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Tragovi povijesti

Broj 23 - godina VII - srpanj 2012.

Vuka nekad i sad.
Ljeto se provodilo na njenim obalama. Naučili smo plivati. Nisu smetale ni krave koje su se
došle napojiti, ni košnja drezge koja je danima plutala k Dunavu. Igrala se „vija“ rađale se nove
ljubavi, hvatali se šarani po „rupama“, vukle se mreže od „firangli“ skakalo se s drvenog mosta u
„dubljak“, ribiči uživali u ribi koja miriše.
Nekoliko kupališnih točaka je funkcioniralo cijelo ljeto – „Željezni most“, „Bunarić“, „Glina“,
„Drveni most“, „Kod velike vrbe“.
U nekoliko decenija „velikom brigom“ i „očuvanjem okoliša“ pretvorili smo Vuku u starijima
neprepoznatljiv kanalić.
Možemo li je vratiti.
Mnogi su uspjeli – možemo i mi.

besplatni primjerak
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Poštovani!
Ovom prilikom Vam želim prije svega
čestitati 26. srpanj, dan na koji slavimo zaštitnicu
općine Nuštar Sv. Anu.
Upravo zato ovo izdanje lista izdajemo u tu
prigodu, da bi se podsjetili, te zajedno kao i do
sada proslavili našu zaštitnicu i zagovornicu.
Ovom prigodom želim istaknuti da unatoč
recesiji koja nas neumoljivo pritišće, nećemo
odustati od niti jednog projekta. Realizacija će
vjerojatno sporije teći zbog situacije u kojoj se
trenutno nalazimo, ali ostajemo ustrajni za sveopće dobro naših građana. Nedavno smo uspjeli
pozitivno riješiti i polučiti nekoliko projekata iz raznih izvora, pa očekujemo pozitivne pomake u
cijeloj općini, prije svega u upošljavanju nekolicine građana. U više nego pozitivnom smjeru ide i
jačanje novoosnovane općinske tvrtke «Monosterium» d.o.o., koja osim zadaće da prati i kandidira sve
moguće projekte prema predpristupnim fondovima EU, trenutno uspješno preuzima sve komunalne
poslove u općini. Naravno tvrtka «Monosterium» je smo jedan od načina da sve skromnija proračunska sredstva općine sačuvamo tj. usmjerimo ka našim sugrađanima i time povećamo kvalitetu življenja
u najljepšoj općini u Županiji!
Koristim za prigodu zahvaliti se svim suradnicima u općini, jer upravo dobra suradnja i
koordinacija kakvu imamo dovesti će nas do još boljih rezultata.

Trg dr. F. Tuđmana 1
32221 Nuštar
tel. 388 921, 388 922,
fax. 388-924
www.nustar.hr
glasnik@nustar.hr
Izdavač:
Općina Nuštar
Poštovani čitatelji!
Ponovno smo zajedno, nakon duže pauze uzrokovane
štednjom na svim razinama. Unatoč želji i potrebi informiranja
mještana reduciramo izdavanje Glasnika. Kojim ćemo tempom
nadalje razmjenjivati informacije putem ovoga tiska, odlučit će
Općinsko Vijeće zajedno sa načelnikom.

Za izdavača:
Stipe Tomić, načelnik
Urednik:
Josip Ivanković
Uredništvo:
Mario Žokvić,
Željko Maršić.
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Polaganje vijenaca na mjesnom groblju u Nuštru
u spomen pogibije dvanaestorice redarstvenika
Dvanaestorica hrvatskih redarstvenika mučki su ubijena 2. svibnja, iz zasjede, uslijed akcije spašavanja dvojice
svojih kolega, koje su u noći s 1. na 2.
svibnja 1991. godine, tijekom redovite
policijske ophodnje, u Borovu zarobili
pripadnici srpskih paravojnih postrojbi.
Ubijene policajce, pripadnike Specijalne
jedinice policije Vinkovci, srpski teroristi
potom su masakrirali. Ovaj krvavi događaj, nakon pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića na Plitvicama,
označio je neslužbeni početak Domovinskog rata. I ove godine položeni su vijenci i upaljene svijeće u znak zahvale i
sjećanja na mjesnom groblju u Nuštru
gdje počivaju Stipan Bošnjak i Zdenko
Perica čije su se obitelji danas također
okupile oko grobova.
Stipan Bošnjak, Antun Grbavac,
Josip Culej, Mladen Šarić,
Zdenko Perica, Zoran Grašić,
Ivica Vučić, Luka Crnković,
Marinko Petrušić, Janko Čović,
Željko Hrala i Mladen Čatić
– neka Vam je vječna slava i hvala!
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Nuštar:

XVII. Lutkarsko proljeće
Vukovarsko lutkarsko proljeće je hrvatska kulturna manifestacija. Tradicionalni je susret hrvatskih lutkarskih kazališta, a gostuju i
lutkarska kazališta iz susjednih
država. Održava se jednom godišnje, u ožujku. Održava se od 1996.
godine, pod pokroviteljskom hrvatskog ogranka UNIMA-e, svjetske
organizacije koja promiče lutkarstvo u svijetu. Organizira ga kazališna družina Asser Savus.
Na ovoj se lutkarskoj manifestaciji dodjeljuju i nagrade zaslužnim osobama i ustanovama. Ove
godine Povelju za životno djelo u umjetnosti
lutkarstva biti će dodijeljena Jošku Juvančiću, a za životno djelo u glumačkoj umjetnosti
lutkarstva, Zlatku Košta.
Nuštar je jedno od mjesta gdje su se
održale lutkarske predstave: Lutkarsko kazalište Mostar ''VUK I KOZLIĆI'', Kazalište
lutaka Zadar ''CRVENKAPICA'', Scena
Velika Gorica ''PINOKIO'', Don Hihot-Ivanić
Grad ''PČELICE,PAZI !''.

Najmlađim stanovnicima općine bio je
to poklon za Uskrs, a njihovim roditeljima
podsjetnik na dane djetinjstva.
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NOVI IZGLED OPĆINSKE WEB STRANICE
Općina Nuštar izradila je 2005. godine svoje prve službene web stranice (www.nustar.hr). Od
tada pa do danas, razvojem web dizajna, stranica je mijenjala svoj izgled. Ove godine smo također
''osvježili'' izgled naše stranice, s ciljem da vijesti, događanja, obavijesti i ostale informacije budu
dostupne kako mještanima, tako i svima onima koji su zainteresirani za našu općinu.
Cilj novih stranica je
kvalitetno predstaviti odredište
i prenijeti događanja. Na stranici se mogu pronaći aktualnosti,
informacije o općini, kao trenutna i buduća događanja,
obrasci, fotogalerije, natječaji,
javna nadmetanja, gospodarski
subjekti, glasnici Općine Nuštar u elektronskom obliku, fotografije općine iz zraka koje
krase rotator slika (profesionalni fotograf gdin. Zvonimir Tanocki je na blagdan sv. Duha,
crkveni god, na poziv gdina.
Antuna Ponoša fotografirao
općinu iz zraka), te mnogi drugi zanimljivi sadržaji.
Učinit ćemo sve da budete o svemu informirani na vrijeme, a sve Vaše primjedbe,
sugestije, kao i pitanja općinskom načelniku i njegovim suradnicima možete postaviti na
e-mail adresu opcina.nustar@gmail.com ili putem aplikacije ''pitaj načelnika'' na internetskoj stranici.
S obzirom da je stranica nedavno izrađena, molimo razumijevanje ukoliko još sav sadržaj nije
postavljen. Ažurno radimo na tome, te se nadamo da će Vam korištenje novih web stranica olakšati
pregled i pružiti sve potrebne informacije o općini.
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Kanalizacija u Nuštru u završnoj fazi - u Ceriću nastavak radova
Konačno kanalizacijska mreža i na Mlačugama
Svjedoci smo da je
konačno došao red i na najzahtjevniju fazu izvedbe kanalizacijske mreže na području Mlačuga, jer je upravo
taj dio kolektora razinom
najniži u odnosu na primarni
vod. Radovi nešto kasne
zbog pogrešaka u odabiru izvođača i novim pravilnicima
pri objavi natječaja koje
objavljuje resorno ministarstvo po odobrenju planiranih
sredstava. Radovi na kanalizacijskoj mreži se također
nastavljaju i u Ceriću, gdje
su mještani zadovoljni izvođenjem radova s obzirom da
je jedna od glavnih kooperantskih tvrtki u izvođenju radova upravo iz Cerića, radi se o tvrtki «More»
d.o.o.
Trenutno nas u općini najviše zabrinjava novi način obračuna pri izvedbi
priključka mreže na kućanstva. Naime na
taj način se priključci naplaćuju i u drugim mjestima, ali općina Nuštar odrekavši se svog dijela prihoda pri izvedbi priključnih mjesta, tim je djelom uspjela
olakšati priključenje kućanstvima, ali
VVK kao jedan od glavnih izvođača zahtjeva izmjenu cjenika i prilagodbu po
njima stvarnim troškovima na terenu.
Točnije da svako kućanstvo plaća priključak spram udaljenosti od sekundarne
mreže, time bi raspon cijena bio od
6.500.00
kn
do
12.000.00 kn, ako je
vod npr. na drugoj
strani prometnice i
sl. Općina je već
promptno reagirala
te očekujemo pismeno očitovanje glavnog dobavljača, u
ovom slučaju VVK.
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Rovokopač u vlasništvu Općine Nuštar!
Još jedan od uspješno realiziranih projekata općine
Općina je postala bogatija radnim strojem; rovokopač«kombinirka», ukupne vrijednosti 646.975,00 kuna. Nakon
uspješno kandidiranog projekta
u prošloj godini, prema Fondu
za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sa sjedištem u Zagrebu - odobren nam je ovaj
hvale vrijedan projekt. I evo
unatoč promjene vlasti na
državnoj razini, podržani su svi

kvalitetno odrađeni projekti. Nakon odobrenja i potpisivanja ugovora o sufinanciranju
rovokopača; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokriva 80% ukupne
vrijednosti stroja što iznosi 517.580,00 kuna, a krajnji korisnik odnosno naša općina
20% što iznosi 129.395,00 kuna. Rovokopač će se koristiti u i za potrebe općine
Nuštar, npr. uređenje kanalske mreže unutar
naselja; izvođenje svih radova koje zahtijevaju uporabu ovakvog stroja; sve vrste
iskopa i sl. Nadajmo se da će još poneki
projekt dobiti «zeleno svjetlo», jer općina je
kandidirala veliki broj projekata unutar
države kao i projekata ka pred-pristupnim

fondovima Europske unije, sve sa
ciljem poboljšanja
uvjeta
življenja
svojih mještana!
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Uspješno proveden natječaj za zakup «Malog dvorca»
Dom za stare ponovo u Nuštru!

Konačno nakon niza otklonjenih zavrzlama i kočnica, po
provedenom natječaju odabran je
budući ulagač, u prostorije nekadašnjeg staračkog doma u Nuštru.
Nadajmo se što skorijoj restauraciji
navedenog prostora kao i prilagodbi budućoj namjeni, a to je Dom za
stare i nemoćne. Naravno radi se
prije svega o zahtjevnoj restauraciji, jer objekt je pod zaštitom zavoda za zaštitu spomeničke baštine, i naslanja se na istočno krilo
dvorca.
Ali bitno da je došlo do pomaka, jer kao što znamo prostor
«Malog dvorca» kao i sam dvorac
godinama propada. Pravila po kojima se pristupa obnovi takvih građevina vrlo su rigorozna te nažalost
često graniče sa ludošću, jer dovode u pitanje neophodne zahvate u
očuvanju istih.
Navedeni prostor će uz korisnike koji će uživati u grofovskom
perivoju Nuštra, upošljavati nekoliko mještana što je u današnja vremena posebno značajno.
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Birokracija na hrvatski način?!
Čak i lokalne zajednice imaju muke po bespotrebnoj papirologiji
Teško je povjerovati, da u krizi u kakvoj se
nalazimo, gdje je bitno svako radno mjesto, nailazimo
na nepremostive i zdravom razumu neprihvatljive
probleme pri pokušaju realizacije svakog pa i
najmanjeg projekta.
Unatoč razmišljanju kako Općina lako riješi
svoju „papirologiju“, gruba stvarnost svjedoči o
problemima koje graniče sa zdravim razumom i
lokalne zajednice dovode u apsurdne situacije. Ma
koliko se trudili „sustav“ vas uvuče u čudna pravila
svoga funkcioniranja.

Primjeri u našoj blizini:
• Već smo pisali o zainteresiranosti investitora za ulaganje na zoni «Sajmište» u izgradnju
tvornice za proizvodnju drvnih «peleta» uz početno ulaganje od milijun i pol kuna, nekoliko
uposlenih djelatnika u prvoj fazi. Općina je stavila na raspolaganje potrebito zemljište i svu
traženu logistiku - ali nakon gotovo tri godine natezanja s papirologijom i pustim suglasnostima
cijeli projekt još uvijek čeka „zeleno svjetlo“.
Novi problem uz pismeno očitovanje glasi: HEP ne može dopremiti potrebnu energiju jer
dovodni vodovi prolaze preko dijela državnog zemljišta, te bez potrebite suglasnosti (Agencije
za upravljanje državnom imovinom) elektra - Vinkovci kao krajnji izvođač ne smije krenuti u
izvođenje radova - u prijevodu: država koči državu!
• Problem sa konačnim usklađenjem Gruntovnice i Katastra u utvrđivanju vlasnika i pravnog
slijednika nekadašnjeg «školskog voćnjaka» Općina je već godinama u traženju i iznalaženju
mogućnosti za raspolaganje navedenim zemljištem s ciljem proširenja građevinske zone - uz
ovakove uvjete, trebati će još godina.
• Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem - podizanje voćarsko povrtlarskih nasada uz centralno
navodnjavanje na području Henrikovaca uz „ribnjak“. Zemljištem nije moguće legalno
raspolagati ako nije u vlasništvu općine a Agencija za upravljanje državnom imovinom ne želi
ga dati u vlasništvo općine. I tako godinama.
• Unatoč nekoliko uspješno provedenih natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim
zemljištem, po naputku resornog ministarstva veliki dio vraćen u prvobitno stanje, trenutno na
Agenciju za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem…..
• Bilo kakav pokušaj parcijalne obnove Dvorca u Nuštru (tj. spram mogućnosti općine) - ne
dozvoljava nam konzervatorski zavod, pod izlikom da se mora pristupiti cjelovitoj obnovi. To
znači ulaganje cca. preko 30 milijuna kuna - u prijevodu - bolje nek propada!
Možemo ovako redati još čitav niz primjera, koji svjedoče da unutar cijeloga sustava treba uvoditi
radikalne promjene koje će nam omogućiti rad i život.
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PROJEKT „HET-NET“
(mreža za pomoć, podršku i obuku)
Opći cilj projekta: unaprijediti organizaciju i kvalitetu socijalnih usluga koje olakšavaju život
osoba u nepovoljnom položaju u zajednici te pomažu njihovu samostalnost
Nositelj projekta je Općina Nuštar, a partneri na projektu: Općina Bogdanovci, udruga osoba s
invaliditetom Bubamara, dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, HZZ područna služba Vinkovci, Agencija za razvoj VSŽ Hrast.

Očekivani rezultati projekta:
• uspostavljena udruga
• integracija socijalnih usluga udruge: dva dnevna boravka (jedan u općini Nuštar, drugi u općini
Bogdanovci)
• otvaranje novih radnih mjesta unutar socijalnih usluga (dvije gerontodomaćice, dvije medicin‐
ske sestre, voditeljica udruge, vozač kombija)
• besplatna telefonska linija za pomoć svim starijima i nemoćnima
Ukupna vrijednost projekta: 230 630,00 eura

Uloge partnera u projektu:
• Općine: lokalna i administrativna podrška projekta i prostor za dnevne boravke
• Dom za stare i nemoćne i udruga Bubamara: imaju iskustvo i znanje u području skrbi o drugi‐
ma. Obje organizacije su spremne prihvatiti suradnju u želji da unaprjeđenjem usluga poboljšaju
položaj socijalno osjetljivih skupina, da se što više povežu sa zajednicom i uklope i njen svako‐
dnevni život
• HZZ PS Vinkovci dat će potporu kod provedbe aktivnosti
• AR VSŽ Hrast: priprema i provedba projekta

Glasnik općine Nuštar

HZZ, odjel za financiranje i ugovaranje
EU projekata u lipnju 2011. u sklopu IV. komponente programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala, objavio je natječaj za dodjelu sredstava
bespovratne pomoći. Općina Nuštar se prijavila
za projekt „HET-NET“. Prva dva koraka u kojim se ocjenjivala relevantnost i održivost projekta smo uspješno prošli i nalazimo se na korak
do potpisivanja ugovora.
Ukupna vrijednost projekta je 230.630,00
eura, a projekt će se provoditi 15 mjeseci. Ciljna
skupina projekta su stariji i nemoćni u dobi
preko 65 godina, prioritetno oni koji žive u otežanim životnim uvjetima, svih postojećih nacionalnih manjina koje žive na tom području (srpska, rusinska, mađarske, albanske, makedonske i
dr. nacionalne manjine) i OSI. Prednost pri
uključivanju u projekt imaju osobe koje nisu
obuhvaćene postojećim oblicima skrbi o starijima ili različitim oblicima pomoći putem drugih
organizacija, osobe koje žive same i kojima
članovi obitelji ne mogu osigurati potrebnu skrb,
osobe teškog materijalnog i socijalnog položaja
te starije osobe smanjenih funkcionalnih sposobnosti i teže narušenog zdravlja. Broj potencijalnih izravnih korisnika socijalnih usluga s područja obje Općine je najmanje 185 osoba. 60 osoba
iz Općine Nuštar te 40 osoba iz Općine Bogdanovci je izrazilo želju za korištenjem usluga
dnevnih boravaka, 70 osoba (40 Općine Nuštar,
30 Općina Bogdanovci) koristit će usluge pomoći u kući, 15 OSI izrazilo je želju za uključivanjem dostupnost sadržajima Bubamare, dok će
usluga besplatne linije za pomoć biti dostupna
svim starijima i nemoćnima kojima je potrebna
dodatna pomoć.
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Projektom bi se osnovala udruga. Udruga
bi organizirala i provodila aktivnosti koje direktno pomažu starijima i nemoćnima i OSI, ali i
psihički oboljelim odraslim osobama. Udruga bi
provodila aktivnosti kojima bi bila osnovana dva
mobilna tima za pomoć u kući starijima i nemoćnima, koji će pomagati u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, pružati osnovnu
zdravstvenu skrb, te u slučaju detektiranja potrebe za opsežnijom zdravstvenom pomoći, nadležne institucije. Socijalna usluga „dnevnih boravaka“ bi bila mjesto okupljanja starih, čime bi se
riješio problem socijalne izolacije, usamljenosti
i integracije u društvenu zajednicu. Organizaciju
i dnevni red aktivnosti utvrđuju domaćice dnevnih boravaka u suradnji s voditeljem udruge, ali
i u koordinaciji s partnerima kada su u aktivnosti
uključeni i korisnici Bubamare i Doma.
Problem prijevoza riješio bi se uz pomoć
kombija koje bi se koristilo za prijevoz starijih
osoba između naselja gdje bi bili smješteni
dnevni boravci te do drugih institucija koje im
pružaju pomoć, za prijevoz mobilnih timova za
pomoć u kući, te za prijevoz oko 15 osoba s invaliditetom s područja Općina dva-tri puta tjedno u prilagođeni dnevni boravak u Bubamaru.
Projektom bi se potaknulo zapošljavanje
lokalnog stanovništva, posebno teže zapošljivih
žena srednje dobi, aktivirao rad organizacija civilnog društva u zajednici, potaknulo volonterstvo, poticala međugeneracijska solidarnost, potaknulo prenošenje kulturne baštine i tradicije na
mlađe naraštaje i potaknulo povezivanje s drugim regijama RH s ciljem razmjene pozitivnih
iskustava.
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Povelja prijateljstva općine Nuštar i općine Baška
Drugi uzvratni posjet prijateljskoj općini
Po pozivu čelnika općine
Baška sa otoka Krka - na
uzvratni posjet Vijećnika
općine Nuštar na zajedničku proslavu Dana općine
Baška 22.-25. lipnja 2012.
godine, ukratko:
Uz načelnika gosp. Stipe Tomića i zamjenika načelnika gosp. Ivica Gilje šestorice vijećnika općine Nuštar,
službeno su predstavljali našu
općinu u proslavi dana općine
Baška.
ki trenutak, upoznavajući goste sa ljepotama
svoga prelijepog turističkog mjesta. Možda najbolje kazuje podatak o kakvim se kapacitetima
radi; da u post-sezoni općina broji svega 1.550
stanovnika a u sezoni 25.000, što svakako otvara
mogućnosti i našoj općini u budućoj suradnji.
Ovom prigodom posebno izdvajamo događanja na sam dan općine Baška.

U više nego prijateljskoj atmosferi
predstavnici općine Nuštar ovaj puta pojačani
i nazočnošću našega KUD-a «Seljačke sloge», koji je također prisustvovao uzvratnom
posjetu u Baški. Uz bilateralne pregovore
vijećnika, o daljnjoj međuopćinskoj suradnji,
posjet je bio i svečanog karaktera što mu je i
bila svrha. Uz HSKPD «Seljačka sloga» u
potpunost je «donesena Slavonija» u svoj
ljepoti i sjaju kulturnih običaja našega kraja,
koji su dijelom prikazani povodom proslave
Dana Općine Baška (23. 06. 2012. upriličen
je svečani mimohod naših KUD-ovaca rivom,
te je spletom slavonskih kola, zatim nastupom dramske sekcije i pjevačke grupe «Grofice» upotpunjen je prelijep program, prihvaćen sa oduševljenjem domaće i strane publike.
U sva četiri dana koliko je trajao posjet
Nuštaraca, domaćini su se trudili ispuniti sva-
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- u 12,00 sati održana je svečana sjednica Vijeća općine Baška u galeriji «Zvonimir», gdje u
svečanoj atmosferi predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Juranić, upoznaje sve nazočne
goste i mještane sa ulaganjima i ostvarenjima
općine Baška u prošloj godini do danas. U
svečanom protokolu nazočnima se obratio i
načelnik općine Nuštar, nakon čega su razmijenjeni i prigodni pokloni prijateljskih općina.
Po završetku svečane sjednice upriličen je zajednički domjenak za sve gostujuće i domaće
predstavnike općina, gradova i Primorsko-goranske županije kamo i pripada općina Baška.
- u 19.00 sati organiziran je posjet izložbi (fotografija povijesnih građevina Baške i okolice)

Nedjelja 24. lipnja 2012. godine:
- Svečanost je otpočela tradicionalnom sv. Misom u 10 sati, na vidikovcu u kapelici Sv.
Ivana, koji se slavi kao crkveni god i zaštitnik
Baške. Misa je tradicionalno slavljena na Staroslavenskom izričaju i molitvi, u nazočnošću
naših vijećnika kao gostiju i vijećnika općine
Baška uz brojne mještane okolnih mjesta.

- u 22.00 sati na rivi koncert grupe COLONIE (s
kojim je na neki način ponovo u slavonskom
štihu začinjena završna proslava Dana Općine
Baška)

S radošću očekujemo prijatelje Bašćane,
povodom proslave Dana obrane i
dana općine Nuštar!
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Začarani krug saniranja divljih deponija i njihovog ponovnog nakupljanja se nastavlja.
U silnom nastojanju čišćenja svojih dvorišta mnogi zaborave
da odlaganjem na divlje deponije zagađuju tuđe dvorište.
Nekoliko ciklusa saniranja ovakovih mjesta kratkotrajno urodi plodom, no ubrzo mnogi nastavljaju po starom. Ovaj problem
neće riješiti nitko osim nas samih, pravilnim odlaganjem otpada i
ukazivanjem na užase nepravilnog odlaganja onima koji to uporno
čine.
Veliki problem je ogromna deponija u Marincima, svakodnevno dopunjavana novim smećem koje već postaje ekološka bomba.
U Hrvatskoj je razvijen sustav prikupljanja električnog i elektroničkog otpada pa nema potrebe za razbacivanjem ovih uređaja.
Dovoljno je nazvati tvrtku Flora-vtc i dogovoriti besplatan odvoz
ovoga smeća iznimno opasnog po okoliš. (http://www.eeotpad.com/)
Prijave za odvoz ee otpada:
Tel: 0800 444 110 - radno vrijeme: 08 - 16 sati
SMS-om na broj: 098 444 110, mailom: prijava@eeotpad.com

Naredbom Ministarstva poljoprivrede svi smo dužni uklanjati
ambroziju i sprječavati njezino daljnje širenje. Ova alohtona biljka iz
godine u godinu izaziva sve više zdravstvenih problema kod ljudi i svi
trebamo zapeti kako bi njezinu populaciju sveli na prihvatljive količine.
Liječnici procjenjuju da je u Hrvatskoj 30% stanovnika sklono
alergijskim reakcijama.
U Osječko-baranjskoj županiji 18.000 ljudi je alergično na pelud
ambrozije a u Osijeku njih čak 6000. Osječko-baranjska županije je
evidentirana kao područje s najviše ambrozije u Europi.
Štetnost
Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergena i izaziva
alergiju kod 10% ljudi. Od svih peludnih alergija pelud ambrozije je
uzročnik u 50 do 60% slučajeva. U peludu ambrozije su određena 52
sastojka od kojih su 6 posebno opasni. Alergijska reakcija se prvenstveno javlja na gornjim dišnim putevima, alergijskom manifestacijom,
kihanje, svrbež u nosu, rinitis (zapaljenje nosa), vodeni iscjedak iz nosa, svrbež u grlu, peckanje u očima, natečeni kapci, otežano disanje,
gušenje, malaksalost. Sve češće se u svijetu bilježe smrtni slučajevi izazvani pretjeranom alergijskom reakcijom na ambroziju. Ambrozija ne
izaziva reakcije samo kod ljudi već i kod životinja.
Porijeklo ambrozije
Ambrozija nije europska biljka, već je unesena iz Sjeverne Amerike. Na kvadratnom metru gdje
nikne najčešće ima oko 300, pa čak i do 700 biljaka. Jedna biljka može proizvesti 2,5 milijardi peludnih
zrnaca u tijeku dana, a 20 do 30 zrnaca u kubnom metru zraka potrebno je da izazove alergiju kod osjetljivih ljudi. Sitni zelenkasti cvjetovi oprašuju se vjetrom uz čiju pomoć zrnca peluda mogu prijeći i do 150
kilometara. Jedna razvijena ambrozija proizvodi oko 8 milijardi peludnih zrnca i 3-5 tisuća plodova. Gradi
velike, skoro potpuno čiste formacije, naročito na otvorenim, osunčanim, zapuštenim staništima.
Vrijeme je poduzeti sve što možemo kako bi spriječili njezino nekontrolirano širenje te svojoj djeci i
unucima osigurali zdravije okružje.
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NEDOSTATAK PITKE VODE
U godinama koje dolaze, uz prirodne katastrofe, nedostatak pitke vode biti će glavno ekološko, ekonomsko i zdravstveno pitanje. Pitanje
opstanka života na zemlji.
Godišnje u svijetu zbog nedostatka pitke vode umre 3 milijuna djece mlađe od pet godina.
Diljem Hrvatske, unazad nekoliko godina
vidljiv je nedostatak pitke vode u ljetnim mjesecima.
Ono što smo gledali kao alarmantne vijesti
u drugim dijelovima svijeta,pa u drugim dijelovima Hrvatske, sada se polako ali sigurno počinje
događati i kod nas. Vodotok Ervenice je presušio,
vodotok Zverinjaka je presušio, korito Vuke je iz
godine u godinu nižeg vodostaja u ljeto, mnogi
kućni bunari su presušili.
U naseljima općine situacija je različita,
Cerić je već priključen na regionalni vodovod,

Marinci za sada nemaju većih problema ali situacija u Nuštru je kritična. Bunari koji pitkom vodom
opskrbljuju Nuštar su na izmaku, razina vode je
sve niža. Zbog povećane potrošnje pola stanovnika
Nuštra nekoliko sati u vrućim danima nema
pristup vodi iz mreže.
Jedno od rješenja je priključenje Nuštra na
regionalni vodovod Slavonije i Baranje. Taj proces
je u tijeku, ishođene su dozvole i raspisan natječaj
za izvođača radova.
Mnogi koji prate stanje nivoa podzemnih
voda ukazuju na činjenicu da ni to neće riješiti
problem trajno. Već danas moramo početi razmišljati o budućnosti naše djece i unuka – kakvo
ćemo im stanje voda ostaviti.
Jedino rješenje je štedjeti
pitku vodu gdje god se može.

GOSPODARENJE VODOM
Kod pranja posuđa ne puštajte vodu da
stalno teče. Radije napunite sudoper ili odgovarajuću posudu u kojoj ćete posuđe oprati i natopite
prljavo posuđe prije pranja. Ručnim pranjem posuđa trošite i do 80% više vode nego perilica posuđa.
Skratite vrijeme tuširanja ispod 5 minuta.
Tuširajte se umjesto da se kupate u kadi – potrošit
ćete i do 50 % manje energije i vode.
Dok perete zube, zatvorite vodu jer tako
dnevno po osobi možete uštedjeti i do 5 litara
vode.
Pri pranju ruku ne dopustite da voda stalno teče. Tako se dnevno po osobi može uštedjeti i
do 10 litara vode.
Zatvorite vodu kada šamponirate kosu.
Zatvorite vodu dok se brijete.
Stavite s vremena na vrijeme vodotopivu
boju u svoj vodokotlić. Ako primijetite tragove
boje u WC školjci, vodokotlić curi. Utvrdite i
uklonite uzrok curenja.
Ljeti čuvajte boce s vodom u hladnjaku
umjesto da otvarate slavinu i puštate da voda teče
kako bi bila hladnija.
Kad provjeravate curenje ili kapanje kućnih instalacija, a imate vrt i okućnicu, ne zaboravite provjeriti i vanjske instalacije. Utvrdite i
zapamtite lokaciju glavnog ventila kojim zatvarate vodu u cijelom stanu ili kući. Tako ćete uštedjeti stotine litara vode i spriječiti veću štetu na
pokućstvu ako dođe do puknuća cijevi.

Odmah nazovite komunalno poduzeće ako
na javnim površinama primijetite istjecanje vode
na hidrantima, puknutim cjevovodima ili slično.
Zamijenite brtve na slavinama iz kojih
kaplje. Pri kapanju od jedne kapi u sekundi,
dnevni gubici su 16,5 litara, a godišnji oko 6000 litara vode. Cijena gumice za brtvljenje je samo 5
kn.
Instalirajte posebne ručice tuša s unutarnjom aeracijom na sve svoje slavine. Na taj način i
uz skraćenje prosječnog vremena tuširanja s 9 na
7 minuta godišnja ušteda vode iznosi oko 41.000
litara. Smanjenje potrošnje tople vode možete
postići i navrtanjem perlatora na navoj slavine,
jer perlator košta oko 7,3 kune, a godišnja ušteda
vode na jednom umivaoniku s perlatorom (aeratorom) po osobi iznosi oko 9300 litara.
Instalirajte štedljive vodokotliće koji mogu
zalijevati WC školjku s 5 litara umjesto 9 ili 10
litara. Ovo učinite svakako ako je Vaš vodokotlić
stariji od 1993. godine.
Zamijenite perilicu rublja stariju od 10 godina jer je ona uzrok 1/4 ukupne potrošnje vode u
kućanstvu. Moderne perilice rublja troše 35-50%
manje vode od perilica starih 10 godina i više.
Ako rasipate vodu, u isto vrijeme rasipate i
energiju. Pumpe gradskog vodovoda pokreću se
motorima koji troše električnu energiju.
Ne trošite pitku vodu na zalijevanje trave –
trava će se oporaviti i sama.
Ukoliko zalijevate vrt – instalirajte sustav
kap na kap – potrošit će te 5 puta manje vode i
imati bolje rezultate navodnjavanja.
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Provedba socijalne skrbi na području općine Nuštar

Socijalne mjere na nepromijenjenoj razini
- potpora za opremu novorođenog djeteta
- autobusne karte u suradnji sa tvrtkom «Polet»
za starije od 65 godina - slabijeg imovnog stanja - sufinanciranje prijevoza učenika na području
naše županije
- potpora svim udrugama i sportskim društvima
kao i kulturnim programima (sve potpore ostale na prošlogodišnjoj razini)

Vjerojatno bi se svi složili, kad bi bilo
moguće živjeti u takvom društvu i blagostanju
da nikome najnužnije potrebe za život nisu ugrožene, tada socijalne mjere i programi ne bi bile
niti potrebne. Nažalost takvo društvo - zajednica
ovaj svijet ne poznaje, već samo sredine sa većom ili manjom socijalnom osjetljivošću, kao i
sa većim ili manjim mogućnostima u provedbi
socijalnih potpora. Općina Nuštar dakako slovi
kao općina koja u svakom pogledu prednjači u
provedbi i htijenjima pružanja potpora svojim
građanima. U okviru svojih proračunskih mogućnosti dakako, programi socijalnih mjera ostale su na razini kao i prije recesije koja je itekako
umanjila proračunska sredstva općine. Nažalost
recesija širih razmjera kakva je trenutno u cijeloj
Europi, nije ostavila traga samo na proračunskim mogućnostima gradova i općina već i u
svakoj obitelji. Što bi reklo zahtjevi za socijalnim potporama su puno veći a mogućnosti mnogo manje. Upravo zbog toga Općina Nuštar neće
umanjivati socijalna davanja razmjerno trenutnom proračunskom umanjenju vlastitih prihoda.
Stoga i u ovoj godini za najugroženije
izdvajamo:
- godišnje jednokratne pomoći (uz pripadajuću
dokumentaciju o statusu i provjeru na terenu)
- subvencioniranje troškova dopremanja prehrane (dostava toplih obroka za trenutno 35 korisnika)
- subvencioniranje troškova nabave drva za
ogrjev
- paketi povodom uskršnjih i božićnih blagdana

Sufinanciramo dugogodišnji program
«Pomoć u kući starijim osobama» u suradnji sa
resornim ministarstvom. Navedeni program je
na području općine Nuštar od 2003. godine, jako
dobro prihvaćen od strane samih korisnika kao i
od svih mještana u sva tri naselja. Podsjećamo
kako je program dvojakog karaktera, jer osim
potpore krajnjim korisnicima starije životne dobi
i potpore njihovim obiteljima, ovaj program
trenutno upošljava 14 djelatnica srednje životne
dobi, na području općine Nuštar i općine Bogdanovci, gdje smo također nadležni u provedbi
navedenog programa. Trenutno putem opisanih
usluga koje propisuje ovaj program skrbimo za
225 korisnika. Nadamo se da će ovakav projekt
živjeti dalje, na zadovoljstvo svih mještana
Općine Nuštar.
Nažalost nismo uspjeli održati djelovanje
-Dnevnih boravaka- koja smo iz polučenog programa međunarodnih
fondacija,
uspjeli
opremiti i oživjeti u
trajanju od dvije godine, točnije po isteku
sufinanciranog programa. Naravno tu nismo stali, kandidirali
smo sličan projekt, ka
pred pristupnim fondovima Europske unije uz mnoge druge,
što je jedna od primarnih zadaća tvrtke
«Monosterium»
u
vlasništvu općine Nuštar.
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Akcija

Najčitatelj u narodnoj knjižnici i čitaonici Sv. Benedikta
Akcijom Najčitatelj knjižnica želi promicati čitanje među djecom i mladima, knjigu kao
izvor znanja te poticati i njegovati pozitivne vrijednosti i usvajanje novih znanja. Jedan od ciljeva te akcije razvijanje je navike korištenja knjižnice i njenih sadržaja kroz cijeli život, potičući
pri tome kod djece naviku i užitak čitanja, kao i
osiguravanje osnovnih uvjeta za cjeloživotno
učenje.

je značilo da su posudili najveći broj knjiga, ali i
da su razgovarali o pročitanim knjigama s knjižničarkom, koristili ostale usluga knjižnice, također je važna stavka i vraćanje posuđenih knjiga
na vrijeme, a kao dodatni poticaj dobivali su prigodne nagrade – knjige.
U kategoriji odraslih, najčitateljica u
2011. godini je Ida Periša, a u kategoriji mlađe
životne dobi Ana Šarčević. Nagrade je najčitateljicama uručio donačelnik Ivica Gilja.
Istu večer družili smo se i s Darkom Posarićem na predstavljanju knjige Hrastova šuma u
stihu koji nam je zajedno s lovcem Markom
Mesićem uspio dočarati Slavonsku šumu. Gost
je bila i prof. Ljerka Benčević, a moderatorica

Prvi put, od osnutka knjižnice i čitaonice
sv. Benedikta, 17. travnja u knjižnici je upriličeno proglašenje najčitatelja. Uz gosta pisca, vršnjake i prijatelje najčitatelja, svečanosti dodjele
prisustvovao je predstavnik Općine te ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Čitatelji su se odabirali prema statistici posudbe, što
večeri Sonja Šimić. Ovu priliku koristimo i
da bi zahvalili na suradnji Gordani Ivančević voditeljici malog KUD-a.
Kako bi roditeljima osnovnoškolaca
olakšali i smanjili izdatke za nabavku novih
knjiga, 29. lipnja, knjižnica je organizirala
razmjenu udžbenika. Razmjenjivali su se
udžbenici od 1. do 8. razred osnovne škole.
Još uvijek ima popriličan broj udžbenika za
3. i 4. razred, tako da svi zainteresirani mogu doći tijekom radnog vremena knjižnice i
uzeti udžbenike koji im nedostaju.
Što se tiče rada knjižnice tijekom ljeta, radno vrijeme ostaje isto, prema ustaljenom rasporedu.
Ugodno ljeto želi vam vaša knjižnica!
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/Glavni izvor su kanonske vizitacije u Vatikanu te Spomenica iz 1803. godine./
Na lokaciji «Zidine» ponad Vuke ostatci su samostana otaca BENEDIKTINACA. Prema vat.
vizitacijama građen je 1150. Naselje se spominje tek 1311. kod samostana.
Župa se spominje 1332. godine u vatikanskim arhivima uz spomen Benediktinskog samostana.
Nakon ugasnuća samostana zbog turskih osvajanja, ponovno je osnovana 1748. Godine 1932., 5.
svibnja, slavljena je 600. godišnjica. Ove godine slavimo 680 godina postojanja župe. Slavlje će biti u
prvom tjednu listopada.
Imena svećenika su nepoznata, ali u vizitaciji iz 1334. spominje se ime župnika - DOMINIK.
Župne Matice se vode od 1773. godine i sačuvane su u arhivu župe.
Nakon provale Turaka u Slavoniju, oko 1526. vode je franjevci sa sjedištem u Vukovaru.
Između ove dvije godišnjice nema pouzdanih podataka, a mogli bi se pronaći u Vatikanskoj biblioteci.
Nakon odlaska Turaka, tek oko 1803. Župu vode dijecezanski župnici.
Toranj buduće crkve Svetoga Duha građen je 1840. za vlč. Ivana Zuringa, oltarnu sliku "Silazak
Duha Svetoga" naslikao je F. Sturm, 20. X. 1850. godine. Lađa crkve je sagrađena u romanskom stilu
1860. za župnika Antuna Bošnjakovića. Groblje je osnovano za vrijeme istog župnika 1866.
Crkva je oštećena u Domovinskom ratu više puta, prvi put 3. IX. 1991. Obnova je započela
3. IX. 1993., kad je crkvena lađa produžena za 9. metara. Projekt "Armont" Zagreb, ing. Giorgio
Mntina. Župna kuća je građena iste 1993. godine. Isti projektni biro.
Na koru su orgulje graditelja iz Beča PETERA TITZA iz 1863. godine. Tri su primjerka u
Evropi, ovaj je sačuvaniji od drugih. Unutar sviraonika je smještena "psiharmonika",koja svira u dane
Korizme. Dok svira, svirale u orguljama su isključene.
Do izgradnje ove Crkve župna Crkva je bila kapela u dvorcu posvećena sv. Križu, a sagrađena
od ostatka materijala iz ruševina Benediktinskog samostana. Građena je 1737. godine. Unutar kapelice
bila je grobnica gospodara dvorca KUEN-Belasi. Na području današnje Župe spominju se i druge
crkve.
Crkva sv. Nikole iz 12 st. Nepoznata lokacija iako je u toponimu dijela sela ostao naziv
"Crkveno".
Crkva sv. Ane iz 1726. Ostale zidine. U tijeku je prikupljanje dokumentacije za obnovu.
Križni put na groblju napravljen za župnika Florijana Činčeka, 1907. godine. Isti župnik gradi
kapelu sv. Florijana na groblju 1906. god. Škola je sagrađena 1819. godine.
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Naša Župa posjeduju remekdjelo, kip svete
Ane, kipara Ive Kerdića.
Ivo Kerdić se školovao u Zagrebu i Beču.
Vratio se u Zagreb i radio kao predavač na Višoj
školi za umjetnost i obrt. Vodio je ljevaonicu
bronce pri Akademiji likovnih umjetnosti. Predavao je na Akademiji obradu metala (1923.-1947.)
Izveo je mnogobrojne predmete primijenjene
umjetnosti: portrete, aktove i figuralne kompozicije. Iako se bavio gotovo svim kiparskim granama,
najviše je dosege postigao u medaljarstvu. Pored
medaljarstva, radovi su mu glavni i bočni oltar
crkve sv. Blaža u Zagrebu, oltar sv. Nikole
Tavelića u crkvi sv. Ćirila i Metoda u Jeruzalemu.
U Zagrebačkoj četvrti Trnje, Vrbik, na Miramarskoj cesti kbr. 100 nalazi se Kerdićevo raspelo.
Tvorac je rektorskog lanca Zagrebačkog sveučilišta, i lanca Velikog meštra Družbe "Braće
Hrvatskog Zmaja" Kerdić je i tvorac dva odlikovanja NDH: Kolajne krune kralja Zvonimira i
Kolajne poglavnika Ante Pavelića za hrabrost.

Sveta Ana i Joakim s kćerkom Marijom.
Sveti Joakim i Ana su kršćanski sveci, supružnici, roditelji Blažene Djevice Marije. Spomendan
im je u Katoličkoj Crkvi 26. srpnja.
O Joakimu i Ani u Bibliji nema spomena, no zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom
apokrifnom spisu iz II. stoljeća. U prvih osam poglavlja toga spisa iznesene su neke pojedinosti, što se
odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o sv. Joakimu kao o vrlo bogatu čovjeku, ali koji
je bio i pobožan i dobar pa je prihode svojih dobara dijelio u dvoje: jedan je dio davao narodu, a drugi
prinosio kao žrtvu Gospodinu za otpuštenje svojih grijeha. Kad se jednog dana nalazio u hramu,
prinoseći svoju žrtvu, neki Ruben, predbacivao mu je nevrijednost, zbog koje sa svojom Anom nema
djece. U Izraelu, naime, nijedan pravednik nije ostao bez potomaka. To je Joakima vrlo pogodilo pa se
za četrdeset dana povukao u pustinju posteći i moleći kako bi od Gospodina isprosio potomka.
U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu moleći za plodnost. Ukazao joj se Božji anđeo i
navijestio da će dobiti dijete. Po anđelu bio je obaviješten i Joakim te pozvan da se iz pustinje vrati
kući. Poslušao je te u zahvalu prinio Gospodinu za žrtvu deset jaganjaca. Bogato je nadario i svećenika
i narod. Ana je u velikoj starosti rodila kćerku i dala joj ime Marija. U trećoj godini roditelji su je
prikazali Gospodinu.
Istočni sveti Oci u svojim su propovijedima na Marijine blagdane s mnogo ljubavi, oduševljenja
i pobožnosti slavili i njezine roditelje. Štovanje se sv. Joakima na Zapadu razvilo mnogo kasnije nego
na Istoku, a na Zapadu je sv. Ana daleko više popularna nego sv. Joakim. Njezinom je štovanju vrlo
pridonio Ivan Trithemius svojom knjigom Tractatus de laudibus sanctissimae Annae (Rasprava o
pohvalama presvete Ane - Mainz, 1494). Štovanje sv. Ane naročito je raširena na europskom sjeveru:
u Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj. Bretonci su prenijeli štovanje i u Kanadu.
U Kur'anu se Marijin otac naziva Imran.
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Naša Đakovačko-osječka nadbiskupija
već duže vrijeme uočava važnost koju imaju
sredstva društvenog priopćavanja u evangelizacijskom poslanju Crkve. Od svijeta medija danas
se više ne može pobjeći jer su jednostavno
postali „znak vremena“, i zahtijevaju potrebu
neprestanog dijaloga i njegovanje dobrih odnosa
crkvenih predstavnika sa njihovim predstavnicima, kako bi izvještavanje o Crkvi bilo što objektivnije i pozitivnije. Upravo zbog tih i sličnih
razloga Crkva potiče osnivanje župnih internetskih stranica u kojima bi se opširnije i cjelovitije
izvještavalo o župnim aktivnostima i (nad)biskupijskim događanjima. Bio bi to istovremeno
jedan od načina na koji bi se široj javnosti mogli
ponuditi različiti evangelizacijski sadržaji. Istovremeno, Crkva poziva vjernike da se služe
sredstvima javnog priopćavanja bez oklijevanja i
s najvećim marom, prema potrebama i prema
prilikama u raznim djelima apostolata.
Naša župa „Duha Svetoga“ jedna je od,
još uvijek malobrojnih župa u našoj nadbiskupiji
u kojima je zaživjela župna internetska stranica.
Bilo je to, sada već davnog, 15. listopada 2010.
godine. Za taj veliki događaj najzaslužniji je
gosp. Stanko Leko, uz čije nesebično i predano
zalaganje ovih godina, na njenim stranicama
ažurirani, osvit dana ugledaju različiti prilozi i
sve važnije župne obavijesti. Uz njega, rad stranice pozdravio je i naš župnik Slavko Vranjković, koji se prigodno pridruži sa svojim člancima. Za župu pišu isključivo volonteri, po svom
osobnom nadahnuću. Na stranici možete pronaći
neke važnije obavijesti o samoj župi i filijalama,
liturgijskim slavljima, o njenim svećenicima i
redovnicama i redovnicima, katehetama, moli-
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tvenim zajednicama, zborovima... Još uvijek je
to relativno mlada stranica, pa se očekuje njen
rast i razvoj kroz vrijeme koje nam daruje
budućnost.
Razvoj internetske stranice, na opće dobro
svih stanovnika prvotno naše župe i filijala, pa
zatim dobro sveopće Crkve, očekuje i veću zauzetost njenih župljana kroz pisane ili neke druge
aktivnosti. Ono što stvarate – volite; u onome
što volite – ustrajete. Važno je samo krenuti,
priključiti se, napisati i na papir prenijeti djelić
sebe, podijeliti ga sa drugima. Pisati iz ljubavi,
za Boga, bližnjega... odmaknuti od sebe strah od
pisane, objavljene riječi. Zbog toga nadbiskupija
naglašava u svojim dokumentima koliko je važan trajan medijski odgoj vjernika. Potrebno je
vjernicima približiti pisanu riječ i iznova poraditi na podizanju kulture čitanja vjerskog tiska,
te im objasniti važnost redovitog praćenja vjerskog programa na radiju i televiziji. Isto tako,
potrebno je osvijestiti današnjeg čovjeka i ukazati mu na (ne)moralne sadržaje nespojive sa
sadržajima vjere koje trajno susreće u različitim
medijima. Susrete s roditeljima i odraslima svećenici trebaju iskoristiti za odgoj i kritičko vrednovanje ponuda u različitim sredstvima društvenog priopćavanja, kako bi oni, prvotno poučeni,
mogli pravilno odgajati mlađe generacije. Htjeli
mi to, ili ne htjeli priznati, mentalitet mladih
ljudi najbolje otkrivamo razumijevajući ono što
oni vole i ono na što troše veliku većinu svoga
vremena – a to je svakako raznolika ponuda
medija, prvenstveno internetskih sadržaja. Možemo li ih bolje razumjeti, osobno poučeni,
možemo biti i bolji savjetnici drugima.
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Jedan od načina otvaranja Crkve svijetu
bilo je i osnivanje internetskih stranica različitih
evangelizacijskih sadržaja. Na taj način, pružila
se mogućnost vjeri da napravi (is)korak u svijet
izvan Crkve i skučenih zidova sakristije –
(is)korak ka mladima koji sjede za svojim računalima – (is)korak od isključivo tradicionalnih
oblika naviještanja evanđelja i pastoralnog djelovanja prema nekom novom 21. stoljeću i njegovim stanovnicima. Postaje li vjera na taj način
simpatičnija, pristupačnija, razumljivija ili možda suvremenija – vrijeme će pokazati.
Bilo bi dobro te mlade zainteresirati za
pisanje priloga o svemu onome što bi htjeli znati
a boje se pitati; što vole a što ne, čemu se raduju,
za čime tuguju... Oni su naše najveće blago –
nažalost, zakopano iza kompjuterskih ekrana.
Najveći problem crkvenog ne djelovanja je u
malom broju zainteresiranih. Malo je onih koji
bi željeli svoje slobodno vrijeme posvetiti Bogu
a naplatiti isključivo ljubavlju. Njiva Gospodnja
je velika - radnika je tako malo, a svi smo
pozvani raditi. Otvorenost od strane različitih
medija na ovim prostorima, s jedne strane, i nedostatnog odgovora na taj izazov od strane nositelja crkvenih službi i odgovornih vjernika laika,
s druge strane, čini ovaj prostor crkvenog angažmana još uvijek nedovoljno iskorištenim. To je
problem i naše župe. Potaknuti ovim mislima
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trebamo nadići stari mentalitet i prema svojim
sposobnostima uključiti se u svijet medija, stvarajući stvarnu sliku društva gledanu vlastitim
očima vjere.

Na kraju ova promišljanja završavam
riječima Svetog Oca, pape Benedikta XVI., koji
u enciklici Caritas in veritate jasno ističe kako
„mediji mogu postati prigodom za očovječenje...
medije valja usmjeriti na promicanje dostojanstva osobe i naroda, izričito ih prodahnuti ljubavlju i staviti u službu istine, dobra te naravnoga i nadnaravnoga bratstva. Doista, ljudska je
sloboda usko povezana s tim višim vrednotama.
Mediji mogu biti dragocjena pomoć u rastu
zajedništva ljudske osobe i društvenog etosa, ali
samo ako postanu oruđa promicanja sveopćeg
dioništva u zajedničkom traganju za onim što je
pravedno.“
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Policija u zajednici
Štovani građani ovim putem bih Vas upoznao da i ove godine kao i dosadašnjih godina
MUP-a provodi akciju pod nazivom "Turs
2012". U narečenoj akciji aktivnosti koje se poduzimaju između ostalih su usmjerene na prevenciju kaznenih djela: "Teške krađe i krađe".
Bliže se godišnji odmori a neki ih već i koriste.
Ovim putem bih Vam skrenuo pozornost da i
sami poduzmete mjere koje bi u što većoj mjeri
pripomogle na prevenciji provala u obiteljske
kuće za vrijeme odlaska na godišnji odmor. Zamolio bih Vas da svoju imovinu prije odlaska na
godišnji odmor, koja je uvijek metom počinitelja
kaznenih djela, novac, zlato i sl. vrijedne stvari
sklonite iz regala, komoda, ormara, u posudama
u kuhinji i sl. jer to su prvo mjesta na kojima ih
počinitelj traži.
Na tehničkim stvarima popišite serijske
brojeve. Vrijedne stvari uklonite sa vidljivih
mjesta. Prije odlaska nađite si osobu od vašeg
povjerenja koja će vam obilaziti kuću i iz poštanskog sandučića uklanjati poštu. Ne stavljajte
natpise na vratima da ste odsutni, ključ od kuće
nemojte ostavljati ispod posude sa cvijećem ili
otiračem. U ovakvim slučajevima dobar susjed s
kojim ste kroz godinu gradili dobrosusjedske
odnose može biti od velike pomoći. Svojim zapažanjem može uočiti nepoznate osobe i vozila
koja se kreću ulicom, zadržavaju bez razloga u
blizini ili nedaleko vaše kuće.
Takvim se osobama obratiti i pitati koga
traže može uvelike pomoći odnosno odvratiti
počinitelja od njegove nakane jer je viđen. Možete i mene upoznati o vašem odlasku kako bih
obišao i vašu kuću i izvršiti vanjski pregled. Kako se bliže topliji dani tako se u prometu na cesti
sve češće mogu uočavati mopedi i motocikli koji
zanemaruju sigurnosne aspekte prometa. U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama točno je
određeno kada i tko može upravljati motornim
vozilima, te apeliram na roditelje da prije nego
što djeci kupe moped ili motocikl ili im dozvole
da upravljaju istima, prethodno razmisle ima li
dijete položen vozački ispit, nosi li kacigu i sl.
Isto tako, ovim putem skrenuo bih pozornost na
bicikliste da u noćnim satima nose reflektirajući
prsluk pri prometovanju kako ne bi ugrozili sebe
ili druge sudionike u prometu. Nemojte svojim

ne promišljenim postupcima ugrožavati sebe i
druge sudionike u prometu.
Završetkom nastave na Trgu dr. F. Tuđmana, školskom igralištu, parkiralištu doma kulture, parku sve je veći broj mlađih osoba koji se
okupljaju u večernjim i noćnim satima. Ovim
putem apeliram na sve njih da poštuju norme
ponašanja kako se ne bi dogodilo da svojim ne
promišljenim ponašanje dovode sebe u sukob sa
Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i
mira. Opetovano apeliram da se suzdrže od bilo
kakvom neprimjerenog ponašaju (galama, vika,
razbijanje boca i sl). Ovom prilikom bi skrenuo
pozornost i vlasnicima ugostiteljskih objekata i
zaposlenima u istima, da je sukladno Zakonu o
ugostiteljskoj djelatnosti maloljetnicima, odnosno osobama ispod 18. godine života zabranjeno
točiti alkohol, ali isto tako zabranjena je konzumacija, pa čak i posjedovanje alkohola maloljetne osobe unutar ugostiteljskog objekta. Vodite
računa da kazne nisu zanemarive i kreću se od
5,000.00 do 15,000.00 kn za fizičku osobu i od
10,000.00 do 100.000,00 kn za pravnu osobu.
Kako nadzor po ovom pitanju vrši policija, ali i Državni inspektorat, uvjeravam Vas da
će obje službe poduzimati mjere iz svoje nadležnosti. Roditelji, ugostitelji, dragi mještani, ukažimo na negativnosti alkohola. Istaknuo bih čl.
95. Obiteljskog zakona u kojem stoji da osobe
mlađe od 16 godina u vremenu od 23,00 do
05,00 sati ne mogu biti na javnom mjestu bez
nadzora roditelja, skrbnika ili druge punoljetne
osobe u koju roditelj ima povjerenja.
U nadi da ćemo ostvariti još bolju suradnju
srdačno Vas pozdravljam, Vaš kontakt policajac,
Dragan Jakopiček.
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09. lipnja 2012. godine održana
peta - Izvještajna skupština kluba
Proslavili 5. rođendan SK «Nosterie»
Podatak da samo u nepunih pet godina
pokušali educirati i poučiti osnovama streljaštva:
stotinu i šest polaznika djece od 11-15 godina
starosti, da sada već nekoliko strijelaca nosi zvanja Majstor strijelac; Republički majstor strijelac, Međunarodni majstor strijelac, da nastupamo na svim natjecanjima zračnog programa, te
da smo jedan od domaćina ne samo prigodnih i
županijskih natjecanja već i natjecanja državne
razine.

Još jedna uspješna natjecateljska sezona
je za nama, vrijeme je da sumiramo rezultate s
obzirom na uloženo vrijeme bezbrojnih treninga
strijelaca i njihovih trenera. Možemo biti više
nego zadovoljni ne samo prisjećajući se napora
pri samo-izgradnji i obnovi prostorija današnjeg
kluba, već i po priznatim rezultatima na domaćoj ali i na međunarodnoj razini. Jedan smo od
najmlađih klubova u državi sa itekako zapaženim radom od strane Hrv. Strelj. Saveza.

Izdvojit ćemo najvažnije u periodu od
zadnje objave u ovome glasilu do danas:
- 05.11.2011. - domaćini smo i organizatori treću godinu za redom 1. kola 1. B lige hrvatske,
za V. Regiju ( izdvajamo nastup J. Vištice sa
čvrstih 589 krugova – dok u konkurenciji žena
odlične rezultate bilježe;V. Lešić 390 krugova
i T. Knežević 386 krugova)
- 11.-13.11.2011. - nastup na Međunarodnom
turniru «Sv. Martin» u Belom Manastiru (T.
Knežević osvaja 2. mjesto sa 392 kruga uz odličan nastup V. Lešić sa 389 krugova – te J.
Vištica kao jedini junior plasiran u finalu muških sa 589 krugova)
- 08. i 09.12.2011. - po pozivu izbornika HSS-a,
J. Vištica nastupa na Međunarodnom turniru
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«Grand prix» Beograd - 08. prosinca 588 krugova i 09. prosinca 586 krugova
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- 04. ožujka 2012. Zagreb - streljana «Vrapčanski potok» Josip ostvaruje svoj najbolji rezultat na služb. natjecanju-594 kruga te osvaja 1.
mjesto
- 31. ožujka 2012. nastup na seniorskom državnom natjecanju također u međunarodnom
programu J. Vištica bilježi 7. mjesto nakon
raspucavanja osam najboljih seniora- odlično
su odradile i naše dvije juniorke u seniorskoj
konkurenciji; T. Knežević sa 393 kruga nakon
finala 8. mjesto

- 25.-28. sječnja 2012. - nastup J. Vištice kao
predvodnika hrvatske juniorske reprezentacije
(u pratnji trenera M. Žokvić) na tradicionalnom Međunarodnom turniru zračnim oružjem
IWK HOCHBRUCH Munchen- prvi Josipov
nastup sa odličnih 591 krugom -pojedinačno
12. mjestom i drugim nastupom sa 589 krugom te pojedinačno 18. mjestom - Josip ponovo najbolji u juniorskoj trojki hrvatske.
- 15.-18. veljače 2012. - nastup J. Vištice na
Europskom prvenstvu zračnim oružjem Vierumaki Finska - (iako bez pratnje svojih trenera
zbog nedostatka financija - Josip sa solidnih
588 krugova osvaja 23. mjesto, što je ponovo
naš najbolji juniorski rezultat)
- 03.03.2012. - 38.-th susret reprezentacija juniora Slovenije i Hrvatske u Ljubljani - Josip sa
589 krugova pojedinačno srebrno odličje, dok
ekipno naša reprezentacija osvaja 1. mjesto-

- 13.-15. travnja 2012. državno prvenstvo u
juniorskoj konkurenciji; J. Vištica sa 587 krugova osvaja drugo mjesto nakon tijesnih finala
te uz ekipu D. Fernbach 556 krugova i M.
Barišić sa 542 kruga bilježe ekipno 9. mjesto.
U kategoriji juniorki T. Knežević sa 389 krugova nakon finala, odlično 6. mjesto – kao i
solidan nastup V. Lešić 377 krugova.
- 28. travnja 2012. Polufinale kupa Hrvatske za
V. Regiju održano u Belom Manastiru: J.
Vištica sa 593 kruga uvjerljivo najbolji te uz
ekipu D. Fernbach sa 552 kruga i M. Barišića
sa 560 kruga, osvajaju 2. mjesto ekipno - u
konkurenciji žena; T. Knežević 388 krugova
na 1. mjestu i V. Lešić sa 384 kruga 2. mjesto
u pojedinačnom plasmanu.
- 12. svibnja 2012. - održano Finale kupa hrvatske – ZG streljana « Vrapčanski potok» (pravo
nastupa imaju prvih 30. strijelaca cijele hrvatske nakon održanih polufinalnih natjecanja po
regijama u muškoj i ženskoj konkurenciji.)
prvo nastupa u kategoriji žena ostvaruje Va-
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- važno je napomenuti i stalnu edukaciju trenerskog kadra putem organiziranih seminara trenera streljaštva – u ožujku ove godine dvojica
licenciranih trenera HOO-a i HSS - Darko
Knežević i Mario Žokvić pohađaju petodnevni
međunarodni tečaj trenera streljaštva D3- licenca - organiziran u Budvi, CG; uz jedanaest
polaznika kandidiranih od strane HSS-a seminar pohađaju predstavnici svih država bivše
države (D3- tečaj je organiziran od strane Međunarodne strelj. federacije iz Munchena, i u
drugim regijama po govornim područjima radi
lakšeg praćenja istog)
- 31. svibnja 2012. nekoliko dana prije same
skupštine upriličeno je i završno natjecanje
pete generacije «školice streljaštva» nakon kojega su uručene diplome sedmorici najuspješnijih polaznika školske generacije 2011/2012.

lentina Lešić te opaljuje 387 krugova- dok Tea
Knežević opaljuje 385 krugova – obje među
prvih dvadeset žena strijelaca hrvatske. U
muškoj konkurenciji J. Vištica ulazi sa najboljim pojedinačnim rezultatom nakon polufinalnih natjecanja, u finalnom natjecanju sa 590
krugova i nakon finala; za 0.60 kruga u decimalnom zbroju gubi prvo mjesto od našeg
olimpijca seniora Bojana Đurković iz Zagreba.

- ovi izdvojeni nastupi samo su šlag na torti
natjecanja koja su pratili strijelci i treneri SK
«Nosteria» Nuštar i odnose se isključivo na
natjecanja u disciplini STANDARD zračna
puška.
- Uskoro počinje ljetna stanka u provedbi aktivnog trenažnog procesa, te nam predstoji priprema za jesenski dio treninga, uređenje streljane, pokušaj nabavke streljačke opreme i dr.
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NOVOSTI IZ RADA
AERO KLUBA „FENIX“ CERIĆ
U prostorijama Doma tehnike u Vinkovcima, u subotu 10. ožujka 2012. g. upriličena je
svečanost dodjele nagrada najboljim klubovima
i pojedincima, mladim tehničarima, mentorima i
nastavnicima ispred Županijske zajednice tehničke kulture (ŽZTK). Slikom ak. slikara Joze
Matakovića, kao priznanje za postignute rezultate i aktivnosti u proteklom periodu, nagrađeni su
članovi AK „Fenix“ Cerić. Nagradi je također
doprinijela izuzetno kvalitetna organizacija
WORLD CUP-a u raketnom modelarstvu
„1. Fenix Cup-Vinkovci“. Također su nagrađeni
i pojedinci, članovi kluba, za natjecateljski dio
aktivnosti: Josip Županić, kao drugoplasirani
na rang listi za Svjetsko prvenstvo u raketnom
modelarstvu 2012. g., Boris Salak kao prvoplasirani i Dominik Majhen kao drugoplasirani na
županijskom natjecanju mladih tehničara, te
njihov mentor Edi Krajinović.
U subotu 17.03.2012. g. s početkom u 18
sati, u prostorijama kluba, održana je redovita
izborna Skupština Aero kluba „FENIX“ Cerić
uz nazočnost većine članova (ostali su opravdali

svoj izostanak). Predsjednik radnog predsjedništva D. Kuterovac pozdravio je sve nazočne,
nove i stare, članove kao i goste iz AK Osijek,
AK Borovo, ZK Vrabac - Vinkovci, CTK
Čeminac, prof. A. Gale tajnika ŽZTK, dr. sc. D.
Kraljević predsjednika GZTK, predstavnike
KUD-a S. Mađer - Cerić. Poseban gost Skupštine bio je prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić, Osječko-baranjski župan, koji se ispričao zbog kašnjenja radi obveza i koji je pozdravio sve nazočne uz isticanje vrlo dobre suradnje i realizacije
projekata Aeroklubova naše dvije županije. Na
Skupštini su donesene izmjene i dopune članaka
Statuta kluba i usvojen je novi žig kluba. Javnim
glasovanjem za predsjednika kluba izabran je
dipl.ing. Darko Krajinović, za potpredsjednika
dipl. ing. Hrvoje Čajkovac, za tajnicu kluba
ecc. Maja Jurić i za blagajnika ecc. Franjo
Krainović. Ostala tijela kluba također su izabrana javnim glasovanjem. Novoizabrani predsjednik podijelio je poklone i priznanja najzaslužnijim članovima kluba, nakon čega je uslijedio
skroman domjenak i druženje.

Glasnik općine Nuštar

U prostorijama OŠ Dragutina Kušlana u
Zagrebu, u subotu 12. svibnja 2012. g. održao se
„7. Kup grada Zagreba“, tradicionalno maketarsko natjecanje. Na natjecanju je sudjelovalo oko
desetak maketarskih klubova iz Hrvatske i oko
80 sudionika sa preko stotinu maketa u konkurenciji.
Boje Aero kluba „Fenix“ Cerić branili su
Damir Kuterovac, Igor Ujaković, Darko Krajinović i Mario Krijan (član iz Sl. Broda) sa
preko desetak izvrsnih maketa. U izrazito jakoj
konkurenciji najboljih maketara, medalje su
osvojili Igor Ujaković – zlato (vinjete) i Damir
Kuterovac – srebro i bronca
(zrakoplovi u mjerilu 1/32).
Manje uspješni bili su Darko
Krajinović i Mario Krijan sa
osvojenim četvrtim, petim i
osmim mjestom.
Aero klub „Fenix“ Cerić
dobio je pozivnicu za sudjelovanje na „1. Izložbi inovacija i
tehničkog stvaralaštva mladih
CERNA - EXPO-2012.“ koja
će se održati u OŠ „M. A.
Reljkovića“ u Cerni u terminu
od 14.-15. srpnja 2012. g. To
je prva izložba inovacija i
tehničkog stvaralaštva koju
organizira Udruga inovatora
„KIKY-INOVA CERNA“ u
suradnji s osnovnom školom
„M. A. Reljkovića“ iz Cerne, s
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ciljem da se ovom izložbenom
manifestacijom potakne daljnji
razvoj inovatorstva među mladima, kako u našoj sredini,
tako i dalje. Trenutni cilj ove
izložbe je okupiti i prezentirati
radove pojedinaca i Udruga
koje se bave tehničkom djelatnošću i stvaralaštvom, kao i
pojedince autore inovativnih
sposobnosti, te pomoći istima
u njihovom radu i razvoju. U
budućnosti ova bi se manifestacija trebala podići na županijsku razinu i okupiti još veći
broj izlagača i klubova, te
dovesti gospodarstvenike koji
bi bili zainteresirani za pojedine projekte i inovacije i/ili stipendiranje autora
pojedinih inovativnih projekata.
Na ovoj izložbi članovi AK „Fenix“ Cerić
prezentirati će radove iz područja raketne tehnike, raketnog modelarstva i zrakoplovnog modelarstva (RC modelarstvo), gdje će u posebno
predviđenom vremenu izložbe, na otvorenom,
demonstrirati letove natjecateljskih raketa, RC
elektro-jedrilica, te maketa raketa. Nakon završetka izložbe svim sudionicima organizator će
podijeliti diplome i priznanja za sudjelovanje, a
najboljima slijede medalje.
Darko Krajinović
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HSKPD „SELJAČKA SLOGA“
NUŠTAR
VINKOVAČKE JESENI
Članovi HSKPD «Seljačka Sloga» Nuštar
sudjelovali su na Dječjoj smotri folklora, folklornim večerima, te na svečanom mimohodu
46. Vinkovački jeseni.

DANI OBRANE I OPĆINE NUŠTAR
Povodom Dana obrane i općine Nuštar,
dječja folklora skupina imala je nastup u Marincima.

GOSTOVANJE
KUD „Lovor“ iz Trnjana i „Posudionica i
radionica narodnih nošnji“ iz Zagreba, uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
organizirali su manifestaciju „Obnavljamo baštinu“, reviju rekonstruiranih narodnih nošnji Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema.
Priredba se održala 19. studenog 2011.
godine u Trnjanima kod Slavonskog Broda.
Na reviji su predstavljene rekonstruirane,
novo izrađene ženske i muške narodne nošnje
Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Revijom
se želi potaknuti tradicijsko tekstilno rukotvorstvo i izrada narodnih nošnji.
Nošnje koje su biti predstavljene na reviji
prethodno su prošle stroge kriterije stručnog
žirija. Nošnju koju je na reviji nosila naša članica Martina Šarić, rekonstruirao je Nikola Šuća.
Uz pojedince, grupe i udruge koje su sudjelovale u natjecateljskom dijelu revije, programu je bio obogaćen nastupima folklornih skupina HSKPD „Seljačka sloga“ Nuštar, KUD
„Vesela Šokadija“ Gundinci, KUD „Lovor“
Trnjani, muška pjevačka skupina „Bače“ iz
Tenje, te tamburaška skupina Evergreen“, koja
je nastavila sviranje i na zajedničkoj večeri svih
sudionika manifestacije.

GOSTI U NUŠTRU
Članovi KUD-a „KOLO“ iz Narda, gostovali su 26. 11. 2011. g. u Nuštru, te su pred
50-ak ljudi, u bogatom programu prikazali pjesme i kola, Slavonije i Baranje, te splet Bunjevačkih kola.

Društvo broji oko 40-ak članova u dobi
od 14 do 35 godina, a s ovako pomlađenom
sastavom djeluju već 6 godina.
Nakon izvrsnog nastupa, večer je nastavljena druženjem u Vatrogasnom domu uz večeru, ples i pjesmu.

SVETI NIKOLA
Umjesto probe koja je bila na dan sv.
Nikole, dječjoj folklornoj skupini priredili smo
zabavu iznenađenja uz skromne prigodne poklone, te druženje uz ples, igru i pjesmu.
Uz veliku pomoć Ljiljane Vučković skupljene su plastične boce, te su od prodaje istih
kupljene grickalice i slatkiši. Da bi na zabavi sve
prošlo u najboljem redu pobrinuli su se Ljiljana
Vučković, Sanja Bogović i Ante Bekavac, te im
se ovim putem kao voditeljica dječje folklorne
skupine zahvaljujem na suradnji i pruženoj pomoći.

LJUBI BLIŽNJEGA SVOGA
U organizaciji Kazališta ''Mika Živković''
Retkovci od 28. siječnja do 18. veljače održala
se 24. Smotra kazališnog stvaralaštva u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je zasigurno
jedan od najznačajnijih događaja za kazališni
amaterizam u Hrvatskoj.
Dramska skupina HSKPD Seljačka sloga
predstavila se sa predstavom «Ljubi bližnjega
svoga» u režiji Ljerke Benčević, glumili su Danijel Toth, Đurđica Šarić, Domagoj Šimunić,
Gordana Ivančević, Jasna Toth, Senka Kubica,
Nikola Šuća, Tomislav Šarić, Ivan Butko - Gile,
Mihael Ivančević, Zlatko Rupčić, Damir Ćosić,
Terezija Ižaković, Martina Šarić, Goran Boronjek.
Na samoj završnici smotre, 18. veljače,
najuspješnije predstave na ovogodišnjoj smotri
izabralo je prosudbeno povjerenstvo u čijem
sastavu su biti izv. prof. art. Mira Perić Kraljik,
prof. Ivana Petričević te Jasna Puljić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivankovo i nekadašnja glumica u retkovačkoj dramskoj družini.
Nominirani smo za najuspješniju scenografiju, (Danijel Toth i Goran Boronjek), za
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najbolju predstavu po ocjeni gledatelja,
te žirija, a nagradu smo dobili za
najbolju kostimografiju i to Nikola
Šuća, nagradu za najuspješniju
odigranu mušku ulogu dobio je
Domagoj Šimunić, a za najuspješniju
odigranu žensku ulogu nagradu je
dobila Gordana Ivančević
S istom predstavom predstavili
smo se i Nuštarskoj publici, s tim da je
ista bila humanitarnog karaktera, za
pomoć i podršku našoj članici Petri
Suton.

BARANJSKI BEČARAC 2012.
Kulturno-turistička
manifestacija 'Baranjski bećarac'
ove se godine održala 1. i 2. lipnja u
Topolju. 'Baranjski bećarac' održava
se pod generalnim pokroviteljstvom
Općine Draž, pokroviteljstvom ministarstava turizma i kulture, Osječko-baranjske županije i njenog
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, a uz
supokroviteljstvo turističkih zajednica Županije i Općine Draž.
Program je podijeljen na dva dana, članovi KSKPD Seljačka Sloga
Nuštar, sudjelovali su drugo dana manifestacije i
to na okupljanju KUD-ova u Šokačkoj kući,
zatim na Svečanom mimohod uz svečane zaprege, te na smotra folklora na kojoj su nastupali
KUD-ovi 'Baranjac' Topolje, 'Mladost' Odra-Zagreb, 'Seljačka sloga' Gajić, 'Seljačka sloga' Nu-

štar, 'Seljačka sloga' BPS, 'Kolo' Nard, 'Gara'
Gara, 'Mladi šokci' Duboševica, 'Drenjanc' Drenje, 'Sloga' Draž i 'Tomislav' Donji Andrijevci.
Nakon večere i okrijepe zabava i druženje je
nastavljeno na Šokačkom veselju uz TS “Slavonski dukati”.
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BAŠKA JE MALO SELO, UVJEK JE VESELO………..
Članovi KD Šoto bili su nam domaćini od 22. 25. 06. 2012. g. na uzvratnom gostovanju i kulturnoj
razmjena između dviju općina koje su potpisale
povelju prijateljstva.
Dana 23. lipnja 2012. g. u cjelovečernjem nastupu predstavili smo će Bašćanima i njihovim
gostima sa pjesmom i plesom u izvedbi folklorne,
pjevačke i tamburaške skupine, te je dramska skupina
izvela predstavu «Spas u zadnji čas» u režiji Ljerke
Benčević, (glumci: Senka Kubica, Gordana Ivančević,
Mihael Ivančević, Terezija Ižaković, Danijel Toth,
Jasna Toth, Martina Šarić, Dario Marošević, Nikola
Šuća) kao i humoristični monolog u izvedbi Tomislava Šarić.

Članovi KD Šoto organizirali su nam nekoliko izleta i
posjeta kulturnim znamenitostima Baške, kao i divan večernja druženja uz glazbu, iće i piće.

BIJEG OD VRUĆINA NA SLAVETIČKIM BREŽULJCIMA
30. lipnja 2012. g. u prostoru malonogometnog
igrališta u Slavetiću KUD LIPA organizirao je kulturno-zabavnu manifestaciju "Pod onom starom lipom".
Riječi su to omiljene pjesme koja se pjeva u slavetićkom kraju, a lipa je ta koja kroz pjesmu doziva da
u njenoj hladovini mladi kuju planove za budućnost i
snuju mladenačke snove, pjevaju, plešu i ljube. A kad
ostare lipa je i dalje tu da se odmore i prisjete na sve
lijepe trenutke u životu.
Pozvani smo da pjesmom, glazbom i
plesom iz slavonske ravnice, dukatima
ukrašenim nošnjama, te s glumačkom ekipom, koja djeluje u sklopu HSKPD-a
SELJAČKA SLOGA, uveličamo ovu manifestaciju na uzvratnOm posjedu KUD-u
Lipa Slavetić, koji su bili naši gosti na
Vinkovačkim jesenima prošle godine.
Uz hranu, piće, tombolu i štandove
lokalnih udruga do jutarnjih sati zabavljao
nas je Staccato band.
Gordana Ivančević
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Novosti iz KUD-a „Slavko Mađer“ Cerić
Kulturno-umjetničko društvo „Slavko
Mađer“ Cerić je nakon prošlogodišnje promjene
vodstva KUD-a, nastavio raditi novim poletom i
intenzitetom, okupljajući ponovno bivše članove, ali i one koji tek uče plesati ili svirati, ističe
predsjednik Vjekoslav Podoreški. Velik napre-

dak učinili su članovi tamburaške sekcije pod
vodstvom Ivana Colarića, a odraslu folklornu
skupinu marljivo uvježbava Dario Grčić. Djeca
su i dalje najbrojnija skupina društva pod vod-

stvom Marije Maslov, koja također radi i pjevanje u KUD-u, posebice sa ženskom pjevačkom
skupinom. Pripremajući se za predstojeću proslavu 40. godina od osnutka, KUD je tijekom
ovih pola godine nastupio na nekoliko smotri od
kojih izdvajamo nastup na Smotri folklora u
Otrovancu (Virovitičko-podravska županija).
Društvo je gostovalo na „Velaluškim svečanostima“ od 6. do 9. srpnja u Vela Luci. Bio je
to izvrstan nastavak višegodišnje suradnje ovih
dvaju KUD-ova. Na cjelovečernjem programu
uz Velaluške klape i KUD, nastupila je cerićka
starija dječja skupina, a odrasli folkloraši predstavili su žetvene običaje i koreografiju „Oj
rastiću šušnjati“. Osim službenih nastupa svima
će u sjećanju ostati i zajednička druženja i izleti
uz pjesmu i ples, a sklopljena prijateljstva
nastojat će se i dalje održavati.
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Bogat nastupima, lipanj je obilježilo i gostovanje djece u susjednu Osječko-baranjsku
županiju gdje su nastupili kao gosti u Udruzi
„Šokačka grana“.

Dječja skupina pozvana je kao najbolja
skupina naše županije sudjelovati na Malom
Šokačkom sijelu u Županji 11. veljače, gdje su
predstavili igre, kola i plesove. Osobito su ponosni na rekonstruirane, ali izvorne nošnje, obuću,
češljanje… te su ponovno pozvani u lipnju na
već tradicionalne Čobanske igre. Bila je to prigoda pokazati kako su se naši stari igrali, naučiti
nove igre, ali i natjecati se u starim, nekim već
pomalo zaboravljenim igrama: skakanje u vreći,
dizanje kolca, kike-robe… Djeca su bila najspretnija u trčanju u paru vezanih nogu te su u
toj igri osvojili prvo mjesto.

Posebno je svečano bilo na Tijelovo jer je
nakon više od četvrt stoljeća Tijelovska procesija održana i u Ceriću. Procesiju i svečano euharistijsko slavlje predvodio je župnik Slavko
Vranjković istaknuvši radost i zahvalnost svim
vjernicima koji su osjetili potrebu da nakon dugih 28 godina ponovno zajednički sudjeluju u
čašćenju Presvete euharistije. Iako je većina nošnji, ponjavaca, otaraka… uništena u Domovin-
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skom ratu, mještani su se svesrdno unijeli u
uređenje sivnica te pokazali kako su žene
tijekom proteklih godina marljivo radile i još
uvijek izrađuju ruho onako kako ih učile
njihove bake.
Marija Maslov
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DVD Nuštar

osnovano

1893. godine

Križnog Puta 57, 32221 Nuštar, tel: 032/386 688, fax: 032/386 688, e-mail: dvd-nustar@hi.t-com.hr
ŽRN – PBZ: 2340009 – 1100209606 • M.B.: 3357040 • O.I.B.: 22978480370
http://www.dvd-nustar.hr

Aktivnosti DVD Nuštar, studeni 2011. – srpanj 2012.
¾ 21. studenoga 2011. djelatnici poduzeća
„Suton“ otpočeli su zemljane radove i kopanje temelja za aneks zgrade vatrogasnog doma DVD Nuštar. Dogradnja doma je prijeka
potreba jer sadašnji prostor ne zadovoljava
potrebe i nije moguće pospremiti svu opremu
koju posjeduje naše društvo, a koju moramo
posjedovati sukladno Zakonu o vatrogastvu.
Kako nam je u planu nabavka novog vatrogasnog navalnog vozila, a u budućnosti i
kombi vozila, prinuđeni smo iznaći trajnije
rješenje koje bi zadovoljilo sadašnje i buduće
potrebe. Upravni odbor DVD-a, razmotrivši
sve aspekte, odlučio se na ovaj korak dogradnje vatrogasnog doma kojim će riješiti problem nedostatka prostora.

nog odijela (hlače + bluza), zaštitnih kožnih
čizama i zaštitnih kaciga. Oprema je vrijednosti 70.000,00 kn.
¾ 20. prosinca 2011. godine vatrogasci DVD
Nuštar su preuzeli vrijednu vatrogasnu opremu koja zadovoljava sve norme. Opremu
smo dobili zahvaljujući zalaganju saborskog
zastupnika g. Tomislava Čuljka i načelnika
općine Nuštar g. Stipe Tomića, koji su se založili za naše vatrogasno društvo kod čelnih
ljudi Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Donirana oprema DUZS će povećati učinkovitost i sigurnost naših vatrogasaca, a samim
time ćemo i uspješnije obavljati povjerenu
nam zadaću općine Nuštar u zaštiti od požara. Ovim putem također želimo istaknuti vrlo
dobru suradnju s tijelima općine Nuštar bez
čijeg razumijevanja ne bi bili, ističemo ovo s
ponosom, jedno od najboljih vatrogasnih društava u našoj županiji, a i šire, te kao takvi
pridonosimo ukupnom boljitku naše općine.
Donirana vatrogasna oprema (vrijednosti cca
35.000 kn) se sastoji od: 10 pari čizama za
šumske požare, 10 kombinezona za šumske
požare, 10 „C“ cjevina, 5 „B“ cjevina, 10 pari rukavica, 5 pari vatrogasnih cipela, te 2
nastavka za hidrante.

¾ Tijekom prosinca 2011. godine nabavljeno je
deset kompleta zaštitne vatrogasne opreme
od firme HEMCO, koja se sastoji od zaštit-

¾ 25. veljače 2012. održana je 119. redovna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Nuštar, koja je počela u 18:00 sati u
prostorijama vatrogasnog doma u Nuštru.
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Skupšti su nazočili uz članove društva brojni
gosti i mještani Nuštra. Svojom nazočnošću
su nas počastili: načelnik općine Nuštar (Stipo Tomić), izaslanik VZ VSŽ (Martin Franjić), predstavnik DUZS PUZS Vukovar (Ivo
Milić), predstavnici GSS Stanice Vinkovci
(Nada Andabak), kontakt policajac (Dragan
Jakopiček), te predstavnici prijateljskih
vatrogasnih društava DVD Vukovar, DVD
Jarmina, DVD Komletinci i DVD Budrovci.

¾ 07. ožujka 2012. je prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova počeo tečaj za zvanje vatrogasac i vatrogasac I. klase koji će pohađati
trideset kandidata, članova DVD Nuštar.
Tečaj je uz pomoć VZ VSŽ organiziralo
DVD Nuštar, a predavači će biti vatrogasni
časnici VS VSŽ. Predavanja će biti u sali
vatrogasnog doma DVD Nuštar, a praktični
dio će se obavljati u dvorištu DVD-a. Trajanje tečaja je 74 sata od čega je teorije 34 sata
a vježbe 40 sati.
¾ 06. svibnja 2012. obilježen je skromno i radno Dan vatrogasaca Florianovo u krugu
našega društva. Stariji članovi društva su
prikupili novac i počastili sve članove društva roštiljem i pićem, a usput je napravljena
i vježba natjecateljske ekipe seniora. Ovo je
nastavak dobrih vjetrova koji pušu u našem
društvu i naša svijetla budućnost.
¾ 07. svibnja 2012. učenici drugih razreda OŠ
Zrinskih iz Nuštra su predvođeni svojim
nastavnicima bili u posjeti Našem DVD-u.
Kako je ovaj posjet bio edukativnog
karaktera zapovjednik Tadija Milić i njegov
zamjenik Christian Barišić su ugostili iste, te
im prezentirali mogućnosti i opremu našeg
društva.

¾ 10. svibnja 2012. održani su ispiti za zvanje
"vatrogasac" i "vatrogasac I klase" u
vatrogasnom domu u Nuštru. Ispitu su
pristupila 23 kandidata iz tri DVD-a (Nuštar,
Spačva i Jarmina), pred komisijom u sastavu:
Antun Jelić, Krešimir Jelić, Ivan Čeple i
Martin Franjić. Ispit za vatrogasca su položili
sljedeći kandidati iz DVD-a Nuštar:
Domagoj Dolić, Kristina Gilja, Domagoj
Ižaković, Kristian Jazvo, Katarina Kozina,
Barbara Kruhoberec, Marko Mesić, Ivana
Mihaljević, Matea Milić, Tena Milić, Dijana
Rendulić, Mirko Ružić, Ante Velić, Adela
Vištica, Josip Vištica.

36

Glasnik općine Nuštar

Požari i intervencije
¾ Tijekom 2011. godine DVD Nuštar je izašao
na 50 intervencija od toga 31 požarnu, 2
tehničke, 16 ostalih, te izlazak na 1 lažnu dojavu.
¾ U 2012. godini, do 13. srpnja bilo je 26 vatrogasnih intervencija od kojih: 17 požarnih,
3 tehničke, te 6 ostalih intervencija.

Aktivnosti natjecateljskih ekipa
¾ 29. travnja 2012. održano je u Belišću 1. kolo
kupa HVZ za mladež. Ekipa ženske mladeži
DVD Nuštar zauzela je 1. mjesto od 16 ekipa
koje su nastupile, a ekipa muške mladeži je
zauzela 4. mjesto od 22 ekipe. Ženska mladež je osvojila pehar za pobjednika i zlatne
medalje, a muška mladež je osvojila zlatne
medalje. Ovo je odličan rezultat i potvrda
dobroga rada s natjecateljskim ekipama.
¾ 27. svibnja održano je u Koprivnici 2. kolo
kupa HVZ za mladež gdje je DVD Nuštar
sudjelovao s dvije ekipe, a istoga dana je u
Otoku održano županijsko natjecanje za seniore gdje su također sudjelovale naše dvije
ekipe. U Koprivnici je ekipa ženske mladeži
osvojila prvo, a ekipa muške mladeži drugo
mjesto. U Otoku je ženska seniorska ekipa
osvojila drugo, a muška seniorska ekipa sedmo mjesto.
¾ 01. srpnja 2012. u Popovači je na stadionu
NK Moslavac održan 14. kup "Marijan Brlaković", ujedno i 3. kolo kupa HVZ za djecu i

mladež. DVD Nuštar je sudjelovalo s dvije
ekipe djece i dvije ekipe mladeži. Ženska
ekipa djece je zauzela 21. mjesto, ekipa muške djece je zauzela 22. mjesto, ženska ekipa
mladeži je zauzela 2. mjesto, a ekipa muške
mladeži je osvojila 5. mjesto.
Pehar za drugo mjesto je osvojila ekipa ženske mladeži trenutno vodeća u kupu HVZ
2012., kojoj je ovo treći pehar u ovogodišnje
kupu HVZ (Belišće 1. mjesto, Koprivnica 1.
mjesto i Popovača 2. mjesto). Pehar je u
Popovači također osvojila i ženska dječja
ekipa koja je bila najbolja u vatrogasnim
igrama, koje se organizirane u sklopu natjecanja. Ovo je još jedan dobar rezultat našega
DVD-a i potvrda dobroga i marljivoga rada.
¾ Ženska ekipa vatrogasne mladeži DVD
Nuštar je od 05. do 08. srpnja sudjelovala na vatrogasnom natjecanju u Hürmu (Austrija) gdje je dospjela zahvaljujući pobjedi u kupu HVZ 2011. godine. Ovo je bilo prvo međunarodno
natjecanje na kojem su pripadnici
DVD Nuštar sudjelovali i to vrlo uspješno. Natjecanje je bilo organizirano
na principu kampa (532 šatora na više
od 20.000 m2) gdje je nastupilo 385
ekipa mladeži s 4.839 natjecatelja, a
isto je bilo izlučno natjecanje mladeži
pokrajine Donja Austrija (40. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend). Uz
DVD Nuštar koje je predstavljalo
Hrvatsku još su kao gosti nastupile
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Ostale aktivnosti
¾ Tijekom boravka u Koprivnici 27. svibnja,
na natjecanju u 2. kolu kupa HVZ, mladež
DVD Nuštra je rado prihvatila poziv zapovjednika JVP Koprivnica Slavka Tucakovića
i posjetila postrojbu profesionalnih vatrogasaca kojom zapovijeda. Ovo je bio nadasve
koristan susret u kojem se mladež upoznala s
tehnikom kojom raspolažu profesionalni vatrogasci.

ekipe mladeži iz Poljske, Njemačke, Nizozemske, te više ekipa iz drugih austrijskih
pokrajina, koje su se također natjecali kao
gosti. Naša ekipa je zauzela uvjerljivo prvo
mjesto s 1.045 bodova ispred poljske ekipe
koja je zaostala 17 bodova iza naših cura, a
još je vredniji rezultat obzirom da su se
natjecale protiv muških ekipa.

¾ DVD Bedekovčina (Krapinsko-zagorska županija) je proslavilo 03. lipnja 100 godina
postojanja, a proslavi su prisustvovali između
ostalih i predstavnici našega DVD-a. Vatrogasci DVD Bedekovčina su se potrudili i
organizirali na zavidnom nivou proslavu
100-te obljetnice postojanja svoga društva.
Proslava je trajala tri dana (petak, subota,
nedjelja) uz nastupe KUD-ova, folklornih i
pjevačkih skupina, mažoretkinja i dvije limene glazbe, a za istaći je nastup popularne
klape DVD-a Žrnovica sv. Florijan. Proslava
je završila u nedjelju veličanstvenim mimohodom sudionika vatrogasaca iz prijateljskih
društava iz skoro cijele Hrvatske i vatrogasaca iz susjedne Slovenije

Zamolba
DVD Nuštar će 2013. godine proslaviti
120 godina rada i postojanja, a povodom toga
u planu je izdavanje prigodne monografije
koja bi dala cjelokupan kronološki pregled
rada i djelovanja Društva. Kako bi što bolje
prezentirali i predstavili 120 godina, koji su
na ponos svim mještanima Nuštra, slobodni
smo zamoliti za pomoć u prikupljanju
pisanih materija, fotografija, novinskih
članaka, i dr. koji se nalaze u vlasništvu ili
zbirkama kod privatnih osoba. Svi materijali
koji nam se ustupe, nakon skeniranja će biti
vraćeni vlasnicima. Ovo činimo kako ni jedan
pojedinac ne bi bio nespomenut izostavljen ili
zaboravljen.
UPRAVNI ODBOR
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Ženska ekipa vatrogasne mladeži DVD Nuštar je od 05. – 08. srpnja sudjelovala na vatrogasnom
natjecanju u Hürmu (Austrija) gdje je dospjela zahvaljujući pobjedi u kupu HVZ 2011. godine.

Ovo je bilo prvo međunarodno natjecanje na kojem su pripadnici DVD Nuštar sudjelovali i to
vrlo uspješno. Natjecanje je bilo organizirano na principu kampa (532 šatora na više od 20.000 m2)
gdje je nastupilo 385 ekipa mladeži s 4.839 natjecatelja, a isto je bilo izlučno natjecanje mladeži pokrajine Donja Austrija (40. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend). Uz DVD Nuštar koje je
predstavljalo Hrvatsku još su kao gosti nastupile ekipe mladeži iz Poljske, Njemačke, Nizozemske, te
više ekipa iz drugih austrijskih pokrajina, koje su se također natjecali kao gosti. Naša ekipa je zauzela
uvjerljivo prvo mjesto s 1.045 bodova ispred poljske ekipe koja je zaostala 17 bodova iza naših cura, a
još je vredniji rezultat obzirom da su se natjecale protiv muških ekipa.
Boravak u Austriji će djevojke dugo pamtiti po lijepim trenutcima, a nadasve po odličnoj organizaciji i ljubaznim domaćinima koji su nam uvijek bili na raspolaganju. Osim uobičajenih natjecanja
boravak je bio ispunjen raznim sadržajima kao: odbojka na pijesku, logorska vatra, stolni tenis, veliki
šah na livadi, bazen s vodom, jumping, karaoke show, penjanje po umjetnoj stijeni, vožnja bicikala,
nogomet na livadi (nalik na stolni nogomet), te mnogi drugi sadržaji. Posebno hvala vodstvu kampa
UL-Süd na čijem čelu je bio gospodin Bernhard HERMANN, hvala austrijancima, hvala Austriji.
Fotografije s nastupa možete vidjeti na našoj Internet stranici
http://www.dvd-nustar.hr, a više fotografija, video zapisa, i ostalog možete
vidjeti na službenoj stranici natjecanja http://www.feuerwehrjugend-noe.at
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Mažoretkinje općine Nuštar
U nedjelju, 01. travnja 2012. godine, u sportskoj dvorani u Borovu Naselju održano je Regionalno prvenstvo
mažoretkinja Istočne i Sjeverne Hrvatske. Na natjecanju se okupilo mažoretkinja iz 10-ak gradova. U konkurenciji
gradova; Đakova, Iloka, Vukovara,
Osijeka, Županje, Virovitice, Nedelišća, Oroslavja, Lobora i Kotoribe,
Udruga mažoretkinja Općine Nuštar u
juniorskoj skupini osvojila je 2. mjesto.
U solo kategoriji juniorki, mažoretkinja Ana
Pastor osvojila je odlično 2. mjesto i time se plasirala na Državno prvenstvo u Rijeci 11. - 13. 05.
2012. godine.
Na 16. Državnom prvenstvu koje se održalo u
Rijeci od 11. - 13. svibnja 2012. godine, sudjelovalo
je 1500 djevojaka iz cijele Hrvatske. Birao se najbolji tim koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu. Mažoretkinje općine Nuštar osvojile su visoko 5. mjesto. Mažoretkinja Ana Pastor je
u kategoriji solo juniorke osvojila broncu, te se
priključila Zagrebu i Vukovaru u predstavljanju
Hrvatske na Europskom prvenstvu koje se ove
godine održava u Francuskoj u gradu Mezametu od
30. kolovoza do 02. rujna.

Organizator
prvenstva
bio je Hrvatski mažoret savez
koji ima preko 10.000 članica,
uz pokroviteljstvo Grada Rijeke
i Primorsko-goranske županije.

ISSN 1846-713X

Tragovi povijesti

Broj 23 - godina VII - srpanj 2012.

Vuka nekad i sad.
Ljeto se provodilo na njenim obalama. Naučili smo plivati. Nisu smetale ni krave koje su se
došle napojiti, ni košnja drezge koja je danima plutala k Dunavu. Igrala se „vija“ rađale se nove
ljubavi, hvatali se šarani po „rupama“, vukle se mreže od „firangli“ skakalo se s drvenog mosta u
„dubljak“, ribiči uživali u ribi koja miriše.
Nekoliko kupališnih točaka je funkcioniralo cijelo ljeto – „Željezni most“, „Bunarić“, „Glina“,
„Drveni most“, „Kod velike vrbe“.
U nekoliko decenija „velikom brigom“ i „očuvanjem okoliša“ pretvorili smo Vuku u starijima
neprepoznatljiv kanalić.
Možemo li je vratiti.
Mnogi su uspjeli – možemo i mi.

besplatni primjerak

