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2 Općina Satnica Đakovačka

Na proteklim lokalnim izborima za sa-
stav Općinskog vijeća Općine Satnica 
Đakovačka, sudjelovalo je čak osam 
kandidacijskih listi – šest listi politič-
kih stranaka, jedna koalicija i jedna li-
sta grupe birača. Odaziv na ove izbore 
je bio vrlo dobar jer je u njima sudjelo-
valo gotovo 61 posto upisanih birača. 
Sve liste su prešle izborni prag od pet 
posto, ali zbog primjene tzv. »d’hondtove 
metode«, u podjeli 11 mandata nije su-
djelovala lista Hrvatskih laburista.

Naime, sukladno Zakonu o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
Općinsko vijeće Općine Satnica Đa-
kovačka ima 11 članova. Na temelju 
ostvarenih izbornih rezultata u sastav 
Općinskog vijeća su ušli kanditati s li-
ste HDZ-a (3), HNS-a i HSU-a (2), SDP.a 
(2), HDSSB-a (1), HSS-a (1), Grupe bira-
ča (1), te HSP-a (1).

Na temelju poslijeizbornih koalicijskih 
dogovora, većinu u Općinskom vijeću 
ima koalicija predvođena SDP-om, a za 
predsjednicu Općinskog vijeća izabra-
na je Štefanija Zovko.

Iako bi se iz ovako šarolikog sastava 
Općinskog vijeća moglo zaključiti kako 
u praksi nije jednostavno voditi općin-
sku politiku, zahvaljujući razumnosti 
općinskih vijećnika, Vijeće funkcionira 
vrlo racionalno i učinkovito. Tako bi i 
trebalo biti u svim hrvatskim općina-
ma, jer tzv. visoku politiku, eventualne 
ideološke ili neke druge razlike, treba 

ostaviti nacionalnom parlamentu. Op-
ćinska politika je nešto vrlo konkretno 
i svakodnevno treba biti u službi i na 
dobrobit svih mještana općine. Po to-
me bi Općina Satnica Đakovačka mogla 
biti dobar uzor mnogima u Hrvatskoj.
To potvrđuje i predsjednica Općinskog 
vijeća, Štefanija Zovko:
– Na temelju dosadašnjeg jednoipolgo-
dišnjeg iskustva mogu se istaći dobri 
odnosi između svih vijećnika neovisno 
iz koje političke stranke dolaze. Mislim 
da se i osjeća kvalitetan rad po svim 
pitanjima važnim za donošenje odluka 
koje su u nadležnosti Općinskog vijeća. 
Naime, Općinsko Vijeće proaktivnom 
politikom djeluje u smjeru suradnje s 
ministarstvima i Osječko-baranjskom 
županijom, ostalim državnim tijeli-
ma, kao i s predstavnicima privatnog 
sektora a sve u cilju poboljšanja uvje-
ta života na području Općine Satnica 
Đakovačka. Uvjerena sam da je to je-
dini način da zajednički ostvarimo sve 

željene projekte, a osobito da takvim 
zajedničkim naporima učinio sve kako 
bi zaustavili negativan trend daljnjeg 
iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi 
iz naše općine – ističe Zovko.
Što se dosadašnjeg rada Općinskog vi-
jeća tiče, Štefanija Zovko navodi kako 
Vijeće potiče suradnju u područjima 
života u kojima mještani oba naselja 
mogu zadovoljavati svoje interese i 
potrebe.
– Posebnu pažnju posvećujemo umi-
rovljeničkoj populaciji u pogledu kvali-
tetnijeg života koliko je to može učiniti 
općinska razina vlasti. Intenziviramo i 
suradnju sa sportskim, folklornim, va-
trogasnim, umirovljeničkim i drugim 
udrugama kao i udrugama mladih.
Potičemo na provođenje programa 
ukupnog razvoja općine kao operativ-
ni projekt održivog razvoja općine koji 
je u skladu sa smjernicama i standar-
dima ruralnog razvoja u RH i u EU. 
Onoliko koliko to možemo s općinske 
razine, maksimalno težimo poticanju 
gospodarskog razvitka, a osobito po-
duzetništva, kroz osnivanje poduzet-
ničke zone. Vijećnici se maksimalno 
trude i po pitanju poljoprivredne pro-
izvodnje putem aktivne zemljišne po-
litike. Uvjerena sam kako samo zajed-
ničkim radom i nastojanjima možemo 
pridonijeti boljitku naše općine – kaže 
predsjednica Općinskog vijeća ističući 
pri tome i dobru suradnju s općinskim 
načelnikom Željkom Šimićem.
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 KAKO RADI OPĆINSKO VIJEĆE

Zajedno za dobrobit svih mještana
Općinska politika je nešto vrlo konkretno i svakodnevno treba biti u službi i na 
dobrobit svih mještana općine. Po tome bi Općina Satnica Đakovačka mogla biti 

dobar uzor mnogima u Hrvatskoj

Predsjednica Općinskog vijeća, Štefanija Zovko i općinski načelnik, Željko Šimić 

Vijećnici
U sastavu Općinskog 
vijeća Općine Satnica 
Đakovačka su Jozo 
Raič, Antun Franjić, 
Ivica Soldat, Ivan Kuna, Pero Carević, 
Štefanija Zovko, Ivan Šalković, Željko 
Miler, Antun Tarnaj, Dragan Svalina i 
Pero Kovčić



3PROSINAC 2014.

Usprkos krizi, Satnica i Gašinci, 
bit će sve bolja mjesta za život
Kako je jednom zapisao poznati pu-
topisac, tamo gdje Slavonija prestaje 
biti ravna ‘ko tepsija’ i gdje bundeva 
ipak nije najveća uzvisina, upravo na 
tim počecima slavonskih brda, smje-
stila se Satnica Đakovačka. Neki dav-
ni Satničani još su prije šest stoljeća 
shvatili da bi to moglo biti dobro mje-
sto za život. Ako zažmirimo na jedno 
oko i ne gledamo krizu koja nas već 
predugo pogađa, onda su ti naši stari 
preci zaista i bili u pravu: Satnica je 
lijepo mjesto za život.

A krizi u inat, i Satnica i Gašinci, sva-
koga dana postaju sve ugodnija i ur-
banija mjesta za život. U to se mogao 
uvjeriti svatko dobronamjeran jer po-
sljednjih mjeseci ova su naša općinska 
mjesta ponekad nalikovala velikim 
gradilištima. Dosta toga je napravlje-
no i uređeno, a dosta toga je i planira-
no i bit će napravljeno sljedećih mje-
seci i godina.

Što se i kako radilo i gradilo, te što je 
u planu, za ovaj prvi broj našeg općin-
skog glasila – Vjesnika Općine Satnice 
Đakovačke – razgovarali smo s općin-
skim načelnikom, Željkom Šimićem.

INTERVJU

ŽELJKO ŠIMIĆ
NAČELNIK OPĆINE 
SATNICA ĐAKOVAČKA

  Prije godinu i pol ste izabrani 
za općinskog načelnika. U kakvom 
stanju ste zatekli Općinu?

– Nakon lokalnih izbora u lipnju 2013. 
izvršena je primopredaja vlasti, te sam 
dužnost općinskog načelnika počeo 
obnašati 5. lipnja 2013. godine. Opći-
nu sam zatekao u pristojnom stanju, 
nije bilo postojećih dugovanja, na ra-
čunu sam zatekao 1.500 000,00 kuna. 
Primopredaja je bila korektna.

  Kada ‘podvučete crtu’ od počet-
ka mandata do sada, što je naprav-
ljeno?

– Kada »podvučem crtu« do sada je 
odrađeno puno posla, puno projekta. 
Nisu svi odmah vidljivi »na oko«, ali 
za svaki je bilo potrebno puno posla, 
truda, prije svega puno volje. Završen 
je projekt izrade projektne dokumen-
tacije za izgradnju višenamjenske 
zgrade u naselju Satnica, ishođena je 
građevinska dozvola. Uređene su otre-
snice, uz pomoć Ministarstva poljo-
privrede, izgrađen je most srušen za 
vrijeme Domovinskog rata uz pomoć 
Ministarstva obrane. Riješili smo su-
stav odvojenog sakupljanja otpada 
putem javnog poziva Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, na 
način da smo za svako domaćinstvo 
osigurali plave posude za papir, kom-
postere, žute vrećice za plastiku, te po 
tri kompleta zelenih otoka u svakom 
naselju. Putem javnog poziva Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinko-
vitost kupili smo komunalno vozilo, 
koje smo dali u najam.

Ni Općina ni država 
nemaju dovoljno 

sredstava za sve ono 
što želimo i moramo 

napraviti u našoj općini 
i stoga se okrećemo 
fondovima Europske 
unije. Dovršit ćemo 

kanalizaciju u Satnici, 
započeti u Gašincima 

i izgraditi novu 
višenamjensku dvoranu

(Nastavak na 4. stranici)

Ne damo da nas kriza zaustavi u razvoju
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Nekoliko projekta odrađeno je za 
udruge s područja općine, KUD-ove i 
Lovačka društva. Tako da smo im osi-
gurali dodatna sredstva za rad putem 
natječaja Ministarstva kulture i Mini-
starstva poljoprivrede. Lovcima je osi-
guran dio novca za izgradnju fotona-
ponskih ćelija na lovačkim domovima 
putem natječaja Ministarstva gospo-
darstva, budući da niti jedan lovački 
dom nema električnu energiju.

Osigurali smo sredstva za provedbu 
projekta poboljšanje energetske učin-
kovitosti obiteljskih kuća putem jav-
nog poziva Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Putem jav-
nog poziva Ministarstva graditeljstva 
osigurana su sredstva za uređenje 
dječjih igrališta. Putem javnog poziva 
Ministarstva gospodarstva osigurana 
su sredstva za rekonstrukciju krovišta 
Doma kulture u satnici Đakovačkoj. 
U planu je još priličan broj projeka-
ta, dok je jedan dio u realizaciji, no 
veliki problem su neriješeni imovin-
sko-pravni odnosi. Stoga smo uputili 
nekoliko zahtjeva prema Državnom 
uredu za upravljanje državnom imo-
vinom kako bismo dobili zemljište u 
vlasništvo Općine, te mogli projekte 
provesti do kraja.

Nema općinske naknade
  Izgradnja kanalizacijskog su-

stava svakako je skup i zahtjevan 
projekt, osobito s obzirom na kon-
fi guraciju terena. Što je sve na-
pravljeno i kada će se moći reći da 
je sustav kanalizacije završen na 
području čitave općine?

– Izgradnja kanalizacijskog sustava 
započela je 2011.godine, do sada su iz-
građeni svi krakovi i precrpne stanice 
u naselju Satnica Đakovačka. Vrijed-
nost projekta sustava odvodnje iznosi 
približno 15.000 000,00 kuna za pod-
ručje cijele Općine Satnica Đakovačka. 
Projekt sustava odvodnje je izrađen 
2006.godine, i istim nije obuhvaćena 
izgradnja kanalizacije u ulici Šum-
ski put i naselju Hrvatskih branitelja. 
Za navedene lokacije moramo izradi-
ti projektnu dokumentaciju i ishoditi 
građevinsku dozvolu. Priključenje na 
kanalizaciju vrši Đakovački vodovod, te 
se njima treba javiti vezano za priklju-
čak i plaćanje. Cijena priključka iznosi 
3.792,50 kune i plaća se Đakovačkom 
vodovodu, Općina Satnica Đakovačka 
ne naplaćuje nikakvu naknadu. 

  Jedan od važnih općinskih proje-
kata je i izgradnja nastavno-sport-
ske dvorane. U kojoj je to fazi?

– Izgradnja nastavno-sportske dvorane 
u cijelosti je u nadležnosti Osječko-ba-
ranjske županije. Nakon radnog sastan-
ka sa županom i pročelnicima uprav-
nih odjela županije u veljači 2014.godi-
ne, dobili smo određene informacije o 
trenutnom stanju izgradnje. Vanjski ra-
dovi su u tijeku, radovi teku po planu, 
a prema riječima župana radovi će biti 
završeni 2016.godine. Općina Satnica 
Đakovačka nema nikakve ingerencije 
po pitanju ovoga projekta – izgradnje 
nastavno-sportske dvorane.

Vrtić, ambulanta, ordinacija...
  U planu je i izgradnja višena-

mjenske dvorane. O čemu se za-
pravo radi, te kako to fi nancirati?

– Projekt višenamjenske zgrade za-
počeo je u 2013.godini. Ovaj projekt 
osmišljen je kao višenamjenska zgra-
da iz razloga što zgradu čini:vrtić sa 
prostorijama za tri dobne skupine 
djece, ambulanta opće prakse, stoma-

tološka ordinacija, ljekarna, prostorije 
općinske uprave. Sredstva u visini 75 
posto za izradu projektne dokumenta-
cije odobrena su od strane Ministar-
stva regionalnog razvoja i fondova Eu-
ropske unije. Projektna dokumentacija 
izrađena je, te je ishođena građevinska 
dozvola. Trenutno se završava projekt 
kako bismo isti mogli prijaviti na na-
javljeni natječaj, te osigurati sredstva 
za gradnju.

  Ulaskom u Europsku uniju po-
stali su nam dostupni i vrijedni 
fondovi. Što Općina čini na tom 
pitanju?

– Općina Satnica Đakovačka izuzet-
no je aktivna na području Europskih 
fondova, svjesni situacije u državi, svi 
zajedno se moramo okrenuti prema 
Europi kako bismo fi nancirali naše 
projekte. Uz redovito praćenje i pri-
javljivanje na javne pozive i natječaje 
naših institucija, nama su iznimno za-
nimljivi: Europski poljoprivredni fond 
za ruralni razvoj (EAFRD), Europski 
fond za regionalni razvoj, Europski so-
cijalni fond. Putem ovih fondova na-
mjeravamo realizirati naše projekte, 
i osigurati sredstva za završetak naše 
kompletne komunalne infrastrukture, 
te naše socijalne programe.

Blizina grada i mir sela
  Sve veći hrvatski problem po-

staje depopulacija. Manje je rođe-
nih, a sve više onih koji iseljavaju 
u potrazi za boljim životom. Ni 
Satnica Đakovačka nije izuzetak. 
Što Općina može poduzeti u tom 
smislu?

– Općina Satnica Đakovačka osjetila 
je posljedice depopulacije. U 2014.go-
dini rođeno je samo dvadesetak djece. 
Općina Satnica Đakovačka daje pomoć 
u iznosu 2.000,00 kuna za svaku novo-

Kako se priključiti 
na kanalizaciju?

Pored spomenute 3.792 kune, za pri-
ključak na sustav kanalizacije, potrebni 
su sljedeći dokumenti: 

a) vlasnički list objekta koji se priklju-
čuje (gruntovnica-ne stariji od tri 
mjeseca)

b) izvod/kopija katstarskog plana ili 
situacioni plan objekta koji se pri-
ključuje (Katastar) 

c) građevinska dozvola/potvrda glav-
nog/rješenje o uvjetima građenja za 
objekt koji se priključuje ili uvjerenje 
o identifi kaciji objekta – za objekte 
izgrađene prije 15.veljače 1968. go-
dine (Katastar).

(Nastavak s 3. stranice)

Stimuliramo naše mlade 
na ostanak, ali treba više 

radnih mjesta
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600 godina 
Satnice
Prvi poznati spomen sela Satnice 
Đakovačke potječe iz 1422. godine 
kad se spominje Zatnicza u posje-
du Petra Čeha, tadašnjeg gospodara 
Nevne. U ispravi iz 1422, spominje 
se daje Petar Čeh svoj posjed zalo-
žio Valentu iz Podlačja, a kasnije, 
1447. i 1448. gorjanskim građani-
ma Ladislavu Barnabi i Pavlu To-
miću. Konačno je Petar Čeh prodao 
Satnicu mačvanskom banu Ivanu 
Korođu. Očito se i tada intenzivno 
trgovalo nekretninama, pa je Sat-
nica često mijenjala svoje vlasnike. 
Godine 1480. bila je u posjedu feu-
dalne obitelji Berislavića, a potkraj 
15. stoljeća spominje se kao njezin 
gospodar Nikola Čupor Moslavački. 
Pred ulazak Turaka u Đakovštinu, 
Satnicu su svojatali mnogi feudalci, 
ali te sporove dokrajčili su Turci ka-
da su 1536. osvojili Đakovštinu, pa i 
Satnicu Đakovačku. Turci su stanov-
ništvo Satnice puštali na miru pa je 
tako sve do kraja turske vlasti ovdaš-
nje stanovništvo ostalo sačuvano. 

Nakon povlačenja Turaka 1686. go-
dine ostalo je u Satnici petnaestak 
starosjedilačkih domova, a kao gla-
vari kuća spominju se Grga Bukva-
šević, Jura Matičov, Ivan Lukačević, 
Stanko Kovačović, Fila Valentić, An-
dro Ivčović, Juro Skrletović, Matan 
Mađarović, Martin Đanić, Franjo 
Bošnjak, Ivan Petrović, Mijat Mija-
kić.

Početkom 18. stoljeća u sastav Sat-
nice ulaze stanovnici dotadašnjih 
zaseoka Lipovac i Užarevci, obite-
lji Đurkić, Đanić, Franjić, Mikešić, 
Zmajić, Desančić i Pavijanac.

Prema vlastelinskoj evidenciji iz 
1758. godine bilo je u Satnici 39 na-
seljenih kuća s 269 stanovnika. Kao 
glavari domova spominju se čelnici 
obitelji Bukvačević, Bošnjak, Bala-
ković, Filić, Đanić, Ivaković, Ivković, 
Kovačević, Koljenović, Ljepotić, Ma-
đarević, Matišić, Skrletović, Valčić, 
Vinković, Bošnjaković i Mijakić. 

Početkom 19. stoljeća Satnica je 
prilično izmijenila svoje prijašnje 
stanovništvo koje se postupno ra-
selilo. Popisom sela iz 1903. bilježe 
se glavari ovih kuća; Lješnjaković, 
Peroković, Koški, Kunišić, Galeta, 
Petrov, Peroković, Arnaur, Svinja-
rević, Anđrišić, Batinić, Birovljević, 
Šovagović, Bošnjaković, Mađarević, 
Vujakovac i Nakić.

U prvoj polovini 19. stoljeća selo je 
često mijenjalo stanovnike. Puno ih 
se odselilo, a dosta se i doselilo. I u 
20. stoljeću Satnica Đakovačka se i 
dalje širila i razvijala, kako veliči-
nom, tako i gospodarski.

Nositelji brojnih naprednih aktiv-
nosti i običaja bili su pripadnici nje-
mačkog življa koji su se u Satnicu 
doselili u 19. stoljeću. Uz njihovu 
pomoć selo se ubrzano razvijalo kul-
turno i gospodarski sve do Drugog 
svjetskog rata, kada su se mnogi 
iselili u Njemačku i druge svjetske 
države.

Zadnja desetljeća 20. st. i razdoblje 
u samostalnoj Hrvatskoj državi bili 
su posebno dinamični i značajni za 
razvitak Satnice Đakovačke. Novim 
teritorijalnim ustrojstvom Republi-
ke Hrvatske, od 1993. godine Sat-
nica Đakovačka je dobila status sa-
mostalne općine u čijem se sastavu 
nalazi i mjesto Gašinci.

Prvi poznati spomen sela Satnice 
Đakovačke potječe iz 1422. godine 
kad se spominje Zatnicza u posje-a
du Petra Čeha, tadašnjeg gospodara 
Nevne. U ispravi iz 1422, spominje 
se daje Petar Čeh svoj posjed zalo-
žio Valentu iz Podlačja, a kasnije, 
1447. i 1448. gorjanskim građani-
ma Ladislavu Barnabi i Pavlu To-
miću. Konačno je Petar Čeh prodao 
Satnicu mačvanskom banu Ivanu 
Korođu. Očito se i tada intenzivno 
trgovalo nekretninama, pa je Sat-
nica često mijenjala svoje vlasnike. 
Godine 1480. bila je u posjedu feu-
dalne obitelji Berislavića, a potkraj 
15. stoljeća spominje se kao njezin
gospodar Nikola Čupor Moslavački. 
Pred ulazak Turaka u Đakovštinu, 
Satnicu su svojatali mnogi feudalci, 
ali te sporove dokrajčili su Turci ka-
da su 1536. osvojili Đakovštinu, pa i 
Satnicu Đakovačku. Turci su stanov-
ništvo Satnice puštali na miru pa je 
tako sve do kraja turske vlasti ovdaš-
nje stanovništvo ostalo sačuvano. 

Nakon povlačenja Turaka 1686. go-
dine ostalo je u Satnici petnaestak 
starosjedilačkih domova, a kao gla-
vari kuća spominju se Grga Bukva-
šević, Jura Matičov, Ivan Lukačević, 
Stanko Kovačović, Fila Valentić, An-
dro Ivčović, Juro Skrletović, Matan
Mađarović, Martin Đanić, Franjo 
Bošnjak, Ivan Petrović, Mijat Mija-
kić.

Početkom 18. stoljeća u sastav Sat-
nice ulaze stanovnici dotadašnjih
zaseoka Lipovac i Užarevci, obite-
lji Đurkić, Đanić, Franjić, Mikešić, 
Zmajić, Desančić i Pavijanac.

Prema vlastelinskoj evidenciji iz
1758. godine bilo je u Satnici 39 na-
seljenih kuća s 269 stanovnika. Kao
glavari domova spominju se čelnici 
obitelji Bukvačević, Bošnjak, Bala-
ković, Filić, Đanić, Ivaković, Ivković,
Kovačević, Koljenović, Ljepotić, Ma-
đarević, Matišić, Skrletović, Valčić,
Vinković, Bošnjaković i Mijakić. 

Početkom 19. stoljeća Satnica je 
prilično izmijenila svoje prijašnje
stanovništvo koje se postupno ra-
selilo. Popisom sela iz 1903. bilježe
se glavari ovih kuća; Lješnjaković,
Peroković, Koški, Kunišić, Galeta, 
Petrov, Peroković, Arnaur, Svinja-
rević, Anđrišić, Batinić, Birovljević, 
Šovagović, Bošnjaković, Mađarević, 
Vujakovac i Nakić.

U prvoj polovini 19. stoljeća selo je
često mijenjalo stanovnike. Puno ih
se odselilo, a dosta se i doselilo. I u 
20. stoljeću Satnica Đakovačka se i
dalje širila i razvijala, kako veliči-
nom, tako i gospodarski.

Nositelji brojnih naprednih aktiv-
nosti i običaja bili su pripadnici nje-
mačkog življa koji su se u Satnicu 
doselili u 19. stoljeću. Uz njihovu 
pomoć selo se ubrzano razvijalo kul-
turno i gospodarski sve do Drugog
svjetskog rata, kada su se mnogi 
iselili u Njemačku i druge svjetske
države.

Zadnja desetljeća 20. st. i razdoblje
u samostalnoj Hrvatskoj državi bili
su posebno dinamični i značajni za 
razvitak Satnice Đakovačke. Novim
teritorijalnim ustrojstvom Republi-
ke Hrvatske, od 1993. godine Sat-
nica Đakovačka je dobila status sa-
mostalne općine u čijem se sastavu 
nalazi i mjesto Gašinci.

rođenu bebu. Kako smo područje po-
sebne državne skrbi mnoge su mlade 
obitelji uspjele uz program darivanja 
materijala za gradnju izgraditi obi-
teljske kuće. Postoje znatne porezne 
olakšice koje pruža potpomognuto po-
dručje, stoga je i to jedan od razloga 
za ostanak. Projektima usmjerenima 
prema Europskim fondovima nastoja-
ti ćemo ostvariti pretpostavke za no-
va radna mjesta. Blizina grada, a opet 
s druge strane mir koji pruža seoska 
sredina uz navedeno su razlozi za ži-
vot u našoj Općini.

  Što mještani Satnice Đakovačke 
i Gašinaca mogu očekivati u slje-
dećoj, 2015. godini? Kakvi su op-
ćinski planovi za sljedeću godinu?

– Vrlo konkretno očekujemo početak 
izgradnje višenamjenske zgrade, do-
vršetak priključaka na kanalizaciju u 
naselju Satnica Đakovačka, te poče-
tak radova na izgradnji kanalizacije u 
naselju Gašinci. To su samo osnovni 
i najvažniji projekti. Bit će još dosta 
toga kako bi život u našoj općini bio 
što ugodniji i ljepši.

  Na kraju, načelniče, što može-
te poručiti u povodu predstojećih 
blagdana?

– Svim mještanima Općine Satnica 
Đakovačka želim čestiti Božić i uspješ-
nu Novu 2015.godinu. Uz puno Božjeg 
blagoslova i zdravlja, neka blagdane 
provedu uz svoje najdraže. 

INTERVJU

Za svaki posao treba dobra volja

IZ POVIJESTI

Razglednica iz nekih davnih vremena
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ODRŽANI IZBORI ZA ČLANOVE 
VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Ima li žena u Satnici 
i Gašincima?

U redovitom ritmu, ove su godi-
ne i to 29. lipnja održani izbori za 
članove vijeća mjesnih odbora Sat-
nice Đakovačke i Gašinaca. U Sat-
nici Đakovačkoj se biralo devet, au 
Gašincima sedam članova vijeća. 
U oba naselja, svoje kandidate su 
istakle po dvije koalicije.
Kandidati koalicije SDP, HNS, 
HSU, HSS i HDSSB u Satnici Đa-
kovačkoj su osvojili pet mandata, a 
kandidati kolacije HDZ-HSP, četiri 
mandata. 
U Gašincima su pak kandidati ko-
alicije HDZ-HSP osvojili šest man-
data, dok je lista HSU, HDSSB, SDP 
i HNS ostvarila jedan mandat.
Konkretno, novoizabrani članovi 
Vijeća mjesnog odbora Satnica Đa-
kovačka su Damir Šivegeš, Jozo 
Slišković, Darko Čepell, Pero 
Valjetić, Mirko Đanić, Jure Jur-
ković, Igor Kovačić, Josip An-
tunović i Darko Đanić.
Novoizabrani članovi Vijeća mje-
snog odbora Gašinci su Ivica Sol-
dat, Boško Grubešić, Milenko 
Papac, Ivan Batarilo, Damir Ši-
metić, Dario Živković i Ivanka 
Vomš.
Na konstitiuirajućim sjednicama 
vijeća, koje su održane 14. srpnja, 
za predsjednika Mjesnog odbo-
ra Satnica Đakovačka, izabran je 
Damir Šivegeš, a za predsjednika 
Mjesnog odbora Gašinci, za pred-
sjednika je izabran Ivica Soldat.
Svojevrstan raritet ovih izbora 
svakako je podatak da su političke 
stranke od ukupno 32 kandidata, 
istakle samo jednu jedinu ženu. 
Sretna okolnost je u tome da je 
gospođa Ivanka Vomš bila na pr-
vom mjestu koalicije HSU-HDSSB-
SDP-HNS u Gašincima, te je ipak 
ušla u sastav Vijeća. Da nije tako, 
neupućeni promatrač bi mogao za-
ključiti kako u Satnici Đakovačkoj 
i Gašincima žive samo punoljetni 
muškarci bez žena.

UBRZANA IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

Satnica skoro 
gotova, slijede 
Gašinci

Sramota je da u 21. stoljeću, u 
Hrvatskoj, u Europi, postoje naselja 

ili ulice koje nemaju osnovne 
elemente komunalne infrastrukture 
kao što je kanalizacija. Zato ćemo 
nastojati da kanalizacijska mreža 
bude dostupna ne samu u svim 

ulicama Satnice Đakovačke, nego i u 
svim ulicama u Gašincima – poručio 

je načelnik Željko Šimić
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Prvi projekti za izgradnju kanaliza-
cijskog sustava u Satnici Đakovačkoj 
napravljeni su još davne 2006. godine. 
Trebalo je proći čak pet godina da bi 
napokon 2011. godine »proradila prva 
lopata« i konačno započela izgradnja 
sustava odvodnje u Satnici.

Nezavršen projekt i neizgrađena kana-
lizacija dočekala je i sadašnjeg općin-
skog načelnika Željka Šimića, koji je 
u svojim nastupnim obraćanjima na 
prvom mjestu istaknuo upravo zavr-
šetak toga velikog projekta:

Sustav odvodnje 
kao prioritet
- Cilj koji sam si postavio u četiri godi-
ne mandata je nastaviti sa razvitkom 
cijele općine i omogućiti kvalitetan ži-
vot i mogućnost napretka svim našim 
mještanima. Kroz ovaj mandat završit 
ćemo kanalizaciju koja je započeta i 
izgraditi nastavno sportsku dvoranu. 
Ulaskom u EU stvorit ćemo program 
kojim ćemo aplicirati EU fondovima 
i pokušati privući što više kapitalnih 
projekata kojima ćemo izgraditi Opći-
nu i ostvariti pozitivnu klimu mješta-
nima u ostvarenju njihovih ambicija 
– naglasio je Šimić.

Sada, na kraju 2014. godine, može se 
konstatirati kako je izgrađen krak K2. 
Njegovom izgradnjom su stvoreni 
preduvjeti za nastavak daljnjih radova 
na sekundarnoj mreži. Konkretno, do 
sada su završene ulice Bana Jelačića, 
Ante Starčevića i Kralja Tomislava.

Radovi se završavaju u dijelu ulice 
Ante Starčevića od odvojka prema 
Gorjanima prema Drenju. 

Ono što pak najviše zanima stanov-
nike Stanice Đakovačke je podatak 
da će priključci kućanstava na sustav 
odvodnje biti mogući do kraja godi-
ne. Cijena priključka domaćinstva na 
kanalizacijsku mrežu iznosi 3.792,50 

kuna i riječ je isključivo o troškovima 
Đakovačkog vodovoda, nadležne tvrt-
ke koja vodi čitav posao.

Nitko ne smije biti zaboravljen
Inače, za sada nažalost nije moguće 
priključenje na kanalizacijsku mrežu 
u ulicama Hrvatskih branitelja i Šum-
ski put. Naime, ove ulice nisu pred-
viđene u projektnoj dokumentaciji za 
izgradnju sustava odvodnje koja se 
izrađivala 2006. godine. 

Za te će ulice Općina Satnica Đako-
vačka naknadno izraditi projektnu do-
kumentaciju i organizirati izvođenje 
radove. 

- Nitko ne smije zaboravljen i zanema-
ren jer to ne bi bilo pravedno. Namjera 
je sadašnje općinske uprave da svim 
ulicama u naselju Satnica Đakovačka 
bude dostupna kanalizacijska mreža. 
Sramota je da u 21. stoljeću, u Hrvat-
skoj, u Europi, postoje naselja ili ulice 
koje nemaju osnovne elemente komu-
nalne infrastrukture kao što je kanali-
zacija. Zato ćemo nastojati da kanaliza-
cijska mreža bude dostupna ne samu u 
svim ulicama Satnice Đakovačke, nego 
i u svim ulicama u Gašincima – poru-
čio je načelnik Željko Šimić.

Završene sve ključne precrpne satnice

Intenzivni radovi proteklih mjeseci Kanalizaciju prati zahtjevna odvodna infrastruktura

15 milijuna kuna
Od svih poslova koji spadaju u područ-
je osnovne komunalne infrastrukture, 
izgradnja sustava odvodnje, odnosno 
kanalizacije, svakako spada među naj-
zahtjevnije, a time i najskuplje. Iako se 
na području općine Satnice Đakovačke 
nalaze samo dva naselja, zbog zahtjev-
ne konfi guracije terena, čitav projekt 
izgradnje kanalizacije stajat će oko vr-
toglavih 15 milijuna kuna.
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Formiranjem novog javnog prostora u neposrednom doticaju s postojećim 
trgom stvara se novo srce mjesta, novi centar društvenog i javnog života i 
interesa stanovnika Satnice Đakovačke – poručuju autori idejnog rješenja

NOVA VIŠENAMJENSKA ZGRADA OPĆINE

Jaslice, vrtić, ambulante,
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, općina – sve u jednom
U samom središtu Satnice Đakovačke, 
preko puta crkve i škole, za koju godi-
nu bi se trebala nalaziti višenamjen-
ska zgrada koja bi zadovoljavala po-
trebe dječjeg vrtića, jaslica, ambulante 
opće prakse, stomatološke ordinacije, 
prostorije ljekarne, te prostorije op-
ćinske uprave.

Da općinska uprava na čelu s načelni-
kom Željkom Šimićem zaista misli 
ozbiljno, svjedoči podatak kako je u 
travnju ove godine proveden postu-
pak javne nabave, te je odabran naj-
povoljniji ponuditelj za izradu pro-
jektne dokumentacije za izgradnju 
višenamjenske zgrade. Planirana vri-
jednsot projekta iznosila je pola mi-
lijuna kuna. Međutim, sustavu javne 
ponude, projektna dokumentacija je u 
konačnici izrađena za 243.000 kuna. 
Najveći dio, čak 75 posto tih troško-
va, sufi nanciralo je Ministarstvo re-
gionalnog razvoja i fondova EU dok je 
ostatak plaćen iz proračunskih sred-
stava naše općine.

Buduća višenamjenska zgrada bit će 
izgrađena na prostoru veličine 4.655 
četvornih metara u Ulici braće Radića. 
Prema navodima autora idejnog rje-
šenja, »Zahvat u prostoru planiran je u 
središtu tradicionalnog slavonskog sela, 
uz nepravilno križanje dvije prometnice 
koje formiraju trokutasti trg. Na trgu se 
nalazi neogotička crkva sv. Roka iz 1900. 
godine te spomenik sv. Florijana i župni 
dvor. U neposrednoj blizini, na nasuprot-
noj strani glavne ulice nalazi se i osnov-
na škola... Crkva, osnovna škola, novo 
sjedište općine, prostori zdravstvene dje-
latnosti su u prvom planu, grupirani oko 
postojećeg trokutastog trga te nove javne 
površine na samoj parceli nove građevi-
ne. Vrtić je u neposrednoj blizini, ali dje-

lomično odvojen i zaštićen. Formiranjem 
novog javnog prostora u neposrednom 
doticaju s postojećim trgom stvara se no-
vo srce mjesta, novi centar društvenog i 
javnog života i interesa stanovnika.«

U uličnom dijelu građevine bit će 
smještena ljekarna i sjedište općine 
orijentirano je prema novom javnom 
prostoru i parkiralištu. Ambulante li-
ječnika i stomatologa nalazit će se na 

jugoistoku uličnog dijela građevine 
s orijentacijom prema ulici i kolnom 
pristupu na parkiralište.

Stražnji dio građevine namijenjen je za 
vrtić koji će se sastojati od dvije smje-
štajne jedinice – odvojene za djevu 
vrtićke, te jasličke dobi. U stražnjem 
dijelu vrtića nalazit će se višenamjen-
ska dvorana opremljena manjim tribi-
nama za posjetitelje i za roditelje prili-
kom priredbi i sličnih događanja, a bit 
će vizualno otvorena prema  stražnjim 
vrtom. Vrt će ograđen, zamišljen kao 
zelena oaza, opskrbljen igralima za 
djecu svih uzrasta. 

Inače, konačna vrijednost ovog vrijed-
nog projekta, znat će se nakon kom-
pletiranja projekta i defi niranja svih 
sadržaja i materijala za izgradnju. Pre-
ma informacijama iz Općine, namjera 
je da se projekt fi nancira sredstvima 
europskih fondova za što su već podu-
zeti prvi koraci.

Prostor buduće višenamjenske zgrade u središtu Satnice

Zašto izgled saće
Riječ satnica dolazi od riječi »satje« tj. 
saće. Ime mjesta nastalo je kao asoci-
jacija na srednjovjekovni raspored kuća 
u selu koji je imao oblik pčelinjih saća. 
Saće, kao idealni raspored pravilnih 
šesterokuta i asocijacija na red u pče-
linjem domu, bile su jedna od temeljnih 
koncepcijskih postavki prilikom razrade 
idejnog rješenja.

Vojska pomogla obnoviti most
Nakon obilaska poljoprivrednog zemljišta, uočeni su nedostatci 
koji poljoprivrednicima prilično otežavaju rad. Naime, most koji 
je srušen za vrijeme Domovinskog rata, poznat kao Bulinka, po-
treban je kako bi poljoprivrednici lakše dolazili do svojih oranica. 
Kako bi ubrzao rješavanje tog problema, važnog za dio mještana, 
općinski načelnik Željko Šimić, uputio je dopis ministru obrane 
Anti Kotromanoviću. Uslijedila je zaista brza i učinkovita ak-
cija nadležnih pripadnika Hrvatske vojske na čelu s pukovnikom 
Dončićem, te su radovi na obnovi mosta odmah i započeli. 
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OBNOVA KROVIŠTA I 
NADSTREŠNICE

Mali, ali važni zahvati
Općina Satnica Đakovačka aplici-
rala je projekt putem Javnog po-
ziva Ministarstva gospodarstva, 
radi se o projektu rekonstrukcije 
krovišta na zgradi Doma kulture u 
Satnici Đakovačkoj. Ovim projek-
tom bila je predviđena promjena 
dotrajale građe, zamjena starog 
crijepa, daskanje stropa, te postav-
ljanje toplinske izolacije. Nakon 
provedenog postupka javne naba-
ve, radovi su započeli u listopadu. 
Najveći dio radova je obavljen i 
predstojeću zimu ovaj važan vre-
mešni objekt dočekuje puno spre-
mnije i zaštićenije. 

Tijekom ove godine je u naselju 
Gašinci izgrađena nadstrešnica 
na Društvenom domu. Nadstreš-
nica se dobro uklopila u nedav-
no obnovljenu zgradu i dobro će 
poslužiti za ugodnije obavljanje 
aktivnosti koje se tamo odvijaju. 
Inače, Društveni dom u Gašinci-
ma, od iznimnog je značaja za ovo 
naselje. 

Stupanjem na snagu Zakona o održi-
vom gospodarenju otpadom jedinice 
lokalne samouprave dobile su odre-
đene obveze u pogledu osiguranja 
komunalne opreme za odvojeno pri-
kupljanje otpada. Općina Satnica Đa-
kovačka aplicirala je projekt nabave 
zelenih otoka, posuda za papir (plave 
kante), posuda za miješani otpad (ze-
lene kante), kompostera i koševa za 
otpad. Taj zahtjevan projekt apliciran 

Do planirane izgradnje nove općinske 
višenamjenske dvorane, stari satnički Dom 

kulture središte je brojnih događanja

Prostrana zgrada Društvenog doma u 
Gašincima sada je bogatija za još jedan 

korisni detalj

Kroz novce Fonda 
za zaštitu okoliša, 

država je pomogla u 
kupnji komunalne 

opreme za selektivno 
prikupljanje otpada i 

kupnju novog kamiona 
za odvoz otpada

  NOVA KOMUNALNA OPREMA

je prema Fondu za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost.

Ovaj državni fond je našoj općini odo-
brio tražena sredstva u iznosu od čak 
80 posto, dok su preostala sredstva 
osigurana iz općinskog proračuna.

Zeleni otoci
- Ovim smo projektom u potpunosti 
zadovoljili propisane odredbe na-

vedenog Zakona. Posude za papir i 
komposteri osigurani su za svako 
domaćinstvo, kao i žute vreće za pa-
pir. Zeleni otoci postavljeni su na tri 
lokacije u naselju Satnica Đakovačka 
i na tri lokacije u naselju Gašinci – 
objasnio je općinski načelnik Željko 
Šimić.

Konkretno se radi o projektu selektiv-
nog odvajanja otpada za koji je odlu-

Ovakav izgled zelenih otoka u Satnici 
Đakovačkoj i Gašincima nije baš na 
‘sliku i priliku’ našim mještanima

Država pomogla s 
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IZGRADNJA OTRESNICA I POLJSKIH PUTEVA

Važno i korisno
Ministarstvo poljoprivrede pozitivno je reagiralo na zamolbu 
načelnika Općine Satnica Đakovačka, te su odobrena sredstva u 
iznosu 150.000 kuna. Načelnik Šimić je upozorio ministra poljo-
privrede Jakovinu na važnost uređenja poljskih puteva, budući je 
temelj našeg gospodarstva poljoprivreda. Bez uređenih poljskih 
puteva u lošim vremenskim uvjetima bitno je otežan dolazak do 
oranica, a otresnice imaju veliku važnost u sigurnosti prometa.

kom Fonda za zaštitu okoliša i ener-
getsku učinkovitost odobreno 611.000 
kuna, dok ukupna vrijednost toga pro-
jekta iznosi 764.000 kuna. Općina je, 
dakle, izdvojila 153 tisuće proračun-
skih kuna.

Od tih su novaca kupljeni spomenuti 
zeleni otoci, koji se sastoje od kontej-
nera za papir, kontejnera za PET am-
balažu i kontejnera za staklo, te crnih 
kontejnera za metal i tkaninu.

Posude za papir zapremnine 120 lita-
ra i komposteri zapremnine 350 litara 
osigurani su za svako domaćinstvo, a 
mještani su ih preuzimali početkom 
rujna.

Stigao novi kamion za odvoz otpada
Općina Satnica Đakovačka aplicirala je 
i za projekt nabave komunalnog vozila 
prema FZOEU. Ovaj projekt također je 
odobren. Država je kroz Fond fi nancirala 
80 posto, dok je ostatak od 20 posto je 
sufi nanciralo komunalno poduzeće Uni-
verzal iz Đakova. Komunalno vozilo dano 
je na korištenje Univerzalu, a međusobna 
prava i obveze regulirane su Ugovorom 
o korištenju motornog vozila. Vozilo je 
u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka, 
dok tvrtka Univerzal plaća mjesečni na-
jam za korištenje. Kamion će Univerzalu 

biti na raspolaganju idućih pet godina. 
Inače, Općina Satnica Đakovačka već od 
ranije je vlasnik 5 posto komunalnog po-
duzeća Univerzal.

Apel mještanima
Sudeći prema zanimanju naših mje-
štana za takvim selektivnim odvaja-
njem otpada, bio je to puni pogodak. 
Nažalost, kao što se vidi na pratećim 
fotografi jama snimljenim na lokacija-
ma u Satnici Đakovačkoj i Gašincima, 
oko kontejnera se vrlo brzo stvore 

prava mala odlagališta otpada. Takvi 
prizori stvaraju ružnu sliku o našim 
naseljima, te će Općina poduzeti mje-
re da se kontejneri češće prazne, a na 
mještane se apelira da otpad ne od-
lažu ako su kontejneri prepuni nego 
da se strpe do prvog pražnjenja kon-
tejnera. 

80 posto
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Jako je važno da se svi nadopunjuje
nam je lijepo izašao u susret izražavaj

Općine crkve

Zajednički snimak sudionika nedjelj

Ništa bez suradnje s kulturno-umjetničkim društvom

Blagoslov jela

Velečasni Šimo Domazet u svom uredu

  ŽUPA SVETOG ROKA U

Crkva je tu da

Središnje mjesto vjerskog živo-
ta na području općine Satnica 
Đakovačka svakako su crkva sv. 
Roka u Satnici, kao i crkva sv 
Mateja u Gašincima. Obje pripa-
daju župi sv. Roka s sjedištem u 
Satnici Đakovačkoj, čiji je župnik 
od 20. kolovoza ove godine po-
stao velečasni Šimo Domazet, 
koji je do tada župničku dužnost 
obavljao u Piškorevcima.

Prema njegovim riječima, župa 
ima nešto više 2.100 duša, od ko-
jih je blizu 30 posto praktičnih 
vjernika. 

Vjernička aktivnost
– Premalo vremena je prošlo od 
kako sam nastupio u ovoj župi, 
tako da je sada još prerano go-
voriti o tome kakva je vjernička 

aktivnost. Nakon predstojećeg bla-
goslova kuća imat ću puno jasniju 
sliku o župi i župljanima. Idu nado-
lazeći blagdani i vjerujem da će nas 
to sve još više okupiti. Volio bi da 
se više približimo jedni drugima jer 
Božić predstavlja radost i dobrotu 
ljudima i obitelji, te da o Božiću svi 
zajedno slavimo Kristovo rođenje 
– poručio je župnik Šimo Domazet, 
izražavajući nadu i uvjerenje u sve 
veći praktični angažman vjernika i 
župljana.

Velečasni Domazet posebno ističe 
lijepi angažman djece koja, kako 
kaže, u velikom broju pohode vjero-
nauk. 

Važno je da se 
nadopunjujemo
Što se bogoslužja tiče, u župi se odr-
žavaju tri redovite mise nedjeljom 
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mo. Općinski načelnik Željko Šimić 
jući razumijevanje i konkretnu pomoć 
enoj zajednici

je zahvalnice u povodu Dana kruha

C
rk

va
 s

v.
 R

ok
a 

u 
Sa

tn
ic

i Đ
ak

ov
ač

ko
j

Crkva sv. Mateja u Gašincima

Velečasni Domazet dijeli mandarine mladima u Gašincima

Župnik Domazet i načelnik Šimić žele još bolju suradnju Općine i Župe

Crkva sv. Roka u dobrom je stanju, ali još valja poraditi na sustavu grijanja

U SATNICI ĐAKOVAČKOJ

a spaja ljude
i blagdanima, od kojih dvije budu u 
matičnoj crkvi sv. Roka u Satnici Đa-
kovačkoj, a jedna u fi lijalnoj crkvi sv. 
Mateja u Gašincima.

Kada je o suradnji sa svjetovnom, 
općinskom vlasti riječ, velečasni Do-
mazet napominje kako je ta suradnja 
osobito važna:

– Jako je važno da se nadopunjuje-
mo. Općinski načelnik Željko Šimić 
nam je lijepo izašao u susret izraža-
vajući razumijevanje i konkretnu po-
moć Općine našoj crkvenoj zajednici. 
Jednako je važna dobra suradnja sa 
školom, kulturno-umjetničkim druš-
tvima i svima koji okupljaju ljude 
ovoga područja – ističe velečasni Do-
mazet.

Predstojeći božićni blagdani, ali i 
svi drugi dani, prava su prilika da se 
istakne važnost takve suradnje.
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IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 
DJEČJIH IGRALIŠTA

Bolji uvjeti 
za našu 
djecu
Općina Satnica Đakovačka apli-
cirala je projekt uređenja i rekon-
strukcije dječjih igrališta u naselju 
Satnica Đakovačka i naselju Gašin-
ci putem Javnog poziva Ministar-
stva graditeljstva. Vrijednost pro-
jekta iznosi 80.000 kuna. 

- Odobrena su nam sredstva u 
iznosu 62.500 kuna. Uređeno je 
postojeće dječje igralište u Ulici 
Braće Radića u Satnici Đakovačkoj, 
te su postavljene sprave za igranje 
na igralištu NK Mladost u Satnici 
Đakovačkoj – kaže načelnik Željko 
Šimić.

Na inicijativu bivšeg predsjednika 
Mjesnog odbora Gašinci, gospodi-
na Stjepana Tivanovca, nabav-
ljene su i sprave za igranje za već 
postojeće dječje igralište u naselju 
Gašinci, te oprema za odbojkaš-
ko igralište. Igralište za odbojku 
smjestit će se na površini preko 
puta crkve. Uz igralište biti će 
upriličeno i dječje igralište. 

Osim sredstava Ministarstva gra-
diteljstva, sredstva su osigurana i 
od Osječko-baranjske županije.

Iako organizirano školstvo u Satnici 
Đakovačkoj ima dugu tradiciju o če-
mu svjedoči i postojeća školska zgrada 
izgrađena davne 1900. godine, satnič-
ka škola tek je od ove školske godine 
postala samostalna. Osnovna škola 
Satnica Đakovačka sada je dobila sta-
tus matične škole. Inače, do sada su 

OSNO

Dobili samos
Dobivanjem statusa matične 

Mario Plavčić, ravnatelj

učenici iz Satnice i Gašinaca pohađali 
Osnovnu školu Josipa Antuna Ćolnića 
iz Đakova.

Sam postupak osamostaljenja od po-
četne inicijative do odluke nadležnog 
ministarstva, trajao je više godina. 
Zahvaljujući trudu djelatnika i pomo-
ći Općine, stvoreni su osnovni predu-
vjeti da bi škola dobila status matične. 
Prema propisanoj proceduri, najprije 
je Skupština Osječko-baranjske župa-
nije sredinom prošle godine usvojila 
akt o osnivanju škole, da bi u lipnju 
ove godine, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta dalo konačnu su-
glasnost za osamostaljenje škole na-
kon obavljenog nadzora. Ljetos je pak 
Osnovna škola Satnica Đakovačka ko-
načno i upisana u registar Trgovačkog 
suda u Osijeku.

Ispunili potrebne uvjete
- Time smo ispunili sve potrebne 
kriterije i sada poslujemo kao samo-
stalna škola s područnim odjelom u 
Gašincima. Naravno da je to je velika 
stvar za ovu sredinu jer je Satnica Đa-
kovačka bila jedna od rijetkih općina 
koja u svom sastavu nije imala osnov-
nu školu. Ovakva situacija zadovolja-
va učitelje, a osobito djecu i roditelje, 

Nove sprave uz sportske 
terene Mladosti

Kome je smetao tobogan?

 I na školskom igralištu u Gašincima uvijek ima 
zainteresiranih za nogomet

Umjesto livade, ovdje će uskoro biti teren za odbojku
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kao i cijelu lokalnu zajednicu – kaže 
školski ravnatelj Mario Plavčić.

Prvi uvjeti za osamostaljenje ove 
škole ostvareni su adaptacijom stare 
zgrade, te dogradnjom tri učionice još 
2006. godine. Tada su stvoreni zado-
voljavajući prostorni uvjete za reali-
zaciju odgojno-obrazovnog procesa, 
a škola se sastojala od šest klasičnih 
učionica, specijalizirane učionice za 
informatiku, zbornice, male kuhinje i 
blagovaonice, te tri kabineta. 

Uskoro i sportska dvorana
U međuvremenu su urađene određene 
preinake u prostoru s ciljem zadovo-

ljavanja uvjeta za osamostaljenjem. 
Sada je u završnoj fazi izgradnja dugo 
očekivanje nastavno-sportske dvorane 
što će pridonijeti daljnjem poboljšanju 
standarda škole.

Prema riječima ravnatelja, škola je 
kadrovski ekipirana uz djelomičnu 
pomoć učitelja predmetne nastave iz 
đakovačke Osnovne škole Josipa An-
tuna Ćolnića, koji time ostvaruju puno 
radno vrijeme. 

Osnovna škola Satnica Đakovačka 
ima ukupno 182 učenika u 11 razred-
nih odjela. Ove školske godine je u 
prvi razred upisano 27 prvašića - 16 
u matičnoj školi u Satnici, te 11 u 

područnoj školi u Gašincima. Istovre-
meno, predškolu pohađa 21 budući 
školarac.

OVNA ŠKOLA »SATNICA ĐAKOVAČKA«

stalnu, matičnu školu
škole, zadovoljni su učitelji, a naročito roditelji i djeca

Stara škola izgrađena je 
1900. godine

Školu je nedavno posjetila i europarlamentarna 
zastupnica Biljana Borzan i prikupila stotinjak knjiga 

za školsku knjižnicu

Besplatan 
prijevoz učenika

Općina Satnica Đakovačka sklopila je 
ugovor s prijevozničkom tvrtkom APP 
iz Požege, te na taj način osigurala be-
splatan prijevoz učenicima srednje ško-
le s područja naše općine.
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Svako, pa makar to bilo i privremeno 
zapošljavanje, u ovim vremenima ve-
like nezaposlenosti, svakako je dobro-
došlo. Nažalost, jedinice lokalne upra-
ve, odnosno općine, u tom području 
imaju vrlo mali manevarski prostor. 

Tako i Općina Satnica Đakovačka mje-
re privremenog zapošljavanja može 
ostvariti kroz Stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa, zatim 
putem tzv. javnih radova, ali u bitno 
ograničenom obujmu, te kroz mjeru 
nazvanu Rad za opće dobro.

Stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa
Općina Satnica Đakovačka po prvi 
put koristi mjeru poticanja zapošlja-
vanja stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa. Nakon 
provedenog natječaja odabrana su tri 
polaznika. Polaznici pripravnički staž 
odrađuju u Jedinstvenom upravnom 
odjelu, u trajanju od godinu dana. Pri-
pravnike u potpunosti fi nancira Hr-
vatski zavod za zapošljavanje.

Javni radovi
Mjera Hrvatskog zavoda za zapošlja-
vanje - javni radovi - obustavljena je 
početkom ove godine. Međutim, kada 
je ponovno aktivirana, izmjenjena je u 
dijelu koji se odnosi na fi nanciranje. 
Naime, prema novom uređenju ove 
mjere Općina Satnica Đakovačka duž-
na je fi nancirati 50 posto bruto iznosa 
plaće korisnika ove mjere. 

U lipnju mjesecu završili su s pro-
gramom javnih radova 12 hrvatskih 
branitelja. Oni su program započeli u 
prosincu prošle, 2013. godine, stoga 

su njihove bruto plaće još uvijek bi-
le u potpunosti fi nancirane od strane 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanja 
(HZZ).

Nažalost, Općina Satnica Đakovačka, 
kao i velika većina mnogih hrvat-
skih općina, u svom proračunu nema 
sredstava kojima bi mogla fi nancirati 
javne radove prema novim zakonskim 
odredbama.

Ipak, naša Općina je pronašla mje-
ru HZZ-a koju u potpunosti fi nancira 
HZZ. Riječ je o zapošljavanju osoba 
s invaliditetom. Nakon što su nad-
ležnim službama HZZ-a podnešeni 
potrebni zahtjevi, u studenom je sti-
glo željeni odobrenje za primjenu ove 
mjere zapošljavanja i u našoj općini. 
Ukupno će ovu mjeru koristiti četi-
ri osobe, budući da ostali, koji na to 
imaju mogućnost - nisu bili zaintere-
sirani.

Rad za opće dobro
Sukladno odredbama Zakona o socijal-
noj skrbi koji je na snazi od siječnja 
2014. godine, radno sposobne osobe 
koje su korisnici zajamčene minimal-
ne naknade Centra za socijalnu skrb, 
dužne su na poziv Općine odazvati se 
na rad za opće dobro. Ovaj oblik rada 
- rad za opće dobro - traje od 30 do 90 
sati mjesečno. 

- Do sada smo u više navrata pozivali 
radno sposobne za razne radne akci-
je – dijeljenje uplatnica, podjela po-
suda za otpad i kompostera, čišćenje 
groblja, pranje autobusnih stajališta 
– kažu u općinskoj upravi, dodajući 
kako u ovom programu trenutačno 
sudjeluje približno 20 osoba. Inače, 
osobe koje se ne odazovu pozivu Op-
ćine Satnica Đakovačka prijavljene su 
na daljnje postupanje Centru za soci-
jalnu skrb.

MJERE ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE

Kako ublažiti nezaposlenost
I Općina Satnica Đakovačka, onoliko koliko je to 
uopće u nadležnosti lokalne uprave, pokušava 

različitim mjerama svojim mještanima osigurati 
barem privremenu zaposlenost

Dok je HZZ mogao u punom iznosu ‘pokrivati’ troškove, javni radovi bili su česti u mnogim 
hrvatskim općinama

FOTO VIJEST

Postavljeni rukohvati
U naselju Satnica Đakovačka postavljeni su rukohvati na svim prijelazima 
preko mostova i kanalića. Budući da su do sada mostovi bili bez takve zaštite, 
time je omogućen siguran prijelaz i spriječene su moguće ozljede naših mje-
štana.
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Svako veće naselje u Slavoniji koje 
‘drži do sebe’ brižno njeguje tradiciju 
dobrovoljnog vatrogasnog organizi-
ranja. Neki u svojim mjestima imaju 
dobrovoljna vatrogasna društva stara 
i po nekoliko desetljeća, a mnoga i 
više od stoljeća. Međutim, ne radi se 
samo u njegovanju tradicije. Riječ je o 
puno važnijim razlozima. 

Mjesta okupljanja
Već samo zaštita i preventiva od mo-
gućih ljetnih požara na poljoprivred-
nim površinama, često je bila dovoljan 
razlog da se mještani nekog naselja 
organiziraju, opreme i uvježbaju za 
možebitne intervencije. Da ne spomi-
njemo požare uzrokovane iz mnogih 
drugih razloga u kućama, na gospo-
darskim objektima, stogovima sijena... 
Pravovremena i uvježbana pomoć va-
trogasaca često je presudna i prilikom 
prometnih nesreća, poplava i drugih 
elementarnih nepogoda. Osim toga, 
dobrovoljna vatrogasna društva danas 
su nerijetko najvažnija i noseća sredi-
šta organiziranih društvenih zbivanja 
i okupljanja ljudi svih dobi u nekom 
mjestu. Jer, vatrogasci okupljaju, uče i 
vježbaju i one najmlađe i one najstarije 
stanovnike nekog mjesta.
Svega toga odavno su svjesni mještani 
Satnice Đakovačke i Gašinaca. Oni iz 
Satnice svoje su društvo osnovali pri-
je gotovo punih 90 godina. Zbilo se to 
davne 1926. godine kada je utemeljen 
DVD Satnica Đakovačka. Danas je to 
stožerno općinsko dobrovoljno vatro-
gasno društvo s golemim iskustvom i 
velikom odgovornošću.

Kada je riječ o godini na izmaku, valja 
naglasiti kako je Dobrovoljno vatroga-
sno društvo Satnica Đakovačka u 2014.
godini aktivno sudjelovalo u izradi Re-
vizije Procjene ugroženosti od požara i 
Plana zaštite od požara Općine Satnica 
Đakovačka. Svojim stručnim znanjem 
i dosadašnjim iskustvom pomogli su u 
izradi ovih temeljnih dokumenata su-
stava zaštite od požara. 

Pomoć poplavljenima
Članovi DVD-a pomagali su u obrani 
od poplava na poplavljenim područji-
ma u Posavini, čija je ekipa nekoliko 
dana pomagala ljudima u Slavonskom 
Šamcu. Pomagali su i nakon poplava, 
kada su vozili pomoć koju su prikupili 
mještani u Općinu Cerna.
Među važnijim ovogodišnjim događa-
jima iz aktivnosti DVD-a Satnica Đa-
kovačka, valja izdvojiti podatak kako 
je 31. kolovoza održano regionalno 
vatrogasno natjecanje u suradnji sa 
PVZO Đakovština čiji je domaćin bio 
upravo ovaj DVD.
Nadalje, 14. studenoga je održana ve-
lika pokazna vježba na zgradi Osnovne 
škole »Satnica Đakovačka«. U toj su 
pokaznoj vježbi, pored učenika naše 
osnovne škole, sudjelovali i članovi 
DVD-a Đakovo. Naravno, nositelji do-
gađaja bili su članovi DVD-a Satnica 
Đakovačka.
I članovi DVD-a Gašinci aktivno su-
djeluju u aktivnostima naše općine. 
Iako su nešto mlađi i »tek« im je 63 
godine od osnutka, važan su čimbenik 
mnogih događanja u našoj općini. Na-

ime, i Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Gašinci sudjelovalo je u izradi Revizije 
Procjene ugroženosti od požara i Pla-
na zaštite od požara Općine Satnica 
Đakovačka. Svojim stručnim znanjem 
i dosadašnjim iskustvom pomogli su 
u izradi ovih temeljnih dokumenata 
sustava zaštite od požara. Kao i njiho-
vi kolege iz Satnice, i članovi DVD-a 
Gašinci sudjelovali su u prikupljanju 
pomoći za stanovnike poplavljenih po-
dručja.

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

Puno više od tradicije

Općinski načelnik Željko Šimić daje Općinski načelnik Željko Šimić daje 
potporu aktivnostima DVD-a, a osobito potporu aktivnostima DVD-a, a osobito 

onda kada u njima sudjeluju naši onda kada u njima sudjeluju naši 
najmlađi mještaninajmlađi mještaniZgrada Vatrogasnog doma u Satnici ĐakovačkojZgrada Vatrogasnog doma u Satnici Đakovačkoj

DVD Gašinci
Kako je navedeno na službenoj inter-
netskoj stranici Općine Satnica Đako-
vačka, DVD Gašinci su 1951. godine 
osnovali mještani sela Gašinaca koji 
su tada bili aktivni u radu sela. Va-
trogasni dom u Gašincima je izgrađen 
već sljedeće, 1952. godine. Društvo je 
tada raspolagalo s dvije ručne štrcalj-
ke, kompletom starih odijela i ručnom 
sirenom. Godine 1966. donešena je od-
luka o izgradnji doma koje se i danas 
koristi. Godine 2009. DVD je uz pomoć 
veleposlanstva SAD-a i Hrvatske voj-
ske obnovilo krovište na domu. DVD 
Gašinici danas okuplja stotinjak aktiv-
nih i podupirajućih članova. 

DVD Satnica Đakovačka uskoro će obilježiti punih 90 godina od osnivanja, 
dok je DVD Gašinci osnovano 1951. godine – Oba društva predstavljaju temelj 
zaštite od požara na području općine, ali važan čimbenik okupljanja mladih i 

starijih članova naše zajednice

Današnji dom DVD-a GašinciDanašnji dom DVD-a Gašinci
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Nedugo nakon ustrojavanja Općine, u 
Satnici Đakovačkoj i Gašincima, sre-
dinom devedesetih godina prošloga 
stoljeća, osnovana su dva kulturno-
umjetnička društva. Pored toga što 
svojim djelovanjem na kvalitetan na-
čin okupljaju mještane i njeguju našu 
baštinu, oba su društva vremenom 
postali nositelji kulturnog života u 
našoj općini. Samo kada se prisjetimo 
važnijih kulturnih događanja održanih 
ove godine, gotovo sva su vezana uz 
ova dva društva.

Kolo na Ledini
Krajem svibnja (24.5.2014.) u Gašinci-
ma je održana smotra folklora »Kolo 
na ledini«. Ova smotra se tradicional-
no održava svake godine u svibnju, 
započinje svetom misom, a nastavlja 
se kulturno-umjetničkim programom. 
Organizator je Kulturno umjetničko 
društvo »Ledina« iz Gašinaca. Manife-
stacija se održava od 2007. godine, a 
nastupaju brojna društva iz Hrvatske, 
ali i iz inozemstva. 

Satnica u igri, pjesmi i plesu
Već dva tjedna poslije (7. i 8. lipnja), 
veselo je bilo i u Stanici Đakovačkoj 
jer je održavana tradicionalna dvod-
nevna smotra folklora »Satnica u igri, 

KUD »Sloga«
Kulturno-umjetničko društva Sloga, osnovano je 1996. godine u 
Satnici Đakovačkoj i sada okuplja osamdesetak aktivnih članova 
koji rade u tri plesačke i tri tamburaške sekcije. Njeguje izvorni sla-
vonski folklor, pjesmu, ples, običaje i štuje tradicijsku nošnju svoga 
kraja. Marljivim i upornim radom KUD je dosegao zavidnu kvalitetu 
i godinama se već ubraja među vodeće KUD-ove Đakovštine. O ka-

kvoj se kvaliteti radi, govore i brojne pohvalne te povratne informacije s gostovanja 
diljem Hrvatske i inozemstva. Slogaši redovito sudjeluju na Đakovačkim vezovima i Vin-
kovačkim jesenima, a pamte se i nastupi u Litvi i Švicarskoj, u Solinu, Ugljanu, na Krku, 
u Zagreb, Dubrovniku, Novskoj, Trogiru, Županji, Primoštenu, Širokom Brijegu… Rado se 
odazivaju na smotre folklora u našoj Đakovštini i gdje ih pozovu. 

Predsjednica Društva je Ljiljana Čolić, voditelj plesa Jakob Mandić, a u sklopu KUD-a 
radi tamburaška škola koju vodi Tomica Ivanović.

Detalj s dječje smotre »Satnica u igri, pjesmi i plesu« S tradicionalne smotre »Kolo na ledini«

KULTURNI I DRUŠTVENI ŽIVOT U OPĆINI SATNICA ĐAKOVAČKA

KUD-ovi vode općin
Naša dva kulturno-

umjetnička društva – 
Sloga iz Satnice i Ledina 

iz Gašinaca – glavni 
su nositelji kulturnog 

života u općini već 
godinama
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KUD »Ledina«
Kulturno umjet-
ničko društvo »Le-
dina« iz Gašinaca 
djeluje neprekidno 
od 1997. godine 
kada je osnovano 
na inicijativu grupe 
entuzijasta i zalju-
bljenika u folklor 
koji su oko sebe 
skupili mladost iz 
sela, kako bi ih, 
barem djelomično, 
odvojili od modernih poroka današnjice 
te u njih ugradili ljubav prema kulturnoj 
baštini i običajima naših predaka. Tije-
kom minulih, nadasve uspješnih godina 
rada na izučavanju i njegovanju naše 
kulturne baštine, KUD »Ledina« učio je 
i mlade i odrasle starim običajima i tra-
diciji. Društvo broji 80-ak aktivnih čla-
nova koji djeluju u pet folklornih i tam-
buraških sekcija. Društvo je nastupalo 
na svim važnijim smotrama u Slavoniji 
i Hrvatskoj (Brač, Čakovec, Krk, Sinj, 
Kaštel Kambelovac, Hrastovica, Klo-
štar Ivanić, Kutina…).  Gostovali su u 
Češkoj i Makedoniji, te u susjednoj BiH 
(Uskoplje, Livno i Žepča). Ove su godine 
organizirali i prvo pokladno jahanje, a 
posljednjih dana godine pripremaju Bo-
žićni koncert kao zahvalu svim mješta-
nima na pomoći koju Društvu pružaju 
kroz cijelu godinu. 

Ledinaši na svojoj ledini uz crkvu

Slogaši znaju da im je budućnost u djeci

nsko kolo kulture

pjesmi i plesu«. Prvi dan je upriliče-
na smotra folklora odraslih skupina, 
dok su drugi dan pozornicom vladali 
oni mlađi budući da je održana dječ-
ja smotra folklora. Smotri je prisu-
stvovao impozantan broj društava iz 
raznih dijelova Hrvatske. Uz kulturni 
dio, domaće udruge i proizvođači pre-
zentirali su svoje proizvode i ostale 
rukotvorine na štandovima koji su 
predstavljali mini sajam. Smotra je za-
vršila koncertom tamburaškog sasta-
va i prigodnom zabavom. Organizator 

ove smotre je Kulturno umjetničko 
društvo »Sloga« iz Satnice Đakovačke.

Zajednički na Danima zahvale
Početkom jeseni (17.listopada) održa-
na je manifestacija »Dani zahvale za 
plodove zemlje«. Organizatori su bi-
li Udruga žena »Cicika« i Udruga »V 
Dizajn«. Na ovoj smotri sudjelovali su 
učenici iz Osnovne škole Satnica Đa-
kovačka, te KUD »Sloga« i KUD »Le-
dina«. Na smotri su izloženi plodovi 
zemlje, te hrana i proizvodi koji iz ze-
mlje nastaju. Općina Satnica Đakovač-
ka podržala je ovu manifestaciju koja 
je imala i humanitarni cilj. Naime, 
prikupljena sredstva od dobrovoljnih 
priloga donirana su Osnovnoj školi 
»Satnica Đakovačka« za obnovu škol-
ske knjižnice. U ovoj akciji sudjelovali 
su mještani, poduzetnici i gospodar-
stvenici s područja Općine Satnica 
Đakovačka.

Ljetni večernji koncert
Ovogodišnje kulturno ljeto dodatno je 
obogaćeno večernjim koncertom odr-
žanim na ljetnoj pozornici u Satnici 
Đakovačkoj. Gostovao je ugledni Pu-
hački orkestar DVD-a Đakovo pojačan 
prijateljima iz osječkog DVD-a Retfa-
la. Koncert se održao pod vodstvom 
dirigenata Željka Batrneka i Tomisla-
va Kruljca, a izveden je splet korač-
nica, popularnih obrada, djela karak-

terističnih za naš kraj. Solo nastupe 
tom su prigodom ostvarili Anamarija 
Burilo, Sanela Horvat i Dora Filipović. 
Mi smo pak posebno bili ponosni na 
Ivana Šalkovića i Petra Adrića, koji su 
članovi puhačkog orkestra.
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Općina Satnica Đakovačka zajedno 
s općinama s područja Đakovštine i 
gradom Đakovo, te zainteresiranim 
fi zičkim i pravnim osobama osnovala 
je lokalnu akcijsku grupu (LAG) na-
zvanu Strossmayer. Radi se o obliku 
udruživanja kakav se primjenjuje u 
zemljama članicama Europske unije, 
a koji je pogodan za ruralna područja 
koja razmišljaju i rade na svom raz-
vitku. 

Udruživanje razvojnih projekta
Prema praksi Europske unije, LAG 
čini partnerstvo privatnih i javnih 
subjekata, a cilj ove gospodarske aso-
cijacije je osmišljavanje i poticanje 
projekata u ruralnim područjima, uz 
udruživanje zainteresiranih sudioni-
ka. Radi se i o udruženju članova iz 
civilnog i javnog sektora u koje se 
mogu uključiti znanstvene, školske 
i stručne ustanove, udruge i savezi 
udruga, trgovačka društva, obrti, obi-
teljska poljoprivredna gospodarstva 
i druge osobe. Cilj je LAG-a okupiti 

što više sudionika koji bi bili spremni 
izraditi lokalnu razvojnu strategiju 
kao smjernicu razvoja područja koje 
je obuhvaćeno LAG-om. 

Ništa bez projekata
Inače, na području Osječko-baranjske 
županije za sada djeluju četiri lokalne 
akcijske grupe - »Baranja«, »Karašica«, 
»Vuka, Dunav« i »Strossmayer« - ko-
jima je Programom ruralnog razvoja 
kao mjere Europske unije, u sljedećih 
sedam godina na raspolaganju po pet 
milijuna eura - pojedinačno. 

No, za to, kažu iz županije, treba imati 
pripremljene projekte, ali i znati kako 
fi nancijski odgovoriti na zahtjeve koji 
uključuju i pretfi nanciranje. 

LAG daje podršku u smislu pružanja 
pomoći u pronalaženju adekvatnih 
natječaja, prijave na njih, kao i pre-
zentacije rada svojih. Za predsjedni-
ka LAG-a »Strossmayer«, izabran je 
Grga Lončarević, načelnik Općine 
Semeljci.

Pet milijuna eura 
za projekte

Na području Osječko-baranjske županije za sada 
djeluju četiri lokalne akcijske grupe - »Baranja«, 

»Karašica«, »Vuka, Dunav« i »Strossmayer« - 
kojima je Programom ruralnog razvoja kao mjere 

Europske unije, u sljedećih sedam godina na 
raspolaganju po pet milijuna eura

AKTIVNOSTI OPĆINE NA ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UDRUŽIVANJU

Grga Lončarević

Štedljivije s 
javnom rasvjetom

Radi smanjenja potroš-
nje električne energije i 
smanjenja onečišćenja 
regulirano je uključenje 
i isključenje javne ra-
svjete. Općina Satnica 
Đakovačka aplicirala je 
projekt za provođenje 

energetskog pregleda javne rasvjete 
putem Javnog poziva FZOEU. Odobren 
nam je projekt, te nam je na taj način 
FZOEU sufi nancirao iznos od 80 posto 
vrijednosti ovoga projekta, a preostalih 
20 posto sufi nancira Općina Satnica Đa-
kovačka.
Putem javnog poziva FZOEU Općina je 
aplicirala projekt izgradnje energetski 
učinkovite javne rasvjete za preostale 
ulice u naselju Satnica Đakovačka. Me-
đutim, budući da je kvota za 2014. godi-
nu fi nancijski realizirana, savjetovano je 
ponovno javljanje na natječaj sljedeće, 
2015. godine.

800.000 kuna za 17 kuća
Općina Satnica Đakovačka u ožujku je aplicirala projekt »Pobolj-
šanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća« u vrijednosti 
od milijun kuna. Projekt je apliciran putem javnog poziva Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a našoj je Općini 
odobren 80-postotni iznos. Ostatak fi nanciraju krajnji korisnici 
u iznosu 17,5 posto, dok Općina Satnica Đakovačka fi nancira 
2,5 posto, kao i nadzor nad izvođenjem radova. U kolovozu je 
raspisan Javni natječaj na koji se prijavilo 26 mještana. Nakon 
pregleda i ocjene ponuda, konačno je odabrano 17 korisnika koji 
će obnoviti svoje obiteljske kuće prema potrebnim kriterijima. 
S odabranim korisnicima, Općina Satnica Đakovačka sklopit će 

ugovor o sufi nanciranju. Time će mještani moći obnoviti vanjske 
ovojnice kuće (fasadu i krov), te vanjsku stolariju.

800.000 kuna za 17 kuća
Općina Satnica Đakovačka u ožujku je aplicirala projekt »Pobolj-
šanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća« u vrijednosti 
od milijun kuna. Projekt je apliciran putem javnog poziva Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a našoj je Općini 
odobren 80-postotni iznos. Ostatak fi nanciraju krajnji korisnici 
u iznosu 17,5 posto, dok Općina Satnica Đakovačka fi nancira 
2,5 posto, kao i nadzor nad izvođenjem radova. U kolovozu je 
raspisan Javni natječaj na koji se prijavilo 26 mještana. Nakon 
pregleda i ocjene ponuda, konačno je odabrano 17 korisnika koji 
će obnoviti svoje obiteljske kuće prema potrebnim kriterijima. 
S odabranim korisnicima, Općina Satnica Đakovačka sklopit će 

ugovor o sufi nanciranju. Time će mještani moći obnoviti vanjske 
ovojnice kuće (fasadu i krov), te vanjsku stolariju.
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Bogata tradicija i još 
bolja budućnost

Posebno raduje što u oba nogometna kluba 
naše općine, veliki značaj pridaju kvalitetnom i 
dugoročno zahvalnijem radu s mladim ljudima

Kao i u većini slavonskih općina, tako 
je i kod nas nogomet najpopularniji 
sport. I ne samo što je najpopularniji, 
nego je vjerojatno i najstariji sport ko-
jim se Satničani organizirano bave već 
gotovo cijelo stoljeće. Naime, prema 
neslužbenim podacima, prvi počeci or-
ganiziranog igranja nogometa u Satni-
ci Đakovačkoj dogodili su se još 1925. 
godine. Ipak, službeno, prvi nogometni 
klub osnovan je 1935. godine i zvao se 
Jedinstvo. Pod tim je imenom djelovao 
sve do 1961. godine kada je dobio sa-
dašnje ime – Mladost.
Kako saznajemo od Mire Novakovi-
ća, predsjednika NK Mladost, klub kroz 
čak pet kategorija okuplja stotinjak čla-
nova, odnosno igrača svih dobnih sku-
pina. Najmlađi su tzv. limači, potom 
slijede pioniri i juniori koji se natječu 
u pripadajućim ligama Nogometnog 
središta Đakovo, dok se veterani re-
kreativno bave nogometom. Najjača 
kategorija su, naravno, seniori i oni se 
od 2007. godine natječu u Prvoj Žu-
panijskoj nogometnoj ligi Osječko-ba-
ranjskoj. Iako iza sebe, u bližoj i daljoj 
prošlosti, imaju lijepih natjecateljskih 
rezultata, predsjednik Novaković ističe 
kako rezultati jesu važni, ali svakako 
nisu najvažniji.

Škola nogometa
- U posljednje tri godine značajno smo 
promijenili način razmišljanja o tome 
što želimo i kakav klub pokušavamo 
napraviti. Uvjereni smo kako je od trke 
za osvajanjem prvog ili drugog mjesta 
na tablici, puno važnije imati zado-
voljne dečke koji će kroz rad u klubu 
i bavljenjem nogometom shvatiti da 
se poštenim i upornim radom mogu 
ostvariti dobri rezultati, a pri tome još i 
uživati kroz igru. Zato intenzivno radi-
mo s najmlađim kategorijama, kako bi 
stalno imali vlastiti igrači kadar. Dakle, 
namjera nam je da takvim radom kroz 
vlastitu selekciju osiguramo kvalitetan 
izbor za seniorski sastav – objašnjava 
Novaković

Stoga su u Mladosti prošle godine po-
krenuli vrijedan projekt nazvan Škola 
nogometa u kojoj okupljaju mnoštvo 
dječaka koje sada više njihovi roditelji 
ne moraju voziti u Đakovo na treninge. 

Kada je o uvjetima rada u Klubu riječ, 
Novaković navodi kako su uvjeti so-
lidni, ali da sve više dolazi do izražaja 
problem nedostatka terena za treninge 
s obzirom da je aktivno čak pet katego-
rija igrača. Zato bi bilo idealno kada bi 
postojala mogućnost otkupa obližnjih 
parcela i izgradnja još jednog terena.

Naravno, bilo bi lakše kada bi bilo više 
sredstava, jer samo za održavanje tzv. 
hladnog pogona za svih pet kategori-
ja, godišnje je potrebno najmanje 200 
tisuća kuna. Bez pomoći svih u okruže-
nju, od lokalne zajednice, poduzetnika, 
općine i roditelja – teško je ostvarivati 
zacrtani cilj kvalitetnog okupljanja i ra-
da s mladim ljudima. 

HOŠK Gašinci
Baš kao i Satničani, i stanovnici Gaši-
naca se mogu pohvaliti radom svoga 
nogometnog kluba. HOŠK Gašinci ni-
je u tako dubokoj starosti kao satnička 

Mladost, ali budući da je osnovan 1976. 
godine, i oni će uskoro obilježavati vri-
jedan jubilej od 40 godina kontinuira-
nog natjecateljskog igranja nogometa 
u Gašincima.

U klubu je danas angažirano približ-
no 80 članova, igrački organiziranih 
kroz dvije kategorije. I seniori i juniori 
HOŠK-a Gašinci se natječu u Drugoj ŽL 
Nogometnog središta Đakovo. 

Organizacijski i logistički, klub vrlo do-
bro funkcionira, a stvaraju se i sve bolji 
uvjeti treniranja i igranja. Tijekom ove 
godine je, uz pomoć Općine Satnica 
Đakovačka, izgrađena nadstrešnica, od-
nosno priručno skladište za opremu za 
održavanje terena i klupskih prostorija, 
te je omogućen priključak na vodovod-
nu mrežu, a uskoro se očekuje i nova 
trafostanica pa će i osvjetljenje biti pri-
kladnije.

Kako saznajemo od Željka Cvitića, 
dopredsjednika Kluba, i oni slično Mla-
dostašima, veći značaj pridaju radu s 
mladima, nego utrci za rezultatima.

- Bitno je bavljenje sportom, kvalitetan 
rad i okupljanje mladih ljudi. To više 
jer u klubu okupljamo gotovo isključi-
vo dečke iz Gašinaca. Sadašnjim ligaš-
kim statusom smo posve zadovoljni – 
navodi Cvitić.

NOGOMETNI KLUBOVI NAŠE OPĆINE

SPORT

Postojećim solidnim uvjetima, Mladostaši 
bi rado dodali još jedan teren

I u Gašincima su 
sve bolji uvjeti za 
solidan sportski 

rad

Nagodinu – 80. 
rođendan Mladosti

Satnička Mladost već se priprema za 
veliku feštu obilježavanja 80. obljetni-
ce od osnivanja kluba. Kako saznajemo 
od Mire Novakovića, u planu je svečano 
obilježavanje te vrijedne obljetnice, a u 
središtu proslave bit će, naravno, neka 
posebna prijateljska nogometna uta-
kmica. Prije deset godina, slavlje Sat-
ničana je uveličao zagrebački Dinamo. 
Hoće li i za osamdeseti rođendan biti 
tako ili će doći neki drugi prijateljski 
klub ili će pak biti organiziran prigodan 
mini turnir – još je rano nagađati. Ono 
što je izvjesno je da će se sve događati 
negdje krajem proljetne sezone.
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Pored toga što općinski načelnik ili netko drugi iz općinske 
uprave i institucija koje djeluju na području općine Satnica 
Đakovačka, tijekom godine ostvaruje razgovore i kontakte 
s brojnim dužnosnicima županije, raznih ministarstava i 
drugim razinama državne uprave u Osijeku ili Zagrebu, od 
velikog su značaja kada našu općinu posjete takvi dužno-
snici. To je prilika da ih se neposredno upozna s našim ak-
tualnim problemima i razvojnim planovima, te da u tome 
pomognu putem institucija. 

Župan Šišljagić
U tom je smislu protekla godina započela kada je općinski 
načelnik Željko Šimić, u veljači organizirao radni sasta-
nak sa županom Osječko-baranjske županije, Vladimirom 
Šišljagićem. Radnom sastanku nazočili su pročelnici svih 
upravnih odjela Osječko-baranjske županije. Načelnik je 
ukazao na probleme s kojima se susrećemo prilikom reali-
zacije općinskog proračuna, dok je župan obećao pomoć u 
realizaciji sukladno mogućnostima Županije.

Najvažniji projekt koji u ovom trenutku na području naše 
općine provodi Osječko-baranjska županija, svakako je iz-
gradnja nastavno-sportske dvorane koja će biti sastavnim 
dijelom Osnovne škole Satnica Đakovačka. Tom je prigo-
dom župan najavio kako će dvorana biti dovršena tijekom 
2016. godine.

Ministar Jakovina
U travnju 2014.godine, na poziv općinskog načelnika, u 
našoj je općini boravio i Tihomir Jakovina, ministar po-
ljoprivrede. Sastanku su nazočili predstavnici Općine, te 
poljoprivrednici s područja Općine Satnica Đakovačka, ali 
i iz susjednih općina. Tema ovog radnog sastanka bila je 
isplata poticaja, mogućnost poboljšanja statusa poljopri-
vrednika, novi način raspisivanja javnog poziva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvat-
ske. Pri tome je ministar Jakovina obišao dvije farme - Far-

mu muznih krava Satnica milk i farmu OPG-a Slavko Sičaja 
iz Gašinaca.

Europarlamentarka Borzan
U listopadu 2014. godine načelnik i predsjednica Općin-
skog vijeća, Štefanija Zovko, te predstavnici udruga s po-
dručja Općine Satnica Đakovačka, održali su radni sastanak 
sa zastupnicom u Europskom parlamentu, Biljanom Bor-
zan. Gospođi Borzan predstavile su se udruge iz područja 
kulture, sporta, udruge građana, te ukratko rad općinskog 
načelnika. Gospođa Borzan pohvalila je Općinu Satnica Đa-
kovačka zbog niza uspješnih projekata. 

Ovaj posjet imao je i još jednu svrhu, gospođa Borzan upo-
znata je s akcijom koju su organizirale Udruga žena »Cicika« 
i Udruga »V Dizajn«, s ciljem prikupljanja lektirskog gradiva 
za Osnovnu školu »Satnica Đakovačka«. U tom je kontekstu 
europarlamentarka Biljana Borzan, posjetila Osnovnu školu 
»Satnica Đakovačka« i donirala pozamašan broj lektirskog 
gradiva, i time pomogla našoj osnovnoj školi.

RADNI SASTANCI I POSJETI DUŽNOSNIKA NAŠOJ OPĆINI

Župan Šiljagić je našu općinu posjetio u pratnji pročelnika Ministar Jakovina se zanimao za rad Općine, ali i poljoprivrednika farmera

Dvorana, agrar, škola...

Europarlamentarka Borzan je posjetila osnovnu školu i zanimala se 
za rad udruga

Dolazak dužnosnika u našu sredinu 
omogućuje im da se bolje i neposredno 

upoznaju s problemima i planovima 
Općine Satnica Đakovačka, ali i 

konkretnim situacijama poput rada 
poljoprivrednika, škole ili naših udruga

Preko ministarstva do EU fondova
U rujnu 2014. godine načelnik je održao radni sastanak s pred-
stavnicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europ-
ske unije, gospođom Anom Markuz i Lanom Stipičić. Tema 
sastanka bila je realizacija projekta koji sufi nancira MRRFEU, 
izrada projektne dokumentacije za izgradnju višenamjenske 
zgrade, te projekti koje općine planira realizirati a svrstani su u 
okvir održivog razvoja ruralnog prostora.

Europarlamentarka Borzan je posjetila osnovnu školu i zanimala se
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SUVREMENI SIMBOLI BOŽIĆNIH BLAGDANA

Dobrodušni djedica 
i božićno drvce
Kada smo nostalgični, nerijetko ka-
žemo kako se nekada živjelo bolje, 
zanimljivije i svakako mirnije. Sva-
ki dio godine, vjerski i svjetovni 
blagdani, važna događanja u životu 
obitelji, veliki poljoprivredni ili neki 
drugi poslovi – imali su neke svo-
je običaje koje se njegovalo i prema 
kojima se živjelo. Neki su običaji 
bili istovjetni u mnogim krajevima, 
ali gotovo svako selo ili naselje tim 

je običajima dalo nešto specifi čno 
svoje. Mnogi stari običaji su nestali 
i ne pamte ih ni najstariji stanovnici. 
Današnji životni tempo, nove tehno-
logije, ali i drukčiji sustav vrijedno-
sti neke je običaje pregazio, a neke 
nove donio. Za to je možda najbolji 
primjer – božićno drvce. Naime, da-
nas je u velikoj većini obitelji za-
padne civilizacije nezamisliv Božić 

(Nastavak na 24. stranici)

Sami
izradite 
ukrase

Blagdansko 
ukrašavanje doma 

tradicionalni je običaj, 
ali nema razloga da 
ga prihvaćamo kao 

rutinu. Zašto ne bismo 
zamijenili ili osvježili 
svoje već dotrajale i 

možda dosadne ukrase 
za drvce, onima koje 
ćemo sami napraviti. 

Najbolja je strana 
takvih ukrasa činjenica 

da je i njihovo 
stvaranje zaista 

zabavno i veselit će i 
naše najmlađe. Izvrsna 

je ideja ovaj zabavni 
običaj obogatiti 

zamamnim mirisima, 
a ukrase jestivima tako 
što ćemo ih pripremiti 

od suhoga voća i 
kolačića raznih oblika. 

Mali mozaici od sjemenki
Prikupite razno zrnje i sje-

menke (suncokreta, žita, 
suhog graška, leće, seza-
ma, heljde, riže, graha...). 
Od ukrasnog kartona 
izrežite razne oblike 

i pričvrstite im lijepu 
vrpcu. Premažite karton 

ljepilom i uživajte stvaraju-
ći razne ornamente od sjemenki. Kako 
biste produžili trajnost i povećali sjaj, 
poprskajte ih lakom za kosu. 

Naranča i začini 
Naranču narežite na tanke 

ploške i osušite nekoliko 
dana na radijatoru. Kuća 
će fi no mirisati. Ploške 
možete omotati zlat-
nim nitima i sve zajedno 

složiti u prozirnu vazu. 
Ostale ukrase napravite 

od raznih začina i orašastih 
plodova (štapići cimeta, bademi, anis, 
muškatni oraščići). Sve to može biti i 
prekrasan dodatak stolnom aranžmanu, 
boru ili adventskom vjenčiću. 

Zlatni češeri
Prikupite zatvorene če-

šere, orahe i lješnjake, 
obrišite ih vlažnom 
krpom i osušite. Deko-
rativno djeluju i bade-

mi te kikiriki s ljuskom. Poprskajte 
ih zlatnom ili srebrnom bojom. Od 
ukrasnog konca načinite petljice za 
koje će se objesiti. Po želji složite 
oblike i petljice te sve međusobno 
spojite ljepilom. 

Ukrasni bomboni
Dvije kocke šećera omo-
tajte ukrasnim papirom. 
Krajeve povežite vrpca-
ma kako se ne bi otvarali. 
Prema želji izrežite rese 
»bombona«. Možete ih kori-
stiti za ukrašavanje aranžmana ili 
dekoriranje blagdanskog stola. Sta-
vite ih u ukrasne zdjelice zajedno sa 
zlatnim orasima, češerima, kuglica-
ma... ili im pričvrstite ukrasne vrpce i 
objesite ih na drvce. 

Medenjaci kao ukrasi za drvce
Nekada se božićno drvce 
kitilo više medenjaci-
ma nego blještavim 
kuglicama. Nema ra-
zloga da ne obnovimo 
taj običaj. Ako peče-
te medenjake ili neke 
druge keksiće, izrežite 
tijesto različitim modlica-
ma i napravite rupice za liko. Pe-
čene kekse posipajte šećerom u pra-
hu ili ukrasite limunskom glazurom 
kojoj ste dodali boju. Povežite likom i 
objesite na drvce.

Prik
m

i
vr
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bez okićenog božićnog drvca. Oko toga 
se u svijetu razvila cijela industrija i 
mnogi žive od proizvodnje prirodnih 
ili umjetnih jela, smreka, borova, od 
izrade različitih ukrasa koje stavljamo 
na božićno drvce. Međutim, prije sto-
tinjak godina pojam kićenog božićnog 
drvca bio je gotovo nepoznat u svim 
hrvatskim krajevima. Također, tadašnji 
naši preci nisu imali nikakvih jezičnih 
dilema oko toga kaže li se »Djed Mraz« 
ili »Djed Božićnjak«. Tog dobrodušnog 
trbušastog djedice s dugom bijelom 
bradom i uvijek crvenim nosom – tada 
nije niti bilo. Tadašnji klinci znali su 
tek za skromnog »Svetog Nikolu« koji 
bi ih (ako su bili dobri) podario nekim 
voćem ili kakvom slasticom. 

Običaji nestaju i nastaju
Dakle, običaji nastaju i nestaju, a upra-
vo je božićno vrijeme obilovalo različi-
tim običajima. Takve specifi čne božić-
ne običaje nekada je imala i Satnica i 
Gašinci, kao i cijela Đakovština i Slavo-
nija. Međutim, ti su običaji prvenstve-
no vezani uz način života kakav je bio u 
našim krajevima prije mnogo desetlje-
ća i, realno, teško ih je u praksi provo-
diti u današnje vrijeme. Dobro je ako su 
ostali zapisani i što na njih povreme-
no podsjećaju poneki školski učitelji, 
muzealci ili pak kulturno-umjetnička 
društva.

Suvremeni simboli božićnih dana da-
nas su nešto posve drugo. Brz način 
života i posvemašnja komercijalizacija 
svega, pa tako i Božića, u prvi je plan 
izbacila neke druge simbole. Simbole 
koje više ne koriste samo kršćanski 
vjernici (katolici, pravoslavni ili prote-
stanti), nego i oni koji nisu religiozni. 

To su ponajprije ukrašeno božićno 
drvce, koje u žargonu zovemo – bor, 
te dobrodušni djedica, kojega najčešće 
nazivamo Djed Mraz, a ponekad i Djed 
Božićnjak, dok ga se stariji sjećaju i kao 
Kristkindla.

Što je Božić bez bora 
Kada su ljudi još u 8. stoljeću u zele-
nilu počeli gledati životnu snagu koja 

se inati zimskom umrtvljenju prirode, 
ali i vjerovali da zelenilo štiti od opa-
snosti, nastao je običaj kićenja bora. U 
sjevernoj Europi običaj ukrašavanja 
stabala potječe iz poganskih vremena 
kad su stabla smatrali simbolima koji 
predstavljaju plodnost bogova priro-
de. Običaj je bio povezan sa zimskim 
solsticijem (oko 21. prosinca), koji su 
smatrali danom ponovnog rođenja bo-
ga Sunca. U našim krajevima bor se, 

ali samo u krugovima viših staleža, 
počeo kititi početkom 19. stoljeća i 
malo-pomalo božićno je drvce postalo 
središte okupljanja obitelji.

Tradicionalno, božićna se drvca ne 
unose u domove niti ukrašavaju prije 
Badnjaka, a iznose se na blagdan Sve-
ta tri kralja, kada i završavaju božićni 
blagdani. No, tih se datumskih pravi-
la malo tko više pridržava pa se često 
može vidjeti okićeno drvce mnogo 
prije Badnjaka, dok se na uklanjanje 
božićnog drvca mnogi odlučuju tek 
posljednjih dana siječnja. Jedan od 
ekstremnih primjera suvremene ko-
mercijalizacije Božića zabilježen je na 
božićnim odjelu u britanskom lancu 
trgovina Selfridges, koji s okićenim 
božićnim drvcima počinje s radom već 
u rujnu.

Tko je Djed Mraz?
Lik biskupa s mitrom u američkoj 
svjetovnoj ikonografi ji u početku 19. 
stoljeća zamijenjen je bucmastim 
sjedobradim čovječuljkom u crvenoj 
halji, optočenoj bijelim krznom. Malo-
pomalo taj je lik dobio saonice što ih 
vuku psi ili sobovi i ime Santa Claus.

Djed Mraz, Djed Božić, Božić Bata ili 
Djed Božićnjak – kako li se sve ne zo-
vu u pojedinim tradicijama – imaju 
štošta zajedničko sa sv. Nikolom. Na 
prvome mjestu je odjeća: crveni plašt 
i sijeda brada. 

Nit koja povezuje oba lika zapravo je 
darivanje djece. A pripremanje čarape 
ili cipele u koju će biti stavljeni očeki-
vani darovi dio je našeg djetinjstva. Ti 
darovi ne moraju biti bogati: nekada 
je bio dovoljan tek pokoji slatkiš. Po-
trošačka civilizacija proširila je izbor 
darova i iskoristila Djeda Mraza kao 
simbol božićnih prodaja i rasprodaja. 
Još u godinama prije 2. svjetskog rata 
u SAD-u je bilo prosvjeda protiv ko-
mercijalne eksploatacije svetoga Ni-
kole i Djeda Mraza. No, nije se uspje-
lo othrvati komercijalizaciji, zloduhu 
našega vremena, jer se ona zasniva na 
dobroti i plemenitosti, najljepšim čo-
vjekovim vrlinama, koje potiču našu 
želju za darivanjem.

I jaslice su dio božićne tradicije Božićni kruh iz prave krušne peći

Seoska zimska idila – crtež s početka 
20. stoljeća

Komercijalizacija s početka 21. stoljeća

Domaćini su brinuli i o nabavi božićnog drvca

Obiteljska radost prilikom odabira 
božićnog drvca

(Nastavak s 23. stranice)


