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D
ragi čitatelji, u ru-
kama vam je četvr-
ti broj Gunjanke. 
Za sada naše lokal-
ne novine izlaze tri 

puta godišnje, a u 2019. ćemo 
pokušati izdati četiri broja 
(novo izdanje predviđamo ti-
skati uoči Dana neovisnosti). 
Iako živimo online, u vrije-
me interneta, smatram da je 
potrebno u svrhu informira-
nja naših starijih mještana ti-
skati Gunjanku. Za korisnike 
interneta ističem da sve važ-
nije događaje, natječaje i do-
kumente mogu pronaći na 
službenoj web-stranici Opći-
ne Gunja www.gunja.hr. Na 
oba načina želimo mještani-
ma približiti događanja u op-
ćini i rad učiniti još transpa-
rentnijim.
U ovom ćete broju čitati o 
aktivnostima i radovima ko-
je smo imali od srpnja. Neke 
od njih ovdje ću samo nabro-
jiti: u ulicama Ante Starčevi-
ća i Miroslava Krleže popunili 
smo sve rasvjetne stupove no-
vim LED žaruljama te posto-
jeće također zamijenili LED 
žaruljama. Projekt je prove-
den uz financijski doprinos 
Ministarstva regionalnog ra-
zvoja i fondova Europske uni-
je od 220.000 kuna, a Opći-
na Gunja osigurala je i vlastiti 
udjel u iznosu od 34.706 ku-
na. 
Završili smo u cijelosti opre-
manje Narodne knjižnice, 
kako knjigama tako i svom 
drugom opremom. Iz Mini-
starstva kulture smo za to do-
bili 65.000 kuna, a Općina je 
uložila i dodatnih 15.000 ku-
na. I što je najvažnije, nakon 
provedenog natječaja u stu-
denom, od 3. prosinca primi-
li smo knjižničarku koja pri-
prema sve za otvorenje koje 
će najvjerojatnije biti u velja-
či ili najkasnije 1.ožujka 2019.
Također smo uredili prostor 
iza društvenog doma i posta-
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vili novo dječje igralište, po-
sve ograđeno. To je donacija 
od UNICEF-a vrijedna više od 
200.000 kuna. Hvala im još 
jednom.
Završili smo i preuređenje 
kuhinje u domu i tijekom 

2019. planiramo proširiti us-
luge iz programa Pomoći u 
kući pripremanjem obroka u 
novoj kuhinji.
Obilježili smo i 90 godina po-
stojanja nogometnog kluba 
Jadran te predali novi stadion 

na upravljanje NK-u Jadran 
na svečanosti na kojoj je bilo 
oko 300 ljudi.
Kroz program Javni radovi 
obnovili smo i dogradili dva 
dječja igrališta (Krnjacka i 
Makovište), sredili smo pro-
stor ispred pošte na Stani-
ci, postavili smo deset klupa 
i koševa pokraj njih, posadili 
smo mnogo zelenila koje će 
još više uljepšati Gunju. 
Prošli smo i na natječaju za 
obnovu našeg vodocrpilišta 
te sam 5. prosinca potpisao 
ugovor o financiranju po ko-
jem ćemo za tu namjenu od 
Ministarstva regionalnog ra-
zvoja i fondova Europske uni-
je dobiti 350.000 kuna, a osi-
gurali smo i vlastitih 150.000 
kuna. 
Od proljeća 2019. krećemo i 
s obnovom pješačkih staza, 
a tijekom godine ćemo asfal-
tirati bar jednu ulicu. Značaj-
nija asfaltiranja bit će 2020. i 
2021. godine (predvidjeli smo 
vlastita sredstva u iznosu od 
ukupno dva milijuna kuna).
Tijekom 2019. pokrećemo i 
niz subvencija i olakšica za 
poduzetnike koji pokrenu 
posao u proizvođačkoj djelat-
nosti.
Financijsku konsolidaciju sta-
nja u Općini malo je uzdrmao 
slučaj koji je bio na sudu od 
2016. godine te smo mora-
li podići kratkoročni kredit 
od 1.900.000 kuna kako bi-
smo u cijelosti isplatili izvo-
đača radova na novom Druš-
tvenom domu u Gunji. No, to 
nikako neće usporiti ili one-
mogućiti sve planirane aktiv-
nosti.
Proračun za 2019. u iznosu 
od 24.335.330 jednoglasno 
je usvojen na Općinskom vi-
jeću.

Na kraju svima želim  
sretan Božić i uspješnu 
 i sretnu novu godinu.
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uvodnoj riječi krat-
ko sam nabrojio 
neke od najvažni-
jih događanja pa ću 
u ovom tekstu de-

taljnije o aktivnostima u po-
sljednjih pet mjeseci. Najvaž-
niji događaj, odnosno vijest, 
ne samo ove godine nego, 
bez pretjerivanja mogu reći, 
otkako postoji Općina Gunja 
očekujem 19. prosinca 2018. 
Toga će se dana održati sjed-
nica Savjeta za Slavoniju, Ba-
ranju i Srijem u Pakracu na 
kojoj očekujem da će Gu-
nja dobiti ugovor za izgrad-
nju infrastrukture u poslov-
noj zoni Velebit vrijedan oko 
6.000.000,00 kuna. 
Krajem studenoga najavljeno 
je na sastanku u Općini Gu-
nja da je izgledno ponovno 
pokretanje proizvodnje na-
mještaja u Gunji gdje bi po-
sao moglo naći 50 osoba. Ne 
moram posebno isticati koli-
ko bi ta dva događaja znači-
la za gospodarski oporavak 
Gunje. 
U Ministarstvu regionalnog 
razvoja i fondova Europske 
unije 5. prosinca 2018. pot-
pisao sam ugovor o obnovi 
vodocrpilišta u Gunji koje je 
ostalo neobnovljeno nakon 
poplave. Od Ministarstva će-
mo dobiti 350.000,00 kuna, 
a osigurali smo i vlastita sred-
stva u iznosu od 150.000,00 
kuna. Želimo time vratiti mo-
gućnost vlastite vodoopskr-
be vodom koja je u Gunji uvi-
jek bila dobre kvalitete.
Od 3. prosinca uposlili smo i 
knjižničarku koja će pripre-
miti knjige i opremu za otvo-
renje Narodne knjižnice. Za 
opremanje knjižnice knjiga-
ma i ostalom opremom od 
Ministarstva kulture dobili 
smo 65.000,00 kuna, a ulo-
žili smo i 15.000,00 kuna vla-
stitih sredstava. Tako će ko-
načno Gunja ponovno imati 
lijepu i dobro opremljenu 
knjižnicu u kojoj će mještani 
moći ne samo posuditi knji-
ge nego imati i besplatan pri-
stup internetu te drugim sa-
držajima. Roditelji mogu 
dovesti djecu koja će imati 
svoj kutak za zabavu te sigu-
ran prostor za igru na igrali-
štu iza doma.
Također od početka prosin-
ca proveli smo doregistra-
ciju općinske tvrtke Cerjani 
preko koje ćemo pratiti sve 
natječaje za povlačenje eu-
ropskog novca. Tako očeku-
jemo da ćemo već u 2019. 

dobiti i značajno više sredsta-
va iz fondova Europske uni-
je. Nažalost, ni jedan projekt, 
odnosno dokumentaciju po-
trebnu za prijavu za europ-
ska sredstva nisam zatekao u 
Općini Gunja, tako da mora-
mo puno raditi i na pripremi 
projektne dokumentacije.
Kroz program Javni rado-
vi (33 uposlena) mnogo smo 
učinili na uljepšavanju na-
še Gunje. Obnovili smo dva 
dječja igrališta, u Krnjackoj i 
Makovištu, te zasadili mno-
go novog zelenila. Postavi-
li smo i deset lijepih klupa s 
koševima pokraj njih, a naru-
čili smo ih još pet. Program 
Pomoć u kući tekao je bez 
problema, a primili smo još 
jednu radnicu, tako da je tre-
nutno u programu zaposleno 
sedam osoba. Program Zaželi 
također funkcionira bez pro-
blema. U tom programu za-
posleno je 25 žena.
Općina je kupila i mobilno 
reciklažno dvorište kako bi 
omogućila svim mještanima 
da na jednom mjestu mogu 
ostaviti opasni otpad. Kroz 
općinsku tvrtku Gunjanska 
čistoća omogućit ćemo mje-
štanima razvrstavanje otpa-
da na kućnom pragu.
Kad je riječ o djeci, želimo da 
Gunja postane općina prija-
telj djece. Postavili smo jed-

no prekrasno, potpuno novo 
dječje igralište koje je potpu-
no ograđeno iza novog Druš-
tvenog doma i koje je dugo 
čekalo da se postavi. U sklo-
pu Narodne knjižnice, koja 
će s radom početi u veljači 
ili najkasnije početkom ožuj-
ka, bit će poseban odjel za 
najmlađe. Odjel će imati sli-
kovnice i knjige prilagođe-
ne najmlađima, kao i igrač-
ke i multimedijalne sadržaje. 
Zahvaljujemo UNICEF-u na 
vrijednoj donaciji igrališta i 
opreme za djecu. 
Brigu o djeci iskazujemo i 
kroz pripremu projektne do-
kumentacije za dječji vrtić. 
Nakon dugo vremena Op-
ćina Gunja nešto je i kupila. 
Tako smo kupili zemljište za 
potrebe dječjeg vrtića, odno-
sno kupljeno zemljište spo-
jit ćemo s općinskim zemlji-
štem kako bismo dobili veću 
površinu za izgradnju vrtića. 
Zemljište smo kupili vlastitim 
sredstvima.  Prošli smo na 
projektu te od Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku za svrhu 
izrade projektne dokumenta-
cije za vrtić dobili 70.000,00 
kuna, a Općina Gunja osigu-
rat će vlastitih 15.000,00 ku-
na. No, tu ne staje naša briga 
za djecu; svakom novorođe-
nom djetetu isplaćujemo po 

2000,00 kuna, a sufinancira-
mo i boravak gunjanske dje-
ce u dječjem vrtiću u Drenov-
cima – Općina plaća trećinu 
troška. Općina, unatoč i ne-
davnom poskupljenju auto-
busnih karata, sufinancira i 
ove godine prijevoz učenika 
s područja Općine Gunja u 
srednje škole u Županju i Vin-
kovce i za tu svrhu izdvajamo 
svaki mjesec oko 8000,00 
kuna. Također smo značaj-
no povećali stipendiranje, ta-
ko da od ove školske godine 
dajemo pet studentskih sti-
pendija po 800,00 kuna mje-
sečno te tri srednjoškolske po 
350,00 kuna. A plan nam je 
povećati broj studentskih sti-
pendija na način da utvrdimo 
deficitarna zanimanja za koja 
ćemo onda dodijeliti i veće 
iznose potpore po studentu.
Uredno financiramo i pro-
gram predškole. Novčano 
smo pomogli i aktivnosti na-
še vrlo uspješne osnovne ško-
le, a u proračunima za slje-
deće godine također smo 
predvidjeli  sredstva za po-
moć našoj školi. Sufinancira-
mo i program Škole plivanje 
za djecu. 
Završili smo i projekt do-
gradnje našeg novog druš-
tvenog doma. Iza njega je 
postupno završena nadstreš-
nica. Projekt je to vrijedan 
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385.000,00 kuna. Od Mini-
starstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije dobi-
li smo 320.000,00, a ostatak 
je financirala Općina Gunja. 
Ljetos smo uz državnu cestu 
od ulaska u Gunju od granič-
nog prijelaza pa sve do izla-
ska iz Gunje na sve stupove 
(do tada su žarulje bile na 
svakom drugom stupu) po-
stavili, odnosno zamijeni-
li LED žaruljama. Projekt je 
proveden uz financijski do-
prinos Ministarstva regional-
nog razvoja i fondova Europ-
ske unije. Vrijednost projekta 
iznosi ukupno 254.706,25 ku-
na, a od navedenog ministar-
stva dobili smo 219.996,25, a 
ostatak je iz vlastitih sredsta-
va Općine.
Ovdje ističem da smo veliku 
većinu novca za projekte do-
bili preko spomenutog mini-
starstva te posebna zahvala 
u moje ime i ime svih mješta-
na ide našoj, slavonskoj mini-
strici Gabrijeli Žalac te svima 
u njezinu ministarstvu. Zai-

sta imamo odlično razumije-
vanje za sve naše potrebe i 
uvjeren sam kako će tako biti 
i u budućnosti.
Rješavamo i infrastruktur-
ne probleme koji postoje vi-
še od 20 godina; kako na-
šim mještanima, tako i ceste 
od značaja za Općinu (pri-
stupna cesta za odlagalište, 
npr.). Proveli smo parcelaciju 
cijelog poteza zelene površi-
ne iza zgrade pošte te smo od 
Županijske uprave za ceste 
dobili suglasnost da to cijelo 
područje prijeđe u vlasništvo 
Općine Gunja. Osmislit ćemo 
rješenje cijele te zone koja će 
postati sportsko-rekreacijska 
zona Gunje u kojoj će svatko 
moći pronaći sportski sadržaj 
koji ga zanima. O tom projek-
tu i svima ostalima koje plani-
ramo detaljno ćemo vas upo-
znati kad završimo Strategiju 
razvoja Općine Gunja za raz-
doblje od 2018. do 2023. Izra-
da Strategije je pri kraju, a bit 
će na javnom savjetovanju, 
pa ćete svi moći dati svoje 

primjedbe i mišljenja. Tako-
đer smo u cijelosti izradili Re-
gistar imovine i uskladili ga s 
knjigovodstvenom dokumen-
tacijom. Konstantno se ažuri-
ra evidencija vrijednosnih 
papira koja do sada gotovo da 
nije ni postojala. Jedinstveni 
upravni odjel u suradnji s op-
ćinskom tvrtkom Cerjani radi 
na prijavi projekata za povla-
čenja novca iz EU fondova. 
JUO trenutno ima pet zapo-
slenih i zaista svakoga dana 
imaju sve više posla i sve više 
obaveza. Za sada ih obavljaju 
i više nego dobro.
Učinit ćemo sve što možemo 
da pomognemo našim mje-
štanima. Zatražili smo tako 
od Hrvatskih željeznica, Sek-
tora za upravljanje imovinom 
da daju Općini Gunja na ko-
rištenje zgradu na željeznič-
koj stanici Gunja. Želimo je 
vlastitim sredstvima obnovi-
ti i omogućiti svim putnicima 
da se imaju gdje skloniti dok 
čekaju vlak. Ovih dana pozi-
tivno su odgovorili na naš za-
htjev, tako da uskoro možete 
očekivati da zgrada bude u 
punoj funkciji.
Riješili smo i imovinskoprav-
ne odnose s Hrvatskim cesta-
ma te je sada čestica na kojoj 
je socijalna samoposluga vla-
sništvo Općine Gunja. Izradi-
li smo i Prometnu studiju za 
nerazvrstane ceste u kojoj su 
sve nerazvrstane ceste, prvi 
put, potpuno popisane i po-
stupno se na temelju elabo-
rata upisuju u katastar i ze-
mljišne knjige. Donijeli smo 
i Odluku o nerazvrstanim ce-
stama kao opći akt, a što je 
preduvjet za prijavu na EU 
projekte.  Ove godine tako-
đer smo nabavili sipinu i sol 
za održavanje nerazvrstanih 
cesta u zimskom razdoblju. 
Trebam li isticati da je pr-
va narudžba sipine i soli bila 
prošle zime? 
Prvi smo u okolici riješili na 
zakonit način crpljenje sep-
tičkih jama. Raspisali smo 
koncesiju te ćemo ubrzo za-
konito omogućiti rješavanje 
problema otpadnih voda. 
Sa svim udrugama na po-
dručju općine na transparen-
tan smo način sklopili ugo-
vore o financiranju i svima 
redovito isplatili iznose koji 
su i ugovoreni. Društvo s po-
sebnom odgovornošću i zna-
čajem DVD Gunja je u ovoj 
godini dobilo sve zaostatke. 
Tako smo riješili zaostatke za 
2015., 2016. i 2017. godinu te 

uredno isplaćujemo i za ovu 
godinu. DVD nikada u po-
vijesti svoga postojanja nije 
dobio ovoliko novca i ovako 
uredno. Osim toga, Općina je 
pomogla da DVD dobije i go-
tovo novi kamion cisternu na 
korištenje.
Sva plaćanja Općina prema 
svojim dobavljačima radi u 
zakonskom roku, odnosno i 
prije. Tako da sve  račune pla-
ćamo u roku od samo nekoli-
ko dana, a najčešće odmah 
po prispijeću. Prvi put u po-
vijesti Općine Gunja  proveli 
smo savjetovanje sa zaintere-
siranom javnošću oko izrade 
općinskog proračuna te prvi 
put na web-stranici Općine 
Gunja imamo i Vodič za gra-
đane kroz proračun Općine.
Postavit ćemo i zelene otoke 
kod javnih ustanova, kao što 
smo predvidjeli u novom Pla-
nu gospodarenja otpadom 
koji smo donijeli i usvojili.
Uspješno smo organizira-
li i treću Stipinu večer, a od 
2019. ćemo pokušati organi-
zirati doček Nove godine uz 
tamburaše u našem domu i 
uz vatromet zajedno ući u no-
vu 2020. godinu. 
Najveća poteškoća u radu na 
završetku godine bila je obve-
za da platimo gotovo dva mi-
lijuna kuna izvođaču radova 
na Društvenom domu u Gu-
nji. I to sam uspješno riješio  
kratkoročnom pozajmicom 
od naše poslovne banke. Ka-
mata na tu pozajmicu goto-
vo je četverostruko manja 
od kamate koja je bila na za-
dnji kredit podignut od mog 
prethodnika u prvoj polovini 
prošle godine. Tadašnja ka-
mata na kredit od milijun ku-
na bila je 7,49 %, a sadašnja 
je 1,97 %.
Prisustvovao sam svim sjed-
nicama Općinskog vijeća Op-
ćine Gunja i vrlo sam zado-
voljan da su vijećnici, kao i 
prošle godine, jednoglasno 
podržali predloženi prora-
čun za 2019. te projekcije 
proračuna za 2020. i 2021. 
godinu i nadam se da ćemo 
što više zamišljenog i planira-
nog i ostvariti.
U svoje osobno ime i u ime 
svih zaposlenika Općine Gu-
nja, svima želim sretan Božić 
i uspješnu i sretnu novu godi-
nu.

 Načelnik općine Gunja 
Anto Gutić, mag. nov.
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O
pćinsko vijeće Općine Gunja 
konstituirano je 2. lipnja 2017. 
godine i u novom sazivu vla-
dajući HDZ ima 7 vijećnika, a 
oporbu čini stranka Milana Ban-

dića 365 - stranka rada i solidarnosti s 4 
vijećnika i SDP i SDAH sa po jednim vijeć-
nikom.
U razdoblju od početka kolovoza do 
danas održano je pet sjednica, i to:  
- 10. sjednica zaredom održana je 1. kolo-
voza o.g., gdje je donesena Odluka o do-
nošenju Plana gospodarenja otpadom Op-
ćine Gunja za razdoblje od 2017. do 2022. 
godine, Odluka o izradi I. izmjene i dopune 
DPU-a proširenja groblja kod svetišta Šuma-
novci, Odluka o usvajanju prometne studi-
je Općine Gunja, Odluka o nerazvrstanim 
cestama na području Općine Gunja, Odlu-
ka o davanju suglasnosti na provedbu pro-
jekta „Rekonstrukcija lovačkog doma u svr-
hu turizma“, Odluka o davanju suglasnosti 
na provedbu projekta „Energetska obno-
va vatrogasnog doma Gunja i opremanje“ 
i Odluka o poništenju natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižni-
ce Gunja od 25. svibnja 2018. godine.
- 11. sjednica održana je 13. rujna 2018. godi-
ne i donesena je Odluka o usvajanju polu-
godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 
Općine Gunja za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2018. godine, donesen je Zaklju-
čak o usvajanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika Općine Gunja za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2018. godine, donese-
na je Odluka o zaduživanju (okvirni kredit 
po transakcijskom računu) i Odluka o do-
nošenju Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za Općinu Gunja i 
Plan zaštite od požara za područje Općine 
Gunja.
- 12. sjednica održana 11. listopada 2018. go-
dine i donesena je Odluka o izmjeni plana 
davanja koncesije u 2018. godini na područ-
ju Općine Gunja, Odluka o izmjeni član-
ka 2. Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedin-
stvenom upravnom odjelu Općine Gunja, 
zaključak o prihvaćanju programa rada sa-
vjeta mladih Općine Gunja za 2019. godinu 
i suglasnost Općine Gunja za projekt rekon-
strukcije i gradnje pješačke staze u Ulici V. 
Nazora, dionica od kućnog broja 172-114.
- 13. sjednica održana je 2. studenoga 2018. 
godine i donesena je Odluka o izmjenama 
i dopunama (II. rebalans) proračuna Opći-
ne Gunja za 2018. godinu, Odluka o izmje-
ni i dopuni izjave o osnivanju Jednostav-
nog društva s ograničenom odgovornošću 
„Cerjani“ j.d.o.o. Gunja i Odluka o utvrđi-
vanju nerazvrstanih cesta kao javnog do-
bra u općoj uporabi.

-14. sjednica održana je 28. studenoga 2018. 
godine i doneseno je Izvješće Mandatne ko-
misije Općine Gunja, Odluka o usvajanju 
proračuna Općine Gunja za 2019. godi-
nu, projekcija proračuna Općine Gunja za 
2020. i 2021. godinu i Plan razvojnih pro-
grama, Odluka o izvršenju proračuna Opći-
ne Gunja za 2019. godinu, Program građe-
nja komunalne infrastrukture na području 
Općine Gunja za 2019. godinu, Program 
održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Gunja u 2019. godini, Pro-
gram javnih potreba u predškolskom od-
goju i obrazovanju Općine Gunja za 2019. 
godinu, Program javnih potreba u kultu-
ri Općine Gunja za 2019. godinu, Program 
javnih potreba u sportu i rekreaciji Opći-
ne Gunja za 2019. godinu, Program javnih 
potreba u socijalnoj skrbi Općine Gunja za 
2019. godinu, Odluka o izradi strategije ra-
zvoja Općine Gunja za razdoblje od 2018. 
do 2023. godine, Odluka o vrijednosti bo-
da komunalne naknade i Odluka o imeno-
vanju vršitelja dužnosti ravnateljice “Na-
rodne knjižnice i čitaonice Gunja“.  Sve ove 
odluke možete pogledati na stranici Općine 
Gunja www.gunja.hr             

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE GUNJA  

Boris Nikolić
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OPĆINA GUNJA   
 „POMOĆ U KUĆI 

STARIJIM OSOBAMA“  
Poštovani sumještani! 

U ime PUK-a obraćamo vam 
se u prigodi Božića, božić-
nih blagdana i nadolazeće 
nove, 2019. godine. Uz iskre-
ne čestitke želimo da ostane-
mo povezani u slozi, solidar-
nosti, zajedništvu i osjetljivi 
jedni za druge. Pri tome, kao 
program, želimo skrenuti po-
zornost na naše stare, bo-
lesne, nemoćne i ponekad 
zaboravljene mještane. Svi 
zajedno uključujući instituci-
je, rodbinu, susjede, prijate-
lje moramo posvetiti pažnju, 
poštovanje i pomoć najpotre-
bitijima.  Veliku ulogu imaju 
gerontodomaćice koje se tru-
de što više približiti korisni-
cima, te im pomoći s osnov-
nim potrebama poput brige 
o higijeni, održavanju čistoće 
stambenog prostora, kontro-
le redovitog uzimanja lijeko-
va, odlazak u trgovinu, poštu 

i dr.  U povodu Međunarod-
nog dana starijih osoba,  1. 
listopada 2018. uručili smo 
našim korisnicima prigodne 
poklone. Mali znak pažnje 
u obliku lijepe riječi ili geste 
ne stoji puno, a mnogima od 
njih je svakako uljepšao dan. 
Zato, iz danih nam mogućno-
sti, volje i želje, potrudimo se 
bar u ovom najljepšem do-
bu godine osvrnuti oko sebe 
i napravimo sve što možemo 
u stvaranju boljih uvjeta za ži-
vot naših sumještana. 
Neka Božić donese čaroliju 
u vaše srce uz velike radosti. 
Neka vas Božji duh blagosliv-
lja snagom. Neka obećanje 
Božića donese vama i vašim 
najdražima beskrajne blago-
slove.

Čestit Božić i sretna  
nova 2019.  godina! 

Voditeljica programa 
Marina Crnov
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JAVNI RADOVI

J
avni radovi su zapo-
čeli 26. lipnja 2018. U 
programu javnih ra-
dova uposlena su 33 
djelatnika. Prije nego 

što se započelo s radom, na-
pravili smo nekoliko grupa i 
postavili zadatke koji su bili 
zacrtani da ih moramo odra-
diti. Tako smo, budući da je 
vegetacija već krenula, poče-
li s košenjem svih ulica, po-
tom košenje za starije i bo-
lesne, te okućnica koje su 
u vlasništvu naše Općine.                 
Kao što smo naveli, rad je 
u grupama i odmah je jed-
na započela s radom na na-
šem nogometnom igralištu 
„Jadran“. Bazirali smo se na 
odstranjivanje korova na sa-
mom terenu, košenje oko te-
rena te uređenje unutarnjeg 
prostora i pripremu za sve-
čano otvorenje.Druga grupa 
odrađivala je poslove na uli-
cama te vađenje uvelog cvi-
jeća i sadnju novog na mje-
stima koja su predviđena 

planom Općine.  
Kako se  bližio Dan općine, 
25. 7., pristupili smo uređe-
nju vašarišta, postavljanju 
betonskih poklopaca na šah-
tove koji to nisu imali, reza-
nju suhog drveća, bojenje 
tobogana na dječjim igrališti-
ma i njihovo uređenje novim 
sadržajima (ogradice, cvi-
jeće, sadnja drveća ). Tako 
smo uredili tri igrališta: Ma-
kovište, Krnjacka i treće iza 
Društvenog doma i knjižni-
ce. Treća, četvrta i peta gru-
pa već su naveliko započele s 
rezanjem, cijepanjem i uvo-
zom drva za starije, bolesne 
i nemoćne osobe. Moramo  
se pohvaliti da smo odradi-
li potrebe za oko 100 doma-
ćinstava, tj. oko 700 m drva, 
rezanje, cijepanje i unoše-
nje.
Većinu zapuštenih dvorišta 
očistili smo uz suglasnost 
vlasnika ili na dojavu susje-
da. U nekoliko navrata ure-
đivali smo groblje Plitine, 

Šumanovci i mezarje. Po-
sebno smo se posvetili ure-
đenju groblja i okoliša na 
Šumanovcima prije svetko-
vine Velike Gospe. Postavi-
li smo još nekoliko klupa i 
koševa za otpad po cijelom 
mjestu gdje su bili potrebni 
(Općina, pošta, KTD, Druš-
tveni dom i knjižnica te Dom 
zdravlja). Kao što smo već 
naveli, s uređenjem dječ-
jih igrališta započeli smo i 
uređenjem parkova. Tako 
smo pri kraju uređenja par-
ka kod pošte (sadnja cvijeća, 
ukrasnog bilja, lipa te ravna-
nje terena šljunkom i kame-
nom). Uređenje parka kod 
Plavog 5  pokušat ćemo za-
vršiti do kraja javnih radova. 
Okoliš kod Doma zdravlja ta-
kođer smo ukrasili sadnjom 
čempresa i lipa, kao i kod 
kružnog toka prema Kolod-
vorskoj ulici te u Savskoj kod 
stambene zgrade. Sadnju li-
pa nastavili smo u Ulici V. 
Nazora kod malog nogomet-

nog igrališta te kod Društve-
nog doma i knjižnice. 
Ovim putem moramo zahva-
liti Šumariji Gunja koja nam 
je donirala 30 sadnica. Ta-
kođer zahvaljujemo Šljunča-
ri Sl. Brod koja nam je doni-
rala prljavog šljunka, kojim 
smo nasuli i izravnali  novo 
dječje igralište iza Doma kul-
ture. Uredili  smo jedan dio 
kanalske mreže i očistili dr-
veće iz kanala. Još nam je  
ostalo nekoliko kanala. Na-
damo se da ćemo i to stići 
završiti. Ponovno smo ure-
dili plastenike u vlasništvu 
Općine te postavili ploče na 
divljem odlagalištu smeća o 
zabrani njegova odlaganja. 
Pred nama ima još dvadese-
tak dana do kraja radova ove 
grupe pa ćemo nastojati još 
toga napraviti što nismo sti-
gli, a imamo zadaću, a sve za 
dobrobit naše općine i naših 
mještana.     

Dražen Gluvaković                   
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I
zvještaj o aktivnosti 
udruge DVD-a Gunja 
za razdoblje od srpnja 
2018. do prosinca 2018. 
godine

Većini građana ove općine 
poznato je da je ova udruga 
u srpnju ove godine od Mini-
starstva gospodarstva Hrvat-
ske, a preko Općine Gunja 
dobila na uporabu kombini-
rano vatrogasno vozilo i vo-
zilo za dobavu pitke vode 
Mercedes kapaciteta 7500 li-
tara vode. Od tada su članovi 
ove udruge u nekoliko navra-
ta s vozilom imali pokazne 
vježbe kako bi što spremni-
je mogli uspješno interveni-
rati u potrebnoj izvanrednoj 
situaciji, bilo na dobavi pitke 
vode za građanstvo ove opći-
ne, pa i šire, kao i za potre-
be intervencija na požarima. 
Tako smo imali zajedničku 
pokaznu vatrogasnu vježbu 
s članovima gradskog DVD-
a Županja koja je s uspjehom 
izvedena, a nakon toga ima-
li smo zajedničko druženje 
kojemu su nazočili županij-
ski predsjednik Vatrogasne 
zajednice Vukovarsko-sri-
jemske županije g. Antun Je-
lić, županijski vatrogasni za-
povjednik g. Zdenko Jukić 
te načelnik općine Gunja g. 
Anto Gutić i još mnogi pred-
stavnici drugih DVD-ova iz 
bliže okolice s kojima naš 
DVD tradicionalno održava 
dobre međudruštvene ak-
tivnosti. Nažalost, u ovom 
razdoblju imali smo četi-
ri požara, i to uglavnom na 
otvorenom prostoru - palje-
nje strništa nakon žetve pše-
nice i ostatka žetve soje, a 
koje su neodgovorni građani 
poljoprivrednici ostavili za-
paljene bez osobnog nadzo-
ra, i to baš u razdoblju naj-
veće suše, pa je postojala 
objektivna mogućnost da se 
požar nekontrolirano proširi 
na susjedna dva polja kuku-
ruza, pa i mogućnost da za-
hvati i gospodarske objekte 
ili nečije stambene objekte. 
Stoga vas molimo da ubudu-
će to ne činite zato što sva-
ka takva vatrogasna inter-
vencija košta najmanje tri 
tisuće kuna, odnosno našeg 
glavnog financijera, Općinu 
Gunja. Početkom rujna ove 
godine udruga je kao suor-
ganizator s ostalim vatroga-
snim zajednicama susjednih 
općina sudjelovala na tradi-
cionalnom vatrogasnom ho-
dočašću u svetište Šumanov-

DVD GUNJA

ci  u Gunji. Na hodočašću je 
osim crkvenih velikodostoj-
nika bilo i više od 250 sudi-
onika, što vatrogasaca, što 
stanovnika iz ove okolice. 
Udruga je znatna sredstva 
ove godine usmjerila na na-
bavu nedostajuće opreme 
i  osobne vatrogasne opre-
me za vatrogasne intervenci-
je, a naročito za opremanje 
15 novih vatrogasnih kadro-
va. Očekujemo da će nam 
uspješno proći program ob-
nove vatrogasnog doma pre-
ko EU fonda i Ministarstva 

energetske učinkovitosti RH. 
Te aktivnosti financira i oko 
njih se brine Općina Gunja. 
Nadam se da će ta aktivnost 
s uspjehom biti okončana i 
da ćemo moći obilježiti 80 
godina postojanja udruge u 
obnovljenoj zgradi. Bilo je tu 
i drugih značajnih aktivnost 
ove udruge, od redovitih va-
trogasnih vježbi, sastana-
ka, održavanja u ispravnom 
stanju vozila i opreme do 
jednodnevnog izleta člano-
va društva u Bizovačke to-
plice. Stoga molimo mladež 

ove općine koja ima afinite-
ta prema dobrovoljnom va-
trogasnom društvu da nam 
se javi, a mi ćemo preuzeti 
svu daljnju brigu oko obuke 
i opremanja, liječničke pre-
glede i druge potrebne aktiv-
nosti.  Dobrovoljnih vatroga-
saca nikad dosta, a naročito 
sada kada nam mladi odla-
ze iz naše sredine, stoga ne-
ka živi dobrovoljno vatroga-
stvo.   

Predsjednik  DVD-a  
Mirko Nikolić 
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DUHOVNO-REKREATIVNO  
DRUŽENJE ŽUPLJANA GUNJE

N
akon što su župlja-
ni Gunje i Đuri-
ća pohodili svete 
mise i ručali svat-
ko u svojoj obite-

lji, u nedjelju, 23. rujna, po-
slijepodne njih 150 zaputilo 
se sa svojim župnikom Iva-
nom Živićem u njegovo rod-
no selo Sikirevce. Domaćini 
su im bili župnikovi rodite-
lji s cijelom obitelji Živić, na 
svom obiteljskom posjedu 
Mlaka. Došavši onamo, naj-
prije su imali pobožnost Bla-
ženoj Djevici Mariji kod ka-
pelice Pomoćnice kršćana. 
Nakon toga župnikovi rodite-
lji i obitelj skuhali su kavu za 
sve Gunjance i Đurićane. Uz 
kavu ponudili su im poznatu 
sikirevačku vodu, koja izvire 
nedaleko od njihova imanja. 
Uz kavu, kolače i pjesmu, 
odigrala se i nogometna uta-
kmica između vjernika iz Gu-
nje i vjernika iz filijale Đurići, 
kao i potezanje užeta. Obitelj 
Živić na svojem imanju ima i 
puno etnosadržaja, tako da 
su svi mogli uživati u razgle-
danju. To nedjeljno poslije-

podnevno druženje u priro-
di pridonijelo je zbližavanju  
župljana  Gunje s filijalom 
Đurići, ali i rastu u zajedniš-
tvu, koje je bitno za malu za-
jednicu župljana svetoga Ja-
kova apostola iz Gunje. U 
večernjim satima svi su se 
vratili kući puni lijepih doj-
mova i srca ispunjena rado-
šću. 

Zlatko Nikolić

Zovem se Luka Ćosić, dola-
zim iz Slavonskog Broda, u 
Gunji sam na đakonskoj služ-
bi. Postati svećenik želja je 
koja me prati cijeli život, već 
od najranijeg djetinjstva. Vo-
đen tom željom, rado sam 
ministrirao, svirao i trudio 
se angažirati u svojoj župnoj 
zajednici. Uvjeren sam ka-
ko mi je iskustvo zajedništva 
u mojoj župi izgradilo prvo 
iskustvo Boga i svećeničkog 
poziva.
Važnu i neizostavnu ulogu u 
mojem sazrijevanju imala je 
moja obitelj, koja mi je usa-
dila prve slike Boga. Imam 
tri brata i sestru. Odrastajući 
i živeći svoje djetinjstvo kao 
i svako drugo dijete, u meni 
se razvijala želja biti sveće-
nik. Na kraju osnovnoškol-
skog obrazovanja nesretnim 
slučajem umrla mi je majka. 
Vođen tom željom za sveće-
ništvom, otišao sam u Me-

NOVI ĐAKON U GUNJI
đubiskupijsko dječačko sje-
menište u Zagreb, gdje sam 
četiri godine pohađao kla-
sičnu gimnaziju te živio sa 
svojim vršnjacima koji su 
onamo došli. Nakon matu-
re upisao sam Katolički bo-
goslovni fakultet u Đakovu i 
Bogoslovno sjemenište. Ove 
jeseni završio sam fakultet te 
sam zaređen za đakona Ka-
toličke Crkve. Općenito se 
smatram vrlo sretnim i bla-
goslovljenim čovjekom, ipak 
su đakonsko ređenje i po-
četak svećeničkog života za 
mene početak življenja ono-
ga na što me Bog u najranijoj 
mladosti pozvao.
Svaki je čovjek na nešto po-
zvan. Nema čovjeka kojemu 
Bog nije namijenio neku po-
sebnu zadaću. Potrebno je 
samo osluškivati što bi to za 
svakoga bilo. Ponekad su to 
uistinu zahtjevni putevi, na 
kojima bi čovjek trebao uči-

niti i odmak od sama sebe 
te sve svoje snage usmjeriti 
u ostvarivanje toga cilja. Po-
nekad nam se, jer želimo ići 
linijom manjeg otpora, mo-
že učiniti da su ti naši napori 
besmisleni te da nisu vrijed-
ni truda, no življenje vlasti-
tog poziva upravo je istinski 
ispunjen način života. Čo-
vjek po svojoj naravi želi do-
živjeti potpunu ostvarenost. 
Upravo traganje, a onda i 

mukotrpna borba za život-
ni poziv presudan su korak 
u cjelovitom životu. Zato bih 
želio ohrabriti mlade da se 
ne boje sve svoje napore ula-
gati u ideale.
Ostvarivanje svećeničkog 
poziva nije nimalo lako, kao 
što nije lako ni bilo što drugo 
u životu. Potrebno je mnogo 
odricanja, patnje. Unatoč to-
mu, to je prekrasan poziv jer 
omogućuje potpuno se po-
svetiti Bogu i župnoj zajed-
nici. Božji poziv specifičan je 
jer se rađa iz molitve Crkve. 
Po molitvama župne zajed-
nice rađaju se nova duhovna 
zvanja.
Mladiće i djevojke koji osje-
ćaju da ih Bog poziva na sve-
ćenički, redovnički ili misi-
onarski put želim potaknuti 
da se ne boje radikalno od-
lučiti krenuti u tu životnu 
avanturu jer Božja ljubav na-
dilazi sve zapreke.
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Velika Gospa u svetištu  
Skrovite Gospe Šumanovačke

I 
ove godine na svetkovi-
nu Uznesenja Blažene 
Djevice Marije – Veliku 
Gospu brojni hodoča-
snici pohodili su drev-

no marijansko svetište Skro-
vite Gospe Šumanovačke 
te sudjelovali u duhovnom 
programu uoči i na sam dan 
svetkovine.
Na uočnicu svetkovine mi-
sno slavlje predvodio je nad-
biskup đakovačko-osječki 
u miru mons. Marin Srakić. 
Pozdravljajući nadbiskupa u 
miru i sve okupljene svećeni-
ke i vjernike, domaći župnik 
Ivan Živić zahvalio je svima 
što se nisu uplašili kiše već su 
došli svjedočiti svoju vjeru i 
ljubav prema Bogu i BDM.
Odmah na početku svoje ho-
milije mons. Srakić zapitao 
je: Tko među vama sada u 
ruci ili svom džepu ima kru-
nicu? Podigao je krunicu u 
svojoj ruci te promišljao o toj 
molitvenoj pobožnosti važ-
noj za život Crkve. Zaključu-
jući homiliju pozvao je sve 
nazočne da se često utječu 
Blaženoj Djevici Mariji upra-
vo preko ove pobožnosti.
Tijekom ova dva dana u pro-
storu svetišta slavljeno je 
osam sv. Misa i križni put 
kroz hrastovu šumu, a dva-
deset svećenika je od ranih 
jutarnjih sati bilo na raspola-
ganju za ispovijed. Prije sva-
ke svete mise bila je i prigod-
na marijansku pobožnost.
„Kao što je Isusova završni-
ca bila njegovo uzašašće, ta-
ko je završnica Marijina bilo 
njezino uznesenje.  Minu-
lih dana slušali smo vijesti 
o uspjesima naših sportaša i 

Mala Gospa – svetište Šumanovci

M
nogi hodoča-
snici došli su 
u starodrevno 
marijansko sve-
tište Skrovite 

Gospe Šumanovačke da na 
ovaj blagdan rođenja Blaže-
ne Djevice Marije, njoj, Maj-
ci Božjoj, čestitaju njezin ro-
đendan. Uoči Male Gospe 

bila je sveta misa ponajviše 
namijenjena djeci, onoj koja 
su krenula u osnovnu školu, 
malenoj djeci i trudnicama, 
pa su blagoslovljeni svi. Na 
Dan rođenja Marijina – Male 
Gospe u 10.30 sati mnogi ho-
dočasnici iz Bosanske Posavi-
ne, mjesta Cvelferije, Vinko-
vaca, Županje pa i iz Splita i 

drugih krajeva došli su u Šu-
manovce. Upravitelj svetišta, 
velečasni Ivan Živić, rekao 
nam je da je jako sretan kada 
vidi veliki broj hodočasnika. 
Svete mise služili su i ispovi-
jedali svećenici iz obližnjih 
župa drenovačkog dekana-
ta. To je pet svećenika koji 
su na raspolaganju. Svete 

mise na Malu Gospu predvo-
dio je novi soljansko-stroši-
nački župnik, velečasni Kre-
šimir Šaf. Hodočasnici su se 
i ovaj put duhovno okrijepi-
li na svetištu Šumanovci gdje 
se uvijek može doživjeti mir, 
tišina i blizina Bogu.

Stjepan Bogutovac

drago nam je kad netko uspi-
je u svom životu. Najljepše je 
čuti kada je netko životno us-
pio, a to je upravo doživjela 
jedina Marija. 
Ona je razlog naše nade. 
Ono što je ona doživjela če-

ka i nas, uz uvjet da idemo 
njezinim putom. Nije dovolj-
no razmišljati o njezinom 
uznesenju, nego o njezinom 
životnom putu, a to je put 
radosnih otajstava, put ža-
losnih otajstava i put slave“,  

rekao je mons. Srakić u svo-
joj izjavi za medije.
Tijekom trodnevne duhovne 
priprave, uoči i na samu svet-
kovinu Uznesenja BDM sveti-
šte Skrovite Gospe Šumano-
vačke posjetilo je približno 
deset tisuća hodočasnika iz 
svih krajeva Hrvatske i su-
sjedne Bosne i Hercegovine. 

Stjepan Bogutovac
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D
evetnaest parova 
proslavilo je svo-
je bračne jubile-
je u nedjelju, 18. 
studenoga 2018., 

na svetoj misi u 11 sati u žu-
pnoj crkvi sv. Jakova aposto-
la u Gunji. Župnik vlč. Ivan 
Živić u svojoj je propovijedi 
istaknuo veliku ulogu obi-
telji za svakoga pojedinca. 
Obitelj je gnijezdo kojemu 
se uvijek iznova vraćamo, u 

obitelji doživljavamo ljubav, 
razumijevanje, sigurnost i 
zato svaki čovjek voli svo-
ju obitelj. Između ostaloga, 
župnik Živić istaknuo je da 
u obitelji, osim oca i majke, 
veliku ulogu imaju stariji čla-
novi obitelji, bake i djedovi, 
koji zbog svoje životne mu-
drosti i iskustva mogu biti od 
velike koristi za svoju obitelj. 
Od devetnaest parova koji 
su pod svetom misom obno-

vili svoje bračne zavjete, 16 
bračnih parova bilo je iz Gu-
nje i tri bračna para iz Sikire-
vaca, članovi župnikove obi-
telji. Naime, župnikov mlađi 
brat Josip i njegova supruga 
Ana sa svojih četvero djece 
obilježili su petnaest godina 
bračnog zajedništva. Župni-
kovi roditelji Antun i Marija 
Živić obilježili su četrdeset 
godina bračnog zajedniš-
tva, a župnikov djed Antun 

i baka Marica Lučić obilježili 
su šezdeset godina bračnog 
zajedništva. Na kraju svete 
mise svi bračni parovi koji su 
obilježavali obljetnicu svoje-
ga bračnog zajedništva dobi-
li su darove koje je župnik Ži-
vić priredio za njih. Na kraju 
misnog slavlja napravljena je 
i zajednička fotografija svih 
jubilaraca.

Zlatko Nikolić

Sveti Nikola 
u Gunji
I ove godine, već tradicional-
no uoči blagdana svetoga Ni-
kole, našu je župu 5. prosin-
ca posjetio sv. Nikola. U 18 
sati sveti Nikola je stigao u 
gunjansku crkvu, gdje ga je 
dočekao župnik Ivan Živić i 
120 djece. Gospođa Jasmin-
ka Gluvaković je s malom 
djecom pripremila program 
dobrodošlice svetom Nikoli. 
Nakon programa svetac ko-
ji voli djecu  obratio im se, a 
naposljetku i sve darivao. 

Zlatko Nikolić 
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ZAMJENIKOM  NAČELNIKA  OPĆINE  GUNJAO
pćina Gunja ima 
jednog od najmla-
đih zamjenika na-
čelnika općine. 
Naime, Antonio 

Marković ima 30 godina, a 
donedavno je bio predsjed-
nik Mladeži HDZ-a, sada je 
između ostalog i uspješan 
privatni poduzetnik koji za-
pošljava u svojoj proizvodnoj 
tvrtki 23 radnika. Oženjen je i 
ima dvoje djece. 

 l Gunjanka: Gospodine 
Markoviću, kako izgleda 
vaš radni dan i kako stižete 
biti dobar otac, zamjenik 
načelnika i uspješan  vodi-
telj tvrtke koja će u 2018. 
ostvariti promet od oko mo-
gućih osam i pol milijuna 
kuna?

Marković:  Kao ocu, poduzet-
niku i  zamjeniku načelnika 
mogu reći da ni jedan dan ni-
je isti. Svaki dan su neke no-
ve obveze, svaki dan je nešto 
novo, nešto drugačije i dosta 
je to dinamično sve skupa, 
ali mislim da uspijevam. Za-
pravo, volim taj jako dinami-
čan ritam. Ne volim kad mi je 
dosadno i kad nemam uvjet-
no rečeno što raditi. Tako da 
svaki slobodan trenutak po-
kušavam iskoristiti s obitelji, 
to je što se tiče obiteljskog di-
jela. Tvrtku i općinu kombi-
niram pa nekad općina bolje 
prođe, nekad tvrtka. Uglav-
nom nastojim biti pouzdan i 
dobar  na svim poljima. Koli-
ko uspijevam u svemu tome, 
na drugima je da procijene.

 l Gunjanka: Između Vas i 
načelnika razlika je od pre-
ko 20 godina starosti pa 
nam recite kakva je surad-
nja između vas?

Marković: Odlučno tvrdim 
odlična. Što se tiče obveza u 
Općini s obzirom na one ko-
je imam u tvrtki, većinu po-
sla u Općini obavi načelnik. 
Ja uskačem tamo gdje god on 
ne može stići ili eventualno 
ako za određene slučajeve ja 
imam neka znanja ili kontak-
te potrebne za Općinu da bi 
se nešto riješilo. Načelnik je 
taj koji meritorno može ocije-
niti je li ovo dovoljno od me-
ne što činim. 

 l Gunjanka: Kao podu-
zetnik prošli ste sličan put 
kakav je prošla i Općina 
Gunja koju ste preuzeli na-

čelnik i vi s velikim dugom. 
Vi ste preuzeli obiteljsku 
tvrtku 2014. kada je ima-
la samo tri zaposlena dje-
latnika, promet je bio oko 
500.000 kuna godišnje. 
Kako ste uopće uspjeli za 
relativno kratko vrijeme iz-
graditi i revitalizirati tvrtku 
i postići toliki napredak?

Marković: Moja tvrtka  nosi 
naziv Dom parket. Vjerovao 
sam da mogu stvoriti pravu 
proizvodnju potrebnu trži-
štu, jer ovaj dio je bogat šu-
mom. No, teško je bilo doći 
do materijala - drveta. Unio 
sam nove ideje. Proširio vi-

dike. Osvojio nova tržišta ko-
ja do tada nisam imao. Iza-
šao sam na europsko tržište 
i izvoz naših proizvoda ide 
u Europu. Potražnja ne je-
njava i to ohrabruje. Dobro 
smo pozicionirani. Prošao 
sam uspješno težak period. 
No, nije baš da sve blista. Hr-
vatske šume su naš glavni op-
skrbljivač materijalom, a ma-
terijala za proizvodnju, po 
godišnjem ugovoru odobre-
nom, imamo dostatnog za sa-
mo tri tjedna proizvodnje. Za 
ostalo se moram snalaziti ka-
ko znam i umijem. 

 l Gunjanka: Čuli smo Vaše 

probleme i kako ih rješava-
te. Da se vratimo na stanje 
u Općini kada ste ju zajed-
no s načelnikom preuze-
li prezaduženu. Jeste li se 
uplašili kako iz okova duga 
izvući općinu?

Marković: Općina zadužena 
oko osam milijuna kuna, pa 
neću reći da sam se uplašio, 
ali smo vidjeli kako je bivša 
vlast radila i  bilo nam je jasno 
otprilike što nas čeka. Ukupni 
dug bio je znatno veći nego 
što smo očekivali i nego što 
nam je predočen na primo-
predaji – oko 5,5 milijuna. Ali 
smo odmah načinili plan  što 
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ćemo raditi, kako ćemo radi-
ti, gdje rezati troškove i na če-
mu sve štedjeti. Tako da se ni-
smo uplašili. Ugodno sigurno 
nije bilo. No, uz znalački vo-
đenu Općinu od strane načel-
nika  klupko duga počelo se 
odmotavati i dug rješavati.

 l Gunjanka: Jeste li zado-
voljni dinamikom rješava-
nja duga?

Marković: Tko ne bi bio zado-
voljan. To sam čuo i od mje-
štana.
Realno ću kazati da smo oče-
kivali da će nam trebati čitav 
mandat da riješimo možda 

pola duga. Međutim, načel-
nik je bio uporan da riješi taj 
okov za Općinu. On je za po-
la našeg mandata sveo dug 
na oko milijun i pol kuna i po 
tom sam pitanju prezadovo-
ljan i tu stvarno moram ne 
samo ja čestitati načelniku i 
istaknuti da takvu dinamiku 
rješavanja golemog duga ni 
najveći optimisti nisu mogli 
očekivati. On je sa svim vje-
rovnicima postigao dogovo-
re za otplatu duga. Ne samo 
da je velika većina duga vra-
ćena nego smo unatoč tome 
značajna sredstva uložili u 
rješavanje infrastrukturnih 
problema koji nisu rješavani 
otkako imamo općinu. Može-
mo svi stoga realno očekiva-
ti  da će u sljedeće dvije godi-
ne ulaganja u naše mjesto biti 
daleko veća i značajnija jer 
ćemo prestati otplaćivati du-
gove bivše vlasti. 

 l Gunjanka: Što očekuje-
te od sjednice Savjeta za 
Slavoniju, Baranju i Srijem 
koja će biti 19. prosinca u 
Pakracu?

Marković: Očekujem ono za 
što imamo spoznaje da će se 
konačno dogoditi - da će pro-
jekt izgradnje infrastrukture 
u gospodarskoj zoni Velebit u 
Gunji biti uvršten u nacional-
nu strategiju, odnosno da će 
nam se odobriti financiranje 
od šest milijuna kuna za prvu 
fazu projekta, a to bi značilo 
konačno početak izgradnje 
same zone, ali i pogona tvrt-
ki koje imaju parcele i građe-
vinske dozvole u toj zoni, a to 
znači i zapošljavanje osoba i 
veliki, čvrsti poticaj gospo-
darskom oporavku Gunje.

 l Gunjanka: Velik dopri-
nos gospodarskom oporav-
ku Gunje bio bi svakako i 
povratak velikog proizvođa-
ča namještaja Malagića u 
Gunju koji bi zaposlio u po-
četku 50 radnika. Spominje 
se i da bi Vaša tvrtka ušla s 
njim u poslovnu suradnju?

Marković: Saznao sam da je 
gospodin Malagić iskazao in-
teres da ponovno pokrene 
proizvodnju u Gunji. No, od-

luka je njegova. On je taj koji 
treba pokrenuti tu proizvod-
nju i to bi jako puno značilo 
za Gunju. Novih 50 radnih 
mjesta za Gunju bi značilo 
golemi iskorak. Vidimo što 
nam se dogodilo; od poplave 
naovamo izgubili smo više od 
sto radnih mjesta u industriji. 
Ovim jednim potezom vratili 
bismo pola. Moja suradnja s 
gospodinom Malagićem uvi-
jek je moguća. Općina će ta-
kođer učiniti sve što može.  

 l Gunjanka: Kako ocje-
njujete sadašnje stanje u 
Općini Gunja. Kakav je pro-
račun za 2019. Je li on ra-
zvojni?

Marković: Cijenim dobrim 
stanje upravo zbog onoga o 
čemu smo govorili tijekom 
našeg razgovora. Naglasak 
stavljam na uspješno smanji-
vanje dugova i da nema stra-
ha od blokade zbog duga. 
Ono što je ohrabrujuće i do-
bro, počeli su se pokaziva-
ti rezultati rada već u prvoj i 
drugoj godini mandata. Jedan 
od glavnih rezultata je taj da 
će nam biti financirana gos-
podarska zona Velebit, do-

bili smo financiranje za LED 
rasvjetu iz EU fondova, zavr-
šena je dogradnja Društve-
nog doma, postavljeno novo 
dječje igralište, obnovljena 
ostala igrališta, otvoren novi 
nogometni stadion, očekuje 
se obnova vodocrpilišta, na 
proljeće kreće obnova nogo-
stupa, a na ljeto asfaltiranje 
ulica,  uskoro će biti otvorena 
i Narodna knjižnica u Gunji…

 l Gunjanka: Vaša poruka 
za kraj? 

Marković: Kao mlad čovjek 
tvrdim da Gunja ima dobru 
perspektivu i da će sljedeće 
dvije godine biti ključne za 
gospodarski oporavak Gu-
nje. Zadržat ćemo mlade ov-
dje, a očekujem i da neki koji 
su otišli počnu uskoro i ubrzo 
razmišljati o povratku. 

Svim mještanima Gunje 
želim sretan Božić, 

uspješnu i sretnu novu 
godinu i dobro zdravlje.

Stjepan Bogutovac
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K
urban-bajram ili 
Hadži-bajram - pra-
znik prinošenja žr-
tve, odnosno obav-
ljanja hadža, pete 

obvezne islamske dužno-
sti, jedan je od najznačajni-
jih islamskih blagdana, kojih 
usput rečeno i nema mnogo. 
On dolazi sedamdeset dana 
nakon ramazana. Kurban-
bajram traje četiri dana. Pro-
pisano i tradicionalno obi-
lježen je i u našoj džamiji, 
najstarijoj džamiji u Republi-
ci Hrvatskoj – koja je sagra-
đena prije 50 godina. Jedna 
je od četiri džamije s muna-
rom na području Republike 
Hrvatske. 
Vjernici islamske vjeroispo-
vijesti i ovaj put evocirali su 
sjećanja na početak gradnje, 
2. kolovoza 1968., i svečanog 
otvaranja, 28. rujna 1969. Či-
njenica da je od postavljanja 
kamena temeljca do sveča-
nog otvaranja prošlo samo 
15 mjeseci govori o euforiji 
kojom je ta generacija prišla 
ovom pothvatu.  
U ranim jutarnjim satima 
muslimani Gunje i Rajevog 
Sela došli su u džamiju na 
sabah-namaz, dočekali izla-
zak sunca i predvođeni mo-
litvom glavnog imama had-
ži-efendije Idriza Bešića 
klanjali bajram-namaz. Glav-
ni imam u bajramskoj hutbi 
– besjedi naglasio je potrebu 
vjerske, kulturne i nacional-
ne nadgradnje. Potrebu pro-
filiranje intelektualne elite, 
elitne inteligencije, koje na-
žalost nema u džamiji, a ima 
što i čuti i reći. Naglasio je i 
potrebu afirmiranja vjerske, 
nacionalne i patriotske svije-
sti, zatim potebu prepozna-
vanja naših potreba, moguć-
nosti i prioriteta. 
Evidentan je i slučaj eko-
nomske emigracije, da Gu-
nja i Republika Hrvatska za 
muslimane postaje tranzit-

na stanica, da se treba oslo-
boditi bauštelskog i poda-
ničkog mentaliteta i da je 
žalosna, ali evidentna činje-
nica da naša mladež izlaz 
vidi u tri „famozne“  riječi, 
a to su VOZAČKA – VIZA –  
NJEMAČKA. 
Naglasio je i nužnost zajed-
ništva, imamo toliko potreba 
i problema da je svaki oblik 
podjela štetan, da nitko ni-
je nebitan, da nam ne treba, 
a isto tako nitko nije  toliko 
bitan da se bez njega ne mo-
že. Zajedništvo i razboritost 
nužna je jer smo postali žr-
tve raznih spinova, stigmati-
ziranja, propagande i suptil-
nog potkapanja.
Vjernicima islamske vjerois-
povijesti čestitke u povodu 
Kurban-bajrama uputio je u 
ime Vukovarsko-srijemske 
županije i svoje osobno žu-
pan Božo Galić. “Radost, mir, 
sloga, zdravlje i ljubav, soli-
darnost te međusobno pošto-
vanje i povjerenje neka vlada-
ju u svim srcima. Bajram Šerif 
Mubarek Olsun!” napisao je 
u čestitki Galić. Također, baj-
ramsku poruku poslao je i 
predsjednik Mešihata Islam-
ske zajednice u Republici Hr-
vatskoj, muftija zagrebački, 
akademik Aziz ef. Hasanović.  

POLA STOLJEĆA OD 
POČETKA GRADNJE 
DŽAMIJE

U Gunji je 2. kolovoza 2018. 
održana tribina na isti datum 
kada su prije točno pola sto-
ljeća muslimani Gunje i okol-
nih mjesta u kojima su ta-
da živjeli započeli izgradnju 

džamije i kada je pročitana i 
u temelje džamije ugrađena 
Povelja. 
Promotor i domaćin bio je 
glavni imam, mag. iur. Idriz 
ef. Bešić, a gost predavač bio 
je dr. sc. Ševko ef. Sulejma-
nović, direktor Instituta za 
društvena i religijska istraži-
vanja sa sjedištem u Tuzli.
“Za jedan dan uz jednu ka-
vu sve je dogovoreno i rije-
šeno glede dokumentacije 
oko džamije i građena je od 
našeg domaćeg materijala, u 

svom ruhu i o svome kruhu”, 
pojasnio je u uvodu ef. Idriz 
Bešić, imam gunjanski.  O to-
me svjedoči Povelja uzidana 
u temelje džamije. „Upravo 
je Povelja ono što gradnju 
ove džamije čini jedinstve-
nom i daje joj ne samo vjer-
ski već i povijesni značaj. Po-
velja čuva jedan trenutak u 
kojemu je jedan narod koji 
je predstavljao manjinu za-
jedno s ostalim mještanima 
na vlastitu inicijativu krenuo 
u zahtjevan i velik pothvat“,  
istaknuo je na tribini gost 
predavač dr. sc. Ševko Su-
lejmanović. Tribini je nazo-
čio i prof. Benjamin Bajrak-
tarević, direktor Zavoda za 
zaštitu i korištenje kulturno-
historijskog i prirodnog na-
slijeđa Tuzlanskog kantona.
Tijekom pola stoljeća posto-
janja džamija je postala mje-
sto vjerskog, društvenog i 
kulturnog okupljanja, ali i di-
jaloga. Danas je ova sakralna 
građevina u Gunji jedna od 
četiri džamije na području 
Republike Hrvatske. 

Dr. sc. Ševko Sulejmanović                                      

Gosti na tribini prate izlaganje 
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Obilježavanjem ovog jubile-
ja nastavit će se i u idućem 
razoblju brojnim aktivnosti-
ma sve do sljedeće obljet-
nice kada bi svjetlo dana 
trebala ugledati fotomono-
grafija.

SEVDALINKA U 
KULTURI, TRADICIJI I 
IDENTITETU BOŠNJAKA

U situaciji nedostatka kul-
turnih, edukativnih i drugih 
nacionalnih sadržaja u Gu-
nji, islamska zajednica je u 
suradnji s udrugom „Alem“ 
organizirala tribinu pod na-
zivom Uloga sevdalinke u 
očuvanju i kulturi bošnjač-
kog nacionalnog identiteta. 
Tribina je 11. rujna 2018. or-
ganizirana  u Islamskom kul-
turnom centru u Gunji. Gost 
predavač bio je poznati etno-
log, dugogodišnji direktor, a 
kasnije i savjetnik Nacional-
ne i univerzitetske biblioteke 
u Sarajevu, a trenutno profe-
sor na Pedagoškom fakulte-
tu u Zenici, prof. dr. sc. Enes 

Kujundžić. 
„Jedan od najstarijih zapisa-
nih primjera sevdalinke jest 
pjesma ‘Kiša pada, trava ra-
ste’ zabilježena oko 1720. go-
dine. Sevdalinka je pjesma o 
životu u svim njegovim se-
gmentima, puna emocija, 
ljubavi i drugih osjećaja. Sev-
dah predstavlja postojanje 
ljudi, naroda Bosne i Herce-

Učenici i vjeroučitelj Idriz ef. Bešić,  OŠ Antuna i Stjepana Radića iz Gunje

govine, ukratko rečeno. Zna-
či, sevdalinka je naš život. 
Ona probudi osjećaj zato što 
je sevdalinka historijski na-
klonjena narodima Bosne 
i Hercegovine i ona ustvari 
znači identitet naših naroda, 
naše domovine.
Kao eminentno lirska pje-
sma, sevdalinka   je   kata-
lizator ljudskih osjećaja   i 
suptilni svjedok ljudske sud-
bine smještene u društveni 
ambijent vremena u kojemu 
se odigrava drama njezinih   
protagonista“, istaknuo je 
prof. Kujundžić.
Tribini je nazočio i aktivno 
sudjelovao poznati brčanski 
i BiH novinar, pisac i publi-
cist Uzer Bukvić, a izlaganje 
prof. Kujundžića na sazu je 
pratio mladi i perspektivni 
sazlija iz Srebrenika Ahmet 
Hogić.  Osim navedenih, na-
zočio je i gospodin Nizar Sho-
ukry, liječnik, Sirijac koji već 
35 godina živi u Hrvatskoj te 
član Glavnog odbora Mosta, 
potpredsjednik Skupštine 
Vukovarsko-srijemske župa-
nije.  Ovoj tribini je zbog kva-
litetnog gosta i atraktivnosti 
teme nazočilo 70-80 osoba, 
na čemu nam mogu pozavi-
djeti i mnogo veća mjesta. 

KONVOJ ZA SREBRENICU 
- “DA SE NIKAD NE 
ZABORAVI”

Već dvanaest godina tradi-
cionalno muslimani Boš-
njaci iz Republike Hrvat-
ske, odnosno Koordinacija 
vijeća bošnjačke nacional-
ne manjine, čiji je glavni 
organizator i nositelj svih 
aktivnosti Vijeće bošnjač-
ke nacionalne manjine gra-
da Zagreba, a pod pokrovi-
teljstvom gradonačelnika, 

gospodina Milana Bandića, 
krajem svibnja organizira-
ju Konvoj mladih Bošnjaka 
i njihovih prijatelja za Sre-
brenicu pod motom „DA SE 
NIKAD NE ZABORAVI SRE-
BRENICA”.  Na to obvezuje 
i broj od 8327 žrtava genoci-
da koji nije konačan. 
U organizaciji Medžlisa 
Islamske zajednice Gunja i 
udruge „Alem“,  među dese-
tak autobusa bio je i jedan, 
ovaj put prepun,  autobus iz 
Gunje.  Posjetili smo mezar-
je i Memorijalni centar u Po-
točarima gdje smo proučili 
Fatihu za pronađene i uko-
pane i položili cvijeće. Na-
kon toga pogledali smo film 
o stradanju Srebreničana, 
posjetili spomen-sobu i na-
zočili satu povijesti.  U povo-
dom obilježavanja rođenja 
Muhammeda a.s. i obilje-
žavanja pedesetogodišnjice 
Povelje o gradnji džamije u 
Gunji, najstarije džamije u 
Republici Hrvatskoj, u pone-
djeljak, 19. 11. 2018., poslije 
akšam-namaza u 16 sati i 15 
minuta u našoj džamiji pri-
ređen je Mevlud i promoci-
ja knjige Mevlud od hfz. Se-
ida Zenunovića. Nazočnima 
se kratko obratio i pozdravio 
ih domaćin Idriz ef. Bešić, 
mag. iur,  glavni imam. Pro-
motor Mevluda i priređivač 
bio je dr. sc. Mirsad Arnauta-
lić iz Orašja, koji je govorio o 
važnosti Mevluda kao našeg 
nematerijalnog kulturnog i 
duhovnog dobra u očuva-
nju i afirmiranju bošnjačkog  
islamskog identiteta. 
Nazočne je oduševio i uveli-
čao ovaj program mladi izvo-
đač ilahija i kasida, svršenik 
Behram begove medrese u 
Tuzli Senad Kukuljević iz 
Orašja.
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90. OBLJETNICA NK-A JADRAN U GUNJI

Nazočili brojni gosti 
HNS-a i klubova prijatelja 
Jadrana tijekom poplave
GUNJA - Na Stadionu Luke 
Šokčevića-Šaljapina u Gu-
nji održana je prigodna sve-
čanost otvaranja stadiona i 
obilježavanja 90 godina klu-
ba. Nazočili su predstavni-
ci HNS-a: Ante Vučemilović, 
prvi dopredsjednik, Zori-
slav Srebrić, glavni savjetnik 
predsjednika Davora Šuke-
ra, Ivančica Sudac, voditelji-
ca međunarodnih poslova i 
licenciranja u HNS-u, Jurica 
Bodrožić koji je od temelja 
do završetka pratio gradnju 
stadiona.  U ime domaćina 
goste je pozdravio Anto Gu-
tić, načelnik općine Gunja, i 
zahvalio HNS-u, predsjedni-
ku Šukeru, te FIFI i UEFI na 
ulaganju u gradnju stadiona 
i terena kojima su stvoreni 
uvjeti za 3. ligu natjecanja. 
O povijesnom putu nogome-
ta u Gunji govorio je pred-

sjednik kluba Stjepan Bogu-
tovac, istaknuvši da je NŠK 
„ Šokčević“ Gunja osnovan 
1928., a 1946. je promije-
nio ime u NK Jadran Gunja. 
U elitnim ligama Hrvatske 
igrali su igrači iz Gunje, Mar-
ko Prskalo osam godina u 
Dinamu Zagreb, Admir Alić 
u Marsoniji Sl. Brod i dru-
gi. Prijatelji kluba su Rijeka 
- 1975. igrala u Gunji, Slobo-
da Tuzla – igrala na obilježa-
vanju 50 godina kluba te ka-
da ih je vodio Ćiro Blažević. 
Kruna uspjeha dogodila se 
u 1. kolu HNK 15. rujna 2011. 
kada je u Gunji s Jadranom 
igrao splitski Hajduk. Godi-
ne 2014. poplava je učini-
li svoje i sve do 28. kolovo-
za 2018. Jadran je igrao kao 
gost u Bošnjacima, Posav-
skim Podgajcima i Rajevom 
Selu. Natječe se u MŽNL Sla-

G
radsko društvo Crve-
noga križa Županja u 
suradnji s Općinskim 
društvom CK-a Štitar 
svečano je obilježilo 25. 

listopada - Dan dobrovoljnih da-
rovatelja krvi i velike jubileje HCK-
a: 140 godina humanitarnog djelo-
vanja CK-a u Hrvatskoj, 65 godina 
dobrovoljnog darovanja krvi te 
25. obljetnicu međunarodnog 
priznanja kao samostalnog naci-
onalnog društva. Marija Dugalić, 
ravnateljica, i Terezija Nemetz, 
predsjednica, te Mato Karlić, 
predsjednik CK-a ŽVS-a, istaknu-
li su značenje velikih jubileja. U 
ime domaćina, Općine Štitar, ri-
ječi dobrodošlice uputio je Marko 
Bikić, načelnik općine. Dan prije 
Božo Galić, župan VSŽ-a, priredio 
je prijam u županijskoj vijećnici i 
za 50, 75 i 100 puta darovanu krv 
GDCK je uručio svakome umjet-
ničku sliku, a primili su i zlatni 
znak HCK-a. Među nagrađenima 
bio je i Vaso Marković iz Gunje 
za 100 puta darovanu krv. Odbor 
GDCK-a dodijelio je jubilarnih 16 
priznanja MDCK-u, ODCK-u i klu-
bu mladeži, među njima je primio 
plaketu Luka Taragdžić, predsjed-
nik za ODCK Gunja. Od devet je-
dinica lokalne samouprave pri-
znanje za Općinu Gunja primio 
je Anto Gutić, načelnik, a među 
16 odgojno-obrazovnih ustanova 
Stipica Mišura, ravnatelj, primio 
je priznanje za OŠ „Antun i Stje-
pan Radić“ Gunja. Sedam članova 
HCK-a i zaslužnih pojedinaca koji 
se ističu na promidžbi i međuna-
rodnoj suradnji GDCK-a Županja 
priznanje je primio Stjepan Bo-
gutovac iz Gunje. Među višestru-
kim darovateljima krvi za 10 i više 
darovanja krvi zahvalnicu i znač-
ku primili su iz Gunje Davor Pajić, 
Ivo Matanović i Mladenka Sluga-
nović. Za 20 i više darovanja krvi 
iz Gunje zahvalnicu i značku pri-
mio je Željko Kudlek. Za 50 i više 
puta darovanu krv zahvalnicu i 
brončani znak HCK-a primili su 
iz Gunje Marijan Ilić, Dražen Du-
gonjić i Luka Taragdžić. Za 100 i 
više puta darovanu krv zahvalni-
cu i zlatni znak HCK-a iz Gunje je 
laureat Vaso Marković. Treba ista-
knuti hvalevrijednu gestu Općine 
Gunja za koju je dobila veliki plje-
sak svih nazočnih, jer je to jedina 
općina koja je osim prigodnih po-
klona za troje darovatelja za 50 i 
više i jednoga za 100 darovanja 
uručila i dar u novcu. Svi nagrađe-
ni i oni koji će biti zaslužuju zahva-
lu od, prije svih, onih kojima su ži-
vot spasili. HVALA.

Tekst i slika  
Stjepan Bogutovac 

vonije i Baranje. Tijekom 
svečanosti načelnik Anto 
Gutić uručio je ključeve sta-
diona predsjedniku kluba 
kojemu je za Jadran, a u ime 
HNS-a  gospodin Vučemilo-
vić  uručio  plaketu HNS-a u 
povodu 90 godina postoja-
nja i rada kluba, a Josip Ku-
terovac, predsjednik ŽNS 
VS, uručio je priznanje Ja-
dranu u povodu obilježava-
nja 90. obljetnice aktivnog 
djelovanja kluba. Na utakmi-
ci svečanog otvorenja igra-
li su veterani Jadrana i vete-
rani Županije VS, a konačni 
rezultat bio je 2 : 5. Zgodit-
ke za pobjedničku momčad 
postigli su: Božo Galić, Zo-
ran Panđa i Damir Mustapić 
dva, a za Jadran Mladen Cr-
nov i Enes Pezerović.

           Stjepan Bogutovac  
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DAN DOBROVOLJNIH DAROVATELJA KRVI I VELIKI JUBILEJI HCK-a

GUNJANCI MEĐU LAUREATIMA
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Udruga Bošnjaka branitelja 
Domovinskog rata 
* Udruga branitelja Bošnja-
ka održala je sportsko dru-
ženje u lovu ribe udicom 
na plovak, šahu i beli 21. li-
stopada 2018. g. na sedmim 
barama u Gunji uz veliki 
odaziv branitelja iz Gunje, 
Siska, Zagreba, Vukovara. 
Prvo mjesto  u lovu ribe i 
ove godine zauzeo je Vedran 
Fistrić 7580, drugi je Zvonko 
Maršić 5240, a treći Admir 
Omerović 4500; kadeti: 1. 
mjesto zauzeo je Elmin Fej-
zić, drugi je Armin Ahmeto-

Dan učitelja VSŽ proveden 
radno i svečano u Gunji

vić i treći Nedim Bičo; Šah: 
prvi je Kršo Enver, drugi 
Stanislav Opalka i treći Se-
min Bičo; Bela: prvi Salih 
Huremović i Šaban Kadrić, 
drugi Anto Begić i Kovače-
vić Galib i treći Halid Cvolić 
i Dalibor Kuvač. Svi natjeca-
telji nagrađeni su skromnim 
nagradama. Sponzor sport-
skih druženja je Ministar-
stvo hrvatskih branitelja.

Predsjednik udruge 
Mirsad Pezerović

N
a poziv prof. Lidije 
Miletić, voditeljice 
Županijskog struč-
nog vijeća ravnate-
lja osnovnih škola 

VSŽ-a, održana je radna i sve-
čana sjednica u OŠ „Antun i 
Stjepan Radić” u Gunji koja je 
bila domaćin za 56 aktualnih 
i umirovljenih ravnatelja žu-
panije. Nazočni su se upozna-
li s načinom suradnje škole i 
udruge „Zvjezdice” s polud-
nevnim boravkom za djecu i 
odrasle s poteškoćama. Aktu-
alne teme i obavijesti osniva-
ča prezentirala je voditeljica 
Miletić. “Učenici u Gunji pri-
redili su nam ususret Danu 
učitelja ugodan program i 
tako čestitali Dan učitelja, a 
mi njihove čestitke prenosi-
mo svim učiteljima. Gunjanci 
se mogu pohvaliti i dičiti svo-
jom školom, jer je ovo uzorna 

škola u našoj županiji, a usu-
dila bih se reći i izvan nje. Su-
vremeni trendovi u obrazo-
vanju, uvođenje interaktivne 
komunikacijske tehnologije 
u nastavi ovdje u Gunji već je 
zaživjelo. Učitelje i ravnatelja 
Mišuru pohvaljujemo, a mi u 
županiji možemo učiti od Gu-
njanaca“, kazala je Miletić. 
Na ovu temu prikazan je film 
koji su snimili učenici. Rav-
natelji su upoznati s izmjena-
ma Zakona o odgoju i obrazo-
vanju u osnovnim i srednjim 
školama. Prof. Ilija Grgić upo-
znao je ravnatelje s novosti-
ma iz HUROŠ-a. U svečanom 
dijelu učenici iz Gunje prire-
dili su maštovit kulturno-za-
bavni program za što su dobi-
li zaslužen pljesak.

Stjepan Bogutovac
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ŠPORTSKO-RIBOLOVNA 
UDRUGA ŠARAN GUNJA

ekipa, iz Bošnjaka, Otoka, 
Vrbanje, Soljana i Gunje, 
Šaran Gunja osvojio je prvo 
mjesto s dvije zlatne i jed-
nom srebrnom medaljom. 
Također, ŠRU Šaran orga-
nizirao je svoj tradicional-
ni međunarodni kup u po-
vodu 60 godina postojanja 
udruge, koja je među naj-
starijim udrugama u Gunji, 
na kojem je sudjelovalo 18 
ekipa iz regije.
Uz to, udruga je poribi-
la ribnjak s 80 kilograma 
amura, ove godine nešto 
manje nego prošlih godina, 
zbog visoke cijene ribe.

Ribički pozdrav, bistro

Š
RU Šaran Gunja u 
2018.  sudjelovao 
je na 29 natjeca-
nja, među kojima 
na pet u susjednoj 

Srbiji i pet u Bosni i Herce-
govini, gdje je u pojedinač-
nom plasmanu imao četiri 
zlatne i dvije brončane me-
dalje.
Udruga je sudjelovala u Ligi 
Vukovarsko-srijemske žu-
panije, gdje je u ukupnom 
plasmanu plasirana na 5. 
mjesto među 17 ekipa, a u 
pojedinačnom plasmanu 
od 65 natjecatelja 11. mjesto 
zauzeo je Almir Džamalija s 
jednom zlatnom, jednom 
srebrnom i jednom bronča-
nom medaljom, na 15. mje-
stu bio je Siniša Čerkezović 
s dvije brončane medalje, a 
na 16. mjestu Rifet Dudević 
s jednom zlatnom i jednom 
brončanom medaljom. 
Na već tradicionalnom Ku-
pu Cvelferije, koji se već 
osmu godinu zaredom or-
ganizira svake godine u 
drugom selu  Cvelferije, a 
na kojem je nastupilo pet 
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SRCE DRAGOVOLJACA JEDNAKO 
KUCA KAO 25. LISTOPADA 1990.

S
amostalna udru-
ga hrvatskih drago-
voljaca i branitelja 
Domovinskoga rata 
Gunja i Duhovno 

hrašće Naše Gospe Šuma-
novačke Drenovci pozva-
li su sve branitelje s prosto-
ra bivše općine Županja na 
obilježavanje 28. godišnjice 
dragovoljaca Domovinsko-
ga rata. 
Naime, Gunja je ove godine 
bila domaćin, jer je nakon 
više drenovačkih susreta te 
onih u Strošincima i Rači-
novcima došao red na Gu-
nju. Taj četvrtak, 25. listopa-
da 2018., pamtit će mnogi. 
Izvanredan odaziv Gunjana-
ca i susjeda iz Cvelferije, ali 
i gostiju, ponajprije iz Boš-
njaka, nadahnuta propovi-
jed župnika Ivana Živića ti-
jekom svete mise u župnoj 
crkvi svetoga Jakova i vrlo 
srdačna Braniteljska večer u 

Domu kulture Gunja poka-
zali su i dokazali ljudskost, 
ponos, odanost i ljubav pre-
ma bližnjem i Domovini.
Da podsjetimo čitatelje Gu-

njanke, postali smo drago-
voljci 25. listopada 1990. 
jer je novorođenoj Domo-
vini trebala pomoć. Godinu 
nakon toga ustrojena je 131. 
Županjska brigada i većina 
nas je rat provela u zavičaju, 
a najodvažniji su s Tigrovi-
ma, Frankopanima i drugim 
postrojbama diljem ratišta 
pridonijeli slobodi.
Naša je usud, naša ratna 
sreća htjela da ne doživi-
mo tragediju kao Vukovar i 
drugi okupirani, ali da smo 
bili tu gdje i kad je treba-
lo – bili smo. Stoga se i sa-
stajemo obilježavajući Dan 
dragovoljaca. Uvijek pr-
vo sveta misa, jer, kako re-
če dr.Tuđman: „Želimo bi-
ti svoji i Božji.“ Raduje nas 
što župnici s nama dijele do-
bre osjećaje, raduju nas rije-
či župnika Ivana Živića kada 
nas nazva junačinama. Ne-
ki među nama to sigurno i 
jesu, a neki koji nas slijede 
to će sigurno i biti. Jer ne-
ma veće časti nego biti dio 
hrvatske časne pobjednič-
ke vojske. Stoga mu hvala 
što nas pohvali i što mlađe 
ohrabri. Nakon mise slijedi 
skup u društvenom domu 
i knjižnici. Tu nas domaći-
ni pozdrave biranim riječi-
ma, spomenu se pokojnih. 
Tako je, ovaj put, poseban 
spomen bio Stjepanu Babi-
ću, prvaku, dragovoljcu, do-
brom našem Stipi. U domu 

je bila i izložba fotografija i 
novinskih zapisa o Gunjan-
cima u ratu. Eto odgovora 
na pitanje otkud tu i Duhov-
no hrašće. A netko mora pri-
rediti pozive, obići sva sela i 
dati ih onima koji će ih podi-
jeliti dalje, netko mora preu-
zeti fotografije i dokumente 
i prirediti ih za izložbu. A to 
može i hoće Duhovno hra-
šće, udruga vjere, tradicije i 
kulture. Poštovati časne su-
dionike Domovinskoga ra-
ta naša je kultura i sada već 
dio tradicije.  Eto ukratko o 
gunjanskom susretu drago-
voljaca. Sreli su se prijatelji, 
neki nakon nekoliko godina, 
ponijeli smo drage uspome-
ne i radujemo se novom su-
sretu, dogodine u Vrbanji, 
jer srce dragovoljaca jedna-
ko kuca kao 25. listopada 
1990.

Za Samostalnu udrugu 
hrvatskih dragovoljaca 
i branitelja 
Domovinskoga rata 
Gunja
Luka Taragdžić, tajnik

Za Duhovno hrašće 
Naše Gospe Šumanovačke 
Drenovci
Andrija Matić, 
predsjednik

Snimio: Stjepan 
Bogutovac, član 

Duhovnog hrašća
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G
radonačelnik gra-
da Zagreba Milan 
Bandić sa surad-
nicima je u srije-
du (5. rujna) po-

sjetio cvelferske osnovne 
škole Antuna i Stjepana Ra-
dića u Gunji, Ivana Meštro-
vića u Drenovcima i „Mara 
Švel-Gamiršek“ u Vrbanji. 
Gradonačelnik Bandić  i 
učenici proveli su ugodne 
trenutke prilikom prigod-
ne kratke priredbe učenika 
gostima u čast, a pogotovu 
prilikom dodjele radnih bi-
lježnica, školskog pribora i 
udžbenika. Ovo je za Mila-
na Bandića, počasnog gra-
đanina općine Gunja, peta 
obljetnica kako se skrbi o 
učenicima ovog poplavlje-
nog mjesta 2014. 
Domaćin Stipica Mišura, 
ravnatelj škole u Gunji, u 
govoru dobrodošlice za-
hvalio je dobročinitelju 
Bandiću i građanima Za-
greba za slanje djece iz po-
plavljene Gunje na more, 
prigodne poklone za Sv. 
Nikolu i Djeda Mraza, škol-
ski pribor, bilježnice, knji-
ge... a to čini pet godina za-
redom. „Bandić je čovjek 

koji mijenja svijet kao ri-
ječi iz pjesme učenika ko-
ju su pjevali i školski tam-
buraši svirali“, naglasio je 
ravnatelj. Zatim je načelnik 
općine Gunja u svoje ime, 
mještana i učenika rekao: 
“Ovo je  velika pomoć rodi-
teljima učenika. 
Zahvalna je cijela Gunja. 
Općina je područje od po-
sebne državne skrbi. Koti-
ramo kao najlošiji na lje-
stvici razvijenosti od pet 
slavonskih županija i sva-
ka pomoć nam  itekako do-
bro dođe.“ Obraćajući se 
učenicima, učiteljima i ro-
diteljima, gradonačelnik 
Bandić zamolio je čelnike 
općine i škole da poklon 
koji su mu uručili preda-
ju obitelji koja ima dje-
cu u školi, a u potrebi je. 
Ova gesta izmamila je plje-
sak nazočnih. Bandić je na-
glasio da bi Vlada RH svoj 
školskoj djeci trebala osi-
gurati besplatne udžbeni-
ke. Sličan prijam za daro-
vatelje iz Zagreba bio je u 
Drenovcima i Vrbanji.

Stjepan Bogutovac                          

PET  GODINA  GRAD ZAGREB I GRADONAČELNIK  BANDIĆ

POMAŽU  UČENICIMA POTOPLJENE  GUNJE
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ZLATNE NITI GUNJE

O
ve godine pola-
ko, baš neobično, 
dani se izmjenju-
ju, hladniji, malo 
mraza, malo sni-

jega, zima lagano pokazuje 
svoje ćudi. Dolazi nam vrije-
me došašća i dolazi zima, i 
evo još jednom u ovoj godini 
pišemo za „Gunjanku“, pro-
lazi 2018. godina, trebamo 
kao i sve udruge  napisati o 
našem radu i aktivnostima. 
Ovo je vrijeme o kojem bi se 
moglo mnogo i lijepo pisati o 
lijepim mislima, događajima, 
radostima. Dolazi Božić, naš 
najveći kršćanski blagdan, 
sve je puno ushita,  radosti i 
i[čekivanja, ali moramo osta-
viti prostora i drugima. Ja bih 
ovaj put rad udruge Zlatne 
niti Gunje podijelila u dva di-
jela - ZLATOVEZ I HUMANI-
TARNI RAD.
Glede Udruge Zlatne niti Gu-
nje u prvom redu izdvojila 
bih 10. obljetnicu rada. Tog 
dana, 08.09.2018., na Malu 
Gospu, objedinili smo  smo 
i 10. obljetnicu naše manife-
stacije „ Šumanovci na vas 
smo ponosni, a u vama mirni 
i radosni“. I godišnju skupšti-
nu udruge smo objedinili, a 

uspjeli smo pozvati sve goste 
i pristojno ih ugostiti, kao i 
sve  udruge  koje smo pozva-
li i s kojima se uzajamno dru-
žimo:  „Cvelferke Račinovc“ 
i, „Čuvarice Drenovci“, „Po-
sjed Vrbanja“, „Radenice 
Podgajci“, „Udruga Žena“ 
Otok, „Kulturni centar Kla-
sje“ Privlaka, „Etno divan“ 
Cerna, „Sv. Margareta Dubra-
va“ Vrbovečka, „Domaća ra-
dinost“ Škegro Županja i svi 
čelni ljudi Gunje te se s odazi-
vom možemo pohvaliti.
Daljnje aktivnosti 
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ZLATNE NITI GUNJE

15.07. „Žetvene svečanosti“- 
Cerna
23.07, Dan općine Gunja- 
uručivanje zahvalnice za rad 
na očuvanju kulturne baštine 
općine Gunja
08.09. Manif. I. godišnjica 
udruge

09.09. Vatrogasno hodoča-
šće
29.09. Gospodarski sajam 
Drenovci
06.10. „Vezilje Cvelferije“ Ra-
činovci
Gdje god smo bili pokazali 
smo našu Gunju u najboljem 

svjetlu i sa svima se družili, a 
često naš zlatovez pokazuje-
mo u crkvenom holu i na tr-
gu u Gunji.
Humanitarni rad
Udruga je izradila 245 „Kva-
dratića iz Gunje“. To su kva-
dratići od vune za bolesnu i 

napuštenu djecu J.A.R. Od 
tih kvadratića prave dekice, i 
to im je glavni odjevni pred-
met. Sve smo uredno poslali 
na adresu u Čakovcu. Posje-
ćujemo i ove godine obitelj-
ski dom za stare i nemoćne 
„Breza“ u Gunji.
Uključujemo se u humanitar-
nu akciju „Dajte i dat će vam 
se“, poklanjajući veliko pako-
vanje šećera i paket ulja.
U domu „Breza“ ima 11 štiće-
nika i ove godine u nedjelju 
podijelit ćemo im paketiće za 
Božić, malo  ćemo se podru-
žiti i zaželjeti sretan Božić.
Sve uredno odrađujemo ra-
dom u prostorijama Općine, 
a mnogo toga radimo i kod 
kuće. U sve navedeno treba-
lo je uložiti mnogo rada, tru-
da i odricanja.
Pa mjesec je darivanja i treba 
ga uistinu i doživjeti, a ne sa-
mo pročitati ove riječi, daruj-
te - obradujte potrebite: Da, 
da, i oni se raduju Božiću.

Za udrugu „Zlatne niti 
Gunje“ Anica Radan

Dragim Gunjancima  
kod kuće i u svijetu  

sretan Božić  
 i novu 2019 godinu  

želi Udruga  
„Zlatne niti Gunje“
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* U kompleksu Društvenog 
doma i knjižnice u Gunji iz-
građeno je dječje igralište 
neposredno uz objekt zgra-
de, a postavljeno je uz do-
natorsku pomoć UNICEF-a. 
Ovaj dio plijeni ljepotom i 
sadržajima koji čini testira-
na sportska oprema. Sve je 
ograđeno lijepom ogradom. 
Prije ovih završnih radova, 
teren je nasipan materijalom 
u visini oko jednog metra. 
Općina Gunja ima pet dječjih 
igrališta, no ovo po sadržaju 
i ljepoti prednjači i ogledno 
je i za mjesta u okruženju. 
Na izgradnji je sudjelovala 
tvrtka „Kova“ iz Velike Gori-
ce te djelatnici javnih radova 
iz Gunje koji i sada održava-
ju ovaj objekt i okolicu, s tim 
da su zasadili šest lipa i dru-
ge sadnice i cvijeće. „Ubrzo 
treba da počne s radom Na-
rodna knjižnica poslije tri 
natječaja na zadovoljstvo 
mještane Gunje. Knjižnica će 
raditi na dvije etaže, prize-
mlje i kat. U prizemlju će biti 
prostor namijenjen najmla-
đima, gdje će imati didaktič-
ka pomagala, igračke i osta-

*  U HRT-ovu radijskome 
koncertnom studiju „Zvoni-
mir Bajsić” u Zagrebu održa-
na je tradicionalna dodjela 
nagrada najljepšim školskim 
vrtovima u Republici Hrvat-
skoj. Ekološko-obrazovni 
projekt Hrvatska radiotele-
vizija (HRT) provodi u surad-
nji s Ministarstvom znanosti 
i obrazovanja te uz potpo-
ru Ministarstva poljoprivre-
de, Fonda za zaštitu okoli-
ša i energetsku učinkovitost 
i brojnih privatnih donato-
ra. Pokroviteljica natječaja 
i svečane dodjele nagrada i 
ove je godine predsjednica 
Republike Hrvatske Kolin-
da Grabar-Kitarović. U pro-
jektu Najljepši školski vrtovi 
sudjeluju učenici osnovnih i 
srednjih škola, dječjih vrtića, 
djeca iz centara za odgoj i re-
habilitaciju te djeca iz domo-
va bez odgovarajuće roditelj-
ske skrbi. Projekt promiče 

DJEČJE IGRALIŠTE  UNICEF-a U GUNJI ZAVRŠENO

lu opremu koju je darovao 
UNICEF, a to su: TV, lapto-
pi, tableti, računala...“ rekao 
je Anto Gutić, načelnik opći-
ne Gunja, i posebno uputio 
zahvalu UNICEF-u. Projek-

NAJLJEPŠI ŠKOLSKI VRTOVI: Školi u Gunji  
priznanje iz Zagreba za kontinuitet u projektu

isključivo organsku poljo-
privredu, uzgoj izvornoga i 
domaćega bilja, prepozna-
vanje ljepote vlastita krajo-
lika i povratak tradicijskim 
vrtovima na svim hrvatskim 
područjima. Iz Vukovarsko-
srijemske županije pozva-
ni su predstavnici Osnovne 
škole Antuna Bauera Vuko-
var, koja je osvojila drugo 
mjesto za  najljepšu učioni-
cu na otvorenom, te Osnov-
na škola „Antun i Stjepan 
Radić“ Gunja, koja je dobi-
la Priznanje za  kontinuitet 
sudjelovanja u projektu Naj-
ljepši školski vrtovi. Obje su 
škole već   bile nagrađivane 
u ovom projektu. Radost do-
djele i priznanja s osnovnim 
školama podijelila je i pro-
čelnica Upravnog odjela za 
obrazovanje VSŽ-a, gđa Ja-
dranka Mustapić Karlić.

 Stjepan Bogutovac

tna dokumentacija za dječji 
vrtić je u tijeku, a košta oko 
70.000 kuna, pa bi na pro-
ljeće trebala početi izgrad-
nja dječjeg vrtića za boravak 
dvije skupine djece - jasličke 

i vrtićke. Možda je to znak da 
se u Gunji zaustavlja trend 
odlaska mladih obitelji.

Stjepan Bogutovac   
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D
obre vijesti stižu 
za naše vodocrpi-
lište. Prema Pro-
gramu za financi-
ranje, poboljšanja 

socijalne, komunalne i gos-
podarske infrastrukture, Mi-
nistarstvo regionalnog ra-
zvoja i fondova Europske 
unije i Općina Gunja potpisa-
li su ugovor o sufinanciranju 
projekta „Obnova vodocr-
pilišta – poslije poplave“. 

S
ukladno odredbama 
Zakona o održivom 
gospodarenju otpa-
dom i Uredbom o 
komunalnom otpa-

du od 1.12.2018. godine uvo-
dimo novi sustav naplate za 
javnu uslugu prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada. 
U ovom mjesecu počinjemo 
prilagodbu cijelog sustava 
koji je i za nas novina te Vas 
ovim putem obavještavamo 
da se, ako imate pitanja ve-
zano uz novi način pružanja 
javne usluge prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada, 
obratite u prostorije Gunjan-
ske čistoće d.o.o. na adre-
si Vladimira Nazora 97. Naši 
djelatnici stoje Vam na raspo-
laganju. Podijelili smo žute 
vreće za prikupljanje plastike 
te ćemo u idućoj godini po-
četi odvoz plastike s kućnog 
praga. Ostale vrste otpada 
koje se mogu zaprimati moći 
ćete odložiti u mobilnom re-
ciklažnom dvorištu, koje je 
u funkciji od rujna ove godi-
ne. Obavijest o prikupljanju 
miješanog komunalnog ot-

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA D. O. O.

OBNOVA VODOCRPILIŠTA U GUNJI
Ukupna vrijednost sanacije i 
unaprjeđivanja rada postro-
jenja za obradu vode za piće 
vodocrpilišta Gunja izno-
si 487.500,00 kn. Iz Mini-
starstva regionalnog razvo-
ja i fondova Europske unije 
bit će osigurano 350.000,00 
kn te će preostali dio troško-
va snositi Općina Gunja. U 
obnovu vodocrpilišta Gunja 
uvrštena je i sanacija zden-
ca, odnosno revitalizacija sa-

GUNJANSKA ČISTOĆA D.O.O.  GUNJA
pada i reciklabilnog otpada 
bit će Vam dostavljena uz ra-
čune. U proteklom vremenu 
u suradnji s Općinom Gunja 
uredili samo ulaznu ogradu 
na groblju „Plitine“, ograđi-
vanje unutrašnjosti groblja  
kao i ogradu kod zgrade sta-
re općine. U idućem razdo-
blju planira se postavljanje 
ograda na mezarju. Zbog ne-
dostatka radnika u radni od-
nos primili smo jednog no-
vog djelatnika. Na kraju još 
jednom apeliram na savje-
sno razvrstavanje otpada jer 
svi mi na razne načine mo-
žemo pridonijeti rješavanju 
problema otpada, očuvanju 
prirodnih resursa i održivom 
ekonomskom razvitku lokal-
ne zajednice.

Svi zaposlenici Gunjanske či-
stoće d.o.o. žele Vam sretan 
Božić i sve najbolje u 2019. 
godini! 

Gunjanska čistoća d.o.o. 
Gunja
Direktor:
Marijan Leporiz, oecc.

mog zdenca, te se nadamo 
dovoljnim količinama vode. 
Još je puno posla pred nama 
kako bismo osigurali ponov-
ni rad i proizvodnju vode za 
piće, ali rješavanjem tog pro-
blema ponovno ćemo ima-
ti svoju vodovodnu neovi-
snost, što je strateški jako 
velika stvar za našu općinu. 
Postrojenje za obradu vode 
za piće na vodocrpilištu Gu-
nja nije u pogonu od trenut-

ka poplave u svibnju 2014. 
godine te nas jako veseli što 
ćemo naše vodocrpilište vra-
titi u funkciju.
Svi zaposlenici Komunalnog 
trgovačkog društva Gunja d. 
o. o. žele vam sretan Božić i 
sve najbolje u 2019. godini!

Komunalno trgovačko 
društvo Gunja d. o. o.
Direktor:
Marijan Leporiz, oecc.
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U NIZINI RAVNE SLAVONIJE, 
POKRAJ SAVE GUNJA NAM SE KRIJE 

O
va je godina bila 
itekako radna 
i vesela. Zapo-
čeli smo je po-
kladnim svato-

vima što smo organizirali 
za naše članove i mještane. 
Naša dječja folklorna sekci-
ja, pak, otvorila je službenu 
sezonu nastupa na Malom 
šokačkom sijelu u Župa-
nji. Odrasla folklorna sek-
cija u travnju je sudjelova-
la na međunarodnoj smotri 
folklora u Brčkom te su već 
sljedećeg mjeseca odradi-
li nastup u Bošnjacima u 
povodu njihova Dana op-
ćine te u Starim Jankovci-
ma na XVIII. Smotri folklo-
ra „Kola u Villa Jenke“. Sve 
sekcije KUD-a  sudjelovale 
su na Raspjevanoj Cvelferi-
ji održanoj u Račinovcima 
te svojim nastupima obo-
gatile cjelokupan aranžman 
manifestacije.  Nakon kra-

će ljetne pauze vratili smo 
se na binu Vinkovačkih je-
seni, koje već tradicional-
no pohodimo svake godine. 
U listopadu smo si dali pro-
stora za veselje i gurman-
sko uživanje. Početkom li-
stopada sudjelovali smo na 
Fišijadi u organizaciji MK 
Cvelf Gunja te smo, najve-
ćom zaslugom Josipa Mar-
gića, vrsnog kuhara i našeg  
voditelja, osvojili treće mje-
sto. Dana 27. listopada odr-
žali smo Svinjokoljsku ve-
čeru, gdje smo nadmašili 
sami sebe te si postavili re-
kord da nagodinu bude još 
bolje. Nikad veći odaziv i 
pozitivne kritike, te nam je 
drago da su to svi prepozna-
li i da su se odazvali sa svih 
strana. Uloženo je puno tru-
da, puno vrijednih ruku, te 
ovim putem želimo zahvali-
ti svima koji su prepoznali 
naš rad tijekom cijele godi-

ne, ponajprije našim člano-
vima, donatorima i sponzo-
rima na doprinosu KUD-u.  
U prosincu nastupamo na 
božićnom koncertu u Lin-
zu, kojem se jako raduje-
mo jer smo si dali truda da 
to izgleda najbolje mogu-
će; ipak, ne predstavljamo 
samo svoje selo nego i cije-
lu RH. U istom tom ozračju 
15. prosinca idemo u Podsu-
sed, te ćemo zajedno s na-
šim domaćinima nastupati 
u Zagrebu u sklopu manife-
stacije Advent na Trgu ba-
na Jelačića 2018. godine. U 
najljepše vrijeme u metro-
poli pokazat ćemo svu ra-
skoš naše nošnje, pjesme i 
kola. Zajedno s našim do-
brim prijateljima BKUD Lji-
ljan nastupat ćemo 23. pro-
sinca u Osnovnoj školi A. i 
S. Radića Gunja na njiho-
voj manifestaciji pod nazi-
vom „Kolo na bosanskom 

ćilimu“ s početkom u 17 sa-
ti, te vas ovim putem pozi-
vamo da uveličate i podrži-
te njihov događaj kao što mi 
čuvamo i njegujemo među-
ljudske odnose u svom se-
lu.  
Ženska pjevačka sekcija 
će na Smotri pjevačkih fol-
klornih skupina Vukovar-
sko-srijemske županije 28. 
prosinca u Babinoj Gredi 
zaokružiti ovu godinu te se 
već spremamo za sljedeću 
godinu da ju popunimo što 
je više moguće. 
Neka vam u istom tom lije-
pom ozračju srce bude ispu-
njeno toplinom, lice ozareno 
vedrinom, mir i dobro u do-
movima vašim i sve najbolje 
za Božić i novu 2019.  godinu 
želimo iz srca naših! 

Predsjednik KUD-a 
„Graničari“ 

Mladen Crnov

* Udruga Stari šaran Gunja 
završila je godinu uspješ-
no i sve aktivnosti zadane za 
2018.  godinu.
Završetak sezone začinila je 
organiziranjem Štukijade. Pr-
vo mjesto zauzeo je Mirsad 

ŠPORTSKO RIBOLOVNA 
UDRUGA „STARI ŠARAN“ GUNJA

Kolodvorska 36 Gunja

Pezerović, drugo Amir Muha-
remović, a treće Čano Perić. 
Odziv je bio zadovoljavajući, 
vrijeme idealno za doba godi-
ne, a ulov - kako je tko znao.
Udruga Stari šaran planira 
za Badnjak tradicionalno, uz 

sponzorstvo Općine, peći ri-
bu i kuhati fiš.
Čestitamo  Božić i novu, 2019.  
godinu

Predsjednik udruge 
Mirsad Pezerović
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Stolnoteniska 
udruga „Spin“ Gunja

U Gunji 27. studenoga 2018.

Č
lanovi stolnoteniske 
udruge „Spin“ Gunja 
redovito se sastaju ti-
jekom cijele godine 
dva puta tjedno, po-

nedjeljkom i četvrtkom. Tije-
kom srpnja i kolovoza imali 
smo stanku radi ljetnih pra-
znika i godišnjih odmora. 
Nakon toga redovito se i da-
lje sastajemo u navedenim 
terminima. Na prvoj održa-
noj skupštini odlučeno je da 
nam je glavni cilj udruge oku-
pljanje i rad s djecom i mladi-
ma, da im približimo ljepotu 
ovoga sporta i udaljimo ih od 
prekomjernog korištenja su-
vremene tehnologije, te da se 
više okrenu zdravijem načinu 
života. Do sada smo u tome i 
uspjeli. Trenutno imamo 16 
članova, od toga je osmero 
djece. Možemo se pohvaliti 
da djeca napreduju geome-
trijskom progresijom u igra-

nju stolnog tenisa, te bi mo-
gli uskoro pobjeđivati i svoje 
mentore. Sredinom listopa-
da započelo je natjecanje u 2. 
županijskoj ligi i redovito se 
natječemo. Jedan tjedan smo 
domaćini, drugi tjedan smo 
gosti, pa smo do sada već 
igrali sa Svinjarevcima, Bog-
danovcima, Županjom, Vin-
kovcima i Nuštrom. Preostali 
su nam još susreti s Petrovci-
ma, Gradištem i Privlakom. 
Zbog zdravstvenih razlo-
ga dosadašnji predsjednik 
udruge, gosp. Dražen Mrko-
nić dao je neopozivu ostav-
ku na funkciji predsjednika 
udruge. Tako je na izvanred-
noj izbornoj Skupštini ko-
ja je održana 6. studenoga 
2018. jednoglasno izabran 
za novog predsjednika Đu-
ro Vraneš. Članovi udru-
ge zahvaljuju dosadašnjem 
predsjedniku, gosp. Draže-
nu Mrkoniću na vrlo uspješ-

nom vođenju udruge, a no-
vom predsjedniku želimo da 
nastavi njegovim stopama. 
Želimo naglasiti da članovi 
udruge redovito plaćaju čla-
narinu, mjesečno za odrasle 
je 50 kn, a za djecu 30 kn. 
Troškovi postojanja udruge 
nisu uvijek mali, od samog 
zakupa prostora, knjigovođe, 
odlazaka na natjecanje u go-
ste, što je uvijek u osobnoj re-
žiji, tu su i troškovi opreme: 
stolovi, loptice, reketi, gume 
na reketima, mrežice, dreso-
vi, te se nadamo da će općina 
i dalje potpomagati rad udru-
ge. 

Ovom prilikom na kraju ka-
lendarske godine još jednom 
želimo zahvaliti Općini Gunja 
i gosp. načelniku Anti Guti-
ću na svesrdnoj pomoći, ko-
ji nas u svemu podržava i u 
skladu s mogućnostima opći-
ne financijski pomaže. Tako-
đer zahvaljujemo i Komunal-
nom poduzeću Gunja i gosp. 
Marijanu Leporizu koji su nas 
ove godine financijski potpo-
mogli s 1000 kuna.

Predsjednik stolnoteniske 
udruge „Spin“ Gunja 

Đuro Vraneš
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Udruga umirovljenika Općine 
Gunja danas,  trinaest godina 
od osnutka, ima oko 300 čla-
nova. Naši članovi, kao i sama 
udruga, svojim angažmanom 
u društvenim i kulturnim do-
gađanjima i humanitarnim ra-
dom aktivno sudjeluju u životu 
zajednice. 
Stariji ljudi koji žive u samačkim 
kućanstvima, nažalost, posta-
ju većinska populacija slavon-
skog sela. Zato, kako je svojim 
dosadašnjim radom i pokazala, 
Udruga umirovljenika Općine 
Gunja za svoj glavni cilj ima po-
većanje kvalitete života starijih 
osoba.  U skladu sa skromnim 
mogućnostima, svojim članovi-
ma organiziramo aktivnosti ko-
je su prilagođene njihovim po-
trebama i interesima. 
Nositelji smo i projekta „Učini-
mo treću dob ljepšom“. Projekt 
je financiran sredstvima Mini-
starstva za demografiju, mlade i 
socijalnu politiku, a partneri na 
projektu su nam Općina Gunja i 
Lokalna akcijska grupa „Šuma-
novci“.  Projekt se provodi od 
kolovoza ove godine kroz aktiv-
nosti i radionice koje održava-

mo u suradnji s lokalnim udru-
gama. Namijenjen je osobama 
starijim od 60 godina, s ciljem 
podizanja kvalitete njihova ži-
vota i obogaćivanja usluga i ak-
tivnosti za starije uključivanjem 
u život lokalne zajednice, a time 
i smanjenja rizika od socijalne 
isključenosti. Tako naši člano-
vi imaju mogućnost sudjelova-
ti na radionicama kreativnog iz-

Udruga umirovljenika Općine Gunja

ražavanja, radionicama ručnih 
radova, sportsko-rekreativnim 
aktivnostima, kulturno-zabav-
nim aktivnostima itd. Kroz ovaj 
projekt svoje članove želimo 
povezati s lokalnim udrugama i 
animirati ih za aktivnije uključi-
vanje u zbivanja u našoj zajed-
nici. Nastojimo ih potaknuti na 
aktivno korištenje slobodnog 
vremena i razvoj novih interesa 

i vještina. Još nas čeka niz radio-
nica i aktivnosti u nadolazećim 
mjesecima, od edukacijskih do 
plesnih radionica, ali i svakod-
nevnih aktivnosti i druženja u 
našem novom prostoru. Ovim 
putem pozivamo sve zainteresi-
rane da nam se priključe. 
Osim projektnih aktivnosti, na-
šim članovima, u skladu s mo-
gućnostima, organiziramo i 
druge aktivnosti i izlete. Tako 
smo u proteklih nekoliko mje-
seci organizirali izlet u Bizovač-
ke toplice, posjetili smo Vuko-
var i Ilok te sudjelovali na skupu 
umirovljenika Vukovarsko-sri-
jemske županije u Vinkovcima. 
U nadolazećim blagdanima pla-
niramo organizirati već tradici-
onalni božićni domjenak.
Veselimo se novim druženjima, 
aktivnostima i putovanjima. I 
kako nam naziv aktualnog pro-
jekta govori – učinimo svi zajed-
no našu treću dob ljepšom! 

Čestit Božić i sretnu no-
vu godinu želi vam Udruga 

umirovljenika  
Općine Gunja!

Predsjednik Udruge 
umirovljenika Općine Gunja 

Tonko Prskalo
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V
elika školska sport-
ska dvorana OŠ 
„Antun i Stjepan 
Radić“ u Gunji pri-
grlila je 350 po-

sjetitelja i ove treće „Stipine 
večeri“ u znak sjećanja na 
glazbenika i njegov stvara-
lački rad Krešimira Stipe Bo-
gutovca ( 1953. - 2015.). U ime 
pokrovitelja, Općine Gunja, 
načelnik Anto Gutić  biranim 
je riječima pozdravio nazoč-
ne i izvođače naglasivši da je 
riječ o umjetniku Stipi koji je 
ušao u antologiju tamburaš-
ke glazbe s oko 400 uradaka. 
Bio je skladatelj, tekstopisac, 
aranžer, mentor, producent, 
glazbenik i vrstan svirač ži-
čanih instrumenata. Stvorio 
je i obučio mnoge sviranju 
i pjevanju. On je ponos Gu-
nje i Županje, mjesta gdje 
je živio i i stvarao, kazao je 
Gutić. Praćeni pljeskom na-
stupili su: Berde bend, Sa-

BENDOVI, TAMBURICE I IZVOĐAČI ODUŠEVILI 
350 POSJETITELJA

TREĆE STIPINE  
VEČERI  U GUNJI

laš, Đeram, Krešimir Lakota 
Laki, Marija Pavković Snaša 
i Berdaševa priča, Sanja Haj-
duković i Slavonski vez, ŽPS 
KUD-a Graničari Gunja, MPS 
Stanari Cvelferije, Tambura-
ši KUD-a Graničari s gunjan-
skim izvođačicama Nikoli-
nom i Lidijom. Na kraju je 
Antun Nikolić-Tuca, umjet-
nik na primi kojeg je pokojni 
Stipa posebno cijenio, publi-
ci poklonio svoje majstorije 
na ovom instrumentu ispra-
ćen ovacijama. Program je 
vodila Biljana Pavlović s Vin-
kovačke televizije. Stipica 
Mišura, ravnatelj škole Gu-
nja, zahvalio je nazočnima 
na odazivu i rekao da je ovo 
prvi ugođaj u nizu koji čeka 
posjetitelje ususret Božiću, a 
koje će organizirati gunjan-
ska osnovna škola. 

Tekst i fotografije  
Stjepan Bogutovac
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SVETA MISA PRIGODOM 
OBLJETNICE USPOSTAVE POSTROJBI 

DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 
ŽUPANJSKOG KRAJA

U 
četvrtak, 25. li-
stopada, u žu-
pnoj crkvi sv. Ja-
kova apostola u 
Gunji slavljena je 

sveta misa na kojoj je obi-
lježeno 28 godina od us-
postave postrojbi drago-
voljaca Domovinskog rata 
u županjskom kraju.
Stotinjak dragovoljaca i 
branitelja iz Domovinskog 
rata bilo je na svetoj misi, 
koju je predvodio domaći 
župnik, vlč. Ivan Živić. U 
svojoj je homiliji, između 
ostaloga, kazao: „Čovjek 

koji zaboravi svoju proš-
lost, ona mu se ubrzo po-
novi. Mi ne želimo zabo-
raviti svoju prošlost, nego 
je želimo ljubomorno ču-
vati i ne ponoviti je. Da-
nas se spominjemo toga 
25. listopada, jesenskoga 
dana 1990., kada su se lju-
di srca i ljubavi prema do-
movini udružili u jedno! 
To je, siguran sam, bilo 
vrijeme kada je postojala 
svijest da je zajedništvo 
snaga kojoj se ne može 
oduprijeti ni najljući ne-
prijatelj.“

Potaknuo je okupljene da 
zahvale „dobrome Bogu 
što je dao viziju, snagu i 
volju svima vama koji ste 
odlučili svojim životom 
stati u obranu svoje Do-
movine. Posebno danas   
hvala svim našim pogi-
nulim mladićima i djevoj-
kama –   dragovoljcima, 
braniteljima, bojovnici-
ma, vojnicima, junačina-
ma, ljudima srca i ljubavi, 
koji su dali ono najvrjed-
nije što su imali, svoj vla-
stiti život za svoju Domo-
vinu“.

Zaključujući homiliju, žu-
pnik je istaknuo kako su 
životi dani za Domovi-
nu velika obveza i poticaj 
da svi zajedno izgrađu-
ju zdravo društvo, druš-
tvo ljubavi i poštovanja, 
društvo gdje je zajedniš-
tvo snaga, gdje su pravda 
i pravednost na djelu. Na-
kon misnog slavlja prisut-
ni branitelji i dragovolj-
ci nastavili su druženje u 
društvenom domu u Gu-
nji. 

Zlatko Nikolić
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P
rogram ZAŽE-
LI – program za-
pošljavanja žena 
u općinama Gu-
nja, Gradište i Cer-

na  sufinancirala je Europska 
unija iz Europskog socijal-
nog fonda kroz Operativni 
program Učinkoviti ljudski 
potencijal. Projekt provodi 
HCK – GDCK Županja ( ko-
risnik sredstava) zajedno s 
partnerima HZZ, područni 
ured Vinkovci, CZSS Župa-
nja i općine Cerna, Gradište 
i Gunja.“ Natječaj je raspisan 
krajem siječnja. Prijavilo se 
156 žena starijih od 50 godi-
na. Provedeni su intervjui i 
potrebne radnje i zaposleno 
49 žena i to u Cerni 15, Gradi-
štu 10 i 24 u Gunji plus vodi-
teljica, dvije koordinatorice 
i računovodstveni referent, 
ukupno su 53 žene.“ kazala 
je Darija Pušeljić, voditeljica 
programa na čijoj realizaciji 
se raditi od 1. travnja 2018., 
a traje dvije godine. Za sva-
ku od ovih općina je ovo ve-

Uspješno se realizira programa ZAŽELI u općinama 
Gunja, Gradište i Cerna u provedbi GDCK Županja

lika pomoć koju su uistinu „ 
ZAŽELILE“. „  Za zaposlene 
i korisnike ovo je značajan 
dan kada je počela realizaci-
ja znalački osmišljenog pro-
grama. Ovo je za Gunju izu-
zetno vrijedno, a posebno 
za korisnike usluga. Imamo 

164 korisnika. Svaka žena 
ima šest do osam korisnika. 
Tek što je počeo program 
svakodnevno nam se javljao 
potrebiti tako da smo evi-
dentirali još 20 potencijalnih 
korisnika ove pomoći.“ na-
glašava Anto Gutić, načelnik 

Općine Gunja. Korisnici su 
zadovoljni sa djelatnicima i 
ističu da su im kao rodbina, 
koordinatorica za Gunju je 
gospođa Draženka Kelava.

Tekst i fotografija  
S. Bogutovac
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* U kolovozu je održana 10. 
Motorijada na kojoj se okupi-
lo mnoštvo bajkera i bajkerica 
iz svih dijelova Lijepe Naše, pa 
i šire. MK CVELF je dva dana 
bogat glazbom, igrama, bajker-
skim pričama i hranom priuštio 
nezaboravni provod svim po-
sjetiteljima. Osim Motorijade, 
ove  godine prvi put je organi-
zirana i Fišijada na kojoj su su-
djelovale udruge, klubovi i za-
interesirane osobe s područja 
Cvelferije. Mještani su pokaza-
li interes za Fišijadu te podrža-
li klub svojim dolaskom i odazi-
vom u sudjelovanju pravljenja 
fiša. Kako se bliži kraj godine i 
Božić, MK CVELF priprema se 
za tradicionalno dijeljenje pa-
ketića djeci. Dogodine se nada-
mo još većem broju događanja 
i novim članovima. 
Svim bajkerima i bajkericama, 
mještanima općine Gunja želi-
mo sretan Božić i Novu godinu.

Predsjednik  
Marko Marić

MK CVELF

* Zvjezdice i u ovom bro-
ju Gunjanke žele izvijesti-
ti mještane o svom radu. 
U ovoj smo godini proveli 
projekte „I ja želim“ i „MOJ 
tata“, sufinancirane od Mi-
nistarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu 
politiku, i projekt „Osno-
va i potka“, sufinanciran 
od Ministarstva znanosti i 
obrazovanja kao izvanin-
stitucionalni odgoj i obra-
zovanje. Taj je projekt na-
stavljen kroz zapošljavanje 
na javnim radovima finan-
ciranim od Zavoda za zapo-
šljavanje.
Do kraja školske godine, do 
lipnja 2019. provodimo pro-
jekt pomoćnika u nastavi.
Kao i većina udruga muči-
mo se s financijama. Javlja-
mo se na brojne projekte, 
no rezultati ne zadovoljava-
ju potrebe.
Brinemo se o djeci i mladi-

ma s intelektualnim poteš-
koćama. 
Većina je iz socijalno ugro-
ženih obitelji. S njima se 
radi odgojno, obrazovno 
i rekreativno. Poludnev-
ni boravak u Zvjezdicama 
uglavnom im je jedini izla-
zak u društveni život. Zbog 
izuzetno teške financijske 
situacije rad udruge je ote-
žan.

Zato pozivamo ljude dobre 
volje da se uključe u neki 
oblik pomoći.
Može se u udrugu doći vo-
lontirati,  može se pomoći 
novčano ili materijalno.
Najveća radost korisnicima 
je kada nam netko dođe u 
posjet.
Dođite i uvjerite se kako je 
puno ljubavi u našim srci-
ma.

D.O.I. 
„Zvjezdice“
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Blagoslovljen 
Božić  

te uspješnu 
 i sretnu  

novu  
2019.  

godinu! 

OPĆINA GUNJA 
 I OPĆINSKI NAČELNIK  

ANTO GUTIĆ

Čestit Božić  
i sretna nova 

godina!
OPĆINSKO VIJEĆE GUNJA  

I PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

BORIS NIKOLIĆ



Sretni Božićni blagdani
i uspješnu novu godnu

želi vam
Peradarnik Gunja


