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ČESTITKA NAČELNIKA POVODOM JOSIPOVA, DANA
ŽUPE I DANA OPĆINE LIPOVLJANI
Poštovani mještani Općine Lipovljani, dana 19. ožujka slavimo Dan Općine
Lipovljani u slavu njezina zaštitnika sv.
Josipa.
Općina Lipovljani je naša općina u
kojoj izgrađujemo model za daljnje napredovanje i daljnji razvoj, te stvaramo
uvjete za očuvanje svih vrijednosti kojima
se s ponosom možemo predstaviti, kako
u povijesnoj, tako u kulturnoj, turističkoj,
gospodarskoj ili bilo kojoj drugoj sferi
društvenog života i djelovanja.
Želim da imamo i dalje zajedničkog

elana u postizanju što boljih rezultata u
podizanju kvalitete života i na taj način
osiguramo bolju budućnost Općine u svim
njezinim segmentima.
Poštovane sumještanke i sumještani,
u ime Općine Lipovljani, općinskog Vijeća,
svih zaposlenika i djelatnika općinskog
Jedinstvenog upravnog odijela, u svoje
osobno ime, od srca upućujem najiskrenije
čestitke povodom blagdana sv. Josipa, Dana župe i Dana Općine Lipovljani.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Horvat

NERADNA NEDJELJA, ZA SVE TRGOVINE NA PODRUČJU
OPĆINE LIPOVLJANI, VRLO JE REALNA MOGUĆNOST

Na području općine Lipovljani, 5 trgovačkih
poduzeća ima otvorenih 7 trgovina, uz još 2
prodajna mjesta u privatnoj pekari i novinskom
kiosku. Od početka ove godine dio trgovina, u
vlasništvu domaćeg poduzeća ‘Šego’ i ‘Šego
duo’ i marketa ‘Konzuma’ ne posluju nedjeljom,
a početkom veljače pokrenuta je i inicijativa da
nitko od trgovaca, na području općine Lipovljani, ne radi nedjeljom i praznikom.
Stalni su prijepori i rasprave u društvu
o tome trebaju li trgovine raditi nedjeljom?
Djelatnici svih trgovačkih poduzeća, trgovci,
odnosno uglavnom trgovkinje po trgovinama
traže slobodan dan od napornog rada, traže bar
slobodnu nedjelju, kako bi se odmorile i bile s
obitelji. San o slobodnoj, neradnoj nedjelji, kvare im poslodavci, uglavnom, velikih trgovačkih
centara, koji se ne žele odreći rada nedjeljom,
uz tvrdnju da im je to jedan od udarnih dana
prodaje. A onda i ostali, manji trgovci, u borbi
za svaku kunu, rade nedjeljom, bar do popodneva, ali i bez analize opravdanosti. I tako se već
niz godina rješenja i zahtjevi ovog problema, u
Hrvatskoj, vrte u krug.
U dogovoru s općinskim načelnikom Nikolom Horvatom, trgovačko poduzeće ‘Šego’ iz
Lipovljana, krenulo je od početka ove godine
s neradnim nedjeljama, kako bi utvrdili koliko
taj nerad utječe na poslovanje trgovina, a i kako
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bi ostvarili san svojih trgovkinja o slobodnoj
nedjelji i prazniku. Nakon poslovanja u siječnju,
u kojem su bile 4 neradne nedjelje, utvrdili su
da im se promet smanjio ukupno samo za 1%,
pa će s neradnim nedjeljama nastaviti i dalje.
Jer ističu, naši kupci kad znaju da nećemo raditi
nedjeljom, sve potrebno kupe u subotu. Pa im
se, gotovo, poduplao promet subotom.
Neovisno o ovoj inicijativi, pilot projekt
neradne nedjelje provodi se i u trgovini ‘Konzum’ u Lipovljanima.
Sve to dovelo je do zajedničkog sastanka
vlasnika trgovina na lipovljanskom području,
pod okriljem Općine Lipovljani. Nikola Horvat, načelnik općine, pozvao je na zajednički
sastanak sva trgovačka poduzeća koja imaju
trgovine na području općine Lipovljani, te
vlasnike pekare i kioska novina. Razgovaralo
se o mogućnosti trajnog nerada trgovina na
području općine Lipovljani, a pokazatelje i
razmišljanja o tome iznio je Nikola Horvat,
načelnik općine.
Na zajedničkom radnom sastanku, koji
je održan u petak, 15. veljače, predstavnik
poduzeća ‘Šego’ izjasnio se da će nastaviti s
neradnim nedjeljama, a iako nisu bili prisutni, takav prijedlog pismom su podržali i iz Konzuma.
Predstavnice ‘Mlina i pekara’ iz Siska i ‘Lonije’ iz
Kutine, obavijestit će svoje vlasnike o inicijativi,

koju podržavaju, ali traže da sve trgovine ne rade
nedjeljom, i da o tome odluku donese Općina.
Predstavnica ‘Tiska’ jedina je naglasila da je
pitanje mogu li oni ne raditi nedjeljom, zbog
tvrdih ugovora s izdavačima dnevnih novina,
koje izlaze i nedjeljom, ali i zato jer je sama opstojnost kioska u Lipovljanima poslovno upitna.
Vlasnica domaće pekare nije se, na žalost, ni
odazvala na sastanak.
Na zajedničkom sastanku Nikole Horvata,
načelnika općine Lipovljani i predstavnika
trgovačkih poduzeća koja imaju trgovine na
području općine Lipovljani zaključeno je da
se pokrene službena inicijativa prema svim
trgovačkim poduzećima o neradu trgovina
nedjeljom i praznikom. Odluku o tome da se
brani rad nedjeljom Općina Lipovljani nije u
mogućnosti donijeti, jer nema te zakonske
mogućnosti, no zato Nikola Horvat predlaže
zajednički dogovor svih poduzeća i potpisivanje ugovora o poštivanju nerada trgovina
nedjeljom i praznikom i fair-play poslovanju.
Dok se čeka očitovanje trgovačkih poduzeća,
može se istaći da bi postizanje dogovora o
neradnim nedjeljama bio spas i ostvarenje sna
za 20-tak zaposlenih trgovkinja na području
općine Lipovljani, ali i pokazatelj mogućnosti
ostvarenja tog dugogodišnjeg zahtjeva svih
trgovaca u Hrvatskoj.
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NAČELNIK OPĆINE LIPOVLJANI NIKOLA HORVAT OBIŠAO
RADOVE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
I SPORTSKE DVORANE

Građevinski radovi na energetskoj obnovi i
toplinskom poboljšanju zgrade Osnovne škole
i sportske dvorane u Lipovljanima, započeli
su zadnjih dana studenog mjeseca prošle godine. Nakon dvomjesečnog izvođenja radova,
zgradu sportske dvorane i škole, u utorak, 5.
veljače obišao je Nikola Horvat, načelnik općine
Lipovljani, u pratnji Mirjane Faltis, ravnateljice
Osnovne škole.
U projekt energetske obnove, vrijedan
više od 6,5 milijuna kuna, Općina Lipovljani
iz svog proračuna izdvaja značajnih 300.000
kuna, no važno joj je i da se učenička nastava
djece s lipovljanskog područja odvija pravovremeno, bez poteškoća i kvalitetno. U sportskoj
dvorani održavaju se i drugi sportski sadržaji,
osim nastave tjelesnog odgoja, pa je i velika
zainteresiranost za odličnu obnovu, kvalitetnu
opremljenost i bolju energetsku učinkovitost
sportske dvorane.
Ugovor o ulasku zgrade Osnovne škole i
sportske dvorane u Lipovljanima, u projekt

poboljšanja
energetske učinkovitosti,
potpisan je prije
gotovo 3 godine,
među
prvima
u
Sisačko-moslavačkoj
županiji. Nakon izrade projekta obnove,
Sisačko-moslavačka
županija kao investitor, raspisala je natječaj koji je poništen. Tek
nakon ponovljenog natječaja izabran je izvođač
radova, poduzeće SLU-KOM iz Kutine. Ugovor
o radovima potpisan je početkom listopada, a
nakon pripreme radova, oni su krenuli krajem
studenog. Zbog zimskog vremena, teško je
očekivati da će radovi bit završeni u roku, do sredine ožujka, ali ravnateljica škole Mirjana Faltis,
očekuje da bi radovi mogli bili
gotovi do početka svibnja.
Na sportskoj dvorani u
tijeku je izmjena stolarije,
odnosno postavljanje novih
prozora, dok je rasvjeta
dvorane već izmijenjena, i
kompletno dovršena. Dosta će
radova biti na podu dvorane,
koji se kompletno mijenja,
kao i toplinska izolacija zidova. Radovi na zapadnom
krilu škole već su uvelike odmakli, zamijenjen je i crijep na

krovu, pa predstoje jednaki radovi i na istočnom
krilu školske zgrade.
Osim građevinskih radova, škola će ubuduće
imati sunčanu elektranu fotonaponskog sustava na krovu zgrade, pa slijedi postavljanje
elektrane i solarnog grijanja. Energetska obnova zgrade podrazumijeva i postavljanje novog
pročelja, odnosno nove fasade na zgradu škole i
sportske dvorane, što se je započelo raditi.
Radovi na obnovi energetske učinkovitosti
zgrade Osnovne škole i sportske dvorane u Lipovljanima ukupne su vrijednosti 6.730.000
kuna. Taj projekt sufinancira Europska unija
iz Europskog fonda za Regionalni razvoj, s bespovratnim sredstvima u iznosu od 3.173.000
kuna. Nastava za učenike teče uobičajeno, a
satove tjelesnog odgoja održavaju u predvorju
škole.

NA SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA U LIPOVLJANIMA
DONESENO JE 10-TAK VAŽNIH ODLUKA

Odluka o komunalnoj naknadi, odluka o komunalnom doprinosu i program sufinanciranja
zapošljavanja u 2019. godini na području općine
Lipovljani, tri su najvažnije odluke koje su
donijeli članovi Općinskog vijeća općine Lipovljani, na prvoj ovogodišnjoj sjednici, održanoj u
četvrtak, 31. siječnja.
Sjednicu Općinskog vijeća vodio je Tomislav
Lukšić, predsjednik vijeća, a na sjednici je bilo 11
od 13 članova vijeća. Nakon otvaranja sjednice i
usvajanja dnevnog reda i zapisnika s 13. sjednice,
rad vijeća započeo je aktualnim satom na kojem
su vijećnici upućivali pitanja. Na njih je odgovarao, uglavnom, Nikola Horvat, načelnik općine
Lipovljani, a prema upućenom pitanju i Danijel
Lenart, direktor ‘Lip-kom’-a. Više od polovine
prisutnih vijećnika, njih 7, iskoristilo je vrijeme

aktualnog sata da uputi svoje vijećničko pitanje.
Odluku o komunalnoj naknadi i odluku o komunalnom doprinosu, vijećnicima je obrazložila
Danijela Matejaš, pročelnica Upravnog odjela
općine Lipovljani. Nakon kraće rasprave, odluke
su prihvaćene jednoglasno.
Bez rasprave, vijećnici su prihvatili pisnemo
Izvješće općinskog načelnika općine Lipovljani o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
općine Lipovljani za 2018. godinu. Nakon toga
donijeta je i odluka da u Planu zaštite od požara
nije bilo nikakvih promjena.
Vijećnicima Općinskog vijeća općine Lipovljani na uvid je stavljen i izvještaj o utrošku
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru, za 2018. godinu. Taj prihod
od legalizacije zgrada, u visini 30% prikupljenih
sredstava, za 2018.
godinu ostvaren je
u ukupnom iznosu
od 50.531 kunu, a
utrošen je za dokumente prostornog
uređenja, odnosno
3. izmjene i dopune prostornog
plana općine Lipovljani, u cjelokupnom
iznosu.
Vijećnici
su

prihvatili takvo izvješće za 2018. godinu, jednako kao i Program utroška istovjetnih sredstava u
2019. godini, u kojoj se planira da će se ostvariti
prihod od 150.000 kuna, koje se planiraju utrošiti
prema Programu gradnje objekata i uređenja
komunalne infrastrukture u ovoj godini.
Analizu stanja u sustavu Civilne zaštite na
području općine Lipovljani u 2018. godini,
općinski vijećnici dobili su napisano u materijalima za sjednicu, kao i plan razvoja sustava
Civilne zaštite u 2019. godinom, s predviđanjem
financiranja za još 2 godine unaprijed. Dodatno
pojašnjenje na sjednici je obrazložila Natalija
Rohan, nakon čega su vijećnici usvojili ove akte.
Pri kraju sjednice prihvaćen je i Program sufinanciranja novih zapošljavanja na području
općine Lipovljani u 2019. godini. Za sufinanciranje kroz jednokratnu pomoć za novo zapošljavanje,
Općina Lipovljani osigurava sredstva u iznosu od
4 tisuće kuna, odnosno 8 i 10 tisuća kuna, ovisno
o stupnju obrazovanja novozaposlene osobe.
Donesena je i odluka o dodjeli javnih priznanja
općine Lipovljani, koja će se uručiti za Dan općine
Lipovljani. Iako slabo razvijena, djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu, na području
općine Lipovljani, ubuduće će biti oporezovana
paušalno, u visini 150 kuna godišnje. To je najmanji iznos koji dozvoljava novo zakonsko
rješenje, pa su vijećnici prihvatili takvu odluku, za
kraj ove, 14. sjednice Općinskog vijeća.
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POTPISANI UGOVORI S 8 DJELATNICA KOJE ĆE SLIJEDEĆE DVIJE
GODINE POMAGATI STARAČKIM I SAMAČKIM DOMAĆINSTVIMA

Od 1. siječnja, na području općine Lipovljani kreće ostvarenje projekta iz socijalne
skrbi građana, na kojem će raditi 8 zaposlenica
slijedeće 2 godine. Projekt zbrinjavanja starijih,
samačkih i invalidnih osoba s područja općine
Lipovljani, nosi ime ‘Zaželi i ostvari’, a na njemu
će raditi, također, nezaposlene, žene zrelije

dobi, koje se ne mogu lako zaposliti.
Projekt će se provoditi dodijeljenim bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog
fonda, a ukupna vrijednost ovog projekta
iznosi 1.635.000 kuna. Na određeno vrijeme u
trajanju od dvije godine, od 1. siječnja bit će
zaposleno 8 žena u Općini Lipovljani, pa su

buduće zaposlenice na projektu ‘Zaželi i ostvari’,
ugovor o radu potpisale u vijećnici Općine Lipovljani, u četvrtak, 27. prosinca, uz prisustvo
Nikole Horvata, načelnika općine Lipovljani.
Prije potpisivanja ugovora, Nikola Horvat
još jednom je pojasnio što predviđa ovaj socijalni projekt, koje su potrebe i koje poslove
obuhvaća. Razložio je i uvjete iz ugovora. Djelatnice koje će provoditi ovaj socijalni projekt radit
će za minimalac, koji trenutno iznosi gotovo
3.800 kuna, a dobit će i bicikle kojima će obilaziti staračka i samačka domaćinstva.
Ugovore o radu na određeno vrijeme, u
četvrtak, 27. prosinca potpisale su: Slađana Krajči,
Karolina Sačarić Živaljević, Nevenka Paul, Marija
Hadžinski, Jela Čavlović, Marina Sopić, Rajkica Dorić
i Monika Petak. Sve one brinut će se za najmanje 4,
a najviše za 7 korisnika dnevno, ukupno za 50 korisnika ovog projekta s područja općine Lipovljani.

DOMAĆINSTVIMA KOJA SU DIO PROJEKTA ‘ZAŽELI I
OSTVARI!’, SVAKOG MJESECA STIŽE PAKET POTREPŠTINA

Kao dio socijalnog programa općine Lipovljani ‘Zaželi i ostvari!’, 50 staračkih i samačkih
korisnika, jednom mjesečno dobivat će, tijekom slijedeće 2 godina trajanja projekta,
paket raznih potrepština u domaćinstvu, u
vrijednosti 200 kuna. Prvi paketi podijeljeni
su korisnicima u petak, 1. veljače, a dio njih
podijelio je i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani sa suradnicima.
Bila je to prilika da se saznaju i prvi dojmovi o provođenju projekta ‘Zaželi i ostvari!’,
među korisnicima u Lipovljanima. Prvi paket
donesen je korisnici projekta Nadi Papić. Ona
je vrlo zadovoljna ovakvim načinom pomoći i
svakodnevnim dolaskom Marije Hadžinski, zaposlene provoditeljice projekta ‘Zaželi i ostvari!’
Potom je paket uručen korisnici Blaženki
Stanić, starici teže pokretnoj, koja je izuzetno
zadovoljna svakodnevnom pomoći i održavanju

domaćinstva, koje joj pruža
Nevenka Paul, izvršiteljica
projekta.
Teško pokretna živi i Marija Kolenić, kojoj svakog dana
Karolina Sačarić Živaljević,
provoditeljica projekta, nanese drva kojima se starica
grije, po potrebi skuha, očisti
… Paketu s higijenskim
potrepštinama se iznenadila i
zahvalila, te pohvalila ovakav
način rada, koji joj spriječava samoću. Povremeno joj dolazi i unuk iz Kutine, no izuzetno je
zadovoljna sa svakodnevnim dolaskom Karoline, koja joj napravi sve što joj je potrebno.
Jedna od korisnica socijalnog projekta
‘Zaželi i ostvari!’ je i Gena
Vlahek. Kao samac, od provoditeljice projekta Rajkice
Dorić, koja je tog dana već bila kod nje i otišla kod drugih
korisnika, koristi uglavnom
usluge čišćenje. U prvom paketu, za sve korisnike ovog
socijalnog programa Općine
Lipovljani, upravo su pomagala i potrepštine za čišćenje
i održavanje higijene u
kućanstvu.
Podjelom prvih paketa,

koji će i ubuduće, jednom mjesečno biti dijeljeni svim korisnicima projekta Općine Lipovljani,
te pozitivnim reakcijama korisnika programa,
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani,
uvjerio se u korisnost i potrebitost ovakvog socijalnog projekta.
‘Zaželi i ostvari!’ – program je zapošljavanja
žena na području općine Lipovljani. Ugovoren
je krajem kolovoza prošle godine u Ministarstvu
rada i mirovinskog sustava RH, a ukupna vrijednost projekta Općine Lipovljani iznosi 1.635.000
kuna. U potpunosti se financira iz sredstava
Europskog socijalnog fonda. Provodi se od
početka 2019. godine, a traje 2 godine. U njemu
sudjeluje 50 samačkih i staračkih obitelji i 8 zaposlenica koje provode ovaj socijalni projekt
Općine Lipovljani.

U LIPOVLJANIMA SE ODAZVALO NA AKCIJU DARIVANJA KRVI 70 DAVATELJA
Četvrtu akciju dobrovoljnog davanja krvi, Gradsko društvo Crvenog križa Novska organiziralo je tijekom božićnih blagdana. Akcija je započela u ponedjeljak, 24.
prosinca u Novskoj, a završila je u petak, 28. prosinca u Lipovljanima.
Na svaku organiziranu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Lipovljanima
odazove se više od 60 davatelja. U ovoj, četvrtoj akciji darivanja krvi u 2018. godini,
na akciju se odazvalo 70 dobrovoljnih darivatelja, a krv je dao ukupno 61 darivatelj.
Sve koji su se odazvali akciji darivanja krvi u lipovljanskom Vatrogasnom domu,
volonterke Crvenog križa počastile su hranom i pićem, a Crveni križ ih je darivao i
kalendarom za iduću godinu. Tako je završila još jedna vrlo uspješna godina u kojoj
su provedene četiri akcije darivanja krvi.
Slijedeća akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizirana za tri mjeseca.
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ODRŽAN RADNI SASTANAK ODBORA ZA PRIPREMU
7. ‘DANA JOSIPA KOZARCA U LIPOVLJANIMA’

Pod nazivom ”Josip Kozarac: književnik i
prirodoslovac – naš suvremenik” održat će se i
ove godine ‘Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima’,
u okviru programa obilježavanja Dana općine
Lipovljani i blagdana sv. Josipa. Na tim, 7. ‘Danima Josipa Kozarca, naglasak će biti na temama
vezanim uz književnost, jer se prošle godine
govorilo, uglavnom, o šumarskim temama.
Kako bi ovaj znanstveno-stručni skup u
Lipovljanima još jednom iznjedrio važne i

zanimljive teme, na Opekama, u prostorima
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
održan je radni sastanak članova Odbora za pripremu Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima. Pod
vodstvom Josipa Krajčija, predsjednika Odbora,
razgovaralo se o temama i programu Dana Josipa Kozarca, koji će se, ove godine, održati u
petak, 15. ožujka, od 10 sati ujutro.
Dani Josipa Kozarca započet će, tradicionalno, otvaranjem izložbe fotografija ‘Šuma okom

šumara’. Nakon uvodnog, pozdravnog dijela,
stručni skup nastavit će se izlaganjima profesora i studenata Filozofskog fakulteta iz Osijeka,
te izlaganjem predstavnika Hrvatskih šuma.
Predstavnici Šumarskog fakulteta predstavit će
knjigu o cjelokupnom radu prof. Prpića, a dr.
Anica Bilić, iz HAZU, Odsjek Vinkovci izlagat će
na temu: ‘Svijet bez vremena i društvo bez oca u
novelistici Josipa Kozarca’.
Narodna knjižnica i čitaonica u Lipovljanima bit će i ove godine mjesto održavanja
ovog stručnog skupa bogatog sadržaja, a nakon završetka, sudionici Dana Josipa Kozarca,
bit će gosti i na ostalom programu u okviru
ovogodišnjeg obilježavanja Dana općine Lipovljani i Dana župe sv. Josipa Lipovljani. Svim
članovima Odbora za organizaciju ‘Dana Josipa
Kozarca u Lipovljanima’, te svim izlagačima na
stručnom skupu, srdačno su zahvalili Nikola
Horvat, načelnik općine Lipovljani i Tomislav
Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća općine
Lipovljani. Posebno su zahvalili i prof. Milanu
Oršaniću, voditelju Opeka, na domaćinstvu i
doprinosu u realizaciji ‘Dana Josipa Kozarca u
Lipovljanima’.

PREDSTAVLJEN JE VAŽAN PROJEKT SOCIJALNE SKRBI
OPĆINE LIPOVLJANI – ”ZAŽELI I OSTVARI!” VRIJEDAN VIŠE OD
1,6 MILIJUNA KUNA
Načelnik općine Lipovljani, Nikola Horvat,
zajedno s partnerima koji u njemu sudjeluju,
predstavio je, u petak, 25. siječnja, značajan i
vrlo vrijedan projekt socijalne skrbi ”Zaželi i ostvari!”, čiji je nositelj Općina Lipovljani. Projekt je
to koji obuhvaća zapošljavanje žena, s područja
općine Lipovljani, iz kategorija teže zapošljivih
osoba, koje će pomagati i brinuti se za, također,
socijalno nezbrinuta samačka i staračka
domaćinstva na području općine Lipovljani.
Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
Početna konferencija projekta ”Zaželi i
ostvari” održana je u Društvenom domu u Lipovljanima, a na njoj su bili prisutni predstavnici
partnera u projektu: Centar za socijalnu skrb
Novska i Sisačko moslavačka razvojna agencija, dok su predstavnici Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, Područni ured Kutina, bili
spriječeni doći.
Općinski načelnik Nikola Horvat, na početku
konferencije pozdravio je predstavnike partnera,
zaposlene djelatnice na projektu, te korisnike
ovog programa socijalnog zbrinjavanja samačkih
i staračkih domaćinstava. Pozdravio je i prisutne
građane, te članove udruga općine Lipovljani.
Naglasio je kako su tijekom prošle godine
dosta radili na osmišljavanju i ostvarenju ovog
programa socijalnog zbrinjavanja, kako je
čitavo područje općine Lipovljani obuhvaćeno
tim projektom i kako su ciljevi postavljeni u
projektu ostvarivi, uz značajnu korist društvu i
pojedincima.
-Cilj projekta ‘Zaželi i ostvari!’ je ponovno
uključivanje 8 žena, u nepovoljnom položaju,
na tržište rada, ali i također, poboljšanje
kvalitete života krajnjim korisnicima ovog

projekta i njihove socijalne uključivosti u normalan život. Na realizaciji projekta zaposleno
je 8 žena s područja općine Lipovljani, u dužini
trajanja projekta od 2 godine, koje će skrbiti za
50 krajnjih korisnika. Ukupna vrijednost ovog
dvogodišnjeg projekta je milijun i 635 tisuća
kuna, a u 100-postotnom iznosu financira se
putem EU fonda – naglasio je Nikola Horvat,
načelnik općine Lipovljani.
O raznim, socijalnim potrebama stanovnika,
a posebno staračkih i samačkih, s naglaskom
na mogućnosti njihovog ostvarenja kroz projekt ”Zaželi i ostvari!”, prisutnima je govorila i
Ljiljanka Žunić, ravnateljica Centra za socijalnu
skrb Novska.
Od početka godine, 8 zaposlenih žena, već
je počelo brinuti o starijim osobama, odnosno
krajnjim korisnicima s područja općine Lipovljani, koji su pristali na obilaske i pomoć
u svakodnevnim poslovima. Na žalost, na
području općine Lipovljani, ima i onih staračkih
domaćinstava koji ne žele ovakav vid pomoći,
pa oni neće biti obuhvaćeni ovim projektom
”Zaželi i ostvari!”
Zaposlenim
ženama,
tijekom

trajanja projekta, bit će omogućeno i dodatno
obrazovanje, prema njihovim sklonostima, kako
bi nakon završetka ovog dvogodišnjeg projekta
bile dodatno spremne za ponovno uključivanje
na tržište rada i lakše ponovno zapošljavanje.
Kako bi im bilo lakše obavljati poslove, tijekom brige o staračkim domaćinstvima, u
okviru projekta, kupljeni su i bicikli, koje im je
predao na korištenje općinski načelnik Nikola
Horvat. Tijekom projekta, organizaciju izvršenja
potreba, te praćenje i kontrolu poslova, uz ostvarenje cilja, radit će članovi Sisačko moslavačke
razvojne agencije.
Početna konferencija, ovog značajnog i
vrlo vrijednog, socijalnog projekta Općine
Lipovljani, koji u potpunosti financira EU socijalni fond, završila je zajedničkim druženjem
i razgovorom o važnosti i potrebi ovakvih
projekata, te njihovoj realizaciji na području
općine Lipovljani. Iako je snijeg i hladno vrijeme, zaposlenice na projektu, svojim kućama
uputile su se na novim biciklima, kojima će, kad
to toplo vrijeme dopusti, lakše i brže obavljati
poslove za staračka domaćinstva na području
općine Lipovljani.
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ČLANOVI OGRANKA MATICE HRVATSKE LIPOVLJANI
ODRŽALI REDOVNU
GODIŠNJU SKUPŠTINU

Barem jedan kulturni događaj mjesečno organizirali su, ili pripomogli u njegovoj organizaciji, članovi Ogranka Matice hrvatske Lipovljani,
tijekom prošle godine. Na cjelokupni rad prisjetili su se na redovnoj
godišnjoj Skupštini, koja je održana u petak, 1. ožujka.
Skupštinu je otvorila i pozdravila članove Ogranka MH i goste, Melita Lenička, predsjednica Ogranka Matice hrvatske Lipovljani. Istaknula
je koko su 24 člana platila članarinu u prošloj godini, i oni mogu glasovati na Skupštini, dok ostali članovi koji nisu platili članarinu mogu
biti na Skupštini, ali nemaju pravo glasati. Zahvalila je svima za plaćenu
članarinu i za aktivnosti u prošloj godini.
U izvješću o radu Ogranka Matice hrvatske Lipovljani za 2018.
godinu, naglasila je kako su oni mala udruga, pa svoje programe izvode u suradnji s drugim udrugama i ustanovama. Nakon godišnjih
Skupština, početkom prošle godine, sudjelovali su na Danima Josipa
Kozarca, na kojima su novčano nagradili najbolju učenicu iz Lipovljana.
To je bila Klara Ćosić, koja je na niz natjecanja bila među najboljima na

razini županijskog natjecanja.
U travnju su, u suradnji s Ogrankom MH Kutina i Udrugom
žena ‘Mlinarice’ organizirali pjesničke susrete ‘Rijeka, šuma, nebo’, a došlo je 20-tak pjesnika i književnika. Uz promocije knjiga
i prisutnost na drugim kulturnim događajima, u radu Ogranka
Matice hrvatske Lipovljani, ističe se suorganizacija Ivanja u
Piljenicama, krajem kolovoza uz organizaciju likovne radionice.
Izložbe likovnih radova i književno-pjesničke večeri organizira
zajedno s lipovljanskom knjižnicom. U Mjesecu hrvatske knjige
nagrađuje najčitače Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Sudjeluju i na kulturnim događajima drugih organizatora tijekom
prošle godine, naglasila je na kraju izvješća, Melita Lenička.
Financijsko poslovanje vodila je članica Nada Toš koja je skupštini podnijela izvješće. U 2018. godini imali su ukupni prihod od 16.596 kuna, od
čega iz proračuna Općine Lipovljani ukupno 13.600 kuna. Ukupni rashod
prošle godine bio im je 15.897 kuna.
Jednoglasno su usvojena podnijeta izvješća, kao i prijedlozi plana rada i financijskog poslovanja za 2019. i 2020. godinu. Na Skupštini je bilo
prisutno 16 od 24 člana, a nakon održane Skupštine nastavljeno je i malo, zajedničko druženje. Podijeljena su tiskana izdanja Matice hrvatske,
razgovaralo se o potrebi gostovanja kazališne predstave, a najavljena je
izborna Skupština Ogranka Matice hrvatske Lipovljani, za godinu dana.
Završnom riječju predsjednice Melite Lenička, koja je izrazila nadu da će
svi predviđeni programi biti ostvareni tijekom ove godine i zajedničkim
druženjem uz domaće specijalitete, završila je Skupština članova Ogranka MH Lipovljani.

U MJEŠOVITOM ZBORU ‘LIRA’ IZ LIPOVLJANA PJEVA TEK
18 PJEVAČA, ALI NASTUPI SU IM ODLIČNI I VRLO ZAPAŽENI
Članovi Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’
iz Lipovljana održali su u četvrtak, 28. veljače
redovnu godišnju i izbornu Skupštinu udruge.
Bez obzira na provedene izbore, ‘Liru’ će i dalje
voditi gotovo isti članovi Upravnog i Nadzornog
odbora.
Skupštinu je otvorila Nevenka Zorić, predsjednica ‘Lire’, koja je pozdravila članove zbora
i prisutne goste. Prezentacijom fotografija s njihovih nastupa, koje su, uglavnom, objavljene
tijekom godine, na internet stranici Općine Lipovljani – lipovljani.hr, još jednom su se prisjetili
svih nastupa u 2018. godini.
U prošloj godini to je bio raspon od Božićnog
koncerta u zagrebačkoj katedrali, početkom
siječnja prošle godine, do Božićnog koncerta,
krajem prosinca, u Novskoj. Posebno se ističe
gostovanje u Istri, s izletom u Pulu i nastupom u
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Vodnjanu, te zastupanje Matice slovačke Lipovljani, na njenim manifestacijama.
Tijekom prošle godine ukupno su raspolagali s 14.146 kuna, od čega je 13.000 kuna iz
proračuna Općine Lipovljani. Ukupni rashodi
bili su im lani u iznosu od 8.491 kune, od čega
je najviše utrošeno za putovanja na nastupe.
Nakon potvrde Nadzornog odbora da je financijsko poslovanje vođeno ispravno, članovi ‘Lire’
usvojili su usmeno izvješće o radu i financijskom
poslovanju u 2018. godini.
Plan rada s nastupima na raznim
događajima i priredbama, i plan financijskog
poslovanja u kojem očekuju prihod nešto veći
od 22.000 kuna, od čega 16.000 kuna od Općine
Lipovljani, za 2019. predložili su Nevenka Zorić
i Robert Ivanec, a članovi Skupštine ‘Lire’ su prijedlog usvojili.
U izbornom
dijelu Skupštine
danajerazrješnica
dosadašnjem
čelništvu udruge. Kako MPZ
‘Lira’ ima 18
članova,
od
čega je njih 17
bilo prisutno na
Skupštini, teško
je naći neko
nove
osobe
koje bi radile na
vođenju udruge. Stoga su u
novo čelništvo

izabrani članovi koji su i do sada bili u odborima. U Upravni odbor, za predsjednicu je
izabrana Nevenka Zorić, za dopredsjednika
Franjo Vlahović, za tajnicu Dubravka Kačmarčik,
za blagajnika Robert Ivanec i za članove: Vladimir Kačmarčik, Irena Mutić i Sonja Rodić. U
Nadzorni odbor izabrani su: Ankica Mrkša za
predsjednicu odbora, te Franjo Rodić i Senjka
Vlahović za članove odbora.
Na kraju Skupštine, i gosti su se uključili u
njen rad, pozdravljajući uspješan rad pjevačkog
zbora ‘Lira’. O zajedničkoj, vrlo uspješnoj suradnji kroz dva desetljeća, Matice slovačke iz
Lipovljana i pjevačkog zbora ‘Lira’ govorio je
Josip Krajči, predsjednik Matice slovačke Lipovljani. Za ovu godinu najavio je gostovanje ‘Lire’
u Slovačkoj, ali i nastupe za Maticu slovačku po
Hrvatskoj. U ime općinskog čelništva, rad zbora
‘Lira’ pohvalio je i Tomislav Lukšić, predsjednik
Općinskog vijeća općine Lipovljani, koji je i zahvalio svim članovima što uspješno nastupaju
na svim važnim događanjima u Lipovljanima
i što vrlo kvalitetno predstavljaju Lipovljane u
Hrvatskoj i inozemstvu.
Sama predsjednica zbora, ali i prisutni gosti,
pohvalili su kvalitetan i stručan rad prof. Franje
Rodića, koji ustrajno i stručno radi s članovima
zbora, nakon čega su i nastupi – vrlo zapaženi.
Svi su mu na tome zahvalili i poželjeli da se tako
nastavi i dalje.
Malim,
zajedničkim
domjenkom
i
druženjem, na kom se razgovaralo o potrebi popunjavanja zbora s još nekoliko pjevača, završila
je ovogodišnja, 21. redovna godišnja Skupština
Mješovitog pjevačkog zbora ‘Lira’ iz Lipovljana.
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IZA ČEŠKE BESEDE OPĆINE LIPOVLJANI PUNIH
JE 15 GODINA USPJEŠNOG RADA I DJELOVANJA
Češka beseda općine Lipovljani, nakon obnavljanja, punih 15 godina vrlo aktivno radi i širi
tradicijsku češku kulturu koju su na ove prostore
donijeli prvi doseljenici iz Češke, prije više od
100 godina. Nakon još jedne vrlo uspješne godine, Češka beseda općine Lipovljani, održala je
u subotu, 23. veljače redovnu godišnju i izbornu
Skupštinu, u Društvenom domu u Lipovljanima.
Skupštinu je vodio Miroslav Lovčanin, uz
članove voditeljstva Skupštine, a izvješće o
prošlogodišnjem vrlo bogatom i uspješnom
radu, Skupštini je podnio Marijan Kadliček,
predsjednik Češke besede općine Lipovljani u
protekle 2 godine.
Pobrojio je, Marijan Kadliček, više od 30
raznih nastupa, tijekom 2018. godine članova
Češke besede u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu.
Gotovo svaki vikend u mjesecu članovi lipovljanske Češke besede negdje nastupaju jer
njihovi članovi rade u 5 različitih skupina, pa
nikad ne manjka poziva na nastupe ili kakve
radionice.
U protekloj godini posebno se ponose nastupima u Budimpešti na obljetnici njihovog
češkog društva Bohemia, na manifestacijama
Čeha u Banja Luci i Prijedoru, na žetvenim
običajima u Končanici i na Lipovljanskim
susretima. Organizirali su i obilježavanje 95.
obljetnice osnivanja Češko-slovenske besede,
koliko i traje organizirani rad Čeha na lipovljanskom području, bez obzira na kasnije prekinut
rada. Trude se, također, popratiti nastupom
svaki kulturni program na području općine
Lipovljani, a suradnju s Općinom Lipovljani,
Marijan Kadliček, predsjednik udruge, ocijenio
je odličnom.
U protekloj godini za rad Češke besede imali
su na raspolaganju nešto više od 71.000 kuna, a
utrošili su 70.800 kuna. Najviše ih košta, preko
25.000 kuna, putovanja na gostovanja i nastupe,

istaknuo je, među ostalim Branko Chour, blagajnik Česke besede. Drago Makal, u ime
Nadzornog odbora, potvrdio je da je poslovanje
bilo prema zakonskim odredbama, pa su članovi
Skupštine prihvatili podnesena izvješća.
Na Skupštini je od 140 članova Besede bilo
prisutno ukupno 122 člana, a s pravom glasa 81
član. Oni su prihvatili i plan rada za 2019. godinu, te plan financijskog poslovanja udruge za
2019. godinu u visini od 76.000 kuna.
Za predstavnike na Skupštini Saveza Čeha
u RH izglasani su Slavko Kupski i Drago Makal,
nakon čega je razriješeno dosadašnje vodstvo
Češke besede. Izglasani su članovi u Nadzornog
i upravnog odbora.
Rad Češke besede Općine Lipovljani pohvalili su gosti: Kristina Kvapil, predsjednica
Savjeta za kulturu Saveza Čeha u RH, Ljiljana
Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani,
i drugi gosti iz Čeških beseda u Hrvatskoj. Mirjana Faltis, ravnateljica osnovne škole Josipa
Kozarca u Lipovljanima, pohvalila je angažiranja

na sve većem upisu školske djece u učenju
češkog jezika.
Ovogodišnja, 15. Skupština Češke besede
općine Lipovljani završila je podjelom priznanja
gostima koji su sudjelovali u kulturnom programu, te večerom i zajedničkim druženjem
svih članova i gostiju.–
Nakon održane Skupštine, novoizabrani
članovi Nadzornog i Upravnog odbora, sastali
su se u ponedjeljak, 25. ožujka, i izabrali novo
čelništvo Češke besede općine Lipovljani, koji
je ostalo gotovo u ne izmijenjenom sastavu.
Marijan Kadliček, izabran je za predsjednika u
drugom mandatu, Vjera Ožoga i Slavko Kupski za zamjenike predsjednika, Ivan Doležal, za
tajnika, Branko Chour, za blagajnika, a Miroslav
Lovčanin, za gospodara. Skupština je ocjenjena
kao vrlo uspješna, a još jednom je zahvaljeno
gostima koji su nastupili na prigodnom programu. Također je pohvaljen i izložbeni štand
kreativne grupe ČB, čiji su radovi bili izloženi
tijekom redovne godišnje skupštine.

NAJMLAĐI PLESAČI ‘KARPATA’ ZAPLESALI, GOSTI ZAPJEVALI,
A PJESNICI RECITIRALI NA SKUPŠTINI ČEŠKE BESEDE

Bogat, dug, ali raznovrstan kulturni program izveden je u okviru redovne godišnje i
izborne Skupštine Česke besede općine Lipovljani, u subotu, 23. veljače u Društvenom domu
u Lipovljanima. Pjevalo se, plesalo, ali i recitiralo
stihove, sve s ciljem pokazati bogatstvo kulture
nacionalnih manjina, koju njeguju pripadnici
manjinske zajednice u Hrvatskoj.
Kulturni program, uz redovnu Skupštinu,
otvorile su članice pjevačkog zbora ‘Lepeza’,
koje uspješno rade i nastupaju u okviru Češke

besede općine Lipovljani.
Nakon nekoliko čeških pjesama, po prvi
puta se mogao vidjeti i nastup dječje plesne
skupine učenika Područne škole iz susjedne
Nove Subocke, koji uče češki jezik, a predaje im
ga učiteljica Dana Stakorova. Zajedno s njima
zaplesala je i ona, jer kroz pjesmu i ples lakše
djeca uče svaki jezik.
Već dobrano uvježbani, na Skupštini Češke
besede, nastupili su i najmlađi plesači ‘Karpata’
– Kulturno-prosvjetnog društva Ukrajinaca iz

Lipovljana. Otplesali su poznati Kozačok, i time
vratili nastup plesačima Češke besede, za njihov
nastup na godišnjoj Skupštini ‘Karpata’.
U goste lipovljanskoj Češkoj besedi došli su
i susjedi iz Nove Gradiške. Mješoviti zbor Česke
besede Nove Gradiške i okolice zapjevao je
nekoliko čeških pjesama, ali i domaću ‘Slavoniju’, kako bi zahvalili regiji koja je primila i pružila
život njihovim precima.
Svojem članstvu pokazala se i plesna skupina ČB općine Lipovljani, s dio čeških plesova s
kojima nastupaju u Hrvatskoj i inozemstvu.
Sistem nastupa: red pjesme, red plesa,
nastavila je s češkim i bosanskim pjesmama i
pjevačka družina Češke besede Banja Luka. Uz gitare, otpjevali su više čeških pjesama, ali i poznatu
sevdalinku: ‘Od kako je Banjaluka nastala …’
Na kraju prigodnog programa, a prije same
godišnje Skupštine, prisutnim članovima i gostima Češke besede općine Lipovljani, svoje
pjesme čitali su: Blažena Matijašević i Katarina
Jaić Čanić iz Nove Gradiške i Mirko Knjižek, član
Češke besede općine Lipovljani. Čitali su svoje
pjesme i na hrvatskom, i na češkom, za što su
nagrađeni dugim pljeskom.
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VRLO USPJEŠNA JE B
GODINA DJELOVANJ

VIŠE PROBLEMA S POPLAVAMA, NEGO
LI S POŽARIMA, ZADNJIH GODINA
IMAJU VATROGASCI KRALJEVE VELIKE
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Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Kraljeva Velika u prošloj godini nisu
imali niti jedan požar, ali zato su opet, gotovo dva tjedna, radili i dežurali u obrani od
poplava. U zadnjih pet godina to je već treće
sudjelovanje u obrani od poplave iz pravca
Lonjskog polja, i trenutno je to najveća ugroza
stanovnika Kraljeve Velike. O tome, ali i drugim
aktivnostima tijekom 2018. godine, govorilo
se na redovnoj vatrogasnoj Skupštini DVD-a

općine Lipovljani, a ukupni rashod 16.780 kuna.
U ovoj godini planiraju ostvariti ukupno 28.000
kuna prihoda.
Nakon usvojenih izvješća uručene su vatrogasne spomenice, priznanja za članstvo i rad u
vatrogastvu. Za 10 godina rada spomenica je
dodijeljena Ronaldu Artić, Leonardu Artić i Maji
Milunić, a za 20 godina rada spomenicu je primio Vlado Mašunjac. Istu spomenicu dobile su i
Marija Hubak, Karmela Hubak i Ana Hubak.

Kraljeva Velika, održanoj u subotu, 2. ožujka.
Skupštinu je otvorio i vodio Zvonko
Andrilović, predsjednik DVD Kraljeva Velika. O
aktivnostima društva u prošloj godini, izvješće
je podnio Danijel Ribarić, tajnik DVD-a Kraljeva
Velika. O operativnoj spremnosti, uvježbavanju
vatrogasne mladeži i sudjelovanju na natjecanjima tijekom prošle godine na skupštini je
govorio Jurica Stipčević, zapovjednik društva.
Važno je istaći da je u prošloj godini nabavljen dio vatrogasne opreme i da su postignuti
odlični rezultati na vatrogasnim natjecanjima,
za što je posebno pohvaljen i priznanje društva
za prošlu godinu dobio Vlado Mošunjac.
Priznanje društva dobio je i Tomislav Murat
za izuzetno vrijedan rad i brigu oko imovine i
uređenja okoliša vatrogasne spremnice. Za istaknutu aktivnost priznanje društva dobio je i
član Ivica Mihinac.
U protekloj godini, prema blagajničkom
izvješću, DVD Kraljeva Velika imalo je ukupni
prihod od 18.175 kuna, iz Vatrogasne zajednice

Spomenica za 30 godina vrlo aktivnog rada
uručena je Danijelu Ribariću, a dobili su ju još
Nikola Milovac i Robert Kušan. Za 40 godina u
vatrogastvu spomenice su dodijeljene Stjepanu
Crnko i Đuri Gostrecu.
Veliku pozornost, i divljenje, izazvalo je
uručivanje spomenice za 60 godina aktivnog
rada u vatrogastvu, koja je dodijeljena Jožefu
Levsteku,. Spomenicu mu je uručio Zlatko Pješ,
zapovjednik VZO Lipovljani.
Gosti iz 10-tak vatrogasnih društva, s kojima
surađuju članovi DVD-a Kraljeva Velika, tijekom
pozdravne riječi, pohvalili su rad kraljevčanskih
vatrogasaca, kao i Zlatko Pješ, zapovjednik VZO
Lipovljani. Na kraju je samo čestitke i pohvale
za rad, uspješne nastupe i odazivanje na intervencije, u ime Nikole Horvata, načelnika općine
Lipovljani i svoje, uputila Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani.
Zajedničko druženje nakon Skupštine, nastavljeno je uz večeru i zabavnu večer, za sve
članove i goste DVD-a Kraljeva Velika.

Redovnu godišnju Skupštinu, 131. u nizu
od osnivanja, u subotu, 16. veljače održali su
članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lipovljani, uz prisustvo mnogobrojnih gostiju.
Na Skupštini društva – nositelja vatrogastva na
području općine Lipovljani, bili su prisutni Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i Ljiljana
Tomić, zamjenica načelnika općine.
Izvođenjem svečanih pjesama u čast
domovine i vatrogastva, u izvedbi Mješovitog
pjevačkog zbora ‘Lira’, započela je ovogodišnja
vatrogasna Skupština, a otvorio ju je Stjepan
Markanović, predsjednik DVD-a Lipovljani. Pozdravio je uzvanike i goste, te predstavnike više
od 20 vatrogasnih društava. Potom je predložio

dnevni red i kao predsjedavajući nastavio voditi
sjednicu Skupštine.
Vrlo detaljno izvješće o radu DVD-a Lipovljani u 2018. godini, u kojoj je obilježena i 130.
godišnjica djelovanja društva, podnio je Zlatko
Pješ, zapovjednik DVD-a Lipovljani, a pročitala
ga je Klara Čosić, članica društva. Bogata aktivnost društva prije svega se odnosi na pružene
usluge profesionalnog obavljanja vatrogasne
djelatnosti, koju zaposlenici DVD-a Lipovljani
obavljaju za INA-u, te kroz rad zaposlenika
na javnim radovima i rad servisa vatrogasnih
aparata, koji se odvija u Vatrogasnom domu u
Lipovljanima.
O organizacijskom radu DVD-a Lipovljani,
kroz odluke Upravnog odbora, usmeno je govorio Stjepan Markanović, a financijsko izvješće za
2018. godinu pročitao je Dino Sudra, tajnik DVD
Lipovljani, u ime knjigovodstvenog servisa.
Ukupni prihod DVD-a Lipovljani u 2018.
godini bio je 2.330.498 kuna, a ukupni rashod
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BILA LANJSKA, 130.
JA DVD LIPOVLJANI
2.323.214 kuna. Najviše prihoda, u iznosu
od 1.700.000 kuna, ostvareno je uslugom
vatrogasne djelatnosti. Od servisa i prodaje
vatrogasnih aparata ostvarili su prihod u iznosu od 181.000 kuna, a za javne radove ostvarili
su potporu u iznosu od 91.000 kuna. Donacija
Općine Lipovljani preko Vatrogasne zajednice
općine Lipovljani iznosi 64.000 kuna. Najveći
trošak, u iznosu od 1.220.000 kuna su bruto
plaće zaposlenih, a 131.000 kuna izdvojena je
i za naknade djelatnicima za prijevoz i rad na
terenu. U zaštitnu odjeću i opremu uložene su
63.000 kuna, a 40.000 kuna za nabavu osnovnih
sredstava.
Skupština je, bez rasprave, prihvatila izvješća

o radu i financijskom poslovanju u 2018. godini,
te plan rada i financijskog poslovanja za 2019.
godinu.
Za uspješan rad, vatrogascima, profesionalnim i dobrovoljnim članovima DVD-a Lipovljani,
u 2018. godini čestitao je Nikola Horvat, načelnik
općine Lipovljani. Istaknuo je vrijednost vatrogastva i sigurnost koju imaju stanovnici općine
Lipovljani s uspješnim radom DVD-a. Zahvalio
je i za uključivanje članova DVD-a Lipovljani u
druga događanja u Lipovljanima, ‘Lipovljanske
susrete’ i organizaciju Vatrogasnog izazova, te
zapošljavanje sumještana kroz javne radove.
Zahvalu
na
pozivu
i
uspješnu
međudruštvenu suradnju izrazili su i gosti
iz Slovenije, iz PGD-a Bizovik, s kojima traje
višedesetljetna suradnja.
Nakon održane redovne godišnje Skupštine
DVD-a Lipovljani, za prisutne članove i goste
organizirana je večera i zajedničko druženje uz
tamburaše grupe ‘Ambar’.

U PILJENICAMA NIZ GODINA IZUZETNO
USPJEŠNO RADE S DJECOM, PODMLATKOM
SVOG VATROGASNOG DRUŠTVA
Niz godina u Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Piljenice izuzetno se kvalitetno radi s
djecom, vjerojatno najbolje u čitavoj Vatrogasnoj zajednici općine Lipovljani. Zahvaljujući
učiteljicama područne škole u Piljenicama i
čelništvu društva, gotovo sva djeca do 4. razreda osnovne škole, koja svoje prve godine
školovanja pohađaju u Piljenicama, postaju
članovi DVD Piljenice, odlaze na vatrogasna
natjecanja, ali i u školi svake godine pišu pjesmice, priče i crtaju likovne radove na temu
vatrogasaca. DVD Piljenice ukupno broji 67
članova, od toga je trećina onih najmlađih, ukupno njih 24.
U tom ozračju sigurnije budućnosti
za društvo, u nedjelju, 24. veljače održana
je redovna godišnja Skupština. Izvješće
o prošlogodišnjem radu, vrlo aktivnom i
uspješnom, podnio je Marko Popović, predsjednik DVD Piljenice, koji je ujedno i vodio
87. redovnu Skupštinu društva. Podsjetio je da
tijekom godine vatrogasci brinu o ispravnosti
svoje opreme, o spremištu, pa čak i o korištenju
Društvenog doma. Pripremaju se za natjecanja,
a svi su ponosni na svoje vatrogasce, ujedno i
natjecatelje.
-Želim se zahvaliti DVD-u Krivaj, koji nam je
ustupio svoje vozilo za odlaske na natjecanja.
Puno hvala na razumijevanju i potpori. Za nas
je to dokaz kako se još uvijek vatrogasci trebaju
i mogu nazivati braćom – naglasio je Marko
Popović u izvještaju o radu društva u prošloj
godini.
Izvješće o radu zapovjedništva društva, intervencijama na prijetnji od poplave, jer požara

u prošloj godini nisu imali, te o ostalim aktivnostima vatrogasaca DVD-a Piljenice, podnio
je zapovjednik Goran Pavlović. O financijskom
poslovanju izvješće Skupštini podnijela je blagajnica Zrinka Krpes-Rožić. Ukupni prihodi u
2018. godini, u DVD-u Piljenice ostvareni su u
iznosu od 31.300 kuna, od čega 10.000 kuna
iz općinskog proračuna što raspodjeljuje VZO
Lipovljani. Ukupni rashodi bili su 24.600 kuna,
pa im je nešto više od 6.000 kuna ostalo za
rad u ovoj godini. Nakon usvajanja podnijetih
izvješća, bez rasprave, Skupštini su pročitani i
Plan rada, te financijskog poslovanja za slijedeće
2 godine, što je također usvojeno jednoglasnim
odlukama.
Za članstvo u vatrogastvu, vatrogasnom
spomenicom za 40 godina rada nagrađeni su
Josip Gregurić i Josip Pavlović iz Piljenica. Za najbolje radove ove godine nagrađeno je 6 učenika
područne škole. Najbolji likovni rad na temu
vatrogastva napravila je Ema Tremski, a slijedi ju
sestra Ana Tremski i David Kralj. Najbolji literarni
rad napisala je Karla Golubić, a nagrađeni su još
Filip Beljan i Tea Pulpan. Priznanja im je uručio
Marko Popović, predsjednik društva, a oni su
svoje radove izložili i pročitali na Skupštini.
Redovna vatrogasna Skupština DVD-a
Piljenice završila je pozdravima i pohvalama
gostiju. Veliko zadovoljstvo radom DVD Piljenice izrazio je Zlatko Pješ, zapovjednik VZO
Lipovljani. Na svim natjecateljskim uspjesima,
a posebno na vrlo vrijednom i uspješnom radu
s djecom, članovima DVD-a Piljenice čestitao
je i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani.
Zahvalio se članovima društva za rad, ali i svim
roditeljima djece koji dozvoljavaju i podupiru vatrogasne
aktivnosti njihove djece, što
garantira opstojnost društva i
uspješan rad.
Skupština
je
završila
zajedničkim ručkom članova
DVD-a
Piljenice
i
gostiju iz 15-tak dobrovoljnih
vatrogasnih
društava
koji
surađuju s Piljenčanima, a na
kraju su zasvirali i domaći ljubitelji tambura.
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NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI, POHVALJEN JE RAD ČLANOVA
‘KARPATA’, DRUŠTVA UKRAJINACA U LIPOVLJANIMA

Dug je popis mjesta i manifestacija na kojima su članovi Kulturno prosvjetnog društva
‘Karpati’ iz Lipovljana lani nastupili sa svojim
mješovitim zborom ili mladim plesačima, i tako
pokazali baštinu svojih predaka doseljenih iz
Ukrajine. Sva mjesta i manifestacije spomenute
su u Izvještaju o radu ‘Karpata’ u 2018. godini,
a na godišnjoj Skupštini podnio ga je Ivan Semenjuk, predsjednik društva.
Redovna godišnja Skupština KPD ‘Karpati’,
održana je u nedjelju, 10. veljače u Društvenom
domu, a vodio ju je Ivan Semenjuk, uz članove
voditeljstva Emilom Ovadom i Ankicom Mrkša.
Nakon otvorenja Skupštine i izvješća o radu,
podnijeto je i financijsko poslovanje udruge, a
pročitala ga je učiteljica Ljilja Jancetić. U protekloj godini ostvarili su ukupni prihod od 85.659
kuna, za ostvarivanje svojih programa. Najviše
novca, utrošili su za usluge prijevoza, a ukupni troškovi rada u prošloj godini iznose 73.747
kuna. Najviše prihoda ostvarili su od Savjeta za
nacionalne manjine RH, ukupno 47.200 kuna i
od Općine Lipovljani, ukupno 12.500 kuna. Ivica Ardan, u ime Nadzornog obora, potvrdio je
da su sredstva trošena zakonski, pa su članovi

‘Karpata’ usvojili izvješća o radu i financijskom
poslovanju tijekom 2018. godine.
Skupštini su predočeni i Plan rada za ovu
godinu i Plan financijskog poslovanja tijekom
2019. godine, kojim su predviđeni prihodi od
102.000 kuna. Njime su predviđena putovanja
u Poljsku, Rumunjsku, Sremsku Mitrovicu i Devetinu u Bosni i Hercegovini, te niz nastupa u
Hrvatskoj i ostvarenja programa u Lipovljanima.

-Godinama ‘Karpati’, društvo Ukrajinaca u
Lipovljanima, provodi važne programe u Lipovljanima i predstavljaju Lipovljane u Hrvatskoj, ali i u
Europi, i zbog toga zahvaljujemo svim članovima
društva na svom žrtvovanju za društvo – rekao
je, među ostalim, Nikola Horvat, načelni općine
Lipovljani, na Skupštini KPD ‘Karpati’. Naglasio
je i njihovo angažiranje tijekom manifestacija u
Lipovljanima, posebno ‘Lipovljanskih susreta’, pa
će Općina Lipovljani i ubuduće podržavati rad
ovog društva, a posebno aktivnosti na očuvanju
jezika i kulture sve malobrojnijih, na žalost, pripadnika ukrajinske zajednice.
Na odličnom i bogatom radu Lipovljancima
je čestitao i Mihajlo Semenjuk, predsjednik
Ukrajinske zajednice RH, naglasivši kako se u Lipovljanima godinama ozbiljno i uporno radi na
očuvanju ukrajinske kulturne baštine.
Nakon održane Skupštine nastavljeno je
zajedničko druženje, a prije večere, prisutnim
članovima ‘Karpata’ i njihovim gostima, kratko
se obratio i otac Igor Grahovac Fedešin, pohvalom na rad društva i zajedničkom molitvom.
Članovi društva na početku Skupštine zapjevali
su i zaplesali, a tom kratkom programu pridružili
su se i članovi Češke besede općine Lipovljani.

PLESNA SKUPINA ČEŠKE BESEDE OPĆINE
LIPOVLJANI NASTUPILA NA
SKUPŠTINI ‘KARPATA’

Kulturno prosvjetno društvo ‘Karpati’ i
Češka beseda općine Lipovljani, udruge su čiji
se članovi bave kulturnom baštinom svojih predaka, koji su prije stotinu i više godina doselili
živjeti na ovo, lipovljansko područje.
Svojim radom, uglavnom, vrlo atraktivnim
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plesovima i pjesmama, predstavljaju se
gledateljima na raznim manifestacijama u Lipovljanima, u Hrvatskoj, ali i izvan nje. Rijetko
nastupaju zajedno, a prilika da ih se vidi na nastupu zajedno, bila je redovna godišnja Skupština
‘Karpata’, održana u nedjelju, 10. veljače.

Himnama Hrvatske i Ukrajine, Skupštinu
su otvorili članovi mješovitog pjevačkog zbora
‘Karpati’, koji su otpjevali još tri vesele ukrajinske pjesme. Nakon toga, atraktivnim plesom
Kozačok, nastupili su najmlađi članovi ‘Karpata’,
koji, inače nastupaju i tijekom godine na raznim
priredbama, i koji su plesačka budućnost
društva.
Da suradnja ‘manjinskih’ udruga može biti
dobra, pokazao je i nastup plesne skupine Češke
besede općine Lipovljani. Svakog tjedna, zajedno sa svojom učiteljicom, Danom Stakorovom
iz Lipika, vrijedno vježbaju brze češke plesove.
Dio naučenog pokazali su na Skupštini ‘Karpata’, tijekom zajedničkog nastupa, u nedjelju,
10. veljače. No, tijekom godine, obećavaju, bit
će još novih plesova Češke besede, u koju se
uključuje sve više plesača.
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ČLANOVI UDRUGE UMIROVLJENIKA OPĆINE LIPOVLJANI
VRLO SU AKTIVNI TIJEKOM ČITAVE GODINE

Na ovogodišnjoj Skupštini Udruge umirovljenika općine Lipovljani
bilo je prisutno 110 od ukupno 120 članova udruge. Velika prisutnost
i aktivnost članova, na svim programima udruge, očituje se i tijekom
čitave godine, posebno na sportskim susretima i izletima umirovljenika.
Najprije je zbor članova Umirovljenika zapjevao, a potom je redovnu godišnju Skupštinu, u subotu, 9. veljače, otvorila Marica Horvat,
predsjednica Udruge umirovljenika općine Lipovljani. Nakon što je
pozdravila goste, izabrano je voditeljstvo Skupštine, u kojem su bili,
uz Maricu Horvat još Stjepan Jug i Jasna Željem. Potom je i pročitala
izvješće o radu Udruge umirovljenika u prošloj godini.
Lipovljanski umirovljenici sudjelovali su lani na nekoliko sportskih
susreta, uglavnom na području Sisačko-moslavačke županije, proslavili
su Valentinovo, maškare, dočekali Novu godinu, odlazili na prigodne
jednodnevne izlete u Daruvar, Mariju Bistricu, Topusko i Adamovac.
U Lipovljanima su postavili pisanicu za Uskrs, u parku, sudjelovali u
obilježavanju Dana općine, ‘Lipovljanskih susreta’ i Božića… Svaki tjedan sastaju se na svojim aktivnostima u okviru udruge, a planiraju i nove

sadržaju druženja.
U protekloj godini ostvarili su gotovo 20 tisuća prihoda, od
čega ukupno 8 tisuća kuna iz proračuna općine Lipovljani. Za
ostvarenje programa utrošili su 16.600 kuna, a za ovu godinu
planiraju financijsko poslovanje u iznosu od 19.700 kuna.
Na Skupštini su usvojena izvješća, bez rasprave, a manja
rasprava se otvorila o izmjenama Statuta Udruge umirovljenika. No nakon objašnjenja, izmjene su usvojene jednoglasno,
što bi trebalo olakšati budući rad u Udruzi umirovljenika općine
Lipovljani.
Rad umirovljenika općine, na Skupštini, je pohvalio Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani. Zahvalio im je i što se
uključuju u druge programe općine Lipovljani, te što uspješno
predstavljaju općinu Lipovljani u sportskim i ostalim natjecanjima na području naše županije. Rad udruge pohvalili su i gosti
iz jednakih udruga iz Kutine.
U okviru udruge umirovljenika djeluje i glazbeni sastav, koji je za
prisutne članove priredio plesnu večer. Iznenađenje večeri bile su i prve
maškare, koje su također zaplesale sa umirovljenicima, nakon održane
ovogodišnje Skupštine Udruge umirovljenika općine Lipovljani.

NA SKUPŠTINI MATICE SLOVAČKE LIPOVLJANI IZGLASAN
JE GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA
Članovi Matice slovačke Lipovljani, zajedno
s članovima KUD-a ‘Lipa’ i članovima MPZ ‘Lira’,
održali su godišnju Skupštinu u petak, 28. prosinca u Društvenom domu Lipovljani. Na njoj su
jednoglasno izglasali godišnji program rada i
financijski plan poslovanja Matice slovačke za
2019. godini.
Godišnji plan rada u 2019. godini obrazložio
je, vrlo detaljno, s jasnim očekivanjima od sudionika izvođenja plana, Josip Krajči, predsjednik
Matice slovačke Lipovljani. Naglasak rada bit
će u sve većoj zainteresiranosti najmlađih,
učeničkih generacija za učenjem slovačkog
jezika, gostovanje KUD-a ‘Lipa’ i zbora ‘Lira’ u
Slovačkoj, te nastupima na godišnjim manifestacijama Saveza Slovaka Hrvatske.
Izvršavanje godišnjeg plana rada Matice

slovačke
Lipovljani
ima i troškove, pa je
predložen financijski
plan u iznosu od 130.
000 kuna. Financijski
plan je članovima
Skupštine
iznijela
Anđelka Štelma, blagajnica
udruge.
Godišnji plan rada i financijski plan za 2019.
godinu izglasani su
jednoglasno.
O
planiranim
probama
i
nastupima
članova
KUD-a ‘Lipa’, koji u svom radu njeguju i slovački
folklor, govorila je
Marica Tisaj, predsjednica KUD-a ‘Lipa’. O
planiranim nastupima
sa slovačkim pjesmama, na Skupštini
je govorila, Nevenka
Zorić,
predsjednica
zbora ‘Lira’.
U ime Nikole Horvata, načelnika općine
Lipovljani, koji je bio
odsutan, Skupštinu
i sve članove Matice

slovačke Lipovljani srdačno, i biranim riječima,
pozdravio je Josip Hudec, potpredsjednik
Općinskog vijeća Općine Lipovljani. Skupština
je donijela i odluku da umjesto dosadašnjeg
člana Većeslava Ribara, za člana Upravnog
odbora imenuje Sonju Mokri iz Lipovljana u
Upravni odbor udruge, do isteka mandata ovog
odbora, u veljači 2021.
Članarina u 2019. godini, za članstvo u
Matici slovačkoj Lipovljani iznosi i dalje 50
kuna za redovne članove, a za djecu 5 kuna.
Izvještajna Skupština o radu i poslovanju Matice
slovačke Lipovljani u 2018. godini održat će se
početkom srpnja na lokaciji Slovačke etno kuće,
u Željanskoj ulici u Lipovljanima.
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ZA ČLANOVE ŠPORTSKO RIBOLOVNOG DRUŠTVA ‘ŠARAN’
IZ LIPOVLJANA, 2018. BILA JE VRLO USPJEŠNA GODINA
Još jedna uspješna i aktivnostima bogata
godina je za članovima Športsko ribolovnog
društva ‘Šaran’ iz Lipovljana. Osvrt na prošlu
godinu učinili su na 61. redovnoj izbornoj
Skupštini, koja je održana u nedjelju, 3. veljače
u Društvenom domu u Krivaju.
Nakon otvaranja Skupštine, u voditeljstvo
Skupštine izabrani su Josip Hudec, Ivan Rohan
i Veljko Lisac, a za zapisničara Josip Stažnik.
Izvješće o radu podnio je Josip Hudec, predsjednik ‘Šarana’, a financijsko izvješće Veljko Lisac,
tajnik društva.
-Za članove i ribolovce ‘Šarana’ godina
je počela slijetanjem kamiona s umjetnim
gnojivom u Pakru, ali ta prometna nezgoda
nije izazvala ekološki incident, pa voda Pakre
nije bila onečišćena. Aktivnosti članova društva
započele su već u ožujku, a uz ribolov čistile su
se obale voda na kojima se lovi, svečano je otvorena sezona ribolova, poribljavane su vode
kojima gospodare, uređivane su staze i klupe za
odmor, kuhan je fiš na ‘Lipovljanskim susretima’,
pekle ribe na Adventskom sajmu. ..
Osim mnogih, različitih aktivnosti, organiziralo se i društveno natjecanje u tri kategorije,
a najbolji su nagrađeni peharima i ribolovnim

priborom.
Predlagalo se i učenicima
osnovne škole da se
uključe u rad društva,
tražilo se ribočuvare,
surađivalo sa susjednim društvima.
Za sve aktivnosti
svojih članova u
2018. godini ŠRD
‘Šaran’
raspolagao
je sa 84.358 kuna, a
ukupno su utrošili 64.875 kuna. Za ovu godinu
planiraju ukupni prihod kao i dosadašnjih godina u visini od 61.500 kuna, od čega će najviše
utrošiti, gotovo 10.000 kuna u poribljavanje
svojih voda.
Izvješća o radu i financijskom poslovanju
ŠRD ‘Šaran’ u prošloj godini usvojena su bez
rasprava i primjedbi, kao i Plan rada i plan financijskog poslovanja za 2019. godinu.
Pri završetku Skupštine donijeta je i odluka
da se Upravni odbor društva poveća za dva
člana, na ukupno 9 članova, jer i Športsko ribolovno društvo ‘Šaran’ ima sve veći broj članova. U
prošloj godini približio se brojci od ukupno 100

članova. Za prošlu godinu 74 seniora platilo je
članarinu, uz još 7 članica i 15 kadeta, što znači
da je bilo ukupno 96 članova društva, a većina
njih bila je prisutna i na godišnjoj Skupštini u
Krivaju.
Skupština
je
izglasala
razrješnicu
dosadašnjem čelništvu društva, nakon čega
su predloženi članovi u čelništvo društva, koje
je ostalo, gotovo u istom sastavu. U narednom
razdoblju predsjednik ‘Šarana’ bit će i dalje Josip Hudec, dopredsjednik Ivan Rohan, tajnik
društva Veljko Lisac, a za članove Upravnog
odbora izabrani su: Zlatko Hrmo, Josip Stažnik,
Borman Milinović, Darko Zeman, ŽeljkoTuras i
Goran Milinović. U Nadzorni odbor izabrani su:
Ivica Krajči, Ivica Maletić i Tomislav Hudec.
Zadovoljstvo radom ribičkog društva ‘Šaran’,
na Skupštini je naglasio i Nikola Horvat, načelnik
općine Lipovljani. Pohvalio je raznovrsne aktivnosti članova društva, a potom i zahvalio za
uključivanje članova društva u manifestacije
poput ‘Lipovljanskih susreta’ i ‘Adventskog sajma’. Posebno je pohvalio brigu za vode općine
Lipovljani, kojima gospodari ‘Šaran’, njihovo
poribljavanje i održavanje akcija čišćenja, kako
bi očuvali ljepotu i kvalitetu prirodnog okoliša
općine Lipovljani.
Skupština je završila obraćanjem gostiju iz
Kutine i Jasenovca, susjednih ribičkih društava,
te zajedničkim ručkom uz fiš, kojeg su pripremili
članovi društva.

MOLITVE I PROCESIJA UZ BLAGDAN GOSPE
LURDSKE I MEĐUNARODNOG DANA BOLESNIKA
Blagdan Gospe Lurdske i Međunarodni dan
bolesnika i ove je godine obilježen molitvama
i procesijom u župi sv. Josipa u Lipovljanima.
Trodnevna misna slavlja, u obnovljenoj crkvi
Pohođenja Djevice Marije u Staroj Subockoj, vodio je Tomislav Pavlović, župnik lipovljanske župe.
Pomoliti se pred kipom Gospe Lurdske, u
crkvu u Staroj Subockoj, dolazi vjernici s čitavog
područja općine Lipovljani i sa zapadnog djela
gradskog područja Novske. Posebno se, podjelom bolesničkog pomazanja, moli za bolesne
vjernike, uz Međunarodni dan bolesnika.
Na završetku trodnevnog misnog slavlja,
u čast Gospe Lurdske, kad to vrijeme dozvoli,
organizira se procesija s kipom Gospe Lurdske
oko crkve ili kroz dio Stare Subocke. Ove godine
vrijeme je dozvolilo da se procesija s upaljenim
svijećama i kipom Gospe Lurdske održi do križa
ispred školske zgrade. Za tu prigodu, 15-tak
vjernika iz Lipovljana, žrtvujući se i moleći, organiziralo je malo hodočašće, pa su pješke došli
se pomoliti Gospi Lurdskoj. Nakon završnog
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misnog slavlja, upućenih molitava i procesije, udruga žena Stare Subocke priredila je, u

cintoru crkve, tople napitke i kolače za okrijepu
i druženje.
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ŠARENILO MASKI I VESELA ZABAVA NA MASKENBALU
U KRALJEVOJ VELIKOJ
Jedini maskenbal na području općine
Lipovljani, već dugi niz godina, održava se
samo u Kraljevoj Velikoj. Tako je bilo i ove godine. Uoči završetka maškaranja, u subotu, 2.
ožujka, održan je zanimljivi, nagradni maskenbal, a dugogodišnji organizator zabave pod
maskama je Dobrovoljno vatrogasno društvo
Kraljeva Velika.
Prve maškare na kraljevčanski maskenbal

stigle su već
oko 20 sati.
Bili su to klaun
i princeze, u što
su se maskirali najmlađi
Kraljevčani, a
onda su stigli i članovi
Betmenove
obitelji.
Uz
glazbu i ples,
malo po malo
punio se Društveni dom u Kraljevoj Velikoj,
u kojem se okupilo više od 50 maškara. Bilo
je nekoliko lijepo maskiranih grupa, nekoliko
parova, a rijetko su, na maskenbalu, bili maskirani pojedinci.
Plesalo se i veselilo do dugo u noć, kad su
dodijeljene tri nagrade za najuspješnije maske.
Raduje saznanje da na maskenbal u Kraljevu
Veliku, osim domaćih maškara, dolaze i one iz
susjednih sredina. I ove godine u Kraljevu su se
došle zabaviti maske s novljanskog, kutinskog,

banovljanskog i jasenovačkog područja.

PROMOVIRANA KNJIŽICA STIHOVA ‘U NJEDRIMA TIŠINE’
Narodna knjižnica i čitaonica iz Lipovljana bila je domaćin promociji
nedavno tiskane prve zbirke pjesama prof. Miroslava Lovčanina iz Novske.
Predstavljanje zbirke pjesama ‘U njedrima tišine’, održana je u četvrtak, 14.
veljače, a u programu su sudjelovale članice pjevačkog zbora ‘Lepeza’ Češke
besede općine Lipovljani i članice knjižnice, odnosno KUD-a ‘Lipa’.
Sve prisutne promociji prve knjige stihova prof. Miroslava Lovčanina
iz Novske, pozdravila je Marica Tisak, knjižničarka lipovljanske knjižnice,
nakon čega se prisutnim predstavio, osobno, i Miroslav Lovčanin. O zbirci
stihova ‘U njedrima tišine’ govorila je prof. Mirjana Lončar. Toj je zbirci recenziju napisao, sada pokojni prof. Duško Lončar, a izdavač zbirke je Ogranak
Marice hrvatske iz Novske.
Svečanu notu promociji knjige stihova dale su i članice pjevačkog zbora ‘Lepeza’, Češke besede općine Lipovljani, čiji je član i Miroslav Lovčanin.
Tek objavljene pjesme čitale su članice lipovljanske knjižnice i KUD-a Lipa,
Mateja Dujić i Klara Ćosić. Osim pjesničkih uradaka, u zbirci se nalazi i nekoliko crteža Miroslava Lovčanina, kojima je ilustrirana ova zanimljiva knjižica.

ODRŽAN

TRADICIONALNI

Bez obzira jesu li pripadnici ukrajinske zajednice na području općine Lipovljani, ili nisu,
više od 150 Lipovljanaca i njihovih gostiju svake
godine dolazi na Ukrajinski bal u Lipovljanima.
Ove godine Ukrajinski bal održan je u subotu,
2. veljače, u Društvenom domu, a bio je to 13.
bal u nizu.
Ovogodišnji bal otvorio je mješoviti pjevački
zbor Kulturno-prosvjetnog društva ‘Karpati’, s tri

UKRAJINSKI BAL U
LIPOVLJANIMA

novo uvježbane ukrajinske pjesme, a dječja plesna skupina potom je izvela tradicionalni ples
Kazačok. Sve goste Ukrajinskog bala pozdravio
je, i zahvalio im se na dolasku, Ivan Semenjuk,
predsjednik društva Karpati, a otac Igor Grahovac – Fedešin također se priključio pozdravima,
uz molitvu prije večere.
Na Ukrajinskom balu bio je prisutan Vlado
Karešin, dopredsjednik Ukrajinske zajednice

RH, i Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine
Lipovljani, koji su tako pružili podršku radu ‘Karpata’ i organizaciji bala.
Nakon večere, započeo je ples, kojem su ritam određivali svirači i pjevačica ‘Boja noći’. Bal i
zajedničko druženje, ono je zbog čega se dolazi
na ovu priredbu ‘Karpata’, društva lipovljanskih
Ukrajinaca. Uz dobar ugođaj, domaćini uvijek
prirede i nagradni ples parova, a ove godine
najsretniji su nagrađeni tortom. Prodavala se i
tradicionalna tombola, a ostvareni prihod koristit će za aktivnosti u KPD ‘Karpati’.
Kad se, oko ponoći, pojedu pirohi, tradicionalno ukrajinsko jelo od tijesta, punjeno,
uglavnom sirom, ali može i drugim namirnicama, znak je da se još jedan Ukrajinski bal bliži
kraju. Najuporniji plesači ostaju na balu do ranih
jutarnjih sati, a ostalima ostaje zadovoljstvo boravka na još jednom balu i radosno provedenoj
večeri među prijateljima.
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NA BLAGDAN SV. ANTUNA, U KRALJEVOJ VELIKOJ
ODRŽANO JE MISNO SLAVLJE I TRADICIONALNA MUNTA
Tek po jedno prase i janje, dva zeca, dvije
perlinke, tri patke, nešto suhog mesa i jaja, i
oko 15-tak pari kokoši i pijevaca našlo se ove
godine na munti u Kraljevoj Velikoj, na blagdan
sv. Antuna, u četvrtak, 17. siječnja. Na žalost,
sve je manje stanovnika, ujedno i vjernika, na
ovom području župe i općine Lipovljani, sve je
manje seljaka i poljoprivrednika, pa je onda, i
sve manji broj životinja na tradicionalnoj munti
u Kraljevoj Velikoj.
Nestajanjem sela i poljoprivrednika –
stočara, u opasnosti je i ovaj vjerski, tradicijski
način javne prodaje životinja, vrlo star i rijedak

narodni običaj, koji još živi u Kraljevoj Velikoj i
kojeg, poslije misnog slavlja u crkvi, vole pogledati i oni koji neće ništa kupiti na tradicijskoj
munti.
Crkva u Kraljevoj Velikoj, u župi Lipovljani,
posvećena je narodnom svecu, sv. Antunu kojeg osobito štuju mnogi vjernici ove i susjednih
župa. Stoga su u Kraljevoj Velikoj poznata ‘Antunovska proštenja’, zimsko i ljetno, u siječnju i
u lipnju, koja kao posebnosti nude i muntu, javnu prodaju životinja, koju vjernici daruju svom
zaštitniku sv. Antunu.
Svoje zagovore, za uspješan uzgoj životinja,

koji onda garantira i dobar život njihovih vlasnika, vjernici upućuju sv. Antunu, a u zahvalu
mu daruju svoje životinje. Takve, ”žive darove”,
članovi crkvenog odbora onda javno prodaju,
uz nadmetanje kupaca, što daje posebnu čar
munti, a novac se koristi za održavanje crkve u
Kraljevoj Velikoj.
Ove godine, muntu je vodio Josip Kovačević,
a pomagali su mu ostali članovi crkvenog odbora. Nije bilo dugačkih munti, dugačkog
natjerivanja s cijenom, a ni velik broj životinja,
pa popularno zvan Joza, nije imao težak posao. Najduže je prodavao prase i janje i parove
kokoši i pijevaca. Prase i janje dostigli su cijenu
od 500-tinjak kuna, a parovi peradi od 35 do 60
kuna.
Kupci su odmah životinje preuzimali i plaćali
kod Marinka Sabadoša, koji je vodio evidenciju
prodaje, ali i novčanih darivanja za crkvu, u čast
svom zaštitniku sv. Antunu. I dok je još prije 15,
ili 20 godina, bilo manje darivatelja u novcu,
a više u životinjama, ove godine je duplo više
darivatelja u novcu, a sve manje je darivatelja
životinja.
Koncelebriranu svetu misu, na Antunovo
u Kraljevoj Velikoj, vodili su kapelan Josip, iz
novljanske župe i Tomislav Pavlović, župnik lipovljanske župe. O životu sv. Antuna Pustinjak,
nadahnuto je govorio kapelan Josip, koji je zajedno sa župnikom Pavlovićem, poslije misnog
slavlja, blagoslovio darovane životinje, koje su
prodavane na munti.
U obilježavanje Antunova u Kraljevoj Velikoj uvijek se uključi i udruga žena ‘Veličanke’,
čije su članice i ove godine vjernike i goste iz
drugih mjesta počastile toplim čajem, kuhanim
vinom i kolačima. Vrijeme je bilo toplo i suho,
pa su se vjernici nešto duže zadržali u cintoru
kraljevčanske crkve, uz muntu i kuhane napitke.

POKOPAN JE DUBRAVKO KRALJEVAC – DODO, BOJNIK
HRVATSKE VOJSKE I PRVI ZAPOVJENDIK LIPOVLJANSKE BOJNE
Dubravko
Kraljevac – Dodo
iz Lipovljana, nakon duge i teške
bolesti umro je
u sisačkoj bolnici u petak, 21.
prosinca, u 82.
godini
života.
Pokopan je, uz
vojne počasti, na
mjesnom groblju
u
Lipovljanima,
na Badnji dan, u

ponedjeljak, 24. prosinca.
Na mjesnom groblju u Lipovljanima, od
njega se biranim riječima oprostio Željko
Klaus, član zapovjedništva 125. domobranske
pukovnije u kojoj su se zajedno borili tijekom
Domovinskog rata.
-Bez puno priče, bez lupanja po prsima, bez
velikih govora i verbalnih dokazivanja, odazivaš
se ’91. pozivu Domovine i dragovoljno postaješ,
najprije pripadnik Narodne zaštite, a uskoro
i prvi zapovjednik 63. lipovljanske bojne, na
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njenom prvom postrojavanju, 13. listopada
1991. godine.. Bojnik Kraljevac ne odstupa ni
jednog trenutka. Za njega ne postoje izgovori, ne postoji ništa što je važnije od obrane
Hrvatske. Kao član zapovjedništva slavne 125.
brigade odgovorno i profesionalno obnaša sve
dužnosti…
Bio si i čovjek široke duše, emotivac, čovjek
koji je za svakoga imao baš onakav pristup
kakav mu je trebao. Neka ti je vječna hvala i
slava – oprostio se od Dubravka Kraljevca Dode,

časnika Hrvatske vojske, Željko Klaus.
Osim uspješnog vojnog časnika, Dubravka
Kraljevca Dodu u Lipovljanima će pamtiti i kao
vrlo aktivnog sumještana, radnika i tehničkog
direktora u drvnom gospodarstvu, ali i kao
vrijednog društvenog aktivistu, jednog od
pokretača ‘Lipovljanskih susreta’, plesača i predsjednika KUD-a ‘Lipa’.
Posljednjem ispraćaju bili su prisutni suborci i ratni veterani s lipovljanskog, novljanskog
i kutinskog područja.
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SVIM GODPODARSTVENICIMA I PODUZETNICIMA OPĆINE
LIPOVLJANI ZAŽELJENA JE JOŠ USPJEŠNIJA POSLOVNA GODINA
Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani,
sa suradnicima Tomislavom Lukšićem, predsjednikom Općinskog vijeća općine Lipovljani
i Ljiljanom Tomić, svojom zamjenicom, priredili
su, tradicionalni, ‘božićni prijem’ za gospodarstvenike općine Lipovljani. U općinskoj vijećnici, u
petak, 21. prosinca, okupilo se 30-tak gospodarstvenika, obrtnika i vlasnika OPG-a, na zajedničkom
druženju i završetku još jedne poslovne godine.
Prije zajedničkog domjenka, o ovogodišnjim
problemima, ali i uspješno odrađenim poslovima, na području općine Lipovljani sve
prisutne podsjetio je Nikola Horvat. Govorio
je o ‘općinskim’ problemima s izgradnjom i
uređenjem centra Lipovljana, ali i o uspješnom

završetku i puštanju u promet prometnog čvora
Lipovljani, na autocesti Bregana-Lipovac, što
općini Lipovljani otvara nove mogućnosti razvoja. Govorio je i o vrlo uspješnom nastavku
izgradnje komunalne, cestovne, vodoopskrbne
i kanalizacijske infrastrukture, što je primarni
posao svake jedinice lokalne samouprave.
Sve prisutne gospodarstvenike, odnosno
male poduzetnike, obavijestio je da je usvojen
proračun Općine Lipovljani za iduću godinu,
da su poticajna sredstva za poduzetnike i poljoprivrednike planirana i za iduću godinu i da
se nastavlja komunalna izgradnja na području
općine Lipovljani i u idućoj godini. Želja je
svih stvoriti što bolje uvjete za život građana i

za razvoj dobrog gospodarstva na području
općine Lipovljani, čime bi se smanjio odlazak
obitelji na rad u inozemstvo, problem koji je sve
veći i na području općine Lipovljani – naglasio
je na kraju svog obraćanja prisutnim gospodarstvenicima Nikola Horvat.
Sretne božićne blagdane i uspješnu novu
2019. godinu, poduzetnicima su čestitali
Tomislav Lukšić i Ljiljana Tomić, nakon čega
su podijelili prigodne poklone prisutnim
gospodarstvenicima.
Nakon zajedničkog domjenka, za domaće
gospodarstvenike zasvirali su i tamburaši, uz
želju da iduća godina bude još uspješnija svima
na području općine Lipovljani.

ZAVRŠILO BOŽIĆNO VRIJEME ZA VJERNIKE LIPOVLJSKE ŽUPE
Svečanim misnim slavljen, u
nedjelju, 13. siječnja, s blagdanom
Krštenja Gospodinovog, završeno
je božićno vrijeme, koje je započelo
Adventom, još krajem studenog.
Rimokatolička župna crkva sv. Josipa
u Lipovljanima, ali i kapele diljem
župe, bile su mjesto molitvi, nadanja,
radosnog dočeka Božića i srdačnih
međusobnih susreta mnogih župljana.
Postavljene jaslice pred oltarom
i okićeni borovi, cijelo vrijeme
podsjećali su vjernike na božićno vrijeme. Svečanom misom proslavljen je i blagdan

Bogojavljanja, ili Sveta Tri Kralja, koji mnogi

vjernici doživljavaju kao prvi Božić u
godini.
Sva bogoslužja vodio je Tomislav
Pavlović, župnik lipovljanske župe
sv. Josipa. Sa suradnicima vršio je i
blagoslov obitelji. Župa sv. Josipa,
Lipovljani, koja pokriva općinu Lipovljani i djelom, zapadno gradsko
područje Novske, zajedno broji nešto
više od 4 tisuće vjernika. U odnosu
na prošlogodišnji blagoslov obitelji,
ove je godine ukupno 139 vjernika
manje, nego li ih je bilo tijekom
prošlogodišnjeg blagoslova.

DJECI U KRALJEVOJ VELIKOJ PODIJELJENO 40 POKLON PAKETIĆA

Svako dijete, od prve godine starosti, do
četvrtog razreda osnovne škole, u Kraljevoj
Velikoj darivano je poklon paketićem, uz

nadolazeće božićne
i
novogodišnje
praznike.
Poklone
im je podijelio Djed
Mraz, a prigodni program dočeka Djeda
Mraza i zajedničkog
druženje pripremili
su, i izveli, učenici
područne škole u
Kraljevoj Velikoj sa
svojim učiteljicama.
R a d o s t
nadolazećih
blagdana,
prigodnim
programom u kojem
se recitiralo, pjevalo
i plesalo, podijelili su učenici Područne škole u
Kraljevoj, s mlađom djecom koja još ne idu u
školu, te njihovim i svojim roditeljima, u srijedu,

19. prosinca, u Društvenom domu u Kraljevoj
Velikoj. Nakon lijepog i prigodnog, svečarskog
programa, u kojem je sudjelovalo svih 16
učenika područne škole, Djed Mraz je dočekan
s veseljem, a on je uzvratio podjelom poklona.
Na ‘predbožićnoj priredbi’ okupila su se sva
djeca i njihovi roditelji, a bila je i Ljiljana Tomić,
zamjenica Nikole Horvata, načelnika općine
Lipovljani. Darivanje sve djece iz Kraljeve Velike osigurao je Mjesni odbor Kraljeve Velike, iz
sredstava koje dobivaju za svoj rad od Općine
Lipovljani. Osigurana su sredstva za 40 poklon
paketa, koliko trenutno u Kraljevoj Velikoj i živi
djece u dobi do 10, odnosno 11 godina.
Za svoje mlađe prijatelje i susjede, učenici
područne škole pripremili su i izveli lijep i
uvježban program. Nakon programa i podjele
darova, svi zajedno nastavili su se družiti uz sok
i kolačiće, želeći tako svima, vesele i sretne blagdane i puno uspjeha u idućoj godini.
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Obilježavanje Dana Općine Lipovljani, Dana župe, Dana
škole i Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima
Program:

15. ožujak 2019.

Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima
10:00 sati – Izložba „Šuma okom šumara“
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)
Nositelj programa: Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Zagreb
10:45 – 14:15 sati - Stručni skup „Josip Kozarac: književnik i
prirodoslovac – naš suvremenik“
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani –
multimedijalna dvorana)
Sudjeluju: Filozofski fakultet Osijek, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske šume d.o.o., Park prirode
Lonjsko polje, Institut za arheologiju RH
Nositelji programa: Filozofski fakultet Osijek, HAZU Odsjek
Vinkovci i Općina Lipovljani

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

17. ožujak 2019.
09:00 – 12:00 sati – Natjecanje u kuhanju gulaša (park)
Nositelj programa: LD Srnjak Lipovljani
10:00 sati - GO turnir
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)
Nositelj programa: HIGOU Zagreb
10:00 sati – Likovna kolonija
(Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani)
Nositelj programa: Grupa „SOL“
12:15 sati - Kuhanje i podjela fiša i gulaša (park)
Sudjeluju: ŠRD Šaran Lipovljani, LD Srnjak Lipovljani
18:00 sati - Zajednički kulturno-umjetnički program
(društveni dom u Lipovljanima)
Sudjeluju: KUD Lipa Lipovljani, MPZ Lira Lipovljani, Češka
beseda Općine Lipovljani, Matica slovačka Lipovljani, KPDU
Karpati Lipovljani, Udruga umirovljanika Lipovljani, PNAK
Iskrice, OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani

19. ožujak 2019.

16. ožujak 2019.
17:00 sati – Dani Tarasa Ševčenka
(Prostorije KPDU Karpata Lipovljani)
Nositelj programa: KPDU Karpati Lipovljani

Josipovo - Dan župe i Dan Općine Lipovljani
10:00 sati - Polaganje vijenaca na mjesnom groblju u
Lipovljanima
11:00 sati - Sveta misa u crkvi sv. Josipa u Lipovljanima
Izložba postavljena u Narodnoj knjižnici i čitaonici
Lipovljani bit će otvorena do 20. ožujka 2019. godine u
vremenu od 10.00 do 15.00 sati.

