BESPLATNI PRIMJERAK broj 26.
prosinac 2017. - ožujak 2018.

BOGAT PROGRAM ZA DAN OPĆINE LIPOVLJANI

str. 20

str. 3
str. 2

NE OČEKUJU SE PROBLEMI
S POPLAVOM NA PODRUČJU
OPĆINE LIPOVLJANI
str. 3

str. 4

ODRŽAN RADNI SASTANAK
NA TEMU BUDUĆE SPOJNE CESTE
LIPIK – LIPOVLJANI

www.lipovljani.hr

NE OČEKUJU SE PROBLEMI S POPLAVOM NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI
Stanovnici općine
Lipovljani, poglavito
žitelji donjeg dijela
Kraljeve Velike, koji
žive uz kanal Željan,
ovog proljeća ne bi
treabli imati problema s poplavom.
Dobro stanje može
se očekivati prema
sadašnjem
kretanju
vodostaja
i općem stanju na
slivu rijeke Save. Iako
se snijeg brzo topi i
puni odvodne kanale,
a ovih dana i okolne rijeke Subocku, Pakru, Ilovu i niz manjih vodotoka, vodostaji tih rijeka
i vodotoka, vrlo će se brzo smiriti i smanjiti, pa
neće biti problema ni opasnosti od njih.
Vodostaj rijeke Save, koja je oko 10 kilometara zračne linije udaljena od južnog, nizinskog
područja općine Lipovljani, također snažno raste, oko 10 centimetara na sat, no kako su njene
retencije prazne, kad stigne visoki vodni val,
voda će se pustiti u retenciju Lonjsko polje, i
kako se očekuje, bez potrebe da se voda ispušta
i van tog dijela. Visokog vodostaja rijeke Save
će biti, no kako nema novih kiša, u Hrvatskim
vodama očekuju prolazak velikih količina vode
otopljenog snijega Savom, bez većih problema.
Ovakve umirujuće ocjene mogle su se čuti
na sjednici Stožera Civilne zaštite općine Lipovljani, koji je, preventivno, održan u četvrtak, 8.
ožujka u vijećnici Općine Lipovljani, a kojem je

predsjedavala Ljiljana Tomić, načelnica stožera
Civilne zaštite općine Lipovljani. Na njoj su okupljeni svi članovi stožera kako bi bili upoznati s
trenutnim stanjem i eventualnim opasnostima
za područje općine Lipovljani.
Sve članove Stožera Civilne zaštite, o stanju
na području županije Sisačko-moslavačke sa, u
četvrtak, 8. ožujka, također održanog Stožera
Civilne zaštite u Sisku, upoznao je Nikola Horvat,
načelnik općine Lipovljani, koji je bio prisutan sastanku u Sisku. Visoki vodni val na Savi
očekuje se od slijedećeg vikenda, i već se sad
provode preventivne pripreme za obranu od
poplava, no stanje nije opasno i nema opasnosti
za stanovnike i njihova materijalna dobra na
području Sisačko-moslavačke županije, moglo
se ćuti na sastanku u Sisku.
Uz Savu će se provoditi redovita obrana
od poplava, no ovog proljeća visoki vodni val

ne bi trebao doći do
najnižih
područja
Kraljeve Velike, jer bi
se voda ispuštena u retenciju Lonjskog polja
tamo trebala i zadržati.
Sadašnje optimistične
prognoze pratit će se
svaki dan, a u slučaju
bilo kakvih opasnosti
aktivirat će se sve
službe Civilne zaštite
općine Lipovljani.
Nakon upoznavanja s trenutnim stanjem
i projekcijama rasta
vodostaja u slivu Save, a time i opasnostima za
područje općine Lipovljani, na Stožeru Civilne
zaštite općine Lipovljani razgovaralo se i o
konkretnim preventivnim radnjama, te stanjem
opreme i tehničkih strojeva, što bi se koristilo u
slučaju bilo kakve izvanredne situacije.
Članovi Stožera Civilne zaštite općine Lipovljani prihvatili su, na sastanku, u četvrtak, 8.
ožujka, još i analizu stanja sustava Civilne zaštite
na području općine Lipovljani za 2017. godinu,
potom Plan razvoja sustava Civilne zaštite za
2018. s trogodišnjim financijskim učincima i
Plan vježbi Civilne zaštite u 2018. godini.
Iako se problemi s poplavom na području
općine Lipovljani ovog proljeća ne očekuju,
svakodnevno će se pratiti stanje na slivu rijeke
Save, zbog potpune sigurnosti svih stanovnika
općine Lipovljani.
Damir SMETKO

PREDLOŽEN PLAN RADA VIJEĆA ZA KOMUNALNU PREVENCIJU OPĆINE
LIPOVLJANI U 2018. GODINI

Prijedlog plana i Programa rada za ovu,
2018. godinu, bio je tema 21. sjednice Vijeća za
komunalnu prevenciju općine Lipovljani. Sjednica je održana u utorak, 20. veljače, a vodio
ju je Igor Hadžinski, komunalni redar općine
Lipovljani, zbog izostanka Nikole Horvata, predsjednika ovog Vijeća.
Na početku rada prve ovogodišnje
sjednice Vijeća za komunalnu prevenciju,

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
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pozdravljeni su
svi
članovi
vijeća,
a
prihvaćen
je
i dnevni red
s
glavnom
točkom sastanka, prijedlogom
programa rada
Vijeća u ovoj
godini. Usvojen
je i zapisnik s
prošle sjednice,

bez dodatnih primjedbi.
Prijedlog plana i programa rada članovima
vijeća obrazložio je Igor Hadžinski. Prema
tom prijedlogu, Vijeće za komunalnu prevenciju općine Lipovljani, i ove će godine brinuti
o sigurnosti u prometu na području općine Lipovljani, o komunalnom gospodarstvu, od
redovnog održavanja cesta do pitanja pasa lutalica, o preventivnoj edukaciji učenika Osnovne

škole i polaznika Dječjeg vrtića o raznim problemima, te o provođenju preventivnih akcija na
području općine Lipovljani.
Nakon
obrazloženog
pripremljenog
prijedloga, u raspravu, s pitanjima i novim prijedlozima, uključili su se gotovo svi prisutni
članovi Vijeća. Dogovoreno je da se do kraja
ovog tjedna, do petka, 23. veljače, izneseni prijedlozi i pismeno dostave komunalnom redaru,
kako bi bili uneseni u Plan rada Vijeća za komunalnu prevenciju u 2018. godini.
Cilj rada Vijeća za komunalnu djelatnost
općine Lipovljani, i u ovoj godini bit će kako unaprijediti ukupno stanje sigurnosti, javnog reda
i mira, te što veće kvalitete života na području
općine Lipovljani. Članovi Vijeća žele što efikasnije rješavanje konkretnih problema i sprečavanje
nastajanje novih problema, te zajedničko
djelovanje s nadležnim službama, ustanovama i
Policijskom postajom Novska na otklanjanju svih
poteškoća na području općine Lipovljani.
Damir SMETKO
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ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI
Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Lipovljani, ujedno i prva ove godine, održana je
u ponedjeljak, 29. siječnja u večernjim satima.
Na sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika od 13,
a nedostajali su Domagoj Budimir, Mario Ribar
i Sandra Čiž.
Sjednicu
je
predvodio
predsjednik
Općinskog vijeća Tomislav Lukšić uz nazočnost
Nikole
Horvata,
načelnika
Općine
Lipovljani i njegove
zamjenice
Ljiljane
Tomić.
Za sjednicu je
bilo pripremljeno 13
točaka dnevnog reda.
Nakon jednoglasno
usvojenog zapisnika
sa 4.sjednice, održan
je aktualni sat na
kojem je 7 vijećnika
uputilo
pitanja
vezana za odvoz
glomaznog otpada
na području općine,
rekonstruiranje centra i Ulice Josipa Kozarca, planirani završetak
kanalizacije, problematiku korištenja duhanskih
proizvoda u Društvenom domu i općinskoj
zgradi, zapošljavanje na području općine, gradnju ceste Lipik – Lipovljani, te pitanje vezano uz
problematiku derutnog stanja županijske ceste
kroz Kraljevu Veliku.
Pitanja načelniku Općine, Nikoli Horvatu
uputili su vijećnici Nada Toš, Josip Kovačević,
Franjo Vlahović, Josip Hudec, Dubravka Hubak,

Josip Štavalj i Mara Ljubičić koji su odmah nakon upita dobili i adekvatne odgovore.
Nakon aktualnog sata, nekoliko tema s
dnevnog reda, odnosilo se na prikupljanje
mješovitog i biorazgradivog komunalnog
otpada.
Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani,
istaknuo je kako je Zakonom o održivom gos-

podarenju otpadom, koji je nedavno usvojen,
definirana javna usluga prikupljanja mješovitog
i biorazgradivog komunalnog otpada, te je
sukladno tome Općinsko vijeće usvojilo Odluku o prikupljanju miješanog i biorazgradivog
otpada.
Upravo tom Odlukom, propisano je niz
mjera koje su potrebne da bi se postigle sve
one norme koje propisuje Europska unija, a koje
se odnose na smanjenja količina miješanog

komunalnog otada.
Kako u Općini Lipovljani polako započinju
pripreme za ovogodišnje obilježavanje Dana Općine, pred Vijećem se našla i Odluka o
ovogodišnjim dobitnicima općinskih javnih
priznanja. Ove godine će biti dodjeljene 3 plakete. Dvije se odnose na pravne osobe, a jedna
na fizičku osobu. Predloženi su Milan Bandić,
gradonačelnik Grada
Zagreba,
Hrvatske
autoceste i Šumarski
fakultet u Zagrebu.
D a v a n j e m
Općinskih
plaketa, Lipovljani se
gradonačelniku
Zagreba žele zahvaliti na impresivnoj
podršci za Lipovljanske
susrete,
Hrvatskim autocestama za potporu koju
su dali pri realizaciji lipovljanskog izlaza na
autocestu A3, a čije
se otvorenje s nestrpljenjem očekuje, dok se Šumarskom
fakultetu na taj način žele zahvaliti za
sudjelovanje u pokretanju i organizaciji Dana
Josipa Kozarca u Lipovljanima, te potporama u
radu udruga na području Općine.
Općinski vijećnici su sve točke dnevnog
reda usvojili i time uspješno zaključili 5.
konstituirajuću sjednicu
Općinskog vijeća
Općine Lipovljani.
(m.p.k.)

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU BUDUĆE SPOJNE CESTE
LIPIK – LIPOVLJANI
Sastanak je održan 12.01. u Novskoj, a
na sastanku su sudjelovali župani Požeškoslavonske i Sisačko-moslavačke županije, Alojz
Tomašević i Ivo Žinić, uz predstavnike Općine
Lipovljani, načelnika Nikolu Horvata i predsjednika Općinskog vijeća Tomislava Lukšića,
predstavnike Grada Lipika predvođene
gradonačelnikom
Vinkom
Kasanom,
gradonačelnicu Pakraca Anamariju Blažević sa
suradnicima, a domaćin je bio gradonačelnik
Grada Novske Marin Piletić sa suradnicima.
Nikola Horvat istaknuo je kako Općina
Lipovljani daje punu potporu projektu, uz napomenu kako će pokrenuti proceduru izmjene
prostorno planske dokumentacije što je prije
moguće.
Radi se o projektu ceste u dužini od 23,7
kilometra koja će u tri faze gradnje ići od
Lipika, te nizinskim dijelom terena sve do
Lipovljana, gdje bi se spajala na županijsku
cestu Ž3124 Kutina-Novska i kroz lipovljansku
poduzetničku zonu na autocestu A3 – čvor Lipovljani koji će uskoro biti otvoren.
Očekivani početak gradnje je 2020. godina,
a do tada je potrebno izraditi projektnu, kao
i prilagoditi “prostorno 0p1200lansku dokumentaciju”. Na temu idejnog prijedloga ceste
Lipik-Lipovljani razgovaralo se već nekoliko
puta prošlih godina, u čemu je u potpori uz
grad Lipik i ostale sudjelovala i Općina Lipovljani. Spojna cesta je od izuzetne važnosti za
gradove Lipik i Pakrac, ali i za čitavu Požeško

– slavonsku županiju jer će se njome ovaj kraj
kraćim i bržim putem povezati na autocestu. Isto tako bitna je i za dio Bjelovarsko-bilogorske
županije, jer se radi o spojnoj cesti na državnu
cestu D5 Virovitica-Daruvar-Lipik-Okučani.
Za Općinu Lipovljani ova cesta je od velikog
značaja jer pretpostavlja izgradnju druge faze
projekta izlaza na autocestu (spoj od naplatne
postaje direktno na županijsku cestu Ž3124
Kutina-Novska). Isto tako, realizacija ovog
projekta čini Lipovljane još bolje prometno
povezanima te Općina dobiva bolje opremljenu i koknurentniju gospodarsku zonu uz
izlaz na autocestu A3.

Na sastanku je istaknuto da je struka potvrdila kako je upravo nova trasa ceste Lipovljani
– Lipik najefikasnije, najpovoljnije i najrealnije
rješenje u odnosu na obnovu i rekonstrukciju dionice prema Novskoj koja ide brdovitim
terenom.
Na ovom sastanku je donesena odluka,
isto tako i podrška dvojice župana,te gradova
Lipika, Pakraca i Novske te Općine Lipovljani
da se ide u izradu projektne dokumentacije i
prilagodbu prostorno-planske dokumentacije.
Očekivani početak izgradnje mogao bi biti
2020. godine, apliciranjem na EU fondove.
autor fotografija: Željko Gašparović
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POTPISAN UGOVOR VRIJEDAN VIŠE OD 4 MILIJUNA KUNA ZA
ULICU JOSIPA KOZARCA U LIPOVLJANIMA
Ugovor vrijedan više od 4 milijuna kuna,
potpisao je Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu
poljoprivrede Vlade Republike Hrvatske. Po tom
ugovoru, i s više od 4 milijuna kuna odobrenih
sredstva, obnovit će se i potpuno izgraditi ulica
Josipa Kozarca u Lipovljanima. Ugovor je potpisan u četvrtak, 8. veljače u Zagrebu, a sredstva
su izborena na natječaju za novčana sredstva
Europske unije, iz Programa ruralnog razvoja
Hrvatske od 2014. – 2020. godine.
U nizu, i višegodišnjem stalnom uređenju
komunalne infrastrukture na području općine
Lipovljani, a posebno prometnica u Lipovljanima, na natječaj iz Programa ruralnog razvoj RH,
mjere 07 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području, Općina Lipovljani kandidirala
je prošle godine projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste i nogostupa u ulici Josipa Kozarca
u Lipovljanima. Cjelovita obnova prometnice

širine 5,5 metara i nogostupa, te okoliša, u
dužine od oko 1.100 metara, treba biti završena
u roku od 2 godine,od potpisivanja ugovora.
Potpisivanje izuzetno vrijednog ugovora,
u ukupnom iznosu od 4.141.982 kune, koliko
se najviše može isplatiti sredstava za uređenje
ulice Josipa Kozarca u Lipovljanima, održano je
u Ministarstvu mora i prometa u Zagrebu. Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, zajedno
s još 211 načelnika i gradonačelnika iz čitave
Hrvatske, bio je prisutan na zajedničkom potpisivanju ugovara, kojom prilikom je dodijeljeno
650 milijuna kuna za programe izgradnje nerazvrstanih cesta iz Programa ruralnog razvoja.
Tijekom zajedničkog potpisivanja ugovora,
ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, čestitao
je svim načelnicima i gradonačelnicima iz
Hrvatske, na kandidiranim projektima i ostvarenim ugovorima, a najavio je i nove natječaje za
sredstva Europske unije, u proljeće ove godine.
Čestitkama se pridružio i Oleg Butković, ministar

mora i prometa RH, a o samim ugovorima, na
zajedničkom skupu načelnika i gradonačelnika ,
govorila je i Matilda Copić, ravnateljica Agencije
za plaćanja.
Među 212 projekata izgradnje cestovne infrastrukture, s područja Sisačko-moslavačke županije,
uz općinu Lipovljani, još su odobreni projekti iz 7
općina i gradova, čiji su načelnici i gradonačelnici,
također, bili prisutni 8. veljače u Zagrebu.
Damir SMETKO

NA ODRŽANOM BOŽIĆNOM PRIJEMU
UPUĆENA ČESTITKA PODUZETNICIMA
I ZAHVALA NA DOPRINOSU
U općinskoj vijećnici Općine Lipovljani,
28. prosinca, načelnik Nikola Horvat, održao
je tradicionalni prijem povodom Božićnih i
Novogodišnjih blagdana. Prijemu su prisustvovali zamjenica načelnika općine, Ljiljana Tomić
i predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Lukšić.
Mali obrtnici, poljoprivrednici i poduzetnici,
svojim dolaskom popunili su općinsku vijećnicu,
a bila je to odlična prilika da se još jednom kratko
svi podsjete na poslovanje tijekom ove godine, ali
i da se u nastavku, uz prigodni domjenak, porazgovara o poslovanju i željama u idućoj godini.

Na samom početku
prijema
u
svome
obraćanju načelnik se
svim prisutnima zahvalio
na dolasku, te pozdravio sve prisutne gospodarstvenike i čelne ljude ustanova kojima je
ujednom izrazio i zahvalnost za sve ono što čine
za Općinu i njihovu zajednicu, jer upravo kroz
njihove djelatnosti i aktivnosti Općina Lipovljani
dobro napreduje.
U kratkim crtama je izložio što se u ovoj godini ostvarilo, a što se planira dovršiti ili započeti
uređivati, obnavljati i izgrađivati u idućoj, 2018.
godini. Općina Lipovljani svake godine ulaže
milijunske iznose u izgradnju i održavanje infrastrukture, a cilj svemu je veće zapošljavanje i

bolji standard stanovnika Općine Lipovljani.
Naglasio je kako su u Općini Lipovljani pokrenuli dosta procesa, te da su vrata
načelnika Općine, uvijek srdačno otvorena svim
građanima, posebno poduzetnicima.
Prije
zajedničkog
druženja,
općinski
načelnik,Nikola Horvat, zahvalio je svim poduzetnicima za suradnju s Općinom Lipovljani tijekom 2017.
godine, te zaželio sretne Božićne i Novogodišnje
blagdane uz još više uspjeha u 2018. godini.
Svi gospodarstvenici, predstavnici institucija s područja Općine, potom su darivani
prigodnim poklonom, a božićni prijem nastavio se domjenkom za sve prisutne uz zvuke
tamburaškog sastava „Ambar“.
(m.p.k.)

POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU DVOJE STUDENATA S
PODRUČJA OPĆINE LIPOVLJANI
Na Sjednici održanoj 18. prosinca, Općinsko
vijeće Općine Lipovljani donijelo je odluku o
dodjeli 2 nove stipendije studentima s područja
Općine Lipovljani kako bi olakšali mladima
u postizanju kvalitetnije naobrazbe i poticali
uspješnost u završavanju svog školovanja.
Svečano potpisivanje ugovora održano je u
općinskoj vijećnici u srijedu, 27. prosinca.
Općina Lipovljani je do sada imala u praksi
da se stipendije dodjeljuju po socijalnom cenzusu i deficitarnom kriteriju, no ove godine se
pratio Opći pravilnik iz 2008. godine prema kojem se uz vrednovanje izvrsnosti i postignutih
rezultata u školovanju, također ocjenjuje godina studija, financijsko stanje i ostali čimbenici
koji znatno utječu na odluku o dodjeli školarine.
Na temelju toga i nakon provedenog javnog
natječaja, dodijeljene su 2 stipendije studenticama Mariji Cota i Mariji Ćosić, koje su danas
potpisale ugovor o korištenju iste s Nikolom Horvatom, općinskim načelnikom. Visina mjesečne
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stipendije
tijekom
deset mjeseci trajanja
nastavne godine iznosi
700,00 kn, a ukupna
sredstva
predviđena
proračunom Općine za
ovu namjenu iznose
60.000 kuna.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu
stipendije Općine Lipovljani imali su redoviti
studenti koji su državljani Republike Hrvatske
sa prebivalištem na općinskom području, te
nisu korisnici neke druge stipendije.
Studenticama i njihovim roditeljima, na
svečanom potpisivanju ugovora o dodjeli stipendija Općine Lipovljani, srdačnu čestitku
i pozdrav uputio je općinski načelnik, Nikola
Horvat koji je ujedno istaknuo kako se Općina
Lipovljani, u okviru svojih mogućnosti, brine o
stipendiranju studenata s područja općine te
da je ponosan na dosadašnje studente koji su

uvelike opravdali dodjeljenu školarinu, ali i na
buduće za koje vjeruje da će učiniti isto. Ove godine su dodijeljene 2 nove stipendije, dok se još
4 studenta stipendira sa dodijeljenim stipendijama iz prijašnjih godina.
Tako su studentica prve godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Marija Ćosić, i
studentica druge godine Pravnog fakulteta,
Porezni studij u Zagrebu, Marija Cota, uz Nikolu
Horvata, načelnika Općine Lipovljani, potpisale
ugovor o stipendiranju i time na lijep način
ispratile 2017.godinu, te zakoračile u nove uspjehe 2018.godine.
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OPĆINA LIPOVLJANI ZAPOSLILA DESET OSOBA U JAVNIM RADOVIMA
Općina
Lipovljani uključila
se u novu Mjeru
HZZ-a „Aktivacija
nezaposlenih osoba na poslovima
preventivnih mjera
zaštite od požara i
bujičnih poplava“.
Riječ
je
o
zapošljavanju
dugotrajno nezaposlenih
osoba
na period od šest
mjeseci
počevši
s
datumom
19.12.2017.,pa sve
do 18.06.2018.godine.
Općina je potpisala ugovore sa 10-tero
zaposlenika koji su imali uvjete da budu
primljeni u javne radove koji se provode na
razini cijele Hrvatske.
Za
Općinu
Lipovljani,
program
zapošljavanja u potpunosti financira Hrvatski
zavod za zapošljavanje sa ukupnim iznosom
od 245.679,95 kuna.
Zaposlenici će tako raditi na održavanju
nerazvrstanih cesta koji se odnose na krčenje
samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanju i
odvozu granja, na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenju cestovnih jaraka,

čišćenju i osposobljavanju prilaza slivnicima
i odvodnim jarcima, produbljenju korita oborinskih kanala,održavanju poljskih putova,
pomoći pri izradi protupožarnih prosjeka i
putova, čišćenju i održavanju rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge,
održavanju čistim i uređivanju postojećih
izvora vode u šumama, te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim
planovima ili planovima zaštite od požara.
Javni radovi obuhvaćaju i saniranje
nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice
lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica

bujičnih poplava.
Radovi na sanaciji divljih odlagališta
otpada obuhvaćaju
poslove sakupljanja
otpada, odvoz i
zbrinjavanje,
nasipanje
zemljom
saniranih površina,
te sprečavanje njihova širenja.
U vremenu kada
zbog
nepovoljnih
vremenskih uvjeta,
poput snijega, nije
moguće odrađivati
poslove
prvotno definirane programom javnih radova,
moguće je osobe uputiti na druge društveno
korisne poslove poput dostave namirnica
starijima i nemoćnima, čišćenja snijega i
slično.
Zahvaljujući općini i samoj provedbi mjere
aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti
HZZ-a, desetero ljudi će u periodu od 6
mjeseci imati svoje radno mjesto. Osjetit` će
nakon dugo vremena zadovoljstvo marljivim
radom i približiti se osjećaju da konačno mogu doprinijeti nešto svojim obiteljima u vidu
materijalnih sredstava za koja na kraju krajeva
svi radimo.

U RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI
TREBA JOŠ
DOSTA ULAGATI
Članovi Turističke zajednice općine Lipovljani održali su u srijedu, 28. veljače, redovnu
godišnju Skupštinu na kojoj su jednoglasno
usvojili izvješće o radu TZ općine Lipovljani u
protekloj godini, njeno financijsko poslovanje u 2017. godini, te Plan i program rada s
financijskim planom za 2018. godinu.
Prije sjednice Skupštine Turističke zajednice, održana je i sjednica Turističkog vijeća
Turističke zajednice općine Lipovljani, koje je
također prihvatilo izvješća o radu Turističke
zajednice u prošloj godini, i uputilo ih na usvajanje članovima Turističke zajednice.
Skupštinu Turističke zajednice općine Lipovljani vodila je Kristina Brebrić, uz članove
Snježanu Kopecki i Mihaela Marmelića, a
zapisničar Skupštine bio je Kristijan Šegotić.
Izvješće o radu i ostvarenim financijskim prihodima i rashodima, članovima Turističke
zajednice, podnio je Nikola Horvat, načelnik
općine Lipovljani, koji ujedno obnaša i
dužnost predsjednika Turističke zajednice
općine Lipovljani, kako je to i zakonski definirano. Iako je načelnik općine tek 6 mjeseci,
zajedno, u dogovoru s bivšim načelnikom
Mariom Ribarom, podnio je izvješće o radu i
financijskom poslovanju općinske Turističke
zajednice za cjelokupnu 2017. godinu.
Nadzorni odbor u čijem su radu
sudjelovali Sadri Rušiti i Danijel Šegotić,
podržali su pripremljeno izvješće, pa su ga
članovi TZ općine Lipovljani jednoglasno
usvojili.
– U protekloj godini radilo se, prije svega, na pripremi i organiziranju kulturne i

turističke manifestacije ‘Lipovljanski susreti’,
te na pripremi ‘Dana Josipa Kozarca’ u Lipovljanima, Antunova u Kraljevoj Velikoj, Rokova
u Krivaju i Ivanja u Piljenicama. Radilo se i na
promicanju i stvaranju uvjeta za razvoj turizma kroz izradu Smeđe turističke signalizacije
i informatičko opremanje Turističkog ureda
– istaknuo je u izvješću Nikola Horvat, predsjednik Turističke zajednice općine Lipovljani.
Ukupni prihodi u protekloj godini ostvareni su u iznosu od 170.489 kuna, od čega
je TZ Sisačko-moslavačke županije donirala
35.000 kuna za manifestacije na području
općine Lipovljani, a Hrvatska turistička zajednica 4.000 za informatičko opremanje ureda.
Ukupni rashodi u 2017. godini bili su
129.735 kuna, pa će za programe u ovoj godini TZ općine Lipovljani imati nešto više od
40.000 kuna.
A u ovoj godini nastavit će se raditi na
organiziraju turističkih, vjerskih i kulturnih

manifestacija s ciljem što većeg privlačenja
turista, te izradi projekta i njihovoj realizaciji.
Tijekom ove godine planiran je nešto manji
prihod u iznosu od 137.000 kuna, no vjeruje
se kako bi ukupni prihod moga biti veći. Uz
nekoliko upita o iznosima utrošenog novca,
te nekoliko prijedloga o postavljanju Smeđe
signalizacije, završila je Skupština TZ općine
Lipovljani.
Prije nje, održana je i sjednica Turističkog
vijeća TZ općine Lipovljani, kojeg je vodio
Nikola Horvat. On je članovima Turističkog
vijeća podnio, također, izvješća o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice
općine Lipovljani, a oni su ih prihvatili i
proslijedili Skupštini na usvajanje. Turistička
djelatnost na području općine Lipovljani
može imati lijepu budućnost, no u razvoj
turizma treba još dosta ulagati jer može donositi ogromnu korist.
Damir SMETKO
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LOVAČKO DRUŠTVO ‘SRNJAK’ ODRŽALO GODIŠNJU SKUPŠTINU

Lovci Lovačkog društva ‘Srnjak’ iz Lipovljana održali su redovnu godišnju Skupštinu u
nedjelju, 4. ožujka u Društvenom domu u Krivaju. Na dnevnom redu imali su redovna godišnja
izvješća, a zaslužnim lovcima dodijeljena su i
priznanja Hrvatskog lovačkog saveza.
Organizirano lovstvo već 78 godina
uspješno djeluje na području općine Lipovljani. U Lovačkom društvu ‘Srnjak’ učlanjen
je 61 lovac, a na Skupštini je bilo prisutno 34
člana društva. Godišnju Skupštinu vodio je
Damir Kojnok, predsjednik Lovačkog društva,
a članovima su podnijeta izvješća o radu
Izvršnog odbora društva, izvještaj lovnika,
izvještaj blagajnika i Nadzornog odbora
društva.
Od lovnika se moglo čuti da se u lovištu

kojim raspolaže ovo lovačko društvo povećao
broj grabežljivaca, odnosno lisica i čagljeva, a
da zbog toga pad broj srneće divljači. U prošloj
godini LD ‘Srndać’ iz Lipovljana imao je ukupni
prihod od 98.303 kune, a ukupne troškove
90.054 kune. Za ovu godinu planiraju financijske prihode u visini 121.000 kuna, a od ove
godine članarina je 800 kuna.
Uspješan rad Lovačkog društva u prošloj
godini, na Skupštini je pohvalio i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji je uz
Tomislava Lukšića, predsjednika Općinskog
vijeća općine Lipovljani bio prisutan na ovoj
redovnoj godišnjoj Skupštini.
Na kraju Skupštine lovci su postavljali
pitanja vezana uz zaštitu lovišta i prirode u
njihovom lovištu, o uređenju prilaznih putova,

te o nastojanju i poslovima uređenja lovačke
kuće u Fratrovom jarku.
Ovogodišnja redovna Skupština Lovačkog
društva ‘Srnjak’ iz Lipovljana završila je podjelom odstrijeljenih lovačkih trofeja i odlikovanja
članovima društva.
Hrvatski lovački savez odlikovao je 6 lovaca
LD ‘Srnjak’ iz Lipovljana. Lovačko odlikovanje
III. reda dodijeljena su Antunu Fumiću, Damiru
Kojnoku, Siniši Nađu i Vilku Vincentu. Lovačko
odlikovanje II. reda dobio je Tihomir Matešić,
a lovačko odlikovanje I. reda Hrvatskog
lovačkog saveza primio je Nikola Radinović iz
Kraljeve Velike.
Nakon održane Skupštine lovci su nastavili
zajedničko druženje uz lovački gulaš.
Damir SMETKO

GODIŠNJA SKUPŠTINA ‘ŠARANA’ ODRŽANA U ZNAKU 60.
OBLJETNICE OVOG DRUŠTVA
Prije 60 godina skupina zaljubljenika u
ribolov i sportski ribolov osnovala je u Lipovljanima Športsko ribolovno društvo ‘Šaran’.
Zato je ovogodišnja redovna godišnja Skupština
članova ‘Šarana’, održana u svečanom ozračju
i uz prisjećanje na proteklih 60 godina rada i
djelovanja, a svojom prisutnošću podršku lipovljanskim ribolovcima dao je osobno i Vladimir
Sever, predsjednik Hrvatskog sportsko ribolovnog saveza iz Zagreba.
Redovnu godišnju Skupštinu otvorio je i vodio Josip Hudec, predsjednik ŠRD ‘Šaran’. Nakon
pozdrava gostiju naglasio je da društvo raste
iz godine u godinu, a tako je bilo i u protekloj
godini. U svom članstvu imaju 84 člana, imaju
mlade ribolovce i ljubitelje prirode, a u protekloj godini nastavili su poribljavati svoje vode
i na jamama izgraditi lijepu nadstrešnicu, koju
su pripremali više godina. Uz uređenje i poribljavanje još jedne jame, nasipali su i proširili
putove, tako da je centar njihovog ribolova već
lijepo i praktično uređen.
U protekloj godini imali su ukupni prihod
od 72.910 kuna, a rashod od 45.573 kune. Ostatak novca uložit će ove godine u rad društva i
uređenje svojih voda.
Na Skupštini je podnesen i izvještaj
ribočuvarske službe, u kojem je Zlatko Hrmo naglasio kako se vode kojima gospodari društvo
svakodnevno obilaze, a naplaćuju se i dnevne
dozvole za ribolov. No, puno je i nesportskog
ribolova pa su prošle godine pronašli čak 80
mreža ribokradica, na svojim vodama.
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Predsjednik društva
Josip Hudec predložio
je plan rada za ovu godinu, te financijski plan
u iznosu od 63.100 kuna. Sva izvješća članovi
Skupštine su prihvatili i
podržali, a ova godina
bit će u znaku 60. obljetnice rada Športsko
ribolovnog društva.
Vrlo
kratko,
jer
značajne
dokumentacije o tome i nema, o
osnivanju ŠRD ‘Šaran’,
te njihovom radu kroz
godine, osvrnuo se Josip Hudec, predsjednik
društva, čiji je otac bio jedan od osnivača lipovljanskog ribičkog društva.
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i
Vladimir Sever, predsjednik Hrvatskog sportsko ribolovnog saveza, čestitali su članovima
‘Šarana’ na uspješnom radu u prošloj godini,
ali i kroz proteklih 60 godina, okupljajući
stanovnike Lipovljana i okolnih mjesta oko
ideje sportskog ribolova, očuvanja prirode
i zajedničke brige za društvo i prirodu u kojoj živimo. Nikola Horvat dodatno je zahvalio
svim članovima ‘Šarana’ koji se uključuju u
sve turističke manifestacije općine Lipovljani i
pripomažu u njihovoj organizaciji.
Redovna godišnja Skupština završila
je podjelom Priznanja Hrvatskog sportsko

ribolovnog saveza i ŠRD ‘Šarana’. Priznanje
HSRS-a povodom 60.obljetnice djelovanje
Vladimir Sever uručio je Josipu Hudecu, predsjednku ‘Šarana’. Priznanja sa brončanom
značkom, za dugogodišnji rad u ŠRD ‘Šaranu’,
Vladimir Sever, predsjednik HSRS, uručio je
i Ivanu Rohanu, Josipu Stažniku, Stjepanu
Horvatu, Jaroslavu Štiks, Ivanu Domitroviću
i Zdenku Kostocki. Zahvaljujući za suradnju
i potporu u radu, ŠRD ‘Šaran’ dodijelio je Zahvalnice, i to: Općini Lipovljani, ‘Lip-kom’-u i
Vodoprivredi Kutina.
Članovi društva i njihovi gosti nakon
održane Skupštine nastavi su se zajednički
družiti uz odličan fiš, kojeg mnogi sportski ribolovci često pripremaju.
Damir SMETKO
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KAZALIŠNIM NASTUPOM I ČEHANJEM PERJA POPRAĆENA JE
SKUPŠTINA ‘MLINARICA’ IZ PILJENICA

Udruga žena ‘Mlinarice’ iz Piljenica već 11
godina uspješno djeluju, prije svega u svom
mjestu, no njihova aktivnost zamijećena
se i u susjednim sredinama. Surađujući sa
sličnim udruga s područja općine Lipovljani,
ali i s područja gradova Novska i Kutina, i
tako uspješno predstavljaju Piljenice i općinu
Lipovljani.
Izvješće o radu u protekloj godini, na
godišnjoj Skupštini, održanoj u subotu, 3.
ožujka, svojim članicama i gostima iznijela je

Olivera Letvenčuk, predsjednica ‘Mlinarica’. U
nizu lanjskih aktivnosti, najvažnijim im se čini
promocija drugog izdanja njihove knjige ‘Od
mlinskog kotača do ivanjskih kolača’, u okviru
kulturne manifestacije ‘Rijeka, šuma, nebo
2017’. U udruzi djeluje ukupno 25 članica, a
dobro je i to što je prošle godine u udrugu
učlanjeno 5 mlađih članica.
Za uspješan rad u prošloj godini, na
godišnjoj skupštini, pohvalio ih je i Nikola
Horvat, načelnik općine Lipovljani, i zahvalio

im za svaki sat proveden u radu za udrugu,
ili za svoje naselje, za njihovu humanitarnu
djelatnost, za programe očuvanja tradicijske
kulture. Obećao im je da će ih Općina Lipovljani i dalje financijski pratiti i podržavati
njihov rad.
Nakon održane godišnje Skupštine na
kojoj su usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju, te Plan rada i financiranja
za 2018. godinu, Melita Lenička najavila je,
za svoje članice, ali i za okupljene goste, nastup amaterske kazališne grupe ‘Beskućnici’ iz
Repušnice, uz održavanje čehala. ‘Beskućnici’
su izveli predstavu ‘Ljubavni sastanak’, i zaradili veliki pljesak pune dvorane Društvenog
doma u Piljenicama.
Nakon njih članovi folklorne i tamburaške
grupe Kulturno-umjetničkog društva ‘Lipa’ iz
Lipovljana, izveli su kraći prikaz čijanja perja
kroz pjesme i pošalice, što je bio uvod u
čehanje perja za sve prisutne. U goste Mlinaricama, na čehalo, došle su članice susjednih
udruga žena iz Stare i Nove Subocke, te iz
Kraljeve Velike i Lipovljana.
Sadržajna večer u Piljenicama završila je
zajedničkim druženjem, uz glazbu i pjesmu,
te raznolike i fine kolače piljeničkih ‘Mlinarica’.
Damir SMETKO

BROJČANO MALA, ALI VRIJEDNA UDRUGA ŽENA ‘RUŽE’ ODRŽALA
SKUPŠTINU
Udruga žena ‘Ruže’ iz Lipovljana jedna je od, brojčano, najmanjih udruga na
području općine Lipovljani, ali svu svoju aktivnost usmjeravaju prema potrebama svojih
sumještana. Kako su angažirane na, gotovo,
svim manifestacijama i priredbama, redovnu
godišnju Skupštinu u posljednjih nekoliko
godina održavaju u ugostiteljskom objektu,
gdje barem jednom godišnje, kažu, netko i njih
usluži.
Tako je bilo i u četvrtak, 1. ožujka, kada su
u radosnom okružju, održale redovnu godišnju
Skupštinu, i još jednom se prisjetile uspješno
odrađenih akcija u 2017. godini. Na Skupštini
je bilo 13 članica, od ukupno njih 16, a prisutan
je bio i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji je po prvi puta bio na Skupštini ‘Ruža’,
udruge lipovljanskih žena.
Izvješće o radu i provedenim akcijama, članicama je podnijela Nada Toš,
predsjednica Udruge žena ‘Ruže’. Podsjetila
je da svoje aktivnosti odrađuju kroz akcije.
Prva akcija u prošloj godini bila je na očuvanju
tradicije i starih običaja vezanih uz Cvjetnicu i
Uskrs, a skupljenim novčanim prilogom pomogli su obitelji bolesnog dječaka Luke, i pomoć
za obnovu crkve.
Za vrijeme ‘Lipovljanskih susreta’ priredile su izložbu starih predmeta, posjetiteljima
pekle i dijelile kolače i lepinje, a trećeg dana
posluživale su sudionike programa.
Treća akcija bila im je organiziranje
perušala, branja i perušanje kukuruza na kojem
su učestvovale i članice susjednih udruga žena,
te članovi ‘Karpata’ i KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana.
Odmah iza toga uslijedila je još jedna akcija
vezana uz Dane kruha. Članice su sudjelovale
i pomagale na prigodama rimokatoličke župe

u Lipovljanima, te obilježavanjima važnih datuma Općine Lipovljani.
Kako svake godine kao grupa odu na izlet,
prošle godine bile su organizirano tri dana u
Pragu, početkom studenog.
U protekloj godini ostvarile su 14.621 kunu
ukupnog prihoda. Za kandidirani program,
Općina Lipovljani uplatila im je 6 tisuća kuna,
članarina je uplaćena u visini 1.140 kuna, a
same su, zaradile gotovo 7.500 kuna. Njihov
rad su podržali i Milan Bandić, gradonačelnik
Zagreba, koji im je uplatio prilog od 200 kuna
u visini članarine, te lipovljanski župnik Tomislav Pavlović u iznosu od 500 kuna. Troškovi su
im u prošloj godini bili 14.500 kuna, pa im je
lani ostalo 96 kuna na žiro-računu. Financijske
poslove vodi Marija Babić, blagajnica udruge, a

poslove tajnice obavlja članica Vesna Petravić.
Izvješće o radu u prošloj godini pratio je i
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani koji
je pohvalio rad ‘Ruža’ i zahvalio im za pomoć
u složenoj organizaciji ‘Lipovljanskih susreta’.
Zahvalio se i svim članicama za sve provedene
akcije i prije njegovog mandata, te naglasio
da će Općina Lipovljani i dalje podržavati rad
udruge i financijski pratiti njihove potrebe.
Očekuje da se članice i ove godine aktivno
uključe u priredbe i manifestacije općine
Lipovljani, te će se, prema potrebi, iznaći i dodatna sredstva za njihove programe.
Redovna godišnja Skupština Udruge žena
‘Ruža’ završila je zajedničkim druženjem, te dogovorom za prve akcije u ovoj godini.
Damir SMETKO
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ČLANOVI DVD-a PILJENICE ODRŽALI REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Piljenice održali su redovnu godišnju Skupštinu,
u nedjelju, 25. veljače u mjesnom društvenom
domu. Tako su zaokružili još jednu, 85. godinu
rada i djelovanja vatrogastva u ovom mjestu, na
obalama rijeke Pakre.
Redovnu godišnju Skupštinu vodio je
Marko Popović, predsjednik DVD-a Piljenice,
koji je podnio i izvješće o radu. U njemu je,
među ostalim, istaknuo da se radilo na vatrogasnim zadacima i preventivnim akcijama, ali
i na uređenju spremnice vatrogasnog društva.
Aktivno se radilo s vatrogasnim podmlatkom,
muškom i ženskom ekipom, koje su sudjelovale
na županijskom natjecanju, ali i na još nekoliko
vatrogasnih kup natjecanja.
Izvješće o operativnom radu društva podnio je Goran Pavlović, zapovjednik društva,

koji je zaželio da se članovi još više
angažiraju u radu društva i na akcijama provjere spremnosti, a naglasio
je da su u protekloj godini imali samo
jedan požar i to na ribnjaku, kojeg su
kontrolirali i zaposlenici ribnjaka.
U protekloj godini iz općinskog
proračuna, putem Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani ostvarili su 18.000
kuna prihoda, pa uz još neke prihodi,
ukupni su ostvarili 32.062 kune, a ukupni rashodi, uglavnom na održavanje
vatrogasne opreme, u protekloj godini,
bili su im u iznosu od 14.980 kuna.
Izvješće o financijskom poslovanju
DVD-a Piljenice podnijela je Zrinka
Krpes Rožić, blagajnica društva, a u ime Nadzornog odbora izvješće je podnio Damir Kvaternik.
Na Skupštini je predložen i Plan rada, te financijski planovi za 2018. i 2019. godinu, a Skupština
ih je sve jednoglasno prihvatila, bez rasprave.
Ove godine 40 godina u vatrogasnom
članstvu navršio je Zvonko Fumić, a spomenice
za 20 godina uručene su članovima: Ivici Buneta, Zrinki Krpes Rožić, Alenu Čačić, Nevenu
Popoviću, Siniši Buneta, Josipu i Antunu Mačak,
te Meliti Kvaternik.
Svake godine, u svibnju, mjesecu zaštite
od požara, vatrogasci DVD-a Piljenice obiđu
Područnu školu u Piljenicama, pa učenicima,
ujedno i svojim članovima, govore o preventivnoj zaštiti, a onda svi oni sudjeluju u pismenim
i likovnim radovima na temu vatrogastva.
Tijekom prošle godina u natječaju je

sudjelovalo 39 učenika, a na Skupštini su im
uručena priznanja i nagrade. Najbolji pismeni rad napisala je Tea Polpan, a uz nju još Iva
Mujanić i Emilija Vrapček. Najbolji likovni rad
nacrtala je Ema Tremski, a slijedi ju sestra Ana
Tremski i Karla Golubić. Priznanja je učenicima
podijelio Marko Popović, predsjednik društva, i
još jednom zahvalio za razumijevanje učiteljica
Područne škole u Piljenicama za vatrogastvo.
Također, još jednom se prisjetio i zahvalio za sav
rad u vatrogastvu učiteljici Lidiji Popvić, iznenada preminuloj prošle jeseni.
Čestitke za ostvarene natjecateljske rezultate, te cjelogodišnje aktivnosti, članovima
DVD-a Piljenica uputio je i Nikola Horvat,
načelnik općine Lipovljani, koji je naglasio da je
ponosan na rad i aktivnosti društva, i da će tijekom ove godine Vatrogasna zajednica općine
Lipovljani, ako sve bude išlo prema planu, dobiti
nešto više sredstava, pa u tom djelu vidi i više
sredstava za dobrovoljne vatrogasce iz Piljenica.
Općina Lipovljani i dalje će stajati na raspolaganju vatrogastvu i DVD-u Piljenice.
U ime Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, dobar rad društva pozdravio je i Danijel
Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani, pozvavši da
svoje članove upute na vatrogasnu obuku.
Ovogodišnja redovna Skupština DVDa Piljenice završila je zajedničkim ručkom
domaćih vatrogasaca i njihovih gosti, koji su
iz 10 vatrogasnih društava došli na Skupštinu
u Piljenice, a po prvi puta na Skupštini su bili i
vatrogasci DVD-a Bročice.
Damir SMETKO

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a KRALJEVA VELIKA
Vrijednost imovine koju ste spasili
vašom
intervencijom u prošloj godini,
opravdava sva ulaganja u ovo Društvo, ali i u
naše vatrogastvo. Bilo
je nekih prigovora,
čemu takav kamion i
skupa oprema treba
Kraljevoj Velikoj, no
da je nije bilo ovdje,
u vašoj vatrogasnoj
spremnici, ne bi ljetos
mogli uspješno intervenirati na spašavanju vrlo vrijednog kombajna
prilikom vršidbe žita na poljima Kraljeve Velike
– naglasio je Zlatko Pješ, zapovjednik VZO Lipovljani, članovima Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Kraljeva Velika, na njihovoj redovnoj
godišnjoj Skupštini.
Članovi DVD-a Kraljeva Velika otvorili su ovogodišnji niz godišnjih Skupština
vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani. U subotu, 10. veljače održana
je redovna godišnja Skupština, koju je vodio
Danijel Ribarić, uz Zvonka Andrilovića, predsjednika vatrogasnog društva i članove voditeljstva
Jožefa Levsteka, Miju Pavlenić i Antonia Mužića.
Iznesena su izvješća o radu i financijskom poslovanju tijekom prošle godine, a usvojen je i
plana rada za 2018. godinu.
Na Skupštini DVD Kraljeva Velika bilo je
prisutno tek 55, od ukupno 102 člana s pravom glasa, što je samo nešto više od polovice
članstva. No, zato su na Skupštinu u punom broju došli najmlađi članovi DVD-a Kraljeva Velika,
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koji vole vatrogastvo i vatrogasna natjecanja pa
to upućuju na, vjerojatno, uspješnu budućnost
ovog društva.
Sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima
bila je jedna od najčešćih aktivnost prošle godine u društvu, a za što je posebno pohvaljen
Vlado Mašunjac, koji redovito i uspješno radi s
najmlađim ekipama DVD-a Kraljeva Velika.
U protekloj godini ostvarili su prihod u iznosu od 26.893 kune, od čega je 18.000 donacija
Općine Lipovljani putem Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani. Utrošili su svega pola ostvarenih prihoda, ukupno 11.823 kuna, pa su u ovu
godinu prenijeli 12.700 kuna, što će utrošiti za
nabavu osobne vatrogasne opreme.
U ovoj godini planiraju zamijeniti dotrajalu
stolariju na spremištu, novom stolarijom, nakon
čega bi uredili i unutrašnjost. Nastavit će rad s
djecom i vatrogasnom mladeži, i prema potrebama intervenirati u slučaju požara.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljeva
Velika broji ukupno 174 člana. Njih 24, ove

godine dobili su vatrogasne spomenice za
10, 20, 30 i 60 godina
rada u vatrogasnom
društvu.
Prvih 10 godina u
vatrogastvu ostvarili
su: Darko Sijarto, Ivan
Radinović, Luka Tomić,
Đuka Tomić, Luka
Softa, Anita Radinović,
Melanie Molnar, Latica Mokosek, Toni
Kovačević,
Blaženka
Jolić, Tomislav Grgić,
Ivan Grgić i Ivan Gostrec.
Za 20 godina članstva u društvu spomenicu
su dobili: Antun Mareković, Valentina Kostelac,
Danijela Mokosek, Dragan Milovac, Marijan
Gostrec, Žana Fumić, Kristina Bartolin, Irena
Andrilović, Mario Gostrec i Denis Kovačević.
Spomenice su ostvarili, ali još nisu došle, pa
će im biti uručene naknadno: Damir Bartolin, za
30 godina članstva, te Nikola Radinović za 60
godina u vatrogastvu.
Gosti iz susjednih društava pozdravili su rad
vatrogasaca iz Kraljeve Velike, a u ime Mjesnog
odbora Kraljeve Velike, te u ime Općine Lipovljani i općinskog načelnika Nikole Horvata,
na uspješnom radu vatrogascima je čestitala
i Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine
Lipovljani.
Ovogodišnja redovna godišnja Skupština
završila je darivanjem najmlađih vatrogasaca za
trud i rad koji su pokazali na svim natjecanjima
u prošloj godini.
Damir SMETKO

www.lipovljani.hr

NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI, ČEŠKOJ BESEDI OPĆINE LIPOVLJANI, UPUĆENE
POHVALE I ČESTITKE ZA RAD
U proteklih godinu dana Češku besedu
općine Lipovljani vodio je novi Upravni odbor
udruge, na čijem je čelu Marijan Kadliček iz
Lipovljana. Prije njega, punih 12 godina, ovu
udrugu pripadnika češke nacionalne manjine,
vrlo uspješno vodio je Mirko Knjižek iz Krivaja.
Redovna godišnja Skupština, s osvrtom na rad
i djelovanje Češke besede općine Lipovljani u
prošloj, 2017. godini održana je u subotu, 24.
veljače u Društvenom domu.
Skupštinu je vodio, uz članove Vjeru
Ožoga i Miroslava Lovčanina, te zapisničara
Ivana Doležala, predsjednik Marijan Kadliček,
koji je podnio izvješće o prošlogodišnjem
radu udruge. Na mnogobrojnim priredbama i
manifestacijama članovi pjevačke, folklorne i
glazbene sekcije nastupili su 26 puta u prošloj
godini, predstavljajući češku kulturu i običaje.
Češka beseda općine Lipovljani broji 125
članova, a u protekloj godini popunili su svoje
sekcije plesačima i glazbenicima.
Udruga je u protekloj godini financijski dobro poslovala, ostvarili su ukupni prihod u iznosu
od 58.608 kuna, ali su imali gotovo isto toliko i
troškova, pa su od toga potrošili ukupno 58.425
kuna. Za ovu su godinu, također, planirali bogat
program nastupa i prezentacije čeških običaja,
za što im prema planu treba ukupno 63.000
kuna prihoda. Bez obzira na mnoge nastupe i
obilježavanja, ove godine žele posebno, zajedno
s Maticom slovačkom općine Lipovljani, obilježiti
95. obljetnicu osnutka zajedničke Československe
besede na lipovljanskom području.
Skupštine udruga su ujedno i mjesta gdje
se nagrađuju najbolji članovi, koji su se posebno istaknuli u radu društva. Na ovogodišnjoj
Skupštini jedino Priznanje, odnosno Uznání,
dodijeljen je Mirku Knjižeku za njegov

nesebičan, uspješan
i beskrajno uporan
rad na organiziranju Češke besede
općine
Lipovljani,
koju je preuzeo voditi
tijekom prve, obnoviteljske godine rada, i
uspješno ju je vodio
punih 12 godina.
Za to vrijeme Češka
beseda općine Lipovljani usvojila je bogat
program rada, postala je jedna od najuzornijih
manjinskih udruga, s mnogo priznanja za rad i
za očuvanje češke baštine. Postala je vrlo cijenjena udruga u Savezu Čeha Republike Hrvatske
i na području općine Lipovljani, s mnogobrojnim pozivima za nastupe i prezentaciju češke
kulturne baštine u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu.
Posebno priznanje Mirku Knjižeku u ime
cijele udruge, uručio je Marijan Kadliček, koji ga
je i zamijenio na dužnosti predsjednika Češke
besede općine Lipovljani. Zahvaljujući se na
priznanju Mirko Knjižek je naglasio kako mu je
drago zbog dobivenog Priznanja i kako je sada
siguran da je njegov dugogodišnji rad za Češku
besedu priznat i cijenjen.
Čestitku na uspješnom radu, tijekom prošle
godine, ali i kroz proteklih 14 godina rada,
članovima besede uputio je i Nikola Horvat,
načelnik općine Lipovljani. Zahvalio je svima
članovima na vrijednom radu i potvrdio da će
rad Češke besede i ubuduće imati njegovu
podršku i podršku Općine Lipovljani.
Posebno zadovoljstvo radom, i zahvalu
za očuvanje tradicijske baštine, ali i kulture i
češkog jezika, članovima Češke besede općine
Lipovljani, uputila je i Ana Maria Štrom Tuček,

predsjednica Saveza Čeha RH. Na dobroj suradnji i radu još su čestitali i Stjepan Markanović,
u ime Ive Žinića, župana Sisačko-moslavačke
županije koji nije mogao doći na Skupštinu,
Siniša Kesić u ime Grada Novske, i svi predsjednici, ili predstavnici udruga i društava s područja
općine Lipovljani, ali i iz niza Čeških beseda, koji
su prisustvovali Skupštini.
Nakon prihvaćenja izvješća o radu, i financijskog poslovanja u prošloj godini, koje je
podnio blagajnik Branko Chour, te izglasavanja
plana rada i financiranja u ovoj, i još 2019. godini, prihvaćeno je i izvješće o stanju imovine,
koje je kao gospodar udruge podnio Miroslav
Lovčanin.
Redovna godišnja Skupština Češke besede
općine Lipovljani završila je pjevačkim i plesnim
programom u kom su sudjelovali učenici lipovljanske Osnovne škole Josipa Kozarca, koje je
uvježbala Tina Nerad, učiteljica češkog jezika,
pjevačka i plesna skupina Češke besede općine
Lipovljani i kao gosti, plesači, pjevači i glazbenici Češke besede iz Siska, te razgledavanjem
kreativnog rada članica besede.
Zajedničko druženje nastavljeno je uz glazbenike i pjevače domaće besede.
Damir SMETKO

PODIZANJE SPOMENIKA TARASU ŠEVČENKU I TISKANJE KNJIGE
O DJELOVANJU ‘KARPATA’, OBILJEŽILO JE PROŠLU GODINU
Prošla godina bit će upamćena u povijesti
naše udruge po podizanju spomenika Tarasu
Ševčenku, najobljubljenijem ukrajinskom sinu,
ovdje u Lipovljanima i po izdavanju knjige o 25
godina rada i djelovanja Kulturno prosvjetnog
društva Ukrajinaca ‘Karpati’. Takvom ocjenom o
radu ‘Karpata’ započela je ovogodišnja, 26. redovna godišnja skupština društva Ukrajinaca,
održana u Lipovljanima, u subotu, 17. veljače.
Skupštinu je vodio Ivan Semenjuk, predsjednik ‘Karpata’, uz članove Ankicu Volovčuk i
Bogdana Hnatjuka. Članica Mira Ardan je izvijestila da je na Skupštini prisutna većina članova,
nakon čega je predsjednik ‘Karpata’ i podnio

opširno izvješće o prošlogodišnjem radu. Istaka
je da su sudjelovali na 38 različitih događaja,
što je prosjeku i više od 3 mjesečno, što prilično
angažira većinu članova na stalni rad. Od 38
događaja najviše ih je bilo diljem Hrvatske, no
bili su na nastupima kod Ukrajinaca u Ljubljani,
Novom Sadu i Devetini u susjednoj BiH.
Financijsko izvješće na Skupštini je pročitao
član Zoran Gačeša. Za sve nastupe i vlastite
aktivnosti ostvarili su, iz više izvora, ukupno
87.706 kuna prihoda. Od toga su utrošili 85.032
kune, pa su godinu završili s 2.674 kune na
žiro-računu, što će utrošiti u ovoj godini za rad
udruge. Uz ambiciozan program nastupa i predstavljanja
ukrajinske
kulture,
u
ovoj godini
planiraju čak
115.000 kuna prihoda.
R a d
članova
‘Karpata’ u
prošloj godini, ali i u svih
prijašnjih
25 godina

od osnivanja, pohvalio je, na Skupštini i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji im
je čestitao na ostvarenom programu rada.
Čestitao im je i za očuvanje i prezentaciju ukrajinske kulture i tradicije, a naglasio je i da će
općina Lipovljani i dalje podržavati njihov rad
i da će aktivnosti pratiti prema kandidiranim
projektima u iznosu od 12.500 kuna tijekom
ove godine.
Članovi ‘Karpata’ na ovogodišnjoj Skupštini
jednoglasno su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini, Program
aktivnosti za 2018. godinu i Financijski plana
za 2018. godinu. O dobroj suradnji s društvom
Ukrajinaca iz Lipovljana, sa zahvalom su govorili
i gosti iz ostalih lipovljanskih udruga građana.
Posebno je pohvaljen rad s mladima, koji su i
ovogodišnju Skupštinu otvorili plesom tradicijskih ukrajinskih plesova. Početak Skupštine
pripao je pjevačkom zboru starijih članova, koji
su izveli himne Hrvatske i Ukrajine, a koji u svom
opusu imaju uvježbanih 70-tak ukrajinskih
pjesama s kojima nastupaju na mnogim priredbama i manifestacijama.
Ove godine očekuju jednako bogatu godinu
nastupima na pozornicama diljem Hrvatske, ali
i inozemstva.
Damir SMETKO
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U ‘SLAVONCU’ ZAPUHALI NOVI, DRUGAČIJI,
VJETROVI KOJI ŽELE UREĐEN I USPJEŠAN KLUB
Nakon punih 5 godina, redovna godišnja
Skupština Športskog nogometnog kluba ‘Slavonac’, održana je opet u Društvenom domu u
Lipovljanima, u nedjelju, 11. veljače, kao jedan
značajan skup sportaša općine Lipovljani. Na
Skupštini se okupio veliki broj članova kluba,
aktivnih nogometaša, ali i djece i mladeži,
koji svoje sportske potrebe ostvaruju u ŠNK
‘Slavonac’.
Sve to je pokazatelj da u ‘Slavoncu’ pušu
neki novi, drugačiji vjetrovi, koji žele otpuhati
sve slabosti iz kluba i učiniti ga otvorenijim,
boljim i uspješnijim. U tom smjeru je održana i
ovogodišnja redovita godišnja Skupština, koja
je pokazala da je ‘Slavonac’ na putu oporavka
i konsolidacije kluba, te na putu dugoročnog
promišljanja o radu i djelovanju ŠNK-a iz Lipovljana, bez tajnih i skrivenih odluka i dogovora.
Takav ispravan put i nove vjetrove primijetili

su i gosti na Skupštini kluba, i od srca poželjeli
što bržu konsolidaciju i povratak kluba u 1.
županijsku ligu, gdje bi ŠNK ‘Slavoncu’ iz Lipovljana svakako trebalo biti mjesto.
A nakon podužeg, teškog i problematičnog
stanja u ‘Slavoncu’, 21. kolovoza prošle godine
članovi kluba održali su izvanrednu Skupštinu,
na kojoj je izbran novi Izvršni odbor, a za predsjednika kluba izabran je Mario Ribar, član
‘Slavonca’ i nekadašnji aktivni igrač kluba i
dojučerašnji načelnik općine Lipovljani, u protekla dva mandata.
– Stanje u klubu nije bilo dobro. Mislim na
stanje oko organizacije kluba, gdje je kompletan klub spao na jednog, dva čovjeka. Mislim
i na loše financijsko stanje koje je u trenutku
preuzimanja kluba bilo nepoznanica u smislu
naslijeđenih obveza, za koje nije bilo dovoljno
financijskih sredstava, pa sve do jedne stigme
koju je klub nosio u smjeru netransparentnosti
u radu i poslovanju – istaknuo je na Skupštini, u
svom izvješću o prošlogodišnjem radu ‘Slavonca’, Mario Ribar, predsjednik kluba.
Ciljevi nove Uprave kluba bili su reorganiziranje kluba na operativnoj razini, financijsko

stabiliziranje kluba, te vraćanje povjerenja u
klub. U tome su tijekom posljednja 4 mjeseca
prošle godine u većini i uspjeli, no ostvarenje
svih tih ciljeva nastavlja se i tijekom ove godine.
Stoga, na Skupštini, nije bilo previše riječi o
prošlim rezultatima kluba, koji su osrednji, već o
radu s nogometašima i planovima kluba.
Nakon godišnjeg izvješća Uprave, i treneri
su podnijeli svoja izvješća o uspješnosti ekipa
‘Slavonca’ u raznim kategorijama natjecanja, od
prstića i limaća, do seniora i veteranske ekipe.
U protekloj godini, uglavnom, nisu ostvareni
zapaženi natjecateljski rezultati, no obzirom na
stanje u klubu, to i ne čudi.
Ukupni prihodi kluba bili su nešto veći od
82.000 kuna, no rashodi su bili ukupno 100.000
kuna, pa je klub završio pozitivnim financijskim
rezultatom, no ostale su nepodmirene obveze
u visini od gotovo 20.000 kuna. Sve te obveze
klub želi podmiriti ove godine i napokon s dobrim
financijskim poslovanje krenuti u dalji rad. U tom cilju
izglasane su nove odluke o
članarini u klubu, a zatraženo
je i veće angažiranje na
traženju sponzora kluba.
Financijski plan za ovu godinu predviđa ostvarenje
prihoda nešto većih od 200
tisuća kuna, kako bi svi pogoni u klubu mogli
normalno trenirati i uspješno se natjecati. U tom
smjeru već je, u siječnju, uspješno organiziran
zimski malonogometni turnir, a najavljen je i
ljetni malonogometni turnir.
Rad kluba podržao je i Nikola Horvat,
načelnik općine Lipovljani, koji je i sam aktivni
igrač kluba, naglasivši da će se dio rada kluba financirati, prema planu, iz općinskog Proračuna.
Da klub ima potpunu podršku u radu pokazuje i
nazočnost na ovoj Skupštini, Tomislava Lukšića,
predsjednika Općinskog vijeća i Ljiljane Tomić,
zamjenice načelnika općine Lipovljani.
Podršku dobrom radu ŠNK ‘Slavonac’ pružili
su još Davor Ivić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije,
Damir Nogić, glavni tajnik županijskog saveza,
te Josip Borić, u ime Nogometnog središta Kutina. Skupština je završila zajedničkim druženjem
i razgovorima o što boljem radu ‘Slavonaca’
u budućnosti. U ‘Slavoncu’ su zapuhali, jako
potrebni, novi vjetrovi, a sada je samo pitanje
kolika će biti njihova snaga i dužina trajanja? I
hoće li ostali ići uz vjetar, ili niz vjetar ?
Damir SMETKO

ČLANOVI UDRUGE
LIPOVLJANA, ODRŽ
IZBORNU GODIŠNJU
SKUPŠTINU

Udruga umirovljenika Općine Lipovljani
održala je u subotu, 27. siječnja izbornu Skupštinu
na kojoj je prihvaćeno izvješće o radu i financijskom poslovanju udruge tijekom 2017. godine, a
prihvaćen je i plan rada za 2018. godinu.
Godišnju Skupštinu svečano je otvorio
zbor Udruge umirovljenika „Perunika“ izvedbom hrvatske himne „Lijepa naša“ i u nastavku
pjesmom „Lipovljani moji dragi“ u čast autoru
Miroslavu Horvatu, nedavno preminulom predsjedniku Udruge umirovljenika iz Lipovljana.
Na Skupštini bilo je prisutno 110 umirovljenika od 139 koliko je Udruga umirovljenika brojila
članova u prošloj godini.
Skupštinu je vodila Marica Horvat, predsjednica
udruge, koja je podnijela izvješće o radu i aktivnostima Udruge umirovljenika. Bogata i raznovrsna
aktivnost članova udruge traje čitave godine, a svodi
se na želju da se što više članova međusobno druži
i zabavlja, te da predstavljaju udrugu i Lipovljane u
drugim sredinama i kod drugih sličnih udruga.
Jednoglasnom prihvaćenim prijedlogom, na
Skupštini su imenovali Maricu Horvat za predsjednicu udruge, dok je podpredsjednik udruge
Stjepan Jug. Tajnik udruge je Slavko Krenek, blagajnica udruge ostaje i nadalje Jasna Željem,
dok su u Upravni odbor imenovani članovi: Marija Ljubić, Marija Krenek, Antun Dlouhi, Nevenka
Vasko, Blaženka Kostecki, Nevenka Žabek, Željka
Hnatjuk, Marija Uhitil, Dragica Vidaček, Krajči
Blaženka i Jurković Mijo.
Za Nadzorni odbor imenovani su: Branka
Karabogdan, Mirko Fedak i Vjera Ožoga. U ime
blagajnika, izvješće i plan za 2018.godinu, na
Skupštini je pročitao predsjednik Nadzornog odbora, Mirko Fedak.
Financijski plan za ovu godinu iznosi 19.560
kuna, dok se iz općinskog proračuna očekuje
11.100 kuna. Ostatak od 8.460 kuna očekivano
će se prikupiti od uplate godišnjih članarina.
Članovi godišnje Skupštine jednoglasno
su prihvatili izvješća i Plan rada za ovu godinu,

ODRŽANA REDO
Članovi Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima, u petak, 26. siječnja održali su redovnu
godišnju Skupštinu. Izvješće o radu Ogranka Matice hrvatske u Lipovljanima podnijela je Melita
Lenička, predsjednica Ogranka.
Ogranak Matice hrvatske u Lipovljanima,
broji 24 člana, a na Skupštini je bilo prisutno 19
članova. No, aktivnosti je bilo gotovo svaki mjesec, tako se kronološki projekcijom fotografije uz
popratno objašnjenje, Melita Lenička izvješćem
prisjetila događaja koje su organizirali kao i onih
na kojima su sudjelovali članovi lipovljanskog
Ogranka Matice hrvatske.
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UMIROVLJENIKA IZ
ŽALI
U

nakon čega je dana riječ gostima.
Na Skupštini su prisustvovali Nikola Horvat,
načelnik Općine Lipovljani i Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine.
Nikola Horvat, zahvalio je članovima lipovljanske Udruge umirovljenika na odličnom radu
i predstavljanju Lipovljana u raznim mjestima,
koje kroz svoje bogate aktivnosti posjećuju. Vrlo
emocionalno, pohvalio je njihov rad, ističući kako
će sve njihove aktivnosti i dalje s voljom u skladu
s mogućnostima podupirati i Općina Lipovljani.
Zahvalu za suradnju i dobro druženje članovima
Udruge umirovljenika uputili su i gosti Josip Prajner,
predsjednik Udruge umirovljenika Grada Kutine,
Branko Straga, predsjednik Udruge umirovljenika
iz Petrokemije, Ana Tomac, predsjednica Udruge
umirovljenika Grada Novske, Josip Vrbanac, predsjednik Matice umirovljenika SMŽ, Ivan Semenjuk,
predsjednik KPD „Karpata“, te Marijan Kadliček,
predsjednik „Češke besede“ Općine Lipovljani.
Posebno se svim članovima Udruge
umirovljenika obratio Tomo Benko, zamjenik
predsjednika Matice umirovljenika Hrvatske i član
Nacionalnog vijeća za starije i umirovljenike
Vlade Republike Hrvatske. Članovima je govorio o novom Zakonu o udrugama, s kojim Statut
svoje udruge moraju uskladiti do jeseni i programima Matice umirovljenika RH. Zaželio im je
dobar i uspješan rad i u ovoj 2018.godini.
Na samom kraju ovogodišnje Skupštine,
Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani i Marica
Horvat, predsjednica Udruge umirovljenika, uručili
su nagrade u znak zahvalnosti članicama koje
su se izuzetno iskazale u kuglanju kroz sportska
natjecanja protekle godine: Ljiljana Gulić, Smilja
Duda, Snježana Barbarić, Mirela Zeman.
Vladi Doriću je također uručena nagrada
u znak zahvalnosti za uspješno vođenje zbora
umirovljenika “Perunike“.Nakon službenog dijela
godišnje Skupštine i pripremljene večere, u zabavnom duhu, nastavljeno je umirovljeničko
druženje uz pjesmu i ples. (m.p.k.)

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA
MATICE SLOVAČKE LIPOVLJANI
U prostorijama Društvenog doma u Lipovljanima, 28.prosinca, održala se redovna godišnja
Skupština Matice slovačke Lipovljani.
Na godišnjoj Skupštini, članovi su jednoglasno usvojili izvješća o financijskom planu
udruge, kao i izvješća o planu djelovanja u
2018. godini.
Od sveukupno 146 članova Matice slovačke
Lipovljani, bilo ih je prisutno 84 sa članovima
partnera KUD-a “Lipa“ i MPZ-a “Lira“.
Skupštinu je, nakon pozdravnog govora,
uspješno vodio Josip Krajči, predsjednik MS
Lipovljani, uz članove radnog predsjedništva,
Maricu Tisaj, predsjednicu KUD-a“Lipa“ i Nevenku Zorić, predsjednicu MPZ „Lira“.
Svečana sjednica otvorena je hrvatskom i
slovačkom himnom u izvedbi MPZ“Lira“, pod
vodstvom umjetničkog voditelja Franje Rodića,
a potom pjevačkim i folklornim nastupom
KUD-a „Lipa“ koji su ovu 2017.godinu okrunili
uspješnim nastupima diljem Lijepe naše.
Zahvaljujući partnerstvu ova dva društva s
Maticom slovačkom Lipovljani, ostvaruju stalnu
suradnju u očuvanju slovačkog pjevačkog i folklornog izričaja.
Upravo zbog takve suradnje se sa sigurnošću
može potvrditi da je kulturno umjetnički amaterizam MS Lipovljani svakako na zavidnom
nivou.
O izvrsnoj suradnji s KUD-om „Lipa“ i zborom „Lira“ govorile su Marica Tisaj i Nevenka
Zorić, predsjednice ovih udruga.
Plan aktivnosti, pa onda i financijski plan za
2018. godinu, zaista je velik i raznolik, nadasve
bogat i pomno razrađen, stoga očekuju financijski prihod od 243.855 kuna za sve predviđene
programe.
U Lipovljanima rade na uređenju vlastite
etno kuće, uređujući nakon kuće i štagalj na istom imanju, uz pripremanje muzejskog postava

i povremeno održavanje aktivnosti udruge na
tom impresivnom prostoru koje je u periodu od
2013.godine ugostilo 240 posjetitelja iz raznih
krajeva, dok je samo ove godine zabilježeno
180 posjetitelja diljem Europe, poput Argentine
i Španjolske.
Potaknuti brojem posjetitelja, planira se izdati turističko edukativna brošura o nastanku
etno zbirke.
Brošura bi bila realizirana na dva jezika, te
obogaćena sažecima na glavnim europskim
jezicima.
Za ostvarenje velikog broja aktivnosti,
potrebna su i znatna novčana sredstva.
Stoga je MS Lipovljani marljivo kandidirala
sveukupno 11 projektnih programa prema Ministarstvu kulture, Savjetu za nacionalne manjine,
vladinom Uredu za iseljene Slovake u Bratislavi,
Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te sukladno petogodišnjem projektnom
programu pred otvorenim natječajima Općine
Lipovljani i same Sisačko moslavačke županije.
Novitet je, da u veljači neće imati tradicionalnu skupštinu, jer su se upravo ovom Skupštinom
usvojili programski i planski dokumenti, a kako
izvještajna skupština po njihovom statutu i zakonu nije striktno propisana određenim rokom,
ista će se održati u ljetno doba iduće godine.
U ime načelnika Općine Lipovljani, Nikole
Horvata, te u ime svih vijećnika i suradnika
općine, ali i u svoje ime, čestitkama i pohvalama
za rad i aktivnost udruge, obratila se zamjenica
načelnika Općine Lipovljani, Ljiljana Tomić.
Istaknula je kako će suradnja između MS Lipovljani i same općine i dalje biti uspješna kao i
proteklih godina do sada.
Epilog Skupštine je prikaz uspješnog
završetka godine uz iznimno bogat rad MS Lipovljani, koji uvelike nagovještava niz uspješnih
i marljivih godina njihovog rada i u budućnosti.

OVNA SKUPŠTINA MATICE HRVATSKE OGRANKA LIPOVLJANI
Promovirajući i proučavajući lokalnu povijest, uključivanje u organiziranje obilježavanja
Dana Josipa Kozarca, uručivanje nagrada najboljim učenicima osnovne škole kao motivaciju
za daljnje napredovanje u znanju kao i uspješno
organiziranim pjesničkim susretima, Ogranak
Matice hrvatske u Lipovljanima dokazuje iznimno bogat rad kojim se svakako može pohvaliti u
protekloj 2017. godini.
Uz kandidirana 4 projekta za financiranje prema općini, Plan rada za 2018.godinu obuhvaća
i likovne radionice, Mjesec Hrvatske knjige,
pjesničke susrete pod nazivom „Rijeka, šuma

nebo“, te izdavanje knjige Ivana Certića „Povijest
Lipovljana“ za koju je DVD Lipovljani potpisalo
izjavu o partnerstvu za sudjelovanje u sufinanciranju izdavanja spomenute knjige.
Plan rada za 2019.godinu po projektima je
identičan planu za tekuću godinu osim autora
knjige, a prijedlog za narednu godinu je izdavanje knjige autorice Ljubice Stublija.
U protekloj godini prihodi su iznosili
16.596,09 kn dok su rashodi bili u iznosu od
13.636,44 kuna. Financijsko izvješće za 2017.godinu podnijela je Nada Toš.
Plan rada i financijskog poslovanja isti im je

za ovu godinu, kao i za prošlu, 2017., osim izdavanja knjige autora Ivana Certića, za koju će se
dodatno potraživati od Općine Lipovljani iznos
u visini od 15,000 kuna.
Prisutni članovi prihvatili su izvješće o radu,
o financijskom poslovanju, kao i financijski plan
i plan rada za 2018. godinu, ali i preostale točne
Dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave.
Na kraju godišnje Skupštine, u ime Općine
Lipovljani, sve nazočne pozdravila je Ljiljana
Tomić, zamjenica načelnika, podržavajući iznimno predan i nadasve bogat rad Ogranka Matice
hrvatske u Lipovljanima. (m.p.k.)
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IZ LIPOVLJANA KRENUO OVOGODIŠNJI 20. KRIŽNI PUT MLADIH
POŽEŠKE BISKUPIJE
koja je bila u Grkokatoličkoj župnoj crkvi u
Lipovljanima. S poviješću grkokatoličke župe,
crkve i grkokatoličke vjere u Hrvatskoj, sve
hodočasnike Požeške biskupije, upoznao je
Igor Grahovac Fedešin, župnik grkokatoličke
župe sv. Ane u Lipovljanima.
Nakon čitanja Druge postaje Križnog
puta, molitvi i otpjevane himne, korizmeni
križ ponijela je Dubravka Hubak iz Lipovljana.
Ulicom Josipa Kozarca, preko Torova, Križni
put nastavljen je do Kozarica, a križ su nosili
sudionici Križnog puta lipovljanske župe. U
centru Kozarica dočekani su hodočasnici s
marendom i kolačima. Nakon kraćeg odmora
na Trećoj postaji Križnog puta, hodočašće je
nastavljeno prema crkvi u Kozaricama gdje je
održana Četvrta postaja Križnog puta, ujedno
i posljednja u župi Lipovljani.

Iz župne crkve sv. Josipa u Lipovljanima, u
subotu, 10. ožujka ujutro, krenuo je XX. Križni
put mladih Požeške biskupije, koji će ove godine, u dva dana hodnjom i molitvom, od
Lipovljana preko Lipika do Daruvara obilježiti
ovogodišnju korizmu. Za sve polaznike ovog
jubilarnog Križnog puta, u centru Lipovljana, u
subotu ujutro, priređen je organizacijski prijem,
u Društvenom domu posluženi su doručkom
i toplim napicima, a nakon okupljanja svih
planiranih hodočasnika, krenulo se na
dvodnevni Križni put.
Prva postaja 20. Križnog puta mladih
Požeške biskupije bila je župna crkva sv. Josipa
u Lipovljanima. Na početku je sve hodočasnike,
a okupilo ih se više od 760 iz gotovo svih župa
Požeške biskupije, pozdravio svećenik Robert Mokri, rođeni Lipovljanac, te iznio plan
XX. Križnog puta od Lipovljana do Daruvara.
Prisjetio se i dosadašnjih organizacija Križnih
putova mladih Požeške biskupije, od prvog,
Pleternica – Požega – Pleternica, na kojem
je bilo oko 500 mladih sudionika s područja
Požeške biskupije, do prošlogodišnjeg koji je
održan na dionici Ruševo – Kutjevo – Požega.
Nakon objašnjenja plana Križnog puta,
sve hodočasnike pozdravio je i domaćin,
Tomislav Pavlović, župnik lipovljanske župe.
Upoznao ih je s župom Lipovljani i zahvalio

svim župljanima koji su pomogli oko
organizacije
dočeka
hodočasnika. Zahvalio
je i Općini Lipovljani,
njenom načelniku Nikoli Horvatu i njenim
udrugama za pruženu
pomoć u organizaciji,
a svim hodočasnicima
je zaželio uspješno
izvršenje Križnog puta.
Pročitana je uvodna
molitva, a potom je
vjeroučiteljica
Verica
Razum Hrmo pročitala
značenje Prve postaje
Križnog puta. Izmoljene
se molitve i zapjevana
je himna Križnog puta:
‘Nitko kao Ti’, nakon
koje je krenuo Križni
put. Korizmeni križ
na čelu hodočasničke
kolone prvi je ponio
Nikola Horvat, načelnik
općine Lipovljani. Nosio je križ do Druge
postaje Križnog puta,
Hodočasnici su nastavili put Trokuta, a
do kraja dana došli su u Lipik. U nedjelju, 11.
ožujka iz župne crkve sv. Franje Asiškog, uz
priključenje novih hodočasnika Križni put
mladih Požeške biskupije nastavljen je prema
Pakracu i Daruvaru, a održan je pod motom: ‘I
pođoše za njim!’
– Svojim hodom od Lipovljana do Daruvara iskusite snagu zajedništva u molitvi koja
će vas najdublje povezati s Isusom Kristom i
međusobno. Neka vaša vjera u Isusa Krista
i njegovu pobjedničku ljubav, očitovana
praštanjem i milosrđem liječi ljude ovih prostora što ih je sebičnost i mržnja u nedavnom
domovinskom ratu teško ranila prezirom,
progonom i ubijanjem nedužnih ljudi –
poručio je Antun Škvorčević, požeški biskup,
svim hodočasnicima XX. Križnog puta Lipovljani – Lipik – Daruvar.
Damir SMETKO
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INA SPONZOR INFORMATIČKE OPREME ZA DJEČJI VRTIĆ ISKRICA
LIPOVLJANI
Prosinac je mjesec darivanja. Ovoga prosinca 2017. g. djeca i djelatnici vrtića Iskrica
Lipovljani od sponzora INA dobili su prijenosno
računalo i projektor. Nabavljena oprema uvelike
će koristiti djeci, roditeljima i odgajateljima.
Odgojitelji će kvalitetnije prezentirati svoj
rad i aktivnosti sa djecom, roditelji će imati bolji
uvid u napredak i razvoj svoje djece a djeca će
razviti i usavršiti svoje informatičke sposobnosti.
Radionica i božićno druženje djece i roditelja u dječjem vrtiću poslužila je da uz standardne
ukrase i čestitke , djeca izrade i posebne kuglice sa logom sponzora ,koje će ovaj Božić krasiti
drvce u skupini „Kockice“.
Djeca su na taj način izrazila svoju veliku zahvalnost sponzoru .
Moramo istaknuti da ovo nije prvo darivanje sponzora INA dječjem vrtiću Iskrica. Do sad
ih je bilo nekoliko , svaki put vrtić je uz pomoć
sponzora INA obogatio svoj radni prostor.

VESELI I LIJEPI DJEČJI MASKENBAL U PILJENICAMA

Svake se godine okupi sve više malih maškara u Društvenom domu u
Piljenicama, i sve se polako pretvara u lijepi
i zanimljivi, dječji maskenbal, na čijem se
završetku obavezno spali i mesopust, lutka
od slame, koji je okrivljen za sve, ovdašnje,

probleme. Ovogodišnji dječji maskenbal,
za svu djecu iz Piljenica, održan je u subotu,
10. veljače u ranovečernjim satima.
U pratnji svojih roditelja, prve maškare
stigle su u Društveni dom u Piljenicama
već iza 17 sati. Uz maskiranu animatoricu

iz Kutine, najmlađi stanovnici Piljenica,
pjevali su i plesali puna dva sata. U pauzi
plesa pojela se po koja krafna i popila
čaša soka. Nakon dvosatne zabave, svi
sudionici dječjeg maskenbala izašli su na
obalu Pakre, gdje je, uz dječje veselje, zapaljen ‘princ maskenbala’, lutka od slame i
stare odjeće. Time je dvosatni maskenbal
završen, a svako maskirano dijete ponijelo
je kući i poklon paketić, kao nagradu što se
je maskiralo.
Poklon paketiće pripremio im je Mjesni
odbor Piljenica, koji je već niz godine i organizator maskenbala za svu djecu iz Piljenica
i njihove roditelje. Ove godine podijeljeno
je čak 60 paketića, najviše do sada u posljednjih nekoliko godina, jer je toliko bilo
i maskirane djece na maskenbalu. Članovi
Mjesnog odbora Piljenice, zadovoljni su
stvorenom tradicijom dječjeg maskenbala,
i veseljem najmlađih koji se spremaju u
maškare.
Nakon
završetka
kratkog,
ali
veselog maskenbala, članovi mjesnog odbora i nekoliko roditelja počistilo je mjesto
održavanja plesa pod maskama, zadovoljni
da su svojoj djeci i ove godine poklonili lijepu i veselu, tradicijsku zabavu.
Damir SMETKO

NA MASKENBALU U KRALJEVOJ VELIKOJ
NAJLJEPŠE SU BILE – ‘KRIJESNICE’
Osim što čuvaju vatrogasnu
tradiciju, članovi DVD-a Kraljeve Velike, već desetljeće, nakon godišnje
Skupštine, organiziraju maskenbal.
Tako je bilo i u subotu, 10. veljače, a
na zabavi pod maskama sudjelovalo
je 30-tak maškara.
Na plesnom podiju Društvenog
doma u Kraljevoj Velikoj, plesali i
veselili su se klaunovi i vile, roboti,
romkinje i crne i plave, indijanci, domino kocke, bubamare, hobotnice, a

za najbolju masku su proglašene –
‘krijesnice’, koje su vrlo moderno i
lijepo izradile, i nosile Tina i Jelena iz
susjednih Lipovljana.
Vatrogasno društvo, kao organizator, nagradilo je tri najuspješnije
maske za trud, a ostalima je
omogućilo veselu zabavu i očuvanje
maškara, kao tradicijske kulture i
običaja. Nema razloga da se tako ne
nastavi i slijedeće godine.
Damir SMETKO
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SVEČANO OBILJEŽENI BLAGDANI SVIJEĆNICE I SV. BLAŽA
U lipovljanskoj župi sv. Josipa,
vjernici su početkom veljače svečano
obilježili dva blagdana. U župnoj crkvi,
svetom misom i blagoslovom svijeća,
u petak, 2. veljače, proslavljen je blagdan Svijećnice. U subotu, 3. veljače,
u crkvi u Staroj Subockoj proslavljen
je blagdan sv. Blaža, koji je u Hrvatskoj poznatiji kao blagdan sv. Vlahe,
zaštitnika Dubrovnika.
Misna slavlja u Lipovljanima i u
Staroj Subockoj vodio je Tomislav
Pavlović, župnik lipovljanske župe.
Obilježavanje blagdana sv. Blaža u Staroj
Subockoj, započelo je također blagoslovom svijeća, za sve vjernike koji nisu bili
dan prije na Svijećnici u Lipovljanima.

Nakon prisjećanja na život sv. Blaža,
odnosno sv. Vlahe, hrabrog biskupa i
mučenika, za sve prisutne vjernike u
Staroj Subockoj održano je i tradicionalno ”grličanje’. To je blagoslov grla
svakog vjernika, koji se održava samo na
Blaževo, u spomen na sv. Blaža i njegovo
znamenito spašavanje dječaka.
Nakon blagoslova grla, župnik
Tomislav Pavlović, najavio je i trodnevno
misno slavlje lipovljanske župe u Staroj
Subockoj, u čast Gospe Lurdske i Svjetskog dana bolesnika, koji se obilježava 11.
veljače, na dan blagdana Gospe Lurdske. Trodnevno misno slavlje završit će u
nedjelju, 11. veljače u večernjim satima.
Damir SMETKO

OŠ JOSIPA KOZARCA U LIPOVLJANIMA DOMAĆIN UČENICIMA I
UČITELJIMA IZ TRI EU DRŽAVE

U Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Lipovljanima u ponedjeljak je započela prva aktivnost
mobilnosti europskog projekta „Zajedno u
različitosti“ iz programa Erasmus+ KA219. Osnovna škola Josipa Kozarca je nositelj projekta,
a u njemu sudjeluju još tri partnerske škole iz
tri države: Bugarske, Rumunjske i Poljske. U
okviru projekta, uz četiri transnacionalna sastanka, provode se i četiri aktivnosti mobilnosti u
kojima sudjeluju učenici i učitelji, a prva se ovog
tjedna provodi u lipovljanskoj osnovnoj školi.
Učenici OŠ Josipa Kozarca Lipovljani su,
kako to i priliči dobrim domaćinima, pjesmom
dočekali svoje goste. Pozdravnu riječ uputila je

ravnateljica škole Mirjana Faltis te poželjela svima
dobrodošlicu i ugodan boravak u Lipovljanima.
Kako bi se upoznali s gostima učiteljice
Mirjana Bublić i Ksenija Jurić s učenicima viših
razreda organizirali su igre upoznavanja i predstavljanja na različitim jezicima.
Predstavnici partnerskih škola održali su
prvi radni sastanak. Nakon uvodnog predstavljanja razgovaralo se o aktivnostima koje će se
održavati tijekom petodnevnog boravka. Osvrnuli su se i na prvi transnacionalni sastanak
koji se održao u listopadu te su potvrđeni prije
dogovoreni datumi transnacionalnih sastanaka
i mobilnosti u zemljama partnerima.

Nakon sastanka učitelji su se pridružili
učenicima na zajedničkoj radionici, zatim su
pogledali film o školi i obišli školu Josipa Kozarca u Lipovljanima. Nakon poslijepodnevnog
odmora gosti su posjetili Narodnu knjižnicu
i čitaonicu Lipovljani te pogledali izložbu
Slovačkog kulturnog centra Našice. Crkvu sv.
Josipa predstavio im je vjeroučitelj Ivica Hrmo.
Prilikom posjeta crkvi učenici iz Rumunjske otpjevali su prigodno pjesmu iz njihovog zavičaja.
Svečani prijem za goste upriličio je općinski
načelnik Nikola Horvat, koji je učenicima i
učiteljima iz Rumunjske, Poljske i Bugarske
zaželio dobrodošlicu. „Nadam se da ćete kroz
ovaj projekt ostvariti zacrtane ciljeve, usvojiti
nove vještine i kompetencije, te da će se ova
suradnja između škola nastaviti i u budućnosti.“
Svoje običaje, plesove i narodne nošnje pokazali su predstavnici Češke besede, Matice slovačke,
KPDU Karpati te KUD Lipa. Gosti su također predstavili svoje običaje, plesove i pjesme. Na kraju
prvog dana u Društvenom domu Općine Lipovljani pogledali su dokumentarni film „Od lana
do ponjave“ rezultat jednogodišnjeg projekta
učenika škole i obitelji Ožoga.

U LIPOVLJANIMA JE ODRŽAN TRADICIONALNI ‘UKRAJINSKI BAL’
Prvu subotu u veljači, u Lipovljanima već
niz godina obilježava Ukrajinski bal, što ga
priređuje Kulturno-prosvjetno društvo ‘Karpati’
iz Lipovljana. Tako je bio u proteklih 12 godina,
a tako je bilo i ove godine, u subotu, 3. veljače,
kad je na balu u Društvenom domu bilo gotovo
200 posjetitelja.
Ukrajinski bal dio je programa rada KPD
‘Karpati’, čiji je cilj okupiti jednom godišnje,
sve članove svog društva, ali i Ukrajince koji
nisu članovi ovog društva. Bal je otvoren i za
Ukrajince iz drugih društva u Hrvatskoj, te ostale posjetitelje, stanovnike općine Lipovljani,
koji vole glazbu i kulturu pripadnika ukrajinske
zajednice.
Ovogodišnji, 13. Ukrajinski bal otvorili su
najmlađi članovi lipovljanskog društva, spletom
dječjih ukrajinskih plesova. S njima su, svim
prisutnim gostima na balu, pokazali dio raznolike i atraktivne plesne baštine Ukrajinaca, i tako
potvrdili svoj dobar rad tijekom prošle godine.
Osim uspješno uvježbanih plesova, pod vodstvom Mirka Fedaka, dječja skupina lipovljanskih
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‘Karpata’, lani je i povećala broj članova na
20 plesača, pa su neki i po prvi puta nastupili na balu. S tolikim brojem plesača
na nastupima u Lipovljanima, ali i diljem
Hrvatske, dječja plesna skupina ‘Karata’ izgleda vrlo lijepo, moćno i jako atraktivno.
Na početku bala, sve goste i članove
društva prigodnim riječima pozdravio je
Ivan Semenjuk, predsjednik ‘Karpata’. Zahvalio se svima za dolazak na ovogodišnji
bal, a posebno se zahvalio dugogodišnjim
posjetiteljima bala, koji iz godine u godinu dolaze na bal, jer im se dopada ovaj
specifičan program i organizacija društva
lipovljanskih Ukrajinaca.
Podršku radu i održavanju plesnog bala, te
zajedničkom druženju, ove godine su i svojom
osobnom prisutnošću pružili: Vita Holec, kulturni ataše pri veleposlanstvu Ukrajine u Hrvatskoj,
Mihajlo Semenjuk, predsjednik Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske, Igor Grahovac-Fedešin,
župnik grkokatoličke župe u Lipovljanima i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani.

Nakon otvorenja, sve posjetitelje i goste
ovogodišnjeg Ukrajinskog bala zabavljao je
glazbeni sastav ‘Boje noći’, a ukrajinske pjesme
izvodio je Ivan Bačinski. Članovi lipovljanskog
društva za goste su pripremili svečanu večeru
i tradicionalnu tombolu, a dobar ugođaj bala
protegnuo se do duboko u noć. Na zadovoljstvo
svih posjetitelja.

www.lipovljani.hr

PJEVAČKA SKUPINA KPD UKRAJINACA „KARPATI“ LIPOVLJANI
GOSTOVALI U JASTREBARSKOM NA BOŽIĆNOM KONCERTU
Na poziv župnika grkokatoličke župe
Preobraženja Gospodnjeg iz Jastrebarskog, o.
Milana Stipića, pjevačka skupina KPD Ukrajinaca „Karpati“ Lipovljani je nastupila na božićnom
koncertu koji je održan u crkvi Preobraženja
Gospodnjeg u Jastrebarskom dana 28. 12. 2017.
godine sa početkom u 19,00 sati.
Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom je izgrađena u bizantskom stilu 2011.
godine kao spomen hram povodom 400. obljetnice uspostave Marčanskog vladičanstva.
Ovaj pastoralni centar osnovan je 2007. godine
po tadašnjem križevačkom vladici Slavomiru
Miklovšu, a posvetu i otvorenje je obavio vladika Nikola Kekić dana 19. 05. 2012. godine.
Prvi župnik koji je još i sada u toj crkvi je nama
poznati i dragi o. Milan Stipić. Grkokatolici koji
pripadaju ovoj crkvi su hrvati, pa ćemo u nastavku nešto reći o tome tko su oni i odakle
potječu.
Napadom Turaka u 15. stoljeću područje
Žumberka je bilo opustošeno i prazno, pa su
potom na ta područja počeli doseljavati uskoci iz Bosne i Hercegovine, Cetinske krajine i
okolice Senja. Većina doseljavanih uskoka bili
su bizantsko-slavenskog obreda- grkokatolici.
Nakon osnivanja mačvanske grkokatoličke
biskupije 1611. godine, žumberački uskoci
pristupaju toj grkokatoličkoj, križevačkoj biskupiji, te zajedno sa ukrajinskim grkokatolicima i
rusinima čine zajedničku cjelinu.
Područje
nastanjeno
žumberačkim
grkokatolicima proteže se uzduž hrvatskoslovenske granice dužine preko 100 kilometara
od Bregane do Metlike, a ima ih sve do Splita

(prošle godine smo imali priliku djelomično
pjevati svetu misu u grkokatoličkoj crkvi u
Kričkama kod Drniša, a prije nekoliko godina bili
smo gosti i pjevali svetu misu u grkokatoličkoj
crkvi u mjestu Radotovići).
Večerašnji božićni koncert otvorio je KUD
„Žumberčani“ iz Zagreba, koji je nastupao u ovoj
crkvi i prilikom njenog otvaranja i posvećenja. U
sklopu svoga nastupa, otpjevali su uz pratnju
tamburaškog sastava desetak božićnih pjesama, a zatim je na red došla i pjevačka skupina
KPD Ukrajinaca „Karpati“ Lipovljani.
Predsjednik KPD Ukrajinaca „Karpati“ Lipovljani ukratko je predstavio svoje društvo
prisutnim vjernicima,naglasivši da pripadamo
grkokatoličkoj crkvi-ukrajinskoj u Lipovljanima.
Istakao je pripadnost istoj crkvi i održavanju
vjerskih i kulturnih običaja iz Ukrajine na ovim
prostorima. Potom je pjevačka skupina otpjevala

jedanaest ukrajinskih božićnih pjesama – koljada, koje su sa posebnim oduševljenjem pratili
i pjevušili prisutni vjernici, a potom i čestitali na
vrlo kvalitetnoj prezentaciji ovih pjesama. Pjevane su sljedeće pjesme – koljade: Dobryj večir
tobi, Devnaja novyna, Na nebi zirka, Boh sja
raždaje, V Veflejemi, Nebo i zemlja, Oj u Veflejemi, Vo Veflejemi, Try slavnjiji cary, Oj pidemo
pane brate, Svjata njič.
Na ovom božićnom koncertu nastupili su
i vjernici crkve svetog Nikole iz Jastrebarskog
predvođeni časnom sestrom njihove crkve, te
su otpjevali nekoliko božićnih pjesama.
Na kraju su, svi izvođači božićnih pjesama su
zajedno , u pratnji tamburaša KUD-a Žumberčani
otpjevali božićnu pjesmu „Narodi nam se kralj
nebeski“, te je ovom izvedbom okončan božićni
koncert.
Ivan Semenjuk

NASTUP LIPOVLJANSKIH UDRUGA NA KONCERTU BOŽIĆNIH
PJESAMA U ZAGREBAČKOJ KATEDRALI

U Zagrebačkoj je katedrali 9. siječnja bila pozornica na kojoj su odjekivale božićne pjesme
na jezicima nacionalnih manjina. Među deset
zborova koji su pred prepunom katedralom
izveli koncert božićnih pjesama, bili su iz Lipovljana sa ukrajinskim repertoarom članovi KPD
Karpati, te sa slovačkim napjevima MPZ Lira. Bio
je to peti uzastopni nastup lipovljanskih manjina u prigodnom godišnjem nastupu u katedrali.
Ovoga su puta na materinskom jeziku, uz
pratnju orgulja, pjevali: Zbor “Fedeli Fiumani”
Zajednice Talijana Rijeka, Njemački pjevački
zbor – Zagreb, Mješoviti zbor MKD „Ady Endre„

iz Zagreba, Mješoviti pjevački zbor Bohemia
Češke besede Zagreb, Mješoviti pjevački zbor
Slovenski dom Zagreb, Vokalna grupa “Wisla“
PKU „N. Kopernik“ iz Zagreba, Zbor Rjabinuška
ruske manjine iz Zagreba, KPD Ukrajinaca „Karpati“ i Mješoviti pjevački zbor „Lira„ iz Lipovljana.
U katedrali je uz Čehe, Mađare, Nijemce, Poljake,
Ruse, Slovake, Slovence, Talijane i Ukrajince nastupio i hrvatski KUD „Bosiljak“ iz Čučerja.
Koncert nacionalnih manjina, odmah nakon večernje mise, izazvao je veliko zanimanje
i ispunio katedralu publikom do posljednjeg
mjesta, a program je najavio Dušan Mišković,

predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina Grada Zagreba. Mišković
je posebno pozdravio gradonačelnika Zagreba
Milana Bandića i njegov tim u kojem je bila i
Elizabeta Knorr, pomoćnica pročelnika Sektora
za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine, te rektora katedrale mr. Josipa
Kuhtića. Iz Općine Lipovljani koncertu su nazočili
zamjenica Općinskog načelnika Ljiljana Tomić,
predsjednik KPD Karpata Ivan Semenjuk, te predsjednik Matice slovačke Lipovljani Josip Krajči.
O Božiću, blagdanu ljubavi i mira, te njegovu značenju za nacionalni identitet govorila je
Walentyna Lončarić, predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba.
Svaki zbor otpjevao je po dvije pjesme na
materinskom jeziku, koje je publika nagradila
velikim pljeskom, a na kraju koncerta pjevao je
na svojem jeziku po jednu kiticu „Tihe noći“, te
svi zajedno cijelu pjesmu na hrvatskom, a potom i „Narodi nam se”.
Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba posljednjih
nekoliko godina redovito organizira ovaj koncert kojem su prisustvovali i predstavnici
manjina koje nisu sudjelovale u programu.
Opći je dojam da su naše udruge Karpati i
Lira, svojim nastupom vrlo dostojanstveno i nadahnuto upotpunile dojam ljubitelja duhovne
glazbe te večeri u zagrebačkoj katedrali. (jk)
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UDRUGE U KULTURI OPĆINE LIPOVLJANI PJESMOM ČESTITALE BOŽIĆ

Božić je vrijeme okupljanja u dobrom
društvu, širenju ljubavi pjesmom i topline srca
punog radosti.
Upravo sve to, lipovljanci su mogli doživjeti
na poklonjenom tradicionalnom božićnom
koncertu u organizaciji Mješovitog pjevačkog
zbora „Lira“ koji je i ove godine održan u
Društvenom domu, 29. prosinca.
Adventski koncert u Lipovljanima, s dvije
božićne pjesme svečano je otvorio MPZ „Lira“, a
u nastavku su nastupili tamburaši KUD-a „Lipa“,
pjevačka skupina Kulturno prosvjetnog društva

Ukrajinaca „Karpati“, Ženska pjevačka skupina
„Lepeze“ Češke besede Općine Lipovljani, te
zbor umirovljenika Lipovljani – „Perunika“.
Svaki stih, kao i svaka pjesma koju su tu
večer izveli, nosila je veličanstvenu poruku
sreće, mira i ljubavi.
Između nastupa pjevačkih skupina, bajkovite i nostalgične priče o nekadašnjim božićnim
običajima, vrlo impresivno je interpretirala
voditeljica programa Klara Ćosić.
U jednom trenutku, vođeni pričom, kao da
je svatko od posjetitelja te divne večeri mogao

osjetiti miris bakinih ili maminih kolača na Badnjak i toplinu ogrijevom ugrijane prostorije u
kojoj bi se okupila djeca i veselila Božiću.
To je bilo vrijeme u pravom božićnom duhu.
Tek jedna jabuka za poklon djetetu ili voljenoj
osobi i radost cijeloga bića, neprocjenjive su uspomene koje se spremaju u srce i pritom nikada
ne izblijede.
Baš kao i ovaj tradicionalni božićni koncert.
Pri kraju koncerta pozdravnim govorom
svim posjetiteljima i zahvalom izvođačima
za nesebičan rad tijekom godine obratila se
Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika Općine Lipovljani, te ujedno svim stanovnicima općine
zaželjela vesele i sretne blagdane uz uspješnu
Novu, 2018. godinu.
Ovogodišnji božićni koncert u Lipovljanima
završio je zajedničkom pjesmom svih izvođača.
Pjevala se „Tiha noć“ na hrvatskom, češkom,
ukrajinskom i slovačkom jeziku.
Bilo je ovo svakako još jedno prekrasno
druženje na kojem se zapjevalo novorođenom
sinu Božjem.
(m.p.k.)

KPD „KARPATI“ RAZIGRANO I VESELO DOČEKALI SV. NIKOLU
Tradicionalno darivanje povodom sv.Nikole
u prostorijama Kulturno-prosvjetnog društva
„Karpati“ i ove je godine 11.prosinca, razveselilo
mlađu plesnu skupinu KPD Ukrajinaca „Karpati“ iz Lipovljana i učenike ukrajinskog jezika iz
OŠ“Josip Kozarac“.
Nadasve veseo i razigran bio je doček
sv.Nikole koji je protekao u umjetničkom duhu
uz recitaciju pjesme i izvođenje ukrajinskog
plesa „Kozačok“.
Nakon izvedenog programa, sv.Nikola je
svojim dolaskom razveselio male plesače, a kako su djeca bila čitavu godinu dobra, vrijedna i
marljiva, Krampusu je strogo zabranio dolazak.
Darivanje djece, od 6-te, pa sve do 12-te godine starosti, u KPD „Karpati“ je duga tradicija,
koja je uspješno nastavljena i ove godine.
Podijeljena su 22 poklon paketića, što dokazuje kako se u „Karpatima“ povećao broj djece
zahvaljujući obnovljenoj plesnoj skupini.
Prije prigodnog domjenka i ugodnog
druženja, Ivan Semenjuk, predsjednik KPD
„Karpati“ i Mirko Fedak, član ukrajinskog
vijeća, pozvali su sv.Nikolu i darivanu djecu na

JAVNI

zajedničko fotografiranje za uspomenu i dugo
sjećanje na lijepo druženje i nagrađenu dječju

dobrotu koja se itekako isplatila.
(m.p.k.)

POZIV za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na
području Općine Lipovljani za 2018. godinu

Na temelju članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za razdoblje 2016.-2020. g., Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje JAVNI POZIV za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2018. godinu
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za razdoblje 2016.2020. g. dostave svoje zahtjeve.
Mjera 1. Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava, junica, krmača i nazimica
Mjera 2. Subvencioniranje premije osiguranja usjeva i višegodišnjih nasada
Mjera 3. Subvencija u pčelarstvu
Mjera 4. Konzultantske usluge izrade prijave na natječaj iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do 30. studenog 2018. godine.
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ODRŽAN MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR NAJMLAĐIH
KATEGORIJA NOGOMETAŠA

Malonogometni turnir nogometne mladeži
‘Memorijal hrvatskim braniteljima Zorislav Protrka’, ŠNK ‘Slavonac’ iz Lipovljana održao je u
subotu i nedjelju, 17. i 18.veljače u sportskoj
dvorani osnovne škole u Lipovljanima. U četiri
kategorije najmlađih nogometaša natjecalo se
16 ekipa iz ukupno 6 klubova, a jako dobre rezultate ostvarili su domaće ekipe ŠNK ‘Slavonac’.
Memorijalni turnir započeo je u subotu, 17.
veljače natjecanjem limača i prstića, najmlađih
kategorija nogometaša. Utakmice su bile zanimljive, uz dosta golova.
Ostvareni su rezultati, u kategorija limaći:
Slavonac – Libertas, Novska 0:3, Slavonac 2 –
Mladost, Repušnica 0:1, Slavonac – Slavonac 2,
5:2, Libertas – Mladost 4:0, Libertas – Slavonac
2, 6:1 i Mladost – Slavonac 2:0.
Prvo mjesto osvojili su limaći novljanskog
Libertasa s 9 bodova, drugo limaći Mladosti s 6
bodova, a treće mjesto ekipa Slavonca s 3 boda,
osvojenih protiv druge ekipe Slavonca.
U kategoriji prstići postignuti su rezultati:

Slavonac – Libertas, Novska 1:0, Moslavina,
Kutina – Mladost, Repušnica 2:0, Slavonac –
Moslavina 0:1, Libertas – Mladost 4:1, Libertas
– Moslavina 4:2 i Slavonac – Mladost 1:0.
Prvo mjesto u kategoriji prstići osvojili
su najmanji nogometaši Libertasa iz Novske,
zahvaljujući najboljoj gol-razlici, a slijede ih
ekipe Slavonca i Moslavine, s također osvojenih
6 bodova, ali lošijom gol razlikom. Četvrto mjesto pripalo je prstićima Mladosti bez osvojenog
boda.
U nedjelju, 18. veljače memorijalni malonogometni turnir u Lipovljanima nastavljen je
natjecanjem ekipa starijeg uzrasta: mlađi i stariji
pioniri.
U kategoriji mlađih pionira ostvareni su
rezultati: Slavonac – Libertas 1:1 (4:3 nakon
kaznenih udaraca), Hajduk, Pakrac – Moslavac,
Popovača 1:0, Slavonac – Moslavac 7:0, Libertas
–Hajduk 1:3, Libertas – Moslavac 0:2, i Slavonac
– Hajduk 3:1.
Prvo mjesto sa svih 9 ostvarenih

bodova osvojila je ekipa Slavonca iz Lipovljana,
pobijedivši u direktnoj borbi za 1. mjesto ekipu
iz Pakraca.
U kategoriji stariji pioniri postignuti su
slijedeći rezultati: Slavonac – Metalac, Međurić
4:0, Moslavac, Popovača – Hajduk, Pakrac 1:3,
Slavonac – Moslavac 3:0, Hajduk – Metalac 5:0,
Metalac – Moslavac 0:4 i Slavonac – Hajduk 2:1.
U kategoriji starijih pionira prvo mjesto
ponovo je osvojila ekipa Slavonca koja je u
završnom susretu pobijedila ekipu Hajduka
sa 2:1 i tako razveselila sve domaće navijače,
koji su sa zanimanjem pratili ovaj dvodnevni,
memorijalni turnir.
Za prve tri ekipe iz svake kategorije ŠNK
‘Slavonac’, organizator tradicionalnog memorijalnog turnira, pripremio je zahvalnice i pehare.
Na završetku turnira, pehare je najboljim ekipama uručio Nikola Horvat, načelnik općine
Lipovljani, i sam aktivan igrač seniorske ekipe
‘Slavonca’.
Damir SMETKO

POBJEDNIK MALONOGOMETNOG TURNIRA „LIPOVLJANI 2018.“ JE EKIPA
MNK „URAGAN“
IZ VIROVITICE
Završni dan jubilarnog 25. zimskog malonogometnog turnira u Lipovljanima, 21.siječnja,
ponudio je uz finalne utakmice i niz zanimljivih
sadržaja poput revijalne utakmice između dviju
ženskih malonogometnih ekipa iz Zagreba,
ŽMNK Meteora Futsal i ŽMK Uspinjača, a odigrane su i 4 utakmice mladeži u kategoriji limači.
Organizirana revijalna malonogometna
utakmica doprinijela je dobroj atmosferi i
atraktivnosti finalnog dana zimskog malonogometnog turnira „Lipovljani 2018.“.
Utakmica između ŽMNK Meteora Futsal i
ŽMK Uspinjača, bila je lijep sportski susret s dobrim nogometom, kao i nogometnim potezima
popraćenim lijepim golovima na zadovoljstvo
svih gledatelja.
Ispunjenu sportsku dvoranu u Lipovljanima, oduševile su i utakmice mladeži
u kategoriji limači. U konkurenciji klubova
Mladost – Repušnica, Moslavac – Popovača, Libertas – Novska i Slavonac – Lipovljani, pobjedu
je zasluženo ostvarila ekipa iz Novske.
U finalnoj utakmici pobjednik 25. zimskog
malonogometnog turnira je ekipa MNK Uragan
iz Virovitice.
Rezultatom 6:3, uvjerljivo su pobijedili

ekipu Caffe Bar Barba, te zasluženo osvojili pehar za najbolju momčad kao i nagradu u iznosu
od 10.000,00 kn.
Drugo mjesto osvojila je već spomenuta
ekipa CB Barba iz Lipovljana, dok je u borbi za
treće mjesto nakon neizvjesne borbe uz puno
preokreta, koji su na samoj završnici rezultirali
izvođenjem sedmeraca, pobjedu odnijela ekipa
Sjekač Šunka pobijedivši tako ekipu CB Crveni
Mercedes iz Rajića.
Tri prvoplasirane ekipe nagrađene su

novčanom nagradom i peharom organizatora.
Sve nastupajuće ekipe prikazale su dopadljiv nogomet, te pokazale borbenost i
dobru igru, bez obzira na konačne rezultate
malonogometnog turnira. Takva kvalitetna
igra i sportski duh, kao i ispunjena lipovljanska
sportska dvorana, jedan je od dokaza da se na
malonogometnom turniru u Lipovljanima kroz
3 vikenda igra dobar, kvalitetan i nadasve zanimljiv nogomet.
(m.p.k.)
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JUBILARNA, 20. GODINA RADA BILA IM JE BOGATA NASTUPIMA
Punih 20 godina, mješoviti pjevački zbora
‘Lira’ iz Lipovljana, vrlo uspješno djeluje među
pjevačima općine Lipovljani. Iako jedna od
najmanjih udruga, od mnogobrojnih udruga
stanovnika općine Lipovljani, zbor ‘Lira’ pronio
je dobar glas o sebi i Lipovljanima u
mnogobrojnim mjestima Hrvatske,
ali i van nje, u više europskih zemalja.
Prošlogodišnje, 20. jubilarne godine
djelovanja, prisjetili su se u utorak,
6.veljače, na redovnoj godišnjoj
Skupštini.
Ovogodišnju Skupštinu vodio
je Vladimir Kačmarčik, uz članove
Franju Vlahovića i Marka Brebrića.
Na Skupštini je bilo prisutno 14 od
ukupno 19 članova, a izvješće o
prošlogodišnjem radu, usmeno je
članovima ovog mješovitog zbora
podnijela Nevenka Zorić, predsjednica
‘Lire’. Usmeno, i uz pomoć prezentacije
fotografija, podsjetila je članove udruge i njihove
goste, na mnogobrojne nastupe.
Pjevali su članovi zbora na raznim kulturnim
događajima, otvaranjima izložbi, Skupštinama,
obljetnicama i manifestacijama. I prošle godine su svojim nastupom otvorili ‘Lipovljanske
susrete’, a tijekom srpanja gostovali su na
sličnom festivalu u Bratislavi. Nastupali su i

na posljednjim ispraćajima svojih članova, a
prošle godine umrla su im tri člana zbora. Godinu su započeli tradicionalnim nastupom u
zagrebačkoj katedrali, na božićnom koncertu
zborova više nacionalnih manjina, a rad u

prošloj godini završili su, opet Božićnim koncertom u Lipovljanima, u zajedništvu i s ostalim
lipovljanskim udrugama. Prije toga organizirali
su i svečano obilježavanje 20-te godišnjice rada
u Lipovljanima.
Financijsko izvješće o radu udruge podnio je
njihov dugogodišnju rizničar Robert Ivanec, koji
je iznio da su u prošloj godini ostvarili ukupni

prihod od 14.750 kuna, a da su tijekom godine
raspolagali s nešto više od 16 tisuća kuna. Ukupni rashodi tijekom 2017. godine bili su im 15.768
kuna, a u ovu godinu prenijeli su 606 kuna. Za
ovu godinu predvidjeli su financijski plan u iznosu nešto većem od 31 tisuću kuna.
Članovi zbora ‘Lira’ prihvatili su jednoglasno podnijeta izvješća, te plan
rada za 2018. godinu. Prihvatili su i da
godišnja članarina bude 30 kuna, a da
probe budu do dva puta tjedno.
Na uspješnom 20-to godišnjem radu, odnosno vrlo dojmljivim nastupima,
članovima zbora ‘Lira’ najprije je čestitao
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji im je obećao i dalju potporu,
te financiranje sredstvima iz općinskog
proračuna. Na izvrsnim nastupima, ali i
odličnoj zajedničkoj suradnji čestitali su
im još i Ivan Semenjuk, predsjednik KPD
‘Karpata’, Marijan Kadliček, predsjednik
Češke besede općine Lipovljani i Josip Krajči,
predsjednik Matice slovačke općine Lipovljani i
dopredsjednik Matice slovačke na državnoj razini.
Skupština je završila zajedničkim druženjem
članova ‘Lire’ i njihovim gostima, i zajedničkim
razgovorima o ovogodišnjim nastupima i
mogućnostima zajedničkih nastupa.
Damir SMETKO

GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a LIPOVLJANI ODRŽANA SAMO ZA
ČLANOVE DRUŠTVA

Ove godine Dobrovoljno vatrogasno
društvo Lipovljani navršava značajnih 130 godina rada i postojanja, a svečano obilježavanje
te važne obljetnice planiraju proslaviti u subotu,
11. kolovoza. Zato su u petak, 9. ožujka održali
redovnu godišnju Skupštinu, bez gostiju i uzvanika, na kojoj se okupilo 70 članova društva,
bez svečanih vatrogasnih uniformi i bez prisutnosti vatrogasne mladeži.
Redovna godišnja Skupština održana je
u Vatrogasnom domu, u trofejnoj dvorani
društva, a vodio ju je Stjepan Markanović,
predsjednik DVD-a Lipovljani. Odmah nakon
izbora radnih tijela Skupštine, podnesena su
izvješća o radu Upravnog odbora društva, o
radu zapovjedništva, o financijskom poslovanju
u 2017. godini i o radu Nadzornog odbora.
O radu Upravnog odbora društva izvješće je
podnio Stjepan Markanović, koji je naglasio da
su članovi Upravnog odbora održali 12 sjednica
tijekom prošle godine na kojima se raspravljalo
o radu društva. Jedna od odluka Odbora bila je i
da se za novog tajnika društva izabere Dino Sudra, koji je odmah prionuo poslu, posebno oko
evidencije članstva što je bilo do sada, prema
riječima predsjednika društva, dosta neažurno
i zapušteno.
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Tijekom prošle godine bavili su se s dva vrlo
važna pitanja za društvo, a to je sudjelovanje na
javnom natječaju za posao zaštite naftnih polja
INA-e i zapovijedanje društvom. Ugovor o nastavku posla s INA-om potpisan je za još dvije
godine, a postignuta je i nešto bolja cijena rada,
a zapovjedništvo je do izborne Skupštine ostalo
nepromijenjeno.
O operativnom radu vatrogasaca govorio
je Zlatko Pješ, zapovjednik društva. Naglasio je
da u društvu tijekom godine ima 13 do 14 zaposlenih vatrogasaca, da osim na Ininom polju
u blizini Lipovljana, vatrogasci DVD-a Lipovljani rade u istočnoj Slavoniji. Tijekom prošle
godine imali su 75 intervencija, od toga 3 ozbiljnije i to požar kuće u Krivaju i Lipovljanima,
te požar pilane Vukelić u Brestači. Nabavljeno je
novo zapovjedno vozilo, servisiran je oprema za
vatrogasce, a u servisu vatrogasnih aparata servisirano je njih 1.894 za 9 dobavljača. Pri DVD-u
radilo je i 6 djelatnika tzv. javnih radova, a dvoje
članova bilo je prošlog ljeta na dislokaciji na
moru.
Financijsko izvješće pročitao je tajnik Dino
Sudra. Ukupni prihodi u 2017. godini DVD-a Lipovljani bili su 2.372.611 kuna, ukupni rashodi
2.136.106 kuna, a višak prihoda ostvarili su u

iznosu od 236,5 tisuća kuna. Za ovu godinu
planiraju ostvariti prihod u iznosu od 2.839.530
kuna.
Nakon izvješća Nadzornog odbora, izvješća
su prihvaćena, a rasprave od prisutnih članova
na skupštini - nije bilo.
Na kraju godišnje Skupštine DVD-a Lipovljani govorili su još Nikola Horvat, načelnik
općine Lipovljani i Danijel Ribarić, predsjednik
VZO Lipovljani.
Nikola Horvat, zahvalio se svim vatrogascima na njihov radu u vatrogasnom društvu,
čestitao im na značajnoj obljetnici društva,
izrazio zadovoljstvo ostvarenim radom i nastavkom rada za INA-u, te istaknuo da Općina
Lipovljani izdvaja za vatrogastvo zakonski
određena financijska sredstva, pa tako i za DVD
Lipovljani. Tako će biti i u ovoj godini. No, javno je na Skupštini rekao da mu se čini, kako u
odnosu DVD-a i općine Lipovljani ima određene
doze politikanstva, a to nije dobro za uspješnu
suradnju. Zaželio je da takav odnos prestane
jer on kao načelnik općine Lipovljani sa svima
udrugama želi dobro surađivati na zadovoljstvo
svih jer stanovnicima općine Lipovljani želi bolji
i kvalitetniji život.
Vatrogasno društvo u Lipovljanima
desetljećima je bilo nositelj vatrogastva na
širem području, jamac sigurnosti i zaštite, a bilo
je i dobrovoljno društvo s izuzetno velikim uspjesima i uvažavanjem, pa želi da tako uspješno
ostane i u sljedećim desetljećima, bez obzira na
2017. godinu i probleme u njoj.
U ime Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, Skupštinu je pozdravio i Danijel Ribarić,
predsjednik Zajednice, koji je također čestitao
na važnoj obljetnici društva i zaželio da se
cjelokupno vatrogastvo na području općine Lipovljani razvija i napreduje.
Damir SMETKO
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PRIJATELJSKA UTAKMICA KUGLAČA ‘SLAVONACA’ I KUGLAČICA ‘NOVSKE’,
UZ DAN ŽENA
Kuglači lipovljanskog‘Slavonca’i kuglačice
iz Novske, ovogodišnji Međunarodni dan
žena obilježili su na zanimljiv i zabavan
način. Organizirali su, u četvrtak, 8. ožujka,
međusobnu prijateljsku utakmicu, a tijekom
i nakon nje i zajedničko druženje, u prostoru
kuglane u Novskoj.
Za ŽKK Novska kuglale su: Ana Januš, Ljiljana Gulić, Ankica Keč, Ksenija Lekić, Snježana
Barberić, Smiljana Duda, Milka Peulić i Mirela
Zeman.
Za KK ‘Slavonac’ bacali su: Robert Repinc,
Darko Miško, Goran Musij, Danilo Herić, Neven
Hinić, Ratomir Đumlijan i Željko Vacula.
Utakmica je bila zanimljiva, a kuglanje
dobro. Kuglačice su se željele pokazati u što
boljem svijetlu, i kako se mogu nositi sa svojim
muškim kolegama, a kuglači su se trudili da ne
izgube kako ne bi bili predmet ismijavanja.
Zato je ova revijalna utakmica povodom Dana žena, bila vrlo lijepa i borbena, i
daleko više korisnija nego bilo koji trening.
Bila je uz to i ravnopravna, kuglačice su
odlično kuglale, no ipak su na kraju, što je
potpuno nevažno, izgubile sa 7:1. Ali, razlika u srušenim čunjevima je vrlo mala, pa bi
čak neriješeni rezultat bio najrealniji ishod
ovakve prijateljske utakmice.
Kuglači ‘Slavonca’ su se dobrano oznojili
kako bi nadjačali svoje protivnice, a sve će
to i kuglačima i kuglačicama dobro doći kod

USKRSNA
ČESTITKA
NAČELNIKA
Povodom nadolazećih
Uskrsnih blagdana svim
mještanima općine Lipovljani, svim ljudima dobre volje,
općinski načelnik Općine Lipovljani
u ime Općinskog vijeća Općine,
djelatnika općinske uprave i u svoje
osobno ime upućuje najiskrenije
čestitke.
“U vremenima kada teško pronalazimo izvore radosti i mira, simbol
pobjede dobra nad zlom i života nad
smrću, pruža nam novu duhovnu snagu. Najveći kršćanski blagdan – Uskrs
uz Isusovo uskrsnuće neka u svakom
od nas probudi ljubav jednih prema
drugima, te donese radost življenja
uz mir, zdravlje i sreću.“
U tom duhu, svim mještanima
Općine Lipovljani, čestitam najveći
kršćanski blagdan – Uskrs, sa željom
da u svima pobudi uskrsnu nadu, mir,
međusobno razumijevanje i snažniju
nadu u bolje sutra, te da na taj
način svatko na svom području pridonese boljitku svih mještana općine
Lipovljani.
Sretan i blagoslovljen Uskrs!
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Horvat

sljedećih prvenstvenih okršaja. Prvenstvene
lige su im u punom zamahu, a obje ekipe
natječu se u 2. hrvatskim kuglačkim ligama.
Ovakav poseban i zanimljiv način
obilježavanja Dana žena još jednom je
pokazao da su žene ravnopravne u našoj
sredini, da ih se uvažava i cijeni, te da se

one u sportu mogu nositi rame uz rame s
muškarcima. Za sav trud, i Dan žena, kuglači
‘Slavonca’ poklonili su im ruže, a kuglačice
su, tijekom zajedničkog druženja, kuglače
počastile kolačima. Vrlo lijepo i zanimljivo
obilježavanja Dana žena.
Damir SMETKO

USKRSNA ČESTITKA ŽUPNIKA
USKRSNO JUTRO JE ZORA SPASENJA
Isusova smrt i uskrsnuće označava završetak jednog svijeta
i početak nove ere. Uskrsno jutro je zora spasenja za sve koji
vjeruju. Biti kršćanin znači, prije svega, vjerovati u Uskrsnuće
Gospodina našega Isusa Krista, govor o uskrsnuću je jezgra
apostolskog propovijedanja, to je svjedočanstvo onih koji su
susreli uskrsloga Krista. O tome nam posebno govore Djela
apostolska. Danas je također potrebno da mi vjernici stavimo ovo otajstvo u
središte svojega života i vjerničkoga svjedočenja, te da nam uskrsnuli Krist bude
svakodnevni izvor radosti, nade, utjehe i snage u življenju i suživotu s drugima do
dana kada ćemo se sjediniti s njim u zajedništvu svih svetih.
U Očinskoj kući u koju smo pozvani od dana pojave na ovome svijetu. Nasuprot vjerničkog shvaćanja svetkovina Uskrsa stoji u današnjem vremenu i kulturi
razvodnjavanje srži i biti ove svetkovine. Kao što je s blagdanima Božića i Valentinova, tako i Uskrsno otajstvo doživljava u javnoj kulturi prikaz površnog blagdana
cvatuće prirode, obiteljskog blagdana ili jednostavno – neradnog dana. Dakako, da
je ovo sve istina, ali ostati samo na toj razini znači promašiti poruku Uskrsa. Za Uskrs
smo se spremali kroz ponudu Crkve koja nas poziva kroz korizmu na promišljanje
života, pokoru, ispovijed i odricanje da bismo površnost življenja nadišli unutarnjim duhovnim shvaćanjem, te da naše misli riječi i djela budu nadahnuti plodom
Uskrsa, a to je Duh Sveti. Uskrsnuti znači sve više zaživljavati darove Duha Svetoga:
mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji u svom osobnom
duhovnom životu, u obiteljskom životu, te na društvenoj razini.
Draga braćo i sestre, dragi krizmanici i prvopričesnici, dragi roditelji, ministranti, pjevači i župni suradnici i svi vjernici, pripremali smo se kroz korizmu da
prihvatimo plod uskrsnuća, imamo pravo slaviti i razlog radovati se Kristu Gospodinu koji nas otkupljuje, spašava, krijepi i jača. Objedinjeni oko euharistijskog stola
na Cvjetnicu, ušli smo s cvijećem i maslinovim grančicama u dom Gospodnji, bili
smo prisutni na dan ustanove euharistije na svetoj misi, došli smo razmatrati otajstvo Kristove muke na Veliki petak, raspoložili smo srca na Vazmenom bdijenju, te
si možemo s punim srcem čestitati radosnu i veliku svetkovinu Uskrsa! Neka nam
radost Vazmenoga otajstva bude izvor snage i jakosti za život svakodnevice kroz
koji hodamo prema vječnosti. Neka vam bude sretan i blagoslovljen Uskrs!
župnik Tomislav Pavlović
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Obilježavanje Dana Općine Lipovljani, Dana župe, Dana
škole i Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima
15. ožujak 2018.

17:00 sati – Književna večer posvećena Tarasu
Ševčenku
(Prostorije KPDU Karpata Lipovljani)
Nositelj programa: KPDU Karpati Lipovljani

16. ožujak 2018.
Obilježavanje Dana OŠ Josipa Kozarca

Dan otvorenih vrata
08:45 – 09:00 sati - Svečano otvorenje (hol škole)
09:00 – 11:00 sati - Radionice Učenje kroz igru
(učionice i školska dvorana)
Nositelj programa: OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani

Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima

12:00 sati – Izložba „Šuma okom šumara“
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)
Nositelj programa: Hrvatsko šumarsko društvo
ogranak Zagreb
12:30 – 13:00 sati - Stručni skup „Josip Kozarac –160.
obljetnica rođenja“
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani –
multimedijalna dvorana)
Sudjeluju: Hrvatske šume Uprava šuma podružnica
Zagreb, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Filozofski fakultet Osijek, HAZU Odsjek Vinkovci,
Učiteljski fakultet Zagreb, Institut za arheologiju RH,
Park prirode Lonjsko polje
Nositelji programa: Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Hrvatske šume Uprava šuma podružnica
Zagreb i Općina Lipovljani

Obilježavanje Dana Općine Lipovljani

16:00 sati - Svečana sjednica povodom obilježavanja
Dana Općine Lipovljani
(dvorana društvenog doma Lipovljani)

17. ožujak 2018.

10:00 sati - GO turnir
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)
Nositelj programa: HIGOU Zagreb

18. ožujak 2018.

12:15 sati - Kuhanje i podjela fiša i gulaša (park)
Sudjeluju: ŠRD Šaran Lipovljani, LD Srnjak Lipovljani
18:00 sati - Zajednički kulturno-umjetnički program
(društveni dom u Lipovljanima)
Sudjeluju: KUD Lipa Lipovljani, MPZ Lira Lipovljani, Češka
beseda Općine Lipovljani, Matica slovačka Lipovljani,
KPDU Karpati Lipovljani, Udruga umirovljanika Lipovljani,
PNAK Iskrice, OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani

19. ožujak 2018.
Josipovo - Dan župe i Dan Općine
Lipovljani

10:00 sati - Polaganje vijenaca na mjesnom groblju u
Lipovljanima
11:00 sati - Sveta misa u crkvi sv. Josipa u Lipovljanima
Izložba postavljena u Narodnoj knjižnici i čitaonici
Lipovljani bit će otvorena do 20. ožujka 2018. godine u
vremenu od 10.00 do 15.00 sati.

