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RIJEČ NAČELNIKA
Poštovani i dragi mještani općine Oriovac!
U prošlom broju Obzora izdanom u prosincu prošle godine govorio sam
u tekstu pod naslovom „Osvrt na 2011. godinu“ o tome što je realizirano
prošle godine u različitim djelatnostima i segmentima djelovanja općine, te
se ne bi ponavljao u ovom broju, no Dan općine koji je pred nama daje mi
obvezu da se ipak još jednom kratko osvrnem na 2011. godinu, a time
onda i ponovim neke aktivnosti spominjane u prošlom broju Obzora.
Godina koja je iza nas jedna je od kriznih i težih čega smo na žalost svjesni
svi u društvu, no i pored te činjenice možemo konstatirati da smo je uspješno priveli kraju i
realizirali različite zacrtane planove. Tako je općinski proračun 2011. godine ostvaren u iznosu od
16.222.382,00 kuna, što je točno 90% od planiranog iznosa za 2011. godinu.
Našlo se dakle novca i za ostvarenje Programa komunalne infrastrukture, za investicijsko
održavanje objekata u vlasništvu općine, za ostvarenje Programa javnih potreba u sportu i kulturi,
ali i za ostvarenje Programa socijalnih mjera na poboljšanju kvalitete življenja naših građana.
Tako su uređene fasade i pročelja mnogih naših zgrada u puno naših naselja (o čemu je detaljno
pisano u prošlom broju Obzora), rekonstruirana je cesta Malino-Slavonski Kobaš, održavani su
brdski i poljski putevi, a sudjelovali smo i u uređenju crkava i župnih kuća, kako je već bila potreba
pojedine od naših triju župa na području općine.
Koncem godine izgrađena je kompletna vodovodna mreža u poduzetničkoj zoni Čaplja, a završena
je i druga etapa izgradnje kanalizacije u Oriovcu. Ne treba ni spominjati da su općine i gradovi na
žalost jedini koji financiraju rad sportskih klubova, udruga u kulturi i drugih organizacija civilnog
društva, pa je tako i općina Oriovac jedina koja u cijelosti financijski prati rad sportskih klubova i
drugih udruga na svom području i bez koje bi vjerojatno zamro i potpuno stao rad klubova, KUDova i drugih udruga.
Našli bi se tako u jednom mrtvilu i sivilu što se tiče društvenih aktivnosti, sportskih natjecanja i
manifestacija različitog tipa, pa evo i poruka kritizerima koji smatraju da se previše ulaže u
društvene aktivnosti, u sport i kulturu, u razvoj civilnog društva. Hoćemo i dalje biti općina bogata
raznim manifestacijama, kulturnim i sportskim događanjima, prije svega zbog naših mladih (kojima
ćemo u nadolazećem razdoblju posvetiti još više pozornosti), ali i zbog svih nas.
17. travanj obilježava se kao Dan općine Oriovac, jer je toga datuma održana konstituirajuća
sjednica Općinskog vijeća i formirana općina Oriovac kao jedinica lokalne samouprave. I ove ćemo
godine skromno, ali svečano obilježiti taj dan. Na misnom slavlju u crkvi sv. Emerika, za koje
planiramo da ga predvode sva tri župnika s područja općine, prisjetit ćemo se svih poginulih i
umrlih, ali i živućih mještana naše općine, a kod spomen obilježja poginulim braniteljima zapalit
ćemo svijeće i položiti cvijeće. U dvorani Društvenog doma održat će se svečana sjednica općinskog
vijeća proširena mnogim gostima, nakon čega slijedi ručak i druženje.
U nadi da se, u današnje vrijeme krize i recesije, ipak vidi nastojanje djelatnika općine Oriovac za
uređeniji i kvalitetniji život njenih mještana, te da u tom nastojanju ima i rezultata u smislu daljnjeg
napretka Općine i njenih stanovnika, iskreno Vam čestitam Dan općine Oriovac i želim svako
dobro.
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BISTA MATE GABRIĆA VRAĆENA
NA SVOJE MJESTO
Svjedoci smo događaja koncem prošle godine
kada je iznenada „nestala“ bista Mate Gabrić,
osnivača nekada velike i poznate tvornice
namještaja Oriolik i zaslužnog Oriovčanina. Sa
svog postolja ispred nekadašnje tvornice Oriolik
u ulici istog Mate Gabrić, bez ikakve informacije
sa bilo čije strane, jednostavno je iščezla bista,
a ostalo je postolje, oronulo i jadno kao nijema
slika današnjeg Oriolika.
Na svu sreću, poprsje Mate Gabrić ipak je brzo otkriveno na zelenoj površini ispred današnjeg
Oriolika (nekada Orioflexa) kod auto ceste, doduše nisko u travi, na cca pola metra od tla, ali ipak
je tu, nitko ga nije ukrao.
Svjedoci smo također i napisa u raznim elektronskim medijima i portalima, a stizali su i dopisi
članova obitelji Gabrić, pa i drugih građana u općinu Oriovac sa pitanjima tko je to i zašto učinio, po
čijem nalogu itd.
Općina na ta pitanja na žalost nije imala odgovora jer nije ni kontaktirana u tome, po mnogima
kulturocidu (bistu je izradio poznati kipar Branko Ružić), a onda je gotovo slučajno otkriveno po
čijem prijedlogu je isto učinjeno.I tada smo zatražili vraćanje biste Mate Gabrić na njeno izvorno
mjesto, u njegovu ulicu, što je zaista odmah i učinjeno. Danas općina Oriovac pregovara oko
uređenja postolja, trenutno je bista skinuta i pohranjena u općini Oriovac do zavretka radova, a
održavat će i okoliš oko biste i time se barem malo zahvaliti Mati Gabrić na djelu kojim je uzdigao
ne samo Oriovac nego čitavu današnju Općinu, pa i šire.

MEMORIJALNI PROSTOR ZA POGINULE BRANITELJE
U LUŽANIMA

IMA IH ŠEST…
TO JE VELIKA BROJKA…
TO JE ŠEST PREKINUTIH MLADOSTI…
TO JE ŠEST LJUDSKIH ŽIVOTA UTKANIH U IDEJU I OSTVARENJE SNA O SLOBODNOJ
HRVATSKOJ……

Na prijedlog Mjesnog odbora Lužani i općine Oriovac izrađeno je Idejno rješenje Memorijalnog
prostora posvećenog poginulim braniteljima iz Lužana.
Idejno rješenje izradila je tvrtka „Dizajn-Atelje“, studio za oblikovanje iz Slavonskog Broda.
Predložena su tri rješenja od kojih će Mjesni odbor Lužani odabrati jedno kako bi se potom
pristupilo izradi glavnog projekta, ishođenju građevinske dozvole, te samoj izgradnji.
Obilježje će biti podignuto u samom centru Lužana, u parku, kako bi naši branitelji simbolično
živjeli sa svakim pogledom prolaznika na spomenik, kako bi bili tu, među nama……………
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OBNOVLJENA ININA BENZINSKA POSTAJA U ORIOVCU
Na inicijativu Željka Aladrovića, predsjednika Vijeća mjesnog odbora Oriovac, koji je
dopisom ukazao na jako loše stanje benzinske postaje u Oriovcu, INA d.d. je usvojila sve
primjedbe te je uz ulaganje od milijun kuna pristupila uređenju benzinske postaje u centru Oriovca.
Postojeće stanje nije bilo u
skladu niti s potrebama niti s
prihodom koji ona ostvaruje te
se pristupilo modernizaciji, kako
samih crpki, tako i prometno
signalizacijskih značajki.
Sadašnji objekt je puno
kvalitetnije i ljepše uređen te
prilagođen potrebama sve većeg
broja
korisnika.
Sama
rekonstrukcija je trajala oko
mjesec dana, a svečano je
stavljena u rad početkom 2012.
Pravi je to primjer kako je,
uz malo dobre volje i inicijative,
moguće doprinijeti poboljšanju
kvalitete života u našem kraju.

94 / 112
HITNA MEDICNSKA POMOĆ LUŽANI

U sklopu reforme zdravstva u Hrvatskoj se provodi i projekt reorganizacije Hitne medicinske
službe, pa je temeljem toga Županijska skupština donijela odluku o osnivanju Županijskog zavoda
za hitnu medicinu, a u veljači 2011.godine donesena je i mreža hitne medicinske pomoći kojom su
predviđene ispostave u Novoj Gradiški i Vrpolju sa 5 T1 timova, te u Okučanima i Lužanima sa 5 T2
timova.
Općina Oriovac je za potrebe hitne medicinske pomoći uredila prostor u društvenom domu u
Lužanima ( bivša Valpovka ) i izdvojila 96.633,17 kuna, te isti prostor ustupila bez naknade.
Hitna medicinska pomoć u Lužanima ima 5 T2 timova, a tim T2 sačinjava medicinski tehničar sa
specijalističkim usavršavanjem iz djelatnosti hitne medicinske pomoći u timu s najmanje još jednim
medicinskim tehničarom, te vozilo hitne medicinske pomoći.
SVI POZIVI ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ I DALJE SE UPUĆUJU NA TELEFON 94 ILI 112 , NA KOJI
ĆE SE AKTIVIRATI HITNA SLUŽBA IZ SLAVONSKOG BRODA ILI HITNA MEDICINSKA SLUŽBA
LUŽANI. RADNO VRIJEME HITNE MEDICINSKE POMOĆI LUŽANI
JE OD 0 DO 24 SATA.
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ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Zaštita i spašavanje od interesa je za Republiku Hrvatsku te uživa
njezinu osobitu skrb.
Zakonom o zaštiti i spašavanju uređuje se sustav zaštite i
spašavanja građana , materijalnih i drugih dobara u katastrofama
i velikim nesrećama.
Zaštita i spašavanje ostvaruje se djelovanjem operativnih snaga
zaštite i spašavanja u jedinicama lokalne i područne ( regionalne )
samouprave te na razini Republike Hrvatske.
Jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave u okviru
svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom uređuju i
planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području općine, općinski
načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja, te
općine sukladno Planu zaštite i spašavanja.
Plan zaštite i spašavanja, koji je općina Oriovac izradila na temelju zakonskih odredbi i usvojila na sjednici
Općinskog vijeća 27.03.2012. godine, donesen je upravo radi utvrđivanja organizacije aktiviranja i
djelovanja sustava zaštite i spašavanja, zadaća i nadležnosti, ljudskih snaga i potrebitih materijalnotehničkih sredstava, te mjere i postupci za provedbu zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesreća.
Plan zaštite i spašavanja, koji je općina bila dužna izraditi, temeljni je dokument donesen sukladno
zakonskim odredbama, međutim nadamo se da neće doći do toga da njegove odredbe moramo
primjenjivati u praksi, stoga sukladno planu primjerene preventivne pripreme i pravovremenih mjera zaštite i
spašavanja sačuvati ćemo naše živote i imovinu, umanjiti posljedice, a cjelokupan sustav zaštite i
spašavanja učiniti učinkovitijim.

PROGRAM JAVNIH RADOVA
Na temelju Uvjeta i načina za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem
Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2012. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje zapošljavanja u programima javnih radova u 2012.
godini.
Program javnih radova je mjera zapošljavanja koje su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave i
institucije u njihovu vlasništvu, nevladine udruge i druge institucije. Temelji se na društveno korisnom radu i
mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području.
Cilj ovog programa je povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba na koji se prijavila i Općina Oriovac
kao inicijator javnih radova za zapošljavanje osoba koje zadovoljavaju uvjete propisane zakonskim
odredbama.
Sredstva za plaće i troškove prijevoza, te liječnički pregled (ukoliko je potreban) osigurava Hrvatski zavod
za zapošljavanje, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava inicijator i
izvođač programa.
Zapošljavanje u programima javnih radova pod nazivom „UREDIMO NAŠU OPĆINU“ i Program „POMOĆ
STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ koji će se provoditi na području Općine Oriovac aktivna je mjera kojoj je
cilj, društveno korisnim radom, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu
socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene osobe, bez obzira na dob, razinu obrazovanja i prethodno
radno iskustvo, uz uvjet da su najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih osoba.
Program „UREDIMO NAŠU OPĆINU“ koji će se provoditi na području Općine Oriovac, obuhvaća radove
na održavanju javnih površina općine i održavanje čistoće u objektima koji su u vlasništvu Općine.
Program „POMOĆ STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ obuhvaća pomoć u kući, te vođenje brige o starim i
nemoćnim osobama na području općine, a nastavak je programa iz prošle godine, pa moraju biti primljene
ponovno iste osobe koje će samo nastaviti posao na još tri mjeseca.
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KOMUNALNA NAKNADA – GROBNA NAKNADA
PRETHODNA STRANICA ODNOSNO DOPIS OD DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU KOJI SMO KOPIRALI
UKAZUJE NA OZBILJNOST TEKSTA KOJI SLIJEDI, A VEZAN JE UZ NAPLATU OPĆINSKIH PRIHODA KAO ŠTO
SU KOMUNALNA I GROBNA NAKNADA.

KOMUNALNA NAKNADA

Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice
lokalne samouprave iz kojeg se financiraju komunalne djelatnosti kao:
-Odvodnja atmosferskih voda
-Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
-Održavanje javnih površina
-Održavanje nerazvrstanih cesta
-Održavanje groblja
-Javna rasvjeta
Znamo da Vam je priče o komunalnoj naknadi već dosta, međutim to je jedan od prihoda iz kojeg se
financiraju gore navedene djelatnosti, odnosno komunalni poslovi koji se obavljaju na području cijele
općine.
Uzeti ćemo samo dva primjera kao:
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – u 2011. godini uređivani su i nasipani tucanikom brdski i
poljski putevi na području cijele općine
2. ZA UPRAVLJANJE , ODRŽAVANJE I PODMIRIVANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA
RASVJETLJAVANJE JAVNIH POVRŠINA – ULIČNA RASVJETA – utrošeno je u 2011. godini
602.305,63 kuna.
Komunalna naknada za kućanstva iznosi cca 17,50 kuna mjesečno za prosječnu kuću površine 70 m2,
odnosno cca 35,00 kuna dvomjesečno kako se šalju uplatnice na kućne adrese.
Ako Vam kažemo da je dug za komunalnu naknadu sa 31.12.2011. godine 1.406.533,21 kuna – da li treba
još nešto navoditi ????
Ako Vam kažemo da ovih dana stižu opomene za dugovanja koja se trebaju podmiriti u roku od 8 dana – da
li se treba ljutiti na Općinu ????

GROBNA NAKNADA

Grobna naknada je još jedan od općinskih prihoda čija je naplativost jako loša.
Korisnik grobnog mjesta dužan je platiti grobnu naknadu u iznosu od 16,00 kuna po m2 jednom godišnje.
Dug za grobnu naknadu sa 31.12.2011. godine iznosi 380.600,00 kuna, pa stoga pozivamo sve dužnike koji
imaju grobno mjesto na kojem su ukopani članovi njihovih obitelji da isti podmire.
Kako nam je obveza platiti račun za potrošenu električnu energiju, telefon i ostalo – jer će nam u
protivnome Elektra i T-com iste usluge ukinuti odnosno isključiti nas, tako bi nam savjest trebala prihvatiti i
obvezu podmirivanja grobne naknade koja je vezana uz naše pokojne, čije se počivalište uređuje i održava
od strane Komunalnog pogona na svih šest groblja na području općine.
Podsjećamo Vas da za grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina isto se smatra
napuštenim i može se sa njim raspolagati i dati ponovno na korištenje, a činjenica je da je navedeni rok
upravo istekao 2011. godine.
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IZMJENE ZAKONA O TRGOVINI
Krajem 2011. godine donesene su izmjene i dopune Zakona o trgovini, pa se tako odredbama
članka 2. prije svega provodi pojmovno usklađenje s odredbama Zakona o poljoprivredi te se uvodi
pojam „obiteljskog seljačkog gospodarstva“, a kojim se ovom novelom dopušta prodaja proizvoda
na malo izvan prodavaonica i putem automata i kioska, što do sada nije bilo moguće.
Dakle, za nositelje ili članove obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ( OPG ) koji su upisani u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ovim je izmjenama ispravljen propust i omogućena je
prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na malo izvan prodavaonica .
Nadalje, navedenom odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini,
proširuje se i krug osoba koje mogu obavljati djelatnost trgovine pa tako djelatnost trgovine mogu
obavljati i pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove, škole, muzeji i sl.), dakle neprofitne pravne
osobe, koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama
statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica na način
propisan odgovarajućim odredbama Zakona o trgovini.
Odlukom Ustavnog suda brisani su svi članci koji su se
odnosili na radno vrijeme u djelatnosti trgovine osim
odredbe članka 61. koji govori da su trgovci dužni istaknuti
radno vrijeme jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu u
prodavaonicu i pridržavati se istaknutog radnog vremena.
Jedan od načina obavljanja trgovine na malo izvan
prodavaonica je pokretna prodaja – odnosno prodaja iz
pokretnog vozila, iz kolica ili iz plovnog objekta, uz ispunjenje uvjeta propisanih odlukom
predstavničkog tijela grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja s ciljem
opskrbe stanovništva na specifičnim i udaljenim područjima nedovoljno opskrbljenim
maloprodajnim kapacitetima, a mogu ju obavljati:
- Pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost trgovine
- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u upisnik (poljoprivredne proizvode iz
vlastite proizvodnje)
- Osobe koje nemaju obvezu upisa u Upisnik dobavljača sadnog materijala(sadni materijal iz
vlastite proizvodnje)
- Osobe koje imaju povlasticu za gospodarski ribolov, uzgoj riba i sl
- Osobe upisane u Upisnik šumoposjednika i
- Osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.
Na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća donijeti će se Odluka o uvjetima i načinu obavljanja
pokretne prodaje na području općine Oriovac, te ovim putem pozivamo mještane da preko svojih
predstavnika u općinskom vijeću ili predsjednika Mjesnih odbora iznesu svoje prijedloge o
mjestima na kojima je potreba za obavljanjem pokretne prodaje.
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DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
ORIOVAC - INTERVENCIJE

Dolaskom lijepog vremena mještani općine Oriovac vrše
radove na svojim poljima i vinogradima te spaljuju korove i
suho raslinje te svojim nemarom uzrokuju požare otvorenog
područja. Takva vrsta požara šteti životinjskom i biljnom svijetu
te nastali dim, zbog blizine auto-ceste A3 Zagreb-Slavonski
Brod, otežava i ugrožava prometovanje. Također takvi požari
mogu uništiti nasade vinograda što je materijalna šteta.
Trenuto u ovoj godini vatrogasna postrojba DVD Oriovac ima
20 intervencija, te se taj broj povečava svakog tjedna. Osim požara otvorenog prostora Oriovački vatrogasci
su u 2012-oj godini imali i tri jako zahtjevne intervencije.
Dana 6.veljače u popodnevnim satima pripadnik vatrogasne postrojbe DVD-a Oriovac dobio je dojavu na
privatni telefon da u četverokatnoj stambenoj zgradi u Oriovcu gori dimnjak te da se zapalio kroz dužinu
sva četiri kata te zgrade. Na intervenciju su izašla 4 vatrogasca sa jednim vozilom te je utvrđeno da vatra
izbija kroz otvore za peć u svim stanovima koji su spojeni na dimnjak. Nakon čišćenja peći za centralno
grijanje te čišćenja dimnjaka u stanu na prvom katu vatrogasci su ostali dežurati u zgradi dok u dimnjaku ne
izgori preostala količina čađe i smole. Temperatura dimnjaka je bila toliko intenzivna da je pukao zid u
stanu na četvrtome katu. Srećom stanar na prvome katu je zamijetio da dimnjak isijava veliku toplinu pa je
stigao odmaknuti namještaj od užarenog dimnjaka te je svojim pozivom prema članu DVD-a uspio spriječiti
veću materijalnu štetu kako u svome stanu tako i u ostalim stanovima.
Druga intervencija se dogodila dana 8.veljače oko 8:30 sati na pružnom prijelazu županijske ceste Nova
Gradiška-Slavonski Brod u mjestu Malino gdje se kombi vozilo Fiat nije zaustavilo na spuštenu brklju te se
sudarilo sa specijalnim vozilom HŽ. Kombi vozilo Fiat je bilo smrskano te je vozač na mjestu smrtno stradao.
Pripadnici DVD Oriovac su morali hidrauličkim alatom osloboditi smrskano tijelo vozača radi policijskog
uviđaja. Napomena da je na istom željezničkom prijelazu zbog oštećene
signalizacije nekoliko dana kasnije vlak HŽ udario u dostavno vozilo, srećom vozač nije ozlijeđen.
Isti tjedan, dana 11. veljače u
prijepodnevnim satima, preko DUZS
vatrogasci DVD-a Oriovac bili su upućeni
na požar uredskih prostora lokalnog
tapetarskog obrta „TENA“ u mjestu
Malino. Požar je uzrokovan gorenjem
plinskog topa koji je služio za grijanje
uredskih prostorija. Plamen je zahvatio
parketni pod ureda, uredski stol sa
računalom te je gorjela plinska boca.
Brzom intervencijom vatrogasaca plinska
boca i plinski top se odstranjuju iz
prostorija,
te
gašenjem
vatrom
zahvaćenog namještaja sprječava se
širenje požara na ostatak tapetarskog
obrta.
Ovim putem zamoljavamo mještane općine Oriovac da prilikom spaljivanja biljnog otpada i neobrađenih
poljoprivrednih površina obavijeste vatrogasce kako bi se izbjegli veći požari i materijalne štete.
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U VRTIĆU UVIJEK NEŠTO NOVO
U dječjem svijetu uvijek je veselo i puno događanja. Posljednjih dana bili smo u iščekivanju Uskrsa, ukrašavanju vrtića, jaja i
iščekivanju uskrsnog zeca.
Veselili smo se pričama, pjesmicama i novim spoznajama o životu u jajetu, zašto zeko nosi jaja te tradiciji i običajima za Uskrs.
Prije nepunih mjesec dana sudjelovali smo na regionalnoj smotri projekata u Slav. Brodu. Mi smo se predstavili projektom
„Živimo u Slavoniji“. Uživali smo i djeca i mi odgojiteljice radeći na ovom projektu. Naučili smo graditi kvalitetnije suradničke
odnose. Svakodnevno smo pregovarali, dogovarali, pomagali jedni drugima te učili jedni od drugih.
Podučavajući djecu o kulturi i povijesti kraja u kojem živimo razvili smo u njima kvalitetne osobine čovjeka koji će u sebi razviti
ljubav prema svom zavičaju i blagdanima koje nasljeđujemo s prošlošću.
Nakon ovog projekta imali smo još jedan , gdje je tema bila ekologija. Promatrali smo onečišćeni potok koji je nekada bio iza
Vatrogasnog doma, a danas mu je brana nešto više i to vrlo onečišćena i vrlo „zaprljan“ kako kažu djeca.
Cilj nam je razvijati svijest o vlastitim mogućnostima čuvanja prirode u našem okruženju.
Tema ekologija je vrlo važna za dijete jer one navike stečene u najranijoj dobi ostaju za cijeli život, a učenje činjenjem nemjerljivo
je i ne zastarijeva.
Od ožujka u našem vrtiću krenula je i igraonica ranog učenja engleskog jezika u koji je uključeno 24 djece na što smo vrlo
ponosni.
U idućem periodu spremamo se za dane Ivane Brlić Mažuranić.

KUD „GRANIČAR „ LUŽANI

ODRŽANO 16. ČIJALO PERJA
Ovogodišnje 16. Čijalo perja održano je kao i svake godine zadnje subote u mjesecu siječnju. Čijanje perja je stari slavonski
običaj koji je kod nas već pomalo zaboravljen, a nekad je bio sastavni dio života u dugim zimskim noćima. Nekada su žene na
sijelima čijale perje, a posebno su čijale neudane djevojke za svoj miraz. Za vrijeme čijanja domaćica bi spremila gibanicu, kuhalo
bi se vino, pjevale pjesme i zbijale šale.
Ponovno oživljavanje ove tradicije pokrenuli su prije šesnaest godina članovi KUD-a „Graničar“ iz Lužana koji njeguju tradiciju
svojih predaka, te su u prepunoj dvorani mjesnog doma u Lužanima pokazali kako je nekada bilo na čijalu.
Ovom prigodom pozvana su četiri kulturno-umjetnička društva koji su pokazali svoje umijeće u pjesmi i plesu: KUD Sesvete, IFD
Ogranak Seljačke sloge, Grad Pavlovec, KUD „L.I. Oriovčanin“ Oriovac i KUD „Graničar“ Stupnički Kuti.
Nakon svečanog dijela programa, svi nazočni uživali su u dobrom jelu i piću uz glazbu tamburaškog sastava Sjenke.

KUD „LUKA ILIĆ ORIOVČANIN“
Kulturno umjetničko društvo „Luka Ilić Oriovčanin“ 25.
veljače 2012. godine održalo je svoju redovnu Izvještajnu
skupštinu na kojoj su uz članove društva i predstavnike
susjednih KUD-ova, bili prisutni i predstavnici
mnogobrojnih udruga s područja Općine Oriovac, te
načelnik Antun Pavetić.
Na skupštini je podneseno financijsko izvješće i izvješće o
radu za 2011. godinu, kao i planirane aktivnosti za 2012.
godinu.
Osim odlazaka na mnogobrojna gostovanja, društvo i ove
godine organizira ORIOVAČKE ŽETVENE SVEČANOSTI,
01. srpnja 2012.
Od početka travnja ove godine proradila je i internetska
stranica društva, pa od sada rad udruge možete pratiti i
na www.kud-lio.hr
Društvo ima svoje redovne probe dva puta tjedno – nedjeljom od 19 h – 21 h i srijedom od 20 h – 22 h – za odraslu skupinu, te
četvrtkom i prema potrebi subotom za dječju skupinu i mlade tamburaše.
Dječja skupina i ove godine ima u planu nekoliko gostovanja, od kojih je najznačajnije sudjelovanje na Brodskom kolu.
Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani da se slobodno pridruže i postanu aktivni članovi ovog Kulturno umjetničkog društva.
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KKK „ORIOLIK“ IZ SLAV. KOBAŠA
Dana 07.04.2012. godine kobaški kajakaši osvojili su 3. ekipno mjesto na državnom prvenstvu u maratonu koje održano kao i
svake godine u Zagrebu. Maraton se vozio u dužini 20 km K1 i C1 za seniore, te 15 km K1 i C1 za juniore.
Kajakaš Oriolika Antun Novaković osvojio je prvo mjesto u disciplini juriori K1
15 km, te je prvo mjesto osvojio i Marko Lipovac u disciplini K1 seniori 20 km.
Marko Lipovac kao član hrvatske reprezentacije ima velike mogućnosti ove
godine nastupiti na Olimpijskim igrama u Londonu, dok će Antun Novaković
ove godine nastupiti na europskom juniorskom prvenstu.
U ovom trenutku KKK Oriolik ima 3 člana u reprezentaciji Hrvatske, a to su
Marko Lipovac, Antun Novaković i Tomislav Lazarić.
KKK Oriolik će biti domaćin regate u Slavonskom Kobašu koja će se održati
06. lipnja ove godine, a prije same regate u Kobašu natjecati će se na dvije
međunarodne regate koje će se održati u Belišću i u Slavonskom Brodu.
Nakon toga slijede pripreme za natjecanje na prvenstvu RH u kajaku i kanuu na mirnim vodama koje će se održati u kolovozu.
Klub u svom planu rada za ovu godinu planira urediti i dotjerati klupske prostorije, te obnoviti plovni park.

ŠKOLA SVIRANJA NA TAMBURI U SLAV. KOBAŠU
Pored redovite djelatnost K U D-a „M. Gubec“, redovito se održavaju i vježbe na tamburi
za mlađi uzrast.
Sadašnja generacija polaznika već drugu godinu stječe potrebno znanje i vještinu
tamburanja kako bi uskoro zamijenila postojeće članove u tamburaškom sastavu. Vježba
se i uči dva puta tjedno a po potrebi i više puta. Kompozicije koje se sviraju sve su
složenije i zahtjevnije ali to kao da još više potiče na ozbiljniji rad.
Njihov voditelj Antun Baćo zadovoljan je dosad postignutim te najavljuje skorašnje
nastupe K U D-a gdje će se i ovi mladi tamburaši uključiti s svojim programima.
Raduje činjenica da je i nova generacija folkloraša (tridesetak djece) također započela s
uvježbavanjem što je vrlo važno za budućnost ove Udruge.

MALINSKA UDRUGA ŽENA
Početkom godine većina društava i udruga održale su godišnje
skupštine te je tako u veljači održana i skupština Malinske
udruge žena na kojoj su osim članica udruge prisustvovali
gosti i udruga žena „Orhideja“ iz Stare Subocke.
Malinska udruga žena osnovana je 2008. godine, te je od tada
pa do danas vrlo aktivna i broji 85 aktivnih članova – žena.
Članice udruge sa svojom predsjednicom gospođom
Antonijom Pavković dobile su mnogobrojne pohvale za svoj
dosadašnji rad i trud.
Jedna od većih akcija bila je organizacija humanitarnog
koncerta za teško oboljelu mještanku na kojoj su od prodaje
ulaznica i prodaje kolača koje su ispekle žene, te donacija
raznih sponzora prikupljena su sredstva preko sedamdeset
tisuća kuna. Sudjelovale su i u prikupljanju sredstava za
pomoć obiteljima stradalim od požara koji se je dogodio u
stambenim zgradama u Oriovcu. U dogovora sa djelatnicima
Crvenog križa Slav. Brod organizirale su akciju na području cijele naše općine u prikupljanju hrane, odjeće, obuće i novca.
Sudjelovale su u organizaciji posvete kapelice Sv. Mihaela u malinskom brdu, pomogle u organizaciji žetvenih svečanosti u
Oriovcu, organizirale odlazak u Međugorje, sajam cvijeća u Zagrebu, odlazak u Krasno na vrh Velebita i drugdje. Prošle godine za
Božić članice udruge ispekle su kolače, te kupile voće i sokove koje su podijelile i ujedno posjetile starije i nemoćne osobe u
svom mjestu. Moramo istaknuti da je ova udruga žena u svakom trenutku spremna pripomoći svakome tko bude u potrebi
zatražiti njihovu pomoć, te im se ovom prilikom zahvaljujemo na njihovom dosadašnjem trudu i radu.
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VODIČ
OPĆINA ORIOVAC
www.oriovac.hr
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
TEL: 431-232,431-036, FAX: 430-006
DJELATNO VRIJEME: 7,00-15,00

MATIČNI URED ORIOVAC
TEL: 431-013
DJELATNO VRIJEME: 7,00-15,00

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA BB
TEL: 430-103
DJELATNO VRIJEME: 7,00-15,00

POŠTA ORIOVAC
TEL: 430-270
Ponedjeljak: 8,00-17,00
Utorak, srijeda, četvrtak i petak: 7,30-14,00

SLUŽBA OPĆE MEDICINE AMBULANTA
ORIOVAC

POŠTA LUŽANI
TEL: 437-140
Ponedjeljak: 8,00-17,00
Utorak, srijeda, četvrtak i petak: 7,30-14,00

Dr. med. DINKO NOVAKOVIĆ, TEL: 431-014
Ponedjeljak, srijeda i petak: 7,00-13,30
Utorak i četvrtak: 13,30-19,30
Dr. med. MARICA ĆURKOVIĆ, TEL: 431-164
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 10,30-13,30
Ponedjeljak i srijeda: 16,00-19,30
LJEKARNA ORIOVAC
TEL: 431-222
Djelatno vrijeme: 9,00-17,00
STOMATOLOŠKA AMBULANTA ORIOVAC
Dr. ĐURO MATEJ
TEL: 431-142
Ponedjeljak srijeda i četvrtak: 14,00 -19,00
Utorak i petak: 8,00 -13,00
Dr. IVANA MIRKOVIĆ
TEL: 431-308
Ponedjeljak i srijeda: 13,30-19,00
Utorak, četvrtak i petak 7,00 -13,00
AMBULANTA LUŽANI
TEL: 437-020
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7,00 -13,30
Srijeda: 13,00-19,30
AMBULANTA SLAV. KOBAŠ
TEL: 432-408
Ponedjeljak, srijeda i petak: 7,00 -10,00
Utorak i četvrtak 13,00 -16,00
HITNA MEDICINSKA SLUŽBA
TEL: 94/112

HRVATSKA POŠTA

POŠTA SL. KOBAŠ
TEL: 432- 020 dj.vrijeme: 8,00 - 11,00
DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA"
TEL: 431-138
ŽELJEZNIČKA POSTAJA ORIOVAC
TEL: 431- 461
ORIOVET - ORIOVAC (vet.ljekarna)
TEL: 431- 820
Radnim danom i subotom 8,00 -14,00
STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED
EUROSLAVONIJA I
TEL: 431-976,431-979
L. Ilića bb, Oriovac
Djelatno vrijeme:7,00-20,00
Subotom: 7,00-14,00
FINA
TEL: 431-073
Djelatno vrijeme : 8,00-14,30
Subota: 8,00-12,00
OBZOR - glasilo općine Oriovac
Glavni i odgovorni urednik: Antun Pavetić
Adresa: Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac
Telefon: 431 -232, 431 -036, Fax: 430-006
Naklada: 1000 primjeraka
Dizajn: Mario Vračić
Izrada: Akro Studio d.o.o, Nova Gradiška
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