2

Treba puno znanja i truda da bi gradili i napredovali
Petar Lovinčić načelnik Općine Brodski Stupnik od 2001. god.
Aktivan od početka ustroja lokalne uprave, ocjenjujući
aktualno stanje rada općinske uprave kaže:
Posebno napominjem kako ovdje u našoj Općini Brodski Stupnik u
cijelom ovom periodu od njenog ustroja nije bilo tzv. krize vlasti. To
je osnovni preduvjet kako bi se moglo dobro i kvalitetno djelovati.
Uvjeren sam kako su ovdje kod nas i svi ljudi izabrani na prošlim
lokalnim izborima spremi staviti opći interes pučanstva ove Općine
ispred stranačkog ili osobnog interesa. Slijedeća karakteristika nam je
to kako nažalost imamo vrlo skroman proračun od 1,5-1,7 mil kn.
Kad podmirimo sve ono što nam je zakonodavac stavio u obvezu kao i
sve tekuće obveze mi nemamo viška sredstava, a to je onda problem
jer ne možemo znatnije financirati rad udruga i pomagati više
pučanstvu kroz odgovarajući socijalni program. Nemamo dovoljno niti
za izradu projektne dokumentacije za pojedine odlične projekte pa
smo prinuđeni snalaziti se na druge načine i priskrbiti si sredstva iz
drugih izvora financiranja kao što su sredstva fondova, ministarstava,
Županija, natječaji EU fondova. itd. Problem nam je osigurati dio našeg učešća u sufinanciranju projekta kada npr. prođemo na
natječaju. Naše učešće ovisi o tome koliko su ukupno odobrena sredstva, no nama je i to puno jer ponavljam proračun nam je vrlo
skroman, i pravo je umijeće gospodariti i napredovati u takvim uvjetima. Prisiljeni smo voditi računa o svakoj kuni. Prije svega
nastojimo na svaki način financirati izradu projektne dokumentacije za određene projekte a onda pratimo raspisane natječaje na koje
općinska uprava priprema kandidaturu. Na takav način smo došli u poziciju da možemo raditi na poslovima komunalne infrastrukture.
Nažalost, i najnovija porezna reforma koja se u javnosti predstavljaju kao olakšice koje će pripomoći u povećanju plaće idu na teret
smanjenja već i ovako malih prihoda općine te se postavlja pitanje našeg daljnjeg djelovanja.
Općine Brodski Stupnik posljednjih 15-tak godina doživljava transformaciju. U vizualnom smislu sve je ljepše i urednije
nego prije. Ipak se raskopava i gradi?
Prije 13-tak godina imali smo samo dio vodovodne mreže u naselju Krajačići i Brodski Stupnik, a sada je pokrivenost opskrbe
domaćinstava zdravom pitkom vodom oko 95%. Ostalo nam je dislocirano naselje Lovčić za koje tražimo rješenje na drugi način,
kopanjem bunara i slično. Nakon toga krenuli smo u gradnju prometnica koje su mahom bile neasfaltirane. Trenutno radimo 3 koje
financiramo iz IPARD programa. 2009.god. izgradili smo novu modernu vanjsku rasvjetu zahvaljujući sredstvima Fonda zaštite okoliša i
energetske učinkovitosti i Brodsko-posavske županije u vrijednosti oko 1,3 mil.kn. i dakako vlastitim učešćem. Pristupili smo uređenju
društvenih domova i trgova u njihovoj blizini u sva 4 općinska naselja. U Brodskom Stupniku u tu svrhu smo otkupili i jedno
domaćinstvo i proširili centar općine. U to vrijeme prionuli smo ustroju Gospodarske zone i kandidirali taj projekt prema Ministarstvu
gospodarstva. Dobili smo oko 3,5 mil kn, izgradili komunalnu infrastrukturu i ondje trenutno imamo 9 čestica koje su zauzete, na 2 je
počela proizvodnja, 2 objekta se grade a ostali su u pripremi projektne dokumentacije. Sada smo i proširili Gospodarsku zonu na još 30
hektara i slijedi rješavanje imovinsko-pravnih poslova jer je zemljište u vlasništvu države, pa ćemo ići sa zahtjevom za prijenos u naše
vlasništvo. Među rijetkim općinama smo koje su koristile sredstva za gradnju brdskih prometnica u suradnji sa Šumarskom
savjetodavnom službom i Hrvatskim šumama. Tako smo uredili sve brdske prometnice i bez učešća naših proračunskih sredstava a što
je za nas od izuzetne važnosti. Plinofikacija još nije dovršena, taj posao je u ingerenciji BPŽ koja je dala koncesiju Brod plinu koji je za
sada postavio dio mreže uglavnom jednom stranom prometnice. Očekujemo nastavak radova tijekom ove godine i posebno da na plin
spojimo Gospodarsku zonu i tako osiguramo jeftini energent našim poduzetnicima ulagačima. Jako puno smo se angažirali oko gradnje
kanalizacijske mreže. Imamo projektnu dokumentaciju za cijeli naš sustav a trenutno je izgrađeno oko 60%, s tim da imamo potpisan
ugovor na daljnjih 3 mil. kn s kojim bi izgrađenost podigli na 75% sustava. U tijeku 2013. godine iz ovog ugovora smo koristili 0,5
mil. kn a zbog izuzetno teške financijske situacije u državi sredstva Hrvatskih voda su obustavljena i nastoji se cijeli projekt
preusmjeriti na Europske fondove.
Kakva je suradnja sa Brodsko-posavskom županijom i kako dolazite do EU sredstava?
Suradnja je izvanredna i to na razne načine, kako u financijskom smislu, sukladno njihovim mogućnostima, ali daleko više u
savjetodavnom i stručnom smislu i to sa svim Upravnim odjelima. Posebno naglašavam važnost i izvrstan partnerski i profesionalni
odnos sa CTR-om odnosno Županijskom razvojnom agencijom. Oni prate gotovo sve naše projekte, pogotovo one velike, a one manje
radimo sami jer smo već sad za to odlično ekipirani i osposobljeni. Trebali bi smo napraviti detaljnu analizu koliko smo do sada ostvarili
sredstava zahvaljujući raznim projektima. Samo gruba procjena kazuje da je to do sada najmanje oko 40 tak mil. kn a vjerojatno i
puno više, ali mi gledamo samo naprijed i ne vrijedi se vraćati na staro nego gledati gdje se ukazuju nove prilike za ostvarenje koristi
za općinu. Samo ove 3 ceste koje sada gradimo u vrijednosti od 1,6 mil. kn. nadmašuju naš jednogodišnji proračun. 75 % tog
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iznosa u ovom slučaju financira EU, a 25% RH dok na našu
općinu otpada samo dio tzv neprihvatljivih troškova a oni
iznose oko 62 tisuće kn. Ministarstvo regionalnog razvoja je
nedavno objavilo natječaj za sredstva za pripremu
dokumentacije za EU projekte. Mi smo kandidirali izradu
projektne dokumentacije za izgradnju oborinske kanalizacije
te biciklističkih i pješačkih staza. Od ministarstva smo dobili
za to 0.47 mil. kn. Izrada te dokumentacije je pri kraju i
čekamo raspisivanje tzv. mjera ruralnog razvoja krajem ove
godine i te programe ćemo dočekati spremni. Također u izradi
je i projektna dokumentacija za izgradnju poljoprivredno –
poduzetničkog inkubatora sa različitim sadržajima kao što su
hladnjača, sortirnica, pakirnica, destilerija, punionica prirodnih
sokova, meda i dr. sadržaja. Kako usporedno radimo zajedno
sa BPŽ na sustavu navodnjavanja, smatramo da ćemo na taj
način žiteljima naše općine koje želimo organizirati u
proizvođačke organizacije omogućiti konkurentnost u
proizvodnji a samim tim i mogućnost opstanka na našem
području.
Koje su smjernice budućeg gospodarskog razvoja općine?
Naši ljudi su nekada radili u industrijskim pogonima u Slavonskom Brodu, Oriovcu, Lužanima, Jasinju, ali sada je većina ostala bez posla
i prinuđeni su tražiti nova rješenja. Vinogradarstvo je uzelo maha i to dobro funkcionira, primjer Zdjelarevića, Vinkovića i drugih, slijedi
povrtlarska i plastenička proizvodnja, proizvodnja jagoda, itd. Vidimo i mi svoju šansu u razvoju ruralnog turizma i podržavamo i tzv
vinske ceste i uređenje naše destinacije eko-etno sela Lovčić i slično. Na našem području je i dio velikog kompleksa ribnjaka koji je
podijeljen na 2 tehnološke cjeline. Gospodin Vlado Gačić, dosadašnji korisnik se javio na natječaj za koncesiju za slijedeće razdoblje
ribnjaka koji su u ingerenciji našeg područja. Veliko problem je tzv „novog ribnjaka“ koji je na našem području na oko 120 hektara. To
je već niz godina zapušteno i vidjet ćemo da li će se u slijedećem vremenu moći staviti u funkciju. Pokušavamo složiti priču o uređenju
lovišta kojima gospodare naše udruge pa i za to potražiti EU sredstva kako bi razvijali lovni turizam i afirmirali kapacitete vezane uz
jedinstveno ornitološko bogatstvo koje ondje imamo.
Kakav je rad udruga i transparentnost rada općinske uprave i socijalni program?
Iako imamo sužene fiskalne kapacitete naše građanske udruge su za svaku pohvalu. Mi bi smo željeli njima više pomoći ali nismo u
mogućnosti. Udruga „Zlatovezilje“ je odavno prešla državne granice RH i promiče nas na pravi način diljem svijeta. Tu je i Zavičajno
društvo u Starom Slatiniku koje ima muzej i rade na vrlo visokoj
razini i sami ostvaruju sredstva na natječajima, pa su eto uspjeli
izgraditi i Križni put u Starom Slatiniku i šetnicu do crkve sv.
Martina u Lovčiću. Tu su naši dobro organizirani vatrogasci, pa
Udruga Eko selo Lovčić, Pučka pjevačka skupina KUDa Zrinski,
nogometni klubovi poput Svačića koji je već 18 godina vrlo
stabilni član 1. ŽNL BPŽ. Svima njima, a i onima koje nisam
spomenuo, doista čestitam i zahvaljujem na radu i imat će našu
podršku na razne načine i ubuduće. Kada je riječ o javnosti
našeg rada želimo učiniti još više. Posebno bih molio naše ljude
da shvate kako mi to uopće dolazimo do sredstava za radove
koje obavljamo, jer nam vrlo često dolaze sa zamolbama za
financijskom
pomoći. Kada kažemo kako im ne možemo
pomoći, pitaju nas a otkud onda ima za gradnju cesta ili druge
investicije. I kroz ovaj razgovor nastojao sam to pojasniti. Žao
nam je što ne možemo kao neke druge općine možda financirati
nabavku školskih udžbenika a što nije naša zakonska obveza ili
stipendirati učenike i studente. Nama je problem financirati i po
tisuću kuna za novorođenčad a da se može dali bi smo
višestruko više i za to. Plaćamo školsku kuhinju učenicima
slabijeg imovinskog stanja. Pomažemo najugroženijima koji su
korisnici Centra za socijalnu skrb i tu nam je prioritet kako bi smo njima pokušali iznaći barem još nešto dodatno, za ogrjev i slično.
Nažalost nismo područje od posebne državne skrbi i to nas sputava u mnogočemu. Moramo uz sve probleme gledati pozitivno na
budućnost i svaki dan sebi reći, ma mi to moramo i možemo, zajedno, složno, jer nema nam druge.
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Da nismo složni ne bi bilo napretka
Predsjednik Vijeća Nikola Medved o aktualnostima
Naše Vijeće Općine Brodski Stupnik temeljem usklađenosti sa novim Zakonom o
lokalnoj upravi i samoupravi broji 13 vijećnika, a prije je imalo 11. 7 vijećnika je
Koalicija HDZ i HSS, 1 vijećnik SDP-a, 1 HDSSB-a, 3 su Nezavisna lista Tomislava
Bašića, 1 sa Nezavisne liste Tomislava Jurčića. Koalicija od 7 članova ima potrebnu
većinu za donošenje svih odluka no u ovom Vijeću se sve odluke gotovo uvijek donose
jednoglasno jer je svim vijećnicima u principu u interesu da svim građanima ove
Općine bude što bolje. Najveći problem je donošenje i izvršenje proračuna jer su
potrebe veće od mogućnosti. Puno toga treba napraviti u našoj općini a sredstva su
mala. Mi možemo svakih nekoliko mjeseci čuti u medijima kako će nam plaće biti
veće, kako se povećava neoporezivi dio, no nažalost to ide na štetu jedinica lokalne
uprave i samouprave. Mi po meni već sada ne možemo neke osnovne stvari
financirati. Mi bi željeli našoj djeci pomoći oko nabave udžbenika, osigurati novac za
prijevoz, stipendirati studente i učenike, no za to nema dovoljno sredstava. Jedva uspijevamo osigurati naknade za novorođenčad.
Tako se nažalost ne provodi pronatalitetna politika i to utječe na smanjenje broja stanovnika na području naše općine koji odlaze u
druge krajeve kako bi si osigurali egzistenciju. Smanjuje se natalitet i događa se raseljavanje ljudi jer se u tom smislu po meni vodi loša
politika aktualne Vlade RH što mi eto itekako osjećamo u ovom dijelu Slavonije. Mladi odlaze „trbuhom za kruhom“ i mi imamo sada
490 stanovnika manje nego prije 10 godina a mi bi nemamo sredstava poticati i pomagati tim ljudima da ovdje ostanu. Za to nemamo
sredstava i dokle god ne zaživi onaj Zakon o ravnomjernom razvoju, mi to nećemo biti u stanju. Ovakvim mjerama ako se nastavi
možda bi bilo pametnije ovu općinu ugasiti jer ovako mi ispadamo najveći krivci. Ljudi će se pitati zašto smo npr. donijeli proračun koji
nije razvojan, a mi jednostavno nemamo to otkud napraviti bolje jer smo preopterećeni najprije obvezama koje nam nameće država.
Dok samo to namirimo ne ostane nam gotovo ništa. Mi moramo naći sredstva pomoći građanskim udrugama jer mora se živjeti, brinuti
o očuvanju kulture, tradicije i općenito pomagati društveni život pogotovo među mladima. Mi smo već dugi niz godina okrenuti prema
alternativnim mogućnostima financiranja. Jedno vrijeme bili su jako aktualni pretpristupni fondovi EU a sada se okrećemo strukturnim i
kohezijskom fondu EU. Problem je što teško osiguravamo i onaj dio našeg sufinanciranja za pojedine projekte. Načelnik je isto naglasio
kako nismo područje od posebne državne skrbi kao što su to npr. naši susjedi iz Općine Oriovac. Naš postotak sufinanciranja je znatno
veći i to jedva uspijevamo osigurati. Mi imamo želje i puno više graditi no u ovim uvjetima je to jako teško. Suradnja Općine i BPŽ je
vrlo korektna i oni nam često uskaču kao pomoć na razne načine. Naše Vijeće izvrsno surađuje sa našim načelnikom i općinskim
Upravnim odjelom i nema tu nesuglasja. To je vrlo korektno. Mi kažemo kako imamo nenapisani konsenzus o međusobnom uvažavanju
i poštovanju od kojeg koristi imaju ponajprije mještani odnosno pučanstvo Općine Brodski Stupnik.

Šesti saziv Općinskog vijeća Općine
Brodski Stupnik za period 2013.2017.

Izabrani novi predsjednici Mjesnih
odbora

Sastav Općinskog vijeća:
Nada Zubić HSS, Josip Grgurević HSS, Ivan Čuljak HSS, Goran
Jelinić HSS, Milica Koporčić-Tomičić HSS, Tomislav Bašić
(Nezavisna lista), Tomislav Gubić (Nezavisna lista), Dario
Kozarić (Nezavisna lista), Nikola Medved HDZ, Zoran Dudrak
HDZ, Hrvoje Romić HDSSB, Tomislav Jurčić (Nezavisna lista),
Pero Gavran SDP

MO B. Stupnik: Tomislav Bašić

MO Krajačići: Željko Krajačić

Predsjednik Općinskog vijeća: Nikola Medved
Potpredsjednik Općinskog vijeća: Ivan Čuljak
Načelnik Općine: Petar Lovinčić
Zamjenik načelnika: Krešimir Prebeg

MO Lovčić : Mijo Alaberović

MO Stari Slatinik: Danijel Perić
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Zajedno smo složno odradili vrlo
odgovoran zadatak
Zamjenik načelnika Krešimir Prebeg (načelnik Stožera za spašavanje
Općine Brodski Stupnik) nam govori o tome kako se pomagalo
ugroženima od poplava.

U nama susjednoj Općini Bebrina bilo je kritično za vrijeme svibanjskih
poplava, te smo u koordinaciji s čelnim ljudima te Općine, temeljem
njihove odluke, pristupili djelomičnoj evakuaciji njihovog stanovništva na
naše područje. U večernjim satima zaprimili smo obavijest kako će ljudi
biti prevezeni u nekoliko autobusa i kako će među njima biti djeca,
stariji, bolesni i nepokretni. Tu prvu noć odmah smo rješavali 2 osobe
koje su trebale dijalizu, smještavali majke sa djecom i nepokretne po
kućama. Imali smo zbrinjavanje od nedjelje navečer do četvrtka kada
je Županijski stožer za zaštitu i spašavanje donio odluku o smanjenju
stupnja opasnosti. U tih 5 dana naš Stožer za zaštitu i spašavanje
zajedno sa timovima civilne zaštite, općinskim Društvom Crvenog križa
Brodski Stupnik, Društvom CK Slavonski Brod, DVD-om Brodski Stupnik,
LAG-om Posavina te sa svim udrugama naše Općine i 50-ak naših
stanovnika koji su se također volonterski uključili u posao zbrinjavanja i skrbi o
ugroženima uspješno je organizirao smještaj u dvorani Društvenog doma i u školi, te prehranu. Organizirali smo 24-satno
dežurstvo. Sa svim mjerodavnim nadležnim službama i inspekcijama koje su nadzirale naš rad smo odlično surađivali. Dok
je ovdje stanovništvo bilo zbrinuto mi smo prikupljali pomoć za poplavljene u županjskom kraju. Naši mještani su
donosili, hranu, odjeću, higijenske potrepštine i dr.. Svi su dali maksimalno od sebe i ovim putem se svima najiskrenije
zahvaljujem za sve što su učinili u tom periodu.
.

Biskup i čelnici Županije
pomogli u zbrinjavanju

Naš biskup Požeške biskupije mons. dr.
Antun Škvorčević došao je k nama dati
potporu nastojanjima da se ljudi s poplavom
ugroženih područja što kvalitetnije privremeno
smjeste te da im se omogući što bolja
svekolika skrb. Tih dana borbe protiv poplava
istakli su se i naši čelnici Brodsko-posavske
županije, župan Danijel Marušić i njegov
zamjenik Davor Vlaović koji su danonoćno
bili na terenu kako bi mogli donositi
pravovremene odluke na zaštiti života naših
ljudi i njihovih dobara. I oni su došli osobno
obići ljude smještene na području naše
Općine i provjeriti je li sve u redu i treba li još
nešto. I ovo se ne zaboravlja i zaslužuje
pohvalu.

Marijana Petir posjetila
poplavom ugrožene
Za sve ono što su učinili na zbrinjavanju
ugroženih od poplava svi ljudi Općine Brodski
Stupnik zaslužuju pohvalu pa i divljenje. Pokazali
su veliko srce i razumijevanje. Pridružila im se i
Marijana Petir, sada naša nova zastupnica u
Europskom parlamentu. „U zlu se ne ponizi a u
dobru se ne uzvisi“ kaže poznata izreka
podsjećajući sve nas da trebamo prije svega
imati razumijevanje za bližnje. Marijana Petir je
dala onu čisto ljudsku i iskrenu potporu ljudima
koji su bili u velikom strahu tih dana. Hvala joj na
tome i nadamo se da će ostati takva, bliska,
iskrena i dobronamjerna. Katkada i stisak ruke i
topla riječ utjehe znače neizmjerno puno.
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Moramo pomoći starijim
osobama i obiteljima u potrebi
Božica Šafar Rosandić predsjednica Crvenog križa Općine
Brodski Stupnik
Ovo je treća godina kako djelujemo i uvjerena sam kako smo do sada jako puno
napravili. Ja sam došla iz Rijeke i zauzela se za ponovno pokretanje ovih
aktivnosti jer sam osobno bila aktivistica u mnogim humanitarnih udrugama,
medicinske sam struke i imam dugogodišnje radno iskustvo iz inozemstva iz
Italije gdje sam radila u jednom ustanovi koja je skrbila o starijim osobama. Po
struci sam primalja ali sam svoj život posvetila njezi starijih osoba. Ovdje ima
jako puno staračkih domaćinstava i ima dosta posla veznog uz skrb o njima. Teška
je gospodarska i socijalna situacija i mnogi su dosta zatvoreni i nepovjerljivi, ali ja
sam se trudila uspostaviti što kvalitetniji i ljepši odnos sa mještanima i kolegama poput
Mate Miočića koji su mi od velike pomoći. Tu je i gospodin načelnik i gospođa pročelnica, gospođa Ana Mrgan vrijedna aktivistica.
Počeli smo s programom za njegu i brigu o starijim osobama. U našoj Općini obuhvatili smo ih tim aktivnostima 22 osobe, a tu su i 4
obitelji sa većim brojem djece koje su u dosta teškoj socijalnoj situaciji. U suradnji sa Petrom Grgićem voditeljem CK Slavonskog Broda
nastojimo pomoći tim osobama. Za Uskrs, početak školske godine i za Božić pripremamo poklon pakete. I sami skupljamo što nam
treba za naše štićenike a i sami pripremamo dio hrane. Nažalost skučeni smo sa prostorom. Načelnik nam je ustupio prostor u staroj
općini, no to nije baš adekvatno našim potrebama. To smo sami malo uredili okrečili i tu radimo. Kroz javne radove angažirano je bilo 5
osoba za rad s nama, no nažalost to je ukinuto Jako bi boljela da se to uvede jer su te osobe imale barem izvjesno vrijeme neka
primanja koja su im tako potrebna za njihove obitelji. Mi smo, po mom mišljenju, odradili jako dobar posao oko prihvata osoba koje su
bile ugrožene poplavama. Sve ej bilo jako dobro organizirano. Osobe iz Bebrine, Dubočca i Šumeća bile su kvalitetno smještene i naši
su se ljudi tu jako iskazali humanošću i zalaganjem. Sada ćemo obitelji u potrebi koje imaju školarce pokušati opskrbiti sa školskim
priborom. Time ćemo se intenzivno baviti od 5. do 10. rujna, a onda intenzivnije kreće pomoć starijim osobama npr. u pripremanju
zimnice, u pomoći u radovima, u opskrbi odjećom i obućom, itd. Pokušat ćemo sa našim štićenicima biti u što dužem kontaktu kako bi
smo porazgovarali i obavili tzv. psihološku pomoć.

Gradnja i asfaltiranje cesta
Skromnim proračunom financira se izrada projektne
dokumentacije, potom se to kandidira na EU natječaje i ako
uspije evo rješenja za
gradnju novih cesta.
Posljednji primjer je izgradnja
triju
nerazvrstane ceste iz
IPARD-a. U svibnju 2012. godine
obavljena je prijava, a sada je
konačno krenula realizacija. Projekt je vrijedan 1,6 mil kn. 75 % financira EU, 25
% RH a Općina tek 62000,- kuna za dio dokumentacije i neprihvatljivih troškova.
Uz Klakar, Općina Brodski Stupnik jedina je koja je u našoj Županiji uspješno
koristila IPARD Mjeru 301. Po sličnom principu je u pripremi i projekt
navodnjavanja. Ministarstvo regionalnog razvoja dodijelilo je 430 tisuća kuna za
unutarnje uređenje stare škole i još gotovo 140 tisuća za dva dječja igrališta koja
će se izgraditi ove jeseni. Na fotografiji vidite radove u Slavonskoj ulici u Brodskom
Stupniku.
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Upoznajmo LAG Posavina
Na inicijativu predstavnika Općine Brodski Stupnik koji su,
zajedno sa predstavnicima susjednih općina: Nove Kapele,
Oriovca, Bebrine i Sibinja, prepoznali važnost međusobnog
povezivanja i udruživanja, a u svrhu lokalnog razvoja, 9.veljače
2011.godine osnovana je Lokalna akcijska grupa Posavina (LAG).
Predstavnici Općine Brodski Stupnik su dali veliki doprinos u osnivanju, organiziranju i radu
LAG-a Posavina pa su tako cijelo spomenuto vrijeme u aktivnosti LAG-a Posavina uključeni
načelnik Petar Lovinčić i pročelnica Dragica Lončar kao predstavnici javnog sektora te kao
predstavnici gospodarskog i civilnog sektora Nada Zubić, Blanka Borić, Đurđica Jurić, Višnja
Zdjelarević, Dražen Klisurić, Josip Salantić, Đuka Safundžić, Tomislav Rendula i Goran Jelinić kao voditelj LAG-a
Posavina.LAG je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s
namjeromizrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.Budući da po
definiciji LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje,LAG-a
Posavina trenutno čini prostor 7 jedinica lokalnesamouprave: općine Nova
Kapela, Oriovac, Bebrina, Brodski Stupnik,Sibinj, Podcrkavlje i općinu
Čaglin iz Požeško-slavonske županije, a taj prostorLAG-a pripada statističkoj
regiji Kontinentalna Hrvatska. Izradom Lokalne razvojne strategije (LRS) u kojoj
su definirani razvojni ciljevi LAG-a Posavina, a koja je temeljni dokument za provedbu
LEADER programa koji je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja
Europske unije
kojeg provode LAG-ovi, omogućena je integralna provedba
gospodarske i socijalne kohezije, prepoznavanjem i potporom detaljnih intervencija
prema prepoznatim lokalnim potrebama te jačanje razmjene iskustava i znanja putem
javno-privatnih partnerstva. Vizija LAG-a Posavina je ujedinjenje prirode, tradicije i
ljudi u zajednicu poljoprivrednih proizvođačaintegrirane i ekološke proizvodnje, uspješnih obrtnika i poduzetnika, u kojoj će se stvarati
okoliš i lokalna naselja otvorena za cjelodnevni odmor i boravak u našoj poznatoj domaćojprijateljskoj atmosferi.LAG Posavina je,
prošavši na natječaju Ministarstva poljoprivrede, od 15.07.2013. u provedbi projekta IPARD programa, Mjera 202 „Priprema i provedba
lokalnih strategija ruralnog razvoja“ te je akreditiran od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tako LAG
Posavina već godinu dana aktivno radi na informiranju svojih dionika i animiranju stanovnika LAG područja kroz organiziranje raznih
stručnih predavanja te edukacija na temu ruralnog razvoja. U toku ove godine LAG Posavina je sa svojim partnerima, suradnicima i
volonterima održao stručna predavanja na teme predstavljanja LEADER programa, Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 20142020, stručne radionice za mlade i organizacije civilnog društva, a
trenutno je u provedbi stručno usavršavanje za članove i volontere LAG-a
"Upravljanje projektima u ruralnom razvoju", čijim pohađanjem 26
polaznika će dobiti potrebna znanja za pripremu i provedbu projekata iz
EU fondova.Ovim putem LAG Posavina poziva sve zainteresirane koji
svojim projektnim idejama i prijedlozima mogu pomoći razvoju LAG
područja, a što nam treba biti zajednički interes, da se priključe radu i
aktivnostima koje LAG Posavina provodi. Obzirom da je ruralni razvoj
vrlo složen skup mjera i mogućnosti, a uz to i posve nova koncepcija
aktivnosti na ruralnom području pozivamo sve zainteresirane
predstavnike gospodarskog i civilnog sektora te ostalo zainteresirano
stanovništvo Općine Brodski Stupnik da nas posjete ili kontaktiraju kako
bismo Vam mogli pružiti tražene informacije, a što može doprinijeti
razvoju Općine Brodski Stupnik i kvaliteti življenja njenih žitelja. Ured
LAG-a Posavina, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik (zgrada Općine)
kontakt
tel.
035/427
941
www.lag-posavina.hr
e-mail:
lag.posavina@gmail.com Goran Jelinić, voditelj LAG-a Posavina mob.099/207 0019.
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Područne škole u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku
Kvalitetna suradnja i pomoć školama

Ravnateljice matičnih OŠ iz Oriovca i Sibinja potvrđuju odličnu
suradnju s predstavnicima Općine Brodski Stupnik
Darija Jozić Ratković ravnateljica OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac kaže
kako matična škola u Oriovcu ima i dvije područne škole i to u Slavonskom
Kobašu i u Brodskom Stupniku Nažalost sve je manje djece odnosno učenika.
Prije ih je bilo preko 600 a sada ih ima 408. Matična škola zahtijeva
renoviranje i obnovu. U područnoj školi u Brodskom Stupniku problem je
nedostatak prostora pa se mora raditi u dvije smjene. Na raspolaganju su
svega dvije učionice. Suradnja s Općinom Brodski Stupnik je izvrsna. Škola
koristi Društveni dom za kulturnu i javnu djelatnost škole, a tu je i općinska
knjižnica koju koriste učenici i učiteljice škole. Surađujemo i u prigodi
organiziranja manifestacije Stupnička berba grožđa i proslave Sv. Nikole kojom
prigodom Općina daruje djeci paketiće. Lani je školski objekt u Lovčiću
prenesen u vlasništvo Općine Brodski Stupnik. Ondje učenika i nastave nema već
7 godina. U rujnu prošle godine Škola je formirala školski Projektni tim u kojem je
voditeljica Emica Pišonić koja je i voditeljica Područne škole u Brodskom Stupniku.
Od tada se pokušavaju iznaći dodatna financijska sredstva za učenike i školu te za materijalne uvjete za što koristimo suradnju sa
lokalnom samoupravom oko kandiditanja projekata kroz razne oblike partnerstva. Općina je pomogla financirati radove na uređenju
parketa u Područnoj školi u Brodskom Stupniku. Suradnja se nastavlja, te postoje planovi za budućnost.

Osnovna škola u Starom Slatiniku je jedna od šest područnih škola OŠ „Ivan Mažuranić” Sibinj i jedina područna škola
OŠ „Ivan Mažuranić” koja pripada općini Brodski Stupnik.
Školu pohađa 40 učenika raspoređenih u 3 odjela I.-IV. razreda u
dvije smjene i dvije učionice. U novoj školskoj godini 2014./2015.
nastavu predaju tri učiteljice; 1. razred koji će pohađati 14 učenika,
a učiteljica je Blaženka Javor, 2. i 4. razred biti će kombinirani s 13
učenika i učiteljica je Marijana Krijan te 3. razred od 13 učenika i
učiteljicom Ankom Vrbešić. Školska zgrada, iako stara, je
održavana, adaptirana i jako lijepo uređena. Uz dvije učionice u
školi postoji hodnik, spremište i sanitarni čvor. Nemaju kabinete
niti dvoranu za TZK-u što bi bilo dobro u budućnosti riješiti. U
bivšem učiteljskom stanu uređena je školska kuhinja, zbornica i
prostor za rad "Male škole" čiji rad potpomaže općina Brodski
Stupnik s kojom škola ima izvrsnu suradnju. U PRO Stari Slatinik
cijeli prostor školskog dvorišta uredno je i ograđeno, oplemenjeno
cvijećem, ukrasnim grmljem i sadnicama voća autohtonih vrsta.
Prije dvije godine obnovljen je i školski vrt, obzirom da je škola
dobila status ZLATNA EKO ŠKOLA kroz školske eko-projekte
posebnu pozornost se posvećuje očuvanju prirode. Općina Brodski
Stupnik svake godine doniraju sadnice cvijeća koje učenici sa
svojim učiteljicama sade oko škole i ispred škole. U školskom
dvorištu ima i nekoliko stabala oraha, a svake godine učenici prikupljaju plodove. Kroz razne školske projekte roditelji često pomažu
učiteljima i učenicima u njihovoj realizaciji iz čega se može zakljućiti da je suradnja s roditeljima također izvrsna. Općina Brodski
Stupnik podupire sve aktivnosti Škole pa i one vezane za proslavu Sv. Nikole, u obliku darova za djecu, a na njihovo opće veselje. U
školskom dvorištu ima i nekoliko stabala oraha, a svake godine učenici prikupljaju plodove. Kroz razne školske projekte roditelji često
pomažu učiteljima i učenicima u njihovoj realizaciji iz čega se može zakljućiti da je suradnja s roditeljima također izvrsna. Općina
Brodski Stupnik podupire sve aktivnosti Škole pa i one vezane za proslavu Sv. Nikole, u obliku darova za djecu, a na njihovo opće
veselje. Zavičajnu zbirku u Starom Slatiniku učiteljice posjećuju s učenicima gdje ih uvijek rado prima gospodin Branko Grozdanić,
umirovljeni profesor povijesti, koji učenike uvodi pričom u neka stara, pomalo zaboravljena vremena.. Uvjeti rada u školi su jako dobri
zahvaljujući suradnji Škole s Upravnim odjelom za obrazovanje, sport i kulturu BPŽ, ali i roditeljima i Općinom Brodski Stupnik koja je
svojoj Školi potpora u svakom mogućem obliku, a nadamo se da će tako biti i u budućnosti.
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Vatrogasci na ponos i čast svima
Vatrogasna zajednica općine Brodski Stupnik
osnovana je 2001. godine i predstavljaju je
predsjednik
Anto
Gubić,
zamjenik
predsjednika Mijo Jurišić, zapovjednik
Damir Gubić, zamjenici zapovjednika
Duško
Salamurović,
Martin Horvatović i tajnik Dubravko
Jurišić. VZ čine članice DVD Brodski Stupnik
sa izdvojenim odjeljenjem u Krajačićima i DVD
Lovčić
koja ukupno ima 100 članova (Brodski Stupnik i
Krajačići 80 članova i Lovčić 20 članova). DVD Brodski Stupnik je središnje društvo u
Općini, osnovano je1928. god. Predsjednik je A. Gubić, zam. predsjednika Dražen
Savić, zapovjednik Duško Salamurović, tajnik Dubravko Jurišić. Odjeljenje u
Krajačićima osnovano je 2011. čiji su zapovjednici Martin Horvatović i Željko
Krajačić. DVD Lovčić osnovano je 1997.godine čiji je predsjednik Stjepan Aladrović, zamjenik predsjednika Danijel Aladrović,
zapovjednik je Antun Alaberović, zam. zapovjednika Ivan Siroglavić, tajnik Pavo
Siroglavić. Velika pozornost poklanja se radu sa djecom i mladima. Oni postižu
uspješne rezultate na natjecanjima, tako da su prošle godine u ligi BOOBS djeca iz
Krajačića osvojila u ukupnom poretku 1 mjesto, a djeca iz Brodskog Stupnika osvojila
su 3 mjesto. Tijekom 2013. godine intervenirali smo 9 puta od toga na 4 požara i 5
tehničkih intervencija. Financijski problemi su koji najviše muče protupožarnu zaštitu.
Budući da je vatrogastvo prebačeno u nadležnost lokalne samouprave. Najveći
problem je oprema koja je skupa kao i vozila. Kao gorući problem je neriješeno
pitanje navalnog vozila, jer DVD Brodski Stupnik koristi se vozilom koje je posuđeno
od JVP Grada Slavonskog Broda. Naši vatrogasci posebno su se istakli za vrijeme
nedavnih poplava kada su 20-tak dana neprekidno radili sa 2 vozila a po 4-5
vatrogasaca svakodnevno je dežuralo i bilo na raspolaganju uz nasip na Savi od
Slavonskog Broda do Slavonskog Kobaša.

Zlatovezilje nadaleko poznate
Prema riječima predsjednice Đurđice Jurić, Udruga „Zlatovezilje“ kontinuirano
djeluje od 2006 godine,sa temeljnim ciljem čuvanja tradicije i izrade ručnog rada
zlatovezom preko kartona, te prenošenje tehnike izrade na mlađu i stariju populaciju.
Predsjednica dodaje i slijedeće: „Rad se odvija putem radionica za koje postoji
interes kako u našem mjestu tako i šire. Naše radove imali smo prilike prezentirati
diljem Hrvatske, a također i izvan granica zahvaljujući samoincijativi članica Udruge,
te dobroj suradnji s našom Općinom, Županijskom i Gradskom turističkom
zajednicom, Uredom za gospodarstvo, Uredom za poljoprivredu i Obrtničkom
komorom. Dobru suradnju održavamo sa svim udrugama u našoj Općini. Kao članovi
LAG-a imali smo priliku izlagati naše
radove u Biogradu na moru. Svojim
neprekidnim radom, kvalitetom
radova i već velikim stečenim
iskustvom aktivno se uključujemo u turističku ponudu Opčine i Županije. Zapažen
interes za naše radove imali smo u Malom Lošinju, Dubrovniku, Rogoznici i Crikvenici
ove godine i to u organizaciji Županijske turističke zajednice . Način rada i predmete
koje radimo popratila je i naša medijska kuća HRT u emisiji "Pozitivno" u siječnju ove
god. I nadalje očekujemo dobre rezultate u radu, jer se pridržavamo pravila i ciljeva
određenih Statutom, uz korištenje već stečenog iskustva u izradi i prezentaciji svojih
proizvoda.“
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Ljepota sakralnih objekata
I u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku, Lovčiću i okolici, putnik
namjernik, vjernik katolik, može vidjeti i pomoliti se u lijepim crkvama ili
starim kapelicama, a povrh Starog Slatinika može proći i šumarkom i
stazom duž koje su postaje križnog puta.
Tu su i križevi krajputaši i još štošta što je živi dokaz
vjere i poštovanja prema Bogu. U crkvenom Brodski
Stupnik je ustroju u Požeškoj biskupiji, pa je tako
posljednja župa prema istoku, zapravo prema granici
susjedne nadbiskupije. Župa je posvećena sv. Iliji proroku i među posljednjim je župama koje je osnovao
nadbiskup kardinal Franjo Kuharić dok je još pripadala Zagrebačkoj nadbiskupiji. Nova kapela sv. Ilije
izgrađena je 1921, a proširena je za potrebe župe od 1990. do 1993. Na groblju se nalazi kapela sv.
Antuna koja je izgrađena 1933, a temeljito je obnovljena 2010. Tu su još kapele sv. Ane, zatim kapela sv.
Klare, koju popularno zovu »stupljanska katedrala«, u Stupljanskom Brdu, Uremovića križ, te Fratrov križ
na putu prema Lovčiću. Brodski Stupnik sjedište i istoimene općine, koja obuhvaća i naselja Lovčić koji je
bučjanska župa, Stari Slatinik, koji pripada župi Sibinj, Krajačići župa Odvorci. Stupnik je na samoj granici
između dviju biskupija: Požeške i Đakovačke, što se itekako osjeti u pastoralnom radu i životu.

Eko-etno Lovčić poželjna destinacija
ruralnog turizma
Prema riječima Stjepana Aladrovića predsjednika Udruge „Eko-etno
selo Lovčić“, 20-tak članova radi već 12-tak godina marljivo na
promicanju vrijednosti spomenutog sela koje treba očuvati i
predstaviti javnosti na pravi način. Glavni cilj je razvoj seoskog
turizma i obnova sela, kako bi stanovništvo moglo bolje i kvalitetnije
živjeti. Izgrađena je šetnica povrh sela te sjenica pored izvorišta
Popovac, na groblju Sv. Martin napravljen je plato sa stopom Sv.
Martina, planiraju se postaviti klupe i dodatno urediti tu lokaciju. Za
učenike se planira osmisliti sadržaj škole u prirodi, a školski stan i
škola bit će od Općine zatraženi na korištenje kako bi se prostor
uredio i pripremio za realizaciju određenih programa i projekata. Uređen je Vatrogasni dom,
organiziraju se stručna predavanja i pripremljene su brošure o selu. Zbog stope Sv. Martina
Lovčić je ucrtan u europskim kartama što je izuzetno dobro osmišljen promidžbeni potez.
Afirmaciji Lovčića pomaže i LAG Posavina, Općina, Županija i drugi. Ove godine će biti
održana izborna skupština Udruge što je jedan važan organizacijski zadatak. Kada je riječ o
selu Lovčić apsolutni prioritet je vodovod odnosno sustavna opskrba kvalitetnom pitkom
vodom, na čemu se intenzivno radi.
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Aktivno i marljivo uz raznolike
aktivnosti
Udruga „Zavičajno društvo Stari Slatinik“, koja djeluje već više od
osam godina (osnovana je u svibnju 2006.) nastavila je i ove godine
svoje aktivnosti.
U siječnju je organizirana „Noć muzeja“ čime se ova udruga po četvrti puta
uključila u ovu svedržavnu manifestaciju. Program u Zavičajnoj zbirci,
započeo je projekcijom fotografija pod nazivom "U naše vrijeme". Posebna atrakcija bio je duet Marije i Ive Ančurovski, uz
pratnju Antuna Fiolića na harmonici, koji su za ovu prigodu izveli makedonsku pjesmu " Svanokle, Nado", s kojom su prije 50 godina
pobijedili na natjecanju koje se održavalo u Starom Slatiniku, a zvalo se "Mikrofon je vaš". Zdenka Aničić upoznala je posjetitelje s
drevnom vještinom izrade makramea. S poviješću i značajem crkvice
Svetog Martina u Lovčiću prisutne su upoznali Josip Salantić i
Blanka Borić. Ovogodišnji je program zaokružen nastupom mladog
glazbenika Filipa Kaurića koji je osmislio repertoar koji je pratio nit
vodilju cijele večeri, a to je zabavni život Starog Slatinika, od
pedesetih godina prošlog stoljeća do danas. Zavičajno društvo Stari
Slatinik i ove godine uključilo se u obilježavanje Europskog tjedna u
Brodsko-posavskoj županiji. Manifestacija za čitavu županiju
provedena je tijekom drugog tjedna mjeseca svibnja, a Zavičajno
društvo uklučilo se u nju u dva navrata. Prvi dio događanja održan
je 8. svibnja u 19 sati u prostorijama Udruge koje se nalaze u sklopu
Društvenog doma „Dr.Ante Starčević“ u Starom Slatiniku, a nazočili
su mu mještani Starog Slatinika mlađe, srednje i starije dobi.
Uvodnu riječ dao je Tomislav Lovinčić, novi predsjednik Udruge
koji je nakon toga održao predavanje o problemima i pravima
starijih i nemoćnih osoba i njihovih staratelja u EU.Nakon toga,
članica upravnog odbora Udruge, prof. Zdenka Aničić održala je
predavanje sa pokaznom vježbom o postupanju i prvoj pomoći do dolaska
hitne medicinske pomoći, te podijelila odgovarajuće brošure sa uputama
Drugi dio organiziran je u nedjelju 10. svibnja kada je organiziran izlet
mještana mješovitih uzrasta u staroslatinička brda Stazom svetog Martina.
Tijekom izleta sakupljano je razno ljekovito bilje uz razgovor i informacije o
nazivima i ljekovitim svojstvima. Na krajnjem odredištu u predjelu
Gajić gđa. Zdenka Aničić održala je praktičnu edukaciju spravljanja
pripravaka od ljekovitog bilja, te informirala nazočne o komercijalnim
mogućnostima hranjivih i ljekovitih pripravaka. Zavičajno društvo je u
okviru suradnje sa Društvom ekonomista Slavonski Brod održalo u lipnju u
svojim prostorijama zajedničku sjednicu sa predstavnicima ovoga društva,
na kojoj je raspravljano o zajedničkim projektima vezanim za razvoj Općine
Brodski Stupnik i Starog Slatinika Početkom srpnja, članovi udruge su se
uključili u aktivnosti povodom postavljanja “Stope Svetog Martina” kod
istoimene crkve u Lovčiću hodočašćem od centra sela do Lovčića Stazom
Svetog Martina dugom 5 kilometara.

Raspjevani Slatinčani
Kako nas je izvijestio predsjednik Udruge Pučka pjevačka skupina „Veseli Slatinčani“ Ivan Matković u prošloj godini je ostvaren niz
uspješnih nastupa u Hrvatskoj i to u Vrhovini, Donjoj Vrbi i Srednjem Lipovcu te u susjednoj BiH u Bosanskom Brodu i Donjim
Kolibama. Ove godine su se iskazali organizacijom tradicionalne manifestacije „Staroslatiničko ljeto“ na kojem su nastupili:KUD Drežnik,
KUD Berislavić iz Novog Grada, HKPD Ukraina iz Slavonskog Broda i HKUD Tamburica iz Koraća. Manifestacija je bila vrlo dobro
posjećena što daje poticaj daljnjem radu. Organiziran je i izlet u eko-etno selo Stara Kapela.
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KUD „Zrinski“- čuvari kulturne
tradicije i baštine
Prema riječima Davora Hećimovića dopredsjednika Udruge KUD „Zrinski“
Brodski i dalje marljivo radi usprkos financijskim poteškoćama. Prije 3 godine
bili su u Francuskoj, Danas poznat podatak o djelovanju kulturnih udruga u
Brodskom Stupniku vraća nas u pedesete godine prošlog stoljeća. Naime, od
1956. g u Brodskom Stupniku djelovalo je društvo “August Cesares” kao
ogranak društva iz Slavonskog Broda. Poznato nam je da je ime “August
Cesarec” promijenjeno u “Seljačka sloga” a pod ovim imenom društvo je radilo
do 1971.g. Slijedom političkih događaja 1971. g. nestaje “Seljačka sloga” a
nastaje KUD “Zrinski”. Mnogi su tvrdili da u to vrijeme i nije baš prikladno ovo
ime ali je zadržano do današnjeg dana. Godine 1979. KUD “Zrinski” je
pokrenuo manifestaciju “Stupnička berba grožđa”. Redovno održavanje
spomenute manifestacije prekinuto je 90-tih godina zbog ratnih zbivanja na
našem području. Danas je to kulturno-gospodarska manifestacija u kojoj smo
uspješno povezali naš dobro poznat vinogradarski kraj, folklor, tradiciju i
običaje našeg kraja.

Lovačka i kinološka udruga
Kako nam je potvrdio Miroslav Čuljak lovnik lovne grupe Stari Slatiniku u
Kinološkoj udruzi „Posavac“ aktivno je 25 članova a izvrsno radi i Lovačka
udruga „Vepar“ Stari Slatinik. Tu je vrhunski gater za obuku pasa, uzgojni
gater, fazanerija, i lovačka kuća u izgradnji, te rov za pse jamare. On u ime svih
posebno zahvaljuje općinskom načelniku i svima iz Općinskog vijeća što
pomažu kako bi se dovršila gradnja lovačke kuće. 2006 godineodstrijeljen je
srnjak sa tzv. visokim srebrom. Čak 30 godina takav primjerak nije odstrijeljen.
U prostorijama Udruge postavljena je zanimljiva izložba trofeja. Gater za obuku
lovnih pasa, iznajmljivanje za polaganje ispita urođenih osobina Slijedeće
godine bit će tu organizirane dvije utakmice, međunarodnu utakmicu rada na
divlju svinju i IPO lovačkih pasa.

Udruga BSWireless
Prema riječima Gorana Matanića Udruga broji 80tak članova, i svake godine je sve više članova, u
prosjeku svake godine 20-tak više. Nedavno su
postavili četvrtu antenu odnosno pristupnu točku koja
će omogućiti pružanje znatno boljih usluga
korisnicima. Riječ je bržim internetskim uslugama, no
problem je općenito u još nedovoljno razvijenoj
infrastrukturi na razini cijele države, koja bi omogućila
veće brzine koje postoje primjerice u razvijenijim
zemljama. Članovi ove Udruge svojedobno su pomogli
su pokretanju web stranica Općine a pomogli su i
vatrogascima, zlatoveziljama i drugima kako bi imali
svoje web stranice i internetske portale.

BILTEN OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Izdavač: Općina Brodski Stupnik
Uredništvo: Općina Brodski Stupnik
Tisak: Arca d.o.o. Nova Gradiška
Dizajn: Mario Vračić
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NK „Svačić“ Stari Slatinik pri vrhu u 1.ŽNL BPŽ
Prošlu
natjecateljsku
2013./2014. sezonu nogometni
klub Svačić završio je na vrlo
dobrom 5. mjestu prvenstvene
tablice. Da je bilo više sreće i
pribranosti pobjedom u zadnjem
kolu mogli su prvenstvo završiti
na 3. mjestu. To je samo dokaz
kvalitete i rada na treninzima.
Trener Petar Vukoje izvlačio je
maksimum iz svojih igrača.
Također i sa radom u Ligi
mladeži
su
prezadovoljni.
Treneri pionira i juniora Hrvoje
Vrljić i Tihomir Bolta sa
svojim igračima ostvarili su uz
kvalitetan rad i zadovoljavajuće
plasmane.Nakon odličnih igara u
prošloj sezoni NK Svačić su
napustili dva vrlo bitna igrača. To sui napadači Josip Čuljak koji je otišao u obližnji NK Oriolik, potvrditi formu i klasu u III HNL, dok je
Domagoj Ivanagić trbuhom za kruhom otišao u Osijek. Klub je ovo ljeto napustilo još šestorica kvalitetnih igrača, koji su pronašli
nove klubove ili su se jednostavno zbog posla odselili kako iz sela tako i iz Slavonije. Tako su ostali i bez dosadašnjeg kapetana Ivana
Lončara, a novi kapetan za buduće vrijeme je Nikola Čuljak. Klub je ostao i bez dosadašnjeg trenera, pa je za trenera prvog tima
imenovan Tihomir Bolta.Nakon kvalitetno odrađenog četverogodišnjeg mandata, dosadašnja uprava odradila je svoju dionice te je
klub dobio novu upravu, za koju vjerujemo da će biti jednako uspješna kao i sve dosadašnje u ovih 18. godina koliko je klub član I
ŽNL.Trenutačno se održava ljetna škola nogometa, gdje limači savladavaju prve korake nogometne igre uz budno oko njihovih trenera
Pere Rudića i Maria Prskala, dok selekciju pionira trenira Ivica Tolić.Ovo ljeto uspješno i kvalitetno je održan 14. Memorijalni turnir
Neven i Mijo, kao i Turnir ulica. Seniorske pripreme su u tijeku, odaziv na treninge je zadovoljavajuć, oslonili su se na domaće snage uz
pokoje pojačanje iz susjednih sela. Članovi I ŽNL postali su daleke 1997. godine i danas su najstabilniji njen član. Uskoro obilježavaju
550 utakmicu u I ŽNL, gdje su postigli preko 1000 pogodaka što služi na čast svima kojima je ovaj klub pri srcu.

14. Memorijalni turnir Neven i Mijo
Ove godine održan je 14. Memorijalni turnir NK Svačić Stari Slatinik u
spomen na dvojicu sportaša- hrvatskih branitelja(Nevena Đakalovića i Miju
Vrljića) koji su dali svoj život na oltar Domovine kao pripadnici 3. gardijske
brigade.Nastupili su NK Slavonac Brodskog Stupnika, NK Vatrogasac
Grižići, NK Slavonac Slavonski Kobaš i NK Graničar iz Brodskog Varoša.
Postignuti su slijedeći rezultati: NK Slavonac Brodski Stupnik – NK
Vatrogasac Grižići 6 : 3 i NK Slavonac Slavonski Kobaš – NK Graničar
Brodski Varoš 0 : 5.U utakmici za treće mjesto slavio je NK Slavonac Sl.
Kobaš koji ne pobjedio NK Vatrogasac Grižići s rezultatom 2 : 1. U finalnoj
utakmici pobjedu su odnijeli nogometaši Graničara iz Brodskog Varoša koji
su svladali NK Slavonac iz Brodskog Stupnika rezultatom 3 : 0. Nagrade su
još osvojili: najbolji strijelac: Velimir Švarić. 4 pogodka Graničar Br. Varoš
a najljepši pogodak: Danijel Štimac, Slavonac Brodski Stupnik
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Nogometni klub „Slavonac“ Brodski
Stupnik
Nogometni klub Slavonac iz Brodskog Stupnika trenutno se natječe u 2. županijskoj
nogometnoj ligi – centar. Klub trenutno ima dvije selekcije: seniori i juniori. Seniori su prošlu
natjecateljsku sezonu završili na 8. mjestu s osvojena 33 boda, a juniori su prošlu
natjecateljsku sezonu završili na 3. mjestu s 28 osvojenih bodova. Trenutno za klub
nastupaju sljedeći igrači: Dražen Lončarić, Krunoslav Tomić,Kristijan Briški, Ivan Prskalo,
Danijel Štimac, Branimir Pejanović, Mateo Jurić, Marin Čavka, Tomislav Sekulić, Juraj Bašić,
Davor Vlajnić, Saša Kljajić, Adam Jukić, Anto Ereš, Tomislav Dujmović, Petar Bašić, Marko
Medved, Robert Kozarić, Daniel Šimić, Tomislav Siroglavić, Renato Đurđini i Matko Kvesić.
Prošle sezone trener juniorske momčadi bio je Boško Jovičić, a od ove sezone vodit će ih Marko Medved, a trener seniorske momčadi je
Saša Kljajić. Ove sezone se očekuje što bolji plasman seniorske ekipe, a sljedeće sezone cilj je ulazak u viši rang natjecanja.

Šahovski klub „Zrinski” Stari Slatnik

Na području općine već 15 godina djeluje šahovski klub.Šahovski klub „ZRINSKI” utemeljen je 1999. god, sjedište kluba je u Starom
Slatiniku. Klub je član Brodsko-Posavskog šahovskog i Hrvatskog šahovskog saveza. U 2014.god. se natječemo u 4. HŠL- skupina
ISTOK. Š.K. „ZRINSKI” u natjecteljskoj sezoni 2014. dijeli I mjesto zajedno sa favoriziranom Š.K. Orahovicom. Ako klub zadrži prvo ili
drugo mjesto i u jesenskom takmičarskom dijelu može se plasirati u viši rang. Klub ima između 10 i 15 registriranih članova, svih
uzrasta. Želja nam je , na tome i radimo , da ekipu pomladimo i da bude što više članova sa područja naše općine. Predsjednik kluba je
Miroslav Čuljak , tajnik je Ilija Janković a blagajnik je Mišo Čuljak.

15

Zamolbe i informacije
Izvrsno opremljena
ljekarna

Ljekarne Mirjane Pocrnić mr. pharm
u
Brodskom
Stupniku
izvrsno
opremljena poput najboljih gradskih
ljekarni, stoga sve lijekove i sve što
vam
je
potrebno
vezano
uz
farmaceutske proizvode možete naći
ovdje na jednom mjestu. Podsjećamo
vas na radno vrijeme: od ponedjeljka
do petka, svaki dan od 8-16 sati.
Ljekarna postoji 6. godina. Bila su
potrebna velika materijalna ulaganja i
stručno osoblje da bi došlo do
otvaranja ljekarne prvi puta u povijesti
Općine. Veliki je to dobitak za
zdrastvenu skrb naših mještana. Kako
je u to vrijeme krenula i recesija, a i
stalni rezovi u zdravstvu, samo
zajedničkom suradnjom i podrškom
svih mještana općine, možemo zadržati
i poboljšati razinu usluga i njeno
uspješno poslovanje. U nadi kakao
ćemo ostvariti još kvalitetnije suradnju
i skrb u očuvanju zdravlja naših
mještana, kao jedne od najvećih
vrijednosti, potrebna je zajednička
suradnja,kako bi sačuvali postojeće
kapacitete a u dogledno vrijeme
dogradili
s
novim
zdravstvenim
sadržajima
npr.
stomatološkom
ordinacijom.

Budite volonteri
u Crvenom križu

Odlaganje komunalnog
otpada

Gospođa Božica Šafar Rosandić,
predsjednica Crvenog križa Općine
Brodski Stupnik ovim putem poziva sve
zainteresirane osobe, kako mlade ljude,
tako i one starije, neka se uključe u
volonterski rad Crvenog križa. Za
svakog tko se želi baviti humanitarnim
radom, posebno pružanjem pomoći
starijim i socijalno ugroženim obiteljima,
ili pak prikupljanjem, uskladištenjem te
distribucijom humanitarne pomoći, naći
će se volonterska aktivnost prilagođena
njegovim
sposobnostima.
S
predstavnicima Crvenog križa možete
kontaktirati u bilo koje vrijeme, a
detaljnije informacije možete dobiti i u
općinskoj upravi.

Poštovani mještani ovim putem sve molimo neka
se pridržavaju pravila vezanih uz odlaganje i
odvoz komunalnog otpada na području cijele
Općine. Komunalni otpad se organizirano odvozi
na deponij, a za njegovo prikupljanje svaka
obitelj ima posude odnosno odgovarajuće
unificirane kante ili kontejnere kako je to
propisano i uređeno zakonskim odredbama i što
je vrlo dobro organizirano već duže vremena.
Najstrože
je
zabranjeno
odbacivanje
komunalnog otpada u prirodi i stvaranje tzv.
divljih deponija ili njegovo nekontrolirano
paljenje. Nadležne komunalne službe i dalje će
kontinuirano provoditi kontrole i sankcionirati
sve ono što nije u skladu sa Zakonom o
komunalnom redu.

Bogata paleta veterinarskih usluga
U Starom Slatiniku u centru naselja nalazi se veterinarska ambulanta koju vodi i u njoj
radi Zvonko Mašić dr. veterinarske medicine. Riječ je o ispostavi Veterinarske
stanice Đakovo u kojoj se pružaju usluge liječenja, preventive i kurative vezane uz
sve vrste domaćih životinja, a tu je i prodaja jednodnevne peradi, stočne hrane,
premixa i opreme za kućne ljubimce. Prema riječima dr. Mašića nažalost na području
Općine nema intenzivnije stočarske proizvodnje i sve se svodi na mali uzgoj i
proizvodnju za svoje potrebe, Sada su aktualni sezonski problemi poput vrbanca kod
svinja, kod goveda umjetno osjemenjivanje, te standardni problemi u liječenju pasa i
mačaka. Veterinarska ambulanta radi od 7 do 14 sati od ponedjeljka do petka,
subotom od 7 do 12, a tu je i neprekidno dežurstvo od 0 do 24 sata. Za sve
obavijesti možete nazvati na broj 034/433-110, mobilni 099-4434-018 ili 091-2398804.

Koristite poštanske usluge

U Brodskom Stupniku u središtu naselja, u
objektu gdje je smještena i općinska uprava,
nalazi se i i poštanski ured. Mještanima s
područja ove općine tako je pružena mogućnost
korištenja poštanskih usluga, od slanja i
primanja pošiljki do ostalih mogućnosti kao što
su aktivnosti vezanih uz plaćanja i primanja
novca, itd. Zbog rentabilnosti poslovanja ovog
ureda i općenito ekonomske opravdanosti
njegovog egzistiranja, preporučamo svim
mještanima neka koriste upravo ovdje poštanske
usluge, pa će ured i opstati i biti ubuduće
otvoren.

Pripazite i ne oštećujte trimerima
sadnice drveća
Nakon obavljenih radova na postavljanju nove
kanalizacijske mreže i drugih zahvata na
komunalnoj infrastrukturi, zasađeni su novi
drvoredi odnosno posađene su sadnice drveća.
Ovog ljeta uočen je problem jer prilikom košenja
travnja ispred kuća trimerima, vrlo često se
oštećuju te sadnice koje onda uvenu pa nužno
je potom na istom mjestu posaditi nove i to o
vlastitom trošku.
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PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE I
«STUPNIČKE BERBE GROŽĐA»
subota, 6. rujna 2014. Godine
15,00 sati – DOČEK KUD-ova
15,30 sati – POSJET STUPNIČKIM VINOGRADIMA
16,00 sati – LAG-a „POSAVINA“ - info radionica: Predstavljanje programa ruralnog
razvoja – u vijećnica zgrade Društvenog doma
16,30 sati - POLAGANJE VIJENCA ZA SVE POGINULE I UMRLE S PODRUČJA OPĆINE
Kod centralnog križa na mjesnom groblju u Brodskom Stupniku
17,00 sati – SV. MISA – Crkva Sv. Ilije proroka Brodski Stupnik
18,00 sati - SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U vijećnici zgrade Općine Brodski Stupnik
18,30 sati – POVORKA KROZ NASELJE
18,45 sati – DOMJENAK
19,00 sati – KULTURNO UMJETNIČKI PROGRAM
Društveni dom Brodski Stupnik
21,00 sati – ZABAVNI PROGRAM UZ TAMBURAŠKI SASTAV „BERDE BAND“
Društveni dom Brodski Stupnik

