glasova na
području općine Lipovljani, dobila je zajednička
lista Narodne koalicije,
ukupno 554 glasa,
što je 41% od izašlih
glasača. Lista kandidata
HDZ-a dobila je 395
glasova, ili 29,3% izašlih
glasača. Lista Stranke rada i solidarnosti Milana
Bandića dobila je 137 glasova, što je 10,15%, a
lista MOST-a dobila je 108 glasova, ili točno 8
% birača s područja općine Lipovljani. Tako je
ukupna većina glasova od 1.194 dana glasa, ili
88,55% ukupnog broja birača, raspodijeljena
između četiri liste, kao i kod glasača u čitavoj
Hrvatskoj, dok je svih ostalih 14 kandidiranih
lista dobilo ukupno još samo 156 glasova ili tek
11,4% izašlih birača.
Iza četiri najjače liste, po broju dobivenih
glasova, nalaze se lista broj 18, lista Živog zida
koja je na području općine Lipovljani dobila 63
glasa, ili 4,7% od izašlih birača, te lista broj 3, lista
HSP, HČSP, ABH i OS sa dobivenih 14 glasova što
je 1% ukupno izašlih birača.
Sve ostale liste dobile su ispod 1% glasova
birača općine Lipovljani. Lista A-HSP dobila je 8
glasova, lista HSP AS dobila je 2 glasa, lista Pametno 7 glasova, Blokirani 2 glasa, Demokratska
stranka žena 5 glasova, lista HBPS 2 glasa,
Hrvatska radnička stranka 5 glasova, Koalicija
NLSP, SH,PZ, ORaH 3 glasa, Stranka umirovljenika 9 glasova, Zeleni savez 3 glasa, lista SRP-a 1
glas, a lista Hrvtski laburista niti jedan glas.

Po biračkim mjestima

Na biračkom mjestu 1. u Lipovljanima bilo
je upisano 687 glasača, a na glasovanje je izašlo
366 glasača. Najviše glasova, ukupno 152, dobila
je lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a s 108
glasova, pa lista Stranke i solidarnosti BM sa 33
glasa. Lista MOST-a dobila je 25 glasova, a Živog
zida 24 glasa. Još je 8 lista, na biračkom mjestu 1

u Lipovljanima dobilo ukupno 18 glasova.
Na biračkom mjestu 2 u Lipovljanima bilo
je upisano 549 glasača, a na glasovanje je izašlo
304 glasača. Najviše glasova, ukupno 142, dobila je lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a sa
72 glasa, pa lista Stranke solidarnosti s 32 i lista
MOSTA-a sa 30 glasova. Lista Živog zida osvojila
je tek 9 glasova. Još samo 8 lista dobilo je ukupno 14 glasova na ovom biračkom mjestu.
Na biračkom mjestu 3 u Lipovljanima bilo je
upisano 522 glasača, a na glasovanje je izašao
241 glasač. Najviše glasova, ukupno 109, dobila
je lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a sa
72 glasa, pa lista Stranke rada i solidarnosti sa
23 glasa. Lista MOST-a dobila je 19, a lista Živog
zida 10 glasova. Još je samo 5 lista dobilo ukupno 6 glasova na ovom biračkom mjestu.
Na biračkom mjestu 4. u Krivaju bilo je upisano 233 glasača, a na glasovanje je izašlo 131
glasač. Najviše glasova, ukupno 61, dobila je
lista Narodne koalicije. Slijedi lista HDZ-a s 27
glasova, pa lista Stranke rada i solidarnosti BM
sa 17 glasova. Liste MOST-a i Živog zida dobile
su tek po 5 glasova, a još je 6 lista dobilo ukupno
10 glasova.
Na biračkom mjestu 5. u Kraljevoj Velikoj
bilo je upisano 369 glasača, a na glasovanje je
izašlo tek 169 glasača. Najviše glasova, ukupno
65, dobila je lista koju predvodi HDZ. Slijedi lista
Narodne koalicije s 51 osvojenim glasom, pa
liste MOST-a i Stranke rada i solidarnosti s po 13
glasova. Lista Živog zida dobila je 12 glasova, a
još su u Kraljevoj Velikoj glasali za svega 6 drugih
lista koje su zajedno dobile 9 glasova.
Na biračkom mjestu 6. u Piljenicama bilo je
upisano 305 glasača, a na glasovanje je izašlo
139 glasača. Najviše glasova, ukupno 51, dobila
je lista koju predvodi HDZ. Slijedi lista Narodne
koalicije s 39 osvojenih glasova. Lista Stranke
rada i solidarnosti dobila je 19 glasova, a slijedi
ju lista MOST-a sa 16 glasova. U Piljenicama su
glasači glasali još za samo 5 lista koje su zajedno
dobile 7 glasova.

ZAPOČINJU RADOVI NA UREĐENJU STEPENIŠTA I PRILAZA
U POŠTANSKI URED LIPOVLJANI
Radovi na uređenju stepeništa i prilagodbi
prilaza uredu pošte u Lipovljanima započeli su u
utorak, 20. rujna kad su predstavnici naručitelja
radova i izvođača poslova obišli buduće radilište
i utvrdili kako nema nikakvih zapreka da radovi
započnu i budu završeni u predviđenom roku
od 60 dana. Uređenje stepeništa i prilagodba
prilaza u ured pošte, i za invalidne osobe, čeka
se već nekoliko godina, a sada će i taj problem,
posebno izražen za kišnih i zimskih dana, biti
kvalitetno riješen.
Naručitelj radova uređenja stepeništa i
prilaza u ured pošte je Općina Lipovljani, a
radove će sufinancirati HP-Hrvatska pošta i HTHrvatski Telekom, koji su korisnici poslovnih
ureda u poslovnoj stambenoj zgradi i korisnici su prilaza i stepeništa. Radove će izvoditi
građevinski obrt ‘Dujić gradnja’ iz Lipovljana, a
vrijednost cijele investicije iznosi nešto više od
167.000 kuna, u što je uračunat i PDV. Troškove
uređenja stepeništa i prilagodbe prilaza uredu

pošte, Općina Lipovljani financirat će s udjelom od 34%, Hrvatske pošte s udjelom od 45%
i Hrvatski Telekom s udjelom od 21% ukupno
potrebnih sredstava.
Prilikom započinjanja radova još jednom
je, na licu mjesta, pregledan projekt uređenja
stepeništa i prilaza, a razgovaralo se i o dinamici rada na izvršenju svih poslova, jer ured
pošte nema mogućnosti za alternativni ulaz,
a treba biti dostupan za svoje korisnike. U ime
naručitelja radova, Općine Lipovljani, kod
započinjanja radova bili su prisutni Nikola
Horvat i Ljubica Jakopčić. U ime HP-Hrvatske
pošte i HT-a bila je prisutna Marija Grbanović,
te izvođač radova Josip Dujić i stručni nadzor
radova Roman Ovad.
Kako ne bi značajno ometali rad poštanskog
ureda u Lipovljanima radovi će započeti u petak, 23. rujna, a ured pošte bit će zatvoren samo
prvih dana izvođenja radova, do srijede 28.
rujna. Nakon toga radovi na uređenju prilaza

će se nastaviti, a svim korisnicima poštanskog
ureda osigurat će se nesmetani prilaz u ured
pošte. Kroz dva mjeseca sav posao mora biti
završen, a radit će se na sanaciji stubišta, izgradnji prilazne rampe za invalide i nadstrešnice
nad stepeništem kako bi ulaz u poštu i tijekom
zimskih vremenskih neprilika bio dostupan i
siguran za sve korisnike.
Dugogodišnji problem, i stalna upozorenja
građana na poteškoće s ulazom u lipovljanski
poštanski ured, započeo se napokon rješavati na
zadovoljstvo svih korisnika poštanskih usluga.
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UKLONJENO GRANJE I DRVEĆE UZ ŽUPANIJSKE PROMETNICE
Na zahtjev komunalnog redara općine Lipovljani, Nikole Horvata,
djelatnici Županijske uprave za ceste, početkom rujna uklonili su gradnje i ostalo raslinje uz županijske ceste na području općine Lipovljani.
Granje i sitnije drveće uklonjeni su uz cestu Lipovljani – Piljenice i
Piljenice – Gradina – Kraljeva velika.
Uz županijsku cestu Lipovljani – Piljenice na svega nekoliko mjesta živica i stabla rastu tik uz prometnicu. Sada su ta mjesta očišćena
i više ne prijete prometnu na toj cesti. Uz županijsku cestu na dijelu
Piljenice – Gradine – Kraljeva Velika, posebno je jako raslinje obraslo
dio ceste od nadvožnjaka preko auto puta do mosta na Pakri uz šumu,
pa je najviše radova HC-ov stroj malčar imao na tom djelu. Niz godina
uz tu prometnicu nije se uklanjalo razno raslinje, pa je ono stvaralo
poteškoće za promet, posebno zimi.
Najkritičnija mjesta na županijskim cestama su sada očišćena,
ukupno oko 2 tisuće kvadratnih metara bankina i raznovrsnog raslinja uz prometnice. Od ŽUC-a se očekuju i ostali radovi na održavanju
županijskih prometnica prije zimskog razdoblja.

IZGRADNJA VODOSPREMNIKA I CRPNE STANICE NA TOROVIMA
IDE PLANIRANOM DINAMIKOM

U lipovljanskoj ulici Josipa Kozarca u pravcu
Kozarica, na Torovima, započela je izgradnja vodospremnika kojim će se zaokružiti i dodatno
poboljšati vodoopskrbni sustav općine Lipovljani. Nakon početnih zemljanih radova, koji su
trajali dva tjedna, započeli su radovi na utvrđivanju
temelja građevine, navoženjem kamena, armiranjem i betoniranjem. Radove u tijeku obišao
je i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, koji

se je interesirao za tijek obavljenih poslova
i dinamiku izgradnje
ovog vrlo važnog infrastrukturnog objekta
za područje općine
Lipovljani,
njezinu
vodoopskrbu, ali i
vodoopskrbu
šireg
područja grada Kutine, te naselja Banova
Jaruga,
Janja Lipa,
Jamarice, Međurić…
Budući vodospremnik
zasigurno će poboljšati
kvalitetu vodoopskrbe
na području Općine
Lipovljani time što će ublažit udare tlaka u
vodovodnoj mreži općine Lipovljani koji su
uzrok sadašnjeg tzv.hidroforskog sustava vodoopskrbe i tako spriječiti sadašnja, ponekad
i česta pucanja i
oštećivanja vodovoda,
vodomjera i sl., te time normalizirati opskrbu
stanovništva, a kroz smanjenje curenja i gubitaka u vodoopskrbnom sustavi smanjiti i troškove
poduzeća, LIP-KOM d.o.o., isporučitelja vode na

području Općine Lipovljani, čime bi LIP-KOM
d.o.o. u budućnosti trebao imati ekonomičnije
poslovanje.
Vodospremnik i crpnu stanicu Torovi, u okviru magistralnog vodovoda Kutina-Lipovljani za
tvrtku Moslavina d.o.o. iz Kutine kao investitora
ovog projekta, izvodi poduzeće ‘Vodotehnika’ iz
Zagreba. Vrijednost radova kompletnog projekta (magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani,
dužine 20 km, 5,6 km distributivnog vodovoda,
dvije crpne i 5 mjerno-regulatorskih stanica,
klorinatorske stanice) te vodospremnik na Torovima kapaciteta 1000 m3 sa crpnom stanicom
Torovi iznosi oko 34,3 milijuna kuna. Projekt
izgradnje kompletnog projekta uključujući vodospremu na Torovima sa crpnom stanicom
financira se iz sredstava Europske unije, točnije
iz Kohezijskog fonda, i to 22,6 milijuna kn-a iz
sredstava EU, dok 11,7 milijuna kuna osiguran je iz tzv. nacionalne komponente (sredstva
H.Voda, Moslavine d.o.o., te partnera u projektu). Partneri na ovom projektu su gradovi Kutina
i Popovača, općina Velika Ludina, te Općina Lipovljani, koja financijski prati projekt sa oko
230.000 kuna. Radovi započeti u srpnju trebali
bi završiti do kraja ove godine.

Na temelju članka 5. Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika , Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

JAVNI POZIV

Za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola
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Pravo na subvenciju prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Lipovljani koji su redovno upisani u srednju školu na
području Republike Hrvatske , i svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do mjesta školovanja sredstvima javnog prijevoza.
Subvencija prijevoza iznosi 25% cijene mjesečne učeničke karte za vlak za određenu relaciju .
Subvencija prijevoza odobrava se za razdoblje od rujna do prosinca 2016. godine i od siječnja do lipnja 2017. godine.
Zahtjev po ovom pozivu podnosi roditelj odnosno skrbnik učenika uz supotpis učenika.
Prijava za subvenciju prijevoza podnosi se na obrascu koji se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili putem Web stranice Lipovljani. hr ,
Uz prijavu za subvenciju prilaže se: potvrda o redovnom upisu u I.,II.,III.,i IV., razred srednje škole , potvrda o mjestu prebivališta ili kopija osobne
iskaznice, kopija mjesečne karte (za vlak ili autobus) , broj računa učenika ili skrbnika na koji će se izvršiti isplata.
Učenici koji putuju autobusom priložit će mjesečnu kartu za autobus , a isplatit će im se 25% mjesečne karte za vlak.
Učenicima koji putuju autobusom iz Krivaja priznat će se 25% mjesečne karte za vlak od Lipovljana do Kutine i do Novske.
Isplatu iznosa subvencije vrši Općina Lipovljani na tekući račun korisnika do kraja mjeseca za slijedeći mjesec.
Korisnik prava na subvenciju prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Jedinstveni upravni
odjel Općine Lipovljani
Sve potrebne informacije po ovom pozivu mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani na telefon 044 635 602.
Zahtjevi se mogu podnijeti zaključno sa 31. listopadom 2016. godine.
Općinski načelnik
Mario Ribar, dipl. oec. v.r.
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GOSPODARSKIM SUSRETOM ZAPOČELI ‘LIPOVLJANSKI SUSRETI 2016.’
Gospodarskim
susretom
o
mogućnostima
i
pretpostavkama
razvoja općine Lipovljani u okviru
Sisačko-moslavačke
županije, s posebnim osvrtom na
mogućnosti
gospodarske suradnje s
Ukrajinom, koja je ujedno i ovogodišnja zemlja
– partner manifestacije, u Lipovljanima su u petak popodne, 26. kolovoza započeli ovogodišnji
‘Lipovljanski susreti’. Ova centralna manifestacija presjeka rada i običaja nacionalnih manjina
u Hrvatskoj tako sve više nastoji unaprijediti i
gospodarsku suradnju u kojoj su pripadnici nacionalnih manjina most povezivanja između
Hrvatske i njihovih domicilnih država.
Gospodarski susret prvi puta organiziran je
na prošlogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’,
kad je zemlja partner bila Češka, a prvotni kontakti otišli su već daleko u planiranju investicija
na području općine Lipovljani. To je potvrdio i
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i predsjednik Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih
susreta 2016.’, prilikom otvaranja i pozdravljanja
gostiju i sudionika ovogodišnjeg gospodarskog
susreta. Sve nazočne pozdravio je i Josip Krajči,
voditelj Odbora za gospodarstvo ‘Susreta’, koji
je istakao kako je cilj i ovog susreta nastavak i
proširenje programa izlaganja gospodarskih
mogućnosti, u suradnji s ovogodišnjom zemljom – partnerom ‘Lipovljanskih susreta’.
U okviru ‘Susreta’, gospodarski susret u potpunosti i s velikom angažiranošću podržali su
Hrvatska gospodarska komora – Županijska
komora Sisak, Veleposlanstvo Ukrajine u Hrvatskoj i tvrtka ‘Dalekovod’ d.d. Zagreb, koja radi u
80 europskih, azijskih i afričkih zemalja, a među
njima vrlo velike poslove i u Ukrajini. Važnu

ulogu
gospodarske diplomacije na
gospodarskom susretu, u pozdravnom
govoru, naglasio je i
Boris Mesarić, predsjednik Županijske
komore Sisak. Nura
Ismailovski, pozdravila je gospodarski
skup i inicijativu za
što većom gospodarskom suradnjom, u kojoj
sudjeluju i pripadnici nacionalnih manjina, u
ime zagrebačkog gradonačelnika, glavnog pokrovitelja ‘Susreta’, uz isticanje primjera suradnje
grada Zagreba i Ukrajine.
Na mogućnosti velike gospodarske suradnje Hrvatske i Ukrajine, s planovima razvoja i
potreba koji za iduću godinu postoje u Ukrajini,
na gospodarskom skupu ukazao je Oleksandr
Levchenko, veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj.
Posebno je naglasio poziv svim poduzećima
koje se bave razvojem cestovne infrastrukture,
te potrebu za proizvodima prerađivačke industrije, o čemu će se održati skup u Ukrajini već
ove jeseni.
Planove i potencijal gospodarskog razvoja
općine Lipovljani, na skupu je prezentirala

Senka Vranić, konzultantica koja sudjeluje u izradi projekata općine Lipovljani, a mogućnosti
gospodarske suradnje, s osvrtom na ostvarene poslovne rezultate Sisačko-moslavačke
županije predstavila je Brankica Grd, direktorica
HGK -ŽK Sisak.
Predstavljanje ‘Dalekovoda’ s primjerima
gospodarske praske rada na projektima u Ukrajini, ali i širom svijeta s naglaskom na izazovne
radove u Skandinaviji i Ukrajini, predstavio
je Ivan Jurković, član Uprave Dalekovoda, te
Danijel Rajzer, direktor Dalekovoda – podružnice
u Ukrajini. Na gospodarskom skupu kratko su se
obratili još Željko Lovrak i prof. Mato Bartoluci,
uz završne riječi Josipa Krajčija.
Na kraju skupa zaključeno je kako Sisačkomoslavačka županija, a posebno općina
Lipovljani, imaju bogat i raznovrstan potencijal
i mogućnosti zasnivanja i širenja poslovnih oblika suradnje, u čemu je jedna od pretpostavki
i razmjena informacija, te podizanje svijesti o
obostranoj zainteresiranosti za poslovne aktivnosti na relaciji dviju prijateljskih zemalja
Hrvatske i Ukrajine. Općina Lipovljani, kroz
stvaranje planskih prostornih uvjeta i ubrzanom
izgradnjom komunalne infrastrukture, iskazuje
svoj interes i otvorenost za nove projekte, nove
poduzetnike i nove gospodarske inicijative.

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA O DONBASU U UKRAJINI
U okviru ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ po
programu predstavljanja zemlje partnera
‘Susreta’, u Narodnoj knjižnici i čitaonici
u Lipovljanima, otvorena je izložba fotografija iz Ukrajine ‘Donbas: rat i mir’. Izložbu
je otvorio Oleksandr Levchenko, veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj, a svečanom
otvorenju bili su prisutni svi sudionici
gospodarskog susreta i predstavnici nacionalnih manjina.
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i predsjednik Organizacijskog
odbora ‘Lipovljanskih susreta’ na početku
je još jednom pozdravio sve nazočne
goste i zahvalio se ukrajinskom Veleposlanstvu na sudjelovanju u programu
zemlja partner ‘Lipovljanskih susreta’. O
izložbi fotografija, ali i o trenutnom stanju
u Ukrajini, s naglašenim optimizmom u
pozitivno rješavanje takve situacije, nadahnuto je govorio Oleksandr Levchenka,
veleposlanik Ukrajine.
Svečanom otvorenju izložbe i predstavljanja dijela Ukrajine kroz izložbu
fotografija, doprinijeli su pjesmom i
članovi pjevačkog zbora KPD ‘Karpati’ iz
Lipovljana.
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VELIK BROJ POSJETITELJA NA PRVOJ GLAZBENOJ VEČERI ‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA’

Odlično, s velikim brojem posjetitelja, protekla je prva zabavna večer na ovogodišnjim
‘Lipovljanskim susretima’. U petak, 26. kolovoza, sve posjetitelje zabavljala su tri glazbena
sastava.
Najprije su na veliku pozornicu ‘Lipovljanskih susreta’ izašli članovi mlade grupe ‘Time
Out’, koji su dobrom glazbom i kvalitetnim
izvođenjem pjesama dočekivali velik broj posjetitelja koji su u lijepoj i toploj, ljetnoj noći došli
u Lipovljane, na zabavu i uživanje.
Nakon njih nastupili su Neno Belan i grupa
‘Fiumensi. Svojim pjesmama podsjetili su posjetitelje na svoje hitove, te glazbeno vrijeme
80-tih godina.
Na kraju su s pozornice zasvirali i članovi
‘Slavonia Banda’, uz koje se pjevalo, ali i plesalo.
Glazbenici su svirali, a posjetitelji uživali do ranih jutarnjih sati.

BOGATO PREDSTAVLJANJE TRADICIJSKIH OBRTA I BAŠTINE
DRUŠTAVA NACIONALNIH MANJINA
Drugi dan ‘Lipovljanskih susreta 2016.’
obilježio je bogat program vezan uz nacionalne manjine i njihov rad. U subotu, 27.
kolovoza park u centu Lipovljana bio je mjesto većine događanja, a posjetitelji su mogli

vidjeti izložbene štandove nacionalnih manjina i
tradicijskih obrta, te program na maloj pozornici
‘Susreta’ u parku.
Subotnji program započeo je tamburaškim
nastupom domaćih, mladih tamburaša. Za sve
posjetitelje svirali su ‘Prijatelji tambura’ već od
13 sati. Nakon toga započela su predstavljanja
tradicijskih obrta, kojih je ove godine bilo 23, od
izrade ručnih radova heklanjem i šlinganjem do
izrada cvjetnih aranžmana i proizvoda od meda.
Društva nacionalnih manjina koja su nastupala s kulturno-umjetničkim programom
predstavila su se i na izložbenom prostoru u
parku kroz prikaz svog rada, očuvanja baštine,
prikazom narodnih nošnji, a većina i specifičnim
nacionalnim gastronomskim delicijama jela i
kolača. Uz izložbene prostore obrtnika i udruga
nacionalnih manjina, posavsku korablju i niz zanimljivih tradicijskih obrta predstavila je u Javna
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ustanova Park prirode Lonjsko polje.
Osim posjetitelja, sve izložbene prostore
tradicijskih obrta i društava nacionalnih manjina
obišao je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, i predsjednik organizacijskog odbora LS,
sa suradnicima i gostima, veleposlanikom
Ukrajine Oleksandrom
Levchenkom, saborskim
zastupnicima
nacionalnih manjina,
Ivankom Roksandić,
predsjednicom
Skupštine
Sisačko
moslavačke županije,
Vladom
Klasanom,
izaslanikom
gradonačelnika
grada
Zagreba,
glavnog pokrovitelja ‘Susreta’, Željkom
Lenartom, direktorom Turističke
zajednice SMŽ, Ankom Doležal,
predsjednicom Općinskog vijeća
Lipovljani, i ostalim suradnicima i
članovima Organizacijskog odbora.
Uz izložbene prostore tradicijskih obrta i društava, posjetitelji
‘Lipovljanskih susreta’ bili su prisutni polusatnom nastupu članova
Zakarpatskog akademskog narodnog
zaslužnog zbora iz Užgoroda, ansambla iz Ukrajine, koji je doputova na
‘Susrete’ u okviru programa Ukrajina
– zemlja partner LS.
U subotu popodne održan je i Okrugli stol na temu ‘Nacionalne manjine u
demokratskim društvima: manjine i migracije u

fokusu izbjegličke krize’, koji je održan u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima. Vodio ga
je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za
nacionalne manjine RH.
Dan posvećen nacionalnim manjinama

Republike Hrvatske završio je mimohodom
društava nacionalnih manjina i nastupom na
centralnoj pozornici ‘Susreta’ , pred više tisuća
posjetitelja.
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STRUČNA IZLAGANJA O PROBLEMIMA I MJERAMA
KOJE UZROKUJE IZBJEGLIČKA KRIZA

Na temu: ‘Nacionalne manjine u demokratskim društvima: manjine i migracije u fokusu
izbjegličke krize’, u Lipovljanima je u Narodnoj
knjižnici i čitaonici u subotu, 27. kolovoza
održan okrugli stol Savjeta za nacionalne manjine RH i općine Lipovljani.
Tako je u okviru ‘Lipovljanskih susreta 2016.’
održano stručno predavanje i rasprava na temu
vrlo aktualnog i važnog pitanja među manjinama, kojeg uzrokuje migracijski val koji je
pogodio Europu, a time i Hrvatsku, prošle godine, uz prijetnju dolaska novog vala izbjeglica
do kraja godine. Uvodničar i voditelj okruglog
stola bio je Aleksandar Tolnauer, predsjednik
Savjeta za nacionalne manjine RH, a izlaganje o
mjerama za rješavanja problema priredila je Bahrija Sejfić, pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska
prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.
Kao uvodničar, Aleksandar Tolnauer je govorio o konkretnim događajima u Europi koje
uzrokuje izbjeglički val iz Male Azije i sjevera

Afrike, navodeći primjere i rezultate kretanja
odnosa prema izbjeglicama i tražitelja azila u
pojedinim državama. Bahrija Sejfić govorila je o
tome što ta kriza znači za nas i kakve su mjere
u pripremi kako bi se ublažile sve posljedice
izbjegličke krize. Tijekom rasprave, sudionike
okruglog stola ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ zanimala je i procjena što nas očekuje u jesen i do
kraja godine, i kakve će to posljedice donijeti i
ostalim pripadnicima nacionalnih manjina u
Hrvatskoj.
Izlagatelje okruglog stola i sve sudionike
stručnog skupa u ime organizatora pozdravio
je, na početku skupa, Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani i predsjednik Organizacijskog odbora 2016.
Elizabeta Knorr, voditeljica
službe za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti
spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim
zajednicama i razvoj civilnog društva grada Zagreba,
pozdravila je stručni skup
u ime glavnog pokrovitelja
manifestacije, naglasivši da

grad Zagreb posebnu pozornost daje manjinama i njihovom radu.
Na kraju je o pripremi skupa s pozivom na
manjinsku solidarnost, govorio i skup zaključio,
Josip Krajči, član Organizacijskog odbora LS.
Osim druženja i razgovora o iznesenim podacima, sudionici okruglog stola ovogodišnjih
‘Lipovljanskih susreta’ obišli su, na katu Narodne
knjižnice i čitaonice u Lipovljanima i izložbu
fotografija ‘Donbas – rat i mir’, koja je postavljena u okviru programa Ukrajina – zemlja partner
‘Susreta’, a vrlo je bliska i temi ovogodišnjeg okruglog stola.

NOVOUREĐENE PROSTORIJE PREDANE ČEŠKOJ BESEDI
I MATICI SLOVAČKOJ LIPOVLJANI NA KORIŠTENJE
Članovi Češke besede općine
Lipovljani i Matice slovačke Lipovljani, ovogodišnje ‘Lipovljanske
susrete’ pamtit će po tome što su,
u okviru programa manifestacije,
dobili na korištenje uredske prostorije u Društvenom domu u
03-IMG_6225Lipovljanima.
Predajom ključeva, i simbolično su
prostorije predane na upotrebu, u
subotu, 27. kolovoza, pred svečano
otvorenje ‘Lipovljanskih susreta’.
Sve nazočne, kratko je pozdravio načelnik
Općine, Mario Ribar, koji je podsjetio na ovu
obvezu dodjele prostora, budući je nekada
Čehoslovenska beseda imala vlastiti prostor u
sklopu duštvenog doma u Lipovljanima, ali i na
činjenicu da se zahvaljujući češkoj i slovačkoj

nacionalnoj manjini pokrenulo uređenje pozornice, dodjeljenim sredstvima u iznosu od
100.000 kn-a, čime je kasnije pokrenuto kompletno uređenje doma u Lipovljanima. Zahvalio
je udrugama za aktivan rad i zaželio još veće uspjehe u radu.

Da je to povijesni dan za Lipovljane i Češku besedu općine Lipovljani,
na svečanosti je rekao Mirko Knjižek,
predsjednik Češke besede, uz zahvalu
za izvršeno obećanje, a u ime Matice
slovačke zahvalio se Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke u Lipovljanima.
Potom je Vladimir Bilek, saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu
manjinu, uz prisutnost svih sudionika
održanog okruglog stola u lipovljanskoj knjižnici, podijelio ključeve mladom
paru, članovima Matice slovačke i Češke besede,
koji su taj trenutak čekali ispred novih prostorija.
Svi su obišli prostorije, a članovi Češke besede i Matice slovačke Lipovljani počastili su
svoje prve goste, pićem dobrodošlice i kolačima,
u novim prostorijama koje će im služiti za rad.

NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI PRIREDIO PRIJEM ZA
IZVOĐAČE PROGRAMA NA ‘LIPOVLJANSKIM SUSRETIMA’
– Od srca vam zahvaljujem što ste se odazvali pozivu i uložili svoje
vrijeme i novac da bi došli u Lipovljane i nastupili na ‘Lipovljanskim susretima’. Želim vam lijepo zajedničko druženje, uspješan nastup i uspješnu
prezentaciju Vaše baštine, sa željom da se odlično osjećate ovdje, u Lipovljanima, i da se ponovo vidimo na ‘Susretima’ – rekao je, među ostalim,

Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i predsjednik Organizacijskog
odbora ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ tijekom prijema koji je priredio za
predstavnike svih društava, predstavnika nacionalnih manjina, koji su
ove godine nastupili na ‘Susretima’.
Svečani prijem, na kojem su uručene zahvalnice i pokloni, održan
je u subotu, 27. kolovoza, u općinskoj vijećnici
neposredno pred početak mimohoda sudionika
kulturno umjetničkog programa i otvorenja ‘Lipovljanskih susreta’. Uz Maria Ribara, načelnika
općine Lipovljani, prijemu su bili prisutni i Tomislav
Lukšić, zamjenik načelnika, Marica Tisaj, voditeljica
Odbora LS-a za kulturno umjetnički program, te
predstavnici društava nacionalnih manjina općine
Lipovljani i članovi Organizacijskog odbora LS-a.
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VIŠE TISUĆA POSJETITELJA UŽIVALO JE U NASTUPIMA DRUŠ

Mimohodom svih društava nacionalnih manjina kroz centar Lipovljana, koji su nastupili na velikoj pozornici ‘Susreta’, najavljeno je svečano
otvorenje ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ Kod dolaska na pozornicu, svako je
društvo predstavljeno, a nakon svečanog otvorenja ‘Susreta’ započeo je
jednosatni program na kojem je nastupilo 10 društava koji su posjetiteljima predstavili dio svoje plesne i pjevačke baštine.

Uz završetak svečanog otvorenja, na pozornici su prvo nastupili
članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipovljana. Otpjevali su pjesmu Giusepe Verdija, Zbor Židova iz opere Nabucco. Dirigent i voditelj
zbora ‘Lira’ profesor je glazbe Franjo Rodić, uz pratnju na klaviru Tomislava
Brebrića, studenta Muzičke akademije u Zagrebu.
Kao znak dobrodošlice svim društvima nacionalnih manjina na pozornici su potom nastupili članovi Kulturno umjetničkog društva ‘Lipa’,
Lipovljani, koji njeguju hrvatski i slovački folklor. Posjetiteljima su se
predstavili pjesmama i plesovima Moslavine. Koreografiju je uvježbao i

na scenu postavio voditelj Tihomir
Krmek, uz pratnju tamburaške
skupine KUD-a ‘Lipa’, koju vodi profesor Franjo Rodić.
Folklorna skupina mladeži
Demokratske zajednice Mađara
Hrvatske ‘Čardaš’ iz Suze, osnovana je u ljeto 1999. godine s ciljem
očuvanja i njegovanja plesova i
običaja mađarske nacionalne manjine iz Hrvatske ali i drugih dijelova
Karpatskog bazena. Predstavili su
se plesom Szatmari tancok, mađarski narodni ples s područja Rumunjske.
Voditelj folklorne skupine je Atila Kiš, a voditelj glazbene skupine Nikoletta Darvaš.
Romsko kulturno umjetničko društvo Darda osnovano je 29. listopada 2002. godine. Prvo je kulturno umjetničko društvo na području istočne
Hrvatske. Osnovni cilj mu je njegovanje kulture i tradicije, prvenstveno
baranjskih, ali i ostalih Roma. Djeluju na promoviranju kulturnih običaja,
te pozitivnom korištenju slobodnog
vremena mladih i djece. U Lipovljanima
su se predstaviti Romskom čarlamom –
nadigravanje parova, uz tradicionalno
kolo čarlama. Voditelj RKUD-a je Jovica
Radosavljević.
KUD ‘Joakim Hardi’ osnovan je krajem
1950. godine. Rade u nekoliko sekcija, a
na ovogodišnjim ‘Lipovljanskim susretima’ predstavili su se Rusinskim pastirskim
plesovima. Voditelj folklorne skupine
je Zvonko Kostelnik. Pratnja plesčima
je tamburaška skupina čiji je voditelj
Zvonko Edelinski.
Srpsko kulturno umjetničko društvo ‘Jovan Jovanović Zmaj’, Bijelo Brdo, član je Srpskog kulturnog društva ‘Prosvjeta’. Društvo nastavlja tradiciju
Srpskog pjevačkog društva ‘Zmaj’ iz 1926. godine, njegujući kulturu, jezik,
običaje i tradiciju srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, a u

‘LIPOVLJANSKI SUSRETI’ SV
U
ime
visoke
pokroviteljice, predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar
Kitarović, ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’ otvorio je Ivo
Žinić, župan Sisačko-moslavačke
županije i predsjedničin izaslanik, u subotu, 27. kolovoza na
velikoj pozornici u centru Lipovljana. Svečanost otvorenja
održana je pred predstavnicima
kulturno-umjetničkih društava
10 nacionalnih manjina, velikog
broja uvaženih gostiju i uzvanika, veleposlanstava i pred više tisuća posjetitelja ‘Lipovljanskih susreta’.
Svečano otvorenje ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ započeo je, pozdravnim
govorom, Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani i predsjednika Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih susreta’. Pozdravio je, i zahvalio se, svim
gostima na dolasku i svim izvođačima kulturno-umjetničkog programa
i sudionicima Lipovljanskih susreta, svim pokroviteljima i sponzorima,
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ŠTAVA NACIONALNIH MANJINA
radu društva sudjeluje 70 aktivnih
članova. Ove godine predstavili su
se ‘Igrama iz Srijema’. Koreografiju
je postavio Radovan Grčić iz Šida,
voditelj folklorne skupine je Vesna
Vujić, a voditelj glazbene skupine
je Nikola Dimić.
Nakon nastupa KUD-a iz Bijelog
Brda u Baranji, na središnjoj pozornici ‘Lipovljanskih susreta’, po prvi
puta su nastupili članovi Zajednice
Nijemaca u Hrvatskoj- Grupa Rude.
Osnovani su 1991. godine , broje 360 članova, a djeluju u 6 sekcija. Selo Rude, nedaleko Zagreba nastalo je naseljavanjem Sasa, njemačkih
doseljenika, u 16. i 17. stoljeću, koji su radili u rudnicima. Godine 2006.
prišlo se osnivanju plesne grupe Zajednice Nijemaca Hrvatske, a članovi
su nastupili s Alpskim plesovima u koreografiji Ivana Gorana Matoša.
Češka beseda Treglava osnovana je 2002. godine, broji 102 člana,
a djeluju u 6 skupina. Po prvi puta u Lipovljanima predstavila se je
pjesmama i plesovima ‘Jenom vi mne
panji muzikanti zahrajte’ i ‘Hospoduko,
hospoduko mala’. Voditelji su Kristina
Vorel i Marina Husak.
Matica slovačka ‘Kukučin- Kuntarić’
iz Jakšića 9 godina okuplja potomke
Slovaka i njihove prijatelje u Požeškoslavonskoj županiji. Članovi matice
njeguju slovačku kulturu, jezik, pjesmu i
ples. Nastupili su sa slovačkim narodnim
pjesmama i plesovima. Pjevače i plesače
vodi Ana Jaroš, a glazbenu pratnju Marijan Grubešić i Antun Kovačić.
Kulturno prosvjetno društvo Ukrajinaca ‘Karpati’ u Lipovljanima je osnovano 1992. godine s osnovnim
zadatkom očuvanja kulture, običaja i ukrajinskog jezika. Djeluju putem
plesne i pjevačke skupine, te skupine održavanja običaja i ukrajinske gastronomije. Pjevačka skupina s posebnom pozornošću bira, i na probama

uvježbava ukrajinske pjesme koje potom izvode u Lipovljanima, diljem
Hrvatske i u inozemstvu. Na pozornici ‘Susreta’ predstavili su se pjesmama:
Zelene je žeto, zelene i Haj, haj zelenkyjii. Voditeljica zbora je Marija Poljak.
Nakon nastupa svih društava nacionalnih manjina, već tradicionalno za kraj predstavljanja kulturne baštine nacionalnih manjina, s nešto
obimnijim programom nastupaju gosti iz zemlje, partnera ‘Lipovljanskih
susreta’. Kako je to ove godine bila Ukrajina, u Lipovljane, na ‘Susrete’,
doputovali su članovi Zakarpatskog akademskog narodnog zaslužnog
zbora iz Užgoroda.
Originalnost repertoara i autentičnost kostima izvorni je zborski znak

ovog zbora. Osnovni repertoar su drvene rusinske, ukrajinske, slovačke,
mađarske, češke, njemačke i romske narodne pjesme i plesovi, koje izvode u Ukrajini i inozemstvu. Umjetnički ravnatelj i glavni dirigent je
Natalija Petit – Potačuk, a dirigent i zborovođa Fedir Kopunec. Voditelj
orkestra je Mihael Brovdi, a voditelj udruge Olga Svyda.
Više tisuća gledatelja kulturno-umjetničkog programa ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ vidjelo je odlične nastupe, a posebno izvrni su u svom
nastupu bili gosti iz Ukrajine. Velikim vatrometom završen je program
otvorenja ‘Lipovljanskih susreta’ i centralnog dijela manifestacije nacionalnih manjina Hrvatske.

VEČANO SU OTVORENI PRED VIŠE TISUĆA POSJETITELJA
a osobito volonterima i svima koji su na bilo
koji način doprinijeli i pripomogli u održavanju
ovogodišnjih Lipovljanskih susreta. Zaželio im je
ugodan boravak u Lipovljanima.
Kako su ‘Lipovljanski susreti’ i turistička
manifestacija, i to jedna od najvećih u Sisačkomoslavačkoj županiji, koja svaku godinu bilježi
velik broj posjetitelja, s govornice je na organizaciji ‘Susreta’ domaćinima čestitao Željko
Lenart, direktor Turističke zajednice Sisačkomoslavačke županije.
O važnosti ‘Lipovljanskih susreta’ i mogućnosti
prezentiranja rada i tradicijske baštine svih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, na svečanom otvorenju govorio je i Aleksandar
Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH.
U ime Gradonačelnika Grada Zagreba, Milana Bandića, ovogodišnjeg
glavnog pokrovitelja Lipovljanskih susreta, sve nazočne je pozdravio
njegov izaslanik, Vlado Klasan.
Ivo Žinić, izaslanik predsjednice RH, Kolinde Grabar Kitarović i župan
Sisačko moslavačke županije pozdravio je sve sudionike ‘Lipovljanskih

susreta’ u ime visoke pokroviteljice i
u ime čelništva županije.Naglasio je
kako su nacionalne manjine veliko bogatstvo Hrvatske i kako u Lipovljanima
složno i zajedno žive s hrvatskim narodom, što je pravi primjer suživota, a
zatim proglasio središnju manifestaciju nacionalnih manjina Republike
Hrvatske otvorenom.
Svečanost
otvorenja
i
ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’ uveličali su članovi Mješovitog
pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipovljana,
koji su hrvatskom himnom započeli svečanost otvorenja, a nakon njega
otpjevali su i iz opere Nabucco, skladatelja Giuseppe Verdia.
Nakon svečanog otvorenja ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’
započeo je kulturno umjetnički program kojeg je pjesmom i plesom izvelo 10 KUD-ova koji su predstavili bogatstvo svojih nacionalnih manjina
izraženu kroz ples i pjesmu, te KUD ‘Lipa’ iz Lipovljana i Folklorni ansambl
iz Ukrajine.
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VRLO POSJEĆENA I RASPJEVANA SUBOTNJA VEČER ‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA’
Vrlo posjećena, raspjevana i rasplesana bila je zabavna večer,
drugog dana ‘Lipovljanskih susreta 2016.’, u subotu, 27. kolovoza. Uz tri
različita izvođača zabavnog programa, posjetitelji su pjevali i plesali do
ranih jutarnjih sati jer su članovi tamburaškog sastava ‘Fijaker’ iz Osijeka,
tek u 4 sata ujutro završili svoj koncert.
Odmah nakon odličnog vatrometa, kojem su zapljeskali svi posjetitelji i gledatelji kulturno umjetničkog programa, s velike pozornice
‘Lipovljanskih susreta’ zasvirali su tamburaši TS Zvona. Nakon jednosatnog nastupa, na pozornici im se je pridružio Krunoslav Kićo Slabinac,
koji je zapjevao tamburaške pjesme. Kićo Slabinac potom se je pokazao
i kao dobar zabavljač koji je gledatelje zabavljao vicevima, a na kraju je
pjevao i stare hitove rok i pop glazbe, s početka svoje glazbene karijere.
Kao izvođači koji su dodatno raspjevali i rasplesali posjetitelje, iza
ponoći su s velike pozornice zasvirali i članovi TS ‘Fijaker’. Uz svoje hitove, u toploj lipovljanskoj noći, zasvirali su i druge popularne i plesne
glazbene hitove, a posjetitelji se nisu razilazili do 4 sata ujutro. Zasigurno će se dugo pamtiti druga zabavna večer ‘Lipovljanskih susreta 2016.’

NA ‘VATROGASNOM IZAZOVU 2016.’ POBIJEDILE EKIPE
DVD KRALJEVA VELIKA I PGD BIZOVIK IZ SLOVENIJE

Ekipa DVD Kraljeve Velike, u muškoj
konkurenciji i ekipa PGD Bizovik iz Slovenije, u ženskoj konkurenciji, pobjednici su
ovogodišnjeg ‘Vatrogasnog izazova’, natjecanja
vatrogasaca, koje je održano drugi puta za redom kao dio programa ‘Lipovljanskih susreta’.
‘Vatrogasni izazov’ već je sedmo, u nizu,
natjecanje vatrogasaca u što boljem i bržem
izvršavanju vatrogasnih intervencija, kakve se
često događaju i kod stvarnih intervencija. Cilj
‘Vatrogasnog izazova’ je riješiti, u što kraćem
vremenu, moguću stvarnu intervenciju, vatrogasnih ekipe dobrovoljnih društava, koje
nemaju priliku izvršavati svakodnevne, vatrogasne intervencije.
Ove godine ekipe su imale 9 zadataka. Morale su ugasiti požar otvorenog prostora, izvršiti
evakuaciju ugroženih osoba pomoću čamca
za spašavanje, postaviti cijevnu prugu, ugasiti požar osobnog automobila, intervenirati u
prometnoj nesreći u šumi, intervenirati nakon
potresa, za vrijeme poplave, pretražiti opasan,
‘miniran’ prostor i pravilno složiti vatrogasnu
opremu po popisu, sve u što kraćem vremenu.
Kako ‘Vatrogasni izazov’ organiziraju
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tri
vatrogasne
z a j e d n i c e ,
tako se i zadaci za
peteročlanu vatrogasnu ekipu nalaze
na području Vatrogasnih
zajednica
grada Kutine i Novska, te na području
VZO Lipovljani. S
jednim
vozilom
ekipa obilazi mjesta
na kojimasu postavljeni zadaci, a sve poslove
pripreme i uređenja zadataka rade vatrogasci
10-tak vatrogasnih društava s ove tri vatrogasne
zajednice.
Nakon postrojavanja u parku, pred malom pozornicom ‘Lipovljanskih susreta 2016.’,
u nedjelju, 28. kolovoza 20 ekipa krenulo je na
teren kako bi ostvarilo što bolje intervencije, a
time i rezultate natjecanja. Ispratili su ih Vlado
Klasan, gradonačelnik Novske i Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani, zaželjevši im što brže
intervencije i što je moguće bolji rezultat.
Nakon 4 sata natjecanja, ekipe su se ponovo
postrojile pred malom pozornicom ‘Lipovljanskih susreta 2016.’ kada su proglašeni rezultati
ovogodišnjeg ‘Vatrogasnog izazova’.
U ženskoj konkurenciji nastupile su tri ekipe.
Najbolja je bila ekipa PGD Bizovik iz Slovenije,
druga je bila ekipa DVD Bročice, a treća ekipa
DVD Šestine. Zaslužene pehare ekipama je
uručio Mijo Brlečić, zapovjednik VZ SMŽ.
U muškoj konkurenciji nastupilo je 17 ekipa.
Najbolja je bila ekipa DVD Kraljeva Velika, slijedi ju ekipa DVD Podravske Sesvete, a treća je
bila ekipa PGD Bizovik I. Najboljima su uručene

nagrade i pehari, te prijelazna kaciga, a ostalim
su dodijeljena priznanja. Uručio ih je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani.
Ove godine na ‘Vatrogasnom izazovu’ još
su nastupile ekipe DVD-a: Novska, Kapelica,
Bročice, Čret, Stara Subocka, Krivaj, Bizovik
II, Brestača, Nova Subocka, Husain, Sigetac,
Čakovec, Rajić i Kozarice.
Na uspješno izvršenim ‘intervencijama’
svim ekipama je na kraju natjecanja čestitao
Mijo Brlečić, zapovjednik Vatrogasne zajednice
Sisačko moslavačke županije’, te ih pozvao da i
iduće godine dođu i natječu se za pobjednike
‘Vatrogasnog izazova’, te tako uveličaju ‘Lipovljanske susrete’.

Nakon svečanog proglašenja pobjednika
vatrogasci su nastavili slavlje i druženje, uz
zajednički ručak u lipovljaskom Društvenom
domu.
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BOGAT PROGRAM U NEDJELJU, TREĆEG DANA
‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA 2016.’

Trećeg dana ‘Lipovljanskih susreta 2016.’
održano je niz sportskih i natjecateljskih susreta,
u kojima je zajedničko druženje i susret s prijateljima bilo na prvom mjestu. Od jutarnjih pa sve do

večernjih sati lipovljanski park i igralište bili su
mjesto natjecanja, razgovora, zabave i susreta, što
je i cilj organizatora ‘Lipovljanskih susreta’.
Već prije 9 sati ujutro započelo je kuhanje

lovačkog gulaša. U organizaciji Lovačkog
društva ‘Srnjak’ iz Lipovljana, natjecali su se kuhari 4 lovačka društva. Oko podneva gulaš je bio
završen, a ocjenjivački sud odlučio je o pobjedniku natjecanja. Najfiniji gulaš, prema njihovim

ocjenama, skuhali su članovi Lovačkog društva
‘Jelen’, Novska. Drugo mjesto pripalo je kuharima LD Kutina, a treće mjesto LD ‘Jelen’, Sisak.
Gulaš su kuhali i domaćini, članovi LD ‘Srnjak’,
Lipovljani. Nagrade za osvojena mjesta uručio

je načelnik Mario Ribar, predsjednik Organizacijskog odbora ‘Susreta’.
U isto vrijeme i članovi ŠRD ‘Šaran’ iz Lipovljana kuhali su kotlić fiša, dok su članovi LD
Srnjak, Ico Vukašinović
i Zdravko Brlečić, paralelno pekli polovice
šarana u blizini lipovljanskog parka, kao još jednu
atrakciju ovogodišnjih
susreta. Nakon toga fiš
su podijelili zainteresiranim ljubiteljima, a
ove godine za porciju
fiša i riblje specijalitete
bila je velika zainteresiranost i red kod podjele.
Dvije natjecateljske točke ‘Vatrogasnog izazova’ također su bile smještene na
rubnim dijelovima lipovljanskog parka. Posjetitelji ‘Susreta’ mogli su vidjeti i
proglašenje pobjednika ‘Vatrogasnog izazova’ u popodnevnim satima.
Više sati trajao je i GO turnir
upriličen u Narodnoj knjižnici i
čitaonici u Lipovljanima. Na turniru je bilo 12 igrača, a neki od njih
doputovali su iz Zagreba i Bjelovara
na turnir ove misaone igre.
U 10.30 sati započela je i biciklijada. Ove godine 90-tak ljubitelja
biciklizma uputila se na kružnu rutu iz centra Lipovljana preko Kraljeve Velike i Piljenica natrag
u Lipovljane gdje su ih čekali ručak i druženje.
Boćalište uz park od 11 sati bilo je zauzeto
natjecanjem ekipa u boćanju. Bilo je 6 ekipa, a
igralo se čitavo popodne,
knock out sustavom igre.
Na
asfaltnom
igralištu, po prvi puta
nakon obnavljanja ‘Lipovljanskih susreta’, održano je
i natjecanje šumara sjekača.
Bila je to generalna proba za
nastup hrvatske reprezentacije šumara sjekača na europskom natjecanju
tijekom rujna u Poljskoj. Uz hrvatsku, natjecale su
se ekipe iz Slovenije i Mađarske, a najbolje rezultate postigli su, očekivano, sjekači reprezentacije
Hrvatske, među kojima vode sjekači iz lipovljanske

Šumarije. Pehare za osvojena mjesta te trenirke,
kao poklon organizatora, uručio je vrlo uspješnim
šumarima iz šumarije Lipovljani, Tomislav Lukšić,
zamjenik načelnika općine Lipovljani.
U predvorju zgrade Društvenog doma u
Lipovljanima, Udruga umirovljenika općine Lipovljani organizirala je turnir u pikadu. Natjecalo
se 7 ekipa, a pobijedila je ekipa iz Kraljeve Velike.
Najbolji su prigodno nagrađeni, a čestitao im je i
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani.
Nakon šumarskog natjecanja, na igralištu je
održan i turnir dječjih ekipa u malom nogometu, a

nakon njih i sportske igre djece osnovne škole. Na
sportskim igrama sudjelovale su 4 ekipe: Dupini,
Školjkice, Ribe i Rakovi, a svi natjecatelji nagrađeni
su za trud i pokazanu spretnost u igrama.
Natjecateljski dan zaključen je s pokaznom
vježbom u kom su prikazane mogućnosti

potražnog vatrogasnog psa. Vatrogasci JVP-a
Osijek izveli su vježbu spašavanja ljudi u dubinama i pronalaženje unesrećenih osoba, a zatim
su se psi i gledatelji, posebno najmlađi, mogli
družiti zajedno.
Ovogodišnji ‘Lipovljanski susreti’ završili su
zabavnom večeri na maloj pozornici u parku, na
kojoj je svirala grupa El ConStiDo.
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VESELO ZAPOČELA
NOVA ŠKOLSKA GODINA
Veselo, uz pjesmu i riječi dobrodošlice, u
Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima
započela je nova školska godina, u ponedjeljak, 5. rujna. Na satu dobrodošlice, u predvorju
škole, okupili su se svi učenici i učitelji, zaposlenici i roditelji prvašića, a župnik lipovljanske
župe Tomislav Pavlović podijelio je blagoslov za
uspješnu novu školsku godinu.
S pjesmom nekoliko članova zbora, koje je
na gitari pratio vjeroučitelj Ivica Hrmo, dočekani
su učenici lipovljanske Osnovne škole na
početku nove obrazovno godine. Sve učenike,
učitelje, zaposlenike i roditelje pozdravila je
ravnateljica Mirjana Faltis i zaželjela svima vrlo
uspješnu novu školsku godinu.
Dobro obrazovanje i odlične rezultate
svim učenicima osnovne škole, u kratkom
pozdravnom govoru, zaželio je i Mario Ribar,
načelnik općine Lipovljani. Kako bi prvašićima
uljepšao dan, poklonio im je košaricu slatkiša.
Molitve, zajedničku molitvu i blagoslov
na početku školske godine svima je uputio i
Tomislav Pavlović, lipovlanski župnik. A kada je

zazvonilo zvono za završetak prvog školskog
sata, svi učenici, osim onih prvog i drugog razreda, uputili su se sa svojim učiteljima na nastavu.
U predvorju škole nastavljen je program samo
za prvašiće, koji su ove godine, u matičnoj školi
raspoređeni u dva razredna odjeljenja.
Lanjski učenici prvog razreda priredili su
kratki program za svoje nove prijatelje koji su
prvi dan došli u školu, kako bi ih ohrabrili i pokazali im da je u školi zanimljivo i lijepo. Iako je bilo
i ponekih suza, svi učenici prvog razreda veselo
su se uputili u učionice sa svojim učiteljicama.
U školskoj knjižnici s roditeljima je održan i

prvi sastanak, na kojem se govorilo o početku
obrazovanja njihove djece, obvezama i
postupcima, kako bi svima olakšali prve dana
školovanja. Što to konkretno učenike pojedinog
razreda očekuje u novoj školskoj godini, kakav
je nastavni program i koja su potrebna pomagala, govorilo se na prvim satovima nastave. Svake
godine učenici lipovljanske Osnovne škole ostvaruju dobre rezultate na natjecanjima, što je i
jedno od mjerila uspješnosti pa svi vjeruju u još
jednu uspješnu školsku godinu, s odličnim rezultatima odgoja i obrazovanja.

POSJETILI UČENIKE PODRUČNIH ŠKOLA U KRALJEVOJ VELIKOJ I PILJENICAMA
Nakon zajedničkog, svečanog početka nove školske godine u
matičnoj školi u Lipovljanima, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, u
pratnji ravnateljice Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima, Mirjane
Faltis, u utorak, 6. rujna posjetio je i područne škole u Kraljevoj Velikoj i
Piljenicama. Osim upoznavanja s prvašićima u ove dvije područne škole,
razgovaralo se i o potrebama nastavka uređenja školskih zgrada.
U Kraljevoj Velikoj, učenici se obrazuju u dva kombinirana razreda.
Nakon darivanja svih učenika slatkišima, općinski načelnik Mario Ribar obišao je i zgradu škole u kojoj su stvoreni bolji uvjeti za boravak
i učenje djece u školi. Iako o osnovnom školstvu na području općine,
zakonski brinu županije, u uređenju prostorija škole u Kraljevoj Velikoj
sa značajnim sredstvima sudjelovala je i općina Lipovljani, sve u cilju
da se što više poboljšaju uvjeti obrazovanja jer se u zgrade škole nije
ulagalo godinama. Tako je u kraljevčanskoj područnoj školi prošle godine potpuno uređen sanitarni čvor, zamijenjena je dotrajala drvena
stolarija novom, a ove godine uređeno je i centralno grijanje. Obavljenim poslovima i uređenjem iskazano
je zadovoljstvo učitelja i učenika, a za te
radove, samo iz općinskog proračuna
općine Lipovljani u proteklih dvije godine,
izdvojeno je oko 55.000 kuna. Idućih godina poradit će se na dodatnom opremanju
ove škole,te na obnovi stolova i klupa.
U područnoj školi u Piljenicama,
također se radi u dva kombinirana razreda
na katu školske zgrade, a nakon unutarnjeg preuređenja prostora, od predvorja je
uređena još jedna učionica. Tehnička opremljenost škole je dobra, a nakon upoznavanja
s prvašićima, ravnateljica škole Mirjana Faltis
upoznala je općinskog načelnika Marija Ribara s potrebama uređenja škole. Posebno se

to odnosi na dotrajalu stolariju na školskoj zgradi i veliku potrebu zamjene
prozora, kroz koje, pri jačoj kiši voda ulazi u učionice.
Nakon obilaska područnih škola dogovoreno je da se sve potrebe za ulaganjem u
uređenje školskih objekata u Kraljevoj Velikoj
i Piljenicama dostave u Općinu Lipovljani,
a prema mogućnostima i visini ulaganja,
općinski načelnik Mario Ribar će ih uvrstiti u
plan za financiranje u 2017. godini, kod izrade
općinskog proračuna, tako da će se u planu
za iduću godinu, u programima obrazovanja
i investicija zasigurno naći i područna škola u
Piljenicama.
Prvi dani škole teku u prilagodbi prvašića,
ali obiteljska atmosfera i veselje zbog
ponovnog kretanja u školu kod starijih učenika
u Kraljevoj Velikoj i Piljenicama, pomažu malobrojnim prvašićima da s veseljem idu u školu.

U KNJIŽNICI OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI
U Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima,
prigodnim izložbama odabranih knjiga obilježen
je međunarodni Dan pismenosti. Uz tematski
izložene knjige, iz kojih se može više saznati o tome
kako pravilno učiti i usvajati nova znanja, tijekom
čitavog tjedna, savjetovani su članovi knjižnice
tijekom posudbe knjiga, koje knjige i publikacije
mogu naći i posuditi u lipovljanskoj knjižnici, a
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mogu im pomoći kod stalnog obrazovanja i učenja.
Međunarodni Dan pismenosti obilježava
se već niz godina, 8. rujna, kako bi ukazao na
problem da još mnogi stanovnici našeg planeta
nisu pismeni, ili imaju loše obrazovanje pa ih se
onda iskorištava kao nepismeno, radno roblje.
Kako pravilno učiti, uz stalno obnavljanje svojeg
znanja, govore i knjige koje svaki član Narodne

knjižnice i čitaonice u Lipovljanima može posuditi i u miru pročitati, i naučiti kako si pomoći
kod svog obrazovanja.
Obilježavanje Dana pismenosti prvi je, u
nizu, programa koje je pripremila Marica Tisaj,
knjižničarka i ravnateljica Narodne knjižnice
i čitaonice u Lipovljanima, a provodit će se do
kraja 2016. godine u ovoj općinskoj ustanovi.

www.lipovljani.hr

NA IVANJE U PILJENICAMA BOGAT I ZABAVAN PROGRAM

Regatom čamaca na Pakri, započelo je
obilježavanje blagdana Ivanja u Piljenicama, u
ponedjeljak, 29. kolovoza u popodnevnim satima. U središtu sela okupio se velik broj gledatelja
i znatiželjnika, a osim regate moglo se uživati u
izložbi kolača, nastupu KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana,
izboru najljepše pregače i pjevanju bećarca.
Organizatori ovogodišnjeg obilježavanja
Ivanja u Piljenicama bila je Udruga žena Mlinarice, uz pomoć Udruge mladih, članova DVD-a
i članova Mjesnog odbora Piljenice. Tradicionalnu
manifestaciju Ivanja financijski su poduprli Mjesni
odbor, Turistička zajednica općine Lipovljani i
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije.

Ove godine vožene su 4 utrke čamaca na
Pakri. Za regatu se prijavilo 9 posada, a nakon
dva kruga voženje najbrži i najspretniji bili su
Stjepan i Josip Mujanić iz Piljenica. Nakon utrke
započeo je i svečani program uz Ivanje, kojeg je
vodila Melita Lenička, predsjednica Udruge žena
Mlinarica. Domaćine iz Piljenica i njihove goste
kratko su pozdravili Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani i Željko Lenart, direktor Turističke zajednice Sisačko moslavačke županije.
Plesovima obližnje Moslavine, u Piljenicama
su se predstavili i članovi KUD-a ‘Lipa’. Nakon
kraćeg, ali lijepog ‘Lipinog’ nastupa na otvorenom, prišlo se izboru za najljepšu pregaču. Svoje
pregače,
raznovrsnih
izrada, ove godine pokazale su 23 domaćice, a za
najljepšu je proglašena
stara pregača koju je nosila Dragica Filjak iz Nove
Subocke. Drugo mjesto
pripalo je Branki Marton
iz Stare Subocke, a treće
mlađahnoj natjecateljki
Emiliji Vrapček, koja je
nosila pregaču udruge
‘Iskra’.
U Društvenom domu
u Piljenicama posjetitelji
su mogli vidjeti izložbu

slikara Zdenke Grgurić i Slavka Blažekovića, a
nakon nje i ocijeniti izložbu kolača. Ove godine,
prema ocjenama kušača, najbolji kolač je ispekla
Manuela Kvaternik, nešto malo manje slađi, na
2. mjestu našao se kolač Melite Lenička, a treći,
po broju glasova, bio je kolač Melite Kvaternik,
sve članice Udruge žena Mlinarice.
Na kraju obilježavanja blagdana Ivanja zapjevao se i bećarac, a pjevače su pratili tamburaši
‘Lipe’. Bilo je veselih, masnih i smiješnih bećaraca,
a 1. mjesto osvojile su: Subočanke, Đurđica Bojko, Ljubica Svjantko i ekipa. Odmah iza njih 2.
mjesto osvojila je Ljubica Jurković, članica Udruge žena Orhideje iz Stare Subocke. Lijep bećarac
imale su i gošće iz Ilove, no osvojile su 3. mjesto,
glasovima publike. Udrugu žena Ilove zastupale
su Marija Pasarić i društvo.
Dodjelom nagrada za bećarac, a i ostali izvedeni bećarci bili su vrlo zanimljivi, završio je
pripremljeni dio obilježavanja Ivanja u Piljenicama. Slikarima, Nataši Tisaj, Zdenki Grgurić,
Slavku Blažekoviću i Vlatki Vidiček – Dam, koji
su oslikali autobusno stajalište zahvaljeno je za
trud i lijepi rad, a Davoru Tošu za posuđeni kamion, koji je poslužio kao pozornica glazbenom
sastavu iz Kutine, koji je dalje zabavljao goste
Ivanja u Piljenicama. Zabavom na otvorenom
završila je tradicionalna i turistička, pučka manifestacija u Piljenicama.

VEČER PJESAMA I PLESA
LEMKI IZ POLJSKE
Članovi Kulturno prosvjetnog društva ‘Karpati’ iz Lipovljana bili su
domaćini uzvratnom posjetu Ukrajinskog ansambla ‘Lastiwoczka’ iz Przemkowa u Poljskoj koji njeguje kulturu Lemka, naroda tragične sudbine iz
zapadne Ukrajine i južne Poljske. Osim ponovnog susreta, Lemki iz Poljske
priredili su dvosatni nastup svojih plesnih, pjevačkih i glazbenih skupina, u
četvrtak, 18. kolovoza u lipovljanskom Društvenom domu.
Sa članovima Ukrajinskog ansambla iz Przemkowa u Poljskoj, društvo
Ukrajinaca iz Lipovljana surađuje 10-tak godina, a oni su ih više puta u
Poljskoj i ugostili. Bilo je to kad su članovi lipovljanskih ‘Karpata’ gostovali
na ‘Lemskoj vatri’, manifestaciji Lemaka u Poljskoj, koja se održava svake
godine u čast svim patnjama ovog naroda, i koja teži okupljanju svih svojih
pripadnika raseljenih po svijetu.
Riječi dobrodošlice i zahvale gostima iz Poljske uputio je Ivan Semenjuk, predsjednik ‘Karpata’ iz Lipovljana, nakon čega su gosti predstavili
program koji su pripremili za izvođenje. U nekoliko nizova prikazani su plesovi i pjesme Lemaka, a izvodile su ih dvije skupine društva ‘Lastiwoczka’.
U izvođenju plesnog programa pratili su ih članovi pjevačke i glazbene
skupine.
Nakon dvosatnog koncerta, nastavljeno je zajedničko druženje gostiju iz Poljske i članova Karpata, na zajedničkoj večeri u prostorijama
lipovljanskog društva u starom župnom dvoru. Tamo im je o župi sv. Ane
kratko govorio župnik Igor Fedešin, a održana j ei zajednička molitva.

Nakon prespavane noći kod svojih domaćina, gosti iz Poljske otputovali
su u petak, 19. kolovoza u Vojvodinu, gdje će također nastupiti, s kraćim
programom, kod svojih domaćina.
Svi prisutni posjetitelji rasplesane i raspjevane večeri lemskih
pjesma u lipovljanskom Društvenom domu uživali su u raznovrsnosti
prikazanog.No, bili su i iznenađeni koliko su puno riječi mogli razumjeti u pjesmama lemske kulture i pjesama. Bila je to i dobra najava
ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’ u kojima je Ukrajina zemlja partner
manifestacije.
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U KRIVAJU OBILJEŽEN
BLAGDAN SV. ROKA
Veselom glazbom i sviranjem
članova puhačkog orkestra Češke besede iz Međurića po naselju, započelo
je ovogodišnje obilježavanja blagdana
sv. Roka, u Krivaju, u utorak, 16. kolovoza. Jednodnevni program bio je
prilika da se u Krivaju, na dan njihovog
nebeskog zaštitnika, zajedno druže
stanovnici Krivaja i njihovi gosti.
Kako je ove godine blagdan sv. Roka bio radni dan, program obilježavanja
nije bio velik. Započelo je sviranjem
puhačkog orkestra u dopodnevnim
satima, a nastavljen je misnim slavljem
kojeg je vodio vlč. Tomislav Pavlović,
župnik lipovljanske župe, u cintoru
kapelice sv. Roka.
U popodnevnim satima u centru
Krivaja održan je turnir u igranju belota i
nogometna utakmica između domaćih
nogometaša, igrača nekadašnjeg

nogometnog kluba ‘Croatie’ i veterana
NK Slavonac iz Lipovljana. Potom je
održan susret bikera, na koji je pristiglo
50-tak motorista na svojim snažnim ljubimcima. Oni su se provezli Krivajem, a
onda u centru Krivaja održali nekoliko
tradicionalnih bikerskih igara. Bacale su
se gume, a vozila se i spora vožnja na
snažnim motorima.
Susret motorista, i ostalih sudionika zabavnih igara, završilo je toplim
gulašom ispod šatora, a održana je i zabavna večer uz tamburaše. Rokovo u
Krivaju obilježili su i mnogobrojni gosti
koji dolaze Krivajčanima na proštenje.
Da sve bude veselo i zanimljivo pobrinuli
su se članovi mjesnog odbora Krivaj, te
Općina Lipovljani i Turistička zajednica
općine Lipovljani koji su financijski pripomogli organizaciju ovogodišnjeg rokova
u Krivaju.

OBILJEŽENO 25. GODINA
EMITIRANJA RADIO
POSTAJE NOVSKA
– Čestitam svim, sadašnjim i bivšim, zaposlenicima Radio
postaje Novska 25 godina uspješnog rada i želim istaći da
smo uvijek imali korektnu zajedničku suradnju na poslovima
informiranja našeg stanovništva, koja je uvijek bila profesionalna, u kojima je radio ostavio duboki trag kroz emitiranje brojnih
emisija. Posebna poveznica Lipovljana i RPN-a je u vrijeme
početaka Domovinskog rata, jednom vrlo teškom vremenu i
za RPN, ali i sve nas, kada su RPN i zaposlenici smješteni kod
obitelji Tisaj u Lipovljanima, tijekom agresije na Novsku i
Hrvatsku, u jesen 1991. godine – rekao je Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani na svečanom obilježavanju 25. obljetnice
rada Radio postaje Novska, održanom u subotu, 3. rujna.
Vrijedan jubilej obilježen je svečanom akademijom na
kojoj je Monika Šporčić Harak, zamjenica ravnateljice RPN-a
podsjetila sve uzvanike i goste na osnivanje, početak rada i 25 godina emitiranja programa Radio postaje u Novskoj, uz projekciju
prezentacije fotografija iz života i rada novinara u tom razdoblju.
O radu radija i vrijednom emitiranju informacija i zabavnih
sadržaja, svih 25 godina, uz zamjenicu ravnateljice RPN-a,
govorili su još: Ivan Gračaković, u ime županijskog ogranka
Hrvatskog novinarskog društva, Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, Robert Veseljak, predsjednik Hrvatske udruge radija
i novina, te Vlado Klasan, gradonačelnik Novske.
Potom su priznanja uz 25. obljetnicu rada uručena
zaposlenicima RPN-a, bivšim zaposlenicima i dugogodišnjim suradnicima. Među njima Mariji i Dragi Tisaj iz Lipovljana, u čijoj su
kući novinari i radio stanica bili smješteni i odakle se neprekidno
emitirao 24 satni program tijekom ratnog progonstva. Priznanje
za suradnju dobio je i vlč. Pavo Mokri, rođeni Lipovljanac, a da
je povezanost RPN-a i Lipovljana velika, od samog početka da
sadašnjih dana, pokazuje i to što su u glazbenom programu nastupili gitarist Jakov Hrmo i profesorica Lorena Alpeza, u učenicu
Tereziju Tukara, koji žive u Lipovljanima.
Za sve uzvanike i goste pripremljen je domjenak i
zajedničko druženje, uz rezanje slavljeničke torte, koju je izradila slastičarska radnja Josipe Dragojević iz Lipovljana.
Obilježavanje 25. obljetnice Radio postaje Novska, koja se
je navršila 26. srpnja ove godine, završilo je koncertom Lane
Jurčević na gradskoj tržnici u Novskoj.

ČLANOVI ‘ŠARANA’ ODRŽALI NATJECANJE U LOVU RIBE NA PLOVAK

Članovi ŠRD ‘Šaran’ iz Lipovljana, održali su
u nedjelju, 18. rujna natjecanje u lovu ribe na
plovak, a najuspješniji ribiči nagrađeni su medaljama i uvijek dobrodošlom ribičkom opremom. U
natjecanju je sudjelovalo 30-tak natjecatelja, no
još je toliko članova i starijih ribiča došlo na mjesto natjecanja, a oni su pomagali u organizaciji
natjecanja i navijanju za svoje prijatelje iz društva.
Višesatno natjecanje u lovu ribe na plovak
održano je ovaj puta na ribnjačkom kanalu kod
Piljenica, no ribe baš i nisu bile voljne gristi,
unatoč raznoj i obilnoj prihrani, i raznim mamcima. Niti jedan natjecatelj nije uhvatio ni
kilogram ribe, a najuspješniji su bili najmlađi
članovi, 5-togodišnjaci, koji su ulovili po 13
ribica. Ipak, neki članovi SRD ‘Šaran’ imali su više
sreće i osvojili su medalje i nagrade.
I ove godine članovi lipovljanskog ribolovnog društva natjecali su se u 3 kategorije. U
kategoriji kadeta natjecali su najmlađi članovi.
Najuspješniji je bio David Hudec, s 13 ulovljenih ribica, a odmah iza njega Josip Stublija,
s također 13 ulovljenih ribica, ali manje težine.
Trećeplasirani kadet je Marko Babić. U toj kategoriji još su se natjecali Matija Dujić, Mario
Babić, Mihael Tot, Ivana Babić, Luka Stublija,
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Sebastijan Leščinski,Luka Matešković
i Martin Panižić. Svi oni nagrađeni su
simbolično, nosačem za ribički štap
kako bi i ubuduće imali volje natjecati
se na prvenstvu društva.
Najmanje natjecateljki bilo je u
kategoriji seniorki. Pobijedila je i ove godine Jelena Stublija s 4 ulovljene ribe, a
slijede ju Ana Krajči i Gordana Babić s 2
ulovljene ribe. U toj kategoriji još se je
natjecala Božica Capan.
U kategoriji seniora natjecalo se
najviše članova ŠRD ‘Šaran’. Ove godine
najuspješniji je bio Zlatko Pritula. Drugo
mjesto osvojio je Tomislav Hudec, a
3. mjesto Luka Starčević. Predsjednik
društva Josip Hudec, najuspješnijima je
uručio medalje i poklone, ribički štap od 3 do 5
metara, nosač za štap i komplet navezanih udica.
Među seniorima još su se natjecali Antun
Gačeša, Tomislav Blažević, Jaroslav Štiks, Ivica
Krajči, Pero Sotela, Ivan Zrinski, Josip Hudec,
Alen Janski i Mile Skoko.
Nakon završenog natjecanja svi ulovi su
izvagani na mjestu natjecanja, a ribe puštene
natrag u vodotok. Predaja osvojenih medalja i

zajedničko druženje održano je u prirodi, kod
lovačke kuće u predjelu Čertak, gdje su dogovarane i druge aktivnosti Športsko-ribolovnog
društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, koje planiraju
održati do kraja ove godine. Na dobroj suradnji s
Općinom Lipovljani još jednom je zahvalio Josip
Hudec, predsjednik ‘Šarana’, koji je naglasio da je
i organiziranje ovogodišnjeg natjecanja članova
društva pomogla Općina Lipovljani.
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FLORIJAN ROŽIĆ IZ PILJENICA POSTAO JE ČLAN
HRVATSKE KADETSKE REPREZENTACIJE U ATLETICI
Po prvi puta u svojoj karijeri, za
hrvatsku kadetsku reprezentaciju u atletici, u subotu, 24. rujna, nastupit će u
trci na 3.000 metara, mladi i talentirani
atletičar Florijan Rožić iz Piljenica. On je
član Atletskog kluba Moslavina, a trenutno polazi 8. razred Osnovne škole u
Lipovljanima.
Prvi nastup za reprezentaciju Hrvatske,
na atletskom susretu sportaša iz pet
država, imat će u slovačkoj Trnavi, u subotu, 25. rujna. Zajedno s Tonijem Božcem
nastupit će za Hrvatsku u utrci na 3.000 metara. Za taj nastup izborio se 17.
rujna nastupom na Kupu Hrvatske u Rijeci kada je osvojio 2. mjesto.
Velik je to uspjeh mladog, 14-togodišnjeg upornog atletičara, trkača
na srednje pruge, iz naše sredine, koji financijski prema mogućnostima,
podupire i općina Lipovljani. Velik je to uspjeh i njegovog trenera, i kluba
AK Moslavine iz Kutine, ali i roditelja koji se svesrdno trude da mu omoguće
svakodnevni trening i putovanja na najvažnije trke tijekom godine.
Već niz godina Florijan Rožić iz Piljenica, u vrhu je hrvatskog atletskog
sporta među najmlađima, i velika je nada hrvatske atletike. Priznanje s baš
takvim nazivom primio je od županijskog sportskog saveza i grada Kutine,

a priznanje je primio i od općine Lipovljani, uz Dan općine, te od Osnovne
škole Josipa Kozarca, kao najbolji sportaš u svojoj školi.
Florijan Rožić tijekom ove sezone trčao je više utrka, a na svima je
ostvario odlične rezultate. Već u ožujku je u Koprivnici, u trci na 1.500
metara za kadete, osvojio 3. mjesto. U Čakovcu je 25. lipnja održano ‘Kraš
- pojedinačno prvenstvo Hrvatske’ za kadete. Prvog dana trčao je 1.000
metara i osvojio 6. mjesto. Drugog dana trčao je Florijan utrku na 3.000
metara i osvojio 2. mjesto.
U srijedu, 31. kolovoza održavane su kvalifikacije Kupa Hrvatske za kadete,
na 5 stadiona u Hrvatskoj. Florijan Rožić koji se je natjecao u Čakovcu, bio je
najbržih od svih ukupno trkača pa se je kao pobjednik u utrci na 3.000 metara, zajedno s još 11 vršnjaka plasirao u finale. Završnica prvenstva održana je
17. rujna u Rijeci, kad je s rezultatom 9:28,82 osvojio 2. mjesto i plasirao se u
reprezentaciju Hrvatske, u kategoriji kadeta u dobi 14 i 15 godina.
Taj plasman doveo ga je do ulaska u reprezentaciju Hrvatske.
Iako će prvi nastup imati van domovine, u Slovačkoj, na natjecanju
među vršnjacima iz Češke, Slovačke, Mađarske i Slovenije dat će sve za
dobar rezultat, a ujedno će i vidjeti gdje je u odnosu na konkurenciju
svojih vršnjaka iz obližnjih država. Bez obzira na sve, već i sam plasman
u hrvatsku reprezentaciju velik je uspjeh za mlađahnog i skromnog Florijana Rožića iz Piljenica, njegovog trenera, klub i roditelje, te sve koji ga u
svakodnevnim napornim treninzima i trkama, od srca podržavaju.

ODRŽAN MEMORIJALNI NOGOMETNI TURNIR U KRALJEVOJ VELIKOJ
Igrači NK ‘Sloga Maris’ iz Jazavice-Roždanika
pobjednici su ovogodišnjeg memorijalnog nogometnog turnira ‘Vitamvas – Relić – Šimec
– Polaček’, koji za svoje negdašnje igrače,
poginule i umrle hrvatske branitelje, svake godine krajem srpnja organizira NK ‘Stari Grad’ iz
Kraljeve Velike. U finalnoj utakmici, u nedjelju,
31. srpnja ekipa ‘Sloga Maris’ pobijedila je ekipu
NK ‘Matija Gubec’ iz Kutine s 4:1, i zasluženo
slavila na ovom dvodnevnom turniru.
Prvog dana turnira, u subotu, 30. srpnja,
ovogodišnji, 25. po redu turnir otvorili su baš
budući pobjednici, nogometaši NK ‘Sloga Maris’,
koji su u prvoj utakmici pobijedili momčad ‘Croatie’ iz Stare Subocke s rezultatom 3:1.
Potom je odigrana revijalan utakmica
najmlađih nogometaša. Mlađi i stariji pioniri NK
‘Stari Grad’ ugostili su svoje vršnjake iz Jasenovca. Na velikom terenu budući veliki nogometaši

pokazali su jaku borbenost, a s 3:2 pobijedila je
ekipa NK Jasenovac.
U drugoj utakmici turnira, domaćini, ekipa
NK ‘Stari Grad’ i ekipa ‘Matija gubec’ iz Kutine
odigrali su neriješeno 1:1, a nakon izvođenja
jedanaesteraca u finale su se plasirali gosti iz Kutine, rezultatom 4:3.
U nedjelju, 31. srpnja, utakmicom za 3. mjesto započeo je drugi, završni dan memorijalnog
turnira u Kraljevoj Velikoj. Domaća ekipa ‘Starog
Grada’ smogla je snage i s 2:1 pobijedila je ekipu
‘Croatie’ iz Stare Subocke.
Veterani ‘Starog Grada’ iz Kraljeve Velike
ugostili su veterane NK Brinjani, u revijalnoj
utakmici prije finalne utakmice turnira. Po velikoj
vrućini uspješniji su bili gosti i pobijedili s 3:1.
U finalnoj utakmici odlična ekipa ‘Sloge
Marisa’ igrala je organizirano i dobro, i postigla
je 4 gola. Pobijedili su ekipu iz Kutine ukupnim

rezultatom 4:1, i pokazali se kao trenutno najspremnija ekipa. Po odigranoj finalnoj utakmici
upriličena je svečana dodjela nagrada.
Na dobro organiziranom turniru, domaćine
je pohvalio Tomislav Luukšić, zamjenik načelnika
općine Lipovljani. Istako je kao je ovaj jubilarni
turnir opet podsjetio igrače i posjetitelje na
poginule i umrle branitelje, zahvalio je svima na
sudjelovanju na turniru, a posebno najmlađima.
Pobjednicima je čestitao na odličnim igrama i
osvajanju turnira, i zajedno s Markom i Josipom,
sinovima umrlog branitelja Darka Relića, te uz
prisutnost njegove majke Marije Relić, uručio je
osvojene pehare.
Svima se zahvalio i Željko Sijarto, predsjednik Nk ‘Starog Grada’, koji ovim turnirom njeguje
sjećanja na svoje poginule i umrle igrače i ponos
kluba. Njime se najavljuje i nova natjecateljska
sezona koja započinje 28. kolovoza.
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