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Poštovane i poštovani.
Dobili smo papu. Papu, za nas simboličnog imena Franjo. Papu koji je svojim prvim porukama i nastupom ulio novu nadu u ovaj ubrzani, materijalnome
okrenuti svijet. Poslao je papa poruke o nužnosti solidarnosti, o skrbi za siromašne koji nam stalno trebaju biti na umu, o nužnosti kontroliranja divljeg iskorištavanja planeta na kojemu živimo. Svojim primjerom je pokazao koliku mu je blizak svaki čovjek, koliko želi neposrednu komunikaciju sa svijetom. Komunikaciju otvorenosti, čistog srca i ljubavi.
Gdje smo mi?
Uronjeni u sve težu svakodnevicu nejasno vidimo bitne stvari.
Podjele po različitim, počesto bizarnim osnovama postale su nam
svakodnevica. Ovaj mali raj na zemlji pretvorili smo u krizno grcanje.
Trg dr. F. Tuđmana 1
Možemo li drukčije?
32221 Nuštar
Siguran sam da možemo. Otvorimo volju suradnji – malo nas je,
tel. 388 921, 388 922,
mali smo narod, moramo upotrijebiti svačiju dobru volju – politički
fax. 388-924
predznak manje je bitan. Slušajmo poruke novoga pape i upotrijebimo
www.nustar.hr
barem mali dio u svakodnevnom životu. Rezultati će ubrzo biti vidljiglasnik@nustar.hr
vi, pozitivni, osvježavajući. Stvorimo polje nade zajedničkim napoIzdavač:
rom. Neka naša mala zajednica bude primjer suradnje i dijaloga cijeloj
Općina Nuštar
Hrvatskoj.
Vama i vašima, od srca želim sretan Uskrs.
Za izdavača:
Stipe
Tomić, načelnik
Vaš načelnik

Urednik:
Josip Ivanković
Dragi čitatelji glasnika! Konstituiranjem
Općinskog vijeća prije četiri godine preuzeli
smo na sebe odgovornost vođenja općine na
dobrobit svih mještana.
U ove nepune četiri godine održali smo
32 sjednice vijeća općine, trudeći se, u ovim
teškim gospodarskim vremenima, donositi
odluke koje će osigurati nesmetan razvitak
općine i stvoriti preduvjete u kojima će općina
biti ravnopravan natjecatelj u sastavu EU.
Kao što je prilagodbe vršila vlada RH, tako
smo i mi na lokalnim razinama morali usklađivati
akte i djelovanje na području lokalne samouprave.
Ističem odluku općinskog vijeća o osnivanju trgovačkog društva „Monosterium“ d.o.o. za
trgovinu i komunalne usluge u vlasništvu općine,
koje je započelo s radom 3. 1. 2011. godine, podijeljeno je u četiri smjera, te bi u budućnosti omogućilo općini snažniju ulogu u poticanju gospodarstva i organizaciji gospodarskih djelatnosti na
korist mještana općine.
Djelatnosti poduzeća su:
- komunalna djelatnost - obavlja komunalne djelatnosti na području općine
- dimnjačarska služba - obavlja dimnjačarske poslove na području općine

Uredništvo:
Mario Žokvić,
Željko Maršić
- uprava groblja - održava groblja
te organiziranje sahrana
- izrada razvojnih projekata u
cilju razvoja naše općine.
Sve navedene odluke ne bi
bile ostvarene da nije bilo iskrenog zajedništva
vijećnika pri donošenju istih. Naglašavam da su u
većini slučajeva odluke donošene jednoglasno.
Dragi sumještani kao predsjednik općinskoga vijeća mogu izraziti zadovoljstvo brojnim
postignućima u našoj općini, kao i dobru suradnju
načelnika i vijeća, što je bio preduvjet realizacije
učinjenog, unatoč teškim vremenima, a dokaz je
ustrajnog rada vijećnika naše općine. Nadamo se
da smo svojim radom i zalaganjem svih članova
vijeća te načelnika općine, pridonijeli još jednom
kvalitetnom pomaku u izrastanju općine Nuštar u
jednu od najljepših općina na području Vukovarsko-srijemske županije. Ukazali ste nam povjerenje, vjerujem da smo ga opravdali i nadam se da
ga zaslužujemo još jednom. Hvala Vam.
Predsjednik Vijeća općine Nuštar
Ivan Pezić
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Za Katoličku Crkvu i njene vjernike 11. 2.
2013. ostat će povijesni dan. Toga je popodneva
papa Benedikt XVI., tijekom savjetovanja sa kardinalima prisutnima u Rimu, najavio svoje odreknuće
od službe Petrova nasljednika, koju obavlja od 19.
travnja 2005. godine.

U Zakoniku crkvenog prava iz 1983. g. stoji:
„Ako se dogodi da se rimski prvosvećenik odrekne
službe, za valjanost se traži da odreknuće bude slobodno i da se očituje prema propisima a ne traži se
da ga tko prihvati.“ Tako je Katolička Crkva od 28.
veljače imala upražnjenu stolicu (sedevacante) i
umirovljenog papu. Teoretski je to bilo moguće, što
donosi i sam Zakonik, ali se u praksi nije dogodilo
već stoljećima, i zbog toga je ova „vijest“ obišla
svijet kao veliko iznenađenje. Odricanjem od papinske službe, Benedikt XVI. pokazao je svu svoju istinsku hrabrost i poglavarsku veličinu. Njegov čin
je vrijedan svakoga poštovanja. Naša mjesna i domovinska Crkva pamtit će Svetog Oca po uzdignuću naše biskupije na rang Nadbiskupije i metropolitanskog sjedišta prigodom našeg zahvalnog hodočašća u Rim u travnju 2009. godine, kao i u prigodi
njegova apostolskog pohoda našoj domovini u
lipnju 2011., te našeg zahvalnog hodočašća u Rim
početkom Godine vjere, u studenom 2012.godine.
Sa zahvalnošću se trebamo podsjetiti i njegova čina
uspostave Đakovačko – osječke crkvene pokrajine.
Sada se papa emeritus povukao u mirovinu, a Katolička Crkva je dobila novoga papu, kojemu je, sada
već bivši papa, obećao svoju podršku i poslušnost.
Za papu emeritusa i njegov plodan pontifikat, služene su diljem naše domovine mise zahvalnice.

Jorge Mario Bergolio - papa Franjo - inauguriran je kao 266. poglavar Vatikana i Rimokatoličke
crkve. Službu je preuzeo na blagdan svetog Josipa,
(19. 3.), zaštitnika Crkve, uz prisustvo skoro milijun
vjernika i 132 državna izaslanstva, te mnoge vjerske poglavare.
Zanimljiva je činjenica da je sadašnji papa
Jorge Mario Bergoglio, rođen 17. prosinca 1936. g.,
Argentinac, sada već bivši kardinal Buenos Airesa,
prvi papa u povijesti koji nosi ime Franjo. Još se
nikada tako nije zvao nijedan rimski prvosvećenik,
a tim je izborom i prekinuta jedna dugogodišnja tradicija. Zbog nejasnoća oko imena morao je reagirati
i vatikanski glasnogovornik o. Federico Lombardi,
koji je objasnio da se novi papa zove jednostavno
Franjo, a ne Franjo I. Ako koji papa poslije Franje
uzme njegovo ime, tada će sadašnji papa Franjo postati Franjo I. Od večeri 13. ožujka 2013. još je nekoliko „apsolutnih“ novosti u povijesti Crkve: prvi
put Crkva je dobila papu iz Južne Amerike, prvi je
put jedan isusovac postao papa i prvi je put od
1100. izabrao novo papinsko ime. Novi papa oduševio je vjernike svojom jednostavnošću i skromnošću. Njegovo ime Franjo asocira na „asiškog siromaška“ koji je svojevremeno pokrenuo obnovu
Crkve, slijedeći put siromaštva, poniznosti i čistoće.
Molimo se za našega papu, jer nas je on molio, da molimo za njega.

Pravo ime
Početak

Jorge Mario Bergoglio
13. ožujka 2013.

pontifikata

Zlata Gilja, dipl. teol.
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«Samo vjerom gradimo most od zemlje do
vječnosti, svijetli luk do neba, a on opet i iznova pada, nikako da se spoji nad ponorom smrti, s polovinom mosta koji raste s druge obale.»
Čuo je to u Crkvi u korizmenoj propovijedi.
Uznemiren. Nije do kraja shvatio smisao, još manje
svrhu svakodnevnog umiranja. Sve mu se to pričinilo kao uzaludan napor da se prijeđe granica. Započeo je Veliki Tjedan muke, smrti i uskrsnuća Kristova. Križ mu nije davao odgovore na postavljena
pitanja.
Prije nekoliko mjeseci, izgubio je sina, a sada, od svega i nakon svega, razbolila se i žena. Prepukla od tuge. Gledao ju je krišom da ne primijeti
suze.
Svjetlo na njezinu licu. Obasjana u polutami
sobe izgledala je kao da je sišla s Caravaggiova
platna. Tople tamne sjene u kosi naglašavale su anđeosku bjelinu lica i mali madež na gornjoj usni.
Učini mu se da spava. Primjetni trzaji poluzatvorenih očiju odavali su nemiran san i bolest
koju je nosila.
«Umro bi' za tebe» ponavljao je uznemiren,
«da ti moja smrt može vratiti zdravlje.»
Otvorila je oči. Sjale su kao dvije nemirene
žeravice. U njima se ogledavalo svjetlo noćne lampe.
«Probudio sam te. Strah me da te ne izgubim,» prošapta nježno vlažeći vlažnom maramicom
njezine ispucale usne.
Šutjela je. Soba je mirisala na lijekove i ustajali dah bolesnice.
«Nisam ni spavala,» oglasi se s mukom. «Pokušala sam moliti….sve sam zaboravila..i riječi i
molitve. Sve»!
«I patnja ti je molitva,» reče. «Ti si me tako
učila kad je naš sin….bio na umoru.»
«Vjerujem da je tako», prošapta. «Tako bi
trebalo biti. Misli mi lutaju. Nikako da ih skupim,
da se usredotočim na vas koji ostajete. Prepustim se
nemoći i tonem, tonem u meke jastuke, maglu,
ponor. Slušam: cijeli dan i jučer pada kiša, sniježi u
ovo vrijeme. Moje su oči izvori.»
«Popij vode». Htio je prekinuti njezino kazivanje, vratit joj vedrinu.
«Ništa se nije promijenilo to što si u krevetu,
a mi sami. Marija kuha. Ivan se vraća kući odmah
nakon škole. Pomažu mi. Kaže da je zaljubljen.
Molim te, zamisli…on više nije mali mamin dječak,
on je…»
«Odrastaju bez mene i moje pomoći, savjeta,» prekinu ga u kazivanju. Djeci ću napisati neke
opomene, savjete, da kad me ne bude…» «Dovolj-

Glasnik općine Nuštar

no si učinila za njih i činiš. Slušam te noću dok
moliš. Misliš da spavam? Zatomljujem plač i molim
s tobom. Potiho. «Možda je ova bolest trebala da
nađeš vremena za mene, da mi….» «Bio sam razasut u stotine stvari i poslova. Oprosti!» «Opraštam,
naravno. Koliko smo godina zajedno a zaboravio si
datum moga rođenja, našeg vjenčanja. Sada mi
donosiš cvijeće.» «Brinuo sam se, radio, novce donosio, gradio», odgovori. U glasu mu se nazirala
srdžba. «To je dobro, ali bi voljela da si više bio sa
mnom i djecom…. kao sada, u bolesti.»
Dugo su šutjeli s rukom u ruci. Njezine su
bile hladne. Imala je pravo. Ni sada, dok je drži za
ruku, nije siguran koja je boja njezinih očiju.
«Da bar načas možeš pobjeći od sebe i svojih
misli, odmoriti se, bilo biti lakše. Ne brini za nas.
Što nam nedostaje osim tebe? Pripreme za Uskrs
teku uobičajeno. Pozvat ću svećenika da te ispovijedi i ja ću..» Govorio je dugo i brzo ne bi li joj oduzeo priliku da progovori. Bojao se da ga ne podsjeti
na propuste koje je u zadnje vrijeme htio nadoknaditi.
«Opet cvijeće na jastuku,» reče. «Hvala ti. Je
li to zakašnjela nježnost?»
«Nije! Ne govori o sebi kao da si nekadašnja,» procijedi kroz suze. «Postoji nada. Mnogi su
se zauzeli da te prime u kliniku, u Padovu, a tamo
presađuju…a tamo je sveti Antun zagovornik i naš
zemljak Leopold.»
Osjeti njezinu ruku na usnama. Zašuti. «Ima
li smisla nadom tješiti beznadne, zdravljem i čudom
bolesne ?»
«Kad ozdravim, ako ozdravim, zajedno ćemo
u Baziliku zahvaliti Bogu i Svecu.»
«Jedva čekam taj dan, a do tad ću s Kristom
nositi križ, a ti si moj Šimun Cirenac» reče i zašuti.
«Sve ove godine,» nastavi, «od kad nam se
sin razbolio, umro, do sada, nudim ti samo nevolju.
Imaš ženu kao da je nemaš. Ne zaslužuješ to ni ti ni
djeca. Žao mi je što ti nisam pružila više.»
«Zar mi nisi darovala najbolje godine, djecu,
ljubav? Nama nije ništa teško kad te volimo!»
«Tako si pažljiv i dobar. Ljubav je, kažu,
drugo ime za bol. Zbog toga se osjećam lijepom i
kad sam ovakva, nikakva, bolesna.
«Smiri se! Da te nemam oko koga bi ruke
ovio?» Digao se naglo da mu ne primijeti suze.
Osjeti nesvjesticu. Uokolo njega plesala soba, predmeti, slike pokojnih roditelja i crnim florom označena slika mrtvog sina, koloplet živih i mrtvih kao
na freskama Vincenta od Kastva.
Bolest je došla nenadano, iznenada, kao što
zlo dolazi.
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Uzroci su bili mnogi, uključujući mnoge životne nedaće.
Tek su nedavno ugasili svijeću ispred slike
pokojnog sina. Gorjela je osvjetljavajući njegovo
lice. Činilo im se, kad bi god otvorili vrata njegove
sobe, da ih pozdravlja pogledom i zagonetnim smiješkom mlada čovjeka.
I na grobu su gorjele uz svježe cvijeće koje
je donosila svaki dan. Tih mjeseci dobila je otkaz.
Više od dvadeset godina rada otišlo je u nepovrat.
Osjećala je umor. Groblje joj se pričini svakim danom dalje. Imala je, počesto, neodoljivu želju da zagrli križ i ostane na grobu zauvijek. Trebali
su je živu živi. Bolest je napredovala. Svaki novi
dan bivao je mučniji i teži. Povraćala je osjećajući
bol u trbuhu, mučninu, glavobolju, temperaturu.
Nakon učestalih pretraga rekoše: «Hepatitis C». U
njoj se srušilo nebo.
Na povratku iz bolnice navratila je u Crkvu.
Tražila je smirenje kao i toliko puta ranije. Lutala je
pogledom od Svetohraništa do kipova na zidu.
Tražila je zaštitu. Uplakana. Izašla je iz polu tamne
crkve smirenija. Dan je pozdravi svjetlošću.
Da ne padne u očaj, čitala je na nagovor svećenika Bibliju. Prepirala se s Bogom poput Joba
patnika. «Što sam učinila loše da me tako kažnjavaš?»
Muža je mukom privela vjeri, a on je nakon
sinovljeve i njezine tragedije gubio pouzdanje.
Župnik je pohađao bolesnike i nju. Bilo mu
je lakše u kući bolesnika koji su nagriženi bolešću i
godinama. Osjećao je strah u suočenju s mladom
ženom. Ona je znala što gubi, nesigurna u ono što
dolazi, jer dolazi prerano. Pomisli da je najbolje
šutjeti i moliti. Nije smjela osjetiti nemoć da objasni
tajnu patnje i Boga koji se naziva Ljubav.
Govorio je o sjemenu i klasu, o Kristu koji je
umro za nas, o Njegovoj ljubavi prema čovjeku i
Ocu i kako ga možemo prepoznati u onima koji pate.
«Okrutan je taj vaš Bog koji traži da mu
patnjom i križem Sin da zadovoljštinu za grijehe».
«Ti to ne razumiješ dragi,» oglasi se bolesnica.
«Sve ima mjesto i patnja, u Božjem planu. «Ako
sjeme ne istrune, nastavio je župnik, ostaje samo,
ako istrune donosi obilat rod»
«Nije on umro da bi dao zadovoljštinu Ocu.
Kad je sve učinio da ljude uvjeri u ljubav Očevu i
svoju, a nije uspio, htio je smrću pokazati koliko
nas voli. Prihvatio je patnju da patnicima osvijetli
put. Uskrsnuo je da bi i mi imali nadu sjemena i novih klijanja.» Svećeniku su drhtale ruke dok je
govorio.
«Tko bi mu vjerovao da nije otišao na križ.
Ljubav se pokazuje veličinom žrtve koju netko
podnosi za svoje». «Sjetila sam se razgovora majke
Terezije i one bolesnice kad joj je rekla da je Bog

5
ljubi, da su bolovi njegovi poljupci: «Recite mu da
me više ne ljubi.» Nasmijala se ozarena.
Šutjeli su dugo. Plamen svijeće se nemirno
poigravao na križu dajući mu privid života. «Patnja
nije prokletstvo,» zaključi župnik.
«Dakako da nije kad drugi pate!» reče muž
ogorčeno.
«Bila bi to nepravda da nema vječnosti.»
«Toliki nevini trpe u sadašnjosti. Što oni
imaju od vječnosti koja je neizvjesna? Kako Bog
može dopustiti zlo?»
«Ako i dopušta zlo zbog slobode čovjekove,
on nije uzrok zla.»
«Mislim, prema svemu sudeći, da nas je
zaboravio».
«Nismo li mi njega zaboravili u dobru, a kad
je teško mislimo da je on nas zaboravio?»
«Je li vjera odgovor na svako pitanje, na
svaki problem?»
«I jeste i nije. Bog je dao ljudima razum i volju da neke probleme riješe sami. Vjera im daje snagu!»
«Može li poraz biti pobjeda?»
«S Kristom da! Sigurno može!» Čitava se
zajednica udružila u molitvi za ozdravljenje.
Neki su sumnjali da Bog, kod tolikih bolesnika u svijetu, želi riješiti baš njezin problem.
Kao što dolazi nesreća, tako i sreća dolazi.
Iznenada.
Izdaleka ih pozdraviše krovovi grada i velike
kupole na obzoru. Anđeo se, na najvišem tornju,
okrenuo prema njima.
Životna drama se nastavila. Liječnici su govorili o mogućem odbacivanju stranog tkiva, o
postoperativnoj krizi.
«Možete je vidjeti samo načas, kroz staklo.
U komi je».
Nije znao sve molitve, a želio je moliti. Ono
što je s mukom naučio zaboravio je od šoka. Djeca
su gledala široko otvorenih očiju. Nijemi.
Nisu gubili nadu.
Pozvali su ih kao što se poziva na posljednji
oproštaj. Ništa nije vidio od suza, ni bjelinu kreveta,
prikopčane aparate, osoblje. Gledao je njezino lice,
blijede ruke, svezane. Pričini mu se da su sputali
krila golubice da ne poleti. Pruži ruku. Osjeti meki
dodir njezinih prstiju. Sve riječi koje je mislio reći,
sva nježnost na pragu «Velikog putovanja», ostale
su neizrečene. Sve se svelo na poljubac.
Ozdravila je nakon dugog liječenja zahvalna
liječnicima i Svecu.
Uskrsno jutro. Bazilika ih primi otvorenim
vratima kao mati.
Redar im zabrani unijeti veliku zapaljenu
svijeću. Ugasiše je, a srca su gorjela.
Slavko Vranjković-sacerdos
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Naša je župa bila domaćin dijela Križnog puta mladih
koji se održava 8. put u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.
Okupljeni pod geslom „Učvrsti nam vjeru i ljubavi plam”,
50-ak mladih iz naše župe zajedno je hodilo križnim putem
dugim 27 km, u molitvi sjedinjeni s više od 3000 mladih iz
cijele nadbiskupije. Križni put je započeo na Memorijalnom
groblju u Vukovaru, a zajedničko euharistijsko slavlje u crkvi
sv. Filipa i Jakova, predvodio je mons. Đuro Hranić, pomoćni
biskup i generalni vikar.

Iako je bilo hladno, svi su sudionici radosno molili, pjevali, a mnogima nije bilo teško niti klečati
kod molitve na postajama Križnog puta. U našoj se župi molilo 6 postaja Križnog puta: U Marincima, kod
crkve Rođenja bl. Djevice Marije i kod groblja, u Nuštru kod crkve sv. Ane i kod crkve Duha Svetoga
(odnosno na trgu u Nuštru) te u Ceriću kod spomenika braniteljima (na groblju) i crkve sv. Katarine.
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Osim toga, naša
je zajednica mlade srdačno dočekala te im je, za
vrijeme odmora na Trgu
dr. Franje Tuđmana u
Nuštru,
pripremljena
okrjepa u organizaciji
Općine Nuštar (koja je
za prigodu naručila
2 000 kiflica), mladeži
HDZ-a (koja je podijelila plakate pozivajući
mještane sva tri sela da
se priključe molitvi postaja u njihovom mjestu), te udruga s našeg područja, koje su bile zadužene za akciju pripravljanja „slatkog dijela“ gostoprimstva. Tako su vrijedne ruke članova HSKPD „Seljačka sloga“ Nuštar, KUD-a „Slavko Mađer“ Cerić,
Vezilje i zbor „Credo“ iz Cerića pripremili raznovrsna peciva i kolače, iskazujući im dobrodošlicu u našu
župu, a ujedno dajući tako svoj doprinos žrtvi Križnog puta mladih. Sve što su vrijedne ruke naših žena i
djevojaka napravile bilo je i više nego dovoljno, tako da je bez obzira na broj sudionika, peciva i slastica
još i preteklo. Svima njima
VELIKO HVALA. Svakako ćemo
ih se sjetiti u nekim budućim događanjima.
Naši su mladi hodom u pokori pokazali kako ostvariti zajedništvo, a posebno su zahvalni
Općini Nuštar koja im je platila
prijevoz do Vukovara. U ime svih
nas koji smo išli, HVALA. Sjetit
ćemo Vas se i nagodinu! U rano i
doista ledeno jutro, došao je
autobus koji je pokupio mlade u
Ceriću, pa zatim nas u Nuštru. Na
okupljanje na groblju u Vukovaru stigli smo prvi, pa je i iz toga vidljiv žar kojim smo krenuli zajedno
moliti i malo se bolje upoznati. Iako svi pripadamo jednoj župi i jednoj općini, ovakve zajedničke akcije i
pothvati su nam relativno strani. Obećali smo si međusobno da će ovaj put biti znak i poticaj za još mnoga
putovanja na koja planiramo otići. Ideja puta za bližu budućnost, možda čak i ovoga ljeta, je posjet
Međugorju, pa vjerujem da ćemo je i ostvariti. Poradimo li svi zajedno na međusobnom dijalogu, kako
svjetovnom, tako i crkvenom, vjerujem da bi i naša radost zajedništva bila obostrana, a zajednica
obogaćena mnogim lijepim iskustvima i prijateljstvima.
Potaknuti dobrim raspoloženjem unatoč vremenskim (ne)prilikama, naši su mladi
izrazili želju i ubuduće sudjelovati na Križnim putevima. U svima nama koji smo danas međusobno podijeliti žrtvu, pokoru i
molitvu, umor, nepregledne kilometre hoda
po cičoj zimi koja nas je iskušavala svojim
neočekivanim dolaskom – zasijala je velika
radost kada smo konačno stigli do cilja. Jer,
svatko se od nas na ovome putu našao tražeći osobni put; na kojem je jednom zalutao,
zastranio, ili je jednostavno zaboravio vjerovati da postoji.
M. Maslov, Z. Gilja
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Ne mogu za sebe reći da
volim odlaziti na sahrane. One
su događaj koji me uvijek podsjeti na vlastitu prolaznost na
ovome svijetu. Teško mi je zamisliti grobnu tišinu i zemaljsku dubinu u koju će me jednom staviti i ostaviti. I bojim
se suda Gospodinova pred koji
mi je jednom doći. Strahujem
kao čovjek a nadam se kao
vjernik da ću „jednom gledati
lice Gospodnje, jer doći će On
u slavi, suditi žive i mrtve“. Doći će sam Bog kao sudac koji
donosi vječnu kaznu ili vremenitu nagradu – svima nama. Rečenica je to koju često zaboravljamo. Presuda i osuda pripada
Bogu, koji je jedini sudac i kao
takav, nagrađuje naša dobra, ili
pak osuđuje zla djela. Ipak, u
životu i nije uvijek baš tako, u
njemu se često igramo Boga.
Prije određenog vremena
sahrane, kada se na groblju
okupljaju znani i neznani prijatelji, sjetimo se priča i anegdota
koje znamo o pokojniku, po kojima ga pamtimo ili ćemo ga
pamtiti. Svašta se tu može čuti.
I baš te priče postaju razlog moje ogorčenosti i nevjerice. Baš
one, jer nije im pogođeno ni
mjesto ni vrijeme. Iako volim
ljude koji imaju svoje mišljenje
i ne žele nekoga uzdizati u nebesa ako to nije zaslužio, smatram da ponekad nije primjereno ni mjestu ni događaju iznositi ono najcrnje o nekome baš
na dan njegova sprovoda. Svjesna sam da niti najbolji prijatelji ne mogu znati baš sve, i baš
zbog toga, vjerujući da u većini
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priča i odsijeva iskra istine, njoj
taj trenutak istine nije potreban
baš u to vrijeme i na tome mjestu. Lijepo je o pokojnima izreći pokoju lijepu riječ, jer je to
posljednje što ćemo o nekome
izreći. U lijepom ili lošem sjećanju, oni u nama žive ili ponovo umiru kroz riječi. Mislim da
ćete se složiti sa mnom, da na
kraju čovjekova života, o bliskima i voljenima uvijek treba
govoriti najbolje, pa čak se
usuđujem reći sve najbolje i o
onima koje nisam tako dobro
poznavala. Zašto? Jednostavno
zato, što vjerujem, da više nikakvu ulogu nemaju loša sjećanja
i zlobne primjedbe. Dok su ti
pokojnici bili živi, imali smo
dovoljno prigode reći im ono
što nas smeta. Ako smo to propustili, najvjerojatnije to i nije
bilo tako važno. I dobro je što
je tako. Ne kaže stara poslovica
uzalud da „o pokojnima treba
govoriti sve najbolje“, jer njihovo vrijeme je prošlo i njih više
nema. Nikada više. Možemo ih
jednostavno zaboraviti, i prepustiti tišini njihova groba.

A što reći kada se nađete
u (ne)prilici biti na sahrani nekoga tko je skrivio smrt vašeg
bližnjega, ili vi mislite da je isključivo i jedino on krivac koji
vam je oduzeo voljene, bliske,
srcu drage, životne suputnike,
neprežaljene roditelje, životne
partnere? Što reći kada vam se
duša raspada u tuzi koja mora
pronaći krivca? Što reći kada
vas dira samo smrt onoga jednoga, vašega voljenoga a smrt
drugoga čovjeka čiji kraj se dogodio u istom trenutku, na
istom mjestu, u istoj nesretnoj
okolnosti ne izgleda ni tako
bitna, ni velika, ni nesretna. Pitam se - pitamo li se - ima li i
on one koji su ga voljeli, koji su
mu se radovali, za koje je živio,
radio, borio se. Ima li taj drugi
netko lice i ime, oca, majku, dijete, prijatelje? Nije li ih ista
nesretna i kobna nesreća odvojila od voljenih? Kako u toj
prilici reći nešto lijepo o onima
kojih više nema. Kako, ako na
samu sahranu dolazimo znajući
tko je krvnik a tko žrtva; ako
smo iz prevelike ljubavi za jed-
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noga, mi prije i sudili i osudili
drugoga, igrajući se Boga, zaboravljajući da On ima posljednju riječ.
Tada čovjek obično upada u stupicu vlastite oholosti,
dovodeći se u opasnost biti Bog
a ne čovjek - jer sudi, zato što
mora nekoga osuditi, osjeća potrebu izliti na nekoga boli svoje
duše, jer život postaje lakši teret ako je netko drugi krivac.
Ipak, kakvu pravednost pronalazimo ako ne možemo biti
nepristrani, kada, u konačnici,
nitko od nas ne može sa sigurnošću svaliti krivnju na drugoga. I tada se zateknete u situaciji da ispraćate na vječni počinak
heroja i zločinca, krvnika i
žrtvu, nevinoga i pravednoga.
Kao da se na tom svetom mjestu nismo došli oprostiti – nego
osvetiti, zaboravivši da osuda
pripada Bogu.
Jednoć davno rekao je
sveti Augustin: „Ako govoriš –
govori iz ljubavi, ako šutiš –
šuti iz ljubavi. Šutio ili govorio,
čini to iz ljubavi.“ Možeš li to
ti? Mogu li to ja? Šutjeti iz lju-

bavi?? Pronaći snagu u boli i
ljubiti svom snagom – one kojih više i onako nema, kojima
smo došli izreći posljednje zbogom na ovom zemaljskom putu.
Imamo li snage biti više ljudi
pa za pokojne moliti, loše zaboraviti, oprostiti ...
I sve što činimo i govorimo, radimo pod krinkom pravednosti, dok svatko od nas zna
da ono što je pravo, i ono što je
pravedno, često nema nikakvog
smisla. Pravednost je potrebna,
ona jamči koliko – toliko normalne odnose u društvu, i osigurava funkciju zajednice. Određeni događaji zahtijevaju provedbu pravednosti. U čovjekovoj naravi krije se potreba provedbe jedne zemaljske dimenzije pravednosti radi osiguranja
ravnoteže među ljudima. Ona je
potrebna, na nju se rado pozivamo, rado i prije reda. Na žalost,
takve i tome slične (pre)uranjene zaključke skloni smo donositi prije vremena - srcem - a ne
zakonom. Zato se ponekad pitam, smijemo li kao ljudi prisvajati sebi ulogu Boga Stvoritelja i Otkupitelja?

Smrt izaziva bol. Od boli
nije pošteđeno ni jedno ljudsko
biće. Ona nas uči poniznosti,
kroz nju upoznajemo vlastite
granice trpljenja. Postajemo
svjesni svoje ograničenosti;
ostajući zaleđeni u vlastitom
svijetu suda i osuda. Nemoć
praštanja pritišće savjest čovjeka, vraća ga neprestano u prošlost i ne dopušta mu da krene
dalje. A tamo gdje nema praštanja – nema ljubavi. Oprostiti je
božanski čin. A mi primamo na
dar tu sposobnost, priznajući
vlastitu grješnost i dopuštajući
Bogu da nam oprosti, praštajući
drugima. Sve dimenzije ljudskog života prožete su oprostom. Nema župe bez praštanja.
Nema obitelji bez praštanja.
Nema ljudskih odnosa bez praštanja. Na tragu te misli, pokušajmo preispitati vlastitu savjest
i otkriti kada je u nama umrlo
čovjekoljublje, bogoljublje? Svi
smo mi svjedoci svoga vremena
– oni koji su pozvani sebi krojiti vrijeme, a ne biti prepuštene
i bezlične jedinke koje vrijeme
iskraja. Potpasti stoga pod tuđe
mišljenje i vjerovati da je smrt
kazna koju je netko dobio a
netko zaslužio – zbog trenutka
slabosti, neumjerenosti u piću,
nepažnje u vožnji – nije najbolje rješenje kojemu se trebamo
prikloniti.
Kada bi imali više osjećaja pa razmislili prije negoli
progovorimo, možda bi sebe i
druge učinili puno sretnijima.
Biblijski pisac je to izrekao na
jedan lijep i poučan način, još
prije puno, puno stoljeća. Tako
nam Knjiga Sirahova donosi
mudru pouku kada kaže da:
„udarac bičem ostavlja masnicu, a udarac jezikom kosti lomi!“ Zato je dobro ponekad
ušutjeti, i pustiti tišinu da progovori ...
Zlata Gilja, dipl. teolog
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Tradicija čitanja u Nuštru ima dugu, iako
nekontinuiranu povijest. Premda ne postoje zapisi, stariji mještani svjedoče da je u Nuštru u razdoblju od 1956. do 1978. godine postojala čitaonica.

U 2012. nabavljeno je 789 knjiga, 664 za
odrasle i 125 za djecu, 60 jedinica vizualne građe.

Tri desetljeća kasnije, godine 2010., Općina Nuštar dobiva knjižnicu, a od 1. ožujka 2011.
godine zaposlena je dipl. knjižničarka na puno
radno vrijeme.

Proglašenje najčitatelja

Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta ogranak je Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Smještena je u prostoru od 170 m2 i djeluje kroz:
Informativno - posudbeni odjel i dječji odjel čiji je fond u slobodnom pristupu. U sklopu
posudbenog odjela nalazi se i prostor s računalima.
Studijski odjel sadrži pretežno referentnu
te stručnu literaturu. Također je tu i zavičajna
zbirka koja je tek u povojima, kao i čitaonica
dnevnog tiska.
Tijekom 2012. godine, upisano je 117 novih članova, pa knjižnica ukupno broji 829 članova ili 14 % stanovnika Općine, a posuđeno je 5
474 knjige.
U 2012. godini kupljena su još tri računala
za korisnike, tako da sada knjižnica posjeduje
ukupno 6 računala i na njima je provedeno više
od 2.500 sati. Moramo naglasiti da je knjižnica
jedna od rijetkih koja usluge interneta, korištenja
računala, umnožavanja(kopiranja) i ispisivanja,
svojim korisnicima nudi besplatno.

Realizirano je ok 45 događanja.

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.
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 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.
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Istu večer družili smo se i s Darkom Posarićem na predstavljanju knjige Hrastova šuma u
stihu koji nam je zajedno s lovcem Markom Me-

sićem uspio dočarati Slavonsku šumu. Gost je bila i prof. Ljerka Benčević, a moderatorica večeri
Sonja Šimić.

DJEDOVO SLOVO
Pričaonicom, Djedovo slovo Danijela Totha – Brice,
otvorena je manifestacija.
Toth, kao veliki zaljubljenik u starine, sakupljač
narodnog blaga, dočarao nam je kako su živjeli naši stari.
Proveo nas je kroz svoje školske dane, pokazao kakve su to
igre djeca igrala kada nije bilo računala, interneta. Govora je
bilo o obrtima i starim majstorima. Sve je to popraćeno
projekcijom slika i izložbom antikvarnih predmeta.
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Novi nuštarski pjesnici
Davor Ivankovac, mladi vinkovačko-nuštarski pjesnik, autor
dvije zbirke pjesama za koje je dobio tri nagrade.
U gradskoj knjižnici i čitaonici vinkovci,u ožujku su predstavljene dvije zbirke pjesama: Rezanje magle i Freud na Facebooku.
Obje knjige nagrađene su još u rukopisu. Prva je nagrađena na 23.
Pjesničkim susretima u Drenovcima 2012. Godine kao rukopis, a
druga zbirka je osvojila nagradu Goran za mlade pjesnike.

Davor je rođen 1984.
godine u Vinkovcima, a danas živi u Nuštru, kako on
kaže, živi, diše i piše na na
relaciji Nuštar-Vinkovci, u
šinobusu ili na biciklu.
Na predstavljanju njegovih knjiga u Gradskoj
knjižnici okupilo se dosta
posjetitelja među kojima i
nekoliko starijih vinkovačkih pjesnika, što je svojevrsno priznanje Davorovom
radu i snazi njegove riječi.

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige, upriličeno je i predstavljanje zbirki poezije
ovjenčanih brojnim nagradama.
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Predstavljanje knjige

Dana 2. veljače 2013. godine održana je promocija knjige
Maria Filipiapod nazivom "Od mira do rata i natrag'' u Domu
kulture u Nuštru. Sam autor je i predstavio nekoliko svojih pjesama,
neke kroz pjesmu, a neke kroz recitaciju, te se prisjetio svojih ratnih
puteva i prijatelja koje je izgubio. Posjetitelji su mogli razgovarati s
gosp. Filipiem, te kupiti jednu od njegovih knjiga. Zahvaljujemo
gosp. Filipiu što je i ovaj put odabrao Nuštar za predstavljanje svog
rukopisa, uvijek će nam biti dragi gost.
Donosimo Vam kratku biografiju Maria Filipia.
Mario Filipi rođen je 24. ožujka 1950. godine u Zagrebu. U
mladosti je bio zanesen pomorstvom i čvrsto je odlučio uzeti
plovidbu kao svoj poziv, ali, usred gimnazije otkrio je sport za koji je
bio rođen - veslanje. 1968. godine u Amsterdamu postao je juniorski
prvak svijeta u dvojcu s kormilarom. Međutim, zbog zdravstvenih
problema odlučio se baviti novinarstvom. Početkom domovinskog
rata postaje slobodni novinar i fotograf na području Slavonije, te s
hrvatskim dragovoljcima obilazi ratna područja. U listopadu 1991. u
krvavoj bitci za oslobođenje ceste koja vodi u Vukovar u selu Marinci,
pogođen je granatom te ostaje bez ruke, noge i mnogih prijatelja. Proteze
su do danas ostale i ostaju do kraja njegova života dio njegova svijeta.
Ali uz njih ima mjesta i za sport, prijatelje, glazbu, more, planine i još
uvijek ima mjesta za radost. Nakon rata nastavio se baviti sportom kojeg
toliko voli, posebice planinarstvom i plivanjem. Čest je organizator maratona na Jadranu i u Slavoniji, a dva puta pokušao je preplivati
LAManche. 2005. godine objavljuje knjigu "Nikola Tesla ispod paučine",
a godinu dana kasnije objavljuje svoju knjigu fotografija i ratnih tekstova
pod naslovom "Na istočnom pragu Domovine".

14

Glasnik općine Nuštar

Općina Nuštar poklonila je i ove godine najmlađima za Uskrs predstave Lutkarskog proljeća!
Da podsjetimo, Lutkarsko proljeće jedinstvena je
manifestacija hrvatskog lutkarstva koja se svake
godine, tjedan prije velikog tjedna, održava u gradovima i mjestima (općinama) Vukovarsko-srijemske županije. Nastalo je 1996. godine i traje u istom
terminu već 18 godina. Tijekom šest festivalskih
dana održano je 97 predstava (Vukovar, Vinkovci,
Župnja, Ilok, Lovas, Mikanovci, Ivankovo, Nuštar,
Bošnjaci, Babina Greda, Drenovci (Posavski Podgajci, Račinovci), Slakovci i Orašje(BIH)). Prvog dana
manifestacije u Vukovaru su dodijeljene Povelje za životno djelo, a dobitnici su Himzo Nuhanović i Almira

Štifanić. U organizaciji Kazališne družine
''Asser Savus'' iz Vinkovaca koja je i producent, predstave su prikazane u Nuštru, u Domu
kulture. I to predstave; Teatar "Don Hihot",
Ivanić Grad - "ZECMEN", Pierre Vally Teatar, Zagreb - Medo protiv gospodina "Ne
može" i gospodina "To nije u redu", Dječje
kazalište "Pinklec" Čakovec - "A tko si ti?" i
Lutkarsko kazalište Mostar - "Tobia". Pokrovitelji
Lutkarskog proljeća su Vukovarskosrijemska županija, Ministarstvo
kulture RH te gradovi Vukovar i
Zagreb.

Glasnik općine Nuštar

15

U organizaciji HSKPD Seljačka Sloga iz
Nuštar, i ove je godine ulicama Nuštra veselo i
bučno prošla povorka maškara. Na radost djece i
mještana mnogi zanimljivi likovi ostače nam u
sjećanju. Zahvaljujući gostoljubivim domaćinima
kolona je ove godine navraćala u rekordan broj
kuća. Vrijeme maškara uspješno se privelo kraju
zajedničkim druženjem na Maskenbalu u Domu
kulture. Uz veliki trud posebnog prosudbenog povjerenstva u sastavu Ivica Sitaš, Klaudija Wild,
odraslima 3. mjesto i
200 kuna pripalo je Adeli Vištica i Tomislavu
Maršiću s maskom „Bubimir i Lidija“, 2. mjesto
i 300 kuna osvojila je
obitelj Šimunić Domagoja i Kate s maskom
„Fitnes famili“ a prvo
mjesto i 500 kuna osvojila je vesela skupina s
maskom „Bjonsice“.
Mario Rupčić, Ružica Suton i Ivica Butigan
dodijeljene su i nagrade u skupini dječjih i
odraslih maski. Umlađoj kategoriji U mlađoj
kategoriji, 3. mjesto i nagradu u novčanom
iznosu od 100 kuna osvojile su Iva Vištica,
Ana Tokić s maskom „Veseli klauni“, 2.
mjesto i 200 kuna osvojili su Eugen i
Veronika Sesar s maskom „Pilić i njegov
talas“ a 1. Mjesto i 300 kuna pripalo je Antei
Lozančić s maskom „Crvenkapica“. Među
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U suradnji s Kreativnom udrugom ''Kruna'' u prostorijama Narodne
knjižnice i čitaonice sv. Benedikta u
Nuštru održana je dana 26. 3. 2013.
godine uskrsna radionica. Cilj radionice bio je izrada raznovrsnih ukrasa za
nadolazeći blagdan – Uskrs, s naglaskom na kreativnost i uporabu raznolikih materijala. Izrađivale su se pisanice, zečevi od tkanine i kartonskog papira, pilići od kartonskih kutija za
jaja... Radovi su izloženi u prostorijama knjižnice, te ih svi zainteresirani
mogu doći pogledati.
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IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2007.-2013.
U organizaciji Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u Narodnoj knjižnici i čitaonici sv.
Benedikta u Nuštru održava se informatička radionica za umirovljenike. Cilj je radionice osobe
treće životne dobi educirati, kako bi stekli osnovna znanja korištenja računalne i internetske tehnologije, te na taj način im omogućiti informacijsku inkluziju, odnosno osigurati ravnopravniji
pristup informacijama. Kroz 20-ak sati polaznici
će prema planu i programu radionice usvojiti
osnovna znanja o računalima, steći vještine pisanja tekstova u Wordu, čitanja i slanja mailova,
pretraživanja interneta te korištenja internetskih
portala i internetskih stranica. U Narodnoj knjižnici i čitaonici sv. Benedikta u Nuštru radionice
pohađa 20 umirovljenika. Edukatori su uz domaćina Martinu Mihaljković - Narodna knjižnica i
čitaonica sv. Benedikta Nuštar, Blanka Bunjevac
i Tihomir Marojević iz Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Spomenute radionice se održavaju
kao dio edukacija u sklopu IPA projekta prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Knjižnice za
novo doba kojeg financira Europska unija. Nosi-

telji projekta su Gradska knjižnica i čitaonica
Vinkovci i IAN – Međunarodna mreža pomoći
Beograd. Partneri u projektu su i Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, Gradska knjižnica Vukovar,
Gradska knjižnica Županja, Narodna biblioteka
Kula, Narodna biblioteka Veljko Petrović Bačka
Palanka, Općinska narodna knjižnica i čitaonica
Drenovci. Zahvaljujemo predsjedniku Udruge
umirovljenika Ivici Kruhobercu kao i svim članovima na suradnji, te Općini Nuštar koja je prepoznala važnost i mogućnosti ovoga programa.
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Događanja tijekom prosinca 2012. godine
u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar
Poštovani obavještavamo Vas o događanjima u Domu Nuštar koja su bila tijekom prosinca
2012. godine.

• 14. 12. 2012. godine održana je Božićna prire‐
dba koju su pripremili korisnici; plesna grupa
priredila je koreografiju na pjesmu planetarno
popularnog MichelTeló - Ai Se Eu Te Pego,
dramska grupa priredila je igrokaz“ Isus u
našem mjestu“, korisnice Milošević Zorica i
Ivana Milas otpjevale su pjesme „Prijatelji sta‐
ri gdje ste“ i „Najdraže moje“ te plesni par ko‐
ji je otplesao tango u slobodnoj koreografiji.

korisnike Doma prigodnim paketima za Bo‐
žić.
• 24. 12. 2012. godine u kapelici Doma održana
je svečana misa te koncert dječjeg zbora Ret‐
kovci i zbora mladih Nuštar a predstavnici
Crkve Božje u Rh su prikazali igrokaz za ko‐
risnike.

• 28. 12. 2012. godine „Mrak bend“ je svirao za
naše korisnike.

• Za sve korisnike organiziran je doček Nove
godine uz ples i pjesmu u prostorima Doma.
• 15. 12. 2012 godine KUD Vođinci izveo je
prigodan program za naše korisnike.
• 20. 12. 2012. godine mladež Crvenog križa
Vinkovci održali su prigodnu predstavu.

Molimo Vas da medijski popratite ova događanja koja su bila u Domu Nuštar tijekom prosinca 2012. godine.
• Općina Tovarnik kao i CZSS Vinkovci, Lion‐
sclub te Društvo Hrvatska žena darovali su

S poštovanjem,
Ravnatelj:
Nenad Lučanin, magistar logopedije
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Štovani mještani i ovog
puta mi se ukazala prilika da
Vam se obratim jer smatram da
je ovaj način pogodan i da glasnik čita veći broj građana. Na početku bih Vam ukazao na novi
Zakon o prebivalištu i boravištu,
da ga ne prepisujem molim da se
putem interneta sami educirate
kako bi regulirali svoj status,
provjerite na kojoj ste adresi prijavljeni i tko je sve na istoj prijavljen.
Skrenuo bih Vam pozornost da MUP-a i dalje provodi
akciju „Manje oružja manje tragedija“ stoga apeliram na sve
građane da ukoliko imaju bilo
kakvog oružja, streljiva, eksplozivna sredstva i sl. da mi se osobno obrate ili da nazovu na telefon
192 kako bi ovlašteni djelatnici
na siguran način preuzeli i uništili (vodite računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti Vaše djece).
Nadalje, bliže se topliji
dani, mladih i djece je sve više
na javnim površinama stoga apeliram na iste da vode računa o
poštivanju normi ponašanja kako
ne bi svojim nepromišljenim ponašanjem sami sebi naštetili u
daljnjim školovanju, zaposlenju i
dr., a potom krivili nekoga drugog zbog svog nepromišljenog
ponašanja. Ovim putem pozivam
roditelje, predstavnike lokalne
uprave da mladima i djeci damo
pozitivne primjere o poštivanju
normi ugodnog življenja. Česti
uzrok asocijalnog ponašanja (tuče, vike, oštećivanje privatne i
društvene imovine i sl.) je alkohol, uslijed alkoholiziranosti gubi
se sposobnost normalnog rasuđivanja i kontrole ponašanja. Apeliram na vlasnike ugostiteljskih
objekata, vlasnike trgovačkih
radnji i na zaposlene u istima da
ne prodaju alkoholna pića maloljetnim osobama jer su i oni
odgovorni sukladno Zakonu o
trgovini i Zakonu o ugostiteljskoj
djelatnosti (za samu prodaju kaz-

ne nisu male). MUP-a zajedno sa
drugim institucijama provodi akcije na suzbijanju prodaje alkohola i cigareta maloljetnim osobama.
Opetovano skrećem pozornost na odredbe čl. 95. Obiteljskog Zakona kojim se zabranjuje osobama mlađim od 16 godina biti na javnom mjestu u vremenu od 23,00 do 5,00 sati bez
pratnje roditelja ili skrbnika.
Dolaskom toplijih dana 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 stoga molim 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. Isto
tako napominjem da su u tijeku
akcije kontrole prometa biciklista
i često biciklisti odgovaraju prekršajno jer se ne drže propisa.
U posljednje vrijeme svjedoci smo povećanom činjenju
kaznenih djela „Teška krađa“ i
„Krađa“. Otkriti počinitelja za
takvu vrstu djela je jako teško, te
je pametnije da ih zajedno pokušamo u što većoj mjeri reducirati.
Prije dužeg izbivanja iz kuće i Vi
zaštitite svoju imovinu.
Preporučam:
- da ne iznosite „na sva zvona“
da odlazite od kuće,
- ne ostavljajte poruke na vratima da ste odsutni,
- vrijedne predmete uklonite s
vidnog mjesta,
- ne ostavljajte prozore na „kipu“,

- na tehničkim stvarima popišite
serijske brojeve,
- veće količine novca i dragocjenosti ne držite u ormarima,
komodama, među rubljem, pod
madracem...
Imajte na umu da sva ta
mjesta provalnicima poznata, također, nagomilana pošta u poštanskim sandučićima i stalo spuštene rolete upozorit će provalnika da ste odsutni.
Najbolja prevencija kaznenih djela je dobar susjed. Razvijanje dobrosusjedskih odnosa tijekom godina sada može doći do
izražaja jer jedni drugima uvelike
možemo pomoći. Pozornost bi
skrenuo i na samozaštitu, ne rijetko obilaskom uočavam ostavljene otvorene prozore na vozilima parkiranim na parkiralištima,
upaljena vozila i sl., a izgovor je
„Neće nitko“. U sredini u kojoj
živimo treba obratiti malo više
pozornosti na neobične pojedinosti, kretanje nepoznatih osoba i
vozila za koje pravovremeno treba izvijestiti policiju pozivom na
192 (ili direktno kontakt policajaca). Zato, ukoliko uočite sumnjiva zbivanja, ne okrećite glavu,
nepoznatoj osobi nemojte se libiti obratiti jer time zlonamjernika
možete sputati u nakani, budite
uočljivi, sumnjiva vozila upišite i
dojavite. Svaka Vaša dojava bit
će evidentirana, bilo anonimno ili
pseudonimno, a djelatnici policije će provjeriti. Svaki podatak
nam je bitan prilikom dokazivanja odnosno povezivanja počinitelja sa kaznenim djelom. Ovim
putem želim zahvaliti svim mještanima koji su mi pomagali pri
obavljanju svog posla s nadom za
daljnjom suradnjom.
Svim žiteljima želim
svako dobro.
S poštovanjem,
Vaš kontakt policajac
Dragan Jakopiček
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Oduvijek se u narodu znalo za ljekovitost
ove biljke oštra mirisa i osebujne arome. Češnjak u
Slavoniji ima posebno tradicijsko značenje. Nezamislivo je napraviti kulen, kobasicu krvavicu….
bez ovog luka. Naši su stari zimi jeli češnjak i
slaninu da spriječe gripu i prehladu.
Mi smo ga prepoznali kao kulturu čijim se
uzgojem vrijedi baviti i upustili se u proizvodnju
tog, kako su ga neki nazvali „bijelog zlata“. Slaba
ponuda domaćeg češnjaka na tržištu dovodi do potražnje, jer ono što se može naći u trgovinama nije
češnjak nego kineska inačica tog luka. Zato smo se
mi odlučili zasaditi ovu kulturu.

Češnjak nije kultura koja se mora saditi na
velikim površinama kao kukuruz ili pšenica.Već s
jednim hektarom ste ozbiljan proizvođač. Kada se
uslijed klimatskih promjena ozbiljnije bavljenje povrtlarstvom ne može zamisliti bez navodnjavanja,
prednost češnjaka je u tome što njegov vegetacijski
ciklus završava prije nego nastupe sušna razdoblja
što je danas jako bitno jer ne poskupljuje proizvodnju.
Na žalost, tržište nije organizirano, a da bi
bili konkurentni na tržištu potrebne su određene
količine. Kako nitko do sada nije proizveo toliku

količinu koja bi zadovoljila neke ponude pojavila se
potreba za udruživanjem. I tako je nastala Udruga
proizvođača češnjaka „Češnjak“ koja broji 15 članova. Udruga je osnovana s ciljem kontinuirane i
ujednačene proizvodnje, pružanja edukacije i savje-

todavne pomoći svojim članovima te povezivanja
proizvođača i kupaca. Trenutno je u Ceriću zasađeno oko 4 haove kulture. Želja nam je okupiti sve
proizvođače, kako postojeće, tako i one koji to žele
postati. Konkurentnost na tržištu traži od nas ujednačenu kvalitetu proizvoda kao i dostatne količine.
Kod kvalitete se misli, prvenstveno, na uporabu i
količinu dozvoljenih kemijskih sredstava za zaštitu
češnjaka.
Osnivanje udruge je prvi korak koji vodi k
zajedničkom cilju, proizvodnji, prepoznatljivosti i
plasmanu našeg proizvoda, ne samu u Lijepoj našoj
nego i na tržištu Europske unije. Vođeni takvim
ciljem i poučeni pozitivnim primjerom udruživanja
( Panonicus) pozivamo sve zainteresirane da nam se
jave, steknu uvid i saznanja o načinu proizvodnje.
Predsjednica Udruge: Mara Čuljak, ing.
Kontakt tel: 099 877 4213
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Šparoge su jedna od nutrivno najuravnoteženijih vrsta povrća. One su
niskokalorične, bogate vitaminima, mineralima i vlaknima što ih čini idealnom
namirnicom!
Energetska vrijednost stotinu grama šparoga iznosi samo 35 kalorija,
budući da najveći dio čini voda 93%, a
1.7% otpada na bjelančevine, 2,6% na
ugljikohidrate i 0,7% masti. Šparoge su
odličan izvor vitamina B6, kalcija, magnezija, i cinka kao i vrlo dobar izvor
vlakana, proteina, zatim vitamina A, C,
K i E, tiamina, riboflavina, rufina,
nijacina, folnične kiseline, željeza,
fosfora, kalija, bakra, mangana i selena.
Aminokiselina asparagin dobila je ime
po šparogama, jer je biljka šparoge bogata tim sastojkom. Divlje su šparoge
pomalo gorke, a za tu su gorčinu zaslužni njihovi sastojci; asparagin, vanilin,
spargaurin. Oni također ubrzavaju
oporavak nakon bolesti, dobro djeluju na
rad jetre i žući, a imaju i diuretičko
djelovanje pa potiču čišćenje organizma.

Istraživanja koja su se bavila nutrivnim
vrijednostima šparoga, pokazala su da su siromašne kalorijama ali su sjaja
izvor folata i kalija te antioksidansa. Toje čini idealnom namirnicom za zdravlje srca, a
budući da je bogata kalijem čuva zdravlje kostiju, jer smanjuje
gubitak kalcija iz kostiju. Šparoge su jedan od najbogatijih
izvora rufina, flavonida, koji reducira kolesterol, snižava krvni
pritisak i ojačava oslabljene kapilare. Bogata je i folnom kiselinom koja pomaže tijelu da se
zaštiti od raka pluća, debelog
crijeva i uretusa. U šparogama
se nalazi i jak antioksidansglutatin koji štiti organizam od slobodnih radikala koji uzrokuju
rak….. Visokim udjelom vitamina E šparoge se uz brojna
svojstva smatraju i afrodizijakom.
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Mnogi na njega računaju, mnogi u njemu
vide izlaz, ali malo će ih uspjeti do njega i doći.
Europsko proračunsko razdoblje definirano
je dokumentima za razdoblje 2007.-2013. Za razdoblje 2014.-2020. pregovori o iznosima i načinu
korištenja traju.
Kako bi se novac iz fondova što kvalitetnije, pravičnije i efikasnije upotrijebio Hrvatska je
podijeljena na regije. U prijedlogu koji je sačinila
struka trebali smo biti podijeljeni na 4 ili 5 regija,
koje bi odražavale isti stupanj razvoja i slične
razvojne potrebe. Tada na scenu stupa ogromna
prevara u režiji kukurikukoalicije. – Podjela je
obavljena preko noći, u tajnosti, bez provedene
rasprave u Hrvatskoj zajednici županija, Saboru,
donesena u uskom kabinetu vlade RH, na štetu
ostatka Hrvatske.. Naime, kako bi ostvarili novac
iz fondova,morate osigurati i svoj udio. Za regije
koje nisu dostigle 75% BDP EU, treba osigurati
15 do 25 % uloga vlastitih sredstava. Za one regije koje imaju više od 75 % BDP-a EU ulog vlastitih sredstava penje se i do 80%.
U podjeli Hrvatske na regije, sadašnja vlast
je učinila najveću prevaru građana ikada viđenu.
Unatoč struci koja je predložila 4 do 5 regija, vlastodržci su Hrvatsku podijelili na 2 regije. Postotak BDP u odnosu na BDP-EU za 5 slavonskih županija, umjetno je skočio sa 33% na 66% BDP-a
EU.
Ako ponovimo činjenicu da „jeftina“ sredstva koristimo samo do dostizanja 75% BDP-a
EU, jasno je da Slavonija,Srijem i Baranja mogu
i stagnirati, zapad će predvođen Zagrebom napredovati, te kako smo u istoj regiji i nama, opet
„umjetno“ dizati razvojnu razinu.
Ovakvu bezočnu,opasnu i podmuklu prevaru Hrvatska odavno nije vidjela. Plodove ćemo
kusati desetljećima.
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Jedino riješenje za naš kraj, našu općinu
jeste sve sile, neovisno o stranačkoj pripadnosti,
usmjeriti na definiranje i realizaciju strateških
projekata. Vremena nam nije ostalo puno. Ako ga
adekvatno ne iskoristimo zamjerat će nam mnoge
generacije iza nas. U teškim vremenima 91. godine, predsjednik Franjo Tuđman je pružio ruku i
oformio vladu nacionalnog jedinstva. Ta vlada
uspjela je zemlju provesti kroz najteža vrijeme
suvremene Hrvatske. Danas je vrijeme za razmišljanje o „vladi nacionalnog jedinstva“ na lokalnoj, općinskoj razini.
Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU u
službi su Kohezijske politike EU. Cilj ove politike, koja iznosi preko trećine proračuna EU, je
ostvariti gospodarsku i društvenu koheziju odnosno ujednačen razvoj unutar Europske unije. Iz
ovih se fondova stoga financiraju razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između
razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i
promicanju ukupne konkurentnosti europskog
društva i gospodarstva.
Ovi su fondovi na raspolaganju zemljama
članicama Europske unije koje imaju potrebe za
dodatnim, EU ulaganjima u ujednačen i održiv
gospodarski i društveni razvoj. Hrvatska će imati
pravo na sredstva iz ovih fondova nakon stupanja
u članstvo EU.
U pretpristupnom razdoblju, Hrvatska i
ostale zemlje kandidatkinje za članstvo imaju se
priliku pripremiti za upravljanje i korištenje tih
fondova putem pretpristupnog programa IPA.
Fondovi iz kojih se financira Kohezijska
politika EU:
I.

Strukturni fondovi:
1. Europski socijalni fond
(EuropeanSocialFund, ESF)
2. Europski fond za regionalni razvoj
(EuropeanFund for Regional
Development, ERDF)

II. Kohezijski fond (CohesionFund, CF)
Europski socijalni fond (ESF) predstavlja
glavni financijski instrument Europske unije za
ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. Fond osigurava podršku europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposle-
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nosti. Intervencije koje je moguće financirati iz
ESF fonda su:
• Poticanje ulaganja u ljudske resurse unaprjeđivanja vještina radne snage kroz cijeloživotno
učenje, inovacije i poduzetništvo, ICT (informatičko društvo) i usavršavanje vještina
upravljanja, profesionalno usmjeravanje, obuka predavača u različitim stručnim područjima
i sl.
• Prilagodba gospodarskim promjenama: produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i
vještina, zapošljavanje i obuka
• Poboljšanje pristupa tržištu rada kroz modernizaciju i jačanje institucija, aktivnim mjerama
zapošljavanja (npr. samozapošljavanje), uključenje žena i imigranata
• Socijalna uključenost koja se odnosi na osjetljive skupine, njihovo zapošljavanje, relevantnu pomoć i usluge te borba protiv svakog vida
diskriminacije
• Podržati rad službi za zapošljavanje i njihovo
umrežavanje s istraživačkim centrima, provoditi studije o potrebama za određenim profilom
radne snage
• Partnerstvom do reformi (dijalog i suradnja u
policy-making procesu) za područja određena
za Cilj 1, također: jačanje administrativne sposobnosti u državnoj upravi i javnom sektoru u
području gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa); reforma znanosti i obrazovanja; jačanje ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju.
Europski fond za regionalni razvoj
(ERDF) služi smanjivanju razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih
socijalnih grupa. Intervencije koje je moguće financirati iz regionalnog fonda su:
• Infrastrukturni projekti ključni za gospodarski
razvoj određenog područja, naročito oni povezani sa stvaranjem ili održavanjem transEuropske prometne mreže ili očuvanjem okoliša, zatim ulaganja u sektor obrazovanja i
zdravstvene skrbi te lokalne razvojne inicijative, posebice one usmjerene na razvoj novih ili
podršku postojećim malim i srednjim poduzećima.
• Ulaganja u proizvodnju: potpore ulaganjima
(ponajviše za mala i srednja poduzeća) s ciljem
povećanja ili modernizacije proizvodnje
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• Jačanje gospodarskih potencijala: jačanje turističke ponude, atraktivnosti područja za ulaga-

nje, informacijsko društvo (pristup Internetu,
on-line usluge, mala i srednja poduzeća), konkurentnost (istraživanje i razvoj, klasteri i
suradnja, poduzetništvo i inovacije za mala i
srednja poduzeća)
Kohezijski fond (CohesionFund, CF) financira projekte kojima se unapređuje okoliš i
razvija prometna infrastruktura određena kao
sastavni dio Trans-europske prometne mreže. Na
sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 8085% pravo imaju države članice čiji je bruto
domaći proizvod ispod 90% prosjeka Europske
zajednice i koje primjenjuju nacionalni program
konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj
uniji. Kohezijski fond otvoren je Grčkoj, Portugalu i Španjolskoj te, nakon proširenja u svibnju
2004. godine i novim državama članicama Unije.
Intervencije koje je moguće financirati iz kohezijskog fonda su:
• Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks)
• Transportna infrastruktura (izvan TEN-T mreža) koja doprinosi okolišno održivom urbanom
i javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU i potiče inter-modalne prometne sustave (vs. samo cestovni promet)
• Okolišna infrastruktura s ciljem preuzimanja
EU standarda zašite okoliša
• Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije.
U proračunskom razdoblju od 2007. do
2013. gore navedeni fondovi raspolažu s 347,4
milijardi eura, od čega će 82 posto biti uloženo u
najsiromašnije europske regije.
Željko Maršić
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Bez organizirane proizvodnje u voćarstvu i
povrtlarstvu ne možemo ostvariti konkurentne
rezultate. To je polazišna osnovica za plan organizirane proizvodnje na čestici iz naslova.
Proizvodnjom ovakove vrste
• izbjegli bi visoke, pojedinačne naknade za
vodnu koncesiju;
• omogućili bi osnovicu za organiziranje stroj‐
nog prstena;
• zajedničkim nastupom prema ministarstvu po‐
ljoprivrede povećali bi izglede za zakup zem‐
ljišta;

Glasnik općine Nuštar

• gradili bi jedinstveni, jeftiniji sustav navodnja‐
vanja, te bili u stanju prijaviti se za realizaciju
nacionalnog programa navodnjavanja;
• stekli bi mogućnost racionalnijeg ulaganja u
hladnjače, pogone za preradu....
Općina je prepoznala ovu inicijativu, parcelirala česticu na površine od 1 do 5 hektara, te
za takva pristup dobila odobrenje ministarstva
poljoprivrede. Trenutačno je u izradi pravilnik o
proizvodnji u „zajedničkom proizvodnom dvorištu“ te nacrt programa za apliciranje ministarstvu
poljoprivrede.
Željko Maršić
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Biološki pročistač – obveza prema generacijama koje dolaze.
Svjedoci smo stanja u kojemu se tijekom
ljetnih mjeseci, za niskoga vodostaja, nalazi rijeka Vuka, nizvodno od pročistača kanalizacijskih
voda. Ta riječica, nekada kupalište generacija,
pretvara se u smrdljivi kanalčić. Stanje će biti još
gore kada se na sustav priključe svi potencijalni
korisnici iz sva tri naselja. Kanalizacijski sustav
je neophodan, njime ćemo zaštititi zalihe pitke
vode od procijeđivanja kemikalija iz nepropisnih
septičkih jama u njih, ali je isti tako neophodan
biloški pročistač kanalizacijskih voda, kako bi
dragocjenu riječicu sačuvali za generacije koje
dolaze. Europske direktive nalažu da sva naselja
iznad 2000 stanovnika moraju imati kanalizacijski sustav sa pročišćavanjem, mi smo put započeli, nadajmo se kvalitetnom završetku, kako bi
sačuvali vodu, rijeku, budućnost. Takav pročistač
je ozbiljna investicija, za orjentir možemo pogledati požeški koji je koštao 42 milijuna kuna.
Općina takovu investiciju neće moći financirati
sama, hoćemo li znati iskoristiti novce EU fondova – uskoro ćemo vidjeti.
Željko Maršić

"Kapljica vode"
Kapljica mora na zemlju pasti
kako bi cvjetić mogao cvasti.
S izvorom ona putuje dalje
i šuštav šapat ribici šalje.
U potok žuri i mlin okreće
u rijeci po njoj lađa se kreće!
A da se nije kapljica slila,
zar bi i mora na svijetu bila?

Pomažemo djecu, učenike, studente, sportaše i socijalno ugrožene skupine društva
Unatoč recesijskom proračunu
povećali smo sva
socijalna davanja,
na uštrb drugih programa s ciljem izravnih potpora mještanima općine Nuštar! Ukupan iznos potpora po određenim skupinama društva iznosi 2.357.000,00 kuna godišnje,
što u odnosu na realne proračunske prihode
iznosi više od 30% ukupnih primitaka:
‐ Iznos kojim sufinanciramo samo dio
Socijalnog programa „Pomoć u kući
starijim osobama“ Ministarstva
socijalne politike i mladih
260.000,00
‐ Sufinanciramo predškolsku
ustanovu „Vrtuljak“

396.000,00

‐ Stipendiramo učenike i studente

175.000,00

‐ Sufinanciramo prijevoz učenika

391.000,00

‐ Tekuće donacije športskim
udrugama

350.000,00

‐ Tekuće donacije udruga u kulturi

100.000,00

‐ Spremanje i dostava gotovih obroka 300.000,00
‐ Izdavanje vrijednosne autobusne karte starijim
građanima lošijeg socijalnog statusa 20.000,00
‐ Potpore po rođenju djeteta u iznosu
od 1.000,00 kn, ukupno cca.
50.000,00
‐ Sufinanciranje poticajne mjere
upošljavanja u javne radove

200.000,00

‐ Jednokratne novčane potpore građanima
teškog socijalnog statusa
40.000,00
‐ Potpore u dopremanju ogrijeva
socijalno ugroženim

50.000,00

‐ Podjela prigodnih socijalnih paketića 25.000,00
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Poštovane/poštovani,
Pred nama su novi lokalni izbori. U protekle
4 godine sučelili smo se sa brojnim poteškoćama u
realizaciji zacrtanih ciljeva.
Početak svjetske financijske krize pogodio je
i općinu Nuštar. Sredstva koja smo inače povlačili
iz „središnje države“ skoro pa su nam ukinuta, unatoč pripadnosti području od posebne državne skrbi.
Prilagodivši se novo nastalim uvjetima nastavili
smo provoditi zacrtane aktivnosti, a kao najveću
prednost sastavu vijeća koje dolazi ističemo:
Općina Nuštar nije kreditno zadužena – u
današnje vrijeme to nije mali uspjeh.
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• Dovršetak izgradnje i stavljanje u rad knjižnice sa
čitaonicom Sv. Benedikt u domu kulture Nuštar.
• Pravovremena provedba natječaja za prodaju, zakup i povrat poljoprivrednog zemljišta na području općine Nuštar po zakonu, naputcima i pravilniku resornog ministarstva, koji su na žalost, u
tijeku provedbe mijenjani više puta te tako u proces unosili nepoznanice i nemir. Unatoč problemima, izazvanim višestrukim izmjenama zakona i
pravilnika, rijetka smo općina koja je taj proces
privela samome kraju.
• Holtikulturno uređenje Nuštarskog trga i glavnih
ulica, kao početak sveobuhvatnog općinskog procesa.
• Izgradnja i sanacija dijela
nogostupa u sva tri naselja.
• Prilagodba početku selektivnog prikupljanja otpada,i
sufinanciranjem cijene kanti za odvoz komunalnog otpada te postavljanjem prvih
„zelenih otoka“ za selektivno prikupljanje u općini.
• Pripremljen i kandidiran
projekt sustavnog navodnjavanja na području općine Nuštar i općine Bogdanovci - unutar nacionalnog
projekta„ NAPNAV“.

U nastavku možete pročitati osnovne djelatnosti u proteklom mandatu:
• Uvažavajući krizno stanje podigli smo razinu socijalnih potpora u svim sastavnicama društva.
• Stalna edukacija svih zainteresiranih mještana u
pojedinačnim i skupnim programima s ciljem jačanja sposobnosti ostvarivanja potpora pred
pristupnih, strukturnih i kohezijskih potpora EU.
• Vijeće odustalo od prihoda općinskog proračuna
u izračunu cijene priključenja na kanalizacijsku
mrežu - tako smo ostvarili jedan od najjeftinijih
kanalizacijskih priključaka na području županije.
• Redovite potpore i poticanje osnutka te sufinanciranje športskih i kulturnih društava na području
općine Nuštar.
• Pokrenuta izrada projekta ukupnog razvitka općine Nuštar ( PUR ).

• Izrađena projektna dokumentacija te kandidirani
projekt Izgradnje biciklističko pješačke staze Nuštar –
Vinkovci, kao dio općinske biciklističke staze,
unutar regionalnog projekta biciklističke rute
„Srijem“.
• Osnutak tvrtke „Monosterium“ u većinskom vlasništvu općine Nuštar, zadužene za izradu projekata i komunalne djelatnosti. Tvrtka će u budućnosti postati ključna točka za eventualne partnere
u energetskim investicijama,jer općina kao tijelo
uprave ne može biti nositelj takovih djelatnosti.
• Izrađen projekt revitalizacije perivoja dvorca
Gosseau-Sandor-Khuen u Nuštru te skupina projekata arhitektonske i povijesne naravi, sukladno
naputcima struke,kao osnovica za određivanje
namjene dvorca i projekt obnove.
• Izgradnja lovačkog doma udruge „Sokol“ Nuštar
u šumici „Vojne mlake“.
• Izgradnja dječjih igrališta u sva tri naselja.
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• u Nuštru potpuno izgrađena kanalizacijska mreža
u tijeku je sanacija cestovnih oštećenja, u Ceriću
izgrađeni primarni vod uz nadogradnju sekundarnih linija, za Marince izgrađena projektna dokumentacija.
• Izmjena dotrajale vodovodne mreže u Nuštru i
priprema na priključenje regionalnog vodovoda.
• Općina pristupila udruzi; Lokalna akcijska grupa
„Srijem“ LAG - na području županije Vukovarsko- srijemske. Svrha pristupanja je lakši i učinkovitiji put ka izradi i realizaciji projekata kojim
ćemo se natjecati za sredstva fondova EU.
• Izmještanje nogometnog igrališta iz perivoja
dvorca Gosseau-Sandor-Khuen uz početak izgradnje stadiona „Nosteria“ Nuštar - dovršeni
zemljani radovi (iskop, drenažni sustav i automatsko navodnjavanje, sadnja trave) - naravno sve to
nakon sufinanciranog i propisno saniranog otkrivenog arheološkog nalazišta-Avarsko-Slavenskog
groblja.
• Natkriveno boćalište u Ceriću.
• Marinčani dobili ljetnu pozornicu.
• Postavljeni zeleni otoci na području općine Nuštar, kao početak selektivnog prikupljanja otpada.
• Unatoč mukama „po birokraciji“ dovršeni dokumenti za izgradnju tvornice za izradu drvenih
peleta na području gospodarske zone Sajmište.
• Pripremni radovi za stavljanje u funkciju „Malog
dvorca“, uskoro otvorenje staračkog doma.
• Učinjeni prvi koraci za ulaganja u obnovljive
izvore energije, obavljen posjet Gussing-u u Austriji, gradiću veličine približne Nuštru,sa najvećim rezultatima na tome polju u Europi. Uspostavljeni odnosi, očekujemo uzvratni posjet njihove delegacije.
• Sustavna sanacija i održavanje poljskih putova na
području općine Nuštar, nasipanjem tucanikom,
sukladno mogućnostima.
• Uređenje predškolske ustanove „Vrtuljak“ u Nuštru, sanacija krovišta i ograde te izgrađena pro-

•
•
•
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jektna dokumentacija nadogradnje - proširenja
postojećeg objekta.
Izgradnja autobusnih stajališta u sva tri naselja.
Nuštar u nekoliko navrata izabran za najuređenije
naselje u kontinentalnoj hrvatskoj „Zeleni cvijet“.
Iniciran projekt stambenog naselja za mlade parove, sa poticajnom cijenom zemljišta na poziciji
školskog voćnjaka.
Sklopljena povelja prijateljstva s općinom Baška
na otoku Krku - mogući izvor budućih poslovnih
odnosa, posebno pri plasiranju našega voća i povrća.
Uspješno kandidiran i realiziran projekt ka Fondu
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - kupljen rovokopač „kombinirka“ ukupne vrijednosti
646.975,00 kuna.
Uspješno kandidiran i odobren projekt u sklopu
IV. Komponente IPA pod nazivom: „Het-net“
(mreža za pomoć podršku i obuku). Nositelj projekta je općina Nuštar uz partnere u provedbi projekta; općina Bogdanovci; Udruga osoba s invaliditetom „Bubamara“; Dom za psihički bolesne
odrasle osobe Nuštar; HZZ područna služba Vinkovci; Agencija za razvoj VSŽ Hrast - očekujemo
skoru realizaciju!
Stalna sanacija divljih odlagališta otpada na području općine Nuštar. Pojedini nisu svjesni da
upornim odlaganjem otpada svugdje i svakako
stvaraju opasnost za svoju djecu i unuke.
Kao poticaj naseljavanju mladih i razvitku gospodarstva, općina je smanjila stopu komunalnog
doprinosa sa 11 kuna/m3 na 1 kunu/m3. To je
uvjerljivo najniža stopa komunalnog doprinosa u
Hrvatskoj.
Sanirano krovište mrtvačnice u Marincima.
Izgrađeni nogostupi u Marincima.
Izrađen projekt ŠRC Ribara.
Izgrađen Trg dr. Franje Tuđmana u Nuštru koji je
dokazao da trg može postati okupljalište generacija.
• Opremljena komunalna
služna općine, kupnjom
traktora, prikolice i
strojeva potrebnih za sve
aktivnosti
tijekom
sezone.
• Očišćeni kanali 3. i 4.
reda.
U ime vijeća i načelnika
Općine Nuštar
zahvaljujemo vam se na
povjerenju
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Branitelji naše Općine
nastavljaju dostojno predstavljati svoju Općinu
Članovi naše udruge u prvom redu žele poželjeti svim mještanima naše Općine čestit i blagoslovljen Uskrs. Kao i prethodnih godina mi
smo naše mještane darivali pisanicama ispred
mjesnih crkava u sva tri mjesta naše Općine
poslije uskršnjih sv. misa.
Kako se nismo oglašavali proteklu godinu
u ovom broju Glasnika ukratko ćemo upoznati
naše sumještane o aktivnostima koje smo imali u
protekloj godini, a ujedno najaviti predstojeće
aktivnosti koji će ove godine biti još intenzivniji.
Na prošlogodišnjim županijskim igrama
koje su se održale 9. rujna u Ivankovu mi smo
ponovno osvojili treće mjesto. Ponovnu su se
istaknule braniteljice u pikadu, boćari, strijelci i
iznenađujući dobri šahisti koji su u iznimno jakoj
konkurenciji osvojili 4. mjesto.

radu udruge. Proteklih dana podijeljene su uplatnice za podmirenje članarine, jer su po statutu
obavezni pačati članarinu u iznosu od 60,00 kn, a
sve članove koji su već platili članarinu i inače
redovno podmiruju svoje obveze molimo da nam
oproste na mogućim nesporazumima dobivanju
obavijesti jer su slane automatski svima.
I prošle godine obilježili smo sve državne
blagdane koje bude siječanja na Domovinski rat i
žrtve koje su podnijeli hrvatski branitelji u stvaranju naše domovine. Tim prigodama u prvom redu
prisjetili smo se hrvatskih branitelja koji su položili svoje živote na oltar domovine tako što smo
uz molitve položili vijence i upalili svijeće na
spomen obilježjima.

Grahijada - 5. 8. 2012.

Ivankovo 9. 9. 2013.

Konstantno dobri rezultati u proteklih nekoliko godina rezultirali su tako da smo ove
godine mi dobili organizaciju 16-tih županijskih
igara VSŽ. Unaprijed se moramo zahvaliti Općini
Nuštar, OŠ „Zrinskih“ Nuštar i svim udrugama i
klubovima sa područja naše Općine koji su nam
ponudili svoju pomoć pri realizaciji toga vrlo
zahtjevnog projekta.
Isto tako moramo pozvati sve naše članstvo da nam se aktivno pridruže u svim našim
aktivnostima. Svrha postojanja naše udruge je
aktivno sudjelovanje što većeg broja branitelja u

Tim prigodama organiziramo sportsko-rekreacijsko druženje svih mještana, a posebno vodimo brigu da što veći broj mladih bude uključen
u druženje kako bi dobili pravu sliku o domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima. Posebno značajni datumi za nas su 5. kolovoz kada kuhamo
Braniteljski grah povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja
kada uz natjecanje u kuhanju Braniteljskog graha
organiziramo i malonogometni turnir udruga sa
područja Općine. Malonogometni turnir udruga i
klubova sa područja Općine organiziramo i povodom Dana obrane Općine Nuštar.
U suradnji sa Općinom proslavili smo
oslobađajuće presude hrvatskih generala Ante
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Gotovine i Mladena Markača. Skup je bio veličanstven te su odjeci skupa prešli daleko granicu
naše Općine te su pohvale stizale iz svih dijelova
županije pa i šire.
Već tradicionalno naša srodna udruga iz
susjedne BiH sa područja Orašja pješice idu iz
Orašja do Vukovara. Mimohod ima naziv „Kolona siječanja Orašje – Vukovar“.
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u školi u Marincima. Kao i uvijek ravnateljica OŠ
Zrinskih Nuštar Dobrila Ereš ponudila nam je svu
raspoloživu pomoć tako da su se sudionici kolone
kvalitetno odmorili prije nastavka puta. U pripremi večere uz Općinu koja je financijski pokrila
projekt, od velike pomoći bili su nam djelatnici
škole u marincima, KUD Petefi Šandor i kuhinja
doma za psihičko bolesne odrasle osobe Nuštar.
I ove godine naša Udruga sudjelovala je u
organizaciji obilježavanja dana siječanja na pad
Vukovara tako da smo sudjelovali u osiguranju
spomen-obilježja na groblju.
Na zamolbu vukovarskih branitelja osiguravali smo i skup prilikom prosvjeda pod nazivom Za hrvatski Vukovar. Ne ćirilici, a i 7. travnja sudjelovat ćemo na prosvjedima u Zagrebu.
Pozivamo sve mještane da nas podrže u potpori
vukovarcima. Moramo istaknuti da sva ta visokorizična događanja redovito prolaze bez i najmanjeg incidenta djelomično i našom zaslugom.

Tom prigodom položeni su vijenci na spomen obilježju ispred župne crkve u Nuštru, te na
grob Zdenka Perice, jer pod njegovim imenom
nastupaju na memorijalnom turniru Dvanaest redarstvenika. U organizaciji njihovog smještaja
pomogli su nam mnogi. U prvom redu moramo
zahvaliti obitelji Perica. Kako ve godine nisu mogli spavati u Bogdanovcima ove godine su noćili

Ove godine očekujemo sadržajno bogatu
godinu, posebno zahtjevnu organizaciju županijskih igara stoga molimo sve članove da nam pomognu, a Općini na materijalnoj, te udrugama i
pojedincima na radnoj pomoći kako bismo ponovno Općinu Nuštar prikazali u što boljem
svijetlu.
SOUDVDR-a Nuštar
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bilitaciju "Mala Terezija".
Sudjelovali smo i na pčelarskom sajmu sa ručnim radovima naše udruge. Na poziv
naše općine odazvali smo se
i dočekali našu omladinu
Križnog puta u centru Nuštra, te ih počastili raznim
domaćim slasticama koje su
pripremile vrijedne ruke naših članica.
Udruga "Vezilje" iz
Cerića ne samo da će se baviti ručnim radom i očuvanjem etno kulture, već želi
Udruga "Vezilje" od
prošlog broja općinskog glasnika gdje se predstavila i
objavila osnivanje udruge, sada se može pohvaliti novim
članovima i uspješnim radom.
Prošlog Božića imali
smo prodaju kolača, što je
zahvaljujući mještanima koji
su ih kupili prošlo vrlo uspješno, i novac koji smo skupili
darovali smo jednom malom
anđelu koji boluje od teške
bolesti. Pred Uskrs smo također našim kolačima obradovali korisnike centra za rehanastaviti i sa humanitarnim
akcijama. Pomažući bližnjima rastemo kao zajednica, veselimo se svakom
novom članu i nadamo se
uspješnom očuvanju pravih vrijednosti.
Okupljanje
naše
udruge je utorkom od 19
sati u prostorijama mjesnog doma u Ceriću
Članica udruge
Slavica Salak Balenović
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Športska ribolovna udruga
ŠRU „MLADOST“ CERIĆ i ove
godine nastavlja sa intenzivnim radom i
uvježbavanjem svojih članova (naročito
kadeta), koji su u natjecateljskom dijelu
tijekom proteklih godina polučili izuzetno
dobre i zapažene rezultate od kojih posebno izdvajamo odlazak kadetske muške
ekipe na državno prvenstvo održano na jezeru Rasinja u koprivničko-križevačkoj
županiji, te mnogobrojne osvojene medalje i pehare tijekom natjecateljske godine
2010. i 2011. Sa ciljem pomlađivanja natjecateljske ekipe i edukacije novih članova u dobi od 7-10 godina uspostavili smo suradnju sa područnom školom „Zrinskih“ Cerić te
uvrstili u plan obuke novu mladu generaciju te
ujedno ovim putem pozivamo i ostale zainteresirane za ovaj oblik športa da se jave radi skorašnjeg početka sezone, a samim tim i teoretskog i
praktičnog dijela nastave koju članovi našeg društva besplatno provode sa novim članovima-budućim natjecateljima.

Natjecanja u 2012. godini
kategorija: KADETI:
Marselo Šuštar, David Šuštar, Marko Šuštar,
Dominik Runjaić
12. 05. 2012. – županijski kup U-14 – 1. mjesto
30. 06. - 01. 07. 2012. – slet kadeta U-14. HŠRS
– bez osvojenog pehara i medalje
07. 07. 2012. – kup kadeta „Dunav“ Vukovar
– 2. mjesto
21., 22. 07. 2012. – županijski slet kadeta U-14
– 1. mjesto
01. 09. 2012. – kup kadeta „Šaran“ ILOK
– 1. mjesto
09. 09. 2012. – kup kadeta „Dea sport“ Vukovar
– 1. mjesto

Na natjecanju ŠRU „Mladost“ Cerić pojedinačno
– 1., 2. i 3. mjesto
Na natjecanju ŠRU „Lopoć“ N. Selo pojedinačno
– 1., 2. i 3. mjesto
Na natjecanju ŠRD „Jezera Banja pojedinačno
– 1., 2., 4. te 5. mjesto
Na natjecanju ŠRU „Vuka“ Nuštar
– 1.,2. i 3. mjesto
Voditelj kadeta: Vitomir Mecanović
kategorija: SENIORI:
kup PRIRODA VINKOVCI: 4. mjesto
kup VODOVOD VINKOVCI: 8. mjesto
kup SPAČVAVINKOVCI: 6. mjesto
kup VUKA NUŠTAR: 6. mjesto
kup KLENIĆ IVANKOVO: 6. mjesto
kup ŠARAN CERNA-ŠIŠKOVCI: 5. mjesto
kup KARAS ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI: 16.
mjesto
kup VIROVI BOŠNJACI: 6. mjesto
kup STAROVIRAC OTOK: 3. mjesto
kup SAVAŽUPANJA: 14. mjesto
kup LAVANDA VINKOVCI: 8. mjesto
kup DUNAVVUKOVAR: 9. mjesto
kup DEA ŠPORT-VUKOVAR: 12. mjesto
kup ŠARAN ILOK: 3. mjesto
kup MLADOST CERIĆ: 6. mjesto
U kategoriji SENIORI uglavnom nastupa
15 ekipa sa po 3 natjecatelja a ekipa koja zastupa
MLADOST CERIĆ sastavlja se od slijedećih
članova: IVICA DAKIĆ, ANTUN PTIČAR,
IVICA PINTARIĆ, VITOMIR MECANOVIĆ,
GORAN RUNJAIĆ, STIJEPAN HOJSKI,
ZVONIMIR KRAJNOVIĆ.
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RIJEČ PREDSJEDNIKA

Izborna skupština KUD-a „Slavko Mađer“
Cerić. Na skupštini su prisustvovali donačelnik
Ivica Gilja, Ivan Nedoklan te brojni roditelji
aktivnih članova dječje sekcije s ciljem poboljšanja suradnje.

Dragi sumještani!
S prvim danima Nove godine završila je
kraća pauza u radu društva te smo se opet okupili i
nastavili s radom. Pred sebe smo postavili ciljeve
za koje sam uvjeren da ćemo ih tokom godine i
ostvariti. Početkom veljače sazvali smo i održali
skupštinu društva koja je ove godine bila izbornog
karaktera te smo izabrali rukovodstvo društva.
Odlukom svih članova izabran je novi Izvršni odbor u sastavu: Magdalena Sente, Katarina Štivić,
Matej Vrselja, Josip Voćanec, Marin Mecanović,
Marko Dakić i Vjekoslav Podoreški, te Nadzorni
odbor: Marijana Stjepanović, Drago Bunić i Josip
Čurčić. Za predsjednika društva izabran je Vjekoslav Podoreški, dopredsjednika Marko Dakić, tajnika Josip Voćanec, te za blagajnika Magdalena
Sente. Marijana Stjepanović je preuzela dužnost
predsjednika Nadzornog odbora. Osim što vrijedno radimo s prvim znacima proljeća došli su i prvi
nastupi pa smo tako imali čast uveličati svečano
otvorenje proljetnog poljoprivredo-gospodarskog
sajma u Gudovcu. Bilo je to jedno divno gostovanje u Bilogorskom kraju kod naših prijatelja u
Velikom Trojstvu koji su nas srdačno ugostili. I
na kraju, žalio bih se posebno zahvaliti, u svoje i u
ime svih članica i članova, našoj sad već bivšoj,
ali dugogodišnjoj voditeljici Mariji Maslov koja je
odgojila brojne generacije plesača i pjevača u društvu. Marija hvala ti od srca na svemu, na satima i
danima koje si provela u prostorijama KUD-a
radeći za dobrobit društva. Zahvaljujem na svemu
što si nas naučila te što si nam svima postala
pouzdana i prava prijateljica, ne samo u okovima
društva nego i izvan njega. Zahvalnost dugujem i
donačelniku gospodinu Ivici Gilji koji nam uvijek
nesebično pomaže, a vjerujem da će tako biti i
ubuduće, te gospodinu Ivanu Nedoklanu ispred
T.O. HDZ-a Cerić za pomoć u organizaciji prvog
maskenbala nakon nekoliko godina. Vama dragi
Cerićanci, Nuštarci i Marinčani neka je sretan
Uskrs, provedite ga s vašim najmilijima i neka vas
sve dragi Bog blagoslovi.
Vjekoslav Podoreški
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Prvi maskenbal održan nakon nekoliko
godina okupio je brojnu djecu našega sela i okolice, a i odrasle. Sudjelovalo je oko 70-ero djece te
je svako maskirano dijete dobilo slatku nagradu.

Nakon nastupa i obilaska sajma, druženje
smo nastavili s našim dragim prijateljima i domaćinima KUD-a „Veliko Trojstvo“ iz istoimenog
mjesta.
Odrasli članovi s ponosom su nastupili u
programu svečanog otvorenja poljoprivrednogospodarskog sajma u Gudovcu. Svojim plesom i
pjesmom uspjeli su oduševiti sve posjetitelje sajma.

Katarina Štivić
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skom kupu po pozivu izbornika IWK Hockbruck
Munchen - Josip odličan sa 588 krugova!

Sretni smo što se možemo pohvaliti ovakvim naslovom, te se nadamo i nadalje sličnim
uspjesima u streljačkom sportu! Ulaskom u natjecateljsku sezonu zračna puška - pištolj u 2012/
2013. godini,popratili smo najvažnija natjecanja
u svim kategorijama i uzrastima. Ističemo najvažnija, jer zbog sve veće krize u društvu koja se
preslikava i na sve športske udruge, morali smo
reducirati broj nastupa. Nastupali smo isključivo
po kalendaru Hrvatskog streljačkog saveza. Navodimo dio bitnih natjecanja:
20. 1. 2013. godine 3. Kolo 1.B lige hrvatske
održano u Nuštru; Puška muški: 1. mjesto I. Marošević 574 kruga; D. Fernbach 560 krugova; D.
Lampert 524 kruga - Josip Vištica po pozivu izbornika nastupa u Zagrebu „Vrapčanski potok“
19. siječnja 2013. sa rezultatom 587 krugova rezultat koji se pribraja ekipi „Nosterie“ u
3. Kolu 1.B lige. U kategoriji puška žene;
1. mjesto T. Knežević 387 krugova; V.
Lešić 386 krugova; A. Mačvanin 355
krugova. U kategoriji zračni pištolj muški;
M. Marošević 483 kruga; K. Josić 471
krug; F. Žokvić 456 krugova.
23.-26. siječnja 2013. J. Vištica u pratnji
trenera Đure Ponoša nastupa na Svjet-

3. ožujka 2013. Županijsko prvenstvo za seniore/ke - izlučno za državno - održano u Sk „Vinkovci“ u Vinkovcima - za norme se bore: J. Vištica 589 krugova i osvaja ukupno 1. mjesto; I. Marošević sa 566 krugova osvaja 2. mjesto u županiji, nešto slabiji rezultat ostvaruje D. Fernbach
sa 558 krugova. U kategoriji seniorki; nastupaju
naše juniorke: T. Knežević 388 krugova; V. Lešić 370 krugova; A. Mačvanin 361 krug.
10. veljače 2013. 4. Kolo 1.B lige Požega; strijelci Nosterie ostvaruju slijedeće rezultate: J. Vištica 586 krugova; I. Marošević 563 kruga; D. Fernbach 557 krugova, u kategoriji žene zračna puška: T. Knežević 385 krugova; V. Lešić 384 kruga; A. Mačvanin 365 krugova.
16. veljače Tradicionalni susret reprezentacija
Hrvatske i Slovenije uoči Europskog prvenstva39th CRO-SLO održan u Zagrebu streljana
„Vrapčanski potok“ Juniorsku reprezentaciju
predstavlja: Josip Vištica sa otpucanih 587 kru-
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24.-26. veljače 2013. Josipov nastup
na Europskom prvenstvu Odenese
Denmark - natjecalo se po novim
pravilima i decimalnom sustavu
ocjenjivanja - Josip u pojedinačnom
poretku Europskih strijelaca zauzima 46. mjesto (rezultat je ujednačen
sa ostalim juniorskim predstavnicima Hrvatske - nažalost nedovoljan
za ozbiljniji rezultat.)

gova i osvaja 1. mjesto; Ivan Petričević 586SU
„Mars“ Beli Manastir krugova 2. mjesto; 3. mjesto osvaja junior Slovenije; 4. mjesto pojedinačno sa 584 kruga osvaja Ivan NovoselacSD
„Končar“ Zagreb! Navedeni sastav juniora hrvatske - ekipno osvaja 1. mjesto u disciplini STD
zračna puška.
17. veljače 2013. Županijsko juniorsko prvenstvo
u Nuštru u disciplini STD zračna puška i pištoljnorme za nastup na državnom natjecanju ostvaruju slijedeći strijelci Nosterie: J. Vištica sa 588
krugova; I. Marošević sa 573 kruga; D. Fernbach
552 kruga; D. Lampert 546 krugova; juniorke: T.
Knežević 385 krugova; V. Lešić 380 kruga; A.
Mačvanin 365 krugova. Najviše normi u VSŽ sa
pravom nastupa na Državnom natjecanju ostvaruju strijelci SK „Nosterie“.
24. veljače 2013. u Nuštru održan Županijski
kup u disciplini Standard zračno oružje-kategorija muški i žene; J. Vištica uvjerljivo najbolji sa
590 kruga; I. Marošević 564 kruga; D. Fernbach
555 kruga; D. Lampert 583 kruga - u kategoriji
žena: T. Knežević odličnih 391 krug; V. Lešić
378 krugova; A. Mačvanin 373 kruga. (slijedi
nam nastup na regionalnom kup natjecanju - izlučno za državni nastup).

9. ožujka 2013. Završno 5. kolo 1.B
lige Hrvatske na strelištu „Vrapčanski potok“ u Zagrebu - u kategoriji muški, naši
juniori nakon petog kola zauzimaju ukupno 3.
mjesto ekipno 1.B lige; u kategoriji žena naše
juniorke također uspješne jer nakon pet kola zauzimaju 4. mjesto ekipno.

16.-17. ožujka 2013. Državno juniorsko prvenstvo - Malinska otok Krk - Ekipa Juniora
osvaja ukupno 2. mjesto u sastavu; Josip Vištica
u osnovnom meču 585 krugova što mu osigurava
treće mjesto u finalnom nadmetanju osam najboljih juniora. Nakon nadasve napetog finala Josip
gubi zlato za samo 0.90 kruga, te po treći puta
postaje Viceprvak Hrvatske, srebro za ekipu Nosterie uz Josipa osvajaju: Ivan Marošević sa 574
kruga i Deny fernbach 569 krugova.
1. mjesto ekipno pripalo je ekipi SD „Končar“
Zagreb (1737 krugova); 2. mj. SK „Nosteria“
Nuštar (1728 krugova); 3.
mj. SU „Mars“ Beli Manastir (1720 krugova)
Odličan nastup bilježe i
naše juniorke; odličan nastup Ane Mačvanin sa
384 kruga; Tea Knežević
382 kruga i Valentina
Lešić 381 krug, što nam
u ukupnom ekipnom poretku donosi 5. mjesto na
Državnom
prvenstvu
Hrvatske!

