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Drugog dana rada izmještenog 
Predsjedničkog ureda na područje Sisačko-
moslavačke županije, Kolinda Grabar Kitarović, 
predsjednica Republike Hrvatske, obišla je 
najistočniji dio županije, od Popovače do 
Hrvatske Dubice, a među ostalim, na tom putu 
boravila je i na području općine Lipovljani. U 
četvrtak, 6. prosinca, na blagdan sv. Nikole, 
u dopodnevnim satima, nakratko je posjetila 
Dječji vrtić ‘Iskrica’ u Lipovljanima, te na Ope-
kama, Općinu Lipovljani i Šumarski fakultet 
zagrebačkog Sveučilišta.

Ispred zgrade Dječjeg vrtića u Li-
povljanima, Kolindu Grabar Kitarović, 
predsjednicu Republike Hrvatske, dočekali 
su Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i 

Marija Duda, ravnateljica lipovljanskog Dječjeg 
vrtića. Predsjednica države obišla je polaznike 
Dječjeg vrtića, donijela im košaru slatkiša i 
košaru igračaka, te se kratko zadržala s njima u 
igri i razgovoru. Polaznici vrtića predsjednici Re-
publike Hrvatske poklonili su čestitku za Božić 
i Novu godinu, svoj crteže, ali i radove koje su 
na nedavnoj zajedničkoj radionici s roditeljima, 
izrađivali za predstojeće božićne blagdane.

Nakon posjete Dječjem vrtiću u Lipov-
ljanima, predsjednica države uputila se na 
Opeke. Pred objektima Šumarskog fakulteta 
na Opekama dočekali su ju Tibor Pentek, 
dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, sa suradnicima, Nikola Horvat, načelnik 
općine Lipovljani, Tomislav Lukšić, predsjednik 
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U četvrtak, 22. studenog, radnici Strabaga 
završili su polaganje završnog, ‘habajućeg’ as-
faltnog sloja u ulici Josipa Kozarca, a već u petak, 
23. studenog započeli su završno uređenje ulice, 
asfaltirajući mostove i kolne ulaze za svako 
domaćinstvo, koji su tijekom radova oštećeni.

Tako je obnova ulice Josipa Kozarca 
završena u roku od dva i pol mjeseca na zado-
voljstvo svih. Prije svega samih mještana, koji tu 
žive, investitora, jer je plan obnove bio 6 mjese-
ci, ali i samih djelatnika Strabaga, koji odlaze na 
nove poslove u Gospić. 

Nakon izgradnje nove prometnice i nove 
pješačke staze, u čitavoj dužini od 1.100 meta-
ra, od početka ulice ‘kod bunara’ do križanja sa 
Zagrebačkom ulicom, radnici Strabaga završili 
su i preostale radove na uređenju ulaza u svako 
dvorište, uređenju oborinske odvodnje kroz 
ulicu, na obnovi budućih zelenih površina, te 

ZAVRŠENA   REKONSTRUKCIJA   ULICE   JOSIPA   KOZARCA   
U   LIPOVLJANIMA

izradi horizontalne i vertikalne signalizacije.
Vrijednost rekonstrukcije ulice Josipa 

Kozarca i paralelna izgradnja nogostupa 
iznosi gotovo 4 milijuna kuna i najvrjedniji je, 
pojedinačni projekt ostvaren tijekom ove go-
dine općine Lipovljani, sufinanciran sredstvima 
fonda Europske unije.

Ugovor vrijedan više od 4 milijuna kuna, 

Općinskog vijeća općine Lipovljani i Ljiljana 
Tomić, zamjenica općinskog načelnika.

Dobrodošlicu na Opeke zaželjeli su joj, 
također, članovi obitelji Turas, s dobrim željama 
i buketom cvijeća u svoje ime i zaposlenika na 
Opekama. Na radnom sastanku, predsjednici Re-
publike Hrvatske i vodstvu Sisačko-moslavačke 
županije, na čelu sa županom Ivom Žinićem, 
dekan Tibor Pentek predstavio je Opeke, 
nastavno-istraživački centar i mjesto teren-
ske nastave studenata Šumarskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, obilježavanje 120 go-
dina fakulteta, te ulaganje u OPG fakulteta u 
Kraljevoj Velikoj.

Potom je Nikola Horvat predstavio općinu Li-
povljani, njena naselja, njenu multikulturalnost 
i program razvoja. Naglasio je problem iselja-
vanja, koji sve više uzima maha i na području 
općine Lipovljani, potrebu razvoja gospodarst-
va i turističku i multikulturnu manifestaciju 
‘Lipovljanske susrete’. Zahvalio je predsjednici 
za dosadašnja pokroviteljstva nad ‘Susretima’, a 
uputio je poziv predsjednici Republike da iduće 
godine dođe na ‘Lipovljanske susrete’ i svečano 
ih otvori jer su 10. obnovljeni ‘Susreti’ po redu.

Čelništvo Općine Lipovljani potom su preda-
li poklone predsjednici Kolindi Grabar Kitarović. 
Uz poklon od proizvoda lokalnog OPG-a, pred-
sjednica se posebno obradovala prigodno 
izrađenoj hranilici za psa, koja je izrađena za 
nedavno usvojenog psa Kiku. Predsjednica je 
zahvalila za poklone, poželjela uspjeh u radu i 
nastavila put prema Brestači, Novskoj, Jasenov-
cu i Baćinu.

potpisao je Nikola Horvat, načelnik općine 
Lipovljani, s Agencijom za plaćanja u pol-
joprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri 
Ministarstvu poljoprivrede Vlade Republike 
Hrvatske, u veljači 2018. godine. Sredstva su 
izborena na natječaju za novčana sredstva 
Europske unije, iz Programa ruralnog razvoja 
Hrvatske od 2014. – 2020. godine.
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Kao zahvalu za brzo i kvalitetno izvođenje 
radova na obnovi i uređenju njihove, Kozarčeve 
ulice, od Zagrebačke ulice do Bunara na početku 
Kolodvorske ulice, stanovnici ulice Josipa Ko-
zarca u Lipovljanima, počastili su djelatnike 
Strabaga zajedničkim ručkom o svom trošku. 

Ručak i zajedničko 
druženje održano je u 
četvrtak, 29. studenog 
u Društvenom domu.

Iako je kraj ožujka 
2019. godine bio i kra-
jnji rok za izvođenja 
radova na obnovi ulice 
Josipa Kozarca, djelat-
nici Strabaga, radove 
su završili gotovo 4 
mjeseca prije krajn-
jeg roka, za što su im 
zahvalni stanovnici 
ulice, kojima je, time, 
znatno smanjeno 
otežano prometovan-
ja koje se događa 
tijekom izvođenja 

radova. Cijeneći taj rad, nekolicina stanovnika 
novouređene ulice, na čelu s Dubravkom Hu-
bak, predsjednicom Mjesnog odbora Lipovljani, 
samoinicijativno su se dogovorili da će na kra-
ju počastiti djelatnike Strabaga zajedničkim 
ručkom. Dogovor su sproveli u djelo, u četvrtak, 

POČASTILI   ZAJEDNIČKIM   RUČKOM   DJELATNIKE   ‘STRBAGA’

Krajem listopada radnici Metalimpexa 
iz Novske započeli su radove na vanjskom 
uređenju zgrade mrtvačnice koja je sagrađena 
na mjestu budućeg groblja u Piljenicama.

Vanjsko uređenje pročelja zgrade još jedna 
je etapa u završetku projekta izgradnje novog 
groblja, za kojim u Piljenicama itekako postoji 
potreba.

Najprije su radnici zgradu obložili debljim 
stiroporom, a nakon toga su započeli navlačiti 
završni sloj pročelja. Zbog drugih obveza radovi 
ne traju svaki dan, no  trajat će 20-tak radnih 
dana. Nakon završetka radova na uređenju 

UREĐENJE VANJSKOG PROČELJA OBJEKTA NA BUDUĆEM 
GROBLJU   U   PILJENICAMA

pročelja, radit će 
se i na postavljanju 
opločenja, na vanjs-
kom dijelu objekta.

Ovaj projekt 
financijski je vrlo 
zahtjevan, vrijed-
nosti gotovo 
milijun kuna, stoga 
je podijeljen u 
nekoliko etapa radi lakšeg financiranja, a vrijed-
nost trenutne, 3. faze je oko 150.000,00 kn.

Nakon vanjskog uređenja zgrade 

mrtvačnice, ostaje još uređenje pristupa groblju 
i okoliša same mrtvačnice, te ograđivanje pros-
tora novog groblja. 

29. studenog.
Zajednički ručak, odnosno čašćenje 

izvođača radova na izgradnji prometnice, u jed-
noj od najstarijih lipovljanskih ulica, pomalo je 
podsjetilo na već zaboravljena vremena, 60-tih i 
70-tih godina prošlog stoljeća. Tada su, također, 
stanovnici pojedinih ulica, pa i čitavih sela, na 
kraju izgradnje pojedinog infrastrukturnog za-
hvata, počastili izvođače radova, ali i čitavo selo 
pečenjem i pićem. Pa i glazbom na zajedničkoj 
zabavi, ili fešti. Gradila se tada prva ozbiljna 
infrastruktura naših mjesta, izgrađivala se ele-
ktro mreža, pa je u tadašnje domove konačno 
stizala struja, ili su prašnjavi putovi i sokaci za-
mjenjivani prvim, tankim, ali čistim i ravnim 
slojevima asfalta.

Brza i kvalitetna obnova ulice Josipa Kozarca 
u Lipovljanima, koje su izveli djelatnici Strabaga, 
na razini je tih, tada naprednih infrastrukturnih 
izgradnji, pa i ne čudi što su vlastitim nov-
cem stanovnici ulice Josipa Kozarca počastili 
izvođače radova. Djelatnici Strabaga, to nisu 
očekivali, pa je i njih pečenja i piće, odnosno 
zajednički ručak – iznenadio, ali i razveselio, kao 
priznanje njihovom trudu.

U župnoj crkvi sv. Josipa, u Lipovljanima, 
započeli su radovi na unutrašnjem uređenju. 
Nakon lanjskog završetka uređenja župne crkve 
izvana, započinje se s temeljitim uređenjem 
i obnovom unutrašnjosti, a radovi će najpri-
je obuhvatiti apsidalni dio crkve u kojem je 
smješten oltar i svetište.

Od utorka, 4. rujna, radnici Umjetničke radi-
onice Prpić-Uvodić, u suradnji s tvrtkom Genc iz 
Bedekovčine, započeli su montažu skele, koja će 
omogućiti sve radove koji će se izvoditi pri ob-
novi i uređenju apsidalnog dijela župne crkve. 
Tijekom nastupajućih poslova na uređenju i 
obnovi unutrašnjosti postavit će se nova, ‘ak-
centualna’ rasvjeta svetišta crkve, sanirat će se 
unutrašnja elektro mreža i zamijeniti svjetleći 
elementi, izvršit će se istražne radnje na zidnom 
oslikanom plaštu, svodu i oltaru i rekonstruirati 
cjelokupni zidni oslik po zidnom plaštu, prema 
projektu koji će se potom izraditi, a prema odo-
brenju Ministarstva kulture RH i Odjela zaštite 
spomeničke baštine.

Svi navedeni radovi, zbog složenosti, poseb-
no oko istražnih radnji na osliku  apsidalnog 
dijela i potrebnog vremena za izradu i odobren-
je izvedbenih projekata, sigurno neće završiti 

ZAPOČELO UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI ŽUPNE CRKVE U LIPOVLJANIMA

ove godine. Temeljno uređenje unutrašnjosti 
lipovljanske župne crkve, spomenika kulture, 
izvodit će se u etapama, a najsloženija, bit će 
obnova ovog, apsidalnog dijela i stropa.

Radovi koji su započeli postavljanjem skele, 

početkom rujna, koštat će oko 250 tisuća kuna. 
Općina Lipovljani, za ovu godinu, izdvojila je 
za župu 150 tisuća kuna, a ostatak potrebnog 
novca donacijama za crkvu osigurali su župljani.
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Ugovor vrijedan više od 1,6 milijuna kuna, 
potpisao je Nikola Horvat, načelnik općine Li-
povljani, u srijedu 29. kolovoza, u Ministarstvu 
rada i mirovinskog sustava  u Zagrebu.

Radi se o Ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europ-
skog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 
2014.-2020., a kojim će se financirati proved-
ba Programa zapošljavanja žena – „ZAŽELI“ , 
odnosno provedba projekta Općine Lipovljani, 
pod nazivom „ZAŽELI I OSTVARI!“ Ukupna vri-
jednost ovog projekta iznosi  1.634.875,45 kuna.

Uz državnu tajnicu Katarinu Ivanković 
Knežević,  općinskom načelniku Nikoli Horvatu 
ugovor je uručio ravnatelj Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje Ante Lončar, a svečanoj dodjeli 
prisustvovala je i državna tajnica u Ministarstvu 
rada i mirovinskoga sustava Majda Burić.

Cilj projekta je uključivanje 8 žena u nepo-
voljnom položaju na tržište rada, te poboljšanje 
kvalitete krajnjih korisnika (osobe starije životne 
dobi, osobe u nepovoljnom položaju ili osobe s 
invaliditetom s područja Općine Lipovljani) i nji-
hove socijalne uključenosti na području Općine 
Lipovljani. Ovaj projekt, odnosno njegove ak-
tivnosti također su usklađenje s nacionalnim i EU 

OPĆINSKI NAČELNIK NIKOLA HORVAT POTPISAO UGOVOR   
VRIJEDAN   1,6   MILIJUNA   KUNA

odredbama i propisima, te doprinosi strateškim 
dokumentima na nacionalnoj i EU razini.

U okviru ovog ugovora zaposlit će se 8 neza-
poslenih žena s područja Općine Lipovljani na 
period od 24 mjeseci, na aktivnostima pružanja 
podrške i potpore starijim osobama i/ili oso-
bama u nepovoljnom položaju u njihovu domu 
koje žive na području Općine Lipovljani. Ciljne 
skupine ovog projekta su nezaposlene žene s 
najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su 
prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba 
HZZ-a, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja lju-
dima, žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice. 

Osim samog zapošljavanja 8 nezaposlenih 
žena s područja Općine Lipovljani, aktivnosti 
ovog projekta su i obrazovanje te osposoblja-
vanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati 
potporu i podršku starijim osobama u nepovo-
ljnom položaju, zatim promidžba, upravljanje 
projektom i administracija.

Zahvaljujući općinskom vodstvu te Minis-
tarstvu rada i mirovinskog sustava, uskoro će 
se zaposliti 8 nezaposlenih žena i smanjiti neza-
poslenost na području Općine Lipovljani. Žene 
će svojim radom i aktivnostima pružati pomoć 
starijim osobama pri obavljanju svakodnevnih 

kućanskih poslova, te im pomoći u socijalnoj 
integraciji, kao i posredovanju u ostvarivanju 
raznih prava, te im pružiti podršku kroz razgov-
or i druženje. Svime navedenim, zaposlene 
žene će povećati razinu kvalitete života krajnjih 
korisnika, dok će kroz edukaciju koja je dio pro-
jekta, i same steći nova znanja i vještine koje će 
povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

U tekućoj, 2018./2019. studentskoj godini, 
Općina Lipovljani će, u iznosu od 700 kuna, 
financirati 4 nove stipendije. Takvu odluku jed-
noglasno je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 
sjednici, održanoj 14. studenog, a potpisivanje 
ugovora o stipendiranju sa studenticama i njihovim 
roditeljima održano je u petak, 30. studenog.

Nakon raspisanog javnog natječaja za 
dodjelu stipendija u novoj akademskoj godini, 
prijavilo se 7 studenata koji su poslali dokumen-
taciju na natječaj. Temeljem Pravilnika o dodjeli 
stipendija studentima s područja općine Lipovl-
jani, dodijeljene su 4 stipendije.

Od ove godine stipendirat će se: Mari-
ja Štrban iz Lipovljana, koja je prva godina 

POTPISANI UGOVORI ZA ČETIRI 
NOVE STUDENTSKE STIPENDIJE  

OPĆINE     LIPOVLJANI
Pravnog fakulteta u 
Osijeku, preddiplom-
ski sveučilišni studij 
socijalni rad, Ema Čop 

iz Lipovljana, studentica prve godine Ekonom-
skog fakulteta u Zagrebu, Ivona Letvenčuk iz 
Piljenica, studentica prve godine Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta i Andrea Matejaš 
iz Lipovljana, studentica treće godine Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.

Potpisivanje ugovora priređeno je u 
općinskoj vijećnici. Nikola Horvat, načelnik 
općine Lipovljani, pozdravio je prisutne stu-
dentice i njihove roditelje, na početku svečanog 
potpisivanja ugovora.

-Uz ove 4 nove stipendije, općina Lipovljani 
iz ranijeg razdoblja isplaćuje još 4 stipendije, pa 
od ove jeseni Općina Lipovljani financira ukupno 
8 stipendija, što je godišnje oko 60 tisuća kuna, 

i u okviru je mogućnosti općinskog proračuna. 
Ubuduće bi željeli stipendirati i više studenata, a 
mislim da treba i promijeniti uvjete stipendiran-
ja – rekao je, u pozdravnom obraćanju Nikola 
Horvat, načelnik općine Lipovljani. 

Studentice Ema Čop i Ivona Letvenčuk 
potpisale su osobno ugovore o stipendiranju, 
a Marija Štrban i Andea Matejaš, zbog obveza 
na fakultetu, nisu mogle doći na potpisivanje 
ugovora, pa će to učiniti naknadno. Ugovore su 
potpisali i roditelji kao jamci povrata stipendije, 
ako student ne završi fakultet.

Na kraju svečanog potpisivanja ugovora 
o dodjeli stipendija Nikola Horvat zaželio je 
uspješno studiranje prisutnim studenticama, 
ali i svim studentima s područja općine Lipov-
ljani, završetak studija u roku i zapošljavanje u 
ovoj sredini, ako će to odgovarati korisnicima 
stipendija općine Lipovljani.

Nakon svega 12 dana izvođenja radova, nerazvrstana 
ceta NC Pl 3 u Piljenicama, u nadležnosti Općine Lipovljani, 
izasfaltirana je, pa stanovnici tog dijela Piljenica, s desne 
obale Pakre mogu uživati u uređenoj prometnici. Radove 
na uređenju ceste u Piljenicama izvodila je tvrtka ‘Dujić 
gradnja’ iz Lipovljana, a samo asfaltiranje izvele su ‘Ceste’ 
d.o.o. iz Bjelovara.

Odvoženjem kamenja i zemlje s trase buduće promet-
nice, 18. listopada započeli su radovi na 700 metara dugoj 
nerazvstanoj cesti u Piljenicama. U ponedjeljak, 29. lis-
topada djelatnici bjelovarskih ‘Cesta’ postavili su asfalt, 
a slijedi još uređenje bankina. Asfaltiranje nerazvrstane 
ceste u Piljenicama koštat će ukupno oko 500 tisuća kuna.

NOVIH 700 METARA ASFALTNE CESTE U PILJENICAMA
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Nakon dvomjesečne ljetne 
stanke, u četvrtak, 6. rujna saz-
vana je 10. sjednica Općinskog 
vijeća općine Lipovljani. Za 
sjednicu, koju je vodio Tomislav 
Lukšić, predsjednik Općinskog 
vijeća općine Lipovljani bilo je 
pripremljeno 8 točaka dnevnog 
reda, a još 2 točke dodane su na 
početku sjednice.

Aktualni sat prilika je svim 
vijećnicima da upute pitanje 
o aktualnim događanjima ili 
problemima čelništvu lokalne jedinice samou-
pravljanja, i tako skrenu pozornost na temu koju 
oni žele nametnuti. Na ovoj sjednici, tijekom ak-
tualnog sata 5 vijećnika: Marica Horvat, Franjo 
Vlahović, Nada Toš, Mara Ljubičić i Josip Štavalj 
postavila je 8 pitanja, na koje je, uglavnom od-
govarao općinski načelnik Nikola Horvat, ali i 
drugi na koje su se pitanja odnosila. Pitanja su bi-
la vezana na općinsku komunalnu infrastrukturu i 
njeno održavanje ili popravljanje. 

Nakon aktualnog sata raspravljalo se o 
polugodišnjem izvješću o izvršenju općinskog 
Proračuna Općine Lipovljani za prvi dio 2018. 
godine. Kretanje financijskog poslovanja, kroz 
izvješća o izvršenju općinskog Proračuna i 
izvješće o ostvarenju općinskih razvojnih pro-
grama, za prvi dio tekuće godine, podnio je 
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Na-
glasio je kako je ostvareno nešto više od jedne 
trećine prihoda i realizacije programa, ali da će 

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI 
NA   KOJOJ   JE   RASPRAVLJENO   10   TOČAKA   DNEVNOG   REDA

se ostatak ostvariti tijekom druge polovice go-
dine. U raspravi su sudjelovale vijećnice Nada 
Toš i Mara Ljubičić, koje su izrazile sumnje u pot-
puno ostvarenje planiranih projekata. Izvješća 
su prihvaćena s 8 glasova i uz 3 suzdržana glasa.

Općinskim vijećnicima podnijeta su i 
polugodišnja financijska izvješća o poslovan-
ju općinskih ustanova – Narodne knjižnice i 
čitaonice Lipovljani i Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ Li-
povljani. U prvoj polovici 2018. godine ustanove 
su poslovale prema planu, pa su izvješća jedno-
glasno prihvaćena, uz opasku vijećnika kako se 
vidi da se u ustanovama radi i kako bi se i vrtiću, 
ali poglavito Knjižnici i čitaonici valjalo osigurati 
još više novca iz općinskog Proračuna za još bo-
gatiji program rada.

Općinski vijećnici dali su i suglasnost za ula-
ganje iz projekta ‘izgradnje uličnog vodovoda u 
Ulici kneza Ljudevita Posavskog u Banovoj Jaru-
zi, a odnosi se na dio teritorija općine Lipovljani, 

koji je poznat pod imenom 
‘Male Piljenice’, u okviru grad-
skog područja Kutina. Tako 
će se i tih 10-tak obitelji moći 
priključiti na vodovodnu mrežu. 

Općinski vijećnici usvojili su 
i odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za dodjelu stipendije 
studentima s područja općine 
Lipovljani, gdje su zatražili da se 
dodijeli što je više moguće sti-
pendija. Tako je sa predloženih 
2 stipendije, nakon rasprave, us-

vojen prijedlog da se raspiše natječaj za dodjelu 4 
stipendije studentima  s lipovljanskog područja.

Na kraju sjednice, u okviru točaka dopune 
dnevnog reda, donijeta je odluka o davanju 
poslovnog prostora nove zgrade knjižnice i 
dječjeg vrtića, u vlasništvu Općine Lpovljani, 
na korištenje ovim ustanovama koje su u nji-
ma smještene, s naglaskom da će sve troškove 
korištenja snositi korisnici poslovnog prostora, 
Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani i Dječji 
vrtić ‘Iskrica’, Lipovljani.

Također je donijeta i odluka o povjeravanju 
poslova javne vodoopskrbe trgovačkom društvu 
‘Moslavina d.o.o.’, u Piljenicama od kućnog 
broja 157 do kućnog broja 164, a odnosi se na 
tzv. ‘Male Piljenice’, što se nadovezuje na od-
luku o davanju suglasnosti ulaganja u izgradnju 
uličnog vodovoda u Banovoj Jaruzi. Bez velikih i 
dugotrajnih rasprava sjednica općinskog vijeća 
završila je za manje od dva sata.

OVE  GODINE  REALIZIRAN  REKORDAN  PRORAČUN  OD  OSNUTKA  OPĆINE  LIPOVLJANI, 
A PREDSTAVLJEN  I  PRORAČUN  ZA  2019.  GODINU,  TAKOĐER  U  REKORDNOM  IZNOSU

Tijekom listopada i studenog održane su dvije 
sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani. U 
listopadu je održana 11. sjednica u ovom sazivu, 
te je bila u znaku izmjena i dopuna Općinskog 
proračuna. Sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, Pred-
sjednik Općinskog vijeća. O rebalansu proračuna 
govorio je načelnik Općine Nikola Horvat, koji je 
vijećnike detaljno informirao o promjenama u 
svim stavkama. Bitno je naglasiti kako prihvaćenim 
rebalansom Općinski proračun iznosi više od 15,5 
milijuna kuna, što je najveći iznos Općinskog 
proračuna od osnutka Općine Lipovljani, a tome 
su pridonijeli vanproračunski prihodi: državni i EU 
fondovi, kapitalne pomoći, donacije i sponzorstva, 
koji su ostvareni zahvaljujući radu i trudu općinskog 
nečelnika sa svojim timom. Iako, kako i sam 
načelnik naglašava – puno toga nam nedostaje i još 
uvijek smo u zaostatku zbog izostanka investicija u 
nekim prošlim vremenima, ali trudimo se i radimo 
koliko možemo. Rebalans je usvojen sa 8 glasova za 
i 2 suzdržana glasa oporbenih vijećnika HDZ-a, koji 
su kritizirali da se nije napravilo dovoljno te kako 
nema velikih projekata u Općini Lipovljani.

Tijekom studenog održana je 12. sjednica 
Općinskog proračuna na kojoj je glavna tema 
bila predstavljanje prijedloga proračuna za 
2019. godinu, nakon čega je bila otvorena javna 
rasprava za dostavu prijedloga i amandmana. 
Nakon usvajanja dnevnog reda, vijeće je dobilo 
novu vijećnicu iz redova HDZ-a – Nevenku Zorić iz 
Krivaja, koja je zamjenila Domagoja Budimira, iz-
abranog vijećnika sa liste HDZ-a, koji je nakon niza 

nedolazaka na sjednice mandat stavio u mirovan-
je pismenim putem.

Najvažnija točka na ovoj sjednici – predstavl-
janje Općinskog proračuna za 2019. godinu bila je 
najduža na sjednici. Općinski načelnik pripremio 
je, prezentirao i detaljno obrazložio pomoću 
powerpoint prezentacije prijedlog proračuna u 
visini 15,6 milijuna kuna. U proračun su uključeni 
brojni kapitalni projekti koji će biti prezentirani 
u sljedećem broju biltena. Iako je ovo samo pri-
jedlog, odnosno javno predstavljanje proračuna, 
Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća 
dopustio je raspravu nakon izlaganja te omogućio 
vijećnicima pitanja za pojašnjenja. To su iskoris-
tili oporbene vijećnice Nada Toš sa liste HDZ-a te 
Mara Ljubičić sa nezavisne liste nositelja Josipa 
Krajčija, te su se okomili na prijedlog proračuna 
bez detaljne analize, navodeći da je proračun 
neambiciozan i nerazvojan. Oporbeni vijećnici 
iznosili su kako je malo velikih projekata, kako su 
sadašnji projekti nekvalitetni i da treba vidjeti što 
rade naši susjedi. Također napali su načelnika kako 
bi na njegovom mjestu odstupili i dali ostavku, i 
da bi ih bilo sram jer se malo napravilo. Rasprava je 
bila zanimljiva, a u pojedinim trenucima bilo je čak 
i prozivanja i uvreda, posebno na račun načelnika 
Nikole Horvata i na njegov tim, što se inače nikad 
nije događalo na sjednicama Općinskog vijeća, od 
osnutka Općine. 

Načelnik Nikola Horvat pojasnio je i odgovorio 
na svaku od primjedbi, te naveo kako je pono-
san što je načelnik Općine Lipovljani i da se on i 

njegov tim trude da naprave što više za dobro-
bit Općine i svih mještana. Također se ne slaže s 
primjedbama, te smatra da je proračun i razvojan 
i socijalan, u skladu s trenutnim mogućnostima 
Općine Lipovljani. Tvrdi također, da se puno radi, 
te da tvrdnje oporbe nisu opravdane. U raspravu 
se uključio i predsjednik Općinskog vijeća Tomis-
lav Lukšić koji je smirio situaciju, ali osjećajući se 
također prozvan, naglasio je sa pozicije bivšeg 
zamjenika načelnika, kako je sada lako samo 
prigovarati i kritizirati. Smatra da je vlast HDZ-a 
Lipovljani na čelu sa tadašnjim načelnikom mogla 
puno više napraviti: Davno su se mogle obnoviti 
ceste, vodovod, kanalizacija, postići da budemo 
područje posebne državne skrbi i slično. Nažalost, 
to nije učinjeno, pa danas moramo kopati po 
Općini Lipovljani i graditi ono što su ti isti susjedi 
napravili prije 15 i više godina. Nažalost puno to-
ga nedostaje i trudimo se svim mještanima vratiti 
izgubljeno vrijeme i investicije. To je teško!

Kad je na većinu oporbenih, HDZ-ovskih prim-
jedbi, odgovorio Nikola Horvat, općinski načelnik, 
zaključeno je kako će javna rasprava pokazati tre-
ba li, ili ne, ovakav prijedlog mijenjati, a donošenje 
proračuna općine Lipovljani očekuje se u prosincu 
2018., na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Na kraju sjednice donesene su odluke o vri-
jednosti boda za obračun komunalne naknade, 
odluka o dodjeli studentskih stipendija i odluka 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 
projekt ‘Izgradnje ograde oko novog groblja u 
Piljenicama’.
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Nastavak izgradnje dječjeg igrališta, u 
okviru parka u centru Lipovljana i nastavak 
uređenja mjesnog groblja, koje je započeto 
prije dvije godine, bit će glavne aktivnosti rada 
Mjesnog odbora Lipovljani u 2019. godini. To je 
odluka članova lipovljanskog Mjesnog odbora, 
donesena na sastanku održanom u srijedu, 28. 
studenog.

IDUĆE  GODINE  ŽELE  NASTAVITI  UREĐIVATI  DJEČJE  IGRALIŠTE   
I   MJESNO   GROBLJE

Na sastanku mjesnog odbora, koji je vodila 
Dubravka Hubak, predsjednica MO Lipovljani, i 
na kom je bilo 5 od 9 članova odbora, zaključeno 
je da se nastavi uređenje centra Lipovljana i u 
idućoj godini, posebno parka i dječjeg igrališta. 
Za kvalitetnije uređenje dječjeg igrališta 
zatražena je izrada plana uređenja, koja će 
se financirati iz sredstava koja se izdvajaju iz 

Uz blagdan sv. Mihovila, Nikola Horvat, 
načelnik općine Lipovljani i Liljana Tomić, 
zamjenica načelnika, položili su vijenac u 
Novskoj, na spomen obilježje poginulim poli-
cajcima, uz Dan policije Republike Hrvatske. 
Polaganje vijenaca i paljenje svijeća održano 
je u petak, 28.rujna ispred zgrade Policijske 
postaje Novska. 

Program obilježavanja Dana policije pri-
premili su policijski veterani, članovi udruge 
UHBDRP SMŽ, podružnica Novska, koje vodi 
Vinko Maček, i Policijska postaja Novska, 
na čelu s Jurom Klišaninom, načelnikom PP 
Novska. Polusatni komemorativni program za 
poginule branitelje iz redova policije održan 
je nakon svete mise, održane u župnoj crkvi 
sv. Luke. Prvi su na spomen obilježeje pogi-
nulim policajcima, kod policijske zgrade u 
Novskoj, vijenac položili i svijeće upalili članovi 

UZ DAN POLICIJE POLOŽEN VIJENAC ZA POGINULE 
PRIPADNIKE  POLICIJE  RH

obitelji i rodbine pogi-
nulih policajaca, te 
predstavnici udruge 
veterana i djelatnika 
Policijske postaje 
Novska.

Nakon po-
laganja vijenaca, u 
čemu su sudjelovali 
načelnik općine Li-
povljani i njegova 
zamjenica, održan je i 
prigodni program ko-
jeg su izveli učenici Glazbene škole u Novskoj. 
Prigodne stihove svečano je recitirao Miroslav 
Lovčanin. O stvaranju hrvatske policije i njenom 
ratnom putu, prisjetio se je Vinko Maček, pred-
sjednik policijske veteranske udruge u Novskoj, 
a molitvu za poginule izmolio je don Ivo Borić, 

Večer uoči ovogodišnjeg ‘Dana sjećanja na 
žrtvu Vukovara’, u subotu, 17. studenog, članovi i 
članice Udruge dragovoljaca i veterana domovin-
skog rata, ogranak Lipovljani, upaljenim svijeća u 
centru Lipovljana ispisali su ime grada Vukovara.

Tradicija sjećanja na žrtve okupacije i 
razaranje Vukovara i vukovarskih obitelji, 

SJEĆANJE  NA  
ŽRTVU  VUKOVARA

paljenjem svijeća i prisjećanjem na te teške i 
bolne ratne dane, nastavljena je i ove godine, 
uoči godišnjice pada Vukovara, 18. studenog. 
Željko Pogačić,  predsjednik UDVDR-a, ogranak 
Lipovljana i još 10-tak članova upalilo je, go-
tovo, stotinu svijeća na stepenicama u centru 
Lipovljana, a nekoliko svijeća upaljeno je i na 

općinskog proračuna za rad Mjesnog odbora.
Zatraženo je i da se u idućoj godini, iz 

istih sredstava, završi uređenje mjesnog gro-
blja započeto prije dvije godine. Od načelnika 
Općine Lipovljani zatraženo je da u investicijski 
ciklus uređenja Lipovljana u 2019. godini, uvrsti 
i potrebna investicijska ulaganja na groblju i 
mrtvačnici, te izgradnji nužno potrebne ograde, 
a onda i zelene ograde oko groblja jer to komu-
nalno poduzeće ne može samo financirati.

Članovi Mjesnog odbora Lipovljani o ko-
munalnim potrebama, problemima i njihovom 
rješavanju, dva sata razgovarali su, tijekom 
sastanka, sa Igorom Hadžinskim, komunal-
nim redarom općine Lipovljani i Danijelom 
Lenartom, direktorom ‘Lipkom servisa’, lipovl-
janskim komunalnim poduzećem koji se brine o 
izgradnji, priključenju i održavanju komunalne 
infrastrukture na području općine Lipovljani.

policijski kapelan.
Obilježavanje Dana policije završilo je 

zajedničkim druženjem i prisjećanjem na teške, 
ali slavne dane devedesetih godina prošlog 
stoljeća i dane stvaranja hrvatske policije, prve 
obrambene snage tek nastale hrvatske države.

početku Vukovarske ulice u Lipovljanima.
Velika svijeća upaljena je i kod križa, na 

mjesnom groblju u Lipovljanima, a nakon 
paljenja svijeća okupljeni veterani domovin-
skog rata, u svojoj su prostoriji pričali o ratnim 
vremenima i doprinosu Lipovljana tijekom 
domovinskog rata. Prisjetili su se da je u Lipovlj-
anima bilo i prognaničko naselje u kojem su bili 
smješteni Vukovarci, ali i prognanici s novljan-
skog, jasenovačkog i  dubičkog područja.

Još jednom, sve Lipovljance, 27. godina na-
kon tragičnih ratnih događaja, upečatljivo ime 
Vukovar ispisano svjetlom svijeća, podsjetilo je 
na sve znane i neznane žrtve Vukovara, žrtvu 
grada heroja u obrani Hrvatske i grada velikog 
broja civilnih žrtava, koje odnosi svaki rat. U 
počast svim žrtvama, opet su upaljene svijeće, 
opet je zasvijetlilo ime Vukovar, kao i svih go-
dina do sada.
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Uz blagdan Svih svetih, čelnici 
općine Lipovljani, predstavnici udru-
ga građana i nacionalnih manjina, 
te vjernici župe Lipovljani održali su 
komemoracijsku svečanost, kojom 
su položili cvijeće i upalili svijeće na 
mjesnom groblju u Lipovljanima. 

Na blagdan Svih svetih, u 
četvrtak, 1. studenoga, najprije je 
služena sveta misa u župnoj crkvi 
sv. Josipa u Lipovljanima. Vodio ju je 
župnik Tomislav Pavlović u čast svih 
svetaca, ali i svih preminulih vjernika. Potom su 
se vjernici prisutni na misnom slavlju, u proce-
siji, uputili do mjesnog groblja.

Za sve umrle stanovnike općine Lipovl-
jani, a posebno za sve stradale i nasilno umrle, 
vijenac su položili i svijeće upalili Nikola Hor-
vat, načelnik općine Lipovljani, Ljiljana Tomić, 
zamjenica načelnika i Tomislav Lukšić, pred-
sjednik Općinskog vijeća Lipovljani. Potom 
su predstavnici udruga građana i udruga na-
cionalnih manjina, također, upalili svijeće kod 

ZA SVE UMRLE I NASILNO UMORENE, NA SISVETE SU 
UPALJENE   SVIJEĆE   NA   LIPOVLJANSKOM   GROBLJU

Velikog križa. Župnik Tomislav Pavlović održao 
je zajedničku molitvu za sve duše.

Svi zajedno potom su otišli do spome-
nika podignutom žrtvama jasenovačkog 
logora, stradalim nevinim žrtvama iz Lipovljana. 
Upaljene su svijeća, a potom su, zajednički, iz-
moljene       i molitve.

Zajedničke molitve izmoljene su i na grob-
ovima župnika pokopanih na lipovljanskom 
groblju, a ministrantice su upalile svijeće na nji-
hovim grobovima. Molilo se i na grobu nedavno 

preminulog prvog vjeroučitelja 
Ivice Hrmo koji je naučavao u li-
povljanskoj Osnovnoj školi. Time 
je zajedničko, komemorativno 
sjećanje povodom Dana mrtvih 
završeno.

Župnik Tomislav Pavlović 
nastavio je s posvetom grobova, 
a čelništvo Općine Lipovljani i 
članovi udruga građana, na čelu 
s načelnikom Nikolom Horvatom, 
obišli su grobove preminulih 

općinskih dužnosnika. Upalili su svijeće, i po-
molili se na grobovima Marijana Jurana i Anke 
Doležal, bivših predsjednika Općinskog vijeća 
općine Lipovljani i Miroslava Horvata, zamje-
nika predsjednika Općinskog vijeća i čelnika 
Udruge umirovljenika općine Lipovljani.

Tijekom Sisveta, ali i nekoliko dana prije, 
groblja na području općine Lipovljani bila su 
puna osoba koji su se došli pomoliti svojim 
najdražima, koji su im na grob donijeli svijeće i 
upalili svijeće.

Izaslanstvo Općine Lipovljani, koje je vo-
dio Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, 
i u kojem su još bili Ljiljana Tomić, zamjenica 
načelnika, te članovi lipovljanske udruge vet-
erana domovinskog rata Stanko Skoko i Željko 
Pogačić, položili su vijenac i upalili svijeću is-
pred monumentalnih stećaka na Trokutu, koji su 
podignuti za sve poginule hrvatske branitelje. 
Komemorativna svečanost na Trokutu, održana 
je u ponedjeljak, 29. listopada, a održana je pod 
pokroviteljstvom 4 hrvatske županije i grada 
Zagreba.

Točno prije 27 godina, 29. listopada 1991. 
godine, pokrenuta je prva planirana i uspješna 
vojna akcija oslobađanja dijela zapadno-
slavonskog ratišta između Novske i Lipika. U 
višednevnim napadnim akcijama, nažalost, 
poginuo je, ali je i ranjen velik broj hrvatskih 
branitelja, koji su u obrambenim postrojbama iz 
središnjeg i sjevernog dijela Hrvatske, došli bra-
niti zapadnu Slavoniju od srpske agresije. Svim 
poginulim hrvatskim braniteljima, na Trokutu je 
podignuto spomen obilježje, u obliku stećaka, 
na kojima su ispisana njihova imena i mjesta 
odakle su došli u obranu Hrvatske.

Ovogodišnja komemorativna svečanost 
započela je misnim slavljem za poginule 
hrvatske branitelje. Rodbini poginulih, rat-
nim veteranima i svim okupljenim na Trokutu, 
o tijeku i značenju prve napadne i uspješne, 
oslobađajuće akcije u jesen 1991. godine, 
govorio je Rudi Stipčić, tadašnji zapovjednik 
Operativne grupe Posavina, koji je, sa zapovjed-
nicima postrojbi i članovima stožera, planirao i 
vodio ovu uspješnu akciju. Njegovo zapovjed-
no mjesto tada je bilo u Lipovljanima, a i veliki 
dio postrojbi bio je smješten u Lipovljanima i 
na lipovljanskom području. Svim stradalim ti-
jekom vojnih operacija, prva liječnička pomoć i 
medicinsko zbrinjavanje, pružana je, također u 
Lipovljanima, u objektu Doma zdravlja, odakle 
su upućivani u bolnice na daljnje liječenje.

Nakon Rudija Stipčića, o aktivnostima i za-
konskim odredbama vezanim za što bolji status 
invalida i veterana domovinskog rata govorio 

IZASLANSTVO  OPĆINE  LIPOVLJANI  POLOŽILO  VIJENAC  NA  TROKUTU
je Tomo Medved, ministar branitelja i izaslanik 
Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH. Na 
kraju je, kao izaslanik Kolinde Grabar Kitarović, 
predsjednice Republike Hrvatske, za sve žrtve 
u obrani Hrvatske zahvalio Ivica Krupec, ratni 
invalid i veteran Prve gardijske brigade ‘Tigrovi’. 
Ivica Krupec, živio je s obitelji u Staroj Subock-
oj, a početkom stvaranja samostalne Hrvatske 
otišao je u Zagreb i tamo se uključio u stvaranje 
hrvatskih obrambenih snaga. Teško je ranjen 
na dubrovačkom području, tijekom obrane Du-
brovnika i juga Hrvatske.

Nakon sjećanja na teške ratne operacije 
na Trokutu i na širem novljanskom i lipičkom 
području, gotovo 30 izaslanstava iz županija, 
grada Zagreba, te gradova i općina središnje 
Hrvatske položilo je vijence i upalilo svijeće 
pred spomen obilježjem na Trokutu, na kom 
od ove godine ponosno stoji i novi stećak koji 
je podignuo grad Kutina, zajedno s Popovačom 

i Velikom Ludinom, poginulim hrvatskim bra-
niteljima na zapadno-slavonskom ratištu s 
njihovog područja. Kao i do sada svake godine, 
komemorativnoj svečanosti na Trokutu, prisust-
vovali su, vijenac položili i za žrtve se pomolili i 
članovi izaslanstva Općine Lipovljani.

Započeta implementacija Upravljanja 
imovinom   Općine   Lipovljani

Početkom listopada, nakon izvršenih de-
taljnih priprema i organizacije, započela je 
implementacija PRLS metodologije Upravljanja 
imovinom,  aplikacije Registar nekretnina i In-
tegriranog prostornog informacijskog sustava 
Općine Lipovljani.

Sustav će omogućiti inventuru cjelokupne 
nepokretne imovine kojom Općina upravlja, 
analizu uspješnosti upravljanja te učinkovito 
izvještavanje kako za svakodnevne potrebe, 

potrebe državne revizije, usklađivanja Eviden-
cije dugotrajne imovine s Registrom nekretnina 
tako i za pripremu izrade strategije upravljanja 
imovinom.

Sustav će pružati podršku lokalnom eko-
nomskom razvoju u smislu centralnog mjesta 
na kojem će budući investitori moći dobiti 
potpune informacije o imovini i planovima 
za razvoj, kao i podršku pri odlučivanju o 
povećanju učinkovitosti upravljanja imo-

vinom u cilju stavljanja u 
funkciju neiskorištene imov-
ine te planiranje i učinkovitije 
korištenje postojeće imovine.

Proces implementacije 
Registra nekretnina Općine Li-
povljani provodi se u suradnji s 
tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o.
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Dan zahvale za darove zemlje u Lipovlj-
anima je obilježen, u nedjelju, 14. listopada. 
Više udruga uključilo se u obilježavanje, a sve je 
povezala nedjeljna sveta misa u župnoj crkvi sv. 
Josipa, koju je vodio Tomislav Pavlović, župnik 
lipovljanske župe.

OBILJEŽEN DAN ZAHVALE ZA PLODOVE ZEMLJE

Načelnik Nikola Horvat, je zajedno s 
ravnateljicom OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani, 
Mirjanom Faltis, 4. rujna 2018. posjetio učenike 
prvog razreda matične škole te sve učenike u 
područnim školama koje se nalaze na području 
Općine Lipovljani.

Lipovljansku školu ove godine pohađa uku-
pno 373 učenika, odnosno 5 učenika više  nego 
prošle školske godine. Osim toga, povećao se 
i broj razrednih odjela u matičnoj školi te su 
sada učenici raspoređeni u 18 razrednih odjela 
umjesto dosadašnjih 16, čime se omogućava 
kvalitetnije izvođenje nastave. Ravnateljica 
Mirjana Faltis izrazila je zadovoljstvo da se 
unatoč negativnoj demografskoj situaciji 
u Hrvatskoj, već treću godinu u ovoj školi 
povećava broj učenika i razrednih odjela. U Li-
povljanima je u prvi razred krenulo 24 učenika. 
Ovogodišnju generaciju prvašića kroz njihovo 
četverogodišnje školovanje vodit će učiteljica 
Sanja Budimir.

Nakon posjeta matičnoj školi, načelnik je 

UČENIKE PRVIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA 
OPĆINE LIPOVLJANI OBIŠAO NAČELNIK NIKOLA HORVAT

nastavio obilazak područne škole u Kraljevoj 
Velikoj u koju ove školske godine ide 16 učenika 
od kojih je 6 prvašića. Kombinaciju četvrtog i 
prvog razreda uči učiteljica Ivana Vučak iz Ku-
tine. Obilazak škola načelnik 
je završio posjetom područne 
škole u Piljenicama koju po-
lazi 25 učenika, a u prvi razred 
krenulo je troje učenika koje 
u kombinaciji s drugim razre-
dom uči učiteljica Sanja Pavić.

Darivajući učenike 
prvih razreda košaricama 
sa slatkišima, načelnik im 
je poželio radosno i veselo 
školovanje te puno uspjeha u 
usvajanju novih znanja.

Načelniku je ovo bila 
savršena prilika za upozna-
vanje s trenutnim stanjem i 
potrebama u ovim školama. 
Školske potrebe uređenja 

i opremanja, prema svojim mogućnostima, 
novčano će pratiti, kao i dosadašnjih godina, 
Općina Lipovljani kroz sredstva općinskog 
Proračuna.

Udruga žena ‘Ruže’ pripremila je tradicijske 
kolače i pite, a u suradnji s pekarom ‘Lipovl-
janka’ i razne vrste kruha i peciva, koja su se 
mogla kušati poslije misnog slavlja. Darove 
zemlje na oltar župne crkve prinosili su mladi 
članovi udruga: KUD-a ‘Lipa’, Matice slovačke 

općine Lipovljani, Češke besede Lipovljani, 
Kulturno-prosvjetnog društva ‘Karpati’ i članovi 
Udruge veterana domovinskog rata općine  
Lipovljani, koji su na oltar prinijeli zastavu Re-
publike Hrvatske.

O potrebi naše zahvalnosti prema Bogu, 
zemlji i njenim darovima, tijekom misnog 
slavlja, nadahnuto je govorio župnik Tomislav 
Pavlović. Istako je svakodnevnu potrebu da se 
čuva i pazi zemlja, a time i država Hrvatska, da 
joj se zahvaljuje pa se je molilo i zahvalilo i svim 
braniteljima, a posebno poginulim, u obrani 
naše zemlje.

Na misnom slavlju u lipovljanskoj župnoj 
crkvi, uz Dan zahvale i Dane kruha, bili su i čelnici 
Općine Lipovljani, Tomislav Lukšić, predsjednik 
Općinskog vijeća općine Lipovljani, Nikola Hor-
vat, načelnik općine Lipovljani i Ljiljana Tomić, 
zamjenica načelnika, te mnogobrojni bran-
itelji, koji su misnim slavljem zahvale započeli 
obilježavati Dan branitelja općine Lipovljani.

Treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog  
darivanja krvi, održana je u srijedu, 26. rujna u 
Lipovljanima. Krv se prikupljala za Hrvatski za-
vod za transfuzijsku medicinu u Zagrebu, a na 
akciju održanu u lipovljanskom Vatrogasnom 
domu odazvalo se gotovo 70 redovitih davatel-
ja, od kojih je njih 57 krv i dalo.

To je očekivani broj darivanih doza krvi, jer 
se u svakoj akciji u Lipovljanima prikupi oko 
60 doza krvi. Desetak darivatelja, uglavnom iz 
zdravstvenih razloga, ovog puta nisu mogli dati 
krv, no ipak su se odazvali akciji. Svi darivatelji, 
prije vađenja krvi prolaze osnovni zdravstveni 
pregled, i tek ako su potpuno zdravi, uzima im 
se doza krvi. Za darovanu krv dobivaju i potvrdu 
za dva  slobodna dana izostanka s posla.

Akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Li-
povljanima, četiri puta godišnje, organizira 
Gradsko društvo Crvenog križa iz Novske. 

U AKCIJI DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI U 
LIPOVLJANIMA PRIKUPLJENO JE 57 DOZA KRVI

Nakon dvodnevne akcije u Novskoj, 
treći dan akcije darivanja krvi rezerviran 
je za akciju u Lipovljanima. Tako je bilo 
i u ovoj, trećoj ovogodišnjoj akciji, u ko-
joj su u Novskoj, tijekom prva dva dana 
prikupljene 162 doze krvi, a trećeg dana 
u Lipovljanima 57 doza krvi, odnosno 
ukupno 219 doza. Na akciju se odazvalo 
ukupno 248 darivatelja.

Velik broj davatelja u Lipovljanima su 
mlađe, ili osobe u najboljoj  životnoj dobi, 
pa je akcija darivanja krvi uvijek uspješna. 
U ovoj akciji, krv je po prvi puta dao Mati-
ja Sijarto iz Kraljeve Velike, a još jedno darivanje 
krvi zabilježio je i Nikola Horvat, načelnik općine 
Lipovljani. Krv je dalo i veliki broj žena, pa su u 
jednom dijelu akcije, na stolicama za darivanje, 
bile samo dobrovoljne darovateljice krvi.

Uz zdravstvene djelatnike, u organizaciji 

akcije sudjeluju i volonteri Crvenog križa. I ovog 
puta su volonterke Crvenog križa sve darivatelje 
krvi počastile obrokom jela i pićem, a slijedeća 
akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Lipovljani-
ma planirana je za kraj ove godine, odnosno za 
petak, 28. prosinca ove godine.
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Općinsku ustanovu Dječji vrtić ‘Iskrica’ 
u Lipovljanima, povodom početka nove 
pedagoške godine, u utorak, 18. rujna obišao je 
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Svim 
polaznicima Dječjeg vrtića na dar je dionio 
košaru slatkiša, a oni su ga radosno dočekali i s 
njim popričali.

Od 3. rujna traje nova pedagoška go-
dina, a lipovljanski dječji vrtić od tada polazi 
68 najmlađih stanovnika općine Lipovljani. 
Smještaj u vtiću organiziran je u 3 grupe, a od 
1. listopada kreće i četrvrta grupa s ‘Malom 
školom’, odnosno predškolskim programom za 
djecu koja iduće godine kreću u školu.

Mlađa mješovita grupa u kojoj su djeca od 
3 do 5 godina ima 22 polaznika, a o njima brinu 
tete Sanja Vincent i Josipa Jancetić. Četvero 
djece čekaju da navrše 3 godine, pa da i oni 
krenu u tu, najmlađu vrtićku grupu, u kojoj još 
traje vrijeme prilagodbe na početak pohađanja 
vrtića – naglasila je Marija Duda, ravnateljica 
Dječjeg vrtića, u razgovoru s načelnikom Niko-
lom Horvatom.

Starija mješovita grupa ‘Kockice’, u koju idu 
djeca od 5 do 7  godina, ima ukupno 25 po-
laznika, a s njima rade odgajateljice Nada Dujić 
i Marija Duda. Poludnevni boravak u vrtiću, 
koji traje od 7.30 sati do 13 sati, od početka ru-
jna polazi 21 dijete, a s njima su svakodnevno 
u prostoru knjižnice Nevenka Zorić i Mihaela 

U DJEČJEM VRTIĆ U LIPOVLJANIMA NEMA LISTA ČEKANJA  ZA  
BORAVAK  U  VRTIĆU

Rendulić, koja će voditi i rad s polaznicima ‘Male 
škole’. Za sada je u taj program predškolskog 
odgoja upisano 12 polaznika, a prijave za po-
laznike očekuju se još do 30. rujna. Program 
‘Male škole’ je besplatan i obvezatan je za svu 
djecu koja iduće godine kreću u školu, a nisu 
polaznici vrtića.

Rad dječjeg vrtića financira Općina Lipovl-
jani iz sredstava općinskog Proračuna, a tijekom 
ove godine planirano je sufinanciranje u iznosu 

od 630.000 kuna. No, boravak djece u vrtiću su-
financiraju i roditelji s 440 kuna za cjelodnevni 
boravak u vrtiću i s 300 kuna za poludnevni 
boravak.

Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, 
pohvalio je rad vrtića i naglasio da je vrlo važno 
to što su sva djeca upisana i polaze programe 
Dječejeg vrtića, što nema lista čekanja i što se 
mjesto u vrtiću može naći i za djecu koja žive 
van područja općine Lipovljani.

Popularnim i zabavnim igrama poput no-
gometa, potezanja užeta, boćanja, bacanja 
pikada, bacanje alke ili kartanja bele, ratni veter-
ani domovinskog rata obilježili su Dan hrvatskih 
branitelja općine Lipovljani, u nedjelju, 14. 
listopada.

Sjećanje na 13. listopad 1991.godine, kad 
su stanovnici općine  Lipovljani organizirano 
krenuli u obranu od tadašnje srpske agresije 
na Hrvatsku, započeli su misnim slavljem zah-
vale, u župnoj crkvi sv. Josipa u Lipovljanima. 
Potom su u procesiji otišli na mjesno groblje 
gdje u kod Velikog križa podignutom u zahvalu 

SPORTSKIM IGRAMA I DRUŽENJEM OBILJEŽEN 
DAN HRVATSKIH BRANITELJA OPĆINE LIPOVLJANI

za sve poginule i umrle za Hrvatsku, položili 
cvijeće i upalili svijeće. Molitve za poginule i sve 
pogođene ratom, vodio je Tomislav Pavlović, li-
povljanski župnik.

Nakon komemoracije na groblju, na maloj 
pozornici u parku svečano je otvoren Dan bra-
nitelja općine Lipovljani. Tom prigodom svim 
udrugama ratnih veterana pristiglim u Lipovl-
jane, a bilo ih je od Darde i Osijeka do Karlovca 
i Ozlja, zahvalio je domaćin ŽeljkoPogačić. Dan 
branitelja, ratnim veteranima općine Lipovljani 
čestitali su još i Nikola Horvat, načelnik općine 
Lipovljani, Ivanka Roksandić, predsjednica 

Skupštine sisačko-moslavačke županije i Stj-
epan Hrastek, predsjednik ratnih veterana 
Sisačko moslavačke županije.

Nakon dogovora oko sportskih natjecanja, 
obilježavanje Dana branitelja općine Lipovljani 
nastavljeno je na sportskim borilištima. Najza-
nimljivije je bilo odmjeravanje snaga ekipa u 
natjecanju potezanja užeta, a najduže je trajalo 
igranje bele.

Na zajedničkom ručku, u društvenom domu, 
najprije su podijeljeni pehari najuspješnijim 
ekipama, a onda je nastavljeno zajedničko 
druženje, veselo, uz glazbu i pjesmu.
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Treći transnacionalni sastanak partnera u 
projektu Zajedno u različitosti, u okviru Erasmus 
+ programa, održao se  10. i 11. listopada u Poljs-
koj. Domaćin sastanka bila je Međunarodna 
škola u Lodzu. Osim projektnog tima OŠ Josipa 
Kozarca, Lipovljani (koja je službeni nositelj 
projekta), sastanku su prisustvovali i partneri iz 
Bugarske i Rumunjske.

Međunarodnu školu u Lodzu pohađa 110 
učenika. Specifičnost navedene škole je da osim 
poljske djece školu pohađaju i djeca koja nisu 
Poljaci ili su porijeklom Poljaci koji su ranije 
živjeli u nekoj drugoj državi.

Učenici domaćini, pripadnici različitih 
manjinskih skupina, priredili su svim gostima 
doček dobrodošlice i predstavili države iz kojih 

U poljskom Lodzu održan treći transnacionalni 
sastanak partnera u projektu „Zajedno u različitosti“

dolaze te svoja tradicionalna jela. U sklopu te 
prezentacije mogla su se kušati pileća krilca 
marinirana u coca coli, sendviči s maslacem 
od kikirikija, američke palačinke te tartaletter, 
jelo karakteristično za Dansku. Nakon toga su 
domaćini sve sudionike sastanka upoznali sa 
školom, njezinom organizacijom i načinom rada.

Radni sastanak je započeo prikazivanjem 
filma koji je snimljen tijekom transnaciona-
lne mobilnosti učenika u Bugarskoj, a iza toga 
je uslijedila evaluacija projekta. Svaka škola 
je prezentirala ciljeve koje je ostvarila u 
dosadašnjoj fazi provedbe projekta te koliko je 
zadovoljna s postignutim rezultatima.

U osnovnoj školi Josipa Kozarca, Lipovl-
jani postignuća su izuzetno zadovoljavajuća. 

Primjećuje se povećan interes za učenje jezika 
nacionalnih manjina, što je mjerljivo znatno 
većim brojem upisanih učenika u izborne pred-
mete češkog, slovačkog i ukrajinskog jezika. 
Također, izrađeni su okvirni godišnji i mjesečni 
planovi i programi za navedene predmete koji 
se uče po modelu C. U procesu izrade su i radni 
udžbenici za učenike.

Tijekom sastanaka razgovaralo se o trećoj 
transnacionalnoj mobilnosti učenika koja će 
se održati u ožujku sljedeće godine. Dogovo-
reno je da će djeca biti smještena u obiteljima 
učenika domaćina.

Za vrijeme boravka u Lodzu domaćini 
su gostima pokazali povijesne i kulturne 
građevine te su posjetili upravu vojvodstva da 
bi se bolje upoznali s poviješću i kulturom te 
današnjim mogućnostima koje grad nudi. Pro-
jektni timovi posjetili su i nekadašnju tvornicu 
pamuka, današnju „Manufakturu“, koja služi 
kao umjetnički i trgovački centar te prostor 
za provođenje slobodnog vremena. Prošetali 
su Pietrokovskom ulicom, prošli kroz Pasage 
ruža,  posjetili muzej koji je smješten u kanalu 
nekadašnje kanalizacije  te muzej kinemato-
grafije. U sklopu puta članovi projektnog tima 
OŠ Josipa Kozarca obišli su Bratislavu, Krakow, 
Rudnik soli Wieliczka, najveće poljsko marijans-
ko svetište Jasnu Goru, Beč, dvorac Schonbrunn 
i Graz. Treći transnacionalni sastanak završio je u 
ugodnom ozračju.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska 
održalo je svečanu sjednicu. U Vatrogasnom 
domu u Novskoj, gdje se održavaju i akcije 
dobrovoljnog darivanja krvi, u četvrtak, 8. stude-
nog, na sjednici su bili uzvanici, dugogodišnji 
darivatelji krvi i volonteri Crvenog križa. Na 
svečanoj sjednici bio je i Nikola Horvat, načelnik 
općine Lipovljani.

Ovogodišnja svečana sjednica održana je 
uz obilježavanje tri važna jubileja za Crveni 
križ Hrvatske i  Gradsko društvo Crvenog križa 
Novska. Prije svega, to je 140 godina djelovan-
ja Crvenog križa u Hrvatskoj, 65 godina od 
početka organiziranog darivanja krvi u orga-
nizaciji Crvenog križa i 25 godina od priznanja 
Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog na-
cionalnog društva. Osim toga, obilježeno je i 15 
godina rada logopeda pri Gradskom društvu CK 
Novska, program koji zajednički financiraju sve 
tri lokalne jedinice: Novska, Jasenovac i Lipovl-
jani, na kojima i djeluje Crveni križ Novska.

O radu Gradskog društva CK Novska, od 
ratnih vremena pa do ove godine, u kojoj je 
prikupljeno 918 doza krvi, govorio je Zoran 
Prpić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa. 
Na svim aktivnostima, vrijednim jubilejima, 
čestitao im je, među ostalima, i Nikola Horvat, 
načelnik općine Lipovljani. Posebno im je za-
hvalio za sudjelovanje i rad na humanitarnim 
potrebama za vrijeme poplava na području 
općine Lipovljani i naselja Kraljeva Velika, za 
angažiranje i dopremu isušivača vlage, te re-
dovno održavanje akcija prikupljanja krvi.

U JUBILARNOJ, 140. GODINI RADA CRVENOG KRIŽA, 
NA SVEČANOJ SJEDNICI NAGRAĐENI DARIVATELJI KRVI

Svečana sjednica završila je dodjelom 
priznanja i nagrada. Zahvalnicom za surad-
nju povodom jubilarne godine nagrađeni su, 
među ostalima, Općina Lipovljani i Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Lipovljani, a priznanjima i 
nagradama darovani su dobrovoljni darivatelji 
krvi, s područja grada Novska, te općina Jaseno-
vac i Lipovljani, koji su u 2018. godini ostvarili 
jubilarno darivanje.

Za 5 puta darivanu krv zahvalnicu su dobili: 
Snježana Radić, Barbara Sertić, Ivanka Vrpoljac, 
Ines Lončar i Mara Stipić-Bagarić.

10 puta krv su dali: Zorica Antolković, Draga-
na Dragić, Marijana Bilandžija, Mihael Pranić, Dino 
Sudra, Ante Blažević, Boris Fijačko, Josip Grgić, 
Josip Kaurin, Krešimir Kos, Josip Matoš, Marijan 
Veble, Dominik Kovačević, Matija Ciprijanović, 
Marko Pavlović, Ivan Martić i Domagoj Crnković. 

Za 20 puta darovanu krv priznanje su 
dobili: Matija Šimunović, Bone 
Tutić. Tomislav Fabijanić, Zvonko 
Čavlović, Marijan Kozić, Ivan 
Jakopčić, Rajko Dedić, Ivan Badan-
jak i Antun Dobranić, a za 25 puta: 
Katarina Hazer, Larisa Hornjak-Rib-
ar i Vesna Tomaz.

30 puta krv su darivali: Josip 
Grgić, Goran Keđemet, Stjepan 
Mujanić, Željko Poklečki, Zdravko 
Žunić, Danijel Konstankijević, 
Mijo Baković, Tomo Vukelić, 
Ilija Vulić, Ivan Matajić, Predrag 
Paljušić, Željko Soldo i Željko 

Kovačević.
Za 40 puta darovanu krv priznanje su pri-

mili: Marko Idžaković, Marijan Šejatović, Oliver 
Bogatić, Ivica Drnić, Roberto Mihaljević, Mijo 
Podkolabović i Mijo Kujundžić.

50 puta krv su darovali: Ivan Antal, Ivan 
Krišto, Vedran Lazić, Stjepan Radinović, Vlado 
Jakovljević i Stanko Skoko.

Za 75 puta darovanu krv nagrađeni su: Blaž 
Brebrić, Nikola Damjanković, Milutin Komljen, 
Vlado Klasan, Ivan Čevizović i Dubravko Badalić.

Čak 100 puta krv su darovali: Milan 
Dodigović i Nikola Marenić, a apsolutni rekorder 
pri Gradskom društvu Crvenog križa, sa 175 
davanja krvi, trenutno je Željko Josipović iz 
Novske, koji je također nagrađen.

Velika zahvala upućena je i svim volonterima, 
više volonterkama, Crvenog križa, bez koji rad i 
uspješnost akcija ne bih bio ovako značajan.
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Blagdan Bezgrešnog začeća Blažene Djevice 
Marije, vjernici grkokatoličke župe sv. Ane u Li-
povljanima, u nedjelju, 9. prosinca proslavili su 
svečanom liturgijom, koju je vodio mons. Nikola 
Kekić, biskup, odnosno vladika Križevačke bisku-
pije. Župno proštenje lipovljanski grkokatolički 
vjernici, u svojoj crkvi, tako već niz godina slave 
u zajedništvu sa svojim biskupom.

Svetoj liturgiji prisustvovali su, među ostalim, Jaroslav Simonov, 
otpravnik poslova Veleposlanstva Ukrajine u Hrvatskoj, Mihajlo Se-
menjuk, predsjednik Ukrajinske zajednice u RH, Nikola Horvat, načelnik 
općine Lipovljani i Ivan Semenjuk, predsjednik ukrajinskog Kulturno-
prosvjetnog društva ‘Karpati’ iz Lipovljana, uz organizaciju svečanosti 
Igora Grahovca – Fedešina, župnika lipovljanske grkokatoličke župe.

Osim članova župne, grkokatoličke zajednice, svečanom misnom 
slavlju bili su prisutni donatori župe sv. Ane, vjernici župe sv. Josipa, 
te djelom, i Tomislav Pavlović, župnik župe sv. Josipa u Lipovljanima. 
Nakon liturgijskih čitanja i obreda, vjernicima je o značaju slavljenja 
proštenja Bezgrešnog začeće Blažene Djevice Marije, božjim zapovi-
jedima i vremenu došašća, nadahnuto govorio vladika Nikola Kekić. 
Na kraju se zahvalio svima koji su došli na svečano obilježavanje 
ovogodišnjeg proštenja u  župi sv. Ane, te pjevačima na njihovom 
trudu.

U    GRKOKATOLIČKOJ   ŽUPI   
SV.   ANE   U LIPOVLJANIMA 
SVEČANU   LITURGIJU VODIO   
BISKUP   NIKOLA    KEKIĆ

Na kraju ovogodišnjeg, liturgijskog slav-
lja proštenja Bezgrešnog začeća Blažene Djevice 

Marije, u grkokatoličkoj župi sv. Ane u Lipovljanima, u nedjelju, 9. prosinca, 
vladika, odnosno biskup Križevačke biskupije, Nikola Kekić govorio je vjer-
nicima o novostima u biskupiji.

Tom prilikom naglasio je da se je nedavno vratio s pohoda ‘Ad limina 
apostolorum’, hrvatskih biskupa papi Franji u Rimu, te da prenosi pozdrave 
pape Franje svim grkokatoličkim vjernicima u Hrvatskoj. Tijekom razgovora, 
odnosno prijema kod pape Franje, razgovarali su, rekao je biskup Nikola 
Kekić, o stanju u biskupiji, a na kraju prijema je on, pomalo neuobičajeno, 
zapjevao papi: ‘Lijepo ime Franjo, Bog ga poživio …’, što su prihvatili i ostali 
prisutni prijemu.

Osim prenošenje pozdrava, biskup Nikola Kekić, najavio je vjernicima 
u Lipovljanima, da će iduće godine proštenje Bezgrešnog začeće BDM, 
pasti u nedjelju i da će u okviru vjerskog programa Hrvatske televizije, biti 
prenošeno iz Lipovljana. Zato se, tijekom slijedećih godinu dana, treba do-
bro pripremiti za misno slavlje koje će tog dana, putem TV-a, gledati svi 
vjernici u Hrvatskoj.

VLADIKA   NIKOLA   KEKIĆ 
PRENIO   POZDRAVE   PAPE 

FRANJE   VJERNICIMA 
I   NAJAVIO   ZA   IDUĆU 
GODINU   TELEVIZIJSKI 

PRIJENOS   OVOG 
PROŠTENJA   IZ   LIPOVLJANA

U petak 24.08.2018. u prijepodnevnim sati-
ma, u okviru prvog dana Lipovljanskih susreta, 
u konferencijskom prostoru Narodne knjižnice 
i čitaonice Lipovljani, održani su vrlo uspješni 
Gospodarsko – diplomatski susreti.

Podsjetimo, Gospodarsko-diplomatski sus-
reti održani su u organizaciji Općine Lipovljani 
i uz supokroviteljstvo Hrvatske gospodarske 
komore, županijske komore Sisak. Isto tako, 
podršku susretima dao je i veleposlanik Kanade, 
zemlje partnera ovogodišnjih susreta, Nj.E. Dan-
iel Maksymiuk.

Sa prigodnim riječima skup su pozdravili 
ispred domaćina Tomislav Lukšić, predsjednik 
Općinskog vijeća, Ispred Ministarstva gospodarst-
va, poduzetništva i obrta pomoćnica ministra, 
gospođa Ana Mandac, te ispred HGK, ŽK Sisak 
supokrovitelja susreta, Predsjednik Boris Mesarić.

U nastavku programa održana je prezentacija 
gospodarskih mogućnosti Sisačko-moslavačke 
županije koje je predstavio g. Boris Mesarić. Is-
pred Općine Lipovljani, održana je  prezentacija 
i prikaz (ujedno i premijera) promotivno-gospo-
darskog video spota kojeg je za Općinu Lipovljani 
prezentirala gđa. Irena Vdović.

Kao domaćini i supokrovitelji bili su 
prisutni načelnik Općine Lipovljani Nikola 
Horvat sa zamjenicom načelnika Ljiljanom 
Tomić i predsjednikom općinskog vijeća 
Tomislavom Lukšićem, a ispred HGK ŽK Si-
sak Predsjednik Boris Mesarić i direktorica 
Brankica Grd. Ispred vlade RH, ministarstva gos-
podarstva, poduzetništva i obrta pomoćnica 
ministra Ana Mandac, veleposlanik Kanade u 
Republici Hrvatskoj Nj.E. Daniel Maksymiuk, te 
predstavnici i djelatnici veleposlanstava Nizo-
zemske, Rumunjske, Češke, Mađarske i Ukrajine. 

PRVI DAN LIPOVLJANSKIH SUSRETA 2018.: ODRŽANI 
GOSPODARSKO - DIPLOMATSKI  SUSRETI

Skupu je nazočila i Predsjednica gradskog vijeća 
grada Siska Ivana Krčelić, te gospodarstvenici, 
predstavnici udruga i  predstavnici medija.

Nakon iznešenih predavanja i prezentacija, 
svim diplomatima i ostalim gostima od strane 
Općine Lipovljani uručeni su promo gospodar-
ski materijali i informacije o Općini Lipovljani 
i gospodarskim zonama Općine Lipovljani u 
elektronskom i otisnutom obliku. Cilj samih Gos-
podarsko-diplomatskih susreta bio je prije 
svega prenesti informaciju o mogućnostima i 
potencijalima ulaganja i gospodarskim poten-
cijalima Sisačko-moslavačke županije i Općine 
Lipovljani, koji je prvi veliki korak u promociji 
poslovnih zona Općine Lipovljani.

Nakon pitanja za Općinsko čelništvo i 
rasprave, sudionici skupa obišli su lokaciju 
gospodarske zone ‘Blatnjača’ neposredno uz 
novootvoreni izlaz na autocestu i industrijski 

željeznički kolosijek, te se nakon toga upu-
tili na zajednički ručak na lokaciju ‘Opeke’, 
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
gdje se u ime domaćina prostora prisutnima 
obratio doc.dr.sc. Stjepan Mikac, prodekan za 
međunarodnu znanstvenu suradnju. Prisut-
nima je ukratko prezentirao znanstveni rad 
koji se odvija u Lipovljanima te za listopad 
ove godine najavio Međunarodni znanstveni 
simpozij koji će se odviti upravo na području 
Općine Lipovljani na Opekama, a na kojemu će 
sudjelovati znanstvenici iz više od 40 zemalja 
svijeta. Na lokaciji Opeke bili su omogućeni 
B2B razgovori, a uz neformalo druženje razm-
jenile su se korisne informacije, ali i ostvarili 
novi kulturno-društveni, ali i poslovni kontakti, 
koji će zasigurno imati pozitivne efekte za 
promidžbu gospodarskih konkurentskih pred-
nosti Općine Lipovljani.
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Ovogodišnje „Lipovljanske susrete“, u 
ime visoke pokroviteljice, predsjednice Re-
publike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, 
otvorio je Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke 
županije i predsjedničin izaslanik, u subotu, 
25. kolovoza na velikoj pozornici u centru Li-
povljana. Svečanost otvorenja održana je pred 
predstavnicima kulturno-umjetničkih društava 
8 nacionalnih manjina, velikog broja uvaženih 
gostiju i uzvanika, veleposlanstava, saborskih 
zastupnika i pred više tisuća posjetitelja „Lipov-
ljanskih susreta“.

Svečano otvorenje „Lipovljanskih susreta 
2018.“ započeo je, pozdravnim govorom, Nikola 
Horvat, načelnik općine Lipovljani i predsjednik 
Organizacijskog odbora „Lipovljanskih susreta“. 
„Lipovljani predstavljaju u punom smislu riječi 
kulturu 14 naroda. To je jedna posebnost, pre-
poznatljivost ujedno i bogatstvo Lipovljanja, 
a upravo to bogatstvo različitosti te ljubav 
prema čovjeku i zajedništvo, glavni je razlog 
zbog kojih Lipovljani u vrijeme mjeseca kolo-
voza postaju i ostaju nezaobilazan dio Hrvatske, 
ali i europske kulturne baštine.“ Istaknuo je 
načelnik Nikola Horvat te pozdravio i zahvalio 
svim gostima na dolasku i svim izvođačima 
kulturno-umjetničkog programa i sudionicima 
Lipovljanskih susreta, svim pokroviteljima i 
sponzorima, a osobito volonterima i svima koji 
su na bilo koji način doprinijeli i pripomogli u 
održavanju ovogodišnjih Lipovljanskih susreta.

O važnosti „Susreta“  i očuvanju tradici-
jske baštine svih nacionalnih manjina u 
Hrvatskoj, na svečanom otvorenju govorio je 
i Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za 
nacionalne manjine RH.Naglasio je da „Susreti“ 
moraju poslužiti kao primjer i praksa mnogima 
u promicanju toliko nužne uzajamne tolerancije, 

„LIPOVLJANSKI SUSRETI“ SVEČANO OTVORENI PRED 
VIŠE     TISUĆA
 POSJETITELJA

povjerenja i suživota.
Otvorenju je prisustvovao i Veleposlanik 

Kanade u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Daniel 
Maksymiuk, zajedno sa svojom obitelji.  Velepo-
slanik je još jednom istaknuo kako su Lipovljani 
doista mjesto gdje se susreću razne kulture i do-
kazuju koliko je bitno međusobno se poštivati 
i surađivati i tako doprinijeti obogaćivanju kul-
turnog i društvenog života sredine u kojoj se 
nalaze. Na vrlo dobrom hrvatskom jeziku izrazio 
je zadovoljstvo što je ove godina zemlja partner 
upravo KANADA.

Cijeli Lipovljanski susreti savršeno se slažu 
sa vrijednostima koje Kanada promovira svi-
jetu. Kanađani čvrsto vjeruju da smo jaki, ne 
usprkos raznovrsnosti naše države, već up-
ravo zahvaljujući njoj. Ponosni smo na naše 
multikulturalno društvo i također vjerujemo 
da stvaramo mirni i sretniji svijet kada prigrli-
mo i slavimo sve oblike različitosti. Čestitam 
načelniku Horvatu na pristupu koji podržava i 
slavi različitost ovdje u Lipovljanima, i čestitam 
organizatorima Lipovljanskih susreta  što nas-
tavljaju tradiciju kulturalne razmjene, koja 
obogaćuje svakodnevni život Lipovljana i jača 
društveno tkivo ovog dijela Hrvatske.’

U ime glavnog pokrovitelja Lipovljanskih 
susreta 2018., gradonačelnika Grada Zagreba 
Milana Bandića, svima nazočnima obratila se 

zamjenica gradonačelnika Olivera Majić, te izra-
zila zadovoljstvo što je Grad Zagreb i ove godine 
mogao pomoći u organizaciji LS-a, donirajući već 
treću godinu za redom iznos od 150 tisuća kuna.

Lipovljanske susrete otvorio je  izaslanik 
predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović i 
župan Sisačko-moslavačke županije, izrazivši 
veliko zadovoljstvo što ima priliku prisustvovati 
ovakvom događaju koji stavlja fokus ne samo 
na značaj njegovanja kulturne baštine već i na 
jačanje i poticanje lokalne i regionalne surad-
nje. Naglasio je kako su nacionalne manjine 
veliko bogatstvo Hrvatske i kako u Lipovljanima 
složno i zajedno žive s hrvatskim narodom, što 
je pravi primjer suživota. Čestitao je svima koji 
njeguju kulturnu baštinu svojih predaka, jer 
čuvanje prošlosti je jamstvo budućnosti.

Svečanost otvorenja i ovogodišnjih „Lipovl-
janskih susreta“ uveličali su članovi Mješovitog 
pjevačkog zbora „Lira“ iz Lipovljana, koji su 
hrvatskom himnom započeli svečanost ot-
vorenja, a nakon njega, nastupila je Nina Kraljić 
sa bendom“Trio“ te svojim impresivnim glasom 
otpjevala veličanstvenu „Odu radosti“.

Nakon svečanog otvorenja ovogodišnjih 
„Lipovljanskih susreta“ započeo je kulturno 
umjetnički program kojeg je pjesmom i plesom 
izvelo deset KUD-ova koji su predstavili bogat-
stvo svojih nacionalnih manjina.

Prvi dan Lipovljanskih 
susreta 2018., u petak 24. kolo-
voza započeo je sa vrlo uspješnim 
G ospodarsko - diplomatsk im 
susretima, s početkom u 10,00 
sati. Već u ranije poslijepodne 
moglo se naslutiti da će večer 
u Lipovljanima biti zanimljiva i 
dobro posjećena. Od jutra su se 
ubrzano pripremali sadržaji, a 
brojni posjetitelji su već od ranih 
popodnevnih sati obilazili pri-
premljeni ambijent lipovljanskog 
parka i lipovljanskih ulica. Dobro 
raspoloženje posjetitelja kao da je 
prelazilo s jednih na druge pa se 
tako samo jednom šetnjom kroz 
centar moglo osjetiti dobro raspoloženje i vi-
djeti mnogo nasmijanih lica.

Kako se bližila noć, tako su se lipovljanske 
ulice punile posjetiteljima koji su se odlično 
zabavljali, a pogotovo na središnjoj pozornici, 
gdje ih je zagrijavala izvrsna glazbena skupina 

LIDIJA BAČIĆ UNATOČ KIŠI ‘ZAPALILA’ PUBLIKU NA 
PRVOJ   VEČERI   LIPOVLJANSKIH   SUSRETA

„Full Gas“. Puni energije i pozitive, publiku su 
pozdravili odličnim i kvalitetnim glazbenim 
obradama raznih žanrova, te im već u samom 
početku prenosili dobre vibracije, pozivajući ih 
pjesmama na ples.

Lipovljanski ambijent bio je pun 

posjetitelja. Međutim, 
neposredno prije nastupa 
Lidije bačić, počela je pa-
dati kiša uz grmljavinsko 
nevrijeme, unatoč svim vre-
menskim prognozama koje 
su predviđale kako kiše, a 
pogotovo grmljavinskog 
nevremena  neće biti cijelu 
večer. Ali niti kiša popraćena 
pokojom munjom nije 
pokvarila ugođaj, a niti 
spriječila nastup hrvatske 
pjevačice Lidije Bačić ko-
ja je svojim energičnim 
nastupom oduševila mno-
gobrojnu publiku, koja je uz 

popularnu Lidiju pjevala i plesala bez obzira 
na dobnu skupinu i pokoju kap kiše koja je 
malo rashladila usijanu atmosferu.

Na sreću, bez obzira na nepovoljne 
vremenske uvjete, prva večer još jednih Lipov-
ljanskih susreta je prošla uspješno i zabavno.
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Drugi dan „Lipovljanskih susreta“ započeo je 
uređivanjem i postavljanjem izložbenih prosto-
ra udruga nacionalnih manjina, ali i tradicijskih 
obrta i rukotvorina, dok je u isto vrijeme sve 
prisutne zabavljao mladi tamburaški sastav 
‘Vesele kapi’, na maloj pozornici u parku.

Ove godine bilo je 26 izlagačkih mjesta u li-
povljanskom parku. Narodne nošnje, tradicijske 
predmete, jela, kolače i razne druge proizvode 
izlagali su članovi udruga i društava nacionalnih 
manjina.

Ove godine na ‘Lipovl-
janskim susretima’ izlagali 
su: Matica slovačka Lipovl-
jani, Češka beseda Općine 
Lipovljani, KPDU ‘Karpati’ 
iz Lipovljana, Češka bese-
da Dežanovac, Zajednica 
Talijana Lipika, Bošnjačko 
kulturno umjetničko 
društvo „NUR“ iz Siska, 

Društvo Mađara Pakrac, Zajednica Mađara Daru-
var,  , Udruga ukrajinsko-hrvatskog prijateljstva 
iz Lipika, Društvo perojskih crnogoraca „Peroj 
1657.“ iz Vodnjana, te Udruga Nijemaca i Austri-
janaca iz Sirača.

Posjetitelje „Lipovljanskih susreta“ izvrsno 
raspoloženi članovi udruga nacionalnih man-
jina ponudili su s gastronomskim proizvodima, 
a poneki i čašicom pića dobrodošlice.

Uz izložbene prostore, na štandovima ove 
godine izlagali su i tradicijski obrti i rukotvorine. 

RAZNOLIKO PREDSTAVLJANJE TRADICIJSKIH OBRTA I BAŠTINE 
DRUŠTAVA NACIONALNIH MANJINA

Izlagači su bili:
Udruga žena ‘Iskra’iz Novske, Pčelarstvo Tu-

ras iz Lipovljana, Pletarstvo Božanović iz Petrinje, 
OPGVjera Ožoga iz Nove Subocke, Udruga KIS 
iz Ratkovice, UZ Tena OŠ Josipa Kozarca iz Li-
povljana, Udruga žena RUŽE Općine Lipovljani, 
Domaća radinost Robert Puhovski iz Zagreba, 
HUKA Jasmina Spahović iz Novske, OPG Dražen 
Gregorek iz Volodera, OPG Knižek iz Lipovljana, 
Udruga paleta suvenira Osijek – Đurđica Jurić iz 
Požege, Kućna radinost Željka Kedmenec iz Sve-
te Nedjelje, TZ Grada Siska, Oldtimer klub Lanz 
buldog iz Novske, JU PP Lonjsko polje i OPG 
Ožoga s postavom tradicionalnog posavskog 
dvorišta i niz zanimljivih tradicijskih obrta.

Bogatstvo kulturne i gastronomske tradicije 
te tradicijski obrti i rukotvorine mogli su se i ove 
godine, u velikom broju, vidjeti na „Lipovljans-
kim susretima“. Sve više i po toj prezentaciji rada 
nacionalnih manjina i tradicijskih obrta „Lipovl-
janski susreti“ čine se itekako prepoznatljivima.

O potrebama i problemima u životu pripad-
nika nacionalnih manjina, svake godine tijekom 
„Lipovljanskih susreta“, razgovara se na Okruglom 
stolu, stručnom skupu u organizaciji Savjeta za 
nacionalne manjine Republike Hrvatske i Općine 
Lipovljani. Ove godine tema stručnog skupa 
održana je pod nazivom: „Nacionalne manjine – 
migracije i sigurnost u demokratskim društvima.

Okruglim stolom, održanim u subotu, 25. 
kolovoza u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipov-
ljanima, nastavljen je drugi dan „Lipovljanskih 
susreta 2018.“ Stručni skup otvorio je Josip Krajči, 
dugogodišnji član organizacijskog odbora LS-a.

Sve prisutne goste i uvodničare na temu 
skupa, pozdravio je i uputio riječi zahvale, Nikola 
Horvat, načelnik općine Lipovljani.  Istaknuo je 
ponos na postignuće ostvareno kroz održavanje 
LS-a koje je vratilo onu prepoznatljivost Lipovl-
jana vezano za multikulturalnost, i održavanje 
okruglog stola na razne teme koje su do sada 
obrađene, ali i sadašnju koja daje jedan značajan 

ODRŽAN OKRUGLI STOL NA TEMU NACIONALNE MANJINE 
– MIGRACIJE I SIGURNOST U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA

doprinos u očuvanju 
kulturne baštine i 
tradicije koju Lipovljani 
prezentiraju kroz orga-
niziranje i održavanje 
„Lipovljanskih susreta“.

Uvodno predavanje o 
migracijama i sigurnosti 
nacionalnih manjina u 
demokratskim društvima, 
održao je  Aleksandar Tol-
nauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine 
u RH. Nakon njega, riječ je preuzela doc. dr. sc. An-
tonija Petričušić sa katedre za sociologiju Pravnog 
fakulteta u Zagrebu, koja je uz punu pažnju svih 
nazočnih  govorila o mobilizaciji većine protiv na-
cionalnih manjina, te zašto pozivanje na uskratu 
i ograničavanje prava nacionalnih manjina pred-
stavlja napad na demokratski poredak.

Za riječ javili su se i Vladimir Bilek, sabor-
ski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu 

manjinu,  Mirko Vavra, predsjednik Saveza Slova-
ka u RH, te Marija Valek, potpredsjednica Saveza 
Čeha u RH. Osim konstruktivne rasprave bilo je 
tu i raznih pitanja, ponajviše na goruću temu 
izbjegličke krize, te uvijek aktualnim pitanjima 
prava nacionalnih manjina.

Okrugli stol na „Lipovljanskim susretima 
2018.“ završio je zaokruživanjem rasprave 
uvodničar Josip Krajči, dugogodišnji član orga-
nizacijskog odbora LS-a.

Svečani prijem, na kojem su uručene zahval-
nice i pokloni, održan je u subotu, 25. kolovoza, 
u općinskoj vijećnici neposredno pred početak 
mimohoda sudionika kulturno umjetničkog 
programa i otvorenja ‘Lipovljanskih susreta’.

Biranim riječima zahvale i zadovoljstva, 
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, 
pozdravio je sve sudionike ovogodišnjih „Lipov-
ljanskih susreta“, i od srca im zahvalio za uloženi 
trud i dolazak u Lipovljane.

Poželio im je dug i uspješan rad na očuvanju 
tradicijske kulture i običaja njihove nacionalne 
manjine. Na kraju ih je sa zadovoljstvom pozvao 

NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI NIKOLA HORVAT, PRIREDIO 
SVEČANI PRIJEM ZA SVE SUDIONIKE PROGRAMA 
„LIPOVLJANSKIH    SUSRETA“

da se ponov-
no odazovu 
pozivu te dođu 
na središnju 
m a n i f e s t a c i j u 
n a c i o n a l n i h 
manjina Repub-
like Hrvatske. 
Nakon toplih riječi dobrodošlice, Nikola Hor-
vat poželio im je ugodan i lijep provod u 
Lipovljanima.

Svima je, također, uz zahvalu uručio i 
dar Turističke zajednice općine Lipovljani, a 

uručivanju poklona i zahvalnica priključili su 
se Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine 
Lipovljani i Tomislav Lukšić, predsjednik 
Općinskog vijeća.
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Mimohodom svih društava nacionalnih manjina kroz centar Li-
povljana, koji su nastupili na velikoj pozornici ‘Susreta’, najavljeno je 
svečano otvorenje „Lipovljanskih susreta 2018.“ Kod dolaska na po-
zornicu, svako je društvo predstavljeno, a nakon svečanog otvorenja 
„Susreta“ započeo je program na kojem je nastupilo 10 društava koji 
su posjetiteljima predstavili dio svoje plesne i pjevačke baštine.

Uz završetak svečanog otvorenja, na pozornici su prvo nastupili 
članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipovljana osnovanog pri-
je 22 godina. Četveroglasno izvode svjetovne, duhovne, umjetničke 
pjesme na hrvatskom, slovačkom, njemačkom, češkom i latinskom 
jeziku. Ponosni su na nastupe na nastupe na smotrama slovačke 
pjesme koje organizira Savez Slovaka u RH, nastupom u katedrali, 
Marijanskim svetištima i Međugorju. Predstavili su se pjesmom 
„Blagoslovljena ova zemlja“. Pjesmu je glazbeno obradio i za zbor 
prilagodio profesor glazbe Franjo Rodić.

Kao znak dobrodošlice svim društvima nacionalnih manjina na 
pozornici su potom nastupili članovi Kulturno umjetničkog društva ‘Lipa’, 
Lipovljani, koji gotovo stotinu godina putem pjesme i plesa njeguju kul-
turnu baštinu hrvatskog naroda i nacionalnih manjina koje u slozi i miru 
žive u Lipovljanima.

Posjetiteljima su se predstavili pjesmama i plesovima Moslavine pod 
nazivom „Igram, pjevam, ne znam šta“.. Koreografiju je uvježbao i na scenu 
postavio voditelj Tihomir Krmek, uz pratnju tamburaške skupine KUD-a 
‘Lipa’, koju vodi profesor glazbe Franjo Rodić.

Slovačka kulturno umjetnička udruga  „Franjo Strapač“ iz  Markovca 
Našičkog osnovana je 1973. godine i čini srce i jezgru Matice slovačke 
Markovac Našički. Društvo broji 110 aktivnih članova koji djeluju u maloj, 
srednjoj i velikoj plesačkoj i pjevačkoj skupini, te glazbenoj. Plesno umijeće 
i ljubav prema folkloru rado izvode u svim krajevima Hrvatske, Češke, 
Rumunjske, Poljske, Vojvodine, Crne Gore i Makedonije. Predstavili su se 
slovačkim plesom „Šikovna“. Ples potječe iz oblasti Liptova, a odlikuje 
se brzim koracima, okretima i skokovima. Koreografiju je postavio 
Ivan Hanižjar.

Društvo perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“, registrirano je 2001. 
godine, iako je s radom pjevačka  skupina i skupina za očuvanje kul-
turno povijesne baštine započela još 1995. godine. U sklopu društva 
djeluje duhovna, folklorna i sportska skupina, a tijekom godine 
ostvare oko 15 nastupa diljem Hrvatske. Predstavili su se spletom 
kola „Poigraj, poskoči“ i „Zetskim kolom“, te pjevanjem stare perojske 
pjesme, uz pratnju glazbene skupine pod vodstvom Mitra Vučerića. 
Voditelj folklorne skupine je Dragan Vučerić.

Češka obec Bjelovar, folklorna skupina „Srdečko“ osnovani su 
1918. godine, broje 300 članova i djeluju u 7 skupina; ženski pjevački 
zbor, vokalna skupina, 3 folklorne skupine, muzička i kazališna 

skupina.  U okviru svih skupina odvija se vrlo intenzivan rad na očuvanju 
kulture i običaja češke manjine u RH.  Folklorna skupina „Srdečko“ okuplja 
oko 50 članova, rade u tri skupine. Velika skupina broji 20 članova koji 
plešu više od 20 godina, a posebni su po tome što ples koji plešu svojim 
pokretima govore sve jezike svijeta. Ponosni su na nastup na Krajanskom 
festivalu u Pragu gdje su osvojili prvo mjesto. Predstavili su se Spletom 
čeških pjesama i plesova koji prikazuju svakodnevni život i rad na selu. Ko-
reograf je Snježana Srdić, a voditelj skupine Danijel Srdić.

„Tradicija“ i „Crni biseri“ Sisak aktivno djeluju od 1990. godine. O njima 
govore mnogobrojni nastupi diljem Hrvatske i van granica. Članovi su 
Saveza Roma, „Kali Sara“ i dobitnici su brojnih zahvalnica. Predstavili su 
se romskim kolima i plesovima. Voditelji folklorne i glazbene skupine su 
Stanko i Ivica Nikolić.

VIŠE  TISUĆA  POSJETITELJA  UŽIVALO  JE  U  NASTUPIMA  DRUŠTAVA  NACIONALNIH  MANJINA

NA ‘VATROGASNOM IZAZOVU 2018.’ POBIJEDILE EKIPE DVD Bročice i DVD Katoličke Čaire

Ekipa DVD Katoličke Čaire u muškoj konkurenciji i ekipa DVD Bročice 
u ženskoj konkurenciji,  pobjednici su ovogodišnjeg ‘Vatrogasnog izazova’, 
natjecanja vatrogasaca, koje je nakon prošlogodišnje pauze, održano treći 
puta kao dio programa ‘Lipovljanskih susreta’, u organizaciji DVD-a Lipovl-
jani i JVP Grada Kutine.

‘Vatrogasni izazov’ je natjecanje vatrogasaca u što boljem i bržem 
izvršavanju vatrogasnih intervencija, kakve se često događaju i kod stvar-
nih intervencija. Cilj ‘Vatrogasnog izazova’ je riješiti, u što kraćem vremenu, 
moguću stvarnu intervenciju, vatrogasnih ekipe dobrovoljnih društava, 
koje nemaju priliku izvršavati svakodnevne, vatrogasne intervencije.

Ove godine ekipe su imale 6 zadataka, na dva poligona, u 

Lipovljanima i Banovoj Jaruzi. Morale su ugasiti požar otvorenog prostora, 
izvršiti evakuaciju ugroženih osoba, postaviti cijevnu prugu, ugasiti požar 
osobnog automobila i  pravilno složiti vatrogasnu opremu po popisu, 
pružiti prvu pomoć unesrećenoj osobi i sve u što kraćem vremenu.

Nakon postrojavanja u parku, pred malom pozornicom ‘Lipovljanskih 
susreta 2018.’, u nedjelju, 26. kolovoza 11 ekipa krenulo je na teren kako bi 
ostvarilo što bolje intervencije, a time i rezultate natjecanja. Ispratio ih je i  
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, zaželjevši im što brže interven-
cije i što je moguće bolji rezultat.

Nakon 4 sata natjecanja, ekipe su se ponovo postrojile u parku u Lipov-
ljanima, kada su proglašeni rezultati ovogodišnjeg ‘Vatrogasnog izazova’.

U ženskoj konkurenciji nastupila je jedna ekipa, DVD Bročice.  Zasluženi 
pehar ekipi je uručio Nikola Horvat, općinski načelnik, uz Zlatka Pješa, za-
povjednika VZO-a i DVD-a Lipovljani te Maria Paluha, zapovjednika JVP 
Grada Kutine.

U muškoj konkurenciji nastupilo je 10 ekipa. Najbolja je bila ekipa 
DVD-a Katoličke Čaire, dok su iza njih bili DVD Jamarice i PGZ Bizovik iz 
Slovenije.  Najboljima su uručeni pehari, a ostalim su dodijeljena priznanja. 
Uručio ih je Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani.

Ove godine na ‘Vatrogasnom izazovu’ još su nastupile i ekipe DVD-a: 
Janja Lipa, Popovača, ‘Vatreni promašaj’, Piljenice, Kapelica, Črnomerec i 
Banova Jaruga.

Na uspješno izvršenim ‘intervencijama’ svim ekipama su na kraju 
natjecanja čestitali Zlatko Pješ, zapovjednik VZOLipovljani, Mario Paluh, 
zapovjednik JVP Grada Kutine i Nikola Horvat, općinski načelnik, koji je sve 
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Drugog dana Lipovljanskih susreta, uz bogatsvo kulturne i gas-
tronomske ponude izložene na štandovima, posjetitelji su u parku 
mogli pogledati i likovnu koloniju, koja je pod vodstvom Zdenke Ko-
kolek izradila 20-ak prekrasnih slika.

‘Likovnjaci’ svojim primjerom pokazuju, ukoliko se posjeduje 
prirodni dar i ljubav prema stvaranju, da se rad kontinuirano uspješno 
nastavlja, i to je jedan od razloga zašto je ova grupa opstala do danas.

Likovna kolonija svake godine sudjeluje na “Lipovljanskim susreti-
ma”, a ove godine okupilo se društvo slikara iz Nove Gradiške, Rešetara, 
Novske, Kutine i domaćina Lipovljana. U vrlo ugodnom druženju, pro-
letjelo je vrijeme, a slikari su Općini Lipovljani ostavili krasna djela.

PREKRASNA DJELA LIKOVNE 
KOLONIJE    SLIKARI    POKLONILI   OPĆINI

VIŠE  TISUĆA  POSJETITELJA  UŽIVALO  JE  U  NASTUPIMA  DRUŠTAVA  NACIONALNIH  MANJINA

Nakon vatrometa i lijepog nastupa kulturno-umjetničkih društava 
nacionalnih manjina koji kroz svoje nastupe čuvaju tradicijsku kulturu, 
više tisuća posjetitelja zabavilo se do ranih jutarnjihsati na koncertu uz 
dva glazbena izvođača.

Prvo je nastupio odlični glazbeni sastav „Profee“ koji je već na prvoj 
pjesmi svojim obradama pjesama užario atmosferu i dao naslutiti kako 
će ovo biti fenomenalna večer. Tako je i bilo, jer ubrzo se na pozorni-
cu popeo Mladen Grdović, zvijezda večeri. Izvođenjem većine svojih 
hitova Grdović nikoga nije ostavio ravnodušnim. Nekoliko tisuća pos-
jetitelja, od najmlađih do onih starijih, pjevalo je u sav glas sa pjevačem 
do kasno u noć. Uvijek raspoloženi za potaknuti odličnu atmosferu, u 
toj službi nisu podbacili niti ovoga puta u Lipovljanima.

Lipovljanska publika veselila se cijelo vrijeme koncerta, dok je Mlad-
en Grdović još jednom dokazao kako je jedan od ponajboljih zabavljača 
hrvatske estrade.

Na kraju, s pozor-
nice „Lipovljanskih 
susreta“ još jednom su 
zasvirali članovi grupe 
„Profeel“. Svirali su do 
ranih jutarnjih sati, a 
pratili su ih posjetitelji 
koji se nisu umorili od 
bogatog zabavnog 
programa drugog 
dana „Lipovljanskih 
susreta 2018.“

VATROMET, GRUPA „PROFEEL“ I MLADEN 
GRDOVIĆ RASPLAMSALI ATMOSFERU 
DRUGE ZABAVNE VEČERI „SUSRETA“

Folklorna skupina Zajednice Talijana „Armando Capolicchio“ iz 
Galižane djeluju u sklopu Talijana od 1948. godine. Tijekom svih ovih 
godina njeguju, te s ponosom mlađim generacijama proslijeđuju 
tradiciju, nošnju i pjevanje na karakteristični romanski idion Galižane. 
Folklorna skupina Galižane predstavlja odlomke iz svakodnevnog 
života, radova u polju i radost života od ranih jutarnjih sati koja 
završava veselim povratkom kući kasno u večer. Sve je popraćeno 
tradicionalnim plesom i pjesmom. Predstavili su se Galižanskom 
tradicijom. Voditelj glazbene i folklorne skupine je Pietro Demori.

MKUD „Petefi Šandor“ iz Dalj Planine osnovano je 1947. go-
dine. Društvo je prestalo s radom za vrijeme Domovinskog rata,te 
s ponovnim radom počinje 2000. godine. Djeluju u dvije skupine; 
velika plesna i dječja plesna skupina. Tijekom godine ostvare niz 
nastupa diljem Hrvatske i van granica;  Rumunjska, Srbija, Slovačka, 
Mađarska i BiH. Ponosni su na priznanje Mađarske za njegovanje i 
očuvanje tradicije, običaja i kulture Mađara u RH. Društvo pleše 

izvorne plesove u skupocjenim nošnjama koje su rađene posebnom 
tehnikom, a naslijedili su ih od svojih predaka. Predstavili su se Podun-
avskim plesovima. Voditelj folklorne skupine je Emerik Huđik, a glazbene 
skupine Igor Milić.

KUD „Joakim Hardi“ iz Petrovaca osnovano je 1926. godine. Sam Kud 
počinje s radom 1950. godine sa 180 zainteresiranih članova. Pradomovina 
Rusina ostavlja dubok trag u razvoju njihovog folklora u novoj domovini. 
Djeluju u šest skupina; folklorna, tamburaška, kazališna, likovna, zbirna, 
te knjižnica i čitaonica. Suorganizatori su Središnje kulturne manifestacije 
Rusina RH „Petrovačko zvono“ koje se održava svake godine u Petrovcima. 
Nastupaju diljem Hrvatske i van granica. Društvo je odlikovano raznim 
diplomama i priznanjima. Predstavili su se točkom „Petrovskim tancoše 
njalkoše“. Voditelj folklorne skupine je profesor Zvonko Kostelik, a glaz-
bene skupine Renato Mikloš.

SKUD „Vojnić“ iz Vojnića osnovano je 2003. godine i broji preko 
stotinu članova. Ansambl narodnih pjesama i igara formiran je iz 
folklorne sekcije društva, odrađuje dobre nastupe na domaćim i ino-
zemnim pozornicama. Posjeduju 14 različitih koreografija iz Hrvatske, 
Srbije i Makedonije, te sudjeluju na svim manifestacijama na koje bu-
du pozvani. Rade u dvije skupine; dječja i prvi izvođački ansambl. Na 
oduševljenje više tisuća gledatelja kulturno-umjetničkog programa 
„Lipovljanskih susreta 2018.“, predstavili su se pjesmama i igrama iz 
jugoistočne Srbije – regija Negotinska krajina – selo Kobišnica. To je 
kraj koji je etno koreološki neistražen, tako da je nepresušan izvor 
živopisnih igara i nošnji. Koreografiju potpisuje Valerija Farago.

Sasvim sigurno, i ove godine uživalo se uz odlične nastupe. Veli-
kim vatrometom završen je program otvorenja ‘Lipovljanskih susreta’ 
i centralnog dijela manifestacije nacionalnih manjina Hrvatske.

NA ‘VATROGASNOM IZAZOVU 2018.’ POBIJEDILE EKIPE DVD Bročice i DVD Katoličke Čaire
ekipe pozvao da i iduće godine dođu i natječu se za pobjednike ‘Vatro-
gasnog izazova’, te tako uveličaju ‘Lipovljanske susrete’, zahvalivši im na 
sudjelovanju na ovogodišnjim ‘Susretima’.

Nakon svečanog proglašenja pobjednika vatrogasci su nastavili slav-
lje i  druženje, uz zajednički ručak u lipovljaskom Društvenom domu. 
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Već treću godinu za redom na Lipovljanskim 
susretima održalo se međunarodno natjecanje 
šumsrskih radnika sjekača, što lagano prelazi u 
tradiciju koja nadopunjuje program sportskog 
dana. Unatoč jakoj kiši, vjetru i hladnom vre-
menu u nedjelju, natjecanje je u potpunosti 
održano. Iako su natjecatelji bili spremni održati 
sve discipline na otvorenom na kiši, ipak se 
natjecanje održalo ispod velikog šatora koji je 
osigurala Općina Lipovljani.

Ove godine opet su ugošćeni prijatelji iz 
inozemstva, članovi sjekačkih reprezentacija  
Mađarske i Slovenije, koji su se uz hrvatske 
predstavnike natjecali u 5 disciplina: Okretanje 
vodilice, kombinirani prerez, precizan prerez 

NA LIPOVLJANSKIM SUSRETIMA PONOVNO NATJECANJE 
SJEKAČA – POBIJEDIO NATJECATELJ IZ SLOVENIJE

na podlozi, obaranje stabla i kresanje grana. 
Ukupno je bilo 13 natjecatelja, a ove godine 
je prvi puta u Lipovljanima sudjelovala i jedna 
natjecateljica iz Mađarske.

Po pojedinačnim osobnim bodovima iz svih 
5 disciplina Janez Meden iz Slovenije pobjednik 
je ovogodišnjeg natjecanja šumarskih radnika 
sjekača „Lipovljanskih susreti 2018“. Drugo 
mjesto osvojio je David Gabor iz Mađarske, a 
treće mjesto osvojio je Ante Zadro, natjecatelj iz 
reprezentacije Hrvatske. 

Ekipno je na Lipovljanskim susretima 
2018. prvo mjesto zauzela ekipa Hrvatske sa 
ukupno 4851 bodova, drugo mjesto je osvojila 
ekipa iz Mađarske sa 4729 bodova, dok je ekipa 

Slovenije zauzela treće mjesto sa 4720 bodova.
Pehare za prva tri mjesta pojedinačno te za-

hvalnice svim sudionicima i sudcima svečano je 
po završetku natjecanja uručio načelnik Općine 
Lipovljani Nikola Horvat. Inače, cijelo natjecanje 
je pratilo Općinsko rukovodstvo – uz načelnika 
bila je prisutna zamjenica Ljiljana Tomić i pred-
sjednik vijeća Tomislav Lukšić.

Da natjecanje protekne po pravilima stručno 
su pazili sudci, diplomirani inženjeri i šumarski 
tehničari: Mirko Balala, Danijel Kokot, Juraj 
Hanžeković, Sandrino Rac, Robert Repinc i Mato 
Mijadžiković. Rezultate je prikupljao i objedinio 
Sandrino Rac , voditelj sjekačke reprezentacije 
RH, dok su u pripremi i organizaciji natjecanja 
sudjelovali radnici šumarije s upraviteljem Din-
kom Hace, Matom Mijadžikovićem, trenerom 
ekipe sjekača Uprave šuma Zagreb.

Kao i prethodnih i ove godine natjecanje je 
bilo pod pokroviteljstvom Hrvatskih šuma d.o.o. 
i Općine Lipovljani uz zajedničku suradnju na 
zavidnom nivou. Doprinos Općine Lipovljani je 
promocija i promicanje šumarske struke i ovoga 
sporta, a sudjelovanje Hrvatskih šuma je ispun-
jeno kroz doprinos lokalnoj zajednici na ovome 
ali i drugim projektima na području Općine 
Lipovljani.

Sa sigurnošću se može potvrditi kako su već 
pokrenuti razgovori o organizaciji natjecanja za 
sljedeću godinu, na zadovoljstvo natjecatelja i 
publike.

Uz vrlo zanimljiv i nimalo lagani ‘Vatrogasni 
izazov’, posjetitelji ovogodišnjih ‘Susreta’ mogli 
su uživati u još jednoj poslastici koja se odvijala 
na igralištu u parku, u organizaciji DVD-a Lipov-
ljani. Povodom obilježavanja 130 godina DVD-a 
Lipovljani, održana je prezentacija vatrogasnih 
postrojbi.

Na pripremljenim poligonima prikazano je 
8 simulacija različitih intervencija s kojima se 
vatrogasci nerijetko susreću. Svaka od postrojbi 
imala je svog moderatora koji je tokom samih 
simulacijskih vježbi govorio o istima kako bi gle-
dateljima bilo lakše pratiti simulacije.

PGD Bizovik iz Slovenije prikazali su 
spašavanje unesrećenih u frontalnom sudaru, 
gdje je prikazana i prezentacija udara zračnih 
jastuka iz osobnih automobila. 

JVP Grada Kutine prikazali su vrlo atraktivnu 
i nesvakidašnju intervenciju, gdje su spašavali 
paraglajdera koji je prilikom letenja doživio ne-
zgodu, udario u stup i ostao visjeti na njemu. 
Unesrećeni je spušten i u konačnici spašen 
pomoću vatrogasaca i auto ljestvi.

U drugom dijelu prikazan je akcident, kada 
se teretno vozilo koje je prevozilo opasan ter-
et u bačvama, prevrnulo i sletjelo zajedno sa 
bačvama u jezero. U ovoj prezentaciji je simu-
liran rad sa auto ljestvama i dva ronioca koji su 
uklanjali bačve iz bazena, odnosno jezera.

U idućoj simulaciji članovi DVD Novska 
su prikazali tehničku intervenciju, odnosno 
školski primjer rezanja lima na automobilu, koji 

se koristi na prometnim intervencijama. Bio je 
ovo prikaz intervencije s kojom se u stvarnom 
životu vatrogasci nažalost vrlo često susreću. 
Uz prethodno ispuštanje guma radi stabilnosti 
automobila, u samo nekoliko minuta vatrogasci 
su automobil u potpunosti ‘rastavili’ na dijelove, 
koristeći pri tom specijalne alate.

DVD Lipovljani simulirao je ulazak i 
snalaženje u zadimljenom prostoru.

Nakon toga dvoje članova prikazalo je 
rad vatrogasaca u vrlo teškim uvjetima, te 
spašavanje samih vatrogasaca koji mogu 
nastradati prilikom intervencija u zadimljen-
im objektima. Uz vrlo teške uvjete, ovdje je 
naglašen i ubrzani puls te panika koji mogu do-
datno otežati intervenciju.

Potom je prikazana intervencija vatrogasca 
– vodiča sa potražnim psom, u ovom slučaju s 
Kirom. Ovdje je prikazano nekoliko vježbi koje 
je izdresirana Kira uspješno odradila, kao i inter-
venciju na visini.

NA samom kraju prezentacije, DVD Stružec 
prikazao je simulaciju gašenja sa teškim kemijs-
kim vozilima koja se koriste u naftnoj industriji.

Ovim događajem, vrlo atraktivno je završio 
i sportski dan „Lipovljanskih susreta 2018.“ 
Zahvaljujući DVD-u Lipovljani, ali i ostalim do-
brovoljnim vatrogasnim društvima iz Bizovika, 
Kutine, Novske i Strušca, nedjeljno poslijepodne 
okupilo je nemali broj posjetitelja koji su unatoč 
vrlo hladnom i kišovitom vremenu uživali u pri-
kazanim prezentacijama.

ODRŽANA VRLO ATRAKTIVNA PREZENTACIJA
VATROGASNIH
POSTROJBI
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Trećeg dana „Lipovljanskih susreta“ 
održavaju se sportska natjecanja i druženja.Od 
jutarnjih pa sve do večernjih sati lipovljanski 
park i igralište bili su mjesto natjecanja, razgov-
ora, zabave i druženja.

Već od 9:00 sati ujutro započeo je nogomet-
ni turnir limača i prstića, koji se zbog nepovoljnih 
vremenskih uvjeta odvijao u športskoj dvora-
ni Osnovne škole Josipa Kozarca. Uz pregršt 
fenomenalnih dodavanja, ali i golova, najviše 
sreće imale su ekipe limača i prstića iz Daruvara, 
osvojivši prvo mjesto u obje kategorije. U kat-
egoriji limača 2. mjesto osvojio je „Libertas“ iz 
Novske, 3. mjesto „Garić“ iz Garešnice, dok su 
posljednji bili domaćini „Slavonac“ iz Lipovljana. 
U kategoriji prstića 2. mjesto je osvojila ekipa 
„Slavonac/09“, 3. mjesto „Slavonac/08“, dok je 
ekipa iz Lipika bila na začelju.

Od 9:30 sati, u organizaciji Športskog ribo-
lovnog društva ‘Šaran’ iz Lipovljana, natjecali 
su se ribiči koji su štapove za pecanje zamije-
nili kuhačom, u žaru osvajanja prvog mjesta za 
najfiniji fiš. Natjecalo se osam ekipa po dva su-
dionika. Uz fiš, ŠRD“Šaran“iz Lipovljana  pekli 
su šarana na „potkove“, kao još jednu atrakciju 
ovogodišnjih „Susreta“. Nakon toga fiš su po-
dijelili zainteresiranim ljubiteljima, a ove godine 
za porciju fiša i riblje specijalitete bila je velika 
zainteresiranost i red kod podjele, tako da se 

TREĆI DAN „LIPOVLJANSKIH SUSRETA“, USPJEŠNO JE ZAVRŠIO  
U  ZNAKU  SPORTA  I  GLAZBE
tražila i zdjelica više.

O c j e n j i v a č k i 
sud najfinijim fišem, 
ujedno i prvim 
mjestom, proglasio je 
1. ekipu ŠRD“Šaran“ 
iz Lipovljana, dok je 
drugoplasirana bila 
ekipa „Šumarije Lipov-
ljani“. Treće mjesto 
osvojila je ekipa „OPG 
Nova Subocka“. Uz na-
vedene, sudjelovale su 
i dvije ekipe ŠRD „Jez“ iz 
Jasenovca, ŠRD „Karas“ 

iz Novske, ŠRD „Linjak“ iz Banove Jaruge i druga 
ekipa domaćina ŠRD „Šaran“ Lipovljani.

Malo nakon njih, u organizaciji Lovačkog 
društva ‘Srnjak’ iz Lipovljana, natjecali su se ku-
hari 7 lovačkih društava. Oko 13 sati gulaš je bio 
završen, a ocjenjivački sud odlučio je o pobjed-
nike natjecanja.

Najfiniji gulaš, prema njihovim ocjenama, 
skuhali su članovi Lovačkog društva ‘Jelen’, 
Novska. Drugo mjesto pripalo je kuharima LD 
„Posavski lovac“ Krapje, a treće mjesto osvojili 
su domaćini LD ‘Srnjak’, Lipovljani. Gulaš su ku-
hali i LD „Staza“ Staza, LD „Jelen“ Sisak – UHDDR 
Budaševo, LD „Patak“ Jasenovac i druga ekipa 
domaćina, grupa Kraljeva Velika-Piljenice. Na-
grade za osvojena mjesta uručio je općinski 
načelnik Nikola Horvat.

U 10.30 sati, unatoč kišnom i vrlo hladnom 
vremenu, započela je i biciklijada. Ove godine 
se desetak najhrabrijih ljubitelja biciklizma upu-
tilo na kružnu rutu iz centra Lipovljana preko 
Kraljeve Velike, Piljenica i Sajmišne natrag u Li-
povljane gdje su ih čekali ručak i druženje.

Boćalište uz park od 10 sati prijepodne, bilo 
je zauzeto natjecanjem ekipa u boćanju. Prvo 
mjesto osvojili su Dino Herić i Goran Vlašić iz 
Lipovljana, dok su drugo mjesto zauzeli Željko 
Rozić i Željko Stančić. Treće mjesto pripalo je 
Musij Goranu i Hinić Nevenu.

U okviru programa ‘Lipovljanskih susreta’, 
održan je i turnir igrača GO –misaone igre. 
Turnir je okupio 20 igrača, a igran je u prostoru 
Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. 
Igrači su došli iz čitave Hrvatske, a nakon neko-
liko sati igranja i više odigranih partija, pobijedio 
je Meštrović Stjepan iz Velike Gorice. Drugopla-
sirani bio je Zoran Mutabžija iz Zagreba,  dok je 
treće mjesto zauzeo Bačevina Sead iz Zagreba. 
Odigrana su tri kola mcmahon-sistemom. 

Vrijeme za razmišljanje je bilo 45 minuta po 
igraču uz byoyomi od 3 x 30 sekundi. To odgov-
ara B-klasi europskog rejting-sistema.  Među 20 
natjecatelja sudjelovalo je i troje iz Lipovljana, 
Žabek Gabriela, Odobašić Dražen i Odobašić 
Branko.

U  zgradi Društvenog doma u Lipovljanima, 
Udruga umirovljenika općine Lipovljani orga-
nizirala je turnir u pikadu. Natjecalo se 6 ekipa, 
a pobijedila je ekipa „Udruga umirovljenika 2“ 
iz Lipovljana.  Odmah iza njih bila je ekipa „Friz-
erski salon Mirela“ iz Lipovljana, a treća je bila 
ekipa iz Kraljeve Velike. Natjecale su se i ekipe 
„Mlinarice“ iz Piljenica, „Frizerski salon Mirela-
žene“ i još jedna ekipa domaćina, „Udruga 
umirovljenika 1“ iz Lipovljana.

OD 17:30 sati na nogometnom igralištu 
Linije mnoštvo gledatelja popratilo je prvu 
prvenstvenu nogometnu utakmicu 2. ŽNL 
između domaćina ŠNK „Slavonac“ Lipovljani i 
ŠNK „Mladost“ Repušnica. Nažalost, domaćini su 
u startu prvenstva poraženi sa 2:0.

Sportski dan na „Lipovljanskim susretima“ 
organizacijski je posložila Mirjana Faltis, a ve-
liki broj gledatelja potvrdio je zanimanje za 
sportske sadržaje na ovoj manifestaciji, čak i 
po hladnom, na očigled zimskom vremenu sa 
samo 15 stupnjeva.

Ovogodišnji „Lipovljanski susreti“ 
obogaćeni izvrsnim programom prepunim 
zabave i raznovrsnim događanjima, završili su 
zabavnom večeri ispod šatora kod Narodne 
knjižnice i čitaonice Lipovljani,  uz glazbeni sas-
tav „Boje Noći“.

Bez volontera, osoba koje dragovoljno i 
bez novčane naknade, rade na poslovima orga-
nizacije ‘Lipovljanskih susreta’, velike turističke 
i najveće manifestacije nacionalnih manjina u 
Hrvatskoj, ne bi bilo ni te trodnevne, vrlo popu-
larne manifestacije. Zato svake godine, nakon 
održanih ‘Lipovljanskih susreta’ općinsko 
čelništvo pripremi večer zahvale volonterima 
‘Lipovljanskih susreta’.

Večer zahvale za volontere održano je u pet-
ak, 7. rujna. Prije večere, Nikola Horvat, načelnik 
općine Lipovljani, zahvalio je svim volonterima 
‘Lipovljanskih susreta’, kojih za 
svaku priredbu ima od 120 do 
150. I ove godine oko 150 volo-
ntera tri dana bilo je angažirano 
na raznim poslovima i obvezama 
koje iziskuje tako složena i velika 
turistička i kulturna priredba.

Stoga se je načelnik Nikola 
Horvat prije svega zahvalio svim 
volonterima. Poslije njih, riječi 
zahvale uputio je svim članovima 
Odbora ‘Lipovljanskih susreta’, 

VEČER ZAHVALE ZA SVE VOLONTERE ‘LIPOVLJANSKIH SUSRETA’
te djelatnicima javnih radova koji su također 
obavljali poslove u organizaciji ‘Susreta’. Zah-
valio se i zaposlenicima Općine Lipovljani, koji 
danima prije samih ‘Susreta’ rade na poslovima 
vezanim uz ‘Lipovljanske susrete’. Jednako tako 
i članovima ustanova i poduzeća u vlasništvu 
Općine Lipovljani, Narodne knjižnice i čitaonice 
i Komunalnih servisa, te svim volonterima iz 
lipovljanskih udruga koji značajno pomažu 
održavanju ‘Susreta’.

Na ovogodišnjem ‘Lipovljanskim susreti-
ma’ bilo je puno sadržaja, a time i razloga da 

mnogobrojni turisti dođu u Lipovljane. Velik 
broj njih je i došao, no vrijeme je pokvarilo pot-
puni uspjeh manifestacije, posebno u nedjelju, 
26. kolovoza kad je padala kiša. Većina pro-
grama se održava na otvorenom prostoru i to 
značajno utječe na posjet raznim programima. 

Na kraju zahvale svim volonterima, za 
angažiranje na održavanju ‘Lipovljanskih sus-
reta’, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani 
i predsjednik Organizacijskog odbora ‘Susreta’, 
pozvao je sve osobe koje to žele da se angažiraju 
kao volonteri ‘Susreta’ jer će iduće godine 

krajem kolovoza to biti deseti 
‘Lipovljanski susreti’ od njihovog 
obnavljanja, inače 46. po redu, 
da nije bilo višegodišnjeg prekida 
priredbe. Bit će to ujedno i pri-
lika da se još jednom stanovnici 
Lipovljana iskažu kao dobri orga-
nizatori i domaćini svim svojim 
gostima i svim izvođačima na ‘Li-
povljanskim susretima’.

Večer zahvale završila je uz 
zajedničko druženje i tamburaše.
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U organizaciji Udruge žena „Mlinarice“ iz Piljenica 
te potporu DVD-a Piljenice, Mjesnog odbora Piljenice i 
Turističke  zajednice Općine Lipovljani, u srijedu 29. kolovo-
za obilježeno je Ivanje, dan kojeg mještani ovog prelijepog 
sela slave dugi niz godina kao svoj glavni blagdan.

Načelnik Općine Lipovljani, g. Horvat uz pomoć učenice 
4. razreda područne škole u Piljenicama Viktorije Toš pre-
rezao je vrpcu novoizgrađenog dječjeg igrališta, a čiju 
izgradnju je financirao domaći mjesni odbor te je tom ma-
lom svečanošću započelo slavlje u mjestu.

Prije samog otvaranja Viktorija nam je recitirala i jednu 
pjesmicu Katarine Brkić: Oda Piljenicama, te uz svoje marne učiteljice 
zaslužuje svaku pohvalu za izvedbu.

Nakon toga, slavlje se preselilo ispred Društvenog doma, a kulturno-
umjetničku manifestaciju „Ivanje 2018.“ otvorila je profesorica Melita 
Lenička, duša cijele ove organizacije.

Toplim riječima obratili su se načelnik Općine Lipovljani g. Horvat te 
saborski zastupnik g. Željko Lenart koji su pohvalili očuvanje tradicijskih 
i vjerskih običaja u Piljenicama te čestitali na trudu, upornosti i dobroj 
organizaciji ove tradicijske priredbe.

Manifestacija je nastavljena malim folklornim festivalom i nastu-
pom Kulturno-umjetničkog društva „Banova Jaruga“ koji su spletom 
moslavačkih igara i plesova oduševili brojnu publiku, a nakon toga orga-
nizirano je natjecanje u pjevanju bećarca.

Ova vrckava narodna poezija, praćena karakterističnomglazbom, 
proglašena je nematerijalnom baštinom čovječanstva, zaštićena i od 
strane UNESCO-a, a ove godine pehar pobjednika i nagradu za najbolji i 
najoriginalniji bećarac u Kraljevu Veliku odnesla je Ivana Kokolek, članica 
udruge „Veličanke“. 

OBILJEŽENO   IVANJE   
U   PILJENICAMA

„Ivanje“ je vrijeme kršćanskog razmišljanja o dobru i zlu, oblik 
čuvanja tradicije, prijenosa povijesne memorije sa starijih na mlađe 
naraštaje, ali i vrijeme radosti i opuštanja, vrijeme druženja, pa je ovo 
slavlje završeno zabavnom večeri na otvorenom uz odsjaj kapelice sv. 
Ivana, zaštitnika sela, u vodi Pakre te uz nastup banda „Boje Noći“ koji su 
do ranih jutarnjih sati zabavljali mlade, ali i one starije goste.

Na kraju, treba odati veliko priznanje ženama iz Piljenica, članicama 
udruge žena „Mlinarice“ iz Piljenica koje su bile odlične domaćice, pa su 
goste počastile večerom, a posebno  mnogobrojnim kolačima, po čemu 
su, uostalom, „Mlinarice“ i poznate, a koji su i sastavni dio monografije 
o Piljenicama. Treba zahvaliti i domaćim vatrogascima, na uloženom 
trudu, ali prije svega na ljubavi i ozbiljnosti, kao i članovima mjesnog 
odbora koji su kupnjom dječjeg igrališta mislili na najmlađe.

„Ivanje“, ova ozbiljna i tradicionalna manifestacija u Piljenica-
ma može poslužiti kao uzor ostalim selima u našem kraju, jer bez 
etnografske i baštinske komponente to ne bi imalo nikakvu ulogu u pri-
jenosu povijesne memorije kao bitnom čimbeniku čuvanja narodnosne 
samobitnosti.

Udruga ‘Slikari općine Lipovljani’, zajedno s 
Knjižnicom i čitaonicom Lipovljani, u četvrtak, 
4. listopada postavila je i svečano u lipovljanskoj 

POSTAVLJENA IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA NASTALIH TIJEKOM   
‘LIPOVLJANSKIH   SUSRETA   2018.’

Udruga slijepih grada Kutine i dijela Sisačko moslavačke županije, u 
ponedjeljak, 15. listopada obilježila je Međunarodni dan bijelog štapa. 
Na obilježavanju Međunarodnog dana u hotelu Kutina bila je i 
Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani.

Svake godine Općina Lipovljani financijski pripomaže rad 
Udruge slijepih grada Kutine i dijela SMŽ, jer  i nekoliko članova 
ove udruge žive na području općine Lipovljani, a među njima 
je i Mario Merhaut, predsjednik ove udruge, koji živi u Krivaju. 
Radionice za slijepe, nabavu pomagala i ostali rad udruge ove 
godine, Općina Lipovljani pripomogla je sa 4.000 kune.

Uz Međunarodni dan bijelog štapa, koji simbolizira sljepoću 
i ukazuje na probleme slijepih osoba, članovi ove Udruge slij-
epih pripremili su i prigodni program.Promoviran je i glazbeni 
spot udruge, a svim gostima na obilježavanju poklonili su dio 
svojih radova s radionica za slijepe.

Sve slijepe i slabovidne osobe pozvane su da se uključe 
u rad Udruge slijepih koji se odvija, uglavnom, u Kutini. Sve 
jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi, pozvani su 
također da nastave financirati rad ove Udruge, kako bi se što 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BIJELOG ŠTAPA

Knjižnici otvorila izložbu slika 
svojih članova. Slike su nastale 
tijekom likovne kolonije za 
vrijeme ‘Lipovljanskih susreta 
2018.’ Marica Tisaj, ravnatelji-
ca Knjižnice, podsjetila je na 
uspješnu i kvalitetnu surad-
nju knjižnice i udruge ‘SOL’ 
tijekom proteklih godina. I 
Zdenka Kokolek, predsjednica 

udruge ‘SOL’ zahvalila je knjižnici za dobru surad-
nju i ustupanje prostora gdje slikari amateri uvijek 
mogu izložiti sudu javnosti svoja nova likovna 

djela. Ljubica Stublija pročitala je nekoliko svojih, 
prigodnih pjesama, koje se slažu s izloženim ra-
dovima, ujedno najavljujući izdavanje nove zbirke 
pjesama. Izložbu likovnih radova, toplim riječima 
zahvale za sve radove, srdačno je otvorila Ljiljana 
Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani.

Tijekom listopada postavljena izložba može 
se razgledati u lipovljanskoj knjižnici. Ona je 
ujedno i najava tradicionalne likovne kolonije 
‘Listopadske boje Lipovljana’ koja se održava 
na Opekama, u srcu ovdašnjih hrastovih šuma, i 
na koju svake godine dolazi više od 20 slikara iz 
raznih sredina u Hrvatskoj.

više, i na razne načine, moglo pomoći velikom broju slijepih i slabovid-
nih osoba.
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Članovi Češke besede općine Lipovljani i 
ukrajinskog Kulturno-prosvjetnog društva ‘Kar-
pati’, iz Lipovljana, sudjelovali su u subotu, 15. 
rujna, na ovogodišnjem Danu europske kul-
turne baštine u Krapju. Zajedno s još 4 društva, 
koja njeguju plesnu i pjevačke kulturnu baštinu, 
nastupili su tijekom programa svečanog ot-
vorenja Dana europske kultune baštine.

U Krapju – selu europske graditeljske baštine, 
na području susjedne općine Jasenovac, svakog 
se rujna održava zanimljiva manifestacija Dana 
kulturne baštine, u znak sjećanja na proglašenje 
Krapja, mjestom izuzetne tradicijske baštine. 
Udruge iz Lipovljana, ali i stanovnici općine 
Lipovljana dolaze u Krapje, na programe 
manifestacije, a ove godine zaplesali su i za-
pjevali članovi Češke besede i društva ‘Karpati’. 
Domaćini iz Krapja, ali i njihovi gosti, među 

ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI I DRUŠTVO UKRAJINACA 
‘KARPATI’  IZ  LIPOVLJANA  USPJEŠNO  SU   NASTUPILI   U   KRAPJU

kojima je bio i Ivo Žinić, župan 
Sisačko-moslavačke županije, 
sa zadovoljstvom su pogledali 
nastupe članova Češke besede 
i ‘Karpata’, nakon čega su ih na-
gradili velikim pljeskom.

Osim nastupa Češke besede i 
‘Karpata’, na izložbenim štandovima 
u Krapju, svoje radove izrađene 
tradicijskom vještinom heklanja, 
predstavila je Ankica Kurbanović 
iz Piljenica. Sve to pomaže do-
broj i sve raznovrsnijoj turističkoj 
ponudi  jasenovačke Posavine, 
koja turistima za sada nudi ljepotu 
obala Save i drvene čardake – bisere graditeljske 
baštine. Na žalost, svake godine je osjetno sve 
manje stanovnika u jasenovačkoj Posavini, i sva 

tradicijska baština ovog prostora je u jednoj ve-
likoj opasnosti od padanja u zaborav i nepovratan 
gubitak iz kulturnog nasljeđa budućih generacija.

U oazi snažne i nepregledne hrastove šuma, 
na mjestu ljepote, mira i nadahnuća, i ove su je-
seni zaljubljenici u kist i boje, uživali, i stvarali 
nova likovna djela. U subotu, 6. listopada, na 
Opekama je održana tradicionalna likovna 
kolonija ‘Listopadske boje Lipovljana’, koju je 
prije 7 godina pokrenuo Ivica Bilandžić, rođeni 
Kraljevčan, a već nekoliko zadnjih godina or-
ganizira je udruga ‘Slikari općine Lipovljani’, 
koju vodi predsjednica udruge Zdenka Kokolek, 
također iz obližnje Kraljeve Velike. 

‘Listopadska boje Lipovljana’ organizira se 
u suradnji s Općinom Lipovljani, Turističkom 
zajednicom općine Lipovljani’ i Šumarskim 
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, koji gospodari 

Opekama. Ove godine sponzor je još i ‘Josipa’, 
obrt za proizvodnju slastica. Na Opekama se 
ove godine okupilo nešto više od 30 slikara 
amatera, koji žive na prostoru od Zagreba do 
Slavonskog Broda. Okupljanje je započelo već 
iza 9 sati ujutro, a uz zajednički doručak i zah-
vale domaćinu na pozivu, pale su i prve boje na 
platna budućih lijepih slika. 

Ove godine na likovnoj koloniji na Opekama 
sudjelovali su: Valerija Jelčić, Karmen Škaberna i 
Marija Keser iz Zagreba,

Dragan Šalić, Edina Šalić, Darko Polančec i 
Lucija Žegor iz Siska, Antun Premuž, Juro Marić 
i Nada Sanić iz Slavonskog Broda, Katarina 
Čanić, Irena Pavlović, Štefica Sigurnjak i Blažena 

Matijašević iz Nove Gradiške,  Evica Kraljić, Ves-
na Dumičić i Ljubica Talan iz Rešetara, Valentina 
Opić, Zlatko Žagar, Viacheslav Krivitski i Mirko 
Grgić iz Novske, Slavko Blažeković Kilača iz Lon-
je, i slikari udruge ‘SOL’: Snježana Delač, Božidar 
Delač, Dubravko Malleg, Vjekoslav Marenčić, 
Vesna Šepović, Ankica Kozić, Ivana Kozina, 
Nataša Tisaj, Štefica Oljača i Zdenka Kokolek.       

Više od 30 likovnih radova iznjedrila je 
ovogodišnja likovna kolonija na Opekama. 
Teme slika su različite, no najviše je naslikano 
pejzaža, mnogi inspirirani baš Opekama. 
Sunčano i toplo vrijeme poslužilo je slikare pa su 
mogli slikati u očuvanoj prirodi, na otvorenom, 
a likovnu koloniju obišao je i Nikola Horvat, 
načelnik općine Lipovljani. Pohvalno se izrazio 
o viđenom, o novonastalim likovnim radovima 
i organizaciji likovne kolonije.

I dok su se zadnje nanesene boje još sušile 
na platnima, općinski načelnik pozvao je slik-
are da i iduće godine dođu na ovu jaku likovnu 
koloniju. Svi su se okupili na zajedničkom ručku, 
a u znak sjećanja Zdenka Kokolek, je u ime ‘SOL’-
a, podijelila svim slikarima pismene zahvalnice 
i uputila poziv na iduću koloniju na Opekama.

NA LIKOVNOJ KOLONIJI ”LISTOPADSKE BOJE LIPOVLJANA” SLIKALO 
VIŠE OD 30 SLIKARA

Ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige, u 
ponedjeljak, 15. listopada Narodna knjižnica i 
čitaonica u Lipovljanima, započela je književnim 
susretom s mlađim književnikom Antom 
Pranjkićem, iz Zagreba, koji je svoje dvije zbirke 
priča za djecu predstavio učenicima 3. i 4. raz-
reda lipovljanske Osnovne škole.

Anto Pranjkić predstavio je priče iz knjiga 
‘Leptir Božo’ i ‘Vrline i mane’. Neke basne je i 
pročitao kako bi u razgovoru s djecom osluh-
nuo kako su ih doživjeli.

Učenici trećeg i četvrtog razreda raspričali su 
se s književnikom Antom Pranjkićem o mnogim 
važnim ljudskim vrlinama i manama, o kojima 

MLAĐI KNJIŽEVNIK ANTO PRANJKIĆ NA KNJIŽEVNOM 
SUSRETU   U   LIPOVLJANIMA

i sam autor piše kroz 
događaje u životinjskom 
svijetu, kako bi ih što 
vjernije približio mlad-
im naraštajima. Školski 
sat namijenjen sus-
retu s književnikom 
brzo je završio, a učenici 
obogaćeni novim 
životnim pričama vratili 
su se dalje na nastavu.

Susret s književnikom, prvi je događaj, 
kojim je obilježen početak Mjeseca hrvatske 
knjige u Lipovljanima. Knjižničarka Marica Tisaj 

pripremila je tijekom trajanja Mjeseca knjige 
niz programa u Narodnoj knjižnici i čitaonici, pa 
poziva sve žitelje da posjete Knjižnicu i čitaonicu 
u Lipovljanima svakog radnog dana.



20

www.lipovljani.hr

Jaroslava Galik, predsjednica Svjetske fed-
eracije raseljenih Lemaka (SFULO) iz Lyvova u 
Ukrajini, boravila je u Lipovljanima, u radnom 
i svečanom posjetu lipovljanskim Ukrajincima 
organiziranim u Kulturno-prosvjedno društvo 
‘Karpati’. Osim susreta s mnogobrojnim Ukra-
jincima, u subotu, 6. listopada, prisustvovala je 
i tradicionalnoj ukrajinskoj manifestaciji ‘Večer 
ukrajinske pjesme i plesa’.

Susret s Jaroslavom Galik, započeo je pola-
ganjem vijenca na spomenik Tarasu Ševčenku, 
velikanu Ukrajine, ispred društvenih prostorija 
KPD ‘Karpati’, u dvorištu grkokatoličke župe u 
Lipovljanima. Potom je u društvenim prostori-
jama održano druženje i  razgovor s Jaroslavom 
Galik, koja je prvi puta boravila u Hrvatskoj, kao 
predsjednica Svjetske federacije raseljenih Le-
maka, etničke skupine Ukrajinaca, raseljenih po 
svijetu, ne svojom voljom, već progonima vlasti 
bivšeg SSSR-a i Poljske.

Jaroslava Galik, predstavila se prisut-
nim članovima ‘Karpata’ i njihovim gostima, 
naglasivši kako ih je došla upoznati s radom 
Svjetske federacije raseljenih Lemki, te saznati 
kako žive i koliko Lemaka i njihovih potomaka 

ima u Hrvatskoj. Želi da i oni budu organizirani 
u ovu organizaciju i da budu evidentirani, kao i 
njihovi preci, u knjigama o životu i sudbinama 
raseljenih Lemaka.

Sa doseljavanjem Ukrajinaca u Lipovljane 
i Novu Subocku, koje je počelo prije 124. go-
dine, a među kojima su prvi doseljenici bili baš 
iz Lemkivšćine i Galicije, sve prisutne, i cijen-
jenu gošću  Jaroslavu Galik, upoznao je Ivan 
Semenjuk, predsjednik društva ‘Karpati’. O dosel-
javanju Ukrajinaca u Hrvatsku i bivšu državu 
Jugoslaviju još su govorili Mihajlo Semenjuk, 
predsjednik Ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, 

u koju je udruženo 10 društava Ukrajinaca iz 
Hrvatske, te Bogdan Vislavski, član SFULO-a.

Zahvalu za dolazak u Lipovljane cijenjenoj 
gošći Jaroslavi Galik, uputio je i Nikola Horvat, 
načelnik općnine Lipovljani, koji ju je upoznao s 
multikulturalnošću općine Lipovljani i izuzetno 
dobroj suradnji s društvom ‘Karpati’.

Nakon otvorenog razgovora o radu Svjetske 
federacije raseljenih Lemki, te o zapisivanju i 
publiciranju njihovih sudbina završen je susret s 
Jaroslavom Galik, predsjednicom SFULO. Ona je 
nastavila sudjelovati u programu članova ‘Kar-
pata’, na ‘Večeri ukrajinske pjesme i plesa’.

JAROSLAVA GALIK, PREDSJEDNICA FEDERACIJE RASELJENIH 
LEMAKA, POSJETILA UKRAJINCE U LIPOVLJANIMA

Tradicionalnu kulturnu priredbu u Lipovlj-
anima, ‘Večer ukrajinske pjesme i plesa’, članovi 
KPD ‘Karpati’ iz Lipovljana ove su godine održali 
u subotu, 6. listopada. Obilježio ju je nastup Lesje 
Gorlicki, cijenjene mlade pjevačice iz Ukrajine, ko-
ja izvodi lemkivske i ukrajinske narodne pjesme.

‘Večer ukrajinske pjesme i plesa’, u 
Društvenom domu u Lipovljanima, otvorili su 

pjevači domaćeg društva ‘Karpati’ ko-
ji zbornim pjevanjem čuvaju pjesme 
i jezik svojih predaka. Zajedno sa 
zborom, jednu pjesmu kao solista 
otpjevao je i Ivica Ardan, član zbora. 
Plesači ‘Karpata’ otplesali su Kozačok, 
i još dugo bi trebali promicati ukra-
jinske plesove, kao članovi ‘Karpata’.

Kao gosti ukrajinske večeri 
nastupili su članovi mlade Udruge 
Nijemaca i Austrijanaca iz Sirača. 
Članovi ‘Karpata’ već su kod njih 

gostovali, pa je njihovim nastupom u Lipovlj-
anima suradnja ponovo potvrđena.

Na ukrajinskoj večeri nastupili su još i 
članovi ukrajinske udruge ‘Taras Ševčenko’ iz 
Banja Luke, te članovi društva ‘Ukrajina’ iz Sla-
vonskog Broda. U dva navrata, tijekom večeri, na 
lipovljanskoj pozornici nastupila je, kao poseb-
nost priredbe, i mlada, talentirana i cijenjena 

NA ‘UKRAJNISKOJ VEČERI PJESME I PLESA’ U LIPOVLJANIMA NASTUPILA  
JE  I   LESJA   GORLICKI   IZ   UKRAJINE

pjevačica Lesja Gorlicki, koja izvodi lemkivske i 
ukrajinske narodne pjesme. Bilo je to osvježenje 
priredbe za sve prisutne, a osim društava koja su 
nastupala, kao gosti na priredbi su bila i društva 
Ukrajinaca iz Vojvodine i Italije.

Sve goste i izvođače, na početku prired-
be, pozdravio je Ivan Semenjuk, predsjednik 
društva ‘Karpati’ i Mihajlo Semenjuk, predsjed-
nik Ukrajinske zajednice u Hrvatskoj. Svjetsku 
federaciju iseljenih Lemki  predstavila je Jaro-
slava Galik iz Ukrajine, a zahvalu za uspješan rad 
na očuvanju kulturne baštine i  predstavljanje 
Lipovljana u Hrvatskoj i inozemstvu, uputio je 
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani.

Nakon dvosatnog programa, svi okupljeni su 
nastavili zajedničko druženje, uz večeru i ukra-
jinske pjesme. ‘Večer ukrajinske pjesme i plesa’ 
u Lipovljanima održana je uz potporu Savjeta 
za nacionalne manjine RH, Šumarskog fakulteta, 
Općine Lipovljani i Ukrajinske zajednice RH.

U Narodnoj knjižnica i čitaonici u Lipovljanima, 
u srijedu, 24. listopada održano je predstavljanje 
pretiska knjige Josipa Matušeka: ‘Lipovljani u 
životu i djelu Josipa Kozarca’. O knjizi su govo-
rili gosti iz Daruvara; Alen Matušek, sin profesora 
Matušeka i prof. Vjenceslav Herout, suradnik prof. 
Matušeka, koji se stara da što više pisanih djela 
pokojnog prof. Josipa Matušeka bude objavljeno.

Predstavljanje pretiska knjižice: ‘Lipovljani u 
životu i djelu Josipa Kozarca’ održalo se u okviru 
programa Mjeseca hrvatske knjige koji traje od 
15. listopada. Goste iz Daruvara, te zainteresirane 
čitatelje, od kojih je većina povezana s Češkom 

PREDSTAVLJEN PRETISAK KNJIŽICE O LIPOVLJANIMA I CJELOKUPNI 
RAD NJENOG AUTORA – JOSIPA MATUŠEKA

besedom općine Lipovljani, pozdravila je Marica 
Tisaj, knjižničarka, a o reprint izdanju kratko je 
govorio i Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog 
vijeća općine Lipovljani. Promotore djela Josipa 
Matušeka pozdravio je i Marijan Kadliček, pred-
sjednik Češke besede općine Lipovljani.

Osim o nastanku knjižice o Lipovljanima ve-
zane uz rad Josipa Kozarca, šumara i književnika, 
i njenom ponovljenom izdanju, Alen Matušek i 
Vjenceslav Herout govorili su o sveobuhvatnom 
radu i životu Josipa Matušeka. On je iza sebe os-
tavio važan istraživački i pisani trag o mnogim 
temama, najčešće vezanim za češku nacionalnu 

manjinu u Hrvatskoj. O radu Josipa Matušeka u 
češkoj, manjinskoj zajednici i dolasku u Lipovljane, 
na predstavljanju ovog reprint izdanja, iznese su 
poznate pojedinosti vezane u njegov rad. Iznijeli 
su ih članovi Češke besede općine Lipovljani.
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Češka beseda općine Lipovljani već niz go-
dina u Lipovljanima priređuje Dan češke kulture 
za svoje članove, u zajedništvu s drugim Češkim 
besedama koje rade u okviru Saveza Čeha u 
RH. Ovogodišnji  Den české kultury održan je u 
subotu, 20. listopada s višesatnim programom u 
Društvenom domu u Lipovljanima.

Sve članove Češke besede, i sve goste, pri ot-
varanju Dana češke kulture pozdravio je Marijan 
Kadliček, predsjednik Češke besede općine Li-
povljani. Dan kulture otvorio je Tomislav Lukšić, 
predsjednik Općinskog vijeća općine Lipovljani 
koji je pohvalio rad Češke besede općine Lipov-
ljani i zahvalio im za odlučno predstavljanje 
općine Lipovljani van naše sredine.

O 100. obljetnici nastajanja Čehoslovačke, 
njenom značenju za Čehe, ali i Slovake, o po-
vijesnim prilikama i neprilikama uoči i tijekom 
Prvog svjetskog rata, raspadu Austro-ugarske i 
kraćoj usporedbi s paralelnim nastajanjem prve 
Jugoslavije, u isto vrijeme, najprije je govorio 
Marijan Lipovac, predsjednik Hrvatsko-češkog 
društva prijateljstva iz Zagreba. Potom je o 
svom susretanjem s češkom kulturom i Česima 
u Hrvatskoj govorio i Dragutin Pasarić, publicist  
iz Kutine.

Pjevačko-plesni program otvorio je zbor 
‘Lepeze’ u pratnji svirača, domaće Češke besede 
iz Lipovljana. Nakon nekoliko lijepih uglaz-
bljenih čeških pjesama, Mirko Knjižek iz Krivaja 
pročitao je i nekoliko svojih novih pjesama na-
pisanih na češkom jeziku, te najavio tiskanje 

zbirke u kojoj će se naći i pjesme napisane na 
njegovom materinskom jeziku, iako većinom 
piše na hrvatskom jeziku.

Veselim češkim pjesmama, na Danu češke 
kulture u Lipovljanima, potom se je predstavi-
la pjevačka skupina Češke besede iz Gornjeg 
Daruvara. Plesna skupina lipovljanske Češke 
besede otplesala je još dva plesa, a dramska 
skupina iz Gornje Daruvara predstavila se s dva 
zabavna, satirička igrokaza na češkom jeziku, 
s osobitim češkim humorom. Iz Češke besede 
Jazvenik najprije su nastupile članice njihova 
zbora. Nakon što su otpjevale, mlađa skupina je 
i zaplesala brze češke plesove. 

Na kraju plesnog i pjevačkog programa 
predstavila se i Češka beseda iz Zagreba sa 

brzim, veselim i vrckavim plesovima, i oduševila 
nastupom u Lipovljanima.

Svim izvođačima programa Marijan Kadliček 
uručio je Priznanja ČB općine Lipovljani i za-
hvalio za dolazak. Preporučio je i obilazak dva 
štanda koje su pripremile članice  iz Gornjeg 
Daruvara i Lipovljana, na kojima se moglo vid-
jeti i dio gastronomske ponude Čeha, uglavnom 
jela od krumpira, čine je ujedno obilježen i Dan 
krumpira, odnosno ‘Bramborove hody’.

Domaćini su svoje goste i svoje članove 
počastili zajedničkom večerom, a glazbenici i 
pjevači Češke besede općine Lipovljani još su  
zapjevali poznate češke pjesme, za ugodno 
zajedničko druženje na još jednom uspješnom 
Danu češke kulture u Lipovljanima.

ODRŽAN VIŠESATNI PROGRAM UZ DAN ČEŠKE KULTURE  
U  LIPOVLJANIMA

Češka beseda općine Lipovljani za svoje 
članove, ali i ostale stanovnike Lipovljana, prire-
dila je ‘Kazališnu večer’ u subotu, 17. studenog 
u Društvenom domu u Lipovljanima. Na njoj su 
prikazane dvije predstave, a izveli su ih članovi 
Češke besede iz Daruvara i Siska.

Kazališnu večer otvorio je Marijan Kadliček, 
predsjednik Češke besede općine Lipovljani 
i naglasio da se i kazališne večeri, koje imaju 
gotovo10-to godišnju tradiciju održavanja u 
Lipovljanima, organiziraju kako bi se čula češka 
riječ, i kako bi se članovi Besede podsjetili na 
češki jezik koji se već malo govori među Česima 
u Lipovljanima.

Podsjetio je da se u isto vrijeme diljem 
Hrvatske održava ‘Noć kazališta’ tijekom koje 
se izvode kazališne predstave na hrvatskom, 
a u Lipovljanima će se, u isto vrijeme, izvesti 
kazališne predstave na češkom jeziku. Zahvalio 
je amaterskim glumcima iz Čeških beseda u 

DVIJE ODLIČNE KAZALIŠNE PREDSTAVE NA ‘KAZALIŠNOJ VEČERI’ 
ČEŠKE    BESEDE 

OPĆINE    LIPOVLJANI

Daruvaru i Sisku što su se odazvale na poziv i 
došle u Lipovljane.

Na pozornici Društvenog doma u Lipovlj-
anima prvi su predstavu odigrali članovi Češke 
besede Daruvar. Kazališna grupa Sebranka ČB 
Daruvar, koja djeluje već 40 godine, odigrala je 
satiričnu i veselu predstavu koja je lipovljansku 
publiku odvela, na zabavni način, u zagrobni život.

Predstava se i zove ‘Ducháčkové’, odnosno 
‘Duhići’, a napisao ju je Lumír Kubátko i prvot-
no je bila mjuzikl. Česi iz Daruvara izvode ju 
kao kazališnu predstavu. U njoj se objašnjava 
kako čovjek može postati duh i kakav zagrob-
ni život vode duhovi. Preslika je to normalnog 
života živih ljudi, koji se druže, vesele, ljubuju, 
podmeću jedni drugima, osvećuju se, pa završe 
čak i na sudu. Pomalo bizarna tema izvedena na 
veseli način, u maniri poznatog češkog humora.

Drugu predstavu na kazališnoj večeri u Li-
povljanima, odigrali su članovi Kazališne skupine 

Panika Češke besede iz Siska. Bila je to potpuno 
različita predstava od prvo izvedene predstave. 
Govori o jednom razdoblju Češke, 50-tih i 60-tih 
godina prošlog stoljeća, u kojem je vladao režim 
tajnih službi i straha za vlastiti život.

Predstava ‘Gottland’, kazališnih amatera 
iz Siska, odigrava se na pozornici u mraku, a 
predstavlja jedan od praških tajnih arhiva. Gov-
ori o turobnim vremenima u Češkoj, češkom 
dodvoravanju diktatoru Staljinu i SSSR-u, kroz 
idejnu izgradnju 30 metarskog spomenka 
Staljinu iznad Praga i svim okolnostima koje ga 
prate. Mnogo je zapisa o svemu tome u tajnim 
arhivima, no mnogih važnih, onih ljudskih infor-
macija nema, a o tom razdoblju još uvijek se ne 
govori otvoreno u Češkoj.

Teška tema kazališne predstave prikazana je 
i samom izvedbom, u polu tmini, pod svjetlošću 
baterija, a kazališna skupina ČB Sisak time daje 
svoj doprinos sprečavanju zaborava na grijehe 
staljinizma s upozorenjem na mogućnost po-
jave novih totalitarizama.

Nakon odigranih predstava, može se reći, 
da je ovogodišnja Kazališna večer Češke besede 
općine Lipovljani, bila jedna od ponajboljih 
kazališnih večeri na češkom jeziku, od kako se ona 
organizira u Lipovljanima.  Završena je uručenjem 
zahvalnica kazališnim grupama iz Daruvara i Sis-
ka i zajedničkim druženjem uz nastup glazbene 
skupine Češke besede općine Lipovljani.
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Češka beseda općine Lipovljani sudjelovala 
je na ovogodišnjim ‘Spjevankama’ u Međuriču, 
odnosno Smotri čeških zborova u pri Češkim 
besedama.  U subotu, 27. listopada, zajedno 
s još 11 Čeških beseda iz središnjeg dijela 
Hrvatske, u Međuriću je nastupila pjevačka sku-
pina ‘Lepeze’.

Prema dogovoru u Savezu Čeha, svi zboro-
vi izvode do tri pjesme. Članice pjevačke 
skupine Češke besede općine Lipovljani, praćene 
članovima glazbene sekcije, otpjevale su dvije 
češke pjesme, i za to zasluženo dobile veliki plje-
sak gledatelja Češkog doma u Međuriću.

Članice pjevačke skupine godinama 
uspješno nastupaju na ‘spjevankama’, revijal-
noj smotri pjevačkih skupina Čeških beseda iz 

ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI NASTUPILA NA 
‘SPJEVANKAMA’ U MEĐURIĆU

cijele Hrvatske. Ove 
godine, na ”slav-
lje češke pjesme”, 
vodio ih je Marijan 
Kadliček, predsjed-
nik Češke besede 
općine Lipovljani, 
a zajednički nastup 
pjevačke i glazbene 
skupine uvježban je 
pod ravnanjem prof. 
Franje Rodića.

Zbog dobrog 
nastupa pjevački zbor ‘Lepeze’ i voditelj Franjo 
Rodić, na kraju smotre dobili su priznanje. 
Uručio im ga je Juraj Bahnik, dopredsjednik 

Saveza Čeha Hrvatske. Krajanské zpěvánky u 
Mezuraču, završile su zajedničkim druženjem u 
međuričkom Češkom domu.

Matica hrvatska, ogranak 
Lipovljani, u petak, 23. 
studenog organizirala je, u su-
radnji s Narodnom knjižnicom 
i čitaonicom u Lipovljanima, 
književno-likovnu večer. Na njoj 
su predstavljene tri pjesničke 
autorice i dvije likovne umjet-
nice, a podijeljene su i godišnje 
nagrade za ”najčitače” tijekom 
ove godine, za najmlađe 
članove, u Narodnoj knjižnici i čitaonici.

Sve ljubitelje pisane riječi i likovnih ra-
dova, okupljene na knjiženo-likovnoj večeri, 
pozdravile su Melita Lenička, predsjednica Ma-
tice hrvatske, ogranak Lipovljani i Marica Tisaj, 
knjižničarka lipovljanske knjižnice. Književno-
likovnu večer, zajedno, Knjižnica i Matica 
održavaju već nekoliko godina za redom.

Ove godine s mini izložbama svojih novih 
radova predstavile su se Zdenka Grgurić iz 
Kraljeve Velike i Nataša Tisaj iz Lipovljana. 
Po 10-tak radova izložile su za posjetitelje 
književno-likovne večeri, što je tek dio njihovi 

novih radova nastalih tijekom godine.
Posebno dojmljiv bio je književni dio večeri 

u kojem su se svojim pjesmama predstavile 
Višnja Lovrić Mencej i Kristina Semenjuk iz 
Novske, članice Društva književnika Hrvatske, 
te Ljubica Stublija, članica lipovljanskog 
ogranka koja priprema tiskanje zbirke pjesa-
ma. Njihove način izražavanja, pjesniče zapise 
kratko je prokomentirala i Matea Jalžečić, 
članica Matice hrvatske, ogranak Kutina.

U okviru akcije Mjeseca hrvatske knjige, 
lipovljanska knjižnica pohvaljuje svoj najbolje 
čitaće, koji pročitaju najviše knjiga. Posebno 

se to odnosi na najmlađe čitače. 
Matice hrvatska ih nagrađuje 
prigodnim poklonom, između 
ostalim i svojim izdanjima, kako 
bi ”najčitačima’ zahvalili za vjer-
nost čitanju i knjizi. Tako su ove 
godine nagrađeni učenici nižih 
razreda osnovne škole: Stefani 
Dlouhi, Domagoj Stanar, Petar 
Šelem i Edi Štiks. Oni su, pak, za 
najzanimljiviji, izloženi likovni 

rad proglasili sliku ‘Skitnica’.
Uz lijepe likovne motive i čitanje stihova, 

od kojih se izdvajalo recitiranje svojih pjesa-
ma Kristine Semenjuk, slijepe pjesnikinje 
iz Novske, dvosatna knjiženo-likovna večer 
prošla je u trenu. Pružajući podršku takvom 
radu, izvođače i organizatore srdačno je poz-
dravila i Ljiljana tomić, zamjenica načelnika 
općine Lipovljani. Raduje što su autori skloni 
likovnom ili literarnom izražavanju našli 
svoje mjesto u Narodnoj knjižnici i čitaonici 
Lipovljani, što je bila i svrha njenog osnivanja 
i izgradnje.

ODRŽANA KNJIŽEVNO-LIKOVNO VEČER U LIPOVLJANSKOJ KNJIŽNICI

Stručno predavanje o ‘Povijesnim vezama 
između Ukrajine i Hrvatske’ održano je u Narod-
noj knjižnici i čitaonici Lipovljani, u petak, 2. 
studenog. Predavanje, odnosno dokumentarni 
film s objašnjenjima, prisutnima je predočio 
dr. Jevgenij Pašćenko, koji je od 2009. godine 

PREDAVANJE O ‘POVIJESNIM VEZAMA UKRAJINE I HRVATSKE’
predstojnik Katedre 
za ukrajinski jezik i 
književnost na Filo-
zofskom fakultetu 
u Zagrebu i član 
HORUS-a, Udruge 
hrvatsko ukrajinske 
suradnje.

J e v g e n i j 
Pašćenko objavio je 
više pisanih djela o 
ukrajinsko-hrvatskim 
vezama, a sada je za 
posjetitelje knjižnice 
u Lipovljanima pri-
kazao dokumentarni 
film, koji je sniman u 

Kievu, glavnom gradu Ukrajine, s objašnjenjima 
poveznica s Hrvatskom. Kao jedan primjer je baš 
i Kijev. U Ukrajini, on je glavni grad, a u Hrvatskoj 
također postoji gradić Kijevo. Takvih sličnosti, 
ili povijesnih veza, je velik broj, a dr. Jevgenij 
Pašćenko ih objašnjava u 40-to minutnom 

dokumentarnom filmu.
Predavanje, odnosno prikazivanje doku-

mentarnog filma, u Narodnoj knjižnici i čitaonici 
u Lipovljanima održano je u okviru programa 
knjižnice uz Mjesec hrvatske knjige. Stoga je 
sve prisutne predavanju pozdravila Marica Ti-
saj, ravnateljica knjižnice, a potom je, u ime 
Kulturno-prosvjetnog društva Ukrajinaca iz 
Lipovljana, predavača i posjetitelje pozdravio 
i Ivan Semenjuk, predsjednik društva ‘Karpati’. 
Među posjetiteljima bio je i Jaroslav Simeonov, 
otpravnik poslova u ukrajinskom veleposlanst-
vu u Zagrebu, jer Ukrajina nema trenutno 
veleposlanika u Hrvatskoj. O povijesnim vezama 
slušao je i Mihajlo Semenjuk, predsjednik Ukra-
jinske zajednice u RH, te Igor Grahovac Fedešin, 
župnik župe sv. Ane u Lipovljanima. 

Kako bi sve bilo svečanije i u duhu hrvatsko-
ukrajinskih veza prije predavanja nastupio je i 
zbor ‘Karpata’ s ukrajinskim pjesmama.

Dio svojih pisanih djela, na kraju tribine, 
dr. Jevgenij Pašćenko poklonio je lipovljanskoj 
knjižnici.
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Svečanim, zajedničkim programom, uz 
prisutan veliki broj članova, gostiju i izvođača, 
u Lipovljanima su Češka beseda općine Lipov-
ljani i Matica slovačka Lipovljani, obilježile 95. 
obljetnicu osnivanja Čehoslovačke besede u Li-
povljanima / 95. výročí založení Československé 
besedy Lipovl’any /. Velik jubilej lipovljanskih 
Čeha i Slovaka, koji se veže uz ovogodišnju 100. 
obljetnicu osnivanja Čehoslovačke, kao samo-
stalne države, održan je u subotu, 25. studenog 
u lipovljanskom Društvenom domu.

Iako se dolazak Slovaka i Čeha na lipovl-
jansko područje bilježi za vrijeme zajedničke 
Austro-ugarske kraljevine, i oko 30-tak godina 
prije 1. svjetskog rata, tek nakon njega, Česi 
i Slovaci dobivaju svoju nacionalnu državu, 
ujedinjenu Čehoslovačku, što se vrlo brzo, 
odražava i na svijest, život i rad Čeha i Slo-
vaka i na lipovljanskom području. O prvim 
dolascima, o prvim organiziranim druženjima, 
školovanju i životu u novoj sredini, na početku 
svečanog obilježavanja 95. obljetnice osniv-
anja Čehoslovačke besede u Lipovljanima, 
govorio je Josip Krajči, predsjednik Matice 
slovačke Lipovljani, čime je otvorio svečani 
program. Sve prisutne pozdravio je i Marijan 
Kadlček, predsjednik Češke besede  općine 
Lipovljani, naglasivši važnost 95. obljetnice 
zajedničke udruge.

Zadovoljstvo dolaskom u Lipovljane i 
mogućnošću nazočnosti obilježavanju ove 
važne obljetnice, u pozdravnom govoru 
naglasila je i Ana-Maria Štruml-Tuček, pred-
sjednica Saveza Čeha u Hrvatskoj. Nikola 
Horvat, načelnik općine Lipovljani, čestitao je 
obljetnicu, zahvalio za sadašnji vrlo aktivan 
rad Češke besede i Matice slovačke Lipovljani 
i podsjetio da je, ova obljetnica, pokazatelj da 
se u lipovljanskoj sredini davno prije živjelo, 
radilo i družilo u zajedništvu, ali u puno 
težim i siromašnijim vremenima. Zaželio je 
i ubuduće dobar rad udruga Čeha i Slovaka 

u Lipovljanima, a u njihovoj misiji općina Li-
povljani bit će im partner, obećao je načelnik 
općine Lipovljani Nikola Horvat.

Češka beseda i Matica slovačka prire-
dile su i zajednički program, a u njemu su se 
pridružila i djeca osnovne škole koja uče češki 
i slovački jezik, što je vrlo važno za opstojnost 
rada ovih udruga. 

Mješoviti pjevački zbor ‘Lira’, nakon ot-
pjevanih himni, započela je program slovačkim 
pjesmama. Nakon njih mlađa i tamburaška sku-
pina KUD-a ‘Lipa’, koji njeguje i slovačke pjesme 
i folklor, izveli su dječji slovački ples. Recitacije i 
osnovno predstavljanje Češke, izveli su učenici 
češkog jezika. Češkim pjesmama nadovezale su 
se članice besedine pjevačke skupine ‘Lepeza’. 
Potom su nastupili i učenici koji uče slovački 
jezik.

Na kraju programa zaplesala je, sve brojnija 
i brojnija, folklorna skupina Češke besede, uz 
pratnju svoje glazbene skupine, a nakon njih 

brzim plesovima, program su završile plesačice 
KUD-a ‘Lipa’, temperamentnim i atraktivnim 
slovačkim plesovima. 

Zajednički program, završen je prisjećanjem 
na osnivanje i zajedničko djelovanje u 
Československoj besedi u Lipovljanima, te uv-
jetovano povijesnim zbivanjima, krajem 80-tih 
i početkom 90-tih godina prošlog stoljeća, ob-

novu rada i osnivanje zasebnih udruga: Češke 
besede općine Lipovljani i Matice slovačke 
Lipovljani. O tome su govorili Ivan Hudec, 
počasni predsjednik Matice slovačke Lipovljani, 
Mirko Knjižek, dugogodišnji predsjednik Češke 
besede općine Lipovljani, koji se je prisjetio 
i na nekadašnji rad Češke besede u Krivaju, te 
Dragutin Pasarić, publicist iz Kutine. Na mar-
gini skupa postavljena je i izložba fotografija o 
teškim vremenima Čehoslovačke.

Članovi Matice i Besede, i njihovi gosti, nas-
tavili su zajedničko druženje, uz domjenak i 
rođendansku tortu za 95. rođendan.

ZAJEDNIČKIM PROGRAMOM ČEHA I SLOVAKA OBILJEŽENA 95. 
OBLJENICA OSNIVANJA ČESKOSLOVENSKE BESEDE U LIPOVLJANIMA

S ciljem upozoravanja na sve opasnosti 
od minskih polja, koja još postoje na našem 
području, te s mogućnošću predaje oružja i 
streljiva bez ikakvih sankcija, djelatnici Polici-
jske postaje iz Novske u suradnji s djelatnicima 

ORUŽJE I STRELJIVO I DALJE SE MOGU VRATITI BEZ 
IKAKVIH   POSLJEDICA

Hrvatskog centra 
za razminiranje 
i Općine Lipov-
ljani, proveli 
su u Lipovljan-
ima, u utorak, 
16. listopada 
p r e v e n t i v n u 
akciju ‘Manje 
oružja, manje 
tragedija’.

Od 10 do 
13 sati, kod 
zgrade pošte u 
Lipovljanima, 
djelatnici PP 
Novska, na 

čelu s Ivicom Sarajlijom, kontakt policaj-
cem, podsjećali su građane na mogućnosti 
da u njihovim domovima još uvijek ima 
zaostalog oružja, streljiva, ili ubojitih mins-
ko-eksplozivnih naprava.

Za više od 100 učenika lipovljanske 
Osnovne škole Josipa Kozarca, od prvog 
do četvrtog razreda, kraća predavanja 
o zaštiti od oružja i streljiva, održao je 
Marijo Malekinušić, djelatnik protuek-
splozivne zaštite PU SMŽ. O postojećim 
minskim poljima, njihovoj opasnosti i 
označavanju, učenicima osnovne škole, ali i 
polaznicima Dječjeg vrtića u Lipovljanima, 
govorila je Claudia (Tamara) Vlahovac, djelat-
nica Hrvatskog centra za razminiranje Sisak. 
Učenici osnovne škole, ali i polaznici vrtića, 
potom su postavljali pitanja policijskim 
službenicima.

Akciju ‘Manje oružja, manje tragedija’ 
u Lipovljanima posjetili su i građani koji su 
se zanimali za tijek razminiranja u minsko 
sumnjivim područjima. Svi oni još jednom 
su upoznati s mogućnostima povrata oružja, 
streljiva i eksplozivnih naprava, bez vre-
menski ograničenog roka i bez pokretanja 
kaznenog postupka.
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Športsko-ribolovno društvo ‘Šaran’ iz Li-
povljana, svoje česte aktivnosti, nastavilo 
je organiziranjem godišnjeg društvenog 
natjecanja u lovu ribe na plovak, za sve 
članove društva, u tri kategorije. Trosatno 
natjecanje održano je na vlastitim vodama 
kod Gradine, u nedjelju, 9. rujna.

U konkurenciji kadeta natjecalo se 8 
najmlađih ribolovaca ‘Šarana’. Pobijedio je Lu-
ka Stublija iz Brestače s najviše ulovljene ribe, 
a drugo mjesto osvojio je Sebastijan Liščinski. 
Treći najbolji ulov imao je Mario Babić. Svi 
oni dobili su medalje i vrijedne poklone od 
‘Šarana’, koje su im uručili Veljko Lisac, tajnik 

IVICA MIHINAC IZ KRALJEVE VELIKE OSTVARIO JE 
NAJBOLJI ULOV NA NATJECANJU RIBOLOVACA ‘ŠARANA’

društva i Josip Hudec, predsjed-
nik ‘Šarana’.

U kategoriji žena najbolji ulov 
imala je Ana Krajči iz Lipovljana. 
Drugo mjesto osvojila je Vikica 
Jajetić, a treće mjesto Božica Ca-
pan. I njima su čelnici ‘Šarana’ 
uručili medalje i vrijedne poklone.

U kategoriji seniora, najjačoj 
konkurenciji u ‘Šaranu’, premoćno 
je pobijedio Ivica Mihinac, iz 
Kraljeve Velike, s velikim ulovom 
šarana. Drugo mjesto osvojio je 
Ivan Domitrović, a treće mjesto 
Tomislav Hudec. Zanimljivo je 
da je četvrto mjesto, među 25 
natjecatelja, osvojio Josip Hudec, 
predsjednik društva, koji je u 

ime ‘Šarana’, najboljim ribolovcima dodijelio 
medalje i vrijedne poklone ribičkog pribora. 
Društvo je nagrade osiguralo u suradnji s 
Općinom Lipovljani.

– Vrlo smo zadovoljni održanim natjecan-
jem i odazivom naših  članova na godišnje 
natjecanje. Od ukupno gotovo 100 članova 
društva, njih više od 50 odazvalo se natjecan-
ju i zajedničkom druženju. Lijepo vrijeme 
nas je poslužilo, bilo je dobrih ulova i jakih 
‘ugriza’ ribe, pa smo izuzetno zadovoljni 
ovim natjecanjem. Čestitamo pobjednicima 
– rekao je Josip Hudec tijekom dodjela na-
grada i obraćanja članstvu društva, nakon 

uručenja medalja i poklona.
Na kraju natjecanja uručen je i pehar za na-

jbolji ulov, a pripao je Ivici Mihincu, koji je od 
svih natjecatelja ostvario najbolji ulov. Njemu 
i ostalim natjecateljima čestitali su Nikola 
Horvat i Ljiljana Tomić, načelnik općine Lipov-
ljani i njegova zamjenica, koji su obišli članove 
Športskog ribolovnog društva ‘Šaran’ tijekom 
natjecanja. Pohvalili su njihov rad i njihovo 
uređivanje okoliša voda s kojima gospodare. Bi-
la je to prilika i da se razgovara o aktivnostima i 
mogućim ulaganjima u ribolov u idućoj godini. 
Odlično godišnje natjecanje ribolovaca ‘Šarana’ 
završilo je zajedničkim ručkom i druženjem, uz 
vodu, koju svi ribolovci obožavaju i uz koju se 
često odmaraju i razonode.

Kuglači ‘Slavonca’ iz Lipovljana započeli su novu prvenstvenu 
sezonu u 2. hrvatskoj kuglačkoj ligi – sjever, a to im je druga sezona 
u tom visokom rangu natjecanja, što je jedan od najznačajnijih us-
pjeha lipovljanskog sporta, jer za ekipu igraju uglavnom domaći 
igrači – Lipovljanci.

Prvo kolo odigrano je u nedjelju, 30. rujna, gdje je KK 
‘Slavonac’ gostovao u Novskoj, kod ekipe ‘Slavonija’ iz 
Novske. Od nešto mlađih kuglača izgubili su rezultatom 
1:7, na kuglani na kojoj treniraju i budu domaćini tijekom 
natjecateljske sezone, s obzirom da je kuglana u Lipovlj-
anima izgorjela.  

U drugom kolu na kuglani u Novskoj ugostili su ekipu 
‘Cesta’ iz Varaždina. Na žalost, i tu utakmicu su odigrali 
nešto slabije od očekivanja, i za svega 29 čunjeva izgubili 
s rezultatom 3:5. To samo pokazuje da su ekipe u 2. ligi vrlo 
kvalitetne, da se ‘Slavonac’ mora još malo uigrati i bolje kre-
nuti u utakmice.

U ovoj prvenstvenoj sezoni za KK ‘Slavonac’ iz Lipovl-
jana bacaju: Darko Miško, Danilo Herić, Goran Musij, Robert 
Repinc, Dino Herić, Željko Vacula, Neven Hinić, Ratimir 
Đumlijan, te na dvojnu registraciju Antonio Sajko i Martin 
Ćurić.

U ligi je 10 ekipa, a lipovljanski uspješni kuglači moraju 
putovati tijekom natjecateljske sezone sve do Koprivnice, 
Zaboka, Varaždina i Čakovca, odakle su im sve protivnici u 
2. ligi-sjever. Za troškove natjecanja treba im više od 40.000 
kuna. Općina Lipovljani pomaže im s 30.000 kuna godišnje, 
a ostala sredstva namaknu kod sponzora kluba. Cilj je, 
naravno, opstati u ovom rangu natjecanja s plasmanom do 

KUGLAČI ‘SLAVONCA’ IZ LIPOVLJANA KRENULI U NOVU 
SEZONU NATJECANJA U 2. HRVATSKOJ KUGLAČKOJ LIGI

sredine tablice, ako bude sportske upornosti i sreće.
Velika im je želja i započeti rješavati pitanje kuglane u Lipovlj-

anima, koju smatraju presudnom za dobar natjecateljski rezultat i 
uspješan rad kuglačkog kluba u budućnosti.
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Već tradicionalno svake godina INA , industrija 
nafte , sponzor je u vrtiću „Iskrica“ . Svake godine INA iz-
dvoji određenu sumu za DV Iskrica i na taj način pomaže 
obogaćivanju životnog prostora našim najmlađima. I ove go-
dine INA je bila velikodušna i sponzorirala uređenje dvorišta 
u dječjem vrtiću.

Odgajatelji i djeca skupine „Kockice“ , „Leptirići“, i „Pčelice“ 
u znak zahvalnosti svom sponzoru INA, organizirali su sports-
ka natjecanja.

Moto natjecanja bio je „U zdravom tijelu, zdrav duh.“
Najzanimljivije i najvatrenije bilo je na nogometnoj utak-

mici vrtćkih malih „Vatrenih“. Kod koturanja guma i poligona 
od guma djeca su pokazala veliku spretnost i brzinu.  Sponta-
no su djeca organizirala i zajedničko vježbanje u krugu. Kroz 
sve te aktivnosti djeca su pokazala  sportski  i natjecateljski 
duh .

Nakon sportskih uzbuđenja, organizirali su pjesmu i ples. 
Pošto je bio lijep i sunčan dan  sve te aktivnosti događale su 
se u dvorištu.

Svom sponzoru djeca su zahvalila i crtežima. Mala izložba 
radova organizirana je u sobi dnevnog boravka skupine 
„Kockice“.

Djelatnici i djeca DV Iskrica zahvaljuju INA  industrija naf-
te d.d na ovogodišnjoj donaciji.

INA – SPONZOR   U   
VRTIĆU   ISKRICA

U Velikoj dvorani krematorija na Mirogoju, 
u petak, 16. studenoga popodne, uz prisustvo 
velikog broja, prije svega vatrogasaca, među 
kojima su bili i oni s lipovljanskog i novljan-
skog područja, održan je posljednji ispraćaj 
Teodora Frickog. U 85. godini života, napus-
tio nas je Teodor Fricki, počasni predsjednik 
Hrvatske vatrogasne zajednice, magistar 
društvenih znanosti i viši počasni vatrogasni 
časnik, počasni predsjednik mnogih vatro-
gasnih društava, ali i ugledni društveni 
djelatnik sve do poznih godina života.

Teodor Fricki rođen je 1934. godine u Li-
povljanima, a roditelji su mu bili ukrajinske 
nacionalnosti. Vrlo brzo, 1941. godine umire 
mu majka Eva, a 1945. godine otac Mihael, 
kao antifašista, stradao je u jasenovačkom 
ustaškom logoru. Kao žrtva fašističkog 
terora i dijete bez roditelja, u Lipovljanima 
i Novoj Gradišci završio je osnovnu školu. 
Nakon raznih školovanja, u Zagrebu stječe 
stupanj magistra znanosti. Radio je na 
mnogim odgovornim poslovima, a spada 
u onu grupu zaslužnih Lipovljanaca koji su 
svojim osobnim angažiranjem mnogo pri-
pomogli razvoju Lipovljana 60-tih i 70-tih 
godina prošlog stoljeća, izgradnji društvene 
infrastrukture i razvoju gospodarstva i 
vatrogastva.

Po osnutku Saveza Rusina i Ukraji-
naca Hrvatske od 1972. godine član je 
Predsjedništva Saveza, a od 1985. do 1990. 
godine obavljao je funkciju predsjednika 
Saveza, da bi od 2002. godine postao njezin 
počasni predsjednik. Bio je prvi Ukraji-
nac zastupnik Republičkog vijeća Sabora 
Socijalističke Republike Hrvatske od 1963. 

godine, zatim predsjednik Skupštine Općine 
Novska od 1965. do 1972. godine, član Od-
bora Sabora SRH za nacionalne manjine, te 
član Stručnog savjeta Ureda Vlade Republike 
Hrvatske za nacionalne manjine od 1999. do 
2003. godine. Za vrijeme njegova predsje-
danja u Savezu Rusina i Ukrajinaca Hrvatske, 
1988. godine, uspostavljena je djelotvorna su-
radnja kulturno-prosvjetnih društava i Saveza 
s Republikom Ukrajina. Od 1992. godine pot-
predsjednik je Društva hrvatsko-ukrajinskog 
prijateljstva. Više od 35 godina djelovao je 
i aktivno se zalagao za zaštitu i opstojnost 
ukrajinsko-rusinske nacionalne manjine u Re-
publici Hrvatskoj, te na uspostavi prijateljskih 
veza hrvatskog i ukrajinskog naroda.

U radnom vijeku bio je član 
Predsjedništva Centralnog komiteta Narodne 
omladine Hrvatske, član Predsjedništva 
Republičke konferencije Socijalističkog 
saveza radnog naroda Hrvatske, predsjed-
nik Općine Novska, zastupnik Hrvatskog 
sabora, predsjednik  Republičkog fonda za 
razvitak privredno nedovoljno razvijenih kra-
jeva Hrvatske, od 1976. do 1985., predsjednik 
Fonda Jugoslavije za otvaranje novih radnih 
mjesta u privredo-nerazvijenim republikama 
i pokrajinama Jugoslavije, tajnik Udruženja 
bankarskih, financijskih i osiguravajućih or-
ganizacija Hrvatske, te generalni direktor 
Tvornice parnih kotlova Zagreb (TPK).

Pored mnogih drugih funkcija koje je 
obavljao, ističe se njegovo angažiranje u 
vatrogastvu Hrvatske. Član je DVD-a Novs-
ka od 1972. godine. Od iste godine član je 
Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, 
potom potpredsjednik, te predsjednik 

Saveza od 1982. do 1984. godine, zatim 
u 1988. godini, potom od 1992. do 1993. 
godine. Predsjednik Hrvatske vatrogasne 
zajednice bio je od lipnja 2000. do 28. lipnja 
2005. Na Skupštini Zajednice u lipnju 2005. 
godine Teodor Fricki izabran je za počasnog 
predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice. 
Bio je i predsjednik Nacionalnog odbora za 
preventivnu zaštitu i gašenje požara Hrvatske, 
te član Međunarodnog tehničkog komiteta 
za preventivnu zaštitu i gašenje požara (CTIF).

Djelatnost u vatrogasnoj organizaciji 
obavljao je volonterski, ponosno i s ljubav-
lju a odigrao je značajnu ulogu za vrijeme 
Domovinskog rata. Bio je i predsjednik Orga-
nizacijskog odbora Vatrogasne olimpijade u 
Varaždinu 2005. godine. Nositelj je niza vatro-
gasnih i državnih odlikovanja, među kojima 
Spomenice Domovinskog rata, Red Danice 
hrvatske s likom Katarine Zrinske, te Povelju i 
Plakete s likom Gjure Stjepana Deželića.

POSLJEDNJI ISPRAĆAJ TEODORA FRICKOG 
ODRŽAN   JE   NA   ZAGREBAČKOM   MIROGOJU



26

www.lipovljani.hr

Veselo i raspjevano, u Društvenom domu 
u Lipovljanima, u srijedu, 5. prosinca navečer, 
uoči njegovog blagdana, dočekan je sv. Nikola, 
zaštitnik pomoraca i male djece. I tradicionalni 
darivatelj najmlađih, koji im donosi željene pok-
lone, u čiste čizmice.

Nakon kratkog pozdrava upućenog prisutnoj 
djeci i njihovim pratiteljima, i nakon zahvale što 
su došli i dočekali ga s pjesmom, djeci s područja 
općine Lipovljani  podijeljeni su prigodni darovi. 
Svake godine, gotovo od osnivanja općine Li-
povljani 1993. godine, za svu djecu s područja 
općine Lipovljani organizira se veseli doček sv. 
Nikole i podjela prigodnih darova.

Ove godine veseli program dočeka sv. 
Nikole pripremili su i vodili učenici Područne 
škole iz Piljenica, sa svojim učiteljicama, a uz 
njih su nastupile članice plesno-navijačke grupe 
‘Iskrice’, zbor osnovne škole Josipa Kozarca, svi 
učenici 4. razreda, najmlađa folklorna grupa 
KUD-a ‘Lipa’ i dvije grupe polaznika Dječjeg 
vrtića u Lipovljanima. Pjevalo se na dočeku 
sv. Nikole, recitiralo i plesalo, a puna dvorana 

NAKON VESELOG DOČEKA SV. NIKOLE, DJECI PODIJELJENI 
PRIGODNI   DAROVI

Društvenog doma u Lipovljanima pljeskala je 
svim izvođačima programa.    

‘Mali’ Krampus najavio je dolazak sv. 
Nikole, s kojim su na pozornici, svi izvođači 
programa zaplesali i zapjevali. Pri odlasku 
kući, ‘pomagačice’ sv. Nikole, zaposlenice 
Općine Lipovljani, dijelile su prigodne darove 
prisutnoj djeci. Za podjelu 500-tinjak darova 
sv. Nikole, Općina Lipovljani i ove je godine 

Dašak blagdanskog ozračja s predbožićnih sajmova po Hrvatskoj, u pet-
ak, 7. prosinca mogli su doživjeti i stanovnici Lipovljana, te njihovi gosti, na 
‘Adventskom sajmu u Lipovljanima’. Popodnevni i večernji sajam ponudio 
je uobičajene ‘sitnice’ koje kupujemo pred Božić, od adventskih vjenčića, 
ukrasa za bor, poklona za pod bor, raznih kolačića, do pečenih ribica, ku-
hanih kobasica i toplih napitaka.

Velik je broj izlagača i posjetitelja bio na ‘Adventskom sajmu’ u Lipovl-
janima, koji traje svega nekoliko sati. Ipak, samo druženje na otvorenom, 
mogućnost kupnje neke sitnice, ili samo doniranje malog dobrovoljno 
priloga nekoj od udruga, uz svečarski osjećaj, pruža zadovoljstvo svakom 
posjetitelju, ovog, kratkotrajnog sajma.

U lipovljanskom parku, uz novu blagdansku rasvjetu, svoje ukrase i 
poklone ove su godine izložili: Osnovna škola Josipa Kozarca, Dječji vrtić 
‘Iskrica’, KUD ‘Lipa’, KPD ‘Karpati’, Češka beseda Lipovljani, Matica slovačka, 
Udruge žena ‘Veličanke’ Kraljeva Velika, Organizacije žena ‘Hrvatsko srce’, 
Lovačkog društva Lipovljani, ŠRD Šaran, UDVDR Lipovljani i Slikari općine 
Lipovljani – Grupa SOL.

Veselo i druželjubivo je bilo na ‘Adventskom sajmu’ u Lipovljanima i 
ove godine. Za sada je, u proteklih nekoliko godina, ‘sajam’ održavan je-
dan dan, no nakon ovogodišnjeg sajma, možda je vrijeme da se razmisli 
o produženju sajama na bar još jedan dan, ili neki drugi oblik produženja 
‘Adventskog sajma’, u Lipovljanima, s kojeg svi odlaze radosni i zadovoljni.

ODRŽAN   ‘ADVENTSKI   SAJAM’   U   LIPOVLJANIMA

osigurala 30.000 kuna u svom proračunu. To je 
manje bitno, u odnosu na radost i veselje svak-
og darivanog djeteta kojem je doček sv. Nikole 
veseli i lijep doživljaj.

Osim darova, sv. Nikola fotografirao se na 
pozornici, ali i na odlasku, u parku kraj okićenog 
bora, s najmlađim stanovnicima općine Lipov-
ljani, a često i sa svim članovima obitelji – za 
uspomenu i dugo sjećanje.

Članovi likovne grupe SOL – ‘Slikari općine 
Lipovljani’, tijekom čitave godine vrlo su aktivni. 
Odlaze na likovne kolonije kod drugih likovnih 
društava, ali organiziraju i sudjeluju na koloni-
jama na području općine Lipovljani. Presjek 

U KNJIŽNICI JE OTVORENA IZLOŽBA RADOVA GRUPE ‘SLIKARI   
OPĆINE   LIPOVLJANI’

jednogodišnjeg stvaralaštva krajem svake godine 
izlože u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima.

Dio ovogodišnjih likovnih radova, članovi  
grupe SOL, izlažu u lipovljanskoj knjižnici, a 
izložba je svečano otvorena u četvrtak, 13. 

prosinca. O suradnji knjižnice i likovnog ama-
terizma okupljenima je govorila Marica Tisaj, 
knjižničarka lipovljanske knjižnice, a o radu 
grupe SOL njihova predsjednica Zdenka Kokolek.

Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, po-
hvalio je rad lipovljanskih slikara, dobar odaziv i 
lijepe radove s likovnih kolonija tijekom ‘Lipovljan-
skih susreta’ i na Opekama, početkom listopada. 
Pružajući podršku njihovom radu, zaželio je još 
više radova i likovnih kolonija u idućoj godini, na-
kon čega je izložbu i službeno otvorio.

Prigodnim, božićnim pjesmama, otvorenje 
likovne izložbe članova grupe SOL, popratili su 
članovi domaćeg mješovitog pjevačkog zbora 
‘Lira’. U Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovl-
janima, izloženi radovi mogu se pogledati do 
sredine siječnja.
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ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM 
BOŽIĆNIH   I   NOVOGODIŠNJIH   BLAGDANA

Poštovani sumještani,
Božić je blagdan koji u naše živote i srca donosi posebnu radost, 

ozračje mira, međusobnog zajedništva i razumijevanja. Zato Vam svima 
želim da ga dočekate sa svojim obiteljima, bližnjima i neka Vam ovi blag-
danski dani donesu sreću i zadovoljstvo.

Vrijeme u kojem živimo pred nas stavlja velike kušnje i izazove. No, 
na budućnost moramo gledati s optimizmom, vjerom i nadom, te truditi  
se riješiti sve poteškoće. Upravo u ovo blagdansko vrijeme naše misli i 
djelovanja su na poseban način usmjereni na iskazivanje ljubavi prema 

bližnjima, brige za potrebite i solidarnosti prema slabijima.
Stoga vjerujem kako zajedničkim naporima i zalaganjem možemo 

stvoriti još bolje uvjete za život svih naših sumještana.
U tome uvjerenju, svima Vama poštovani sumještani, u ime svih svojih 

suradnika, Vijećnika općinskog vijeća i svoje osobno ime, želim Čestit i bla-
goslovljen Božić, dobro zdravlje, osobnu sreću, te sretnu i još uspješniju 
Novu 2019. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK                                     
Nikola Horvat

Ovogodišnji Božićni koncert svih udruga u 
kulturi općine Lipovljani, održan je u nedjelju, 
16. prosinca. U blagdanskom ozračju 6 udruga 
iskazalo se u pjevanju božićnih pjesama, a kao 
i uvijek do sada, osim na hrvatskom, božićne 
pjesme pjevane su na češkom, slovačkom i 
ukrajinskom jeziku. 

Organizatori ovogodišnjeg Božićnog kon-
certa bili su članovi KUD-a Lipa, koji su nastupili 
s mlađom, starijom i tamburaškom skupinom. 

ODRŽAN BOŽIĆNI KONCERT LIPOVLJANSKIH UDRUGA U KULTURI

Mješoviti pjevački zbor ‘Lira’ pjevao je na hrvats-
kom i slovačkom, članice Češke besede općine 
Lipovljani pjevale su božićne pjesme, najčešće 
pjevane u Češkoj, a ukrajinsko Kulturno-prosv-
jetno društvo ‘Karpati’ predstavili su ukrajinske 
božićne pjesme. Lijepim nastupom predstavili 
su se i članovi Pjevačkog zbora umirovljenika 
‘Perunike’. 

Svim članovima ovih udruga, na početku kon-
certa, za dobar rad i veliki broj nastupa zahvalio je 

i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Zaželio 
je da nam Božić donese novu nadu i radost, a 
predložio je da ovog Božića povedemo računa i 
o svojim starijim sugrađanima, kojih je dosta na 
području općine Lipovljani, i da u zajedništvu s 
njima provedemo nastupajuće blagdane. 

Božićni koncert završio je odličnim nas-
tupom tamburaša KUD-a ‘Lipa’ i zajedničkim 
domjenkom svih pjevača i glazbenika, koji su na 
njemu nastupili.



Kruna ljubavi između dvoje ljudi je dijete, a kruna Ljubavi između 
Boga i čovjeka je rođenje Božića, Boga u tijelu malog bespomoćnog 
djeteta koje nas poziva na najuzvišeniji osjećaj na svijetu, a to je 
čista, bezuvjetna Ljubav. Ljubav čovjeka prema čovjeku i iznad svega 

VELEČASNI IGOR GRAHOVAC - FEDEŠIN, ŽUPNIK GKT ŽUPE SV. 
ANE, LIPOVLJANI UPUTIO JE SVIM VJERNICIMA I LJUDIMA DOBRE 
VOLJE BOŽIĆNU ČESTITKU LJUBAV ČOVJEKA PREMA BOGU

ljubav čovjeka prema Bogu. Neka nam Isusovo rođenje u našem srcu 
bude podsjetnik i primjer kako je jedino to bitno. Jer jedino ta Ljubav 
donosi toliko nam potreban mir i sreću u našim srcima. Sretan i bla-
goslovljen Božić!

Draga braćo i sestre! 
Božić je dan kada se kršćanski svijet raduje Božjoj nadi koju 

gledamo u novorođenom djetetu. Bog ne preže od toga da se rodi 
na mjestu nedostojnom za obitavanje čovjeka, a to je štala. Za njega 
se nije našlo mjesta u kućama i obiteljima Betlehema no unatoč tome 
što je nepoželjan, on ipak ulazi u ljudsku povijest koja je prepuna gri-
jeha i prljavosti, što zapravo predstavlja štala u kojoj se rodio. Njegov 
dolazak pročišćava, prosvjetljuje, „dezinficira“ prljavost čovjeka po-
jedinca, obitelji, društvenog života i cjelokupne ljudske povijesti. 
On prolazi sve faze ljudskog života od začeća do smrti te posvećuje 
i daje značaj začetom i  rođenom, čovjeku u djetinjoj dobi, čovjeku u 
mladenačkoj dobi, čovjeku u zreloj dobi, posebno  čovjeku patniku. 
Novorođeni od početka nije bio dobro prihvaćen: smeta Herodu, 
kasnije smeta farizejima saducejima, zelotima, napose smeta rims-
koj vlasti. Netrpeljivost prema Bogu i njegovoj riječi osjeća kroz svu 
povijest do današnjeg dana. I danas Krist ne nalazi prihvaćenost kod 
mnogih roditelja koji ne dopuštaju da se začeto rodi, i danas Krist 
biva odbacivan u mnogoj zanemarivanoj djeci i danas Krist biva 

Župnikova Božićna čestitka!
odbačen od mnogih mladih koji su se prepustili tami života i da-
nas biva neprihvaćen u mnogim potrebitima koji tuđom krivnjom 
nemaju ni stana ni zaposlenja, i danas Krist biva odbačen u mnogim 
strukturama „herodovca“ u mnogim parlamentima gdje se donose 
protunaravni zakoni, i danas Krist biva proganjan u svom najjasnijem 
glasu, a to je glas Crkve.

Draga braćo i sestre, radosti i nade, žalosti i tjeskobe današnjeg vre-
mena, prelamaju se i preko nas vjernika. Mnogi su zaplašeni i u brizi ali 
on poručuje „ne bojte se, vjerujte u Boga Oca i mene kojeg On posla“.  
Krist novorođeni je naša nada, On i njegov nauk naše su svjetlo, On je iz-
vor našeg vječnog života. Zato ga svesrdno prihvatimo, ne na način kako 
ga prihvaća svijet, nego na unutarnji način te prihvatimo savjet Njegova 
Duha. Otvorimo svoja srca za potrebite i izmirimo se s onima koji 
su u zavadi, pristupimo onima koji su stari i nemoćni ispričajmo se 
onima kojima smo nanijeli nepravdu, te posvjedočimo da smo pri-
mili Krista te postali novi ljudi s Novorođenim. 

Sretan i blagoslovljen Božić kao i Novu 2019. želi vam vaš župnik 
lipovljanski, Tomislav Pavlović!


