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NAJAVA – ASFALTIRANJE LOKALNE
CESTE L33138 U KRALJEVOJ
VELIKOJ I PILJENICAMA, TE
SANACIJA DRVENIH MOSTOVA
Tijekom mjeseca lipnja, točnije drugom polovicom mjeseca, započet
će radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste L33138 u mjestu
Kraljeva Velika i Piljenice, a koja je u nadležnosti Županijske uprave za
ceste Sisačko-moslavačke županije.
Podsjetimo, općinski načelnik Nikola Horvat potpisao je sa
Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije, Ugovor
o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja lokalne
ceste L 33138 koja prolazi kroz mjesta Kraljeva Velika i Piljenice.
Nakon provedene javne nabave, najpovoljniju ponudu dostavila
je tvrtka Strabag d.o.o. Radove vrijedne gotovo 1,4 milijuna kuna
izvođač radova započet će drugom polovicom mjeseca lipnja, a sufinancirat će ih Općina Lipovljani i ŽUC SMŽ u omjeru 50-50.
Ovim Ugovorom sadržano je asfaltiranje kolnika u dužini 1500
metara u mjestu Kraljeva Velika, počevši od križanja sa ribnjačkom cestom pa prema Gradinama, i to u dva sloja (izravnavajući + habajući),
skidanje postojećih bankina i izrada novih, te izrada horizontalne
prometne signalizacije. Također, u Piljenicama će se u potpunosti sanirati dionica između dva drvena mosta uz rijeku Pakru, u dužini 800
metara, na način da će se izraditi posteljica cijelom trasom, asfaltirati
novi kolnik u dva sloja, izraditi bankine te odvodni kanal uz cestu.
U ovom projektu, uz Općinu Lipovljani i ŽUC SMŽ, sudjeluju i
Hrvatske šume d.o.o. koje su donirale 300 kubika kamenog materijala
za sanaciju ceste. Isto tako, uz potporu Hrvatskih šuma d.o.o., ŽUC-a
SMŽ i Općine Lipovljani, obnovit će se i dva drvena mosta preko rijeke Pakre, te tako dodatno povećati sigurnost prometa na cestama.
USKORO NAJAVLJUJEMO I OSTALE PROJEKTE KOJI ĆE SE REALIZIRATI U MJESTU PILJENICE!

OBAVIJEST – Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani
Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Lipovljani
Općina Lipovljani izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Lipovljani.
Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti svakim radnim
danom od 22. svibnja do 05. lipnja 2018. godine od 08:30 do
15:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Lipovljani, Trg hrvatskih
branitelja 3, Lipovljani
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka javnog uvida. O svim
prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Lipovljani u roku
30 dana.
Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Lipovljani moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja te se dostavljaju na adresu Općina Lipovljani, Trg hrvatskih
branitelja 3, Lipovljani ili osobno na istu adresu.
Za dodatna pitanja slobodno se obratite u Jedinstveni upravni
odjel na tel. 044/ 676 004.
Općina Lipovljani

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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PRIJELAZ NA DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI SUSTAV MOSLAVINE D.O.O. IZ KUTINE
Ovim putem obavještavamo sve korisnike
sustava vodoopskrbe o aktivnostima vezanim
za prijelaz na distributivni vodoopskrbni sustav
Moslavine d.o.o. iz Kutine preko vodospreme
Torovi.
Djelatnici tvrtke Moslavina d.o.o. izvršili su
višednevnu sveobuhvatnu internu kontrolu
funkcioniranja vodospreme Torovi u svim svojim pojedinim djelovima, te je ista u potpunosti
tehnički spremna za postupno puštanje vode u
vodoopskrbni sustav Općine Lipovljani.
Od ponedjeljka 21.05.2018. godine počinje
kontrolirana sekcijska distribucija vode po pojedinim naseljima i/ili regulacijskim mjestima
koja bi trebala trajati najkasnije do 30.05.2018.
godine. Planirani datum potpunog prijelaza na

distributivni sustav Moslavine je 01.06.2018.
godine.
Tijekom prijelaznog perioda prespajanja
na novi sustav moguće su lokalne povremene
pojave promjena u vodi (zbog novog režima
rada – promjene tlaka, temperature, smjera
tečenja i sl.), takve pojave sasvim su uobičajene
tijekom prijelaznog perioda, odnosno dok se
sustav ne ustabili. Za slučaj nekih neočekivanih
događanja i promjena tijekom perioda prespajanja (21.05. – 30.05.2018. godine) molimo
korisnike da nas obavijeste. Svim korisnicima

osigurana je tehnička služba poduzeća Moslavina d.o.o. i lokalnog opskrbljivača LIP-KOM d.o.o.
koja će po dojavi rješavati moguće probleme.
Nakon uspješno provedenog puštanja posljednje sekcije na novi režim rada uslijediti će
obavijest o potpunom prijelazu na novi distributivni sustav.
Sva zapažanja možete prijaviti:
- osobno u poduzeću LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani od 07-15h
- pisanim putem na adresu poduzeća ili email adresu info@lipkom.hr
- telefonom na broj 044/611-265 ili na broj
mobitela 099/667-6336
Unaprijed hvala na razumijevanju!

NASTAVAK REKONSTRUKCIJE TRGA SV. JOSIPA I TRGA HRVATSKIH BRANITELJA

Izvođač radova, tvrtka Kapitel d.o.o. iz
Ivanić Grada, koja je izvršila I. fazu radova
na projektu rekonstrukcije Trga sv. Josipa i
Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima, kroz
tjedan dana nastavit će s realizacijom ovog
veoma zahtjevnog projekta te započeti s radovima 2. faze rekonstrukcije.
Nakon
provedenog
postupka
javne nabave, na temelju koje je pristigla
samo jedna ponuda, tvrtke Kapitel d.o.o.,
ista je prihvaćena te je Općina Lipovljani s
izvoditeljem radova sklopila Ugovor vrijedan
1.089.221,94 kn.

U nastavku rekonstrukcije prvo će se
izvršiti iskop stare ceste od Pekare pa sve do
Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani, nakon
čega će se krenuti u izradu posteljice, slivnika
te postavljanje rubnjaka. Nakon što se napravi
kompletna priprema za asfaltiranje, prvo će se
asfaltirati nosivi sloj od križanja sa Sajmišnom
ulicom pa do knjižnice, nakon čega će se cijelom dužinom rekonstruirane prometnice,
od Vatrogasnog doma do knjižnice, ugraditi
habajući, završni sloj asfalta. Paralelno s time, u
pješačku stazu ugradit će se kamene kocke, te
urediti zeleni otoci i javne površine. S obzirom

da je druga faza radova tehnički mnogo manje
zahtjevnija od prve, rok za izvođenje ovih radova predviđenih troškovnikom je 45 dana,
nakon čega će Trg sv. Josipa i Trg hrvatskih
branitelja poprimiti sasvim novu vizuru.
Ovako novouređen uži centar Lipovljana bit
će spreman za doček mnogobrojnih posjetitelja
i uzvanika, koji se očekuju uoči najznačajnije
manifestacije nacionalnih manjina u RH, Lipovljanskih susreta.
Podsjetimo, cijelim projektom ‘Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja’
obuhvaćena je kompletna rekonstrukcija centra naselja Lipovljani, odnosno kompletna
rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih
branitelja, što podrazumijeva izradu DTK instalacija, rekonstrukciju i izgradnju nogostupa,
zatim izgradnju parkirališta i dva autobusna
ugibališta, te na kraju kompletnu rekonstrukciju kolnika prometnice od Vatrogasnog doma
u Lipovljanima do križanja Kolodvorske i Ulice
braće Radića (oko 600 m), zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko bunara, na križanju
Kolodvorske i Ulice braće Radić).
Ukupna procijenjena vrijednost cijelog
projekta iznosi oko 4.200.000 kuna, a budući da
je realizacija ovoga projekta izuzetno zahtjevna
i u tehničkom, ali i u financijskom smislu, kompletna rekonstrukcija je planirana u fazama.

POTPISAN UGOVOR SA MINISTARSTVOM REGIONALNOG RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE VRIJEDAN 150.000 KUNA
U srijedu, 16. svibnja 2018. godine, u hotelu Panorama u Zagrebu, održano je svečano
potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prema
Programu održivog razvoja lokalne zajednice i
Programu podrške regionalnom razvoju, putem
kojih je slabije razvijenim jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave dodijeljeno
80 milijuna kuna za razvojne projekte.
U ime Ministarstva, svečanosti potpisivanja nazočila je i Ministrica regionalnog
razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela Žalac,
sa suradnicima. U svom uvodnom obraćanju,
ministrica Gabrijela Žalac istaknula je kako je interes lokalne zajednice za provođenjem ovakve
vrste programa jako velik, te kako Ministarstvo
godišnjim programima putem raznih aktivnosti želi utjecati na održivost razvoja lokalne

zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture.
Program podrške regionalnom razvoju i
Program održivog razvoja lokalne zajednice,
nacionalne su mjere koje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije provodi
u cilju ostvarenja ujednačenog regionalnoga
razvoja, a koncipirani su kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i
predstavljaju podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te
jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.
Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je i općinski načelnik Općine Lipovljani
Nikola Horvat, koji je za sufinanciranje projekta
modernizacije nerazvrstanih cesta na području
općine Lipovljani potpisao Ugovor na iznos od
150 tisuća kuna.
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OTIMANJE OBRADIVOG ZEMLJIŠTA DOMAĆIM POLJOPRIVREDNICIMA
OPET SE PONAVLJA U LIPOVLJANIMA

Nikola Horvat, općinski načelnik Općine Lipovljani, uz prisustvo Željka Lenarta, saborskog
zastupnika, te predstavnike poljoprivrednih
proizvođača s područja Općine Lipovljani,
održao je u utorak, 15. svibnja 2018. godine
konferenciju za medije na kojoj je izrazio svoje
nezadovoljstvo i negodovanje zbog bespravnog
obrađivanja poljoprivrednog zemljišta u Lipovljanima pod nazivom ‘Hatnjak’, a koja je u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Problem otimanja poljoprivrednog zemljišta
domaćim poljoprivrednicima s područja
Općine Lipovljani, a koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, ponovno je gorući problem u
Lipovljanima.
Bespravno i nemoralno uzurpiranje, nezakonito ulaženje u posjed poljoprivrednog
zemljišta na području općine Lipovljani, a koje
je u vlasništvu Republike Hrvatske, razlog je
sazivanja konferencije za medije, kojom je
načelnik Nikola Horvat želio upoznati javnost
sa problemom kojim se lokalna samouprava
i poljoprivrednici u Lipovljanima u posljednje
vrijeme suočavaju.
Naime, još od prosinca 2017. godine, na
službenike Općine Lipovljani te općinskog
načelnika vrši se pritisak od lokalnih poljoprivrednika koji žele da im se izda potvrda o
mirnom posjedu za poljoprivredno zemljište na
Hatnjaku, koje je u vlasništvu RH, iako zemlju
nisu prethodno obrađivali. Uz to, tek nedavno,
točnije 29. ožujka 2018. godine bivši zemljoposjednik Hatnjaka sudskim je putem, nakon
višegodišnjeg postupka sudske ovrhe izveden
iz posjeda, nakon čega je za zemljište interes
postajao još veći.
Podsjetimo,
poljoprivredno
zemljište
pod nazivom Hatnjak, veličine je cca 95 ha, i
nalazi se na jugozapadnoj granici Općine Lipovljani, između željezničke pruge M103 Dugo
Selo-Novska i ŽC Ž3124. Unutar tog zemljišta
Urbanističkim planom uređenja poduzetničke
zone „Hatnjak“ točno je definirano i područje
obuhvata zone, te njezina ukupna površina od
51,46 ha.
Sukladno odredbama novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odmah po donošenju
istog, Općina Lipovljani krenula je u izradu
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem, na temelju kojeg će se i raspisivati natječaj. No sve je kulminiralo drugom
polovicom mjeseca travnja, kada su dvojica
poljoprivrednika (jedan s područja Općine Lipovljani, drugi s kutinskog područja) bespravno
i nezakonito ušli u poljoprivredno zemljište na
Hatnjaku, kršeći sve odredbe koje propisuje Zakon, te obradili i posijali cca 75 ha zemlje, a sve u
cilju ostvarivanja mirnog posjeda te sakupljanja
dodatnih bodova koji bi im jamčili prednost
pred lokalnim i domicilnim poljoprivrednim
proizvođačima, prilikom raspisivanja natječaja
za navedeno poljoprivredno zemljište.
Prvi, lokalni poljoprivrednik s područja
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Općine Lipovljani, prvi put
ušao je u Hatnjak 07. prosinca 2017. godine, te uz
pomagače preorao cca 10 ha.
Po dojavi sumještana kako
netko bespravno obrađuje
zemlju, kontaktirana je Poljoprivredna inspekcija koja
je isti dan s komunalnim redarom obišla teren. No
po njihovom dolasku, poljoprivrednici su ih
uočili te pobjegli s mjesta događaja, o čemu je
napravljen i zapisnik. S obzirom na informacije
tko je obrađivao zemlju, dana 12. prosinca 2017.
godine poljoprivredna inspekcija obavlja nadzor nad osumnjičenom strankom, gdje stranka
priznaje kako je obradila cca 10 ha poljoprivrednog zemljišta pod nazivom Hatnjak. Nakon što
je zapisnik poslan i u Državno odvjetništvo,
lokalni poljoprivrednik kontaktirao je poljoprivrednu inspekciju te izjavio kako od 12.
prosinca 2017. godine više nije poduzimao nikakve agrotehničke zahvate na Hatnjaku, a sve
kako bi se obustavio daljnji postupak protiv
njega. To se i dogodilo, jer je poljoprivredna inspekcija zapisnik o činjenici da stranka više nije
u posjedu te da je do tada izvršila samo oranje,
dostavila Općinskom državnom odvjetništvu
u Sisku. A Općinsko državno odvjetništvo je
pak Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za
poljoprivredno zemljište dostavilo dopis kako
nema osnove za pokretanje postupka radi predaje u posjed i naplate naknade za neovlašteno
korištenje
poljoprivrednog
zemljišta
u
vlasništvu RH, obzirom da se Poljoprivredna
inspekcija dopisom od 28. ožujka 2018. godine očitovala da stranka više nije u posjedu
predmetnog zemljišta, te da je u razdoblju od
4.-7.12.2017. (a stranka je izjavila da je bila u
posjedu do 12.12.2017.) godine izvršena samo
radnja oranje, te da se ne može sa sigurnošću
utvrditi niti o kojim se česticama radi.
Sukladno navedenom postupak protiv
poljoprivrednika je obustavljen, no on je svejedno odlučio nastaviti obrađivati isto zemljište,
te je izorao i posijao cca 25 ha zemlje. Općina
Lipovljani je ponovno reagirala te je prijavila
poljoprivrednika Poljoprivrednoj inspekciji o
uzurpaciji dana 23.travnja 2018. godine, gdje je
inspekcija izašla na teren te utvrdila stanje kao
u prijavi. Dva dana kasnije, Poljoprivredna inspekcija obavila je još jedan nadzor, u nazočnosti
prijavljene stranke, gdje je zapisnički utvrđena
izjava poljoprivrednika kako je uzorao i zasijao
cca 20 ha poljoprivrednog zemljišta na Hatnjaku, unatoč prethodnoj izjavi inspekciji gdje je
izjavio kako neće nastaviti s radovima bez prethodno pribavljene suglasnosti (koju nema), ali
da je voljan platiti sve obveze i kazne za njegovo
korištenje.
Drugi bespravni ulazak u poljoprivredno
zemljište Hatnjak dogodio se nedavno, od 27.29. travnja 2018. godine, počevši 27.travnja
(petak) u 17 sati. Dakle, u vrijeme kada općinske
i mnoge druge službe završavaju sa svojim radom, kada se znalo da će mnogi službenici otići
na produženi vikend, jer je praznik rada (1.5.)
padao na utorak.
Stranka iz susjedne općine je uz pratnju
još trojice prijatelja ušla u Hatnjak, te su u dva
dana i dvije noći izorali i posijali cca 50 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
Općina Lipovljani je reagirala po dojavi

lokalnih poljoprivrednika o bespravnom ulasku
u Hatnjak, pozvala policiju i Poljoprivrednu inspekciju, u subotu, 28.04.2018. Na terenu je bio
prisutan i komunalni redar. Po dolasku policije
ostao je samo jedan poljoprivrednik s kojim su
policija i poljoprivredna inspekcija napravili zapisnik, dok su drugi pobjegli.
Nakon što su se policija i Poljoprivredna inspekcija udaljili, poljoprivrednici koji su pobjegli,
vratili su se te su svi zajedno nastavili obrađivati
zemlju.
Tek u petak, 11. svibnja Općina Lipovljani
zaprimila je zapisnik Poljoprivredne inspekcije
(od 7. svibnja), uz uzimanje izjave 3 stranke, od
kojih su dvojica braća, te Izvješće poljoprivredne
inspekcije od 10. svibnja. Postavlja se pitanje
zbog čega treba toliko dugo (desetak dana)
čekati da se izradi zapisnik?
Prva stranka (a koja je vlasnik OPG-a koji u
sustavu Arkod ima upisano 54 ha zemlje) izjavljuje kako će sve objasnit njegov brat (koji pak
nije upisan u Upisnik poljoprivrednika, ne posjeduje nikakvu mehanizaciju, ali je zaposlenik u
njegovom OPG-u). A brat je izjavio slijedeće: da
je on započeo oranje 27. travnja 2018. iz razloga
što je vidio da to zemljište već dulji niz godina
nije obrađeno, te da je za pomoć angažirao
brata koji je uz to što je vlasnik OPG-a, isto tako
vlasnik i jedne tvrtke koja je upisana u Upisnik
poljoprivrednika, te koja ima upisano u Arkodu
oko 100 ha zemlje. Za oranje su koristili upravo traktore te firme. Isto tako, za pomoć je
angažirao još jednu osobu iz istog sela, koja je
koristila svoj traktor, i koja „navodno“ nije znala da se radi o neovlaštenom ulasku u posjed.
Dakle, čovjek koji nema strojeve, nema OPG,
odlučio je obrađivati zemlju, uz izjavu kako je
činjenica da nema pravnu osnovu za ulazak u
zemljište, ali da ga je na to potaknula činjenica
da je ono dugo zapušteno, te da je spreman
platiti zakupninu.
„Iz navedenih primjera vrlo je lako zaključiti
kako se radi o pokušaju izigravanja sustava,
malverzaciji, davanju lažnih izjava, a sve kako
bi se odugovlačilo sa samim procesom, kako bi
se cijela priča zakomplicirala što je više moguće,
te kako bi uzurpatori u cijeloj ovoj priči ipak
nekako došli u posjed zemljišta, ili dobili bilokakav dokument koji bi im omogućio ostanak
na zemljištu, dok s druge strane lokalni poljoprivrednici koji su također zainteresirani za tu
zemlju, u miru čekaju raspisivanje natječaja i sve
ono što Zakon i razni pravilnici propisuju“ – izjavio je općinski načelnik Nikola Horvat.
Također je napomenuo kako je na snazi
novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, te da
je sada jedan prijelazni period između starog i
novog Zakona, gdje uzurpatori znaju da će se
raspisivati natječaj, znaju da postoji način kako
bespravno zaposjesti zemlju, ostvariti miran
posjed, prikupiti dodatne bodove i ostvariti
prednost kod natječaja ispred lokalnih, domicilnih poljoprivrednika koji se poljoprivredom
bave generacijama i kojima je zemlja jedini
izvor prihoda o kojem im ovisi egzistencija.
Također, općinski načelnik je napomenuo kako
je žalosno da uzurpatore u sve ovo upućuju upravo pravne službe te njihovi odvjetnici.
Nakon svega Nikola Horvat postavlja nekoliko pitanja: Da li postoje manjkavosti – „rupa“
u novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu?
Da li je ovo ciljano, u smislu da novi Zakon
dozvoljava ovakvu mogućnost bespravnog

www.lipovljani.hr

ulaženja u posjed, odnosno da zemljoposjednik
bespravno uđe u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta, obradi i posije zemlju, a da ga
potom Zakon štiti da taj usjev-urod mora i pobrati, te da ga do tada nitko ne može izvesti iz
posjeda?
Što će biti sa mirnim posjedom, odnosno sa
dodatnim bodovima, kada se službeno raspiše
natječaj? Da li će oni koji su na jedan nezakonit
način ušli u posjed, da li će oni ostvarivati pravo
u odnosu na one koji su se držali Zakona i koji
nisu ulazili nezakonito u zemljište?
„Poljoprivredno zemljište je u vlasništvu
RH, a RH zastupa Državno odvjetništvo. Dakle, Državno odvjetništvo može i mora u ime
Republike Hrvatske ustat protiv uzurpatora
tužbom za smetanje posjeda. Ukoliko se takva tužba ne podnese u roku 30 dana od dana
saznanja za smetanje posjeda, onda uzurpatori
postaju mirnim posjednicima. A TO SE NE SMIJE
DOGODITI!“ – izjavio je Nikola Horvat te dodao
u nastavku: „Općina Lipovljani nema ništa od
toga da se uzurpatorima naplati kazna, ali ima

od toga da se istima zabrani smetanje posjeda i
naloži povrat u prijašnje stanje.
Za ovaj postupak nije nadležna Općina Lipovljani, već Republika Hrvatska, čiji interes
zastupa nadležno Državno odvjetništvo.“
Općina Lipovljani obavijestila je Državno
odvjetništvo koje štiti interese RH da se dogodila uzurpacija i da postoji pravni instrumentarij
kojim se to može spriječiti.
Stoga načelnik apelira na Državno
odvjetništvo, na Ministarstvo poljoprivrede, da
poduzmu sve radnje u njihovoj nadležnosti,
da se čim prije krene s tužbom, jer iz Ovršnog
zakona ima instrument privremenih mjera
zabrane, i da se pravovremeno onemogući
uzurpatorima nastavak obrade zemlje koju su
bespravno zaposjeli, da zabrane ovakav bespravan način ulaženja u posjed, izigravanje sustava
i birokracije, te da se izda nalog poljoprivrednicima koji su bespravno ušli u poljoprivredno
zemljište u vlasništvu RH, da izađu iz posjeda,
zemlju dovedu u prvobitno stanje (na njihov
trošak), te da snose određene sankcije za ovo

što rade.
Saborski zastupnik Željko Lenart napomenuo je kako bi lokalni poljoprivrednici, koji žive
od zemlje, trebali imati prednost pri raspodijeli
zemlje, Dodao je kako im je ovakvim nezakonitim uzurpacijama, to onemogućeno. Lenart
je rekao i kako je u Hrvatskoj problem što se
sustav raspao, ne postoji, ne funkcionira, a i
pravosuđe kao i DORH ne funkcioniraju kako
treba, pa su takve stvari kod nas uobičajene.
Također, ukazao je na manjkavosti novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te napomenuo
kako saborski zastupnici iz redova HSS-a nisu
glasali za donošenje ovog zakona jer nije dobar,
a to se vidi po brojnim sličnim slučajevima koji
se događaju i u drugim gradovima i općinama.
Po završetku tiskovne konferencije, općinski
načelnik Nikola Horvat ponovio je kako očekuje
da Državno odvjetništvo žurno reagira te podnese tužbe protiv uzurpatora za smetanje
posjeda, nakon čega su se svi sudionici konferencije uputili do spornog poljoprivrednog
zemljišta ‘Hatnjak’.

OPĆINA LIPOVLJANI ZAJEDNO S ŽUPANIJOM NASTAVLJA
SUBVENCIONIRATI PODUZETNIČKE KREDITE I U 2018. GODINI
Općina Lipovljani i ove
godine nastavlja projekt
subvencioniranja
kamata
na poduzetničke kredite
u malom poduzetništvu i
turističkoj djelatnosti, kao
partner Sisačko-moslavačke
županije. Ugovor o nastavku
višegodišnjeg projekta subvencioniranja kamata malim
poduzetnicima za njihove
poduzetničke kredite, potpisao je u Sisku, u četvrtak, 19. travnja Nikola
Horvat, načelnik općine Lipovljani.
Projekt o sufinanciranju poduzetničkih
krediti vodi Sisačko-moslavačka županija, u
zajedništvu, odnosno u partnerstvu s jedinicama
lokalne samouprave s područja čitave županije.
To je jedna od potpornih mjera Operativnog
plana pomoći malom gospodarstvu i turizmu
na području Sisačko-moslavačke županije, koja
zajedno s gradovima i općinama omogućava
vrlo pristupačne poduzetničke kredite. Kako
bi malim poduzetnicima i turističkim djelatnicima s područja općine Lipovljani, također,
omogućili vrlo povoljne kredite s vrlo malom

kamatom, Općina Lipovljani partner je Sisačkomoslavačkoj županiji, u tom projektu od
početka ovakve potpore malim poduzetnicima.
U 2018. godini subvencionirat će kamate na
kredite koje će poduzetnici koristiti kod pokretanja poduzeća ili za njihovo poslovanje, a koje
će ugovarati kod poslovnih banaka. Uz subvenciju kamate Sisačko-moslavačke županije do 2 %,
te jedinica lokalne samouprave od 1-2 %, najniža
kamatna stopa za poduzetnike može biti iznimno
mala, od svega 0,25 %. To je vrlo povoljno, kredita
s manjom kamatom nema na hrvatskom tržištu
novca, pa je popisivanje ugovora o zajedničkoj
subvenciji Općine Lipovljani i Sisačko-moslavačke

županije u 2018. godini bilo
planirano još početkom ove godine, kod donošenja proračuna
općine Lipovljani.
Ugovore o zajedničkom
sudjelovanju
u
projektu
‘Poduzetnički krediti 2018.’
u ime Sisačko-moslavačke
županije potpisao je župan Ivo
Žinić, a u ime Općine Lipovljani, načelnik Nikola Horvat.
Uz njega su, na zajedničkom
potpisivanju ugovora o poduzetničkim kreditima u Sisku bili još predstavnici 12 lokalnih
jedinica. U projektu subvencioniranja kamata
malim poduzetnicima, s područja županije
sudjeluju još gradovi: Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Popovača, Kutina, Novska i Glina, te uz
Lipovljane, još i općine Hrvatska Dubica, Lekenik, Donji Kukuruzari, Dvor, Topusko i Majur.
Prema riječima župana Ive Žinića, tijekom
potpisivanja ugovora, ovim zajedničkim projektom stvoren je fond kojim će se sufinancirati
kamate poduzetnicima u iznosu od oko 100 milijuna kuna kredita.
Damir SMETKO

ODRŽAN RADNI SASTANAK U HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ
KOMORI, ŽUPANIJSKOJ KOMORI SISAK
Na inicijativu Općine Lipovljani, u četvrtak
13.04. održan je informativno radni sastanak
u HGK, županijskoj komori Sisak, gdje je rukovodstvo Općine predstavilo tekuće i buduće
planirane projekte u Općini Lipovljani te plan
razvoja i promidžbe gospodarskih zona. Na
sastanku su sudjelovali Nikola Horvat, načelnik
Općine Lipovljani, Tomislav Lukšić, predsjednik
Općinskog vijeća te ispred HGK ŽK Sisak predsjednik Boris Mesarić i direktorica Brankica Grd.
Prenešena je informacija kako je realizacija investicije gradnje čvora Lipovljani pri samom
završetku te da se uskoro očekuje otvorenje,
pri čemu Lipovljani dobivaju prometnicu sa
kompletnom infrastrukturom i sami izlaz na autocestu A3 naposredno u gospodarskoj zoni. U

okviru gospodarskih tema, načelnik
i predsjednik vijeća iznesli su inicijativu Općine Lipovljani za planiranje
održavanja diplomatsko-gospodarskog skupa u okviru Lipovljanskih
susreta 2018., čemu je HGK dala potpunu podršku te je odlučeno kako će se skup
svakako održati u partnerskom odnosu. S obzirom na lipovljansku multietničnost i dobre
kontakte sa matičnim državama naših manjina,
domaće poduzetnike, otvorenje izlaza na autocestu A3, konkurentske prednosti i početak
promidžbe gospodarskih zona, takav diplomatsko-gospodarski skup od izuzetnog je značaja za
Općinu Lipovljani i šire. Rukovodstvu HGK ŽK Sisak je ukratko prezentiran i već postojeći interes

investitora za konkretna ulaganja u Gospodarsku zonu ‘Blatnjača’, ali i problematika na koju
investitori i jedinice lokalne samouprave nailaze
prilikom adminstrativnih priprema. U skorom
periodu planiran je i sljedeći radni sastanak na
obostrano zadovoljstvo, radi konkretiziranja
aktivnosti u svrhu promidžbe gospodarskih
zona i stvaranja što boljih uvjeta za potencijalna
ulaganja na područje Općine Lipovljani i cijele
Sisačko-moslavačke županije.
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POSTAVLJEN ‘BRODIĆ MATEJ’ NA DJEČJEM
IGRALIŠTU U PARKU U LIPOVLJANIMA

Na sam praznik rada, 1. svibnja, na dječjem
igralištu u parku u centru Lipovljana, i službeno
je „otvorena“ moderna sprava za igranje i zabavu djece, koja svakodnevno borave u parku
i uživaju na postojećim spravama za igranje.
Novu napravu za igranje omogućio je Mjesni
odbor Lipovljani, koji je svoja ovogodišnja
sredstva iz proračuna općine Lipovljani odlučio
uložiti u bolji i kvalitetniji sadržaj dječjeg
igrališta u Lipovljanima, a napravu su postavili
djelatnici tvrtke ‘Kova’ iz Velike Gorice, koja se i
bavi izradom opreme za dječja igrališta.

Nova naprava u dječjem
igralištu nosi proizvođački
naziv ‘Brodić Matej’, u stvarnosti je višenamjenska sprava
veličine 4,5 puta 4,5 metra,
koja ima ljestve za penjanje
na toranj, tobogan dužine
3,2 metra, konop za penjanje,
ljuljačku i pramac ‘brodića’
koji je mali pješčanik. Vrijednost ove naprave
iznosi 25.000 kuna. Na otvorenju, uz predsjednicu
MO Lipovljani, Dubravku Hubak, te ostale članove
Mjesnog odbora, djecu i roditelje, prisustvovao je
i načelnik općine Lipovljani Nikola Horvat. ‘Način
rada i funkcioniranja Mjesnog odbora Lipovljani
može biti za primjer drugim mjesnim odborima.
Kontinuirano održavanje sjednica, te potpuno
zalaganje svih članova Mjesnog odbora jamac su
kvalitetnog i uspješnog rada, a rezultate možemo
vidjeti i danas. Čestitam svim članovima Mjesnog
odbora na uspješnoj realizaciji ovog projekta te

izražavam zadovoljstvo načinom rada odbora’ –
rekao je načelnik Nikola Horvat.
Da članovi Mjesnog odbora Lipovljani
zaista kvalitetno rade, potvrđuju to i ostali projekti koje su uspješno realizirali u posljednje
tri godine, koliko je odbor u ovom sastavu. U
2015. godini sudjelovali su sa 10.000,00 kuna
u izgradnji staze na groblju u Lipovljanima, u
2016. godini kupili su i poklonili dječjem vrtiću
„Iskrica“ Lipovljani igračke i klima uređaj u vrijednosti 13.000,00 kuna, dok su prošle godine
nogometnom klubu „Slavonac“ kupili nove aluminijske golove u vrijednosti 10.000,00 kuna, te
na taj način omogućili najmlađim uzrastima uvjete potrebne za uspješan nastavak natjecanja.
Dubravka Hubak, predsjednica MO Lipovljani, zahvalila se svim članovima Mjesnog
odbora na aktivnom radu, zalaganju i dolasku
na sjednice, a posebno općinskom načelniku
Nikoli Horvatu koji prepoznaje kvalitetan rad
odbora te im daje punu podršku.

ODRŽANA ‘ZELENA AKCIJA’ ČIŠĆENJA PRIRODE OD DIVLJIH DEPONIJA
NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI
Uz ovogodišnji Dan planeta Zemlje, na
području općine Lipovljani, organizirana je
ekološka akcija čišćenja okoliša, a održana je u
subotu, 21. travnja. Više od 30 volontera i ljubitelja prirode s nelegalnih i divljih deponija
prikupili su pune dvije traktorske prikolice i pun
kamion za odvoz smeća, raznog otpada, koji je
odbačen uz poljske putove i jarke.
Akcija čišćenja okoliša i zaštita prirode na
području općine Lipovljani započela je iza 9
sati ujutro, a nešto više od 30-tak aktivista, organiziranih u dvije grupe i s po jednom traktorskom
prikolicom krenulo je u čišćenje okoliša, kojeg tijekom godine, neodgovorni pojedinci zagađuju
raznim odbačenim smećem. Na žalost, lijepu i
očuvanu prirodu i okoliš općine Lipovljani time
zagađuju, uglavnom, na istim mjestima, uz
poljske putove i po rubovima šume.
Prva grupa krenula je iz Lipovljana, preko
Brdašća u pravcu Piljenica, pa je uz županijsku
cestu čistila odbačene vreće sa raznim otpadom. Nastavila je čišćenje uz rub šume i
uz poljski put kraj pruge, gdje iz godine u
godinu buja divlje odlagalište, iako već niz
godina lipovljansko komunalno poduzeće
odvozi raznovrsni otpad, a godinu i pol postoji i reciklažno dvorište u Lipovljanima, gdje se

sav taj otpad može odložiti. Za dva sata
akcije čišćenja, do vrha je napunjena velika traktorska prikolica raznog smeća i
građevinskog otpada, te veći dio kamiona za odvoz smeća ‘Lipkom servisa’.
Na zapadnoj strani Lipovljana, uz
cestu prema Kozaricama, i uz sporednu
cestu prema groblju i lovačkoj kući u
Krivaju, druga grupa za dva i pol sata nakupila
je, također, punu traktorsku prikolicu smeća i
otpada. Vaditi odbačeni otpad iz dublje depresije kraj poljskog puta u Krivaju, volonterima
‘Zelene čistke’, pomogli su i djelatnici Šumarije
Lipovljani. Uz pomoć bagera i prikolice, petero
djelatnika Šumarije Lipovljani, pomagali su volonterima izvući i utrpati teži otpad. Uz pomoć
stroja očistili su i napunili jednu prikolicu otpada
s dijela zarasle deponije, na koju se otpad dovozi
već niz godina, na rubu šume u Krivaju.
Vrijedni volonteri ‘Zelene akcije’ iz Lipovljana,
od kojih većina na čišćenju okoliša i zbrinjavanju
divljih deponija sudjeluju već niz godina, do
podne su napunili traktorske prikolice i kamion
za odvoz smeća, pa je akcija završila za tri sata
vrijednog, ali uglavnom, prljavog i mučnog rada,
kojeg uzrokuju nesavjesni pojedinci.
Svi volonteri na čišćenju okoliša, djelatnici

‘Lipkom servisa’ koji im pomažu prijevozom i
radom, te djelatnici Šumarije Lipovljani, nakon
održane akcije počašćeni su ručkom koji je priredilo Lovačko društvo ‘Srnjak’ iz Lipovljana, uz
podršku Općine Lipovljani i načelnika Nikole Horvata, koji je i sam cijelo vrijeme radio na čišćenju
divljih deponija uz poljski put kraj pruge.
Iako se ove godine najveća ekološka kampanja u Hrvatskoj, ‘Zelena čistka’ održava u
mjesecu rujnu, u sklopu globalne akcije ‘Let’s do
it’ (‘Učinimo to’), a koja se provodi u suradnji s
preko 150 zemalja svijeta, na području općine
Lipovljani akcija čišćenja prirode održana je
tradicionalno u mjesecu travnju, kao i prijašnjih
godina. Po potrebi, može se organizirati još i u
rujnu. Velik posao na čišćenju i uklanjanju divljih
deponija otpada je napravljen, no na žalost, sve
divlje deponije još nisu uklonjene.
Damir SMETKO

OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU PROMETNICE – NERAZVRSTANE CESTE NC LIP 11 (Samoborska ulica)
Sukladno Članku 3. Stavak 1. točka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i
36/15), Članku 24. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani ( Službeni vjesnik, broj: 7/14), komunalni redar Općine Lipovljani
donosi ODLUKU o privremenom zatvaranju prometnice – nerazvrstane
ceste NC LIP 11, Samoborska ulica, u mjestu Lipovljani.
Navedena prometnica privremeno se zatvara za promet vozilima zbog
početka izvođenja radova na izgradnji Sekundarne kanalizacijske mreže
naselja Lipovljani – faza II.A. – kanal 5, a kako će se radovi na izgradnji sustava odvodnje u Samoborskoj ulici odvijati u pojasu prometnice, istom
neće biti moguće nesmetano odvijanje prometa vozilima.
Cesta će za promet biti zatvorena od 28. svibnja 2018. godine do
završetka radova, a najkasnije do 22. kolovoza 2018. godine.
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Podsjetimo, nastavak je to izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže
u naselju Lipovljani, a koju Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih
građevina na području aglomeracije Lipovljani sufinanciraju Hrvatske vode s
80% ukupnog iznosa, dok Općina Lipovljani osigurava preostalih 20% ukupno
ugovorenog iznosa. Radove na izgradnji 369m kanalizacijske mreže u Samoborskoj ulici izvodit će tvrtka BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. iz Zagreba, a prema
glavnom i izvedbenom projektu tvrtke Tenzor d.o.o. koja će ujedno obavljati
i stručni nadzor građevinskih radova. Važno je napomenuti kako ugovoreni
radovi obuhvaćaju i izradu potpuno novog asfaltnog kolnika s pripadajućom
podlogom kao i uređenje bankina i odvodnih kanala u Samoborskoj ulici.
Vrijednost ovih radova faze II.A. iznosi 857.152,70 kn + PDV, dok cjelokupna
investicija 2. faze, a koja uključuje izgradnju kanalizacijske mreže u Samoborskoj, Željezničkoj, Ratarskoj i Ulici sv. Barbare iznosi 3.341.430,50 kn + PDV.
OPĆINA LIPOVLJANI
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MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
SUFINANCIRALO PRVU FAZU REKONSTRUKCIJE TRGA SV. JOSIPA I TRGA
HRV. BRANITELJA U LIPOVLJANIMA, IZNOSOM OD 500.000,00 KN

Izvođač radova, tvrtka Kapitel d.o.o. iz Ivanić
Grada ovih dana završava radove prve faze
projekta Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga
hrvatskih branitelja u Lipovljanima.
Podsjetimo, projekt rekonstrukcije Trga sv.
Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima
pripreman je gotovo tri godine, a u samoj pripremi postupno su rješavani imovinsko pravni
odnosi, geodetsko-katastarska izmjera sa elaboratima, urbanističko-arhitektonsko-prometna
rješenja praćena izradom tehničke dokumentacije sa troškovnicima, te prekategorizacija
cesta, nakon čega je izdana i građevinska dozvola za ovaj projekt, čime su stvoreni uvjeti za
apliciranje i kandidiranje projekta na natječaje.
U pripremu ovoga projekta i tehničke dokumentacije uloženo je oko 100.000 kuna, a
kompletne troškove financirala je Općina Lipovljani. Ovim projektom obuhvaćena je kompletna
rekonstrukcija centra naselja Lipovljani, odnosno kompletna rekonstrukcija Trga sv. Josipa i
Trga hrvatskih branitelja, što podrazumijeva
izradu DTK instalacija, rekonstrukciju i izgradnju nogostupa, zatim izgradnju parkirališta
i dva autobusna ugibališta, te na kraju kompletnu rekonstrukciju kolnika prometnice od
Vatrogasnog doma u Lipovljanima do križanja
Kolodvorske i Ulice braće Radića (oko 600 m),

zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko
bunara, na križanju Kolodvorske i Ulice
braće Radić).
Ukupna procijenjena vrijednost ovoga projekta iznosi oko 4.200.000 kuna, a
budući da je realizacija ovoga projekta
izuzetno zahtjevna i u tehničkom, ali i u
financijskom smislu, kompletna rekonstrukcija je planirana u fazama.
Za prvu fazu ovih radova bila je planirana rekonstrukcija ceste od Vatrogasnog
doma pa do Sajmišne ulice, za što je i sklopljen
osnovni ugovor na iznos 580.000,00 kuna netto.
No zbog specifičnosti radova i odnosa stvarnog
stanja na terenu i projektiranog stanja, pojavio se problem prekida radova na predviđenoj
stacionaži, jer na predviđenom mjestu niveleta
novoprojektirane prometnice bila je cca 40 cm
niža od postojeće prometnice i priključnih cesta. Kako bi se izbjegla prilagodba novoizvedene
prometnice, te izrada dodatnih rampi, a samim
time i povećanje troškova radi izvedbe privremenih kolničkih konstrukcija koje bi se prije
nastavka projekta morale ukloniti,
Općina Lipovljani sklopila je sa izvođačem
radova aneks ugovora, na maksimalni dozvoljeni iznos od 30% postojećeg ugovora. Ovim
dodatkom ugovora omogućio se produžetak
realizacije projekta, sve do mjesta gdje će se novoprojektirana niveleta uklopiti sa postojećom.
Ukupna vrijednost izvedenih radova prve faze
iznosi 939.660,00 kn, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije sufinanciralo ove radova sa iznosom od
500.000,00 kuna.
Općina Lipovljani i ove je godine prijavila
projekt na natječaj MRRFEU, gdje se također
očekuje potpora u nastavku realizacije ovog
projekta, te se uskoro očekuje javni natječaj,

kako bi se što prije krenulo sa nastavkom
rekonstrukcije. Za drugu fazu planiran je ukupan iznos od 1.100.000,00 kuna, gdje će se
prvo asfaltirati nosivi dio od Sajmišne ulice do
pekare, a zatim u potpunosti ugraditi završni,
habajući sloj asfalta od Vatrogasnog doma do
pekare, kako bi se izbjegli nepotrebni prekidi
prilikom asfaltiranja, koji bi umanjili kvalitetu
izvođenja radova. Nakon toga će se nastaviti
sa produžetkom rekonstrukcije, dok će se paralelno s time u nogostup ugraditi kamene kocke,
čime će uži centar Lipovljana poprimiti sasvim
novu vizuru.
Izvođenje radova druge faze planira se
svakako završiti do kolovoza 2018., kako bi se
najveća manifestacija nacionalnih manjina u RH,
Lipovljanski susreti, mogla nesmetano odvijati.
Prema riječima nadzornog inženjera, u
drugoj fazi ne očekuju se problemi kao u prvoj
fazi, a koji su nastali zbog specifičnosti terena te
podzemnih instalacija, stoga će se radovi druge
faze zasigurno izvršiti u planiranim rokovima.
Napomenimo, uz ovaj projekt rekonstrukcije centra, Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije sufinanciralo je i projekt
modernizacije nerazvrstanih cesta na području
Općine Lipovljani, i to iznosom od 200.000,00
kuna, dok je ukupna vrijednost izvedenih
radova 524.000,00 kuna. Ovim projektom moderniziralo se – asfaltiralo šest makadamskih
sokaka u Lipovljanima i Piljenicama.
Općina Lipovljani i ove godine planira
nastaviti modernizirati nerazvrstane ceste na
području Općine Lipovljani te je prijavila projekt na natječaj MRRFEU. Ovim projektom se
planira asfaltirati makadamski sokak u Piljenicama, uz rijeku Pakru, u dužini 712 metara te
izraditi bankine. Za ove radove izdvojit će se
ukupno 400.000,00 kuna.

ULAŽU U BOLJI I KVALITETNIJI SADRŽAJ DJEČJEG IGRALIŠTA U LIPOVLJANIMA
Do sredine svibnja na dječjem igralištu u
parku, u centru Lipovljana, bit će montirana
nova, moderna sprava za igranje i zabavu djece,
koja svakodnevno borave u parku i uživaju na
postojećim spravama za igranje. Novu napravu
za igranje omogućio je Mjesni odbor Lipovljani,
koji je svoja ovogodišnja sredstva iz proračuna
općine Lipovljani, odlučio uložiti u bolji i kvalitetniji sadržaj dječjeg igrališta u Lipovljanima.
Nova naprava u dječjem igralištu nosi
proizvođački naziv ‘Brodić Matej’, u stvarnosti je
višenamjenska sprava veličine 4 puta 4 metra,
koja ima ljestve za penjanje na toranj, tobogan
dužine 3,2 metra, konop za penjanje i pramac
‘brodića’ koji je mali pješčanik. Iznos od 25.000
kuna već je uplaćen proizvođaču, a postavljanje višenamjenske sprave za igru i zabavu
najmlađih očekuje se do sredine svibnja.
Izvješćem o realizaciji odluke donesene na
prošlom sastanku, Dubravka Hubak, predsjednica Mjesnog odbora započela je 16. sastanak
članova MO Lipovljani, u srijedu, 18. travnja. Nakon obavijesti o kupnji višenamjenske naprave
za dječje igralište, donesena je i odluka da se
pripremi i manji projekt dječjeg igrališta koji će
zaokružiti cjelinu igrališta u lipovljanskom parku,
te pružiti mogućnost kandidiranja za donacijska
sredstva pri daljem uređenju dječjeg igrališta. Na

sjednici članova Mjesnog odbora Lipovljani
bili su prisutni još i Nikola
Horvat, načelnik općine
Lipovljani, Danijel Lenart,
direktor ‘Lipkom servisa’ i
Igor Hadžinski, komunalni redar općine Lipovljani.
Članovi Mjesnog odbora Lipovljani, među
kojima su prednjačili
Franjo
Vlahović
i
Antun Kopecki, postavili su više pitanja o
komunalnim potrebama
u Lipovljanima.
O nastavku uređenja centra Lipovljana,
raspisivanju natječaja za drugu fazu uređenja,
pripremi za početak obnove ulice Josipa
Kozarca, i skorom puštanju na korištenje izlazno-ulaznog čvora na autocestu kod Lipovljana,
članovima Mjesnog odbora, govorio je načelnik
Nikola Horvat. O problemima s održavanjem
groblja, te ostalom održavanju nerazvrstanih
cesta, odvoda i skorašnjem nastavku rada na
uređenju kanalizacije, govorio je Danijel Lenart,
direktor ‘Lipkom servisa’.
Pri kraju sjednice, Igor Hadžinski, komunalni

redar općine Lipovljani, pozvao je sve članove
Mjesnog odbora, ali i sve stanovnike općine
Lipovljani da se u subotu, 21. travnja priključe
akciji čišćenja okoliša i divljih deponija na
području općine Lipovljani.
Dubravka Hubak, predsjednica MO Lipovljani, zahvalila se svim članovima Mjesnog
odbora na aktivnom radu i dolasku na sjednice,
a sve prisutne je upoznala i sa Zahvalnicom koju
je Mjesnom odboru Lipovljani dodijelio Nogometni klub Slavonac za pomoć u radu.
Damir SMETKO
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ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Vijećnici općine Lipovljani održali su, u
ponedjeljak, 26. ožujka jednosatnu sjednicu
Općinskog vijeća, a na dnevnom redu našlo se 5
točaka. Najvažnije točke odnosile su se na analizu sustava i plan razvoja Civilne zaštite općine
Lipovljani, te otvaranje postupka izmjene i dopune Prostornog plana općine Lipovljani.
Na drugu ovogodišnju, a 6. sjednicu
Općinskog vijeća općine Lipovljani, u ovom
sazivu, odazvalo se 9 od ukupno 13 vijećnika.
Odsutni vijećnici su opravdali izostanak, a među
njima je i vijećnica gđa. Sandra Čiž koja je prije
nekoliko dana postala majka. Čestitamo joj!
Sjenicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća, a osim vijećnika na
sjednici su bili prisutni Nikola Horvat, načelnik
općine Lipovljani i Ljiljana Tomić, zamjenica
načelnika.
Nakon predloženog dnevnog reda, uz
iznesenu izmjenu Ljiljane Tomić, zamjenice
načelnika općine, vijećnici su prihvatili zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća, održane

krajem siječnja.
Nakon toga, vijećnik HDZ-a, Domagoj Budimir iz Lipovljana dao je vijećničku prisegu, i tako
postao punopravni vijećnik Općinskog vijeća
općine Lipovljani.
Bez velike rasprave, vijećnici Općinskog
vijeća su, uz obrazloženje Nikole Horvata,
načelnika općine Lipovljani, te djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, Natalije Rohan
i Danijele Matejaš, prihvatili dva dokumenta
vezano uz organiziranje Civilne zaštite općine
Lipovljani. Najprije je usvojena analiza stanja
sustava Civilne zaštite na području općine
Lipovljani, koja upoznaje vijećnike kako sustava djeluje, ali i koje su manjkavosti i potrebe
sustava, posebno kad se pojavi nužnost aktiviranja Civilne zaštite, poput prošlog tjedna,
prijetnji od poplava.
Drugi usvojeni dokument je Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2018. godinu, s
trogodišnjim financijskim potrebama tog sustava. Tako se u civilnu zaštitu općine Lipovljani

u slijedeće tri godine planira uložiti po 5 tisuća
kuna, a u vatrogastvo, kao najorganiziraniji i najbrojniji dio Civilne zaštite, po 200 tisuća kuna
u godini. Vijećnik Franjo Vlahović je upitao ima
li novca u proračunu općine Lipovljani za planirane potrebe, a Nikola Horvat, načelnik općine,
odgovorio mu je da su to najosnovnije potrebe i
da će se novac planirati u Općinskom proračunu
prema tim potrebama. Već na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća bit će iznesene izmjene
općinskog proračuna, u kojima će se, među ostalim, planirati novac za sustav civilne zaštite.
Na kraju 6. sjednice Općinskog vijeća općine
Lipovljani donesena je odluka da se pokreće
novi postupak izmjena i dopuna Prostornog
plana općine Lipovljani. Razlog pokretanju
izmjena Prostornog plana, prije svega je, najava
izrade nove međužupanijske ceste od Lipovljana do Lipika, koja bi se protezala od novog
izlaza s autoceste u Lipovljanima, pa dolinom
Subocke, sve do Lipika. Predviđeni početak
gradnje je 2020.godina, pa se pokreće izmjena
Prostornog plana.
Osim buduće ceste i građani mogu tražiti,
zbog svojih potreba promjene u Prostornom
planu. Stoga je upućen poziv svim stanovnicima općine Lipovljani, a već je bilo zahtjeva
iz Kolodvorske ulice u Lipovljanima, da svoje
zahtjeve za izmjenu Prostornog plana upute
stručnim službama općine Lipovljani kako bi se
mogli uvrstiti u predstojeće izmjene i dopune
Prostornog plana.
Nakon njegove izmjene, zbog planirane
nove ceste, i ostalih potreba stanovnika općine
Lipovljani, na redu će biti i izmijene Prostornog
plana Sisačko-moslavačke županije.
Na završetku 6. sjednice, vijećnicima je najavljena nova sjednica Općinskog vijeća koja će se
održati u roku od mjesec dana.
Damir SMETKO

U LIPOVLJANIMA ODRŽANI „DANI OTVORENIH VRATA“
Tijekom provođenja akcije mještani, osnovnoškolci
te djeca iz vrtića mogli su razgledati opremu i tehniku te
dobiti informacije o načinu korištenja iste.
Uz velik broj učenika Osnovne škole Lipovljani,
Dječjeg vrtića Iskrica te mještana naše Općine, ovu akciju, izloženu opremu, vozila te djelatnike obišao je i
načelnik Općine Lipovljani, gospodin Nikola Horvat.
Ovim putem na uspješno provedenoj akciji zahvaljujemo se djelatnicima Policijske postaje Novska,
pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Novska te našim vrijednim vatrogascima iz DVD-a
Lipovljani.

25.svibnja 2018. godine od 10.00 do 13.00 sati u Lipovljanima su
održani „Dani otvorenih vrata“, akcija koju su u suradnji sa Općinom
Lipovljani organizirali djelatnici PP Novske, a na kojoj su sudjelovali i
djelatnici HGSS Stanica Novska te DVD Lipovljani.
Na rukometnom igralištu u centru Lipovljana postavljena su tri
štanda na kojima je bila izložena oprema, tehnika i uređaji, kao i promotivno edukacijski materijali koje službenici PP Novska koriste u svojem
svakodnevnom radu.
Opremu, tehniku, specijalizirana vozila, te posebno obučenog psa
osim PP Novska prikazali su i pripadnici DVD-a Lipovljani te Stanica
HGSS-a Novska.
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GRADNJOM ZAŠTITNOG NASIPA 18. OŽUJKA ZAPOČELA
OBRANA OD POPLAVE U KRALJEVOJ VELIKOJ

Gradnjom zemljanog zaštitnog nasipa, iza
dvorišta obiteljskih kuća, smještenih u najnižem
dijelu Kraljeve Velike oko kanala Željan, u nedjelju,
18. ožujka oko 13 sati, započela je organizirana
obrana od poplave na području općine Lipovljani.
Izgradnja zaštitnog nasipa visokog od 1,5 do
2 metra, i u dužini od oko 800 metara, treba se
završiti do ranih jutarnjih sati, u ponedjeljak, 19.
ožujka, kad se nastavljaju radovi na pokrivanju i
utvrđivanju folije preko nasipa, i kad se očekuje
dotok vode, koja dolazi iz prepune retencije
Lonjskog polja. Radove na izgradnji zaštitnog
nasipa izvodit će djelatnici Vodoprivrede. Iako
se još prije 10-tak dana očekivalo da visoke vode
neće ugroziti lipovljansko područje i Kraljevu
Veliku, ogromne količine vode napunile su sve
retencije u savskom slivu, a posljednje oborine u
petak, 16. i subotu, 17 ožujka još su više otežale
stanje. Stoga se za prolazak najvišeg vodnog
vala rijekom Savom, kroz jasenovačku Posavinu,

u ponedjeljak, 19. ožujka očekuje vodostaj Save do sada nikad izmjeren, u
povijesnoj visini od 925 centimetara.
Takav vodostaj, koji do sada nikad nije
zabilježen u jasenovačkoj Posavini, prije svega
će ugroziti posavska sela od Lonje i Trebeža do
Košutarice i Mlake, a kako bi se rasteretili savski nasipi, voda se pušta i izvan retencije Lonjskog polja
u posavske šume i polja. Ta voda će poplaviti velika retencijska područja Opeke, Trstike i Mokrog
polja, a razlijevat će se i do Kraljeve Velike, koja je
10-tak kilometara zračne linije udaljena od Save.
Tko je bilo i prije 4 godine, kad je u zimu i proljeće
2014. godine, poplava prijetila najnižim dijelovima
Kaljeve Velike, ali je velikom požrtvovnošću vatrogasaca i Vodoprivrede, to isto područje i obranjeno.
O novonastaloj situaciji, u Lipovljanima se
je u dopodnevnim satima, u nedjelju, 18. ožujka
sastao i Stožer Civilne zaštite općine Lipovljani,
koji je odlučio da se poduzmu hitne i izvanredne
mjere obrane od poplave i to u Kraljevoj Velikoj.
Dogovorena je izgradnja zaštitnog zemljanog
zida, zatraženo je dovoženje dovoljnih količina

pijeska i vreća, a iz Kutine je zatražena strojna punilica vreća. Sve službe se stavljaju u pripravnost,
a članovi mjesnog odbora Kraljeva Velika, kao
članovi Stožera Civilne zaštite, upozorit će svoje
sumještane na opasnost od poplave i na potrebu
zaštite njihovih domova i imovine.
Županijska cesta kroz Kraljevu Veliku još nije
zatvorena za promet, no upozoravaju se putnici da će prometovanje biti otežano, jer će se
cestom, ili čak i na njoj, odvijati radovi i prometovanje vezao uz obranu od poplave.
Izgradnjom zaštitnog nasipa obranit će se
najniži dio Kraljeve Velike, na dijelu od ceste za
Trebež, do iza kanala Željan, a prema stupnju
ugroženosti i potrebe, zasebno će se izgrađivati
‘zečji nasipi’ oko pojedinih objekata.
Nakon održane izvanredne sjednice Stožera
Civilne zaštite, Nikola Horvat, načelnik općine
Lipovljani, sa suradnicima i članovima Stožera,
te djelatnicima Vodoprivrede i Hrvatskih voda
obišli su najugroženije područje Kraljeve Velike, donoseći odluke važne za pravovremenu
obranu od poplave.
Damir SMETKO

PODIGNUT ZAŠTITNI NASIP, PA JE ZAPOČELA ZAŠTITA OBITELJSKI KUĆA
U ponedjeljak, 19. ožujaka, na blagdan Josipova, nastavljeni su radovi na obrani od poplave
na području općine Lipovljani, u Kraljevoj Velikoj. Voda iz pravca Trebeža, odnosno rijeke
Save, lagano navire šumom i livadama u pravcu
sela, a otjecanje kanala Željan u pravcu Lonjskog polja je usporeno, uz stagnaciju vodostaja.
U ranim jutarnjim satima,u ponedjeljak,19.
ožujka, završeno je podizanje zemljanog zaštitnog
nasipa u dužini od oko 800 metara koji se sada
proteže od ceste za Trebež do kanala Željan, te
je nastavljena izrada zemljanog nasipa od ceste
za Trebež prema cesti za Opeke. No, najavljeno
prekrivanje tog podignutog zemljanog nasipa s
nepropusnom plastičnom folijom i učvršćivanje
vrećama pijeska, iako je bilo predviđeno, u
ponedjeljak još nije izvršeno, zbog nedostatka
zaštitne folije. Pijesak i vreće su dovezene i većina
ih je, pomoću punilice, napunjena i postavljena u
‘zečje nasipe’ oko nekoliko obiteljskih kuća.
Vatrogasci DVD-a Lipovljani, tijekom dana, u
više navrata, ispumpavali su površinske vode iz
branjenog dijela naselja Kraljeva Velika, kako bi
se što spremnije i s praznim odvodnim kanalima,

dočekao val vode koji se najavljuje za dolazak
idućih dana. Radove na obrani od poplave obišao
je i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji
je prisutne upoznao sa stanjem i očekivanjima
na terenu jer je i osobno, tijekom ponedjeljka,
bio prisutan na županijskom Stožeru obrane od
poplave Civilne zaštite u Jasenovcu. Dogovoreno
je da se što prije završe svi poslovi na obrani od
poplave u Kraljevoj Velikoj. Iskustva s branjenjem
dijela Kraljeve Velike od visokih poplavih voda iz
retencije Lonjskog polja, ne manjka jer se poplava od prije 4 godine, opet na isti način ponavlja,
pa se znaju kritična mjesta obrane. Zato su već
pregrađeni kanali oborinskih voda koji vode u
Željan, kako bi se spriječio povrat i razlijevanje
vode kroz njih. Također, pijeskom je napunjeno oko
500-tinjak vreća koje su odvezene do obiteljskih
kuća, uz koje su sagrađeni zaštitni nasipi, koji se
prema potrebi mogu još i nadograđivati.
U ponedjeljak, 19. ožujka, drugog dana obrane
od poplave, od 15 sati u Kraljevoj Velikoj, obrani od
poplave priključili su se i vatrogasci DVD-a Piljenice
i Krivaj, te zaposlenici ‘javnih radova’ koji su pomogli zaposlenicima ‘Lipkom servisa’ u punjenju vreća

s pijeskom, te postavljanju tih vreća oko nekoliko
još nezaštićenih obiteljskih kuća.
Što se radovi na obrani od poplave prije završe,
stanovnici koji su u svojim domovima, moći će
mirnije dočekati vodni val koji se u Kraljevoj Velikoj očekuje tek u slijedećim danima. Vodostaj
Save, u ponedjeljak popodne, već je dostigao i
nadmašio, ikad zabilježen, ‘povijesni vodostaj’ u
Jasenovcu od 907 centimetara, zabilježen 1970.
godine, pa se sa sigurnošću može očekivati dolazak velike količine vode iz retancije Lonjskog
polja do Kraljeve Velike, Gradina i Opeka.
Damir SMETKO

PRIPADNICI HRVATSKE VOJSKE UKLJUČENI
U OBRANU KRALJEVE VELIKE OD POPLAVE
Trećeg dana obrane od poplave na području
općine Lipovljani, u radove na zaštiti dijela
Kraljeve Velike, od moguće poplave, uključeni
su i pripadnici Hrvatske vojske. Pedesetak
hrvatskih vojnika iz vojarne u Našicama, koji
su nekoliko dana pomagali na izgradnji ‘zečjih
nasipa’ u jasenovačkoj Posavini, u utorak, 20.
ožujka uključeni su u obranu Kraljeve Velike.
Odmah po dolasku, hrvatski vojnici započeli
su radove oblaganja folijom i njenog učvršćivanja,
s vrećama pijeska, na izgrađenom zaštitnom
zemljanom nasipu. Oblaganje folijom, trebalo bi
zemljani nasip učiniti manje propusnim i čvršćim
tijekom očekivane poplave i dotoka velike
količine vode. Radovi su na zaštitnom nasipu, u

utorak, 20. ožujka bili otežani jer je voda iz pravca
Lonjskog polja već dotekla do zaštitnog nasipa,
pa je bilo otežano postavljanje najlonske folije i
njeno učvršćenje. Osim toga, gotovo cijeli dan
padao je sitni snijeg i puhao hladni vjetar, što je
otežavalo radove koji su bili nužni, kako bi mokri
zemljani nasip izdržao pritisak vode.
Radni strojevi Vodoprivrede i ‘Komunalnih servisa’ iz Lipovljana, do zaštitnog nasipa
dovozili su vreće s pijeskom, što su dan prije
napunjene, a vojnici su ih s dosta napora postavljali na zaštitni nasip. Vojnici Hrvatske vojske,
obložili su folijom i učvrstili vrećama pijeska
zaštitni zemljani nasip u dužini 600 metara, dok
su preostalih 250 metara od ceste za Trebež
prema kanalu ‘Željan’, obložili djelatnici komunalnih servisa, Dujić gradnje, te djelatnici
DVD-a s područja općine. Također, izradili su i

zečji nasip uz kanal Željan, u dužini 150 metara.
Za to vrijeme, djelatnici javnih radova punili su
dodatne vreće s pijeskom.
To bi trebalo spriječiti poplavu obiteljskih
kuća u Kraljevoj Velikoj, od nabujale vode iz
Save, odnosno retencije Lonjsko polje. Kako
se je i vodostaj Save u Jasenovcu, u utorak, 20.
ožujka zaustavio, istina, na nikad do sada izmjerenoj visini od čak 928 centimetara, očekuje
se, u sljedećih nekoliko dana, daljnji dotok vode
u područje Opeka i do Kraljeve Velike, no ona ne
bi trebala prouzročiti veće štete za stanovništvo.
Obrana od poplave u Kraljevoj Velikoj nastavlja se i idućih dana, no najvažniji poslovi su
napravljeni u prva tri dana obrane, prije dolaska
velike količine vode, pa se veći problemi ne
očekuju, posebno ako neće biti novih oborina.
Damir SMETKO
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IZLOŽBA FOTOGRAFIJA ‘ŠUMA OKOM ŠUMARA’
IZLOŽENA PO 6. PUTA U LIPOVLJANIMA

Izložba fotografija ‘Šuma okom šumara’ po
6. puta izložena je u Lipovljanima, u galerijskom prostoru Narodne knjižnice i čitaonice.
Priređena je u okviru programa VI. Dana Josipa
Kozarca, u programu za Dan općine, škole i
župe Lipovljani.
Svečano otvorenje priređeno je u petak, 16. ožujka. Sve goste, šumare, učesnike
znanstveno stručnog skupa uz Dane Josipa
Kozarca, općinsko čelništvo na čelu s Nikolom
Horvatom,
načelnikom općine
Lipovljani, njegovom
zamjenicom Ljiljanom
Tomić i predsjednikom
Općinskog
vijeća
Tomislavom
Lukšićem, a potom i
izvođače programa,
pozdravio je Josip
Krajči, predsjednik Organizacijskog odbora
Dana Josipa Kozarca.
O tradiciji izlaganja fotografija šumara,
u Lipovljanima, u kojima je 10 godina radio i
Josip Kozarac, prisutnima je govorio Tomislav
Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća općine
Lipovljani. Prigodno, dijelove Kozarčeve pripovijetke ‘Slavonska šuma’ čitali su i recitirali
učenici Osnovne škole iz Lipovljana: Nikolina

Levenčuk, Lena Repinc, Luka Matešković i Ema
Franić.
Ovogodišnju izložbu predstavio je Damir
Miškulin, u ime Hrvatskog šumarskog društva
i voditelj Uprave šuma –podružnice Zagreb.
Zaželio je da se povezanost fotografija šumara
diljem Hrvatske i Lipovljana nastavi i ubuduće,
nakon čega je izložbu proglasio otvorenom.
Zbog nedostatka prostora, u Lipovljanima nisu izložene sve fotografije 13. izložbe

fotografija ‘Šuma okom šumara’. Od autora
fotografija na otvaranju izložbe bila je Tatjana
Đuričić Kuric iz Križevaca, a među izloženim
fotografijama bila je i pohvaljena fotografija
šumara Zdravka Mišića iz Rajića (Novska).
Damir SMETKO

DAN ŠKOLE PROSLAVILI ZANIMLJIVIM
RADIONICAMA ZA
SVE
UČENIKE

U programu obilježavanja Dana općine Lipovljani, u petak, 16. ožujka, zanimljivo i veselo
proslavljen je Dan Osnovne škole Josipa Kozarca u Lipovljanima, koji se slavi uz rođendan
hrvatskog šumara i pisca, rođenog 18. ožujka
1858. godine. Nakon svečanog otvorenje Dana
škole, svi učenici sudjelovali su u igri i pokazivanju znanja i spretnosti kroz raznovrsne
radionice, koje su pripremili učitelji i nastavnici, a najbolji su, na kraju, i prigodno nagrađeni.
Na kratkoj svečanosti otvorenja Dana škole,
učenici su zapjevali i izveli nagrađeni igrokaz,
a sve prisutne, goste, djelatnike i učenike škole
pozdravila je Mirjana Falits, ravnateljica škole i
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji je
uputio čestitke uz Dan škole, a učenicima čestitao
na dobrim uspjesima u postignutim znanjima. U
školskoj sportskoj dvorani za sve učenike nižih
razreda i djecu iz lipovljanskog Dječjeg vrtića
‘Iskrica’, pripremljeno je 20-tak raznih radionica, od onih sportskih, gdje su trebali pokazati
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spretnost, do igara slaganja i znanja.
Još toliko zanimljivih radionica, za
sve učenike viših razreda, pripremljeno je
po učionicama. Osim
spretnosti, na njima
se trebalo pokazati i
malo više znanja. U
informatičkoj
radionici, učenici su radili
s micro:bitom, a mogli
su na računalu i kratko
programirati robota, odnosno autić koji se samostalno kreće naprijed i nazad.
Sve pripremljene radionice obišli su i gosti
na obilježavanju Dana škole. Vrlo pohvalno
o viđenim radionicama, a u nekima od njih i
sami su se okušali, nakon obilaska učionica i
sportske dvorane, izrazili su se Nikola Horvat,
općinski načelnik, Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća, Igor Grahovac-Fedešin,
župnik grkokatoličke župe sv. Ana, predstavnici udruga nacionalnih manjina općine
Lipovljani, čiji se jezici uče u lipovljanskoj osnovnoj školi i drugi gosti.
Nakon dvosatnog sudjelovanja na radionicama i skupljanja bodova, proslava Dana škola
kroz zanimljive radionice, za učenike je završila
dodjelom prigodnih poklona za najuspješnije,
s najvećim brojem skupljenih bodova. Za
djelatnike škole i sve umirovljenike lipovljanske škole, priređeno je zajedničko druženje.
Damir SMETKO

UZ 160. OBLJETNICU ROĐ
ODRŽANI 6. ‘DANI
U čast i sjećanje na Josipa Kozarca, hrvatskog šumara i pripovjedača, u Lipovljanima se
održavaju ‘Dani Josipa Kozarca’, u okviru programa Dana općine, škole i župe. Ove godine
‘Dani Josipa Kozarca’ održani su 6. puta zaredom,
a na ovom znanstveno stručnom skupu prevladavale su teme iz šumarstva.
Nakon otvaranja izložbe fotografija ‘Šuma
okom šumara’, započeo je rad VI. ‘Dana Josipa Kozarca’. Sve prisutne izlagače, goste i
promatrače ovog znanstveno stručnog skupa,
najprije je pozdravio Josip Krajči, predsjednik
Organizacijskog odbora ‘Dana Josipa Kozarca’,
a zahvalu za dolazak i pripremu stručnih radova, svim izlagačima uputio je i Nikola Horvat,
načelnik općine Lipovljani.
– ‘Dani Josipa Kozarca’ prepoznatljivog
su sadržaja, obrađuju teme iz šumarstva i
književnosti, baš kao i Josip Kozarac, koji je
10 godina živio ovdje i upravljao Šumarijom
Lipovljani, pišući, uz šumarski posao, i svoja
najbolja književna djela. Općina Lipovljani
podržava ‘Dane Josipa Kozarca’ i bit će partner
u njihovom organiziranju i ubuduće, pa se zahvaljujem svima koji su uključeni u ovaj rad, a
najviše Šumarskom fakultetu u Zagrebu i Filozofskom fakultetu iz Osijeka – naglasio je Nikola
Horvat, načelnik općine, u svom pozdravnom
obraćanju na početku stručno znanstvenog
skupa. On se ove godine održava u znaku 160.
obljetnice rođenja Josipa Kozarca.
Predavanjem o 120 godina visokog obrazovanja na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, i pravcima razvoja fakulteta u
budućnosti, ovogodišnji stručni skup otvorio je
prof. dr. Vladimir Jambreković, dekan Šumarskog
fakulteta.
Nakon njega, o utjecaju klimatskih promjena
na odumiranje i propadanje nizinskih šuma u RH,
govorio je doc. dr. Stjepan Mikac, sa Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Upozorio je da stanje u
šumama nije dobro, što šumarsku struku stavlja
pred nove izazove.
O novim spoznajama o specijalnom
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GRADONAČELNIK MILAN BANDIĆ, HRVATSKE
AUTOCESTE I ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU
DOBITNICI SU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE LIPOVLJANI

ĐENJA, U LIPOVLJANIMA
I JOSIPA KOZARCA’
rezervatu šumske vegetacije šume Prašnik,
jedinog preostalog dijela prašume, na ovom nizinskom području, govorio je mag. ing. Domagoj
Trlin, sa Šumarskog fakulteta.
Povijest Šumarije Lipovljani, od njenog
početka, pa do današnjih dana, kroz organizacijske oblike i najvažnije događaje, na stručnom
skupu predstavio je Dinko Hace, dipl. ing.
šumarstva i sadašnji upravitelj Šumarije u Lipovljanima, koja posluje u okviru Uprave šuma
Zagreb.
Nakon četiri šumarska izlaganja, održano je
jedno iz područja književnosti. O jeziku kojim
piše Josip Kozarac, uz 160. obljetnicu njegovog rođenja, na skupu je govorila prof. dr.
Ljiljana Kolenić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Osijeku.
Vrlo zanimljivo izlaganje o pravima žena
i o pojmu právā žénā u muškim narativima Josipa Kozarca, izlaganje je održala dr. Anica Bilić,
znanstvena savjetnica i upraviteljica centra HAZU u Vinkovcima.
Što sve kriju šume, o tragovima prošlosti
sačuvanim u šumama, te o primjerima dobre
suradnje između arheologije i šumarstva, na
‘Danima Josipa Kozarca’ zanimljivo i poticajno
predavanje održala je dr. sc. Tatjana Tkalčec s
Instituta za arheologiju u Zagrebu. Naglasila je
da i ovdašnje šume prekrivaju važne tragove
iz prošlosti i da bi trebalo pripremiti nekoliko
istraživanja, što može donijeti razvoju turizma.
Posljednje izlaganje na ovogodišnjem
stručnom skupu u čast Josipu Kozarcu održala
je mag. ing. Maja Sabljak, stručna suradnica za
šumarstvo pri Javnoj ustanovi PP Lonjsko polje,
a govorila je o šumskim pticama Parka prirode
Lonjsko polje.
Svim izlagačima, na kraju skupa uručene su
zahvalnice i prigodni poklon, a učenici srednje
škole Klari Ćosić iz Lipovljana, za sve njene uspjehe na učeničkim natjecanjima, uručena je knjiga
Zbornik o Ivanu i Josipu Kozarcu, koju je izdala
HAZU – Centar za znanstveni rad u Vinkovcima.
Damir SMETKO

Uz Dan općine Lipovljani i blagdan sv. Josipa, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća,
u petak, 16. ožujka, dodijeljena su javna
priznanja općine Lipovljani. Odluku o dodijeli
javnih priznanja – Plakete općine Lipovljani,
donijelo je Općinsko vijeća općine Lipovljani, a dodijeljene su tri priznanja i to: Milanu
Bandiću, gradonačelniku Zagreba, Hrvatskim
autocestama Zagreb i Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.
Gradonačelnik grada Zagreba, Milan Bandić
podržao je manifestaciju ‘Lipovljanski susreti’, te
prepoznao njezin značaj, koji nije samo lokalnog
karaktera, već i državnog. Pružanjem podrške
manifestaciji nacionalnih manjina, doprinosi
razvoju kulturnog života i razvoja, te stvaralaštva nacionalnih
manjina. Svojom podrškom
gradonačelnik grada Zagreba,
Milan Bandić, u značajnoj mjeri
doprinosi kvaliteti održavanja
manifestacije ‘Lipovljanski susreti’, ističe se u obrazloženju
dodjele
Plakete
općine
Lipovljani.
Hrvatske
autoceste
investitor su projekta izlaznoulaznog prometnog čvora Lipovljani na auto
cesti A3 Bregana-Lipovac. Projekt čvor Lipovljani
najvažniji je strateški projekt na području općine
Lipovljani, vrijednosti veće od 45 milijuna kuna.
Ulaganjem u projekt čvor Lipovljani, Hrvatske
autoceste znatno pridonose razvoju prometa,
te prometne infrastrukture, a posredno i gospodarskom razvoju općine Lipovljani – naglašeno
je kod dodijele Plakete općine Lipovljani.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na području općine Lipovljani u

okviru nastavno-pokusnog šumskog objekta ‘Lipovljani’ već više od 50 godina vrši
znanstveno-istraživačke programe, te nastavne programe za studente iz zemlje i
inozemstva, te na taj način čini promociju i
općini Lipovljani. Također, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu dao je poseban doprinos
u pokretanju i organizaciji ‘Dana Josipa Kozarca’ u Lipovljanima, te potpomaže rad udruga
na području općine Lipovljani pa se nagrađuje
Plaketom općine Lipovljani.
Javna priznanja dobitnicima su svečano
uručili Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani
i Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća
Lipovljani. U ime Milana Bandića, Plaketu je pri-

mio i zahvalio Damir Petravić iz Kutine, u ime
Hrvatskih autocesta Plaketu je primio i zahvalio
Boro Brnić, koordinator investicijske jedinice za
građenje u sektoru za investicije i EU fondove
Hrvatskih autocesta d.o.o., a u ime Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Plaketa je
uručena osobno Vladimiru Jambrekoviću,
dekanu Šumarskog fakulteta, koji se zahvalio
na izuzetnoj zajedničkoj suradnji i uručenom
javnom priznanju općine Lipovljani.
Damir SMETKO

ODIGRAN 3. GO - TURNIR, UZ DAN OPĆINE

Uz Dan općine Lipovljani, ove je godine, po
3. puta organiziran Go-turnir. Tu drevnu igru
crnih i bijelih kamenčića u lipovljanskoj Narodnoj knjižnici i čitaonici, svakog tjedna, poučava
Branko Odobašić, koji se i najviše angažira
oko organizacije turnira u Lipovljanima. Turnir
je održan u subotu, 17. ožujka, u potkrovlju
Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima,
a dodatno uljepšanje mjesta za igru Go-turnira, pružila je izložba fotografija ‘Šuma okom
šumara’. Na turniru je sudjelovalo 14 igrača.
Ove godine bilo je malo manje igrača, nego
na prva dva turnira. Razlog se može tražiti u lošem
i kišovitom vremenu, ali i tome da je jedna grupa,
do sada redovnih igrača na turnirima Go-a u Lipovljanima, otišla na vrlo jak turnir u inozemstvo.
Igrana su tri kola mcmahon-sistemom. Sve
su partije bile ravnopravne uz komi 6,5 poena.
Osnovno vrijeme za razmišljanje je bilo 45

minuta po igraču, a byoyomi 3×30 sekundi za
potez. Turnir je vođen i praćen računalnim programom, kojim je upravljao Dražen Odobašić.
Turnir je svečano otvorila Ljiljana Tomić,
zamjenica načelnika općine Lipovljani. Nakon
odigranog turnira ona je najboljim igračima
turnira podijelila i prigodne nagrade Općine Lipovljani, uz čiju pomoć je i organiziran ovaj turnir.
Nakon odigranog turnira, prema postignutim rezultatima, redoslijed je slijedeći:
Smud Mladen, Tukara Tadej, Odobašić Branko,
Odobašić Dražen, Babić Mirko, Pleško Davorin,
Rošić Matej, Kuhar Igor, Pavić Pavao, Buđina
Zoran, Krnjić Andrija, Marošević Ivan, Bagić Petar i Pavličić Bruno.
Slijedeći Go-turnir može se u Lipovljanima
očekivati za vrijeme trajanja ‘Lipovljanskih
susreta’.
Damir SMETKO
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OTVORENIH VRATA I RADIONICAMA „UČENJE KROZ IGRU“ OBILJEŽEN DAN ŠKOLE
Otvorenih vrata i otvorenih srca za sve
drage goste OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani
obilježila je u petak, 16. ožujka ove godine Dan
škole. Obilježavanje je počelo svečanim programom u kojem je sudjelovao zbor škole te
učenici Područne škole Piljenice sa scenskim
prikazom „Pauk umjetnik“ kojim predstavljaju školu i županiju na državnoj smotri
LiDraNo u Primoštenu. Svima nazočnima prigodnim riječima obratila se ravnateljica škole.
Čestitke za postignute uspjehe uputio je
načelnik Nikola Horvat. Svečanom obilježavanju
Dana škole uz načelnika Općine nazočili su
umirovljeni zaposlenici škole kao i učenici 2.
razreda OŠ Jasenovac.
Nakon svečanog programa obilježavanje je
nastavljeno radionicama pod nazivom „Učenje
kroz igru“. Edukativne i kreativne radionice
za učenike razredne nastave održavale su se
u sportskoj dvorani. Ukupno 16 radionica s
po 4 zadatka pripremili su učitelji te starije
članice „Iskrica“. Učenici su mogli birati između
radionica vezanih uz basne i bajke ili pak

glazbenih slušaonica i sviraonica te
likovnih radionica, optičkih iluzija,
matematičkih labirinta, info-igara,
pokusa, sportskih poligona, izrade
origamija, slagnja kocki, lova na
riječi i zadataka iz vjeronauka.
Za učenike predmetne nastave nastavnici su pripremili 20
radionica koje su sadržavale po
4 zadatka. U radionicama učenici
su mogli putovati kroz povijest i
Hrvatsku, rješavati jezične mozgalice, okušati se u matematičkim
izazovima, upoznati fiziku kroz igru, učiti o životu i za život, provjeriti
poznavanje stranih jezika okušati se u likovnim,
glazbenim, filmskim i sportskim radionicama,
rješavati zadatke iz vjeronauka, tehničkog, kemije, informatike te knjižničarstva.
Radionice su obišli i okušali se u rješavanju
zadataka načelnik i umirovljeni djelatnici škole
dok su učenici iz OŠ Jasenovac sudjelovali u
svim radionicama razredne nastave.

Radionice su trajale dva školska sata a na
kraju su nagrađeni najbolji učenici. Najviše
zadataka od učenika koji pohađaju razrednu
nastavu riješile su učenice 4. razreda Hana Đusi,
Jelena Hrmo, Lucija Letvenčuk i Leona Jupek.
Najuspješniji učenici koji pohađaju predmetnu
nastavu su učenici 7.b razreda Luka Matešković
i Matija Dujić te učenik 7.a razreda Mihael Toth.

LOVCI I RIBOLOVCI KUHANJEM ČORBANCA I FIŠA DALI
SVOJ DOPRINOS OBILJEŽAVANJU JOSIPOVA I DANA OPĆINE

Članovi Lovačkog društva ‘Srnjak’ i
Športskog ribolovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, i ove godine su se uključili u obilježavanje
blagdan sv. Josipa i Dana općine, škole i župe Lipovljani. Po 80-tak litara čorbanca i fiš-paprikaša

pripremili su, u nedjelju, 18.ožujka, za degustaciju svojim sumještanima, no lijepu tradiciju
pokvarilo je hladno i kišno vrijeme, pa su mnogi
sumještani ‘preskočili’ svoj dio kuhanih specijaliteta. Čorbanac i fiš-paprikaš skuhali su članovi

lipovljanskih udruga,
u kuhinji Društvenog
doma, i veći dio ga
podijelili u predvorju
zgrade
Društvenog
doma i Općine Lipovljani, a ne na otvorenom,
u središnjem parku,
kako se je to običavalo
prijašnjih godina. U organizaciji kuhanja fiša
i čarbanca, lovcima i
ribolovcima pomogla je Općina Lipovljani, a
jedino je šteta što hladno i kišno vrijeme nije
dozvolilo kuhanje i zajedničko druženje na otvorenom, u vrlo lijepom lipovljanskom parku.
Damir SMETKO

CVIJEĆE I SVIJEĆE ZA SVE POGINULE
I UMRLE SUMJEŠTANE I ŽUPLJANE

SVEČANO MISNO SLAVLJE U
ŽUPNOJ CRKVI U LIPOVLJANIMA
Svečanim misnim slavljem, u lipovljanskoj župnoj crkvi, u ponedjeljak, 19. ožujka, proslavljen je blagdan sv. Josipa, zaštitnika župe i općine
Lipovljani, ali i cijele Hrvatske. Koncelebrirano misno slavlje predvodio
je fra Robert Ćibarić iz samostana u Kloštar Ivaniću.
Župnik lipovljanske župe Tomislav Pavlović, na početku misnog
slavlja pozdravio je prisutne vjernike, a svečanu misu i nadahnutu
propovijed svim prisutnim održao je fra Robert Ćibarić. Molilo se za
vjernike lipovljanske župe, ali i cijele Hrvatske.
Svečana misa u lipovljanskoj župnoj crkvi završila je zavjetnim
obilaskom oko oltara župne crkve, koja prikazuje svetu obitelj, na čelu
sa zaštitnikom sv. Josipom. 			
Damir SMETKO
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Poginulih hrvatskih branitelja, ali i svih negdašnjih stanovnika općine
Lipovljani, te župljana župe Lipovljani, na blagdan sv. Josipa, u ponedjeljak, 19. ožujka, prisjetilo se općinsko čelništvo i izaslanstva udruga
građana općine Lipovljani. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod
Velikog križa na mjesnom groblju u Lipovljanima, zahvaljeno je svim
poginulim i umrlim sumještanima i župljanima, a za njihov vječni mir
izmoljena je i molitva. Po hladom i vjetrovitom vremenu vijenac su prvi
položili i svijeću upalili Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i Ljiljana
Tomić, zamjenica načelnika. Vijenac su položili i svijeću upaliti i članovi
izaslanstva ratnih vojnih veterana Domovinskog rata općine Lipovljani.
Pred Velikim križem, svijeće su potom upalili i kratko se pomolili članovi
Općinskog vijeća Lipovljani, Policijske postaje Novska, Osnovne škole i
Dječjeg vrtića, DVD-a Lipovljani i VZO Lipovljani,
predstavnici udruga nacionalnih manjina općine
Lipovljani, te predstavnici
ostalih udruga građana
općine Lipovljani.
Nakon
zajedničke
molitve, svi su pozvani na
svečano misno slavlje u
župnu crkvu sv. Josipa.
Damir SMETKO

www.lipovljani.hr

ODRŽANO PREDAVANJE ‘UKRAJINSKI PUT PREMA LIPOVLJANIMA (LEMKI, GALICIJANI)’
U Lipovljanima, 04. svibnja 2018., u sjedištu
Kulturno-prosvjetnog
društva
Ukrajinaca
Karpati Lipovljani, u suradnji sa Filozofskim
fakultetom iz Zagreba i Veleposlanstvom Ukrajine u RH održano je predavanje na temu
doseljavanja Ukrajinaca u Lipovljane i okolicu,
sa naslovom ‘Ukrajinski put prema Lipovljanima
(Lemki, Galicijani)’.
Tema ovoga predavanja bila je kratki osvrt
na ukrajinsku povijest, sa težištem na kraj 1800tih i početak 1900-tih godina, kada su prvi
Ukrajinci doseljavali u Lipovljane, u tada istoj
državi, Austrougarskoj monarhiji. Vrlo uspješno
i dobro posjećeno predavanje održao je prof.
dr.sc. Jevgenij Paščenko sa Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, koji je čest gost u Lipovljanima. U svom izlaganju detaljnije je obrazložio
uzroke preseljavanja Ukrajinaca u Lipovljane
i okolicu, a nakon predavanja bilo je i dosta
pitanja i komentara oko raznih tema iz spomenute materije poput statusa Rusina i slično, gdje
se moglo čuti raznih mišljenja, ali i nešto naučiti.
Prof.dr.sc. Paščenko pohvalio je rad udruge u
Lipovljanima te je povodom takve suradnje spomenuo i objavu članka u Ukrajinskom vijesniklu
broj 54/18 sa naslovom ‘Lipovljanski Ukrajinci’,
koji je na izlaganju i pročitan publici.
Uz brojne članove ”Karpata” bili su još

prisutni i obratili se Jaroslav Simonov, otpravnik
poslova Veleposlanstva Ukrajine u RH, Volodimir Opanasjuk, ataše obrane Veleposlanstva
Ukrajine u RH, Veljko Kajtazi, saborski zastupnik
i za ukrajinsku nacionalnu manjinu, Mihajlo Semenjuk, predsjednik Ukrajinske zajednice RH,
Suzana Krčmar, predsjednica saveza roma ‘Kali
Sara’, Igor Grahovac – Fedešin, GKT župnik crkve
svete Ane Lipovljani i Alojz Buljan iz Novljanskog akademskog društva te Ivan Gračaković,
direktor radio Moslavine.
Također su bili prisutni i brojni predstavnici

institucija – ravnateljice osnovne škole i vrtića u
Lipovljanima, učiteljice, predstavnici lipovljanskih udruga i predstavnici medija.
Ispred Općine Lipovljani prisustvovali su
predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Lukšić
te Općinski načelnik Nikola Horvat koji je sve
prisutne pozdravio, pohvalio rad KPDU Karpati i
organizirani događaj, zahvalio svim sudionicima
i naglasio kako je Općina pomagala i ubuduće
će pomagati rad svih naših manjinskih i ostalih
udruga koje svojim radom čuvaju svoje tradicije
ali i daju dušu prepoznatljivost našoj Općini.

LUCIJA ŠTIKS IZ LIPOVLJANA OSVOJILA 2. MJESTO NA NATJEČAJU
DUZS-a, ZA IZRADU LIKOVNIH, LITERARNIH I FOTO RADOVA
Pod pokroviteljstvom Ministarstva
znanosti i obrazovanja, u Zagrebu je 4. svibnja 2018. održana svečana dodjela nagrada
pobjednicima Natječaja Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih.
Svečanost su svojim dolaskom
uveličali izaslanik Predsjednice Republike
Hrvatske – savjetnik Predsjednice za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić,
izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane i načelnika Glavnog stožera
OSRH brigadir Robert Suntešić, pomoćnik
ministra unutarnjih poslova Damir Trut,
ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković, te
izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba –
pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za
obrazovanje Katarina Milković.
Ravnatelj Državne uprave za zaštitu
i spašavanje dr. sc. Dragan Lozančić pozdravio je na početku svečanosti sve
prisutne, posebno dobitnike, kojima je
čestitao na osvojenim nagradama, a mentorima je zahvalio na uloženom trudu
i energiji. U svom obraćanju ravnatelj
Lozančić je istaknuo kako je provedba
ovakvog Natječaja izvrstan način edukacije djece i mladih, ali i razvijanja svijesti
od najranije dobi. Aktivnosti vezane uz
prevenciju djece i mladih najbolja su investicija za budućnost, zaključio je Lozančić u svom
obraćanju.
Teme za izradu radova bile su vezane za
prirodne i tehničko – tehnološke nesreće i
katastrofe koje se pojavljuju u Hrvatskoj i u svijetu, kao i uz djelovanje žurnih službi.
Na ovogodišnji Natječaj, koji je bio otvoren
od listopada prošle do kraja veljače ove godine,
pristiglo je preko 5 000 radova u ukupno osam
kategorija:

Literarni radovi učenika i učenica osnovnih
škola od I. do IV. razreda
Literarni radovi učenika i učenica osnovnih
škola od V. do VIII. razreda
Likovni radovi učenika osnovnih škola od I. do
IV. razreda
Likovni radovi učenika osnovnih škola od V. do
VIII. razreda
Likovni radovi djece starije predškolske dobi
Likovni radovi učenika s posebnim potrebama

Literarni radovi učenika s posebnim
potrebama
Foto radovi učenika srednjih škola
Nakon selekcije na županijskim
razinama, po tri najbolja rada iz svake kategorije poslana su u sjedište Uprave radi
konačnog odabira najboljih radova. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje,
Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom
i Ministarstvom znanosti i obrazovanja
odabrani su najkvalitetniji radovi.
U kategoriji likovnih radova učenika
i učenica osnovnih škola od V. do VIII. razreda treću nagradu osvojila je Ema Parić,
učenica 7. razreda OŠ Skrad, dok je drugo
mjesto pripalo lipovljanki Luciji Štiks,
učenici 5. razreda OŠ Josipa Kozarca iz Lipovljana, a prvu nagradu osvojila je Gita
Vlahek, učenica 5. razreda OŠ Zlatar Bistrica.
Na radost sve prisutne djece, u glazbenom dijelu svečanosti nastupila je Mia
Dimšić, a kroz svečanost dodjele nagrada
i priznanja pristune je vodila pjevačica i
voditeljica Renata Končić – Minea. Svojim
posebnim plesnim i scenskim nastupom
prisutne je zabavila plesna skupina Atomi.
Državna uprava za zaštitu i
spašavanje je osmu godinu zaredom organizirala Natječaj za likovne, literarne i
foto radove djece i mladih predškolskog,
osnovnoškolskog
i
srednjoškolskog
uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske,
na temu katastrofa i snaga sustava civilne
zaštite. Natječajem, uz poticanje kreativnosti i
stvaralaštva, Državna uprava želi skrenuti pozornost djeci i mladima, ali i cijeloj javnosti, na
potrebu podizanja svijesti i razvijanja kulture
sigurnosti i smanjenja rizika od katastrofa te ih
potaknuti na odgovorno društveno djelovanje
u kriznim situacijama.
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ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI“- DRUGA MOBILNOST UČENIKA – BUGARSKA

U okviru projekta „Zajedno u različitosti“
(Erasmus +) od 22. 4. do 28. 4. 2018. odvijala
se druga mobilnost učenika. Nositelj ovog
projekta je OŠ Josipa Kozarca iz Lipovljana dok
su partner u ovom projektu škole iz Bugarske,
Poljske i Rumunjske. Nakon što je škola iz Lipovljana početkom prosinca bila domaćin prve
mobilnosti, učenike i učitelje sada je ugostila
škola iz Berkovitse u Bugarskoj.
Tijekom putovanja prema Bugarskoj 7
učenika i 5 učitelja OŠ Josipa Kozarca posjetili
su Beograd, Đerdapsku klisuru, te Lepenski vir.
Prvi dan posjeta domaćini iz 1. OU „Nikola
Yonkov Vaptsarov“ dočekali su svoje goste s prigodnim programom dobrodošlice te ih upoznali
sa školom i užim centrom svoga mjesta. U poslijepodnevnim satima učenici iz svake zemlje
prezentirali su svoju gastronomiju. Domaćini su
pripremili i radionicu njihovih tradicijskih plesova. Nije nedostajalo ni sportskih aktivnosti na
otvorenom kao ni šaljivih igara za upoznavanje
i međusobno druženje.

Drugi
dan
je
započeo
odlaskom
u školu u kojoj su
domaćini
prikazali
sat manjinske kulture
Karakachani.
Karakachani su etnička
manjina koja živi na
području Grčke, Makedonije i Bugarske.
Prema antropološkim
istraživanjima oni su
jedan od najstarijih
naroda u Europi i na Balkanskom poluotoku.
Govore starogrčki jezik i pravoslavne su vjere.
Postoje različite priče i legende o njihovim korijenima, običajima i načinu života od kojih ni jedna
nije zapisana već se prenosi usmenom predajom.
Živjeli su kao nomadi, uzgajali su ovce, prodavali
mlijeko, meso i vunu, a odijevali su se u tešku crnu
odjeću. Njihovo ime dolazi od turske riječi koja
ima značenje „crni bjegunci“. Danas u Bugarskoj
ima više od 2500 Karakachana. Žive kao bugarski stanovnici, ali su očuvali svoje stroge moralne
vrijednosti, snagu duha i vjeru u Boga. Učenici polaznici satova Karakachanske kulture, prikazali su
scensku igru u kojoj objašnjavaju odnose u obitelji
i moralne vrijednosti koje obitelj podrazumijeva.
Nakon prikazanog, održan je radni sastanak
za učitelje, na kojem je provedena analiza sata
uz razmjenu iskustava u područjima izučavanja
jezika i kulture nacionalnih manjina, upotrebom
različitih metoda i oblika rada kao i različitih
primjenjivih modela.
U isto vrijeme provedena je gastro-radionica

u kojoj su se učenici okušali u pripremanju tradicijske hrane – banica i šopska salata.
Treći dan su domaćini organizirali cjelodnevni izlet u Sofiju, glavni grad Bugarske.
Četvrti dan boravka domaćini su u svojoj
školi upoznali goste s kulturnim obilježjima
još jedne nacionalne manjine, Roma. Prikazali
su izuzetno atraktivan i zanimljiv nastavni sat
upoznavanja sa svojim najvažnijim blagdanom,
Đurđevdanom. To je romski, ali ujedno i bugarski
blagdan koji se slavi svake godine 6. svibnja. Blagdan je dobio ime po svetom Georgiju, zaštitniku
pastira i ovčara te vojnika i ratnika. Taj dan predstavlja završetak zime i početak proljeća. Običaj
je da se toga jutra djeca, ali i neudane djevojke, umivaju rosom kako bi ostali zdravi i lijepi.
U kuću se donosi janje i na glavu mu se stavlja
vijenac cvijeća te ga se nudi solju što je znak
plodnosti i obilja. Također se priprema tradicionalni obredni kruh koji je simbolično ukrašen te
je zajedno sa zelenim povrćem, sirom i mlijekom
poslužen na stolu svake obitelji.
Osim navedenih đurđevdanskih običaja
učenici su scenski prikazali šaljivu priču koja prikazuje odnose mladih Roma prema
starima u obitelji. Posebno zanimljiv dio sata
je bila mogućnost kušanja, ali i pripreme obrednog kruha na tradicionalan način uz pomoć
roditelja romskih učenika.
Posljednji dan boravka gosti su proveli
planinareći obližnjim planinama, kroz video uradak prisjetili se svih aktivnosti proteklih dana.
Boravak u Bugarskoj je za sve bilo je jedno
vrlo korisno i prelijepo iskustvo te s nestrpljenjem očekujemo novi susret u Poljskoj.

ISPOVIJED PJESNIČKIH DUŠA, U KAPELICI I UZ PAKRU, U PILJENICAMA

Pjesnički susret ‘Rijeka, šuma, nebo’, za
ovo proljeće, održan je u subotu, 21. travnja u
Piljenicama. Na stalni susret pjesnika i pisaca
u Piljenicama, na području općine Lipovljani,
Đuro Vidmarović, ove godine kao predsjednik
Društva hrvatskih književnika, okupio je 10- tak
članova Društva i još toliko pridruženih članova.
Druženje pjesnika i pisaca uz Pakru, i ove
je godine bilo vrlo zanimljivo, mada je ove
subote došlo nešto manje lirski duša nego
prijašnjih godina. Kao i uvijek u Piljenicama, u
Društvenom domu, dočekale su ih ‘Mlinarice’,
koje su ‘pjesnikinje’ bogatih i sočnih tanjura i
maštovite majstorice finih kolača. Uostalom,
kako to i pripada ženama, mlinaricama, koje
raspolažu obiljem brašna i finih dodataka za tijesta svih vrsta.
Pozdravila ih je, pri dolasku, Melita Lenička,
predsjednica udruge ‘Mlinarica’, ali i predsjednica Matice hrvatske, ogranak Lipovljani, koji je
zajedno s kutinskim ogrankom Matice hrvatske
bio organizator ovogodišnjeg pjesničkog
susreta. Pjesnike i pisce, pozdravio je i Nikola
Horvat, načelnik općine Lipovljani, koja i financijski podržava ovu kulturnu manifestaciju od
njezinog početka organiziranja u Piljenicama.
Kao i svake godine do sada, goste od pera i
osjećaja, pozdravili su i učenici Područne škole
u Piljenicama, sa svojim učiteljicama, i kao
dobrodošlicu, za njih izveli igrokaz ‘Pauk umjetnik’. S njim su ove godine, već treći puta za
redom, ‘dogurali’ do državne smotre u LiDraNu,
a prisutni pjesnici nagradili su njihovu odličnu
igru – dugim pljeskom.
Nakon zajedničkog ručka i okrijepe od puta,
nakon pozdrava i učeničke predstave, za pjesnike i pisce, ali i domaćine, postavljena je izložba
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skulptura braće Pavletić, koji vuku obiteljske
korijene iz Piljenica. Na livadi, uz turističko
odmorište kraj Pakre, u centru Piljenica, u subotu su ‘pasle’ drvene skulpture jelena, košuta i
srna, načinjenih od prirodnog materijala, od
povađenih trsova i rezova vinove loze. Vrlo
uspješne skulpture, vrlo vješte braće Marinka,
Zdravka i Zorana Pavletić, organizirane u udrugu
‘Arteco’, predstavio je Dragutin Pasarić iz Kutine.
Uz njihovu izložbu, na turističkom odmorištu uz
tihu i lijenu, ali čistu Pakru, pjesnici su, potom,
recitirali svoje zapisane osjećaje.
Čitanje stihova, uz, na trenutak zastalu rijeku, i mlado zelenilo na drveću, tek koji dan
okupano suncem, te kristalno plavetno nebo,
vodio je osobno Đuro Vidmarović, piljenički
sin. Svatko je pročitao nekoliko svojih radova.
Uz Pakru su čitali, već tiskane, ali i još neobjavljene stihove: Josip Palada, Siniša Matasović,
Nenad Piskač, Lana Derkač, Davor Šalat, Božica
Brkan, Vjera Grgac, Višnja Lovrić Mencej, Kristina
Semenjuk i Jasna Popović Poje, članovi Društva
hrvatskih književnika (DHK), te Katarina Brkić,
Dragutin Pasarić, Suzana Ujević, Alojz Buljan i
Mirko Knjižek, pridruženi članovi DHK.

Nakon kazivanja stihova uz Pakru, pjesnici su obišli i piljeničku katoličku kapelu,
posvećenu sv. Ivanu Krstitelju. Sjeli su u klupe
kapele, i svecima na zidovima, ali i prisutnim
prijateljima, pročitali neke drugačije molitve,
neke svoje zavjete i spoznaje, svoje tvrdnje, strahove i maštanja, te tako svojim lirskim dušama
dali maha da se ispovjede javno, pred svecima,
ali i ljudima. Trebalo je za to imati veću dozu
hrabrosti. Svaki uzdah pjesnika, kapelica je čula,
a svaku riječ iz srca, prijatelji su pozdravili. Ozarenih lica, punih dojmova, pjesnici su se iskrali iz
kapele, a duboko u sebi već su tu, u Piljenicama
sricali neke nove stihove. Đuro Vimarović, zahvalio im je za dolazak i vrlo uspješan susret, još
jedan u nizu, u Piljenicama, uz Pakru i slavonsku
šumu. Zahvalio je svima koji su pripomogli u ostvarenju ovog pjesničkog susreta i sna, i naglasio
je da je to novi smjer rada Društva hrvatskih
književnika, čiji će puni mandat, kao predsjednik Društva, pokušati odraditi što kvalitetnije.
Pjesnički susret ‘Rijeka, šuma, nebo’ u Piljenicama završio je promocijom knjige Dragutina
Pasarića, ‘Iz kutinske davnine i blizine’.
Damir SMETKO
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GRUPA „SOL“ PREDSTAVILA LIKOVNU IZLOŽBU POD NAZIVOM „JEDNAKI U RAZLIČITOSTI“
U galeriji Pučkog otvorenog učilišta Novska,
u petak 4. svibnja svečano je otvorena izložba
lipovljanskih likovnjaka, grupe „SOL“ , pod nazivom „jednaki u različitosti“.
Likovna grupa „SOL“ službeno djeluje od
2009. godine u različitim organizacijskim oblicima, a ponajviše onim humanitarnog karaktera
kojima se uvijek rado odazovu. Tijekom godina
povećavao se broj polaznika, ali i proširivali

oblici likovnog izražavanja.
Grupa „SOL“ svojim primjerom pokazuje, ukoliko se
posjeduje prirodni dar i ljubav
prema stvaranju, rad se kontinuirano uspješno nastavlja, i
to je jedan od razloga zašto je
ova grupa opstala do danas, te
vjerujemo da će tako ostati i u
budućnosti.
Pod
vodstvom voditeljice
likovnih radionica
Zdenke Kokolek,
skupina amaterskih slikara izložila je 50-ak radova
po izboru autora.
Izložbu je svojim programom
svečano
uveličao
Mješoviti
pjevački zbor „Lira“ iz Lipovljana pod vodstvom umjetničkog
voditelja, profesora Franje Rodića,
a program je vodila ravnateljica
POU-a, Valentina Opić.

U ime načelnika Općine Lipovljani Nikole
Horvata, sve prisutne pozdravila je zamjenica
načelnika Ljiljana Tomić.
U svom marljivom radu, likovna Grupa SOL
će sasvim sigurno kroz svoje izložbe i dalje
širiti posebnu ljubav prema umjetnosti, te tako
privući mnoge zaljubljenike u slikarstvo zadovoljno primajući nove članove koji su uvijek i
više nego dobrodošli. Baš kao i posjetitelji.

‘NOĆ KNJIGE 2018.’ U LIPOVLJANIMA U ZNAKU KNJIGE I FILMA
Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani uključila se i ove godine u manifestaciju ‘Noć knjige 2018.’, kojom se pokušava poticati čitanje knjiga kroz
sve generacije, te više korištenje knjige u svakodnevnom životu. Zajedno s
nakladničkom kućom ‘Zigma’ iz Otoka kod Vinkovaca, u ponedjeljak, 23. travnja
navečer, predstavljen je multimedijalni projekt – Gregory Peck, koji je pokazao na
različite načine ovog američkog glumca.
U okviru Multimedijalnog projekta, Ilija Matić iz Županje, predstavio je
knjigu o glumcu Gregory Pecku, nakon čega je predstavljena i njegova značajna
kolekcija filmskih plakata Gregory Pecka. O izdavaštvu vezanom uz kinematografiju govorila je i Marija Mišić, književnica iz Slavonskog Broda, koja se bavi
uređivanjem knjiga i književnom kritikom, a i sama je autorica 5 objavljenih knjiga, iako ima tek 31 godinu.
Marica Tisaj, knjižničarka Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani zahvalila je
gostima iz Broda i Županje na vrlo zanimljivom multimedijalnom predstavljanju
knjige, plakata i video isječaka o glumcu Gregory Pecku, koje je pokazala kako se,
uz knjigu, mogu vezati različiti sadržaji. Svi oni mogu biti vrlo zanimljivi mnogim
članovima knjižnica i čitaonica, te čitateljima različitih generacija starosti. ‘Noć
knjige 2018.’ godine u Lipovljanima je održan na zanimljiv i poseban način.
Damir SMETKO

U PILJENICAMA ODRŽANA I PROMOCIJA KNJIGE ‘IZ KUTINSKE DAVNINE I BLIZINE’

Pjesnički susret ‘Rijeka, šuma, nebo’, održan
u subotu, 21. travnja u Piljenicama završen je
promocijom knjige Dragutina Pasarića ‘Iz kutinske davnine i blizine’. Time je nastavljena
tradicija da se tijekom kulturne, pjesničke
manifestacije u Piljenicama, javnosti izloži novo tiskana knjiga, značajna kao književni zapis
našeg vremena.
Knjigu ‘Iz kutinske davnine i blizine’
svim prisutnim članovima Društva hrvatskih
književnika, gostima iz Kutine i Lipovljana,

članovima Matice hrvatske, te domaćim
Piljeničanima, predstavilo je četvero književnika.
Najprije je o knjizi govorila prof. Božica Brkan,
iz Zagreba, umirovljena novinarka i sama spisateljica više knjiga različitih tematika.
O knjizi, ali i zajedničkom odrastanju, kroz
spisateljski rad i rad u Matici hrvatskoj, govorila
je i Katarina Brkić iz Kutine. O važnosti zapisa iz
knjige, kao osobnih povijesnih pamćenja i povijesnih događanja u Kutini, te novom smjeru
rada Društva hrvatskih književnika, na promociji

je govorio Đuro Vidmarović, predsjednik DHK.
Na kraju promocije o nastajanju knjige, zanimljivim zgodama i svojoj autobiografiji govorio je
i osobno Dragutin Pasarić iz Kutine, publicist i
predsjednik kutinske Matice hrvatske.
Promociju knjige ‘Iz kutinske davnine i blizine’ uveličali su svojim nastupom
članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira iz
Lipovljana i ŽVA ‘Kutinske dunje’, koji su se iskazali lijepo uvježbanim pjesmama, prigodnim uz
promociju.
Sve pjesnike, pisce, goste i domaćine na
početku promocije pozdravile su Melita Lenička,
kao domaćin pjesničkog susreta i Udruge žena
‘Mlinarice’, i Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika
općine Lipovljani. Zahvalile su svima za dolazak u Piljenice, na područje općine Lipovljani,
zaželjele svim ugodan boravak i dobar književni
rad i obećale podršku i u buduće.
Zajedničkim druženjem, uz večeru, koju su
pripremile članice domaće Udruge žena ‘Mlinarice’, završen je ovogodišnji uspješni pjesnički
susret ‘Rijeka, šuma, nebo’ u Piljenicama.
Damir SMETKO
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VRLO USPJEŠNA SPORTSKA I POSLOVNA GODINA
KUGLAČKOG KLUBA ‘SLAVONAC’ IZ LIPOVLJANA
Nakon završene prvenstvene sezone tijekom travnja, u kojoj su se po prvi puta natjecali
u 2. ligi, članovi Kuglačkog kluba ‘Slavonac’
iz Lipovljana, održali su i godišnju Skupštinu
kluba na kojoj su se prisjetili rada i poslovanja
tijekom 2017. godine. Skupštinu je vodio Željko
Vacula , predsjednik KK ‘Slavonac’, a održana je,
u ležernom okružju, u objektu Šumarije Lipovljana na Jamaričkom brdu.
- Sezonu 2016./2017. u 3 HKLS završili smo
početkom travnja, nakon uzbudljivog doigravanja na 1. mjestu od 7 ekipa, čime smo ostvarili
povijesni uspjeh kluba i ulazak u 2. HKLS. Za taj
uspjeh primili smo zlatne medalje i pehar, a Darko
Miško je dobio priznanje kao najbolji igrač 3. lige.
Taj uspjeh ima još dodatnu vrijednost jer je
ostvaren bez vlastite kuglane, pa se želim ovom

prilikom još jednom zahvaliti svim igračima i
članovima kluba na ovom velikom uspjehu –
istaknuo je Željko Vacula, prilikom podnošenju
izvješća o radu lipovljanskog Kuglačkog kluba
tijekom 2017. godine.
Početkom listopada prošle godine kuglači
‘Slavonca’ započeli su natjecanje u 2. HKLS u kojoj se natječe 10 klubova, a cilj natjecanja prve
sezone je ostanak u 2. ligi koja je puno jača nego
li 3. liga. Igrači su lani igrali i tzv. ‘Ljetnu kuglačku
ligu’ na kuglani u Kutini, a tijekom trećeg dana
‘Lipovljanskih susreta’ organizirali su turnir u
boćanju koji je ima velik broj igrača i gledatelja.
U prošloj godini Kuglački klub ‘Slavonac’ ostvario je prihod u iznosu od 30.600 kuna, od čega
je više od 23 tisuća kuna iz proračuna Općine Lipovljani. Ukupni rashodi bili su im 27.133 kune,

pa su 3.475 kuna ‘prebacili’ za rad u ovoj godini.
Uspjehe na sportskom polju, ali i na dobrom
i štedljivom poslovanju kluba, pohvalila je Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani,
koja je pratila rad godišnje Skupštine. Zaželjela
je kuglačima uspješno natjecanje u 2. ligi, a to su
učinili i neki od prisutnih sponzora kluba.
O budućim aktivnostima i radu razgovaralo
se na zajedničkom druženju nakon održane
Skupštine.

NA KNJIŽEVNOJ VEČERI POSVEĆENOJ TARASU ŠEVČENKU RECITIRANA
JE NJEGOVA POEZIJA

Već niz godina ‘Karpati’, kulturno-prosvjetno
društvo Ukrajinaca iz Lipovljana, obilježavaju
rođenje Tarasa Ševčenka, osnivatelja i
najznačajnijeg sina Ukrajine. Svake godine do
sada, književna večer ‘Karpata’ ponudila je nove
i različite sadržaje vezane uz djelo i domoljublje Tarasa Ševčenka, a ove godine književna
večerorganizirana je u Domivki, prostoru ‘Karpata’, u četvrtak, 15. ožujka, kao početak svečanosti
uz ovogodišnji Dan općine Lipovljani.
Od prošle jeseni, dvorište župnog ureda
lipovljanske grkokatoličke župe i prostorije
‘Karpata’, krasi spomenik Tarasu Ševčenku. Stoga je na početku obilježavanja godišnjice
rođenja ovog velikog pjesnika i slikara Ukrajine,

položeno cvijeće ispred spomenika. Položili
su ga Jaroslav Simonov, otpravnik poslova u
Veleposlanstvu Ukrajine u Hrvatskoj i Evgenij
Pašćenko, profesor na katedri ukrajnistike u
Zagrebu, te Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i Ivan Semenjuk, predsjednik društva
‘Karpati’.
Izvođenjem uglazbljenih pjesmama Tarasa
Ševčenka, pjevački zbor ‘Karpata’, započeo je
ovogodišnju književnu večer. Nakon njih, pred
svim gostima i uzvanicima, među kojima je bio
i Igor Grahovac-Fedešin, te članovima ‘Karpata’,
poeziju Tarasa Ševčenka recitirali su učenici
Osnovne škole Josipa Kozarca, koji uče ukrajinski jezik. Lijepe recitacije izveli su Lena i Luka

Repinc, Teodor Fuljatić i Nikolina Letvenčuk, a
uvježbala ih je učiteljica Aleksandra Vračević.
Članice zbora ‘Karpati’, Marija Poljak i Ankica Holovčuk, također su govorile ozbiljnu i
simbolima prepunu poeziju Tarasa Ševčenka,
a o njegovom značaju za Ukrajinu prisutnima
je govorio Jaroslav Simonov iz ukrajinskog
Veleposlanstva. Detalje iz teškog i ugnjetavanog života Tarasa Ševčenka, njegovog značaja
za ukrajinski jezik, a time i za Ukrajinu, s osvrtom na pročitanu poeziju, svim prisutnima je
govorio Evgenij Pašćenko, voditelj katedre ukrajnistike u Zagrebu.
Čestitke na uspješnom radu, te na brizi za
ukrajinski jezik i kulturu, članovima Kulturnoprosvjetnog društva Ukrajinaca, uputio je i
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Svima
je uputio i čestitku uz obilježavanje Dana škole,
župe i općine Lipovljani.
Za potrebe društva, Evgenij Pašćenko
poklonio je Ivanu Semenjuku, predsjedniku
‘Karpata’, knjigu o ukrajinskom stvaralaštvu, u
kojoj je dio posvećen i Tarasu Ševčenku. Članovi
‘Karpata’ pripremili su i zajedničko druženje nakon održane književne večeri.
Damir SMETKO

KARPATI NA PREZENTACIJI USKRSA U DUBRAVI VRBOVEČKOJ
Udruga žena liječenih od
raka dojke „Sveta Margareta“ u
suradnji sa slikarom Draženom
Milenkovićem, pod pokroviteljstvom općine Dubrava Vrbovečka,
organizirali su u sportskoj školskoj
dvorani u Dubravi manifestaciju i
izložbu „Uskrs u Dubravi“, koja je
održana dana 17. 03. 2018. godine.
Na ovoj manifestaciji prezentirana je prvenstveno tehnika izrade
pisanica, a na njoj su učestvovale 54
udruge iz 9 županija RH. Izložba je
bila otvorena od 10,00 do 14,00 sati.
Članice KPD Ukrajinaca „Karpati“
Lipovljani prezentirale su jedinstvenu izradu pisanica voskom, a također
prezentirale i tkzv. Uskršnju košaru u
kojoj se nalaze jela za posvećivanje
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(šumka, kobasica, slanina, sir, putar, jaja,
hren, pisanice,…). Prezentacija jela i
pisanica popraćena je uskrsnim ornamentima i simbolima Ukrajine koji su
zajedno izloženi na dva štanda.
Osim štandova sa izloženim pisanicama i uskrsnim jelima, pjevačka
skupina „Karpata“ je nastupila u dvorani pjevajući prigodne uskrsne i ostale
ukrajinske pjesme za koju je prezentaciju bila obilato nagrađena pljeskom.
Osim naše pjevačke skupine, nastupila
je i ruska pjevačka skupina „Kaljinka“
iz Međimurja, te društva domaćina iz
Dubrave. Bile su to dvije grupe djece
iz dječjeg vrtića, potom dvije grupe
mažuretkinja (6+ i 60+), te pjevačka
skupina Češke besede.
Ivan Semenjuk
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PREDSTAVNICI OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI BORAVILI
U BUGARSKOJ NA 2. TRANSNACIONALNOM SASTANKU
PARTNERA U PROJEKTU „ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI“
Drugi transnacionalni sastanak partnera
u projektu „Zajedno u različitosti“ iz programa
Erasmus+ KA2, održan je 7. i 8. ožujka 2018.
godine. Domaćin sastanka bila je 1.OU ”Nikola
Yonkov Vaptsarov”, Berkovitsa, Bugarska. Sastanku su nazočili predstavnici partnerskih škola
iz Poljske, Rumunjske i nositelji projekta iz OŠ
Josipa Kozarca, Lipovljani.
Na početku sastanka koordinatori projekta predstavili su video uradak koji je nastao
tijekom prve transnacionalne mobilnosti u
Hrvatskoj. Nakon toga koordinatorica projekta Sanja Martić iznijela je dojmove učenika i
učitelja koji su prikupljeni na prvoj mobilnosti.
Učiteljica slovačkog jezika Jelena Dejanović
prezentirala je Okvirni nastavni plan i program
rada po modelu C, koji je izrađen u OŠ Josipa
Kozarca, Lipovljani kako bi se ostvario temeljni
cilj našeg projekta, a to je donošenje Nastavnog
plana i programa po modelu C na državnoj
razini koji do sada nije postojao. U drugom
dijelu radnog sastanka dogovoren je smještaj
i prehrana učenika tijekom mobilnosti koja će
se odvijati u travnju ove godine. Dogovorene
su odrednice koje će se ispoštovati tijekom diseminacijskog dijela projekta.
Tijekom dana domaćini su nas upoznali sa
školom i gradom. Predstavili su nam projekte

koje provode u školi, pokazali učionice, ostale
prostorije u školi te prezentirali planove za rad
na školi kroz sljedeće godine. Gradonačelnik
Berkovitce ugostio nas je u svojem uredu, te
ukratko rekao nekoliko riječi o gradu. Izrazio je
zadovoljstvo projektom Zajedno u različitosti te
obećao podršku pri provedbi projekta. Nakon
toga posjetili smo gradski muzej Ivan Vazov.
Drugi dan, u organizaciji domaćina posjetili

smo glavni grad Bugarske Sofiju. Uz stručno
vodstvo upoznali smo ljepote grada. Na kraju
dana održan je radni sastanak na kojem su
dodijeljene Potvrde o sudjelovanju te dogovorena daljnja provedba projekta.
Drugi transnacionalni sastanak završio je u
ugodnom ozračju. Zahvaljujemo domaćinima
na odličnoj organizaciji te lijepom prijemu.
Radujemo se daljnjim aktivnostima u projektu.

PRIKUPLJENO 114 UZORAKA KRVI I UPISA U HRVATSKI REGISTAR DARIVATELJA
KRVOTVORNIH STANICA

Akcija vađenja krvi i upisa u Hrvatski registar
dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih
stanica, za stanovnike općine Lipovljani, ali i za
mlade iz susjednih sredina, ponovo je održana
u Lipovljanima, u ponedjeljak, 12. ožujka u
popodnevnim satima u Društvenom domu.
Ovog puta krv je aktivisticama Zaklade Ana Rukavina, u dvosatnoj akciji, darovalo 114 novih
dobrovoljnih darivatelja.
U proteklih 11 godina, ovo je u Lipovljanima
već treća akcija vađenja krvi i upisa u Hrvatski
registar dobrovoljnih darivatelja, koja je organizirana uz pomoć Općine Lipovljani. U prvoj
akciji organiziranoj 2007. godine, u registar je
upisano 180 darivatelja, prije 4 godine, 2014.
godine krv je dalo 95 darivatelja, a sada,12.
ožujka krv je dalo 114 darivatelja, a svi oni su
odlični potencijalni darivatelji krvotvornih

matičnih stanica, jer su se akciji odazvali najviše
mladi, između 20 i 30 godina.
Inače, svi zdravi građani od 18 do 40 godina
starosti mogu se upisati u Hrvatski Registar. Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i
zdravstvenog upitnika, te davanje uzorka krvi za
HLA tipizaciju kojim se utvrđuju antigeni tkivne
snošljivosti. To je prvi korak koji je potrebno
napraviti kako bi se pomoglo teško oboljelima
od akutnog i kroničnog oblika leukemije, te
bolesnicima s teškim oštećenjem koštane srži,
diljem svijeta.
Poruka svake akcije upisa u Hrvatski registar
je ‘Lijek je u nama’. Njome Zaklada Ana rukavina
želi podsjetiti građane kako u sebi nosimo lijek kojim možemo spašavati živote. Do sada je
djelovanjem Zaklade Ana Rukavina i Hrvatskog
registra, koji je dio svjetskog registra (Bone

Marrow Donors Worldwide), upisano 58.963
potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih
stanica, a šansa za život dana je za 87 oboljelih
osoba u Hrvatskoj i inozemstvu.
U Lipovljanima se očekivao dobar odaziv
na akciju vađenja krvi za Zakladu Ana Rukavina,
a i novih 50-tak darivatelja bio bi lijep odaziv,
razmišljalo se tijekom pripreme akcije. No,
tijekom dvosatne akcije u Lipovljanima, povremeno se čekalo i u redu za vađenje krvi, pa je
pripomagala uzorke krvi uzimati i Dubravka
Hubak, medicinska sestra iz Lipovljana, koja
od prve akcije 2007. godine, uvijek volonterski
pomaže pripremu i provedbu akcije za Zakladu
Ana Rukavina. Stoga i ne čudi što se na kraju ove
akcije broj darivanih uzoraka krvi i upisa u Registar, zaustavio na 114 uzoraka.
Organizatori su odazivom jako zadovoljni
jer je tijekom tri akcije, u ovoj maloj sredini, prikupljeno gotovo 400 uzoraka krvi, od čega je
prije nekoliko godina jedna sumještanka pozvana na darovanje svojih krvotvornih stanica,
na što se sa zadovoljstvom i odazvala.
Osim darivanja krvi, posjetitelji akcije kupnjom
majice, bedža i privjeska i novčano su pomagali
rad Zaklade, a neki su, prema mogućnostima, i
donirali novac. Na kraju akcije aktivisticama Zaklade Ana Rukavina, volonterki Dubravki Hubak
i volonteru, doktoru Mateju Ribaru, zahvalio je
osobno i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Posebnu zahvalu uputio je i svima koji su se
odazvali i dali krv, te se upisali u Hrvatski registar
dobrovoljnih darivatelja krvotvornih stanica, čiji
se broj približava 60-tisućitom darivatelju.
Damir SMETKO
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ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE LIPOVLJANI
Od sredine travnja pa sve do pred sam kraj
prošle godine, rad Vatrogasne zajednice općine
Lipovljani bio je u neobičnoj i nepotrebnoj krizi.
Prijašnjem čelništvu Zajednice dana je razrješnica,
na Skupštini sredinom travnja prošle godine, nakon 4-ro godišnjeg odrađenog mandata, a novih
kandidata za čelne ljude Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani – nije bilo! Zajednica je ipak
djelovala kroz imenovanog vršitelja dužnosti, v.
d. predsjednika Zajednice, za kojeg je određen
Danijel Ribarić.
Izbornom Skupštinom, koja je održana 28. 12.
prošle godine izabrano je novo čelništvo Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, čime je završilo
krizno razdoblje rada Zajednice. Za predsjednika
je izabran Danijel Ribarić, a za zapovjednika Zlatko
Pješ, kako je to bilo i u prijašnjem 4-ro godišnjem
razdoblju, dok je u Predsjedništvu Zajednice
došlo do manjih izmjena. Zašto se takav dogovor
nije mogao postići puno prije tijekom godine,
nego li tek zadnjih dana prošle godine, ostaje nejasno? Očito je ipak, da se kroz vatrogastvo općine
Lipovljani željelo ostvariti neke druge interese, što
je moglo štetiti samom vatrogastvu i cjelokupnoj
zaštiti stanovništava općine Lipovljani, i što je poglavito, da takva kriza nije ni malo primjerena za
ovdašnje vatrogastvo, koje u Lipovljanima broji
punih 130 godina dugu tradiciju.
Ovakav osvrt na prošlu godinu, čuo se na
redovnoj godišnjoj Skupštini Vatrogasne zajednice općine Lipovljani, koja je održana u srijedu,
4. travnja, i jedna je od prvih godišnjih Skupština
Vatrogasne zajednice, što su održane na području
Sisačko-moslavačke županije. Skupštinu je vodio
Danijel Ribarić, predsjednik VZO Lipovljani, uz
članove voditeljstva Zlatka Pješa i Nadu Toš.
Izvješće o prošlogodišnjem radu, s osvrtom
na organizacijsku krizu Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani, podnio je Danijel Ribarić, koji
je tijekom prošle godine i najviše podmetnu
svoja leđa kako bi Vatrogasna zajednica normalno
djelovala. O krizi Vatrogasne zajednice upoznata
je i Općina Lipovljani, koja je požurivala rješenje
krize, a sve obveze je podmirivala kao da kriza ne
postoji.
– Suradnja s Općinom Lipovljani bila

je na zadovoljavajućoj razini, te su se sve
financijske obveze Općine Lipovljani spram vatrogastva u prošloj godini i izvršene. Valja naglasiti
i vrlo dobru suradnju s Vatrogasnom zajednicom
Sisačko-moslavačke županije, posebice s predsjednikom i zapovjednikom Mijom Brlečićem, koji
je učinio dodatni napor u potpori našim vatrogascima i Zajednici – istaknuo je u svom izvješću
Danijel Ribarić, predsjednik Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani, i u novom mandatu.
O radu zapovjedništva VZO Lipovljani, u
protekloj godini, govorio je Zlatko Pješ, koji je
istaknuo da je lani bilo ukupno 75 raznih vatrogasnih intervencija na području VZO Lipovljani,
od toga 19 intervencija za potrebe INA-e. Za
podršku vatrogastvu, za financiranje i razvoj sva
4 vatrogasna društva zahvalio je Općini Lipovljani, sadašnjem načelniku Nikoli Horvatu, ali i
prijašnjem načelniku Mariu Ribaru.
Financijsko poslovanje VZO Lipovljani za
2017. godinu, unatoč organizacijskoj krizi, pokazalo se kroz izvješće na Skupštini, da je financirana
na razini dosadašnjih godina. Ukupni prihod iznosi 128.428 kuna, a ukupni rashodi 113.328 kuna.
Najviše prihoda ostvareno je iz proračuna općine
Lipovljani, u iznosu od 125.308 kuna, a ta sredstva
podijeljena su na pet korisnika. DVD Lipovljani ostvarili su od zajednice 44.000 kuna, DVD Kraljeva
Velika 18.000 kuna, DVD Piljenice 18.000 kuna,
DVD Krivaj 15.000 kuna, a za rad Vatrogasne zajednice potrošeno je 18.328 kuna. Za ovu godinu
ostalo je u pričuvi još 15.000 kuna.
Financijsko poslovanje VZO Lipovljani vodi
knjigovodstveni servis, a kako je sve rađeno po
zakonskim odredbama, Nada Toš je u ime Nadzornog odbora VZO Lipovljani predložila da se
financijsko i druga izvješća prihvate.
Uz prihvaćanje izvješća o radu u prošloj
godini predložen je i plan rada i financijskog poslovanja za ovu godinu. Članovi Skupštine, njih 19
od 23 ukupno, jednoglasno su prihvatili izviješća,
bez rasprave.
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, najprije je čelništvu i prisutnim vatrogascima sva 4
dobrovoljna vatrogasna društva s općine Lipovljani čestitao 25. obljetnicu postojanja Vatrogasne

zajednice općine Lipovljani. Naglasio je svoje
zadovoljstvo rješavanjem organizacijske krize u
Zajednici, i ponovio da vatrogastvo ima podršku
općine Lipovljani. Iz proračuna općine Lipovljani
za vatrogastvo se uvijek izdvajalo zakonom propisana sredstva, a često puta i više od toga, prema
mogućnostima proračuna i plana Vatrogasne
zajednice.
– Za ovu godinu u proračunu općine Lipovljani planirano je 205.000 kuna za potrebe zaštite
i spašavanja, pa će se to odraziti i na vatrogastvo.
Sredstva možete utrošiti u opremanje kako bi što
spremniji dočekali razne opasnosti. I nedavno
smo imali prijetnju poplavom u Kraljevoj Velikoj,
pa zahvaljujem svim društvima i pojedincima koji
su nam pomogli u poslovima obrane, a posebno
zahvaljujem Zlatku Pješu, zapovjedniku s velikim iskustvom, bez kojeg bi sigurno neke kuće u
Kraljevoj Velikoj bile poplavljene – rekao je, među
ostalim, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, na Skupštini Vatrogasne zajednice općine
Lipovljani.
Redovnu i obljetničku, 25. Skupštinu VZO Lipovljani, u ime svih prisutnih gostiju i suradnika
pozdravio je Slavko Špiček, predsjednik VZG Kutine, a na kraju rad i zajedničku suradnjupohvalio
je i Mijo Brlečić, predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije.
Za djelovanje na unapređenju vatrogastva, svesrdni doprinos radu i osposobljavanju
vatrogasnih društava, te za odličnu zajedničku suradnju, Mijo Brlečić je u ime Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije uručio Priznanje
povodom 25. obljetnice Vatrogasnoj zajednici
općine Lipovljani, koje je primio Danijel Ribarić,
predsjednik VZO Lipovljani.
Damir SMETKO

VATROGASCI DVD KRIVAJ U PROŠLOJ GODINI BILJEŽE DVA POŽARA
Nakon niza godina bez požara, u protekloj, 2017. godini, vatrogasci DVD-a Krivaj
intervenirali su na dva požara u svom naselju, i
tako spasili veliku materijalnu vrijednost svojim
sumještanima. U gašenju požara obiteljske kuće
i zapaljenog automobila, pomogli su im vatrogasci susjednih Lipovljana i Jamarica, za što su
im uručili zahvalnice.
Usmenu i pismenu zahvalu za pomoć pri
gašenju požara, vatrogasnim društvima iz Jamarica i Lipovljana, u ime vatrogasaca DVD-a
Krivaj, uručio je Darko Jordan, predsjednik DVDa Krivaj. Prigoda za zahvalu bila je na redovnoj
godišnjoj Skupštini društva, koja je održana
u nedjelju, 25. ožujka. Skupštinu je vodio Darko Jordan, uz članove voditeljstva Zdravka
Jancetića i Zorna Tisaja.
Nakon otvorenja Skupštine i pozdrava svih
gostiju, izvješće o radu društva, odnosno Upravnog odbora i zapovjedništva, pročitao je
Branko Chour. Osim dvije intervencije na gašenju
požara, radilo se i na održavanju opreme društva,
nabavljanju opreme vatrogasaca, sređivanju
članstva. Tako je iz društva isključeno, tijekom
prošle godine, 17 neaktivnih članova, a više se
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radilo na uređenju spremnice.
U prošloj godini DVD Krivaj imao je ukupni
prihod u iznosu od 20.107 kuna, a ukupni rashod
11.127 kuna. Za ovu godinu planiraju prihod u
iznosu od 20.000 kuna.
Uz izvješće o radu i financijskom poslovanju,
članovima je pružena i informacija o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i održivog
poslovanja, te uobičajeni plan rada i financiranja
za 2018. godinu.
Za rad i za intervencije na požarima u prošloj
godini, vatrogascima DVD-a Krivaj, zahvalio se, na
samoj godišnjoj Skupštini, Nikola Horvat, načelnik
općine Lipovljani. Zahvalio im se što pomažu u
zaštiti i spašavanju stanovnika općine Lipovljani i
njihove imovine, te što čuvaju tradiciju vatrogastva. Pohvalio je i njihovo sudjelovanje na nedavnim
poslovima obrane od poplave u Kraljevoj Velikoj,

te naglasi kako ove godine želi u općinskom
proračunu osigurati više sredstava za rad udruga
građana, pa i za rad njihovog društva, kako bi bili
još bolje opremljeni, pa tako mogli lakše djelovali
kao društvo.
Skupštinu je pozdravio i Zlatko Pješ, zapovjednik Vatrogasne zajednice, koji je tom
prilikom rekao, kako mu se čini da izneseni
problem s hidrantskom mrežom nije rješiv, jer
je prema zakonskim odredbama projektirana.
Istaknuo je također, potrebu za stalnim osposobljavanjem vatrogasaca, te uključivanjem djece u
rad društva.
Na kraju godišnje Skupštine DVD-a Krivaj,
dugogodišnjim članovima uručene su spomenice
za članstvo u društvu.
Vatrogasna spomenica za 30 godine dodijeljena je Michaelu Tisaju i Tomici Biondić, za 40 godina
primili su je Ivan Gadža, Emil Rančilović, Ilija Savić i
Zlatko Sakač. Za 50 godina vatrogasna spomenica
uručena je Mariji Javiljak i Josipu Tomiću.
Za pomoć u gašenju požara i dobrosusjedsku
suradnju DVD Krivaj uručio je zahvalnice DVD-u
Jamarice i DVD-u Lipovljani.
Damir SMETKO

www.lipovljani.hr

MARICA TISAJ – PREDSJEDNICA ‘LIPE’ JOŠ 4 GODINE
Iz godine u godinu, članovi Kulturnoumjetničkog društva ‘Lipa’ ostvaruju velik broj
nastupa na području općine Lipovljani, u Hrvatskoj, ali i van nje. Svih svojih nastupa i djelovanja
KUD-a u prošloj godini, još jednom su se članovi
‘Lipe’ prisjetili na izbornoj godišnjoj Skupštini,
održanoj u nedjelju, 11. ožujka.
Skupštinu je vodila Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’, uz članove voditeljstva
Mariju Nađ i Marka Brebrića, a na samom
početku Skupštine pozdravljeni su gosti i
članovi društva.
Izvješće o radu i nastupima u 20117. godini
podnijela je Marica Tisaj, prisjetivši se svakog
nastupa i putovanja po Hrvatskoj, ali i u Slovačku.
Uz pjesme i plesove lipovljanske sredine, koje
članovi ‘Lipe’ baštine još od samog osnivanja
društva iz 1921. godine, današnji članovi plešu
i druge stilizirane plesove hrvatskih krajeva, ali
nastupaju i sa stiliziranim slovačkim plesovima,
u suradnji s Maticom slovačkom općine Lipovljani. Suradnja ova dva društva je dugogodišnja i
vrlo uspješna na obostrano zadovoljstvo, a nastavit će se i ubuduće.
Osim nastupa na mnogim folklornim manifestacijama, KUD ‘Lipa’ uspješno svake godine,
a tako je bilo i tijekom 2017. godine, uspješno

organizira Dječju smotru folklora, Dane KUDa, a svake godine nastupi i na ‘Lipovljanskim
susretima’.
U prošloj godini ostvarili su ukupni prihod u
iznosu 64.818 kuna, od čega od Općine Lipovljani ukupno 41.000 kuna. Za rad društva utrošili
su 64.485 kuna. Za ovu godinu planiraju nešto
veći prihod u iznosu od 72.500 kuna.
Izvješća o radu u prošloj godini na Skupštini
su usvojena bez rasprave, kao i plan rada za ovu
godinu, pa se prešlo na izborni dio Skupštine.
Dosadašnjem Upravnom i Nadzornom odboru izglasana je razrješnica, a predloženi su
kandidati za novo čelništvo KUD-a ‘Lipa’. Velikih
promjena nije bilo, pa će u slijedeće 4 godine
KUD ‘Lipu’ i dalje voditi Marica Tisaj, a za zamjenicu predsjednice izabrana je Martina Jurić.
Tajnica će i ubuduće biti Dragica Knežević, a
članovi Upravnog odbora Marija Nađ, Lorena
Matejaš, Ivan Toth, Ljubica Babić, Dubravka
Musij i Vlado Dorić. U Nadzorni odbor izabrani
su Benito Toth, Siniša Nađ i Stjepan Štavalj.
Nakon izglasanog novog čelništva KUD-a
‘Lipa’, na dosadašnjem radu, ostvarenim nastupima i zajedničkoj suradnji čestitali su im Josip
Krajči, u ime Matice slovačke, Mirko Knjižek,
u ime Češke besede, Melita Lenička, u ime

Matice hrvatske, te Dragutin Pasarić iz Kutine,
koji je najavio završetak monografije o ‘Lipi’
i njeno predstavljanje uz ovogodišnje Dane
KUD-a. Na velikom broju nastupa i predstavljanju Lipovljana, članovima KUD-a, čestitala je
i Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani, u svoje ime i načelnika Nikole Horvata.
Nakon održane Skupštine članovi KUD-a i
njihovi gosti nastavili su se družiti uz mali domjenak, te najavu novih nastupa, a prvi je već za
Dan općine Lipovljani.
Damir SMETKO

OD MALIH NOGU UČE I POKAZUJU BOGATU FOLKLORNU TRADICIJU
Nekadašnje dječje igre, prve dječje
plesove i igre koje plešu stariji plesači,
uključujući tu i plesove nacionalnih
manjina, izvodile su dječje skupine iz 7
kulturnih društava, u subotu, 14. travnja u Lipovljanima. I ove je godine, po 8.
puta, održan Susret dječjih folklornih
skupina, koji tradicionalno u proljeće
organizira
Kulturno-umjetničko
društvo ‘Lipa’ iz Lipovljana.
Marica Tisaj, predsjednica KUD-a
‘Lipa’, na početku ‘Susreta dječjih skupina’ toplo
je pozdravila sve dječje folklorne skupine i njihove voditelje koji su došli u Lipovljane, kako bi
pokazale svoje uvježbane koreografije, a dobre
nastupe i uspješan rad tijekom cijele godine
na očuvanju kulturne baštine zaželjela ima je
Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani, koja je i otvorila ovogodišnje ‘Susrete’
najmlađih folkloraša.
Nastup na lipovljanskoj pozornici započeli
su domaćini. Mlađa skupina KUD-a ‘Lipa’, u pratnji tamburaške skupine izvela je ples ‘Savila se
bijela loza vinova’.
Nastup su nastavili najmlađi članovi,

također, KUD-a ‘Lipa’, ali iz Semeljaca. Oni su se
predstavili dječjim pjesmama i igrama sa svojom voditeljicom Anicom Beno.
Folklorna skupina Društva ‘Naša djeca’ iz
Rajića bilježi 10 godina uspješnog rada na
očuvanju narodnih pjesama i igara. Na ovom
‘Susretu’ dječjih skupina predstavili su se koreografijom ‘Igra kolo Lijepom našom’.
Dječja skupina KPD-a ‘Karpati’ iz Lipovljana predstavila se tradicionalnim ukrajinskim
plesom Kozačok, kojeg već uvježbava 30-tak
najmlađih plesača iz Lipovljana.
Koreografijom ‘Igra kolo na gunjištu’, ove su
se godine u Lipovljanima predstavili najmlađi

Novljani. Dječja folklorna skupina
KUD-a Šubić okuplja oko 30 plesača u
dobi od 5 do 12 godina.
Na očuvanju plesne tradicije radi
se i u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u
Lipovljanima. Ove su godine učenici
folklorne grupe osnovne škole vrlo lijepo otplesali splet plesova iz Hrvatske,
od dubrovačkog Linđa do slavonskog
drmeša.
Raznolikim dječjim igrama i plesovima predstavila se i dječja skupina KUD-a
Moslavina iz Kutine, koji rade s velikim brojem
djece starosti od 4 do 15 godina.
Ovogodišnji ‘Susreti dječjih skupina’ u
Lipovljanima završili su kako su i započeli –
nastupom domaćih plesača. Najmlađa skupina
KUD-a ‘Lipa’ izvela je slovačke pjesme i plesove,
koje marljivo uvježbavaju u suradnji s Maticom
slovačkom.
Svim učesnicima podijeljene su zahvalnice, a organizirano je i zajedničko druženje
najmlađih folkloraša u Društvenom domu u
Lipovljanima.
Damir SMETKO

VELIKA PISANICA, ZEČEVI, MALE PISANICE I MAĆUHICE OPET KRASE PARK U LIPOVLJANIMA
Od srijede, 28. ožujka, lipovljanski park u
centru naselja opet krasi velika pisanica, koju
su na ‘staro mjesto’ u parku, postavili članovi

Udruge umirovljenika općine Lipovljani.
Niz proteklih godina, članovi Udruge umirovljenika uljepšavaju park ispred
župne
crkve
i
Društvenog
doma u Lipovljanima, lijepo
oslikanom velikom pisanicom,
ali i drugim detaljima lijepog
uređenja.
U
s u s r e t
ovogodišnjem
Uskrsu,
opet
je zajedničkim

radom, 15-tak umirovljenika dopremilo i postavilo pisanicu, ogradilo ju, te ju ukrasili sa 150
proljetnica i 50 pisanica smještenih u gnijezda
oko velike pisanice. Članovi Udruge umirovljenika nadaju se da će svi sugrađani samo gledati
lijepo oslikanu pisanicu, uz koju se može vidjeti i
50-tak oslikanih malih pisanica. Vjeruju, kako će
do Uskrsa, uz koke i zečeve, izložiti još različitih
malih pisanica svojih članova.
Njihovu akciju, kao i prošlih godina, podržao
je, i pohvalio, općinski načelnik, ove godine
Nikola Horvat. Članovi Udruge umirovljenika
općine Lipovljani pozvali su ga na zajedničku
fotografiju, nakon postavljanja pisanice i potpunog uređenja kruga u koji je postavljena.
Damir SMETKO
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RASPJEVAN I RASPLESAN KONCERT UDRUGA
OPĆINE LIPOVLJANI, UZ BLAGDAN JOSIPOVA
U čast Dana općine Lipovljani, sve
udruge u kulturi općine Lipovljani, tradicionalno priređuju koncert za sve sumještane,
uz blagdan sv. Josipa. Ovogodišnji dvosatni koncert održan je u nedjelju, 18. ožujka.
Otvorio ga je Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća općine Lipovljani, a
koncert je vodila Martina Jurić, zamjenica
predsjednice KUD-a ‘Lipa’.
Sa svojim novim ili najboljim
pjesmama, plesovima i uvježbanim koreografijama osim udruga u kulturi nastupili
su na koncertu i učenici lipovljanske Osnovne škole. Dvorana Društvenog doma
bila je ispunjena do posljednjeg mjesta,
a na pozornici se izmijenilo preko 300
izvođača, od učenika prvih razreda osnovne škole do umirovljenika.
Koncert je, nakon upućene zahvale
Tomislava Lukšića, svim izvođačima i udrugama za njihov vrijedan rad i uspješno
predstavljanje Lipovljana tijekom godine,
započeo Mješoviti pjevački zbor ‘Lira’, dvjema sakralnim pjesmama posvećenim sv.
Josipu i korizmi.
Pred put na državno natjecanje u LiDraNu, svojom predstavom ‘Pauk umjetnik’,
prisutnim gledateljima predstavila se
dramska skupina područne škole iz Piljenica, koju vrlo uspješno vodi učiteljica
Tatjana Dlouhi.
Modernim, akrobatskim plesom i figurama, predstavile su se i najmlađe članice
plesno akrobatskog kluba ‘Iskrice’.
S dječjim igrama i pjesmama na
slovačkom, potom se je predstavila dječja

folklorna skupina KUD-a ‘Lipa’.
Dječja folklorna skupina KPD ‘Karpati’
predstavila se atraktivnim plesom Kozačok.
Skupina broji sve više članova, a često
uvježbavanje i nastupi donose sigurne i
uvježbane nastupe.
Ljepotu češke pjesme, na svečanom koncertu, predstavile su članice pjevačke skupine
‘Lepeza’, Češke besede općine Lipovljani.
Pjesmama o Slavoniji i o mladosti, na
koncertu su se predstavile članice i članovi
pjevačkog zbora ‘Perunike’, Udruge umirovljenika općine Lipovljani.
Drugi dio koncerta, opet su najavili
pjevači pjevačkog zbora ‘Lira’, a duhovne
pjesme zapjevali su na slovačkom jeziku.
Dio hrvatskog folklora, pjesme i plesove
Slavonije, predstavile su plesačice i plesači
KUD-a ‘Lipa’, praćeni svojim tamburašima.
A nakon plesa, tamburaška skupina ‘Lipe’ predstavila se sa dvije moderne pjesme,
uz podršku gledatelja u dvorani.
Na koncertu u čast Dana općine Lipovljani zapjevale su članice i članovi pjevačkog
zbora Kulturno-prosvjetnog društva ‘Karpati’. Ovog puta s po jednom pjesmom na
hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
Nakon više pjesme nego plesa, na kraju
svečanog koncerta u Lipovljanima, članovi
plesne skupine Češke besede općine Lipovljani zaplesali su splet južno čeških plesova
koje uvježbavaju već neko vrijeme. Rasplesano i raspjevano, završio je ovogodišnji
koncert svih udruga općine Lipovljani, uz
Dan općine, škole i župe Lipovljani.
Damir SMETKO

