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‘LIPOVLJANSKI SUSRETI’ OVE GODINE ODRŽAT ĆE SE
OD 25. DO 27. KOLOVOZA

Imenovanjem članova Organizacijskog
odbora i njegovih pododbora, i službeno su
započele pripreme za ovogodišnje ‘Lipovljanske susrete’, kulturnu i turističku manifestaciju
nacionalnih manjina Hrvatske, koja će se kao
obnovljena manifestacija u Lipovljanima održati
8. puta za redom. Bogat trodnevni program
održat će se u petak, 25., subotu, 26. i nedjelju,
27. kolovoza.

S
tim
datumom
održavanja
‘Lipovljanskih susreta 2017.’ složili
su se svi prisutni članovi
Organizacijskog
odbora
LS-a, kao i s predloženim
članovima Organizacijskog
odbora. Pojedini pododbori tijekom priprema za
ovogodišnje ‘Susrete’ bit će nadopunjeni novim
članovima, a očekuje se i ove godine gotovo
stotinjak volontera koji su vrlo angažirani na
organizaciji i provedbi programa ‘Lipovljanskih
susreta’, i bez kojih se trodnevna manifestacija
ne bi mogla organizirati na dosadašnjoj, vrlo visokoj razini.
Odluku da se ‘Lipovljanski susreti 2017.’ organiziraju zadnjeg vikenda u kolovozu donijeli

su članovi Organizacijskog odbora na prvoj
ovogodišnjoj sjednici održanoj u ponedjeljak,
5. lipnja.
Općinski načelnik Nikola Horvat poželio je
da i ovogodišnja manifestacija bude na razini
prošlogodišnje, pa čak i bolja, i da u Lipovljane
dođe još više posjetitelja nego prethodnih godina, kada ih je bilo između 6 i 7 tisuća. Stoga
je predložio članove Organizacijskog odbora i
njihova zaduženja po pododborima, u koje će
se još uključivati zainteresirani volonteri. Svi su
prihvatili predloženo članstvo.
Nikola Horvat izvijestio je članove Organizacijskog odbora o do sada obavljenim
razgovorima i pripremama za nove ‘Susrete’,
te da će se i ovogodišnji Lipovljanski susreti
održati pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske.

GRAD ZAGREB – GLAVNI POKROVITELJ MANIFESTACIJE
‘LIPOVLJANSKI SUSRETI’
Općinski načelnik Općine Lipovljani Nikola
Horvat susreo se u utorak, 25. srpnja 2017.
godine s gradonačelnikom Grada Zagreba
Milanom Bandićem u Zagrebačkoj gradskoj
upravi. Povod ovom sastanku bio je održavanje
‘Lipovljanskih susreta’ u Lipovljanima, centralne
manifestacije nacionalnih manjina.
Nakon kratkog predstavljanja trodnevnog programa, Nikola Horvat zahvalio se gradonačelniku
na prošlogodišnjem pokroviteljstvu Grada Zagreba, koji je za ‘Lipovljanske susrete’ 2016. godine
izdvojio čak 150.000,00 kn, te izrazio želju za nastavak suradnje i u ovoj godini. Gradonačelnik Milan
Bandić istaknuo je kako će i ove godine podržati
manifestaciju ‘Lipovljanski susreti’, te je dogovoreno pokroviteljstvo Grada Zagreba. Isto tako,
gradonačelnik je najavio svoj dolazak na središnji
događaj manifestacije u subotu 26. kolovoza, kada
će biti i svečano otvorenje ‘Lipovljanskih susreta’.
Lipovljanski susreti imaju dugogodišnju
tradiciju, koja je uslijed Domovinskog rata
prekinuta, a kao obnovljeni održavaju se već
osmu godinu zaredom. Radi se o značajnoj

manifestaciji nacionalnih manjina, najvećoj
takvog karaktera koja
se održava u Republici Hrvatskoj, a koja
okuplja brojne posjetitelje. Ove godine
‘susreti’ će se održati
od 25. – 27. kolovoza,
uz bogati kulturnoumjetnički program
tijekom kojeg će se
predstaviti pripadnici
nacionalnih manjina
koji žive na području Republike Hrvatske. I ove
godine Lipovljanski susreti održat će se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike
Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, te pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba.
Uz općinskog načelnika sastanku su prisustvovali i Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog
vijeća Općine Lipovljani, Ivan Semenjuk, predsjednik KPDU ‘Karpati’ Lipovljani, Ivan Doležal,

predstavnik ‘Češke besede’ Lipovljani, te suradnici gradonačelnika Grada Zagreba Ivica Lovrić,
pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i Renata Arar, voditeljica službe za
međunarodnu i međugradsku suradnju.
Uz zahvalu gradonačelniku Bandiću na dobroj suradnji, razumijevanju i potpori, načelnik
Horvat dodao je kako vjeruje da će i ovi ‘Lipovljanski susreti’ okupiti veliki broj posjetitelja

IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE U LIPOVLJANIMA
02.06.2017. godine, u prostorijama
komunalnog poduzeća LIP-KOM d.o.o.
u Lipovljanima u posao izgradnje prve
faze sekundarne kanalizacijske mreže u
naselju Lipovljani vrijedne 747.076,40
kn uvedena je tvrtka LONJA – STRUG
d.d. iz Kutine. Prvom fazom izgradnje
sekundarne kanalizacije obuhvaćene su
ulice; Kralja Tomislava, Josipa Kozarca i
Željanska ulica. Radovi se sufinanciraju

URED ZA INFORMIRANJE
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Trg Hrvatskih branitelja 3
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Tel/Fax: 044 611 214
Mobitel: 099 279 66 22
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u omjeru 80% Hrvatske vode, 20%
Općina Lipovljani. Izvođač radova
planira započeti sa izvođenjem radova
u drugoj polovici mjeseca lipnja 2017.
godine. Nadzor nad izgradnjom kanalizacije obavljati će tvrtka TENZOR d.o.o.
iz Zagreba. Rok za dovršetak ugovorenih radova je prosinac 2017. godine.
Danijel Lenart
direktor LIP-KOM d.o.o.
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ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI
Imenovanje
članova nadzornog
odbora komunalnih
poduzeća Lip-kom
d.o.o i Lipkom servisi d.o.o Lipovljani,
imenovanje Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih
nepogoda,
usvajanje II. izmjena
i dopuna Općinskog
proračuna Općine
Lipovljani za 2017.
godinu, te usvajanje
II. izmjena i dopuna
Razvojnih programa
za 2017. godinu najvažnije su odluke 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani, koja
je održana u ponedjeljak, 31.07.2017. godine u
20,00 sati.
Na 2. sjednici Općinskog vijeća bilo je
prisutno 9 vijećnika, a nedostajali su Nada Toš,
Domagoj Budimir, Josip Krajči i Mario Ribar.
Sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik
vijeća, a na sjednici su bili prisutni Nikola Horvat,
načelnik Općine Lipovljani i njegova zamjenica
Ljiljana Tomić. Za sjednicu je bilo pripremljeno
19 točaka dnevnog reda i nije bilo nadopune
dnevnog reda prije početka sjednice.
Nakon usvojenog zapisnika sa 1. sjednice,
općinski načelnik i njegova zamjenica položili
su prisegu, nakon čega je održan aktualni sat.

Vijećnička pitanja bila su upućena načelniku
općine Nikoli Horvatu, koji je odmah i odgovara na njih. Ukupno je bilo postavljeno četiri
pitanja. Nakon aktualnog sata usvojen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za
statut i poslovnik (Dubravka Hubak, Sandra
Čiž i Danijela Matejaš), zatim Povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(Josip Kovačević, Ivan Magdić, Davor Živković,
Zlatko Pavlović , Ivo Slota i komunalni redar),
nakon čega je usvojena i Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika.
Usvojen je i godišnji izvještaj o izvršenju
Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2016.
godinu i izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa, te izvješća o Programu gradnje i Programu

održavanja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu.
Zatim su usvojene
i II. izmjene i dopune
Općinskog
proračuna Općine
Lipovljani za 2017.
godinu i II. izmjene
i dopune Razvojnih
programa za 2017.
godinu, kao i godišnji
financijski izvještaj
Dječjeg vrtića ‘Iskrica’
te ‘Narodne knjižnice
i čitaonice Lipovljani’.
U 13. i 14. točki
usvojeni su Pravilnik o provedbi postupka
jednostavne nabave te Odluka o općinskim
porezima. Nakon toga općinsko vijeće doneslo je odluke o razrješenju starih članova,
te imenovanju novih članova Nadzornih odbora komunalnih poduzeća Lip-kom d.o.o. i
Lipkom servisi d.o.o. Lipovljani. Tako su umjesto
dosadašnjih članova nadzornih odbora Zlatka Štavalja i Josipa Krajči, za nadzorni odbor
imenovani Mario Ribar i Antun Kopecki.
U posljednjoj točki dnevnog reda općinski
načelnik podnio je izvješće Općinskom vijeću o
imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića ‘Iskrica’. Za Upravno vijeće imenovani su
Josip Štavalj, Sandra Čiž i Ines Babić. Sve odluke
usvojene su jednoglasno.

KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIPOVLJANI
Nikola Horvat, kao i Tomislavu
Lukšiću na izboru za predsjednika
Vijeća, naglasivši kako je to časna,
ali i odgovorna funkcija. Rekao je
kako od predsjednika očekuje odgovorno i odrješito vođenje sjednica
Općinskog vijeća. Isto tako, naglasio
je kako imaju potrebnu većinu, ali i
da će uvažiti prijedloge oporbe, ukoliko se oni pokažu kvalitetnima te za
još bolji razvitak Općine Lipovljani.
Načelnik je pozvao sve vijećnike na
suradnju, te im zaželio puno uspjeha
u daljnjem radu, napomenuvši kako
se prva radna sjednica očekuje kroz
20-ak dana.
Popis vijećnika sedmog saziva
Općinskog vijeća:
1.Tomislav
Lukšić
(SDP)
– predsjednik

Općinsko vijeće Općine Lipovljani konstituirano je u petak, 7. srpnja iz drugog pokušaja. Za
predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je
izabran SDP-ov Tomislav Lukšić, dok su za potpredsjednike izabrani Mario Ribar (HSS) i Josip
Hudec (HNS).
Podsjetimo, prvo konstituiranje Općinskog
vijeća Općine Lipovljani, koje je bilo zakazano
za utorak 20. lipnja u 10,00 sati u Lipovljanima,
nije uspjelo. Razlog je bio nedostatak kvoruma.
Stoga je konstituirajuću sjednicu, po drugi
puta sazvala Kata Lerotić, predstojnica Ureda

državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,
za petak 7. srpnja u 13,00 sati. Ovog puta sjednici je prisustvovalo 11 od ukupno 13 vijećnika.
Sjednici se nisu odazvali samo vijećnici iz redova HDZ-a, Nada Toš i Domagoj Budimir.
Sedmi saziv Općinskog vijeća Općine Lipovljani ima 13 vijećnika. Najviše njih, i to 9,
ima koalicija HSS-SDP-HSU-HNS. HDZ ima 3
vijećnika, a kandidacijska lista grupe birača nositelja Josipa Krajčija ima jednog vijećnika.
Svi prisutni vijećnici položili su prisegu,
na čemu im je čestitao i općinski načelnik

Mario Ribar (HSS) – 1.
potpredsjednik
Josip Hudec (HNS) – 2.
potpredsjednik
Josip Štavalj (HSS)
Josip Kovačević (HSS)
Ines Babić (HSS) – umjesto Damira Kvaternik
(HSS)
Ivan Magdić (HSS)
Sandra Čiž (SDP)
Dubravka Hubak (HSS)
Nada Toš (HDZ)
Franjo Vlahović (HDZ)
Domagoj Budimir (HDZ)
Josip Krajči (Nezavisni)
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NEDOSTATAK KVORUMA NA KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI
Konstituiranje Općinskog vijeća Općine
Lipovljani, koje je bilo zakazano za utorak, 20.
lipnja u 10,00 sati u Lipovljanima nije uspjelo.
Razlog je bio nedostatak kvoruma.
Konstituirajuću sjednicu sazvala je po
ovlaštenju Vlade RH Kata Lerotić, predstojnica
Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj
županiji. No ona je na početku sjednice tek
mogla utvrditi da nema kvoruma za nastavak sjednice, te je dodala da će slijedeću
konstituirajuću sjednicu sazvati sukladno zakonskim odredbama, a to je u roku od 30 dana.
Podsjetimo, ovaj saziv Općinskog Vijeća Lipovljana imat će 13 vijećnika. Najviše njih, i to
9, imat će koalicija HSS-SDP-HSU-HNS. HDZ će
imati 3 vijećnika, a kandidacijska lista grupe
birača nositelja Josipa Krajčija imat će jednog
vijećnika.
Iako je u Lipovljanima čista situacija što
se tiče većine u Vijeću, konstituiranje iz prvog
pokušaja ipak nije uspjelo jer se odazvalo tek
pet od ukupno trinaest vijećnika. Ispred koalicije stranaka odazvali su se Josip Kovačević,

Dubravka Hubak i Josip
Hudec, dok se ispred HDZa odazvao samo jedan
vijećnik, Franjo Vlahović.
Također, na sjednicu se
odazvao i Josip Krajči,
nositelj kandidacijske liste
grupe birača.
Općinski
načelnik
Nikola
Horvat
izjavio
je kako neodazivanje
vijećnika
nipošto
ne
smatra neozbiljnošću ili
izostankom
povjerenja,
već da je većina vijećnika
bila spriječena doći zbog
poslovnih obaveza. Istaknuo je kako je najveći
razlog tome nepovoljni vremenski termin
sazivanja konstituirajuće sjednice jer je sjednica zakazana za 10,00 sati. Podsjetio je i kako
se sve sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani održavaju u popodnevnim, odnosno

večernjim satima, upravo zbog što većeg
odaziva vijećnika. Isto tako, izrazio je želju i nadu za što skorije sazivanje nove konstituirajuće
sjednice, te je uvjeren kako će slijedeći puta biti
puno veći odaziv.

POTPISANI UGOVORI O ZAPOŠLJAVANJU 23 NEZAPOSLENIH
NA ‘JAVNIM RADOVIMA’ U OPĆINI LIPOVLJANI

Općina Lipovljani, Narodna knjižnica i
čitaonica, Dječji vrtić ‘Iskrica’ i DVD Lipovljani i
ove godine nastavljaju suradnju sa Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje u provođenju projekta zapošljavanja nezaposlenih osoba sa svoga
područja.
Kroz projekt ‘Pomoć zajednici’, Revitalizacija
javnih površina i zaštita okoliša, na rok od 6
mjeseci, u tzv. ‘javnim radovima’ zaposleno je
23 nezaposlene osobe s područja Općine Lipovljani, a ugovor o suradnji i financiranju novo
zaposlenih djelatnika potpisan je u utorak, 4.
srpnja u uredu načelnika općine Lipovljani.
Na ‘javnim radovima’ na području općine Lipovljani počelo je raditi 23 nezaposlenih osoba,
kojima se na taj način omogućava polugodišnje
zaposlenje, ostvarivanje prihoda i njihovo
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vraćanje u svijet rada.
Prema pripremljenim programima Općina
Lipovljani zaposlila je 9 djelatnika, općinska
ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani 5 djelatnika, Dječji vrtić ‘Iskrica’ 3 djelatnika
i Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovljani 6
djelatnika.
Stoga su u uredu načelnika Općine Lipovljani, u utorak, 4. srpnja ugovore o suradnji
potpisali Nikola Horvat, u ime Općine Lipovljani,
Marica Tisaj u ime Narodne knjižnice i čitaonice,
Marija Duda u ime Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ i Sonja
Repić, v.d. predstojnice Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje iz Kutine. Zlatko Pješ, u ime DVD
Lipovljani, ugovor je potpisao nekoliko dana
ranije.
Na uspješnoj suradnji predstavnicima

Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, prilikom
potpisivanja ugovora, osobno je zahvalio
općinski načelnik Nikola Horvat, koji je naglasio da je provođenje ovakvih programa
zapošljavanja važno za nezaposlene s područja
općine Lipovljani, kojima se osigurava zaposlenje u trajanju od pola godine. Za lokalnu
zajednicu to je važno zbog radova koji će se
odraditi, a ne bi bili izvršeni da nema programa
‘javnih radova’. Zahvalio se i u ime svih zaposlenih upoznavajući čelništvo HZZ Kutina s
poslovima koje će zaposleni obavljati.
Već početkom zapošljavanja sa svim djelatnicima održana je koordinacija na kojoj je
bilo govora o poslovima koji čekaju zaposlene
u ‘javnim radovima’, te načinima suradnje i organizaciji posla.
Poslije potpisivanja ugovora o 100% financiranju zaposlenih djelatnika na ‘javnim
radovima’, koji su ukupno vrijedni blizu 550.000
kuna, Sonja Repić sa suradnicom Marinom
Tomac je obišla neke od zaposlenih djelatnika
koji su taj dan radili na uređenju parka u centru
Lipovljana. Izvršena je tako kontrola poslova, a
razgovaralo se o snalaženju u radu na ‘javnim
poslovima’. Uposlene djelatnice izrazile su svoje
zadovoljstvo zapošljavanjem i programom rada
kojeg izvršavaju za zajednicu.

www.lipovljani.hr

RADNI SASTANAK S DIREKTOROM UPRAVE HRVATSKIH
AUTOCESTA, G. JOSIPOM DRAŽENOVIĆEM
Radni sastanak s direktorom Uprave
Hrvatskih autocesta, g. Josipom Draženovićem,
održao je u srijedu 07. lipnja 2017.godine u Zagrebu, u sjedištu Hrvatskih autocesta, općinski
načelnik Nikola Horvat.
Na sastanku je bilo razgovora o dosadašnjoj
uspješnoj suradnji koju Općina Lipovljani ima
sa Hrvatskim autocestama, a to se prije svega
odnosi na izgradnju izlazno-ulaznog prometnog čvora na autocesti A3 (Bregana – Zagreb
– Lipovac) kod Lipovljanima.
Podsjetimo, ovi radovi vrlo značajni za lipovljansko područje započeli su još početkom 2016.
godine, a završetak ovog projekta, vrijednog

nešto više od 45 milijuna kuna očekuje se do
kraja 2017. godine.
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani
izrazio je veliko zadovoljstvo radi skorašnjeg
dovršetka na ovom izuzetno bitnom projektu
za općinu Lipovljani, jer se nakon izgradnje
prometnog čvora očekuje pokretanje i drugih,
planiranih gospodarskih aktivnosti koje će doprinijeti razvoju općine Lipovljani.
Na kraju, općinski načelnik se zahvalio direktoru Uprave Hrvatskih autocesta, g. Josipu
Draženoviću na prijemu i potpori, te je izrazio
nadu i želju da se uspješna suradnja nastavi i u
budućnosti.

ODRŽAN RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA
MANARA GRUPPO I PODUZEĆA B.I.&O.S d.o.o.

Općinski načelnik Nikola Horvat sa suradnicima, održao je u subotu 27. svibnja 2017.

godine sastanak sa direktorom Manara Gruppo SPA, g.
Fabio Manara, te direktoricama poduzeća B.I.&O.S d.o.o.
Anitom Peserico i Tihanom
Mikša Iđotić.
Na radnom sastanku su
sudjelovali Ljliljana Tomić, zamjenica Općinskog načelnika,
te Mario Ribar, dosadašnji
Općinski načelnik.
Tema sastanka bila je
predstavljanje
namjere,
te
samoga
projekta
potencijalnog
investitora,
kao i predstavljanje lokacije
poduzetničke zone Blatnjača, kao potencijalne
lokacije realizacije predstavljenog projekta.

Nakon održanog radnog sastanka, sudionici istoga obišli su lokaciju poduzetničke zone,
na kojoj su upoznati oko dinamike dovršetka,
opremanja, kao i predviđenoj vremenskoj dinamici puštanja u promet izlaza na autocestu,
koji je izuzetno važan pri donošenju Odluka oko
ulaganja i realizacije predstavljenog projekta na
područje Lipovljana.
Nakon obilaska lokacije poduzetničke zone,
te radnog sastanka, zaključeno je da postoji
zajednički interes u realizaciji predstavljenog
projekta, te je iskazana nada da će suradnja
između ovoga investitora i Općine Lipovljani rezultirati upravo konkretnim ulaganjem.
Načelnik Horvat izrazio je spremnost za
pomoć i žurno rješavanje svih potreba, kako bi
odluka oko ulaganja i realizacije ovoga projekta
bila usmjerena u Lipovljane.

UGRAĐENA NOVA STOLARIJA NA ZGRADU PODRUČNE
ŠKOLE U PILJENICAMA
Kad učenici područne škole u Piljenicama
krenu, nakon uskršnjih praznika ponovo na nastavu, dočekat će ih uređenije i toplije učionice,
ali i čitava školska zgrada, na kojoj je ugrađena
nova stolarija. Ugradnja stolarije izvršena je za
vrijeme uskrsnih blagdana kako se ne bi remetila nastava u toj područnoj školi. Tako je nakon
popravka krovišta i uređenja učionica, promijenjena i stolarija na zgradi ove područne škole.
Novu, plastičnu termo izolacijsku stolariju
ugradila je tvrtka Global-Katavić d.o.o., radovi
su bili vrijedni 53.000 kuna. Iako je školstvo u
nadležnosti županija, iz proračuna Općine Lipovljani svake godine izdvoji se od 30 do 50
tisuća kuna za potrebe školstva na području
općine Lipovljani, čime su znatno podignuti
uvjeti boravka i učenja djece u školama u Lipovljanima, Kraljevoj Velikoj i Piljenicama. Tako je
prošle godine uloženo u Područnu školu Kraljeva Velika za ugradnju novog centralnog grijanja,
a početkom ove godine, sufinanciran je projekt
energetske učinkovitosti OŠ Josipa Kozarca i
sportske dvorane, koja je pripremljena za financiranje iz EU fondova. Konkretno za ove radove
na Područnoj školi u Piljenicama, iz proračuna
općine izdvojeno je 40.000 kuna.
Obilazeći učenike i učitelje na početku ove
školske godine, početkom rujna 2016. godine,

učiteljice područne škole u
Piljenicama, kao najprioritetniji problem za rješavanje,
izdvojile su zamjenu prozora na učionicama. Kroz
zatvorene prozore ulazio
je hladni zrak, a svaka jača
kiša padala je kroz prozore i
močila je učionicu, pa je to
stvaralo problem kod odvijanja nastave. Načelnik općine
Mario Ribar i ravnateljica
škole Mirjana Faltis obećali su
riješiti problem, a iako nema
nadležnosti nad školstvom,
Općina Lipovljani, osigurala
je novac za sufinanciranje
ugradnje nove stolarije na zgradu područne
škole u Piljenicama, u općinskom proračunu.
Učenici 2. i 3. razreda područne škole u
Piljenicama, vođeni učiteljicom Tatjanom
Dlouhi, ostvarili su krajem ožujka izuzetan
uspjeh u Primoštenu, na državnoj smotri u
dramskom stvaralaštvu. Iako na smotri nema izbora najboljih predstava, već su sva
najbolja ostvarenja sudionici državne smotre,
neslužbeno se smatra da je najbolja predstava
koja zatvori smotru. A upravo je dramski nastup

učenika iz Piljenica s predstavom: ‘Legenda o
ljubavi’ zatvorio ovogodišnju smotru, pa su tako
mali glumci iz Piljenica postali, neslužbeni, pobjednici ovogodišnjeg LiDraNa osnovnih škola
Hrvatske.
Nova stolarija na učionici i na zgradi, samo
je dio nagrade koju zaslužuju svojim radom i
ostvarenim uspjesima. Općina Lipovljani nastavit će izdvajati svoja sredstva za stvaranje što
kvalitetnijih uvjeta školovanja djece na čitavom
svom području.
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IZVRŠENA PRIMOPREDAJA IZVRŠNE VLASTI U OPĆINI LIPOVLJANI
U prostorijama Općine Lipovljani,
nakon potvrde i objave konačnih rezultata izbora za načelnika i Općinsko vijeće,
u petak, 26.05.2017.godine u Općinskoj
vijećnici izvršena je primopredaja dužnosti
Općinskog načelnika od strane Maria Ribara,
koji je načelnički mandat obnašao posljednjih 8 godina, novoizabranom načelniku
Nikoli Horvatu.
Nakon kratkih razgovora, dosadašnji
načelnik i novoizabrani načelnik potpisali su
Izvješće i Zapisnik u postupku primopredaje
izvršnih ovlasti u Općini Lipovljani, kojim su
dobili informacije o stanju blagajne, obveza
i potraživanja općine, kao i stanja u komunalnim poduzećima, te Turističkoj zajednici
Općine Lipovljani.
Primopredaji ovlasti prisustvovali su
i dosadašnji zamjenik načelnika Tomislav
Lukšić, te novoizabrana zamjenica načelnika
Ljiljana Tomić. Dosadašnji načelnik Mario Ribar

ukratko je upoznao novoizabranog načelnika i
njegovu zamjenicu sa tekućom problematikom

Općine, te im ponudio im svaku svoju
pomoć, osobito u prvim danima, ako to
bude potrebno.
Isto tako, zahvalio se svim suradnicima,
predstavnicima i predsjednicima udruga,
te posebno svim sumještanima na suradnji,
čime je jednim zajedništvom napravljen iskorak u stvaranju pretpostavki za izgradnju
infrastrukture, gospodarski razvoj, a time i
kvalitetniji život svih naših sumještana.
Naglasio je u svom završnom obraćanju
javnosti kao načelnika, da mu je bila velika
obveza, još veća odgovornost, ali prije svega
i iznad svega, velika čast biti načelnikom
Općine Lipovljani u proteklih osam godina.
Nikola Horvat i Ljiljana Tomić tako su
preuzeli nove funkcije i dužnosti i već su odmah nakon primopredaje preuzeli konkretne
zadatke po pitanju sastanaka sa strankama,
te organizaciji sastanaka sa investitorima zainteresiranim za ulaganja u Općinu Lipovljani.

U ‘ZELENOJ ČISTKI 2017.’ PRIKUPLJENO JAKO PUNO
ODBAČENOG OTPADA U OKOLICI LIPOVLJANA

Pun kamion za prijevoz smeća, u koji je
stalo čak 1,5 tona otpada i dvije pune traktorske prikolice, komunalnog poduzeća ‘Lipkom
servisi’, prikupili su aktivisti akcije ‘Zelena čistka’,
na četiri lokacije divljih odlagališta otpada na
području općine Lipovljani, koja je održana u
subotu, 22. travnja.
‘Zelena čistka’ koja se svake godine provodi
u čitavom svijetu, uz 22. travanj – Dan planeta
Zemlja, od samog početka akcije, već niz godina
održava se i na području općine Lipovljani. Čiste
se divlja odlagališta otpada uz ceste i poljske putove, uz koje neodgovorni sumještani odlažu razni
komunalni i građevinski otpad. Na žalost, i ove
godine čišćene su lokacije koje su očišćene u istoj
akciji prije godinu dana, a prikupljeno je izuzetno puno odbačenog otpada, koje je zagađivalo
odvodne jarke, zelene površine i rub šume.
U ovogodišnju akciju uključilo se 30-tak aktivista iz mjesnih odbora lipovljaskog područja,
udruga građana, šumara i lovaca, pa su zajedno s djelatnicima ‘Lipkom servisa’ sakupljali
odbačeni otpad. Nakon akcije čišćenja, ‘Lipkomovci’ su sakupljeno smeće iz prirode prevezli
na deponiju otpada.
Čistilo se, ove godine, kod šumskog
predjela Čertak, uz cestu Lipovljani-Piljenice, uz
željezničku prugu Lipovljani-Banova Jaruga, te
na spojnom putu između ulice Josipa Kozarca
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na Torovima i ceste Lipovljani-Kozarice, u dolini
Subocke, te na predjelu pješčare.
Aktivisti ‘Zelene čistke’ zaista moraju imati
dobar želudac da bi očistili smeće, staklo, plastiku, perje, leševe uginulih životinja, te kućni i (ne)
higijenski otpad s divljih deponija, koje se iz godine u godinu javljaju na istim mjestima. Općina
Lipovljani preko komunalnog poduzeća ‘Lipkom
servisi’ odvozi otpad iz
svih domaćinstava na
području općine Lipovljani jednom tjedno,
izgradila je reciklažno
dvorište za dovoz
glomaznog i svakog
drugog, pa i opasnog,
otpada koji stanovnici
mogu sami zbrinuti u
tomreciklažnomdvorištu.
Zašto se ipak javljaju divlja odlagališta otpada,
nitko nema odgovora.
Kao ni to, kako se iz
susjednih mjesta natpis poduzeća našao uz
šumu na lipovljanskom
području?
Ovogodišnji volonteri akcije za zaštitu

prirode bili su zaista vrijedni, pa su nakon
uspješno provedene akcije počašćeni gulašom
koji su pripremili lovci LD Srnjak iz Lipovljana.
Akciji su se pridružili i učenici osnovne škole,
u ponedjeljak, 24. travnja., pri čemu su očistili
dvije lokacije divljih odlagališta otpada u mjestu
Piljenice i Kraljeva Velika, te prikupili čak 600 kg
otpada.
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REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

ZAHVALA BIRAČIMA

P o š t o v a n i
sumještani,
Zahvaljujemo
svima koji su izašli na
izbore i dali glas kandidatu za načelnika Nikoli
Horvatu, njegovoj zamjenici Ljiljani Tomić, kao
i koaliciji stranaka HSS,
SDP, HSU, HNS, nositelja liste, dosadašnjeg
načelnika Maria Ribara
za Općinsko vijeće
Općine Lipovljani.
Za
mjesto
načelnika Općine Lipovljani kandidirala su
se tri kandidata, ali izbori su riješeni već u prvom krugu.
Vaša podrška i ukazano povjerenje predstavljaju nam čast, ali
prvenstveno obavezu da i u narednim vremenima čvrsto i ustrajno
zastupamo interese naše općine, a to podrazumijeva prije svega
razvoj naše zajednice i poboljšanje kvalitete života, kroz realizaciju
predstavljenog programa, za koji smo dobili Vaše povjerenje.
Definitivno, nastavljamo dovršiti sve planirane projekte koji su
pokrenuti za vrijeme sada već prošlog mandata i bivšeg vodstva
općine, te planiramo ostvariti nove dugoročne projekte kako bi
Općina Lipovljani bila mjesto još ugodnijeg i kvalitetnijeg života.
Veliko hvala na podršci, te Vas sve zajedno pozivamo na
suradnju!
Načelnik Općine Lipovljani, Nikola Horvat
Zamjenica Općinskog načelnika, Ljiljana Tomić
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IZGRADNJA VODOSPREME I CRPNE STANICE NA
TOROVIMA U LIPOVLJANIMA U ZAVRŠNOJ FAZI
Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, Andrija Rudić, gradonačelnik Kutine i Mijo Šepak,
direktor Moslavine d.o.o., zajedno sa svojim
suradnicima, obišli su trasu magistralnog
vodovoda Kutina – Lipovljani i vodospremu u
lipovljanskoj ulici Josipa Kozarca, na Torovima.
Radovi na vodovodu i vodospremi su u završnoj fazi
i očekuje se da će sredinom
godine biti pušteni u rad,
nakon potrebnih ispitivanja i dobivanja dozvola
za rad.
Izgradnja
magistralnog vodovoda od Kutine
prema Lipovljanima, uz
gradnju
impresivnog
zdanja vodospreme s
crpnom stanicom na Torovima, primjer je partnerske
suradnje. Naime, kutinsko komunalno poduzeće
Moslavina d.o.o., prijavila je projekt Magistralni
vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik
i crpnu stanicu Torovi za sufinanciranje iz EU
fondova. Vrijednost projekta je 34,3 mil. kn. Iz
EU fondova projekt je sufinanciran sa 22,6 mil.
kn. Ostali dio od 11,7 mil. kn financira se iz nacionalnih sredstava na način da Hrvatske vode
sufinanciraju 7,1 mil. kn, a Moslavina d.o.o. 4,6
mil. kn za što sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave; Gradovi Kutina i Popovača
te Općine Velika Ludina i Lipovljani. Na najvišem
predjelu na Torovima izgrađena je vodosprema
veličine 2 x 500 m³ vode, a gradnja je završena
krajem prosinca prošle godine.
Na Torovima ostaje urediti okoliš kroz tzv.

završne radove oko vodospreme, a započinju
i završni radovi ispitivanja vodovoda i tlačnih
opterećenja, punjenje i ispiranje cjevovoda i
vodospreme, te analiza vode, nakon čega kreće
probni rad. Izgradnja vodospreme s crpnom stanicom na Torovima vrijedna je 4, 3 milijuna kuna.

Na području jedinica lokalne samouprave
kojim prolazi magistralni vodovod omogućit
će spajanje uličnih vodova, a time i građana
na vodoopskrbnu mrežu. Crpna stanica Torovi na području Općine Lipovljani važna je za
funkcioniranje sustava, i na području grada
Kutine, ali još važnija za vodoopskrbni sustav
na području općine. Zato je Općina Lipovljani
partner u ovome projektu, jer njegovom će realizacijom u cijelosti biti omogućena opskrba
vodom na cijelom području Lipovljana, istaknuo
je načelnik općine Lipovljani Mario Ribar. Istaknuo je i zadovoljstvo realizacijom projekta,
budući Općina Lipovljani i mještani općine
dobivaju izuzetno važan objekt za kvalitetno

funkcioniranje vodoopskrbnog sustava. Važnost
projekata je višestruka, jer će se završetkom magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani, stvoriti
mogućnost mještanima Malih Piljenica, koje su
na području Općine Lipovljani, priključke na
vodoopskrbni sustav i tako će Općina Lipovljani imati 100%
pokrivenost vodoopskrbnom mrežom. Projekt
je važan i za kvalitetnije
funkcioniranje
izgrađenog
vodoopskrbnog sustava, i to u
tehničkom smislu, jer
bi novi sustav opskrbe
kroz vodospremu trebao donijeti i manje
tlačne udare, a pri tom
osigurati i kvalitetniju
opskrbu svim našim
sumještanima, te kroz
smanjenje puknuća i gubitaka vode u sustavu, racionalizirati poslovanje
komunalnog poduzeća Lip Kom d.o.o.
Ovi projekti su primjer lijepe partnerske
suradnje između partnera u projektu: Gradova
Kutina i Popovača, Općine Velika Ludina, Općine
Lipovljani i nositelja projekta Moslavine d.o.o. S
obzirom da je projekt izuzetno tehnički i financijski zahtjevan, ovo je lijep primjer kako ovako
važne i zahtjevne projekte zajednički realizirati
Nakon svega viđenog Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani i Andrija Rudić, gradonačelnik
grada Kutine i Mijo Šepak, direktor poduzeća
Moslavina d.o.o., izrazili su svoje zadovoljstvo
izgrađenim i najavili potrebu novih, zajedničkih
projekata.

DAN POBJEDE, DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I
DAN HRVATSKIH BRANITELJA

U organizaciji Općine Lipovljani svečano je
obilježen Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, u subotu, 5.
kolovoza, na sam dan praznika. Obilježavanje
ovog praznika započelo je svetom misom u
župnoj crkvi sv. Josipa u Lipovljanima, za sve
poginule hrvatske branitelje. Misu za poginule
branitelje i za domovinu, uz blagdan slavljenja
Gospe Snježne, u lipovljanskoj župnoj crkvi
vodio je Tomislav Pavlović, lipovljanski župnik.
Osim molitvi i zahvale upućenim svim poginulim, koji su se žrtvovali za današnju slobodu
i pobjedu Hrvatske, molilo se i za uspješnost
domovine Hrvatske, za mir i međusobno
poštovanje, te za trajni spomen na pobjedu i
žrtvu branitelja.
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Nakon svete mise izaslanstvo Općine Lipovljani, na čelu sa
općinskim načelnikom Nikolom
Horvatom, uputilo se u procesiji
prema mjesnom groblju u Lipovljanima, zajedno sa predstavnicima
svih udruga na području općine te
ostalim župljanima. Već tradicionalno, upaljene su svijeće i položeno
je cvijeće na mjesnom groblju u
Lipovljanima.
Iako je vrijeme godišnjih odmora, tijekom svečanog obilježavanja Dana
pobjede u Lipovljanima se uvijek odazove
velik broj predstavnika udruga građana na polaganju cvijeća i paljenju svijeća. Tako je bilo i
u subotu, 5. kolovoza kad se 10-tak izaslanstava
poklonilo svim žrtvama Domovinskog rata pred
Velikim križem na mjesnom groblju, podignutom s namjerom trajnog sjećanja na poginule
hrvatske branitelje.
Izaslanstvo Općine Lipovljani položilo je vijenac, nakon čega su članovi Udruge veterana
domovinskog rata, ogranak Lipovljani, za sve
svoje suborce i pobjednike Domovinskog rata
također položili vijenac i upalili svijeće, te se kratko pomolili. I sva druga izaslanstva, poklonili su
se poginulim braniteljima molitvom i paljenjem

svijeća. Na kraju odavanja počasti na groblju,
MPZ ‘Lira’ otpjevao je himnu RH, nakon čega su
se svi okupljeni još jednom zajedno pomolili za
sve poginule hrvatske branitelje. Molitvu je predvodio lipovljanski župnik Tomislav Pavlović.
Oko 12:30 sati u lipovljanskom parku
svečano je dočekano 7 jahača 21. Konjaničkom
maratona arapskih konja koji je posvećen
žrtvama Domovinskog rata, odnosno 3. „kutinskoj“ bojni 125. domobranske pukovnije Novska.
Među njima u suglasju skladnog životu ove
općine, mladi su bili u hrvatskoj, slovačkoj,
češkoj i ukrajinskoj nošnji. Iskrene riječi zahvale
za izniman napor koji jahači čine s ponosom,
uputio im je općinski načelnik Nikola Horvat. Zahvalio je što uz Domovinski rat jašući
moslavačkim i slavonskim krajem promiču i priredbe koje okupljaju u zajedništvu, a posebno
ovdašnje skorašnje Lipovljanske susrete (krajem
kolovoza). I najmlađi koji su strpljivo čekali došli
su na svoje.
Susretljivošću konjanika oni najmlađi našli
su se u sedlu, što su roditelji s oduševljenjem
bilježili kamerom. Nakon višesatnog odmora
pod lipovljanskim krošnjama, konjanici su krenuli na put prema Staroj Subockoj kraj Novske,
gdje su nakon projahanih 60-ak kilometara i
prenoćili.
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DODIJELJENE KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE
KOMUNALNOG STANDARDA
Općinski načelnik Mario Ribar sudjelovao je u četvrtak, 18.
svibnja 2017.godine u sjedištu županije
na svečanosti uručenja Odluka o dodjeli
kapitalnih pomoći za unaprjeđenje komunalnog standarda.
Općini Lipovljani, tako je uručena
Odluka o dodjeli kapitalne potpore
vrijedne ukupno 150.000,00 kn. Na
Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano uz

unapređenje komunalnog gospodarstva
i standarda za jedinice lokalne uprave i
samouprave Općina Lipovljani kandidirala je dovršetak izgradnje mrtvačnice i
novoga groblja u Piljenicama, čime će se
omogućiti u ovoj godini i dovršetak ovoga projekta započetog prije dvije godine.
Uručivanje ugovora upriličeno je
u županiji uz nazočnost Župana Ive
Žinića, a Odluke je dodijelio pomoćnika
ministra Danijel Žamboki.

LIPOVLJANSKA DOBRODOŠLICA 21, KONJANIČKOM MARATONU
Jutros je iz moslavačkog sela Volodera krenuo, a u Kutini svečano ispraćeni 21. konjanički
maraton arapskih konja. Pokrovitelj mu je Grad
Popovača. Ovogodišnje četverodnevno jahanje u 250 km posvećeno je 3. “kutinskoj” bojni
125. domobranske pukovnije Novska. Ona je u
“Oluji” sudjelovala u oslobađanju jasenovačkog
područja (prekosavska sela) do granice na Uni i
Hrvatske Dubice
U odnosu na dosadašnje maratone sedmero odvažnih konjanika prati nezapamćena
vrućina, ali neobična srdačna dobrodošlica. Doslovce, ona ih ohrabruje za ostvarenje planiranih
dionica. To se osobito osjetilo u Lipvljanima. U
to najzapadnije slavonsko općinsko središte
konjanici su ujahali nakon kilometara uz rijeku
Ilovu i Pakru.
Zatekli su se tu u podne poslije mise za
domovinu u župnoj crkvi sv. Josipa. Jednako su
im prijali hladovina stoljetnog parka i pljesak
okupljenih Lipovljanaca. Među njima u suglasju
skladnog životu ove općine mladi bili u hrvatskoj, slovačkoj, češkoj i ukrajinskoj nošnji. Iskrene
riječi zahvale za izniman napor koji jahači čine s
ponosom, uputio im je općinski načelnik Nikola

Horvat. Zahvalio je što uz Domovinski rat jašući
moslavačkim i slavonskim krajem promiču i priredbe koje okupljaju u zajedništvu, a posebno
ovdašnje skorašnje Lipovljanske susrete (krajem
kolovoza). I najmlađi koji su strpljivo čekali došli
su na svoje.
Susretljivošću konjanika našli su se u

sedlu, a roditelji to dakako bilježili kamerom.
Nakon višesatnog odmora pod lipovljanskim
krošnjama, konjanici su na putu prema Staroj
Subockoj kraj Novske. Tu će nakon projahanih
60-ak kilomatara i noćiti. Poseban svečani
doček očekuje se sutra predvečer u Jasenovcu.
(Dragutin Pasarić)

21. KONJANIČKI
MARATON

Spomen na Oluju jahanjem i kroz
lipovljanski kraj
U 21. godini neprekinutog trajanja,
Konjanički maraton arapskih konja iz Volodera
pod pokroviteljstvom Grada Popovače,
uobičajenim dionicama posvećenim žrtvama
Domovinskog rata, započet će 5. kolovoza na
Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i
Dan hrvatskih branitelja. Na obiteljskom imanju
Petters u voloderskom Donjem Krivaju, u svitanje spomenutog državnog blagdana prema

istočnom dijelu Sisačko – moslavačke županije
zajahat će: Željko Petters, vođa konjanika,
Domagoj Petters, Tia Tutić, Matilda Glibo, Ivo
Gedić, Dino Presker i Dubravko Presker.
Odvažni konjanici u subotu će u 7.30 sati biti
ispraćeni ispred zgrade Policijske postaje u Kutini: govorima, blagoslovom i nastupom KUD-a
Moslavec iz Volodera. Nastavit će put prema
slavonsko-posavskom dijelu županije.
Podnevni doček je u poznatom parku
općinskog središta Lipovljani. Razumljivo tu
neće izostati uz hrvatsku i nošnje tamošnjih

nacionalnih manjina i najava skorašnjih Lipovljanskih susreta. Večernji doček oko 19 sati tog
državnog blagdana je u Staroj Subockoj, nadomak grada Novske na tradicionalnom imanju
Petters. Posebno dostojanstvo činit će postrojavanje konjanika pod ratnim i zastavama
braniteljskih udruga grada Novske. Središnje
mjesto odavanja počasti žrtvama Domovinskog
rata u nedjelju 6. kolovoza u 19 sati je Jasenovac.
Naime, dionice ovog neprekinutog maratona
koji je ušao u treće desetljeće posvećene su 3.
„kutinskoj“ bojni 125. domobranske pukovnije
Novska, a koja je upravo u akcijama Bljesak i
Oluja 1995. godine oslobađala jasenovačko
područje. Među rado viđenim mještanima na
dočecima posebno su najdraži najmlađi kojima konjanicima pomažu da i oni osjete kako
je „u sedlu“, a roditelji te trenutke rado bilježe
kamerom.
Daljnja dva dana udaljeni od javnosti
u potpunom suglasju čovjeka i prirode u
avanturističkom stilu konjanici će živjeti uz rijeku Savu i prostranom Lonjskom polju, a kroz
koje će se 8. kolovoza i vratiti u svoje ishodište
Voloder.
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GOSTOVANJE MATICE
I LIROM U
BRATISLAVI

12. DANI KUD-A ‘LIPA’
Bogat i raznovrstan program očuvanja i
predstavljanja tradicijske kulturne baštine,
prije svega pjesme, plesova i običaja,
izveden je na 12. Danu KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana, u subotu 17. lipnja.
Kud ‘Lipa’ je najstarije kulturno
umjetničko društvo u općini Lipovljani i
ustvari čini okosnicu kulturnih događanja
ove općine. Tijekom godine ostvare oko
30 nastupa, a uz hrvatski, njeguju i folklor
slovačke nacionalne manjine.

Uz domaće plesače i pjevače, predstavila su se i kulturno-umjetnička društva
iz Mihovljana, Oriovca, Slavonskog Broda
i Zagreba, pa su Lipovljanci mogli vidjeti
veliku raznolikost hrvatskih pjesama i plesova, narodnog blaga kojeg čuvaju društva
diljem zemlje.
Ovogodišnje 12. Dane KUD-a ‘Lipa’ otvorio je općinski načelnik Nikola Horvat, a
tom prilikom zahvalio se svim plesačima
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i pjevačima na utrošenom vremenu kod
očuvanja i prezentiranja tradicijskih pjesama i plesova, kako članovima društva u
Lipovljanima, tako i svim gostima koji su
došli u Lipovljane.
Prije toga, sve posjetitelje, goste i
izvođače, u ime domaćina, pozdravila je
Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’,
koja je zahvalila i svima koji su pomogli da
se tradicija Dana KUD-a ‘Lipa’ nastavi i ove
godine, pomažući društvo materijalno,
ili uporno radeći na učenju i prenošenju
tradicijske baštine.
Dan KUD-a ‘Lipa’ bila je i prilika da
članovi KUD-a pokažu što su pripremali u
protekloj godini, koje su običaje ili pjesme
naučili plesti, plesati i pjevati, i tako ih
sačuvali od zaborava. Tako su ovogodišnji
Dan KUD-a ‘Lipa’, nakon kratkog mimohoda centralnim parkom Lipovljana otvorili
članovi KUD-a ‘Lipa’ uz koreografiju koju je
postavio voditelj Tihomir Krmek, uz pratnju tamburaške skupine KUD-a.
Nakon domaćina slijedila je prava poslastica nastupom renomiranog HKUD-a
‘Željezničar’ iz Zagreba koji su se predstavili
bunjevačkim plesom, a iza njih je pjevačka
skupina KPD Ukrajinaca ‘Karpati’ Lipovljani
otpjevala dvije ukrajinske narodne pjesme
‘Teče voda kalamutna’ i ‘Oj čorna ja se
čorna’, te za izvedbu dobila veliki aplauz.
U nastavku predstavili su se KUDovi ‘Luka Ilić Oriovčanin’ iz Oriovca,
potom ‘Mihovljan’ iz Mihovljana. Na
kraju kulturno-umjetničkog programa
predstavio se Zavičajni klub ‘Žeravac’ iz
Slavonskog Broda, izvedbom ojesama i
plesova iz svog kraja.
I ovogodišnji Dan KUD-a ‘Lipa’ održan
je pod pokroviteljstvom Općine Lipovljani, a nakon uspješnih nastupa završio
je zajedničkim druženjem i plesom mnogobrojnih članova kulturno-umjetničkih
društava te dogovaranjem novih folklornih nastupa.

Poziv dugogodišnjih istinskih
prijatelja i suradnika iz Hrvatskog
kulturnog saveza u Slovačkoj
upućen Matici slovačkoj Lipovljani
za ovogodišnji festival „DOBRO
DOŠLI“ , u Bratislavi od 14. do
16. srpnja 2017.g., bio je ujedno
pozivnica našim društvima LIPI
i LIRI za nastup na velikom koncertu na najljepšem bratislavskom
trgu- Hviezdoslavovom namestie. Nastavak je to oživotvorenja
dugogodišnjeg, prvo spontanog
a zatim i obostrano podržanog
programa kulturne razmjene,
temeljene na Memorandumu o
regionalnoj kulturnoj i drugoj
suradnji, koji su 2009.g. ovdje u
Bratislavi u Veleposlanstvu RH
potpisali za Sisačko moslavačku županiju Matica
hrvatska Ogranak Kutina i Matica slovačka Lipovljani,
a za Bratislavski kraj Matica slovačka Devinska Nova
Ves i Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj.
Preko šezdeset sudionika putovanja činili su,
pored izvođača programa iz oba društva, prvi puta
djeca koja uče u našoj školi slovački jezik i kulturu u
pratnji svojih roditelja, te aktivni članovi MS Lipovljani. Za pohvalu je istaknuti posebno angažiranje
profesionalnih turističkih vodiča, Zlatka Heršaka
iz Zagreba i Mladena Heruca iz Bratislave,naših redovnih članova MS Lipovljani.
Ovogodišnje je radno gostovanje nakon pozdrava
starih znanaca i razmjene prigodnih poklona, nastavljeno u subotu do podne obilaskom Muzeja hrvatske
kulture i Mύzeuma starej Devínskej, vrlo inspirativnog
postava za našu etno kuću, zatim malom šetnjom na
austrijsku stranu preko pješačkog i biciklističkog mosta kod Devinske Nove Vesi, iznad rijeke Morave koja
nedaleko utiče u Dunav.
Svima je vrlo dojmljiv bio popodnevni obilazak
bratislavskog Starog dvorca koji dominira ponad grada, te iza njega Baroknog vrta sa stotinama sadnica i
preko tisuću raznih drugih cvijetnih vrsti, otvorenog
za javnost polovicom prošle godine uoči slovačkog
predsjedanja EU.
U predvečernjim satima glavni program na Hviezdoslavovom namestie počeo je sa svečanim defileom
ulicama svih sudionika festivala uz alegorijsku povorku sa zapregama i konjanicima.
Uvodno su sve sudionike i brojnu domaću i stranu publiku pozdravili u ime organizatora g. Radoslav
Janković predsjednik Hrvatskog kulturnog saveza u
Slovačkoj te predstavnici pokrovitelja Veleposlanstva
Republike Hrvatske u Slovačkoj, a program su pomogli također Ured Vlade Slovačke republike, Državni
ured za Hrvate izvan RH i Grad Bratislava.
U bogatom muzičkom i folklornom dvosatnom
programu LIRA i LIPA su uz pratnju tamburaškog
sastava izveli svoje najbolje spletove pjesme i plesa
i time samo potvrdili da Matica slovačka ima izvrsne
partnere i suradnike u promicanju hrvatske i slovačke
kulturne baštine lipovljanskog kraja. Tome svakako
najveći upliv daju voditelji prof. Franjo Rodić i Tihomir Krmek uz predsjednice udruga Nevenku Zorić
i Maricu Tisaj. Brojna slikanja nakon nastupa sa stranim turistima i domaćim gledateljima, najveća su
nagrada za upečatljiv scenski nastup. U programu
su još nastupili: Folklorno društvo „Grbarcieta“, FD
„Ljuljanka“, Tamburaški orkestar „Konjic“, Tamburaški
sastav“Panonija“, Muzičko pjevački ansambl „Rosica“,
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SLOVAČKE SA LIPOM

TRODNEVNIM PROGRAMOM OBILJEŽENO
ANTUNOVO U KRALJEVOJ VELIKOJ
Klapa „Ravnica“, Tamburaški sastav „Čunovski bećari“,
Muško jačkarsko društvo Hrvatski Jandrof, te Folklorna skupina „Po staza naših starih 2017“ (H,HR,A,CZ,SK).
Program je u svečanom mimohodu sa zapregama
do Slovačkog narodnog kazališta i nastupom na ljetnoj pozornici Hviezdoslavovog namestia promatralo
preko tisuću zadovoljnih gledatelja.
Zahvala domaćina tijekom zajedničke večere
u društvenom domu u Jandrofu bila je na kraju
začinjena zajedničkim tamburaškim sastavom u
opuštajućim zabavnim i plesnim trenucima.
Nedjeljna misa u crkvi sv Mikulaša u Jandrofu
ostat će upamćena mnogima kao poseban osobni
događaj. U nevelikoj crkvi svi su imali svoje male doprinose za veliko misno slavlje u sklopu navještaja
hodočašća sa kipom Putujuće Celjanske Marije
gradišćanskih Hrvatov, koja je godinu dana bila u
ovoj župi, a vjernici hrvatski hodočasnici iz Jandrofa
će idući tjedan nakon četverodnevnog pješačenja sa
ovim kipom u srednjoeuropsko Marijansko svetište
Majke Slavenskih naroda u Mariazell u Austriju*.
Pjevački zbor LIRA je nadahnuto pod vodstvom maestra Franje Rodića otpjevao cjelokupnu hrvatsku
misu, uz čitanja na starogradišćanskom, župnik je
služio na slovačkome jeziku, ministrirali su naši Matija
i Toni Hepner, a nakon mise u procesiji iza zastave
koju je ponio naš Siniša Nađ, čast da iz crkve ponesu na „drivena nosilca“ Putujuću Celjansku Mariju
dobili su Tihomir Krmek, Vlado Dorić, Dalibor Rogar
i Josip Krajči. Nakon završne molitve domaćini su pripremili tradicionalno „agapu“ ispred crkve sa obiljem
domaćih slatkih i slanih specijaliteta, kolača i pića za
okrijepu. Jer, nakon naše zahvale i rastanka poslije
trodnevnog druženja, slijedio je povratak ugodnim
autobusom u Hrvatsku.
Zaključak je sveopći da smo svi dobili ovim
putovanjem nove vrednote, kako u prijateljskom
krugu tako i u samopouzdanju da promičemo naše
zajedništvo i lipovljansku kulturu suživota. (jk)
* Srednjoeuropsko Marijansko svetište Majke
Slavenskih naroda u Mariazell u Austriji-informacije:
Mariazell je grad u austrijskoj pokrajini Štajerskoj,
poznato hodočasničko i zimsko odredište. Grad je
smješten 143 km od Graza, u dolini Salza, usred sjevernih
Štajerskih Alpa. U blizini grada nalazi se alpsko jezero
Erlaufsee. Mariazell je najvažnije hodočasničko mjesto u
Austriji i također ima veliko značenje za katolike iz susjednih istočnih zemalja. To je svetište posvećeno Djevici
Mariji, ističe se Marijin kip, isklesan u lipovom drvu. Papa
Benedikt XVI. posjetio je 2007. godine Mariazell povodom 850. obljetnice osnutka svetišta.

Posjetom 153. Brigade Velika Gorica
započelo je trodnevno obilježavanje Antunova u Kraljevoj Velikoj, u subotu, 10. lipnja.
Kroz tri dana izveden je različit program, a
završen je Memorijalnim turnirom ‘Antun
Neduk -Dok’, u utorak navečer, 13. lipnja na
samo Antunovo.
Najveći dio pripremljenog programa uz
Antunovo održan je, ove godine, na nogometnom igralištu Urije u Kraljevoj Velikoj.
Tamo su se odigrale nogometne utakmice
između veterana NDH ZŽ, NK BUNA i NK
STARI GRAD. U isto vrijeme, u društvenom
domu odvijao se kulturno umjetnički program u organizaciji Udruge žena „Veličanke“.
Prije početka programa svima se obratio
i općinski načelnik Nikola Horvat, koji je
pohvalio rad udruga i mjesnog odbora iz
Kraljeve Velike, te im čestitao na zajedništvu
i slozi koja vlada među njima, a isto tako i
na organizaciji Antunova. Nakon bogatog
kulturno umjetničkog programa svi sudionici programa i domaćini okrijepili su se uz
pripremljenu večeru, a zatim zabavljali do
sitnih jutarnjih sati uz glazbeni sastav „Tajna“.
Nedjelja je započela likovnom kolonijom na Urijama, u kojoj su sudjelovali Slikari
Općine Lipovljani, DLAN Novska i Moslavački
Štrk Popovača. Nakon toga posjetitelji
su mogli uživati uz zabavne igre „DJECA,
MAME, TATE“, a u 18 sati odigrana je i nogometna utakmica „DEBELI-MRŠAVI“ u kojoj je
sudjelovao i sam općinski načelnik, igrajući
za ekipu „mršavih“. No niti to im nije pomoglo, te je ekipa „debelih“ i ove godine bila
bolja, pobijedivši sa rezultatom 5:3.
Poslije utakmice za sve prisutne organizirana je večera pod šatorom na Urijama.
Na sam dan blagdana sv. Antuna, u

utorak, 13. lipnja u Kraljevčanskoj crkvi je
održana sveta misa, a nakon toga i tradicionalna munta. Ona je i ove godine bila
atraktivna i jedinstvena, a osim zanimljivog
načina prodaje, vjernici i posjetitelji mogli
su kupiti poklonjenu janjad, prase, kokoši i
pijetle, patke i zečeve. Za sve hodočasnike u
Kraljevu, Udruga žena Veličanke pripremila
je obilje kolača i pića, koje su dijelile nakon
misnog slavlja.

Trodnevni program uz Antunovo završio
je 3. memorijalnim turnirom ‘Antun NedukDok’. Na turniru je pobijedila ekipa NK ‘STARI
GRAD’ iz Kraljeve Velike, drugi su bili NK
‘MLADOST’ iz Repušnice, treći NK ‘VATROGASAC’ iz Husaina, dok je četvrto mjesto
zauzela ekipa iz Osekova.
Potporu ovoj tradicionalnoj manifestaciji
u Kraljevoj Velikoj pružila je i Turistička zajednica općine Lipovljani jer ovo staro naselje i
obilježavanje Antunova ima turistički potencijal koji treba ponuditi turistima.
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MATICA SLOVAČKA LIPOVLJANI OBILJEŽILA SLOVAČKI
DRŽAVNI BLAGDAN

LIPOVLJANI – Katolička crkva 5. srpnja slavi spomen dan dvojice solunske braće ili slavenskih apostola svetih Ćirila i Metoda. Svojim djelovanjem
u 9. stoljeću prosvijetlili su slavenske narode evanđeoskim naukom
postavivši temelje njihovoj pismenosti (glagoljica) i kulturi općenito. A
sve je počelo 862. godine kada je moravski knez Rastislav bizanstskom
caru Mihajlu 862. godine, uputio pismo u kojemu stoji; Naš je narod kršten,
ali nemamo učitelja. Ne razumijemo ni grčki ni latinski. (…) Ne znamo slova
ni njihovo značenje; stoga, pošaljite nam učitelje koji će rastumačiti riječi
Svetog pisma i njihovo značenje Inače spomenuti 5. srpnja slovački je državni blagdan,
a obilježavaju ga i Slovaci u 16 prekograničnih
zemalja gdje sudbinom povijesti žive.
U Hrvatskoj posljednjih godina osobito u organizaciji Matice slovačke to čine
u Lipovljanima. Čin obilježbe je prostor
slovačke etno-kuće, žarišta baštinjene kulture te nacionalne manjine. Bilo je tako i
u nedjelju, 2. srpnja, jutarnjom misom,a
navečer posebnim programom koji je okupio gotovo sve članove Matice slovačke, te
učenike slovačkog jezika i kulture. Sudionike je prigodnim riječima, u kojima je bilo i
slavljeničkog tona pozdravio Josip Krajči,
predsjednik MS Lipovljani. U obraćanju je
posjetio i na aktualne riječi pape Ivana Pavla
II: Slovačka ima posebnu ulogu u izgradnji
Europe trećeg tisućljeća. Budite toga svjesni.

Uz brojne goste svečanosti su nazočili tradicionalno predstavnici udruga ostalih lipovljanskih nacionalnih manjina
(Česi i Ukrajinci), te ogranaka Matice hrvatske iz Lipovljana i
Kutine. S razlogom, jer poznat je prinos kojega su braća Ćitil
i Metod, danas nebeski suzaštitnici kršćanke Europe dali
razvoju i opstojnosti hrvatskog kulturnog bića glagoljicom
i bogoslužjem na narodnom jeziku. Na to je u ime kutinske
Matice hrvatske podsjetio predsjednik Dragutin Pasatić: od
„dragulja hrvatske pismenosti“ Bašćanske ploče do rasprostranjenosti glagoljice, ne samo u primorskoj Hrvatskoj, već
kako pokazuju istraživanja prije od prije 25 godina i uz rijeku
Orljavu u Slavoniji. Prihvaćena je ovom prigodom i zanimljiva ideja da se u nezaborav Ćirilu i Metodu na lipovljanskom
prostoru obilježavanja u glagoljici izradi spomen obilježje.
Na štovanje Ćirila i Metoda u Hrvatskoj podsjetio je Igor
Fedešin grkokatolički župnik crkve sv. Ane u Lipovljanima,
posebno naglasivši i u samoj državnoj metropoli ulogu
grkokatoličke konkatedrale s njihovim imenom.
Prigodnim glazbenim nastupom program su ispunili
članovi pjevačke i tamburaške skupine KUD-a Lipa. Posebnost slavlju
dao je i predstavljeni projekt Ljetna radionica rukotvorina i tradicijske
tehnike 2017. lipovljanske Matice slovačke. To su: Ručna obrada drva,
duborez i ručna izrada drvenih predmeta i pokućstva (voditelj Antun
Turas); Izrada zlatoveza i tekstila na bocama, čipka i vezenje (voditeljice
Blaženka Krajči) Izrada slovačkog narodnog veza, rukotvorine na platnu, čipka i heklanje (voditeljica Anka Kubran).
Tekst: Dragutin Pasarić

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA MATICE HRVATSKE
OGRANKA LIPOVLJANI

Članovi Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima, u petak, 24. ožujka održali su redovnu
godišnju Skupštinu. Izvješće o radu Ogranka
Matice hrvatske u Lipovljanima podnijela je
Melita Lenička, predsjednica Ogranka, kojoj je
prošla godina bila prva godina drugog mandata
na čelu lipovljanske Matice.
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Ogranak Matice
hrvatske u Lipovljanima, broji 24 člana, a
na Skupštini je bilo
prisutno 16 članova.
No, aktivnosti je bilo
gotovo svaki mjesec, a projekcijom
fotografije za svaki
mjesec,
Melita
Lenička se izvješćem
prisjetila događaja
koje su organizirali, ili na kojima su samo
sudjelovali, članovi lipovljanskog Ogranka Matice hrvatske.
U protekloj godini kandidirali su 4 svoja
projekta za financiranje. Organizirali su izložbu
likovnih radova svojih članova, pjesnički susret
u Piljenicama, nastup na Danima vina u Kutini,

nastup na Lipovljanskim susretima, nagradili su
najčitače Narodne knjižnice u ‘Mjesecu hrvatske
knjige’ i pripremili knjigu o Piljenicama za
ponovno izdanje…
U protekloj godini imali su ukupni prihod
16.108 kuna, od čega najviše iz općinskog
proračuna općine Lipovljani, ukupno 9.400
kuna. Za svoje projekte utrošili su nešto više
od 4 tisuće kuna, pa su na kraju godine imali
nešto više od 12 tisuća kuna na računu, koje su
prenijeli u ovu godinu. Plan rada i financijskog
poslovanja isti im je za ovu godinu, kao i za
prošlu, 2016. godinu.
Prisutni članovi prihvatili su izvješće o radu,
o financijskom poslovanju, kao i financijski plan
i plan rada za 2017. godinu, jednoglasno i bez
rasprave. Na kraju godišnje Skupštine, u ime
općine Lipovljani, sve nazočne je pozdravio
Tomislav Lukšić, zamjenik načelnika.
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VRLO VRIJEDNE ČLANICE UDRUGE ŽENA ‘RUŽE’
ZAJEDNIČKI DJELUJU VEĆ 20 GODINA
Sve članice Udruge žena ‘Ruže’
iz Lipovljana bile su prisutne na
redovnoj godišnjoj Skupštini
udruge, održanoj u petak, 31.
ožujka u ugostiteljskom objektu u
Lipovljanima. Usvojile su izvješće
o radu i financijskom poslovanju
tijekom prošle godine, te usvojile
plan rada za 2017. godinu.
Skupštinu je vodila Nada
Toš, koja je članice podsjetila na
prošlogodišnji rad i aktivnosti.
On se svodi na sudjelovanje i
pripomoć u crkvenim i svjetovnim
priredbama, i humanitarnom radu. U prošloj godini najznačajnije
aktivnosti bile su vezane uz Cvjetnicu, ‘Lipovljanske susrete’, Dane
kruha, i održavanje perušala, kao tradicijskog
običaja.
Prošle godine članice Udruge žena ‘Ruže’,

boravile su na višednevnom izletu u Budvi i
Dubrovniku. Ukupni prihod u protekloj godini
ostvarili su u visini od 15.567 kuna, od čega
7.000 kuna iz proračuna Općine Lipovljani. Ukupni troškovi bili su im nešto manji od 15.000
kuna, pa im je ostalo 637 kuna, što su prenijele
za radu u ovoj godini.
Plan rada za 2017. godinu jednak je
dosadašnjem, a isti je i financijski plan. Sve odluke donesene su jednoglasno. Željele bi u svoje
redove primiti i mlađih članica. Prve ovogodišnje
aktivnosti slijede uz skorašnji Uskrs.
Na ostvarenim aktivnostima čestitao im je i
osobno, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani,
koji je bio prisutan ovogodišnjoj Skupštini. Pohvalio je rad udruge ‘Ruže’ jer iako malobrojne,
vrlo su vrijedne i uvijek se potpuno angažiraju

na preuzetim poslovima. Njihov rad važan je i
prilikom organiziranja ‘Lipovljanskih susreta’, a
nikad nije bilo nikakvih problema u radu, niti
vođenju financijskih obveza. Zato je članicama
udruge ‘Ruže’ zaželio dalji uspješni rad, podršku
i financijsku potporu Općine Lipovljani i nastavak zajedništva koje traje već 20 godina, i za
primjer može poslužiti mnogim udrugama.
Nakon održane Skupštine, članice udruge
‘Ruže’, nastavile su se družiti u ugostiteljskom
objektu jer kažu: ‘ Da bar jednom godišnje
netko i njih posluži, kako one tijekom godine
poslužuju goste i svoje sumještane kroz razne
aktivnosti. Sve zajedno, čestitale su i svoj članici
Snježani Barberić koja je proglašen za najbolju
sportašicu u 2016. godini na području grada
Novska, kao izvanredna kuglašica.

ODRŽANA
REDOVNA
IZBORNA
SKUPŠTINA
KUGLAČKOG KLUBA ‘SLAVONAC’ IZ LIPOVLJANA
Članovi Kuglačkog kluba ‘Slavonac’ iz Lipovljana održali su u subotu, 22. travnja redovnu
izbornu godišnju Skupštinu. Na Skupštini su
izabrali novo čelništvo kluba. Za predsjednika
u slijedeće 4 godine izabran je Danilo Herić, za
dopredsjednika Darko Miško, a za tajnika i blagajnika kluba Željko Vacula.
O prošlogodišnjem radu Kuglačkog kluba
‘Slavonac’ iz Lipovljana na Skupštini je govorio
Željko Vacula, a podnio je i financijski izvješće o
poslovanju kluba.
Nakon dobro odrađenog proljetnog dijela
prvenstva, tijekom prošle godine, osvojili su 3.

mjesto, a jesensku sezonu započeli s dva pojačanja
i željom da zasjednu na vrh tablice 3. kuglačke lige
u kojoj su se natjecali. To su prošle jeseni i ostvarili,
pa su ciljevi kluba ispunjeni za 2016. godinu.
U financijskom djelu rada kluba prošle godine ostvarili su 27.450 kuna, od čega iznos od
19.549 kuna od sredstava iz proračuna Općine
Lipovljani. U isto vrijeme potrošili su 23.718
kuna, a najviše troškova imaju za korištenje kuglane u Novskoj, što ih je u 2016. godini koštalo
čak 13.680 kuna. Za ovu godinu planiraju prihod iz više izvora u visini od gotovo 30.000 kuna.
Njihove rezultate u prošloj godini pohvalio

je, a na njima i čestitao, Josip Štavalj, bivši
općinski vijećnik Općinskog vijeća Lipovljani,
u netom završenom 4-ro godišnjem mandatu,
koji je kuglače ‘Slavonaca’ pozdravio i u ime Maria Ribara, načelnika općine Lipovljani.
Nakon predočenih izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2016. godini, prihvaćen
je i plan financiranja za 2017. godinu, u kojoj
će se kuglači ‘Slavonaca’ iz Lipovljana od jeseni
natjecati u 2. kuglačkoj ligi. Potom je Danilo
Herić izabran za predsjednika, a Darko Miško,
treći igrač lige po kuglačkim rezultatima, za
dopredsjednika Kuglačkog kluba ‘Slavonac’.

13

www.lipovljani.hr

U KRIVAJU OBILJEŽEN
BLAGDAN SV. ROKA

Defileom motora kroz Krivaj započelo je
ovogodišnje obilježavanje blagdana sv. Roka
u Krivaju, u utorak, 15. kolovoza. Dvodnevni
program bio je prilika da se u Krivaju, na dan
njihovog nebeskog zaštitnika, zajedno druže
stanovnici Krivaja i njihovi gosti. Nakon defilea
motora kroz Krivaj, na igralištu su održane razne
tradicionalne moto igre u kojima je sudjelovalo
50-ak motorista na svojim snažnim ljubimcima, a
koje su mještani Krivaja sa zadovoljstvom popratili. Prvi dan obilježavanja završio je uz zabavu
koju je upotpunio Tamburaški sastav ‘Šegrti’.
Veselom glazbom i sviranjem članova
puhačkog orkestra Češke besede iz Međurića
po naselju, od jutra je započeo drugi dan

obilježavanja ‘Rokova’, na sam dan
blagdana. Kako je i
ove godine
blagdan sv.
Roka
bio
radni dan,
program
obilježavanja nije bio velik. Nakon sviranja puhačkog orkestra u dopodnevnim
satima, program je nastavljen misnim
slavljem kojeg je predvodio vlč. Tomislav Pavlović, župnik lipovljanske župe, u
cintoru kapelice sv. Roka.
U popodnevnim satima u centru Krivaja održan je turnir u igranju
belota, stolnog tenisa, te odbojka na
pijesku. Susret svih sudionika zabavnih
igara završio je grahom ispod šatora,
a druženje se nastavilo dugo u noć, uz
glazbeni sastav ‘Joks band’.
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.

ODRŽANI 7. SUSRETI DJEČJIH SKUPINA
Brinući se o trajnom radu kulturnoumjetničkog društva, čuvanju i pokazivanju
tradicijskih pjesama i plesova, čelništvo KUD-a
‘Lipa’, na čelu s Maricom Tisaj, predsjednicom
KUD-a, a uz podršku općinskog načelnika Maria
Ribara, općinskih vijećnika općine Lipovljani i
nekoliko učitelja Osnovne škole, pokrenulo je u
Lipovljanima, prije 6 godina ‘Susrete dječjih folklornih skupina’. Svake godine ‘susreti najmlađih
folkloraša’ održavaju se tijekom proljeća.
Ovogodišnji, 7. ‘susreti dječjih skupina’,
održani su u subotu, 22. travnja u lipovljanskom
Društvenom domu. Sve pristigle dječje sku-

pine, njihove pratitelje i gledatelje programa,
u ime organizatora pozdravila je Marica Tisaj,
predsjednica KUD-a ‘Lipa’, a priredbu je otvorio
Tomislav Lukšić, zamjenik općinskog načelnika.
‘Susrete’ je započela dječja skupina KUD-a ‘Lipa’ koja se predstavila dječjim pjesmama i igrama
Posavine. Koreografiju je uvježbala i na scenu
postavila učiteljica Ivana Toth, a najmlađu skupinu pratila je tamburaška skupina KUD-a ‘Lipa’.
Nakon domaćih plesača, nastupila je dječja
skupina KUD-a ‘Potočanka’ iz Potoka. Predstavili
su se dječjim pjesmama i igrama Moslavine, a
voditeljica skupine bila je Ljiljana Masnjak.
Nešto starija dječja skupina nastupila je,
potom, iz Sunje. Mladi članovi KUD-a ‘Sunjanka’
predstavili su se pjesmama i plesovima sunjske
Posavine, a voditeljica skupine bila je Gordana
Dragičević. Nastupili su uz svoju tamburašku
skupinu koju je vodio Marko Dasović.
Od prošle godine i Kulturno-prosvjetno
društvo ‘Karpati’ ozbiljno radi s djecom, a nekoliko njihovih plesača još ni školu ne pohađa. Na
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dosadašnjim nastupima, a i na ovom ‘Susretu
dječjih skupina’ za svoj ples zaradili su puno
pljeska. Predstavili su se rado viđenim ukrajinskim plesom Kozačok, a voditelj dječje skupine
KPD-a ‘Karpati’ je Mirko Fedak.
Nakon mladih Lipovljanaca, nastupila je
dječja skupina KUD-a ‘Moslavina’ iz Kutine.
Dječja skupina KUD-a iz Kutine radi s velikim
brojem djece od 4 do 15 godina. Svake godine nastupaju u Lipovljanima, a ove godine
predstavili su se dječjim igrama, pjesmama i
plesovima Podravine. Pratila ih je tamburaška
skupina čiji je voditelj Matija Krmek, a koreograf
nastupa je Aleksandra Nikitović Savić.
U Lipovljanima, na dječjoj smotri, ove godine predstavili su se i najmlađi plesači iz KUD-a
‘Moslavec’ iz Volodera. Izveli su dječje pjesme i
igre ‘Idemo se igrati školice’. Svi članovi KUD-a
‘Moslavec’ od osnivanja nastoje očuvati izvorne
moslavačke pjesme i običaje. Voditeljica dječje
skupine je Mateja Mihinac, a glazbene skupine
Branko Pastula.
Učenici prvog razreda Osnovne škole Josipa
Kozarca iz Lipovljana članovi su folklorne skupine.
Vodi ih, od početka školske godine, i uvježbava
učiteljica Ivana Toth, a na ovogodišnjih dječjim
susretima po prvi puta su nastupili, zaplesali i
pokazali što su naučili. Predstavili su se dječjim
pjesmama i plesovima Podravine, uz tamburaše
koje je vodio prof. Franjo Rodić.
Pri kraju dječjih susreta u Lipovljanima nastupila je dječja skupina KUD-a ‘Šubić’ iz Novske.
Izveli su dobro uvježbane dječje pjesme i plesove
Slavonije. Voditeljice dječje skupine su Maja Josić
i Iva Hemetek, a voditelj folklora Mario Baković.
S m o t r u
najmlađih
čuvara
tradicijske baštine
u Lipovljanima ‘zatvorili su’, kako su
i otvorili, domaći
plesači, dječja skupina KUD-a ‘Lipa’
koja je izvela slovačke
dječje pjesme i igre,

a koje je uvježbao Tihomir Krmek. Svim sudionicima Martina Jurić, u ime KUD-a ‘Lipa’ uručila
je priznanja, a ovogodišnji ‘Dječji susreti’ u Lipovljanima završili su zajedničkim druženjem
izvođača i njihovih voditelja.
Smotra je pokazala da se u KUD-ovim dobro
radi s djecom i da ih se, štoviše, pokušava zainteresirati za ples i igru, a time i čuvanje tradicijske
baštine, što je i temeljni cilj održavanja ‘Dječjih
susreta’ u Lipovljanima. Od 10 nastupa ove godine, čak troje izvođača, bili su iz Lipovljana,
što također raduje jer će, sigurno je, veći dio
najmlađih folkloraša, ‘Lipe’, ‘Karpata’ i Osnovne
škole, sigurno nastaviti plesati tradicijske plesove u ovoj sredini, i kad odrastu. Na prijašnjim
smotrama bilo je nastupa dječjih skupina iz svih
krajeva kontinentalne Hrvatske, a ovogodišnji
‘Susreti najmlađih’ ponudili su izvođače s
područja Sisačko-moslavačke županije. Bila je
to svojevrsna županijska smotra dječjih skupina, koje su pokazale dobru uvježbanost i
bogatu raznolikost sačuvane tradicijske baštine
negdašnjih dječji igri, pjesmica i plesova, ali i
potvrdu potrebe održavanja ovakvih ‘Dječjih
susreta’ folklornih skupina u Lipovljanima.
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OTVORENA IZLOŽBA NEMATERIJALNE
KULTURNE BAŠTINE SLOVAČKE
U ponedjeljak navečer, 14. kolovoza je u
lipovljanskoj Narodnoj knjižnici i čitaonici otvorena nesvakidašnja izložba “Nematerijalna
baština Slovačke”, a koja upućuje kako u tom
mjestu sa organiziranim posebnim kulturnim
životom i očuvanje baštine žive uz druge i
slovačka nacionalna manjina. Izložba je ostvarena s Ministarstvom kulture Slovačke, a
otvorila ju je zamjenica načelnika Općine Lipovljani gospođa Ljiljana Tomić.
Čin otvorenja bio je zapravo uvertira u
poznate Lipovljanske susrete koji se održavaju
krajem kolovoza, a ove godine od 25. do 27. kolovoza, te predstavljaju bogatstvo nacionalnih
manjina koje žive u Hrvatskoj. O nematerijalnoj

baštini Slovaka kroz 14 postaja putujuće izložbe
govorio je predsjednik Matice slovačke Lipovljani Josip Krajči. Ovu izložbu će nakon
Lipovljana građani moći vidjeti u Rijeci te Zadru.
Zanimljiv detalj izložbe jest fujara – pastirsko
puhačko glazbalo, koje su u Slovačku donijeli
pastiri rumunjskog i rusinskog podrijetla za vrijeme pastirske kolonizacije u 14. i 15. stoljeću.
Primjer fujare posjeduje i Matica slovačka Lipovljani, a mogu je pogledati i posjetitelji ove
izložbe.
Zanimljivu usporednicu sa praktički
isto toliko po UNESCO-u zaštićenih oblika
hrvatske nematerijalne baštine dao je predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Kutini

Dragutin Pasarić. Zanimljivo je kako se mnogi
oblici dodiruju, a što i nije čudno jer povijest nas
uči kako smo skoro 4. stoljeća bili u zajedničkoj
državi. Otvorenje je donijelo i jedan prijedlog da
se možda zajednički za budućnost, jer su mlađi
u pitanju, povežu dvije teme – slovačka s lutkarskim kazalištem i hrvatska s dječjim drvenim
igračkama iz Zagorja.

6. VEČER NACIONALNIH MANJINA I VEČER JEZIKA U
OSNOVNOJ ŠKOLI JOSIPA KOZARCA U LIPOVLJANIMA
Prije
svečanog
dijela programa podijeljena su priznanja i
nagrade učenicima koji
su ostvarili zapažene
rezultate u obrazovnim
ili sportskim natjecanjima
nakon
Dana
škole. Učenici češkog,

slovačkog, ukrajinskog, njemačkog i engleskog
jezika predstavili su se recitacijama, igrokazima
te plesnim i pjevačkim točkama koje su vježbali
tijekom cijele školske godine. Na priredbi su
nastupili i članovi folklorne skupine Kulturno
prosvjetnog društva Karpati, kao i dječja folklorna skupina škole. Druženje je završilo svima
dobro znanom pjesmom “Kad si sretan”, ali otpjevanom na šest različitih jezika.

Dana 8. lipnja 2017.g. u 18 sati, pod geslom
“Zajedno u različitosti” svečanim programom
obilježena je 6. večer nacionalnih manjina i
večer jezika u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u
Lipovljanima.
Učenicima, roditeljima te ostalim uzvanicima i gostima riječi dobrodošlice uputila je
ravnateljica Mirjana Faltis. Nakon nje prisutnima
se obratio i načelnik Općine Lipovljani Nikola
Horvat, te zaželio svim učenicima i djelatnicima
škole puno uspjeha u radu.

PREDSTAVLJENA BROŠURA I MAKETE ‘LIPOVLJANSKI
PLAC KRAJEM 18. I POČETKOM 19. STOLJEĆA’
Nikola Zeman iz Lipovljana, neumorni
istraživač i kroničar lipovljanske povijesti, uz
ovogodišnji Dan općine Lipovljani priredio je
promociju brošure i maketa ‘Lipovljanski plac,
krajem 18. i početkom 19. stoljeća’. Promocija
brošure i otvorenje postava ‘lipovljanskog placa’
održano je u subotu, 18. ožujka, u Narodnoj
knjižnici i čitaonici Lipovljani.
Na promociju brošure i razgledavanje vrlo

vjernih maketa zgrada nekadašnjeg lipovljanskog placa, a danas centra Lipovljana, odazvalo se
izuzetno veliki broj posjetitelja, pa svi nisu ni mogli
stati u dvoranu Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Vrlo radostan zbog tolikog zanimanja
za njegove radove, što pisane, što maketarske,
sve goste i prijatelje srdačno je pozdravio osobno
Nikola Zeman, autor brošure i maketa.
O njegovom vrijednom radu i Lipovljanima od prije 120
godina, o tiskanoj
brošuri i izgrađenim
maketama,
okupljenim posjetiteljima
govorio je prof. Đuro
Vidmarović. Svečano
predstavljanje brošure
pjesmom su popratili
Miroslav Horvat i njihov
zajednički unuk Kristijan Zeman.
Nakon
predstavljanja
brošure
‘Lipovljanski
plac
početkom 19. stoljeća’,

svi posjetitelji s vidnim zanimanjem obišli su
postavljenu izložbu maketa ‘lipovljanskog placa’
s početka 19. stoljeća, čiji je postav Nikola Zeman radio pune 3 godine. Većini posjetitelja
postav maketa je prizvao u sjećanje negdašnji
izgled, a mnogima su zbog toga i oči zasuzile. Fotografiranje uz makete bilo je gotovo
obvezatno.
Svečano predstavljanje brošure i maketa,
pozdravio je i općinski načelnik Mario Ribar, sa
suradnicima, a zahvalili su Nikoli Zemanu za
naporni rad. On je zahvalio Turističkoj zajednici
općine Lipovljani za financijsku pripomoć u realizaciji brošure i maketa Lipovljana.
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UZ RADNU AKCIJU ČLANICA I ČLANOVA ŠRD „ŠARAN“
OTVORENA SEZONA RIBOLOVA

Početkom svibnja, članovi Sportskog
ribolovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, tradicionalno otvaraju sezonu ribolova. I ove godine,
na svojim vodama priredili su zajedničku radnu
akciju i prvim ulovima, otvorili sezonu ribolova,
u ponedjeljak, 1. svibnja.
Članovi Sportskog ribolovnog društva
‘Šaran’, okupili su se od jutra, 1. svibnja, na
vodama kojima gospodare i krenuli u radnu
akciju održavanja i uređivanja ribolovnih terena. Svake godine sve više je očišćene obale
ribolovnih voda i sve više je uređenih ribolovnih
mjesta, a ove godine uređena je i sjenica, te uz
pomoć i donaciju općine postavljeni stolovi i

klupe, koje mogu koristiti svi
sumještani i članovi ‘Šarana’
– kojih je na zadovoljstvo
svih, svake godine sve više
i više. Posebno raduje što
je u članstvu ovog vrijednog ribolovnog društva sve
više žena i mladeži koji se
odazivajui na radne akcije i
uživaju u boravku u prirodi
i ribolovu. Nakon višesatne
akcije uređenja, upriličeno je i otvorenje ribolova, a ribička sreća bila
je različita.
No važnije od svega je druženje, a svi koji
se žele baviti sportskim
ribolovom još uvijek se mogu učlaniti
kod tajnika društva
Veljka Lisca, jer na sve
više voda mogu loviti
članovi SRD ‘Šarana’. To
je rezultat dogovora o
reciprocitetu ribolova

s članovima susjednih društava, a kako bi imali
što bolje vode, s bogatijim ulovom, već niz godina članovi lipovljanskog ‘Šarana’ poribljavaju
sve svoje vode, od Struga do jezera kod Banove
Jaruge.
Uz otvorenje ribolovne sezone, za svoje
članove koji su radili na uređenju voda i ribolovnih mjesta, pripremljen je grah. Poslije krčenja
šiblja i košnje trave, bez obzira na uspješnost
ribolova na početku sezone, grah je sa zadovoljstvom kušan što je uveliko popravilo raspoloženje
50-tak okupljenih članica i članova ŠRD Šaran.

PRVI HRVATSKI TJEDAN MISAONE IGRE GO OBILJEŽEN I
U LIPOVLJANIMA
Od 8. do 14. svibnja 2017. godine održao se
niz događanja pod zajedničkim nazivom „Prvi
hrvatski go tjedan“ među kojima je bila i radionica održana u OŠ Josipa Kozarca u Lipovljanima.
Kao jedan od nositelja projekta, osnovna
škola je rado ugostila svoje partnere na radionici održanoj u školskoj knjižnici. Ovaj projekt
odobrilo je i podržalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. Igra go zamišljena je prije
5500 godina u Kini i najstarija je misaona igra
s nepromijenjenim, jednostavnim pravilima na
svijetu. Cilj projekta je povezati misaonu igru go
s odgojno-obrazovnim sadržajima kroz redovite aktivnosti djece i mladih u raznim odgojnim
i obrazovnim ustanovama. U sklopu projekta
nabavljene su garniture za igru go i u svim
ustanovama u navedenom tjednu odvijale su
se tjedne aktivnosti vezane uz ovu igru. Voditelj
projekta je prof.dr.sc. Damir Medak, dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na radionici u Lipovljanima sudjelovali su još
članovi HIGOU-a, osim Damira Medaka, Branko
Odobašić, koji je ujedno i pokretač i inicijator
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aktivnosti vezano uz go igru na području naše
općine, Zvonko Bednjanec, Zoran Mutabdžija,
Dražen Odobašić, a poseban gost bio je
predavač Catalin Taranu predstavnik Nihon Kiin, vodeće japanske organizacije ovog misaonog
sporta i profesionalni igrač petog dana, koji je
održao predavanje o igri go za učenike osnovne

škole koji su se odazvali u velikom broju.
Na početku radionice sve nazočne pozdravila je i predstavila ravnateljica osnovne
škole Mirjana Faltis te im poželjela dobrodošlicu
i uspjeh, te općinski načelnik Mario Ribar koji
je napomenuo kako je ponosan na činjenicu
da je igra go jedna od igara koja je sastavni dio
obilježavanja Dana naše općine, te jedna od
igara na sportskom danu Lipovljanskih susreta,
čime je općina postala prijatelj ove igre, u svrhu
njezine daljnje popularizacije.
Nakon pozdravnih i uvodnih riječi, uslijedilo
je zanimljivo predavanje gospodina Catalina
Taranua u kojem je objasnio osnovna pravila
igre, demonstriravši neke poteze i kombinacije ove igre, čime je upoznao naše učenike s
najčešćim potezima i načinima kako zavarati
protivnika. Učenici su s posebnim zanimanjem
pratili izlaganje te postavljali mnogobrojna pitanja na koja je on rado odgovorao.
Nakon ovog zanimljivog predavanja, svi
prisutni su zaključili, kako započeta tradicija
treba imati svoj nastavak, a prilika za to su
ovogodišnji Lipovljanski susreti koji će se
održati od 25.-27.kolovoza 2017.godine.

www.lipovljani.hr

ODRŽANA KOMEMORACIJA ZA ANKU DOLEŽAL,
PREDSJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Zajedničkom komemoracijom Općine
Lipovljani i Osnovne škole Josipa Kozarca iz Lipovljana, te pokopom na mjesnom groblju u
Lipovljanima, u subotu, 15. travnja, općinsko
čelništvo, vijećnici, zaposlenici i članovi udruga
građana, učitelji i učenici Osnovne škole, te
mnogobrojni prijatelji i poznavatelji, s tugom
i žalošću oprostili su se od preminule Anke
Doležal (66). Pokopana je na mjesnom groblju u
Lipovljanima, uz velik broj sumještana i prijatelja
koji su ju ispratili na vječni počinak.
Na Anku Doležal, učiteljicu hrvatskog jezika u Osnovnoj školi u Lipovljanima, tijekom
zajedničke komemoracije, sve je prisjetila Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne škole, koja
je posebno istakla uspješan rad preminule
nastavnice u lipovljanskoj osnovnoj školi od

1988. godine, kada
je počela raditi u
Lipovljanima.
Naglasila je i njezine
uspjehe na mnogobrojnim natjecanjima
u Hrvatskoj, na koje
je slala radove nadarenih učenika ove
škole.
Na
aktivan
politički život preminule Anke Doležal,
tijekom
komemoracije podsjetio je
Mario Ribar, načelnik
općine Lipovljani, koji je istaknuo značaj
njenog aktivnog rada
još od 2001. godine,
kad je postala članicom Općinskog vijeća, u kojem je aktivno radila do zadnjih dana, a u zadnjih

6 godina kao predsjednica Općinskog vijeća,
koja je rado bila viđena na svim društvenim
događajima općine Lipovljani.
Od Anke Doležal, omiljene nastavnice
hrvatskog jezika, i same pjesnikinje, s tugom
su se oprostili i učenice i učenici Osnovne škole
Josipa Kozarca iz Lipovljana. Oni su tijekom
zajedničke komemoracije, održane u Osnovnoj
školi, čitali literarne radove, njene pjesme i svoje
radove zahvale. Na komemoraciji su bili prisutni
i članovi obitelji preminule Anke Doležal.
Na mjesnom groblju u Lipovljanima, još jednom su se, uz riječi tuge i neizmjerne zahvale,
od nje oprostili Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani i Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne
škole Josipa Kozarca, a posljednji ispraćaj vodio
je Tomislav Pavlović, lipovljanski župnik. Na posljednji počinak, po kišnom vremenu, ispratio ju
je velik broj mještana, poznavatelja i prijatelja,
među kojima mnogobrojni pripadnici gotovo
30 generacija učenika osnovne škole koje je
učila hrvatskom jeziku i književnosti.

ODRŽANA KOMEMORACIJA I POSLJEDNJI ISPRAĆAJ
MIROSLAVA HORVATA
Komemoracijom u Društvenom domu u
Lipovljanima, gdje je često vodio aktivnosti
Udruge umirovljenika, gdje je često zasvirao i
zapjevao ili postavljao pitanja važna za cijelu zajednicu, kao vijećnik i potpredsjednik Općinskog
vijeća, vijećnici, suradnici, članovi mnogobrojnih udruga, prijatelji i poznanici, u srijedu, 19.
travnja, s tugom i žalošću oprostili su se od preminulog Miroslava Horvata (72) iz Lipovljana.
Bio je aktivan vijećnik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća općine Lipovljani,
predsjednik Udruge umirovljenika općine
Lipovljani, te član mnogobrojnih općinskih
udruga, a od početka 2017. godine i predsjednik Matice umirovljenika Sisačko-moslavačke
županje. Pokopan je na mjesnom groblju u Lipovljanima, u srijedu, 19. travnja, uz prisutnosti
velikog broja sumještana i prijatelja koji su ga
ispratili na vječni počinak.
Pjevači zbora ‘Lira’, pjesmom je započeo
komemoraciju Miroslavu Horvatu, kao svom
članu, ali i kao glazbeniku, koji se čitav život
bavio glazbom i s njom nastupao na mnogobrojnim pozornicama, donoseći tako veselje i
radost u mnoga srca. Potom je pročitano dirljivo pismo unuke Sare, koja se tako, u ime svih
članova obitelji oprostila od djeda Miroslava
Horvata.
Zahvaljujući mu za sav rad, kroz 11 godina

vođenja
Udruge
umirovljenika općine
Lipovljani, u ime
svih članova, od
Miroslava Horvata,
predsjednika Udruge
umirovljenika
općine
Lipovljani,
dirljivim
riječima
oprostio se Bogdan Hnatjuk, tajnik
Udruge umirovljenika. U ime Hrvatske
stranke umirovljenika, čiji je bio osnivač i član,
na području općine Lipovljani, oprostila se glasnogovornica HSU-a Meri Benutić.
Na Miroslava Horvata, uspješnog predsjednika, podsjetio je i na svesrdnom angažmanu
zahvalio, Tomo Benko u ime Matice umirovljenika Hrvatske.
Na aktivan društveni i politički život preminulog Miroslava Horvata, tijekom komemoracije
podsjetio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani. On je istaknuo značaj i doprinos njegovog
aktivnog rada u zadnjih osam godina i u kulturnom i društvenom životu općine, te istaknuo
i mnoge aktivnosti njega kao općinskog
vijećnika od 2011. godine kad je postao članom
Općinskog vijeća, u kojem je aktivno radio do

zadnjih dana svog života.
U ime svih vijećnika, zaposlenika općinskih
poduzeća i ustanova te djelatnika općine, Mario
Ribar, načelnik općine Lipovljani izrazio je sućut
prisutnim članovima obitelji preminulog Miroslava Horvata.
Na mjesnom groblju u Lipovljanima, još jednom su se, uz riječi tuge i neizmjerne zahvale,
od Miroslava Horvata oprostili Bogdan Hnatjuk,
Meri Benutić i Mario Ribar, načelnik općine
Lipovljani, a posljednji ispraćaj vodio je Tomislav Pavlović, lipovljanski župnik. Na posljednji
počinak, po prohladnom i kišnom vremenu, ispratio ga je velik broj sumještana, poznavatelja
i prijatelja, uz njegovu pjesmu koju je posvetio
Lipovljanima, ‘Lipovljani moji dragi’.
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9. SPORTSKI SUSRETI UDRUGA UMIROVLJENIKA

Uoči ovogodišnjeg Dana državnosti RH, u
četvrtak 22. lipnja, članovi Udruge umirovljenika općine Lipovljani bili su po 9. puta domaćini
sportskim susretima članovima udruga umirovljenika s područja Sisačko-moslavačke županije.
Ove godine na ‘Susretu’ je sudjelovalo preko
120 umirovljenika iz 6 umirovljeničkih udruga,
a sportski susreti završili su tradicionalnim
zajedničkim ručkom te druženjem.
Udruga umirovljenika općine Lipovljani
jedna je od manjih udruga umirovljenika na
području Sisačko-moslavačke županije, broji
nešto više od 140 članova, ali je vrlo aktivna u
sportskim aktivnostima i u druženju s članovima
drugim udruga umirovljenika. Osnovana je u
lipnju 2008. godine, a od samog početka svog
organiziranog rada Dan državnosti RH slavi organiziranjem sportskim susretima.
Tijekom čitave godine članovi lipovljanske
Udruge umirovljenika provode razne aktivnosti.
Rade, kažu, sve ono za što još uvijek imaju snage i
volje. To je i osnovni razlog zašto su osnovali svoju udrugu. Tako je bilo i ove godine, u čast Dana
državnosti, u lipovljanskom Društvenom domu.
Udruga umirovljenika općine Lipovljani 9.
puta za redom bila je domaćin sportskim susretima udrugama umirovljenika iz gradova SMŽ-a.
U Lipovljane svake godine rado dolaze sportaši
iz Gline, Siska, Kutine i Novske. Ove godine bilo
je 6 umirovljeničkih udruga, a iz nedaleke Kutine
došli su članovi dviju udruga, iz grada Kutine i

Udruge umirovljenika INA-Petrokemije. To je
polovica svih udruga umirovljenika na području
županije. Natjecali su se u kuglanju, preciznom
gađanju pikada i igranju belota.
U stalnom radu Udruga umirovljenika
općine Lipovljani ima veliku potporu Nikole
Horvata, načelnika Općine Lipovljani, koji ima
sluha za njihove potrebe, za njihove ideje, pa
podržava njihov rad, na čemu su mu jako zahvalni, i to su javno istakli i tijekom ovogodišnjeg
‘sportskog susreta’. U mnogim sredinama
Udruge umirovljenika nemaju takvu podršku,
niti financijsku pomoć. Da bi pokrili sve troškove
održavanja ovih sportskih natjecanja, troškove
djelomično snose i sami sudionici sportskih
susreta, a jednim dijelom kroz program rada
troškovi se pokrivaju financiranjem iz općinskog
proračuna – naglasila je Marica Horvat, predsjednca lipovljanske Udruge umirovljenika.
Osim općinskom načelniku, Udruga iz Lipovljana, zahvalna je i Matici umirovljenika RH,
koji podržavaju rad udruge, a sportskim susretima po četvrti puta za redom bio je prisutan
i Tomo Benko, zamjenik predsjednika Matice.
Prisutnost visokog gosta ovoj maloj udruzi jako
puno znači. Zahvaljeno je i svim predsjednicima
udruga koji redovito dolaze na sportske susrete,
jer sustavno rade na pripremi i dolasku članova
na natjecanje u Lipovljane.
Nakon završenog sportskog natjecanja, a
prije zajedničkog ručka, u Društvenom domu u

Lipovljanima, podijeljena su
priznanja najboljim sportskim ekipama. U kuglanju je
bila najbolja ekipa udruge
iz INA-Petrokemije, a slijede
ekipe iz Siska i Lipovljana.
U belotu najbolja je ekipa
udruge iz Kutine, a slijede
ekipe iz Siska i druga ekipa
iz Kutine. U preciznom
gađanju pikada pobijedile
su članice udruge iz Novske,
a slijede ih ekipe iz INAPetrokemije i Siska.
Priznanja
najboljima
uručili su Nikola Horvat,
općinski načelnik i Marica Horvat, predsjednica
Udruge umirovljenika Lipovljani. Tom prigodom
načelnik Nikola Horvat zahvalio je za organizaciju sportskih susreta, ali i za sve aktivnosti
tijekom godine, svim članovima Udruge umirovljenika općine Lipovljani i naglasio kako tradiciju
započinju, ali i održavaju ljudi, a sportski susreti
umirovljenika već je vrijedna tradicija u Lipovljanima. Udruga umirovljenika općine Lipovljani
vrlo je aktivna udruga, a Općina Lipovljani će
uvijek pomagati i podržavati toliko aktivne i
vrijedne udruge građana. Isto tako, načelnik je
svim gostima i uzvanicima zaželio dobrodošlicu
u Lipovljane, te zahvalio na sudjelovanju na
ovogodišnjim sportskim susretima.
Tomo Benko, zamjenik predsjednika Matice umirovljenika RH također je čestitao
udruzi umirovljenika Lipovljani na organizaciji,
te zahvalio na svim aktivnostima ove lipovljanske udruge. Isto tako podsjetio je i na nedavno
preminulog predsjednika Udruge umirovljenika
Lipovljani, Miroslava Horvata, te predložio da se
u znak zahvalnosti i sjećanja naziv ‘Sportski susreti umirovljenika’ preimenuje u ‘Memorijalni
sportski susreti – Miroslav Horvat’.
Miroslav Horvat bio je prvi predsjednik
Udruge umirovljenika Lipovljani, a mnogi
umirovljenici dolaze na sportske susrete upravo
pod njegovim motom: ‘Nije važno koliko je godina u našem životu, važno je koliko je života u
našim godinama.”

PRIJEM KUGLAČA „KK SLAVONAC“ LIPOVLJANI
Kuglači „KK Slavonac“ Lipovljani, učinili su ponosnim Općinu
Lipovljani osvajanjem 1.mjesta u 3. Hrvatskoj kuglačkoj ligi –
zona Bjelovar, a time i plasman u viši rang, u 2. HKL – sjever, u
kojoj će nastupati od jeseni, čime su ostvarili izuzetno veliki i
značajan uspjeh ekipnog sporta u Lipovljanima
Nakon nekoliko godina uspješnog kuglanja u 3. kuglačkoj
ligi, zona Bjelovar, igrači Kuglačkog kluba Slavonac iz Lipovljana,
upoznali su svoje protivnike, procijenili njihove mogućnosti i
prošle jeseni, na početku kuglačke sezone odlučili osvojiti prvo
mjesto i pokušati se plasirati u viši rang.
Uz ekipe iz Bjelovara i Siska, jedina su ekipa s ovog područja
koja se natječe u 3. ligi, zona Bjelovar. Jesenski dio prvenstva,
nakon 6 utakmica, završili su na provom mjestu, a proljetni dio
prvenstva, uz jedan poraz, kao drugoplasirani. S te pozicije, zajedno s ekipama plasiranim do 5. mjesta, krenuli su u doigravanje
U direktnom okršaju, s jedinim konkurentom, ekipom „KK
Siscia“ iz Siska, pobijedili su Siščane, osvojili 1. mjesto i plasman u 2.
Hrvatsku kuglačku ligu – sjever. Ekipa ‘Siscia’, koja je uoči zadnjeg kola
imala jedan bod prednosti, pobijeđena je rezultatom 6:2, sa 130 čunjeva
razlike (3085:2955), a svi igrači ‘Slavonaca’ dali su sve od sebe kako bi ostvarili ovaj povijesni uspjeh lipovljanskog sporta.
Tom prigodom, općinski načelnik Mario Ribar, organizirao je prijem
za prvake, „KK Slavonac“ Lipovljani, na kojem je uputio čestitke, te odao
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priznanje na postignutom uspjehu, svima igračima, te Upravi i vodstvu
kluba „KK Slavonac“ Lipovljani, koji su doista lipovljanski ekipni sport, te
sve naše sumještane, postignutim rezultatom učinili ponosnim.
Podsjetimo, ekipu prvaka „KK Slavonac“ Lipovljani čine: Danilo Herić,
koji je i Predsjednik kluba, Darko Miško, koji je i potpredsjednik kluba, zatim, Željko Vacula, tajnik kluba, Neven Hinić, Antonio Sajko, Matteo Miško,
Dubravko Mihalić, Goran Musij, Robert Repinc.

www.lipovljani.hr

USPJEŠNA SEZONA NAJMLAĐIH ‘SLAVONACA’
Nogometni klub ‘Slavonac’ iz Lipovljana
jedan je od malobrojnih nogometnih klubova
u okolici koji se može pohvaliti sa čak četiri
pogona najmlađih uzrasta nogometaša.
Naime, u nogometnom klubu djeluju stariji i
mlađi pioniri, limači i prstići. Da ovaj klub ima
svijetlu budućnost, govore i rezultati u sezoni
2016./2017. gdje su prstići osvojili drugo mjesto
u županijskoj ligi.
Zapažen rezultat imaju i mlađi, te stariji
pioniri, od kojih je čak 6 igrača sudjelovalo na
završnom nogometnom kampu u Medulinu,
koji je organiziran za uzraste U-12 i U-13 u suradnji Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke
županije i HNS-a. Ljetni kamp je finale svih nacionalnih razvojnih kampova koji se održavaju u
tekućoj godini, a ove godine održan je u Medulinu od 13. do 18. lipnja 2017. godine. Na kampu
najbolji dojam ostavio je Luka Matešković iz
Krivaja koji ima mogućnost sudjelovati na turniru u Italiji, odnosno Firenci.
Za
mnogobrojne
uspjehe
mladih
nogometaša zaslužan je prvenstveno njihov
trener Robert Mladić koji gotovo svakodnevno
svoje slobodno vrijeme provodi na nogometnom travnjaku. Ističe kako je ponosan na
ostvarene rezultate s najmlađim uzrastima, ali i

apelira na upravu kluba radi dovođenja još bar
dva trenera kako bi se djeci omogućili što bolji
i intenzivniji treninzi. Veliku ulogu u ostvarenju
ovih rezultat imaju i roditelji mališana, koji ih
redovito prate na treninzima i utakmicama, te

sudjeluju u prijevozu na gostujuće utakmice.
Trener Robert Mladić zahvaljuje svima koji
su pomagali u protekloj sezoni i vjerovali da ova
misija nogometne škole u Lipovljanima može
zaživjeti.

KUGLAČI SLAVONCA IZ LIPOVLJANA POSTALI PRVACI
3. HKL ŠTO IM JE DONIJELO ULAZAK U 2. LIGU

Kuglači KK Slavonac iz Lipovljana, nakon
doigravanja, u nedjelju, 9. travnja osvojili su
prvo mjesto u 3. Hrvatskoj kuglačkoj ligi –zona
Bjelovar, a time i plasman u viši rang, u 2. HKL
– sjever, u kojoj će nastupati od jeseni. Ovaj,
povijesni uspjeh lipovljanskog ekipnog sporta,
ostvaren je u dosta složenoj situaciji za klub
i igrače, jer je kuglački sport u Lipovljanima,
katastrofalnim požarom kuglane u prosincu
2012. godine zadobio vrlo težak udarac.
Nakon nekoliko godina uspješnog kuglanja
u 3. kuglačkoj ligi, zona Bjelovar, igrači Kuglačkog
kluba Slavonac iz Lipovljana, upoznali su

svoje protivnike, procijenili njihove mogućnosti i
prošle jeseni, na početku
kuglačke sezone odlučili
osvojiti prvo mjesto i
pokušati se plasirati u
viši rang. Uz ekipe iz Bjelovara i Siska, jedina su ekipa s ovog područja
koja se natječe u 3. ligi, zona Bjelovar. Jesenski
dio prvenstva, nakon 6 utakmica, završili su na
provom mjestu, a proljetni dio prvenstva, uz
jedan poraz, kao drugoplasirani. S te pozicije,
zajedno s ekipama plasiranim do 5. mjesta,
krenuli su u doigravanje.
U direktnom okršaju, s jedinim konkurentom, ekipom KK Siscia iz Siska, u nedjelju,
9. ožujka na novljanskoj kuglani, pobijedili
su Sisčane, osvojili 1. mjesto i plasman u 2.
Hrvatsku kuglačku ligu.
Ekipa ‘Siscia’, koja je uoči zadnjeg kola imala

jedan bod prednosti, pobijeđena je rezultatom
6:2, sa 130 čunjeva razlike (3085:2955), a svi
igrači ‘Slavonaca’ dali su sve od sebe kako bi ostvarili ovaj povijesni uspjeh lipovljanskog sporta.
Najvrjednija i najslađa pobjeda ostvarena je
u Novskoj na kuglani, na kojoj KK Slavonac igra
kao domaćin jer je lipovljanska kuglana potpuno izgorjela u požaru. Za prvake 3. HKL – zona
Bjelovar, ekipu Slavonaca, u pobjedničkoj utakmici igrali su: Željko Vacula, Goran Musij, Danilo
Herić, Neven Hinić, Antonio Sajko i Darko Miško.
Na kraju utakmice, Ivan Hećimović uručio je
ekipi Kuglačkog klub ‘Slavonac’ pobjednički pehar i svakom igraču zlatnu medalju, a kuglačima
‘Siscie’ srebrne medalje. Igrači Slavonca veselo
su proslavili ovaj vrlo značajni uspjeh, nakon
čega slijede pripreme za natjecanje u 2. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – sjever, za koju će se morati
igrački pojačati, ali osigurati i veća financijska
sredstva.
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