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Općina
INTERVJU NAČELNIK OPĆINE ERVIN VUJICA

Idemo još jače i bolje
M

islite li da su stvari od vašeg preuzimanja Općine
krenule prema naprijed?
Da, stvari su se zakotrljale jako
prema naprijed. Mogu reći da smo
započeli nekoliko velikih projekata,
no puno je još posla pred nama, jer
imamo niz imovinsko pravnih odnosa za riješiti. Idemo u dobrom
smjeru, priča se dobro razvija, a
projekti koji su se prije samo spominjali već su sada zaživjeli.
Koji su to projekti koji su do sada
realizirani?
Uspjeli smo urediti prostorije
Općine i samu općinsku zgradu.
Napravili smo ogradu kod škole u
Bukevju kako nam djeca ne bi izlazila na cestu, čime su sada roditelji
i učitelji puno mirniji. U suradnji
sa Županijskim cestama dogovorili
smo saniranje i uređenje svih prilaznih cesta na ulazu u Općinu. Počeli smo s promjenom javne rasvjete,
naravno sve u skladu s mogućnostima. Do sada smo postavili četrdesetak led lampi kako bi si smanjili
račune za struju.
Glavni projekt je projekt mosta
na Selcu preko Odre, s kojim smo u
odmakloj fazi i vjerujem kako će ta
žila kucavica uskoro opet biti otvorena za promet. Što se tiče uređenja
nasipa, Hrvatske vode planiraju
uložiti 200 milijuna kuna u nasipe
do 2021., naš nasip je dio toga plana. Tako će Općina biti zaštićena od
svih voda bile one zaobalne ili vode
iz rijeke Save.
Također, uspjeli smo u proračun
namaknuti podosta sredstava iz
drugih izvora financiranja, pa smo
tako uspjeli nabaviti novi moderan
traktor sa svom pripadajućom opremom. Nećemo stati na tome, želimo
podići standard života u svim sporama društva. Ono što me posebno
raduje, to su osigurana sredstva za
stipendije srednjoškolaca i studenata, čime pokazujemo da su nam
mladi bitni, jer oni su naša budućnost i za njih trebamo stvoriti opći-

Općina Orle u svibnju 2017. godine dobila je
novog načelnika, mladog poduzetnika Ervina Vujicu koji je zadobio povjerenje birača.
Na toj je dužnosti naslijedio dugogodišnjeg
HDZ-ovog načelnika Ivana Petka. Okidač za
ulazak u politiku bila je želja da se stvari na
području Općine pokrenu prema naprijed. Što
je realizirano u protekle dvije godine, kakva je
budućnost Selečkog mosta, ali i koji su planovi
za buduće razdoblje doznali smo u razgovoru s
načelnikom Ervinom Vujicom
nu koja će im biti po mjeri.
U vašem je mandatu napravljena
i punionica za električna vozila.
Tako je, uz pametnu klupu koja
je već bila postavljena, u našem je
mandatu izgrađena punionica za
električna vozila i bicikle u Drnku.
Kandidirat ćemo se i na europska
sredstva kako bi izgradili još jednu
punionicu. Krećemo u izgradnju četiriju zelenih otoka koji nam nedostaju u općini, čime se usklađujemo
s novim Zakonom o prikupljanju otpada. Imamo planove u

smjeru cikloturizma, tako da ćemo
nastaviti s izgradnjom stanica za
bicikliste.
Koji su planirani koraci za razvoj
cikloturizma?
Dio smo nacionalne 'greenway'
rute i Aglomeracije Zagreb. To
je biciklistička trasa koja ide od
Bregane do granice s Republikom
Srbijom, a to je projekt koji će biti
realizirani kroz dvije do
četiri godine.
Nakon godina zatišja
i stagnacija, polako
se obnavlja i društveni život.
To me posebno raduje i daje nadu
da sve što radimo ima
smisla.
U vrlo
kratkom

vremenu osnovan je Klub žena,
Udruga mladih, ali i Nogometni
klub Posavec, gdje uz seniorsku
momčad imamo i kategoriju mladeži. To je budućnost i ispravan put,
jer djeci treba ponudi neku rekreaciju. Također, naše žene i mladi tu
su za sve, a posebno se ističu sudjelovanjem u svim događanjima koja
smo organizirali, a bilo ih je u proteklih godinu dana. Nastavit ćemo
s time, jer vidimo kako je ljudima
nedostajalo druženja i zabave.
Kako biste to mogli i ostvariti
potrebna je dobra suradnja s
Općinskim vijećem, pa kakva je
Vaša suradnja s Vijećem?
Suradnja je odlična, sve ide „ko
podmazano“. Imamo zajednička
razmišljanja, jer nam je boljitak
općine na prvom mjestu. Na kraju
bih jedino poručio da idemo još
jače i bolje. Također, volio bih da
se svi uključe u rad Općine i da sve
ideje koje imaju da ih iznesu, jer
bit će saslušane i podržane. Naša je
želja da budemo servis građanima.
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Općina
DAN ZA PAMĆENJE

17 studenata i šest učenika
primilo prve stipendije
Dodjelom stipendija općinsko je vodstvo napravilo zaokret i poručilo kako su im mladi bitni

P

o prvi puta u svojoj povijesti
Općina Orle iznašla je sredstva u svom proračunu kako
bi osigurala najboljim učenicima
i studentima stipendije. Za tu je
namjenu u proračunu osigurano
gotovo 200 tisuća kuna, kako bi se
učenicima na mjesečnoj razini osiguralo 500, a studentima 700 kuna.
Ugovore s načelnikom potpisalo je
17 studenata te šest učenika.

-Kratko i jasno ulažemo u budućnost. Na ovaj način pomažemo naše učenike i studente, ali i
njihove obitelji kako bi im olakšali daljnje školovanje- kazao je
načelnik Ervin Vujica, koji je zahvaljujući boljoj organizaciji proračuna iznašao sredstva za ovu
namjenu.
-Povlačenjem sredstava iz Europske unije i drugih izvora fi-

UZ SUFINANCIRANJE ŽUPANIJE

Područna škola Veleševec
dobiva sportsku dvoranu
Na mjestu nekadašnjih učiteljskih stanova, izgradit će se dvorana od
stotinjak kvadrata

Z

agrebačka županija u svome
je proračunu osigurala 300 tisuća kuna za Općinu Orle, koja
će tim sredstvima financirati rekonstrukcija školske zgrade u Veleševcu, gdje će se izgraditi mini
dvorana u sklopu škole. Kako je
prizemlje škole prazno, a prije su
tamo bili učiteljski stanovi, krenut će se u adaptaciju prostora
kako bi se izgradila dvorana od
stotinjak kvadrata sa sanitarnim
čvorovima i svlačionicama.
-Također, napravit ćemo i kotlovnicu kako bi se riješilo i pitanje

grijanja- kazao je načelnik Vujica.
Uz spomenutih 300 tisuća kuna
od strane Zagrebačke županije, a
u svome proračunu Općina je za
tu namjenu osigurala dodatnih
100 tisuća kuna.

nanciranja, ostaje vam onaj vaš
temeljni dio sredstava kojim možemo financirati u ovakve akcijeistaknuo je načelnik.
Ovim hvalevrijednim potezom,
zadovoljni su i mladi, kojima je
cilj da i u budućnosti ostanu u
svoj općini, a kako bi se što bolje
i povezali osnovana je i Udruga
mladih Općine Orle, koja se sve
više ističe svojim aktivnostima.

PODRUČNA ŠKOLA BUKEVJE

Za bolji standard učenika

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za adaptaciju škole u Bukevju osiguralo 80 tisuća kuna

N

ačelnik Općine Orle, Ervin Vujica potpisao je s ministricom
regionalnog razvoja i fondova EU
Gabrijelom Žalac ugovor kojim
su Općini dodijeljena sredstva za
uređenje Područne škole Bukevje.
Riječ je projektima iz Programa
pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje
iz ESI fondova, za što je Općini
Orle osigurano 80 tisuća kuna.
-Dobivenim sredstvima uredit
ćemo školu iznutra, jer imamo
dvije slobodne prostorije koje
ćemo pretvoriti u manju dvoranicu kako bi djeca tijekom zime
mogla obavljati određene tjelesne
aktivnosti- istaknuo je načelnik

Ervin Vujica.
Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 100 tisuća kuna, a
preostala sredstva Općina je osigurala u svome proračunu iz kojega je tijekom prošle školske godine oko škole izgrađena i ograda
kako djeca više ne bi istrčavala na
cestu, a u planu je i uređenje kombiniranog igrališta.

G

Općina
NAGRADA ZA USPJEHE U PROMICANJU I OBAVLJANJU UDOMITELJSTVA

Ivan Bucina već 28 godina
usmjerava djecu
na pravi put

OSNOVANA
MLADEŽ HDZ-a

Ivan Bucina, primio je prošle
godine nagradu za izuzetne
uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva

DINO
DRAGOJEVIĆ
predsjednik
Mladeži HDZ-a

A

Predsjednik je sve pozvao da
svojim idejama pridonesu daljnjem radu i razvoju stranke

D

U

Ministarstvu za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijeljene su nagrade
udomiteljima za izuzetne uspjehe
ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2018. godini.
Nagrađenim udomiteljima, Jelki
Vukelić, Lidiji Jančić, Sabini Čorić,
Bernardi Hamer te Ivanu Bucini iz
Drnka, nagrade u obliku Povelja
uručila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politi-

ku, Nada Murganić.
Ivan Bucina iz Drnka udomiteljstvom se bavi već 28 godina, i
u tome periodu kroz njegov dom
je prošlo mnoštvo djece, koje je zajedno sa svojom obitelji usmjerio
na pravi put.
-Uz moje dvoje djece i četiri
unuka, othranili smo 35-ero djece.
Nije to mala stvar, tako da mi ovo
priznanje jako puno znači, jer to je
neka satisfakcija za sve ono što ste

PRODAJA NARCISA U HUMANITARNE SVRHE

napravili- kazao nam je gospodin
Ivan Bucina, koji i danas održava
kontakte s onom djecom koja su
boravila kod njega u Drnku.
-Svi oni nam se rado vraćaju i
kontaktiraju nas, jer to se ne zaboravlja. Rad s tom djecom vas stalno vuče da im se iznova vraćate.
Nema tu neke prevelike koriste, jer
to što vi pružite toj djeci, to nitko
ne može nadomiriti- rekao nam
Bucina.

U Općini Orle obilježen Dan narcisa

U

druga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke
županije, obilježila je još jedan Dan narcisa. Na
inicijativu dopredsjednice Općinskog vijeća, Jasminke Podlejan u ovu plemenitu akciju ove se godine
uključila i Općina donacijom od 1000 kuna. Osim
spomenute donacije, na području općine prodavale
su se i narcise u humanitarne svrhe.
Prodaja je organizirana na četiri lokacije: Bukevje, Drnek, Orle i Veleševec, a uz veliku podršku
načelnika Ervina Vujice i njegovog zamjenika Dražena Podlejana te plemenit odaziv mještana sve
narcise prodane su u vrlo kratkom vremenu.

ino Dragojević, jednoglasnom podrškom izabran
je za predsjednika Mladeži
HDZ-a Općine Orle. Također,
izabran je i Općinski odbor
kojeg uz predsjednika Dragojevića još čine; Lucija Vujica,
Leonardo Podlejan, Andrija
Ščrbak i Nikola Dolački, dok
su u Nadzorni odbor izabrani;
Ivan Vrban, Antonio Davutović i Denis Posilović.
-Zahvaljujem se mladima
na podršci i ukazanom povjerenju. Ovim putem još
jednom pozivam sve mlade da
u skladu sa svojim mogućnostima i ambicijama pridonesu
daljnjem radu i razvoju Mladeži- istaknuo je predsjednik
Dino Dragojević, kojem je
na izboru čestitao i općinski
načelnik Ervin Vujica koji je
prisustvovao Skupštini.
-Izražavam
zadovoljstvo
voljom i odazivom mladih
kojima želim puno uspjeha u
daljnjem radu. Novoizabranom rukovodstvu čestitam i
želim uspješan rad u kojem
se nadam i dobroj suradnjiistaknuo je načelnik Vujica,
a čestitkama se pridružio i
predsjednik Mladeži HDZ-a
Općine Dubrava, Antonio Badrov.
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Općina
UZ POMOĆ MINISTARSTVA NABAVLJEN NOVI TRAKTOR

Vozni park bogatiji za novi traktor
VRIJEDAN POLA MILIJUNA KUNA

O

pćini Orle krajem prošle godine, isporučen je novi traktor, kao i svi potrebni strojevi
od ralice, posipača i malčera kako
bi se komunalni standard na prostoru cijele općine digao na višu
razinu. Traktor čija je vrijednost
veća od pola milijuna kuna nabavljen je uz pomoć Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja koje je Općini putem natječaja
osiguralo 275 tisuća kuna, dok je
ostatak iznosa pokrila Općina iz
svoga proračuna.
-Cijeli ovaj komplet strojeva
nabavljen je kako bi poboljšali komunalni red na prostoru općine,

Novi traktor nabavljen je uz pomoć Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja, koje je osiguralo 275 tisuća kuna, a kako
bi se komunalni standard podigao na višu razinu
kao i komunalnu uslugu prema
našim mještanima. Na ovaj način
moći ćemo bolje održavati ceste i
zelene površine koje su u vlasništvu Općine- istaknuo je prilikom
preuzimanja traktora načelnik Ervin Vujica.
Također, Općina ozbiljno razmišlja i o nabavci još jednog kombiniranog stroja, budući da je sadašnji kojim se raspolaže polako
došao svome kraju.

-Nadam se da će uskoro biti
raspisan javni poziv nekog ministarstva ili fonda, kako bismo se
prijavili i pokušali ostvariti neka
sredstva za njegovu nabavku- otkrio nam je načelnik Vujica.
Novim traktorom upravlja Damir Erent, koji je tom prilikom
prošao i obuku od strane isporučitelja Sekre, čiji su ga djelatnici
upoznali sa svim mogućnostima
traktora i priključnih strojeva.

NOVI PROSTORNI PLAN

Općini gotovo pola milijuna kuna bespovratnih sredstava

Dobivena sredstva iskoristit će se za izradu novog prostornog plana u kojem se predviđa poslovna, turistička, građevinska, poljoprivredna i nova radna zona

O

pćina Orle uspješno je odradila prijavu na
natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na mjeru
7.1. koja se odnosila na ulaganje u prostorne
planove uređenja. Tom prilikom, od strane
Agencije Općina je dobila 497 500,00 kuna.
Dobivena sredstva prva su veća bespovratna
sredstva koja su se slila u općinsku blagajnu
u ovih dvadesetak godina.
-Ostvarili smo 55 bodova te smo dobili
najveći iznos potpore. Veliki su to i obavezujući novci, no to nas veseli jer sada mo-

žemo napraviti jedan prostorni plan koji će
vrijediti najmanje deset godina. U njemu
ćemo predvidjeti i poslovnu zonu, turističke
zone, nove radne zone, kao i građevinske i
poljoprivredne zone- otkrio je načelnik Ervin Vujica.
Međutim, prijavama na natječaje tu nije
kraj, jer kako nam je rekao načelnik Vujica,
u planu je i prijava projekta Športsko- rekreativnog centra u Bukevju, gdje bi svoj dom
trebao pronaći i novoosnovani Nogometni
klub.

G
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Općina
DAN OPĆINE ORLE

Brojni pomaci težnja su
prema razvijenijoj općini

U razdoblju od 2017. godine kada je mjesto načelnika preuzeo Ervin Vujica, ostvareni su brojni
pomaci. Općina se s uspjehom prijavljuje na sve natječaje koji joj se nude, a društveni život
obogaćen je osnivanjem Udruge mladih, Kluba žena te Nogometnog kluba Posavec

B

lagdan svetog Bartola posebno se štuje na području Općine Orle, čiji je i zaštitnik. Tim
povodom održana je i svečana
sjednica Općinskog vijeća na kojoj
je podvučena crta na jednogodišnji rad načelnika Ervina Vujice.
-Od perioda stupanja na dužnost donijeli smo nekoliko značajnih odluka, uspjeli smo se izboriti
za određena EU sredstva, a pripremili smo i nove projekte čija se
realizacija može uskoro očekivati.
Također, inicirali smo osnivanje
novih udruga. Time smo napravili korak prema naprijed i onome
čemu svi težimo- razvijenoj Općini Orle- kazao je predsjednik Općinskog vijeća Andrija Ščrbak koji
vjeruje kako će se do kraja mandata ostvariti još niz dobrih stvari.
-Pred nama su još tri godine

Konjsko proštenje
u Orlima i dalje živi

Proslava Bartolova u Orlima
se veže uz konjsko proštenje,
o čemu je pisao i slavni hrvatski književnik August Šenoa,
inače turopoljski zet. U svojoj
pripovijesti “Mladi gospodin”,
Šenoa spominje nadaleko poznati običaj konjskog proštenja ispred crkve sveta Tri kralja u Orlima o čemu je zapisao
sljedeće;
„Do Save, baš naproti selu
Oborovu, stoji za Savskim nasipom među drvećem crkvica
svetog Bartola, malena, ali
stara, drvena, ali jaka … Na
Bartolovu u ranu jesen velika se tu slavi od starine slava
kakve nigdje ni u Hrvatskoj,
ni širom cijelog Božjeg svijeta
nikad vidjeti nećeš… “

mandata u kojima ćemo zasigurno opravdati povjerenje i podršku
koju smo dobili od naših mještana.
Vjerujem kako ćemo u tome periodu imati i rezultate koji će biti
vidljivi- istaknuo je Ščrbak.

Mnogo je još posla
U godini za nama ostvareni su
brojni pomaci; općinska zgrada u
potpunosti je obnovljena, dobivena su bespovratna sredstva koja su
utrošena za nabavku traktora, uređenje male dvoranice u Područnoj
školi Bukevje, ali i za stvaranje prostornih
planova.
Radilo se i na podizanju komunalnog standarda pa se tako
krenulo s uvođenjem LED
rasvjete
i

uređenjem poljskih puteva.
-U proteklom razdoblju uspjeli
smo ostvariti sve što smo zacrtali, a
u tome su nam pomogla ministarstva, županija, ali i dobra suradnja
s ostalim gradovima i općinama iz
našeg okruženja. Dogodila se povijest, jer otvorili smo nove stavke na
prihodovnoj strani, a to su sredstva
iz EU fondova- s ponosom je rekao
načelnik Ervin Vujica.

Igoru Vrbanu Grb Općine Orle
Na svečanoj sjednici Općinskog
vijeća zaslužnim pojedincima dodijeljena su priznanja koja su im
uručili predsjednik Vijeća Andrija Ščrbak i načelnik Ervin Vujica.
Priznanja su uručena Emi Jukić,
DVD-u Drnek i Jasminki Podlejan, dok je Igoru Vrbanu uručen
Grb Općine Orle.
-Zahvaljujem se udrugama,
društvima i pojedincima koji su nas
predložili za ove nagrade. Hvala
i našim obiteljima, jer bez
njihove pomoći i podrške
mnogi danas ne bi bili na
ovom mjestu. Drago mi
je što su među nama
Ema i Igor,
jer
često
govorimo i
slušamo onu
rečenicu kako
na mladima ostaje
svijet, pa neka tako
bude i dalje- kazala je
u ime svih nagrađenih
Jasminka Podlejan.

”

Pred nama su još tri godine mandata u
kojima ćemo zasigurno opravdati povjerenje i podršku koju smo dobili od naših
mještana. Vjerujem kako ćemo u tome
periodu imati i rezultate koji će biti vidljivi“
istaknuo je predsjednik Općinskog vijeća
Andrija Ščrbak
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Općina
DUGOGODIŠNJI PROJEKT U FAZI REALIZACIJE

Selečki most čekaju ljepši dani
Stara konstrukcija je srušena, a u prvoj fazi izgradnje bit će napravljena prilazna rampa i
plato sa strojem koji će zabijati drvene pilote

K

roz desetak dana trebale bi
pristići prve ponude za drvenu konstrukciju budućeg
Selečkog mosta na rijeci Odri
koji žitelji Posavine s nestrpljenjem očekuju. Stara konstrukcija
je srušena, a u prvoj fazi izgradnje bit će napravljena prilazna
rampa i plato sa strojem koji će
zabijati drvene pilote, upoznao
nas je projektom načelnik, Ervin
Vujica. Za početak izgradnje osigurano je oko 400 tisuća kuna,

od čega je županija osigurala tri
četvrtine iznosa. Inače kompletan projekt je vrijedan 2,5 milijuna kuna. Most će, u konačnici,
kompletno biti u drvu, nosivosti
osam tona, ali će ga općina o vlastitom trošku zaštititi armirano
betonskim portalima kako bi mu
se produžio vijek trajanja.
Selečki most od velike je važnosti najviše za stanovnike koji
imaju polja i vinograde u Vukomeričkim goricama. Nekad su

tamo putovali 12, sad u jednom
smjeru naprave 52 kilometra.
-To je nedopustivo. Desetak
godina ova priča traje, mi smo je
uspjeli pokrenuti i nadam se da
bi u ovoj godini projekt mogao
zaživjeti- zaključuje Vujica.
Osim toga, most je i od gospodarskog i turističkog značaja za
ovaj kraj, a uz biciklističke staze
povezivat će bogatu ponudu Zagrebačke i Sisačko-moslavačke
županije.

KOSCI ZA KOSCE

Jurica Buković i Suzana
Panijan najbolji kosci
I jubilarna 10-a godina održavanja manifestacije protekla je
u pozitivnom ozračju uz puno smijeha, pjesme i plesa te još
jednom spojila ljubitelje prirode, tradicije i običaja na livadi
Odranskog polja, koje su i kosci pjevom pozdravili do sljedeće,
11. manifestacije “Kosci za kosce”

M

anifestacijom ''Kosci za
kosce'' Javna ustanova
Zeleni prsten ukazuje na
važnost očuvanja livada
košanica kao prirodnog
staništa ptice kosac. Cilj
je očuvanje kosca, jedne
od najugroženijih ptica
Europe, koja je specifična
po tome što se gnijezdi na
livadama uz vlažna staništa. Osim zarastanja livada,

ugroženost za ovu vrstu
predstavlja i prerana košnja, košnja brzom mehanizacijom te kružna košnja od
ruba prema sredini polja.
Upravo zato se svake prve
subote u kolovozu okupe
ljubitelji prirode kako bi
obilježili početak košnje
livada za kosce. Unatoč
žegi i suncu u košnji su se
okušalo čak 34 natjecatelja.

Svojom tehnikom košnje i
umjetničkim dojmom žensku konkurenciju pomela
je Suzana Panijan, inače
aktivna članica KUD-a
Veleševec, dok su u muškoj konkurenciji prva tri
mjesta osvojili članovi Turopoljskog banderija Plemenite opčine turopoljske,
među kojima je najbolji bio
Jurica Buković.

Događanja
SAVA KOJOJ PRIPADAMO

SAVSKI OTOK PONUDIO O
„Sava kojoj pripadamo“ bila je zajednička akcija Općine Rugvica i Orle te Mjesnog odbora Ščitarjevo kojom se barem na jedan dan vratio život na rijeku
Savu u njezinom punom profilu. Prirodne ljepote rijeke oduševile su i Karla
Resslera, koji se odazvao pozivu organizatora

Zelena čistka

Osim što je korito rijeke Save čišćeno s
rugvičke strane, svoj obol akciji koja je održana povodom Dana planeta Zemlje dala je i
Općina Orle, gdje su u akciji sudjelovali Klub
žena, Udruga mladih te nekolicina vatrogasaca čiji su vrijedni članovi iz korita izvukli veću
količinu smeća.
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Događanja

O ONO NAJBOLJE OD SAVE
P

ovodom Dana planeta Zemlje, Općine Rugvica i Orle te Mjesni odbor Ščitarjevo organizirali su akciju čišćenja korita rijeke Save. Ove tri jedinice rijeka Sava povezuje, zbog čega je
akcija nazvana “Sava kojoj pripadamo”, a želja nositelja projekta
je povratak stanovništva na obalu rijeke.
Odaziv mještana bio je sjajan, a završetak cjelokupnog događanja bio je na savskom Otoku gdje su sve sudionike prevozili
Savski lađari. Gotovo tridesetak čamaca bilo je na rijeci, što je bio
prizor vrijedan divljenja.

Savi treba vratiti dašak života
-U jednoj od vožnji sa Stjepanom Zagorcem rodila se ideja
o organizaciji ove akcije. Savu trebamo očuvati i iskoristiti sve
njezine potencijale, jer to je lijepa rijeka kojoj treba vratiti dašak
života- poručio je načelnik Općine Rugvica Mato Čičak, dok je
njegov kolega s druge strane rijeke, načelnik Orla Ervin Vujica
istaknuo kako za njegov kraj rijeka Sava ima veliko značenje.
-Sava nas spaja, ali i razdvaja, a za nas ona znači život i sve
ostalo- kazao je Vujica.

”

Ta sjajna voda što teče brzacima i
rijekama nije samo voda nego i krv
naših predaka“ riječi su legendarnog
indijskog poglavice o jedinstvu čovjeka
i prirode

Akciju su između ostaloga podržali i gradonačelnik Velike Gorice, Dražen Barišić koji se nada kako će ova akcija postati tradicionalnom.
-Rijeka Sava je mjesto gdje smo se razdvajali, ali i spajali, zbog
čega ova akcija mora postati dugoročnom da poveže dvije obale,
ali i ljude iz različitih jedinica, jer Sava je rijeka koja povezuje
cijelu kopnenu Hrvatsku i ovo je najljepša točka na kojoj ćemo
se ubuduće spajati- kazao je gradonačelnik Velike Gorice Dražen
Barišić.

Sava za jedan novi život
Između ostaloga rijeka Sava, cijelim svojim tokom prolazi kroz
Zagrebačku županiju.
-Mi kao županija krećemo s projektom navodnjavanja, gdje
će se najvjerojatnije iz Save navodnjavati najznačajnije površine.
Trebamo težiti tome da Sava postane rijeka koja će spajati i na kojoj će se život odvijati na jedan novi način- zaključio je pročelnik
Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
Zagrebačke županije Josip Kraljičković.
Po prvi puta Savom se provezao i Karlo Ressler, koji je bio oduševljen svime što je vidio i doživio na rijeci Savi, kao i na Otoku.
-Jako je lijepo, a poruka koju trebamo poslati je poruka povezanosti koju nam daje Sava, koju trebamo zaštiti- istaknuo je
Ressler.
I na kraju prisjetimo se riječi legendarnog indijskog poglavice
koji je o jedinstvu čovjeka i prirode zapisao sljedeće; „Ta sjajna
voda što teče brzacima i rijekama nije samo voda nego i krv naših
predaka“.
FOTO: Bruno Krcar

Općina
JEDAN OD ZAŠTITNIH ZNAKOVA POSAVINE JE SKELA

Skela će i dalje povezivati
Oborovo
i
Vrbovo
G

A
Iako je postojala bojaznost da će se skela zatvoriti, pronađeno je rješenje za njezino očuvanje, te su dvije obale rijeke Save i
dalje povezane

N

e tako davno rijeka Sava bila je bogata skelama i
skelarima. Vrijeme je učinilo svoje i ostalo je tek
njih par. Jedna od njih povezuje Općinu Rugvicu
i Općinu Orle, a postignutim dogovorom ta će skela i
dalje povezivati Oborovo i Vrbovo. Čuvši to mnogi su
mještani odahnuli i s oduševljenjem primili tu sretnu
vijest do koje je došlo dogovorom dviju općina, ali i Zagrebačke županije koja će se također dijelom uključiti u
očuvanje ove prometne poveznice.
-Imali smo puno problema i razgovora s Lučkom kapetanijom Sisak, koja nam je postavljala velike uvjete
zbog čega je čak postojala mogućnost zatvaranja skele
1. studenoga. Srećom, dogovorom i pronalaskom modela skela nastavlja voziti- kazao nam je načelnik Općine Rugvica Mato Čičak, zahvalivši se i svome kolegi
Vujici što se uključio u očuvanje skele.
Brigu o skeli sada preuzima Općina Rugvica, čime
se nastavlja dugogodišnja tradicija vožnje rijekom Savom, a svi su uvjereni kako će skela postati i turističkom atrakcijom na biciklističkoj ruti koju županija već
dugo planira.
-To je budućnost, dok se ne izgradi most, jer ovo je
jedina poveznica između ove dvije općine. Osim toga,
skela je i veliki turistički potencijal, koji će se vjerujem
sada još jače razvijati- rekao je načelnik Orla Ervin Vujica.
Dosadašnji jedan skelar dobio je pojačanje, pa će
tako od sada na skeli biti njih četvorica.

SRETNO MLADENCI

Nataša i Slaven na skeli rekli da

S

kelu su za mjesto svoga vjenčanja izabrali Nataša i Slaven, koji su s ovog mjesta 1. svibnja
krenuli u zajednički život. Nakon sudbonosnog da, kojem je svjedočilo pedesetak gostiju,
uslijedila je kraća vožnja Savom, nakon čega su se mladenci i njihovi gosti zaputili na slavlje.
Mladenci nek vam je sa srećom!

Događanja
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KOBASIJADA U VELEŠEVCU

Posavci odabrali najbolje delicije
Uz najbolje kobase tražila se i najbolja šunka, špek, salama, sir, gibanica, rakija kao i najbolje bijelo i crno vino. Po prvi puta
manifestacija je bila otvorenog tipa te su na njoj mogli sudjelovati i pojedinci iz susjednih mjesta

J

edanaestu godinu za redom
KUD Veleševec organizirao je
Posavsku kobasijadu, na kojoj
se uz najbolje kobase tražila i najbolja šunka, špek, salama, sir, gibanica, rakija kao i najbolje bijelo i
crno vino. Pred ocjenjivačkom komisijom nije bio nimalo lagan zadatak jer trebalo je ocijeniti sve te
delicije, koje su donijeli sudionici,
koji su ove godine osim s područja
Općine Orle bili i iz susjednih mjesta, jer od ove godine manifestacija
je otvorenog tipa.
-Ove godine po prvi smo puta
uveli kategoriju gibanica, što se po-

Nagrađeni
pojedinci

Najbolja gibanica je ona
Mace Vrban, najbolji sir ima
Branka Hrenčević, najbolju rakiju i šunku Ivica Leder, najbolji špek i kobase Damir Marlović, a salamu Suzana Panijan.
Biralo se i najbolje vino, gdje
su ovogodišnji laureati Siniša
Borić s crnim te Davor Huđin s
bijelim vinom.

kazalo jako dobrim, jer imali smo
17 uzoraka, što je za svaku pohvalu
svim našim ženama koje su si dale
truda- istaknula je predsjednica
KUD-a Veleševec Nevenka Vučin,

koja je bila zadovoljna cjelokupnom manifestacijom koja je i ove
godine okupila brojne mještane.
Nagrade i priznanja najuspješnijim sudionicima uz predsjed-

nicu KUD-a, Nevenku Vučin
dodjeljivao je načelnik Ervin
Vujica.
-Zahvala svima koji su sudjelovali u ovome, jer na ovaj način
čuva se tradicija od izumiranjanaglasio je Vujica.
Osim što su brojni posjetitelji
mogli uživati u degustaciji natjecateljskih delicija, za sve njih
bio je pripremljen i bogat kulturno-umjetnički program u kojem
su sudjelovali KUD Veleševec,
KUD Slavuj, FA Turopolje te Mješoviti zbor umirovljenika Općine
Orle.

Događanja
PREMIJERNO IZDANJE BAŽULIJADE

Posavci pokazali
umijeće u
kuhanju bažula
Društveni život općine svakim danom ide prema naprijed.
Tome bi trebala pridonijeti i Bažulijada, koju je osmislila
Udruga mladih Općine Orla, koja je na premijernom izdanju
okupila 13 ekipa
organizaciji Udruge mladih
Rekli smo si ajmo
Općine Orle, u Orlima je
i mi nešto naodržana prva Posavska bažulijada. Odazvalo se 13 ekipa, a
praviti i okupiti
tročlani žiri kojeg su činili Stjepan
ljude da cijeli
Kučan, Jasminka Vraneš i velečakraj malo živne.
sni Kristijan Krajinović, nije imao
nimalo lak zadatak da odabere
Za prvi puta
najbolje pripremljeni grah, koji je
i više je nego
bio spravljen na više načina.
Kako nam je ispričao Dino
dobro“ kazao je
Dragojević iz Udruge mladih, na
Dino Dragojević
ovo ih je potaknuo Chilland Grill
iz Udruge mladih
koji se održava u Novom Čiču,

U

čiji se KUD odazvao na ovu manifestaciju, na kojoj pozitivne
atmosfere i dobre zabava nije nedostajalo.
-Rekli smo si ajmo i mi nešto
napraviti i okupiti ljude da cijeli
kraj malo živne. Za prvi puta i više
je nego dobro- kazao nam je Dino
Dragojević, otkrivši kako Udruga
trenutno radi na projektu kojim
svake posljednje subote u mjesecu
okupljaju djecu uz društvene igre.

”

Podršku mladima iskazalo
je i općinsko vodstvo predvođeno načelnikom Ervinom Vujicom koji je iskazao svoje zadovoljstvo što
društveni život općine polako ide prema naprijed, u
čemu bi trebala pripomoći i novoosnovana Udruga žena, čije su
predstavnice također bile gošće
manifestacije.

MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Denis Bašić nasmijao Posavce do suza

Večer smijeha i zabave pokazala se kao pun pogodak o čemu je najbolje svjedočio
ispunjeni Društveni dom u Bukevju

P

ovodom Međunarodnog dana žena, Općina
Orle u Društvenom domu u Bukevju organizirala je večer smijeha i zabave uz popularnog komičara Denisa Bašića, uz kojega je u glazbenom
predahu nastupio Ilija Baček. Povratne reakcije
novim društvenim događajem na području općine bile su i više nego pozitivne, o čemu je najbolje
svjedočio ispunjeni dom.
-Jako odlično i pozitivno. Ideja se rodila sasvim slučajno, a pokazala se kao pun pogodak.
Na ovaj način našim mještanima želimo pružiti
jedan novi društveni život. Vjerujem da idemo u
pravom smjeru- kazao je načelnik Ervin Vujica.
A povodom Međunarodnog dana žena, Mladež HDZ-a, načelnik Ervin Vujica te njegov
zamjenik Dražen Podlejan svim pripadnicama
nježnijeg spola uz ruže su čestitali njihov dan.

Jubilej
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POPULARNI VODITELJ U NOVOJ ULOZI

Dalibor Petko
objavio pjesmu
kao posvetu
roditeljima
„Ovu sam pjesmu snimio iz gušta, a posvetio sam je
svojim roditeljima, Katici i Stjepanu, povodom 50 godina braka. Oni najviše od svega vole tamburu pa je
ovo za njih bio idealan poklon“ rekao je Dalibor Petko

Kad magle krenu, prva je pjesma koju je snimio popularni voditelj, kao posvetu svojim roditeljima, Katici i Stjepanu povodom 50 godina braka

V

oditelj Dalibor Petko odlučio
se okušati u ulozi u kakvoj
ga do sada još nismo vidjeli.
Nakon dvadesetak godina praćenja glazbene scene s druge strane
mikrofona, Petko je snimio svoju
prvu pjesmu - Kad magle krenu.
-Nisam mislio da ću se ikad

okušati u pjevanju, ali kad se dogodio prijedlog ove suradnje, nisam mogao odbiti. I ranije sam
dobivao pozive, međutim svi su
me nekako vidjeli u veselicama i
zabavnim pjesmama. Kad magle
krenu je pjesma koja koristi autohtonu tamburu, a iziskuje glumačku

NEZABORAVNA VEČER

Stjepan i Katica Petko

proslavili zlatni pir
S

tjepan i Katica Petko iz Sopi Bukevske obilježili
su 12. siječnja u Restoranu Zrinski u Črnkovcu sa
svojima najbližima i prijateljima uz svirku Tamburaškog sastava Alibi zlatni pir.
-Čitava vještina u braku je znati prijeći iz ljubavi
u prijateljstvo, ne žrtvujući pri tome ljubav. Mi smo
u tome uspjeli, nakon 50 godina zajedničkog života,
vjerujemo u prijateljstvo i istinsku ljubav- poručuju
naši slavljenici.
Službeno fotografiranje, prvi ples te zajedničko rezanje torte bio je samo dio ove nezaboravne večeri.

interpretaciju pa je to bio jedan od
razloga da se upustim u ovu avanturu. Kad mi je producentska ekipa ponudila da se predstavim kao
drukčiji, ozbiljan Petko, to mi se
svidjelo- izjavio je Dalibor Petko.
Autor glazbe i stihova je Željko
Zovko, Krunoslav Dražić potpisuje aranžman pjesme, a Tihomir
Ivanetić zaslužan je za produkciju.
Petkovu emotivnu interpretaciju
pjesme upotpunjuje pratnja Rockokoorchestra.

-Ozbiljnijih pjevačkih ambicija
nemam pa estrada može nastaviti mirno spavati. Ovu sam pjesmu
snimio iz gušta, a posvetio sam je
svojim roditeljima, Katici i Stjepanu,
povodom 50 godina braka. Oni najviše od svega vole tamburu pa je ovo
za njih bio idealan poklon- rekao je
Petko, koji je ugodno iznenadio vokalnom i glumačkom ekspresijom.
Video spot, koji je režirao Marko Zeljković Zelja, snimljen je u
mjestu Gradište, u okolici Županje.

Događanja
KLUB ŽENA OPĆINE ORLE

Na jedan dan vratili se u dvadesete
godine prošlog stoljeća
Gatsby party u Bukevju, imao je humanitarnu notu, jer Klub žena iznenadit će nekog maturanta ili maturanticu povodom maturalne večere

K

lub žena Orle povodom fašnika
organizirao je u Društvenom
domu u Bukevju svojevrsno
„putovanje kroz vrijeme“, kroz koje
su se posjetitelji vratili u dvadesete

godine prošlog stoljeća. Gatsby party
pokazao se kao pun pogodak, jer slične fašničke zabave do sada nije bilo.
-Uveli smo nešto novo, a posebno nas raduje što sve ovo ima

FAŠNIČKI VIKEND U VELIKOJ GORICI

humanitarnu notu, jer obradovat
ćemo nekog maturanta ili maturanticu za maturalnu večer. Osim
toga, želja nam je da se i malo zabavimo- rekla nam je predsjednica

Titanik otplovio do pobjede
Udruga mladih Općine Orle najbolja na Turopoljskom fašniku

Z

a nama je 110. Turopoljski fašnik, koji je
ove godine imao međunarodni predznak, koji su mu donijeli gosti iz Bugarske.
Pobjednicima ovogodišnjeg fašnika postala je Udruga mladih Općine Orle koja se
Velikogoričanima i njihovim gostima predstavila sjajnom izvedbom Titanika, što im
je donijelo pobjedu i nagradu od 5 tisuća
kuna. Drugo mjesto pripalo je „Sultanju
po turopoljski“ u izvedbi Udruge
Vukovina u srcu, dok je treće mjesto pripalo „Tetama marionetama“ koje je utjelovilo Društvo
žena Anđela Lovreković.

Kluba žena Željka Vugrinec.
Večer uz pjesmu i ples nikog nije
ostavila ravnodušnim, a svi se nadaju kako će ovaj događaj prijeći u
tradiciju.

Sport
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OŽIVLJEN SPORTSKI ŽIVOT

NK Posavec za novi sportski početak

I sportski život na području općine dolaskom mlade garniture dobio je na važnosti. Na njihovu
inicijativu došlo je do osnivanja Nogometnog kluba Posavec, koji u premijernoj sezoni Druge
županijske lige trenutno drži četvrtu poziciju
Ovo je važan korak prema okupljanju mladih,
akon punih četrnaest godina Općina Orle ponovno je
ali i da se svi ponovno malo podružimo kao
dobila nogometni klub. Od
nekada“ istaknuo je načelnik Ervin Vujica,
1978. do 2004. godine u Bukevju
je djelovala NK Sloboda, koja je
koji je izabran za predsjednika kluba

N

nažalost zbog neodrživog stanja i
nemara tadašnjeg općinskog vodstva ugašena. No, nova garnitura
vlasti kao jedno od obećanja dala
je ponovno osnivanje kluba, što je i
ostvareno, pokretanjem Nogometnog kluba Posavec.

”

-Žalosno je da nemamo kluba.
Ovo je važan korak prema okupljanju mladih, ali i da se svi ponovno
malo podružimo kao nekada. Pozivam sve na ozbiljnost, jer čaka
nas puno posla- rekao je načelnik

Ervin Vujica koji je ujedno izabran
i za predsjednika kluba.
Također izabran je i Upravni odbor od 11 članova, kao i tri člana
Nadzornog odbora. Novoosnovani
klub u sustav natjecanja pod okriljem Nogometnog saveza Zagrebačke županije uključio se protekle jeseni u 2. ŽNL- Istok. Budući
da na prostoru općine trenutno
nema igrališta, NK Posavec svoje
utakmice kao domaćin igra u Leknenom, dok se u Bukevju gdje je
nekada bilo igralište ne stvore svi
potrebni uvjeti, za što već postoje
planovi.

Ivan Lucin za
povijesnu pobjedu
25. kolovoza 2018. godine
ostat će zlatnim slovima upisan u povijest Nogometnog
kluba Posavec koji je toga
dana odigrao prvu službenu
prvenstvenu utakmicu. Prvi
protivnik bila je Sloboda iz
Gradeca koja je ugošćena na
igralištu u Leknenom gdje je
Posavec slavio s 1:0. Strijelac
prvog službenog zgoditka bio
je Ivan Lucin. Valja zabilježiti
kako je Posavec u svom debiju
pod vodstvom trenera Marija
Črljenca istrčao u sljedećem
sastavu; Mario Kučan, Marko
Slivak, Hrvoje Mihinica, Alen
Breščaković, Ivan Lucin, Igor
Kovačić, Danijel Kučan, Denis
Kučan, Tomislav Benkovčić,
Matija Breščaković i Darko Kučan, koji je ponio kapetansku
vrpcu.

PROSLAVA MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

Praznik rada uz zabavu
za sve generacije
M

eđunarodni praznik rada
po prvi je puta obilježen
i na području Općine
Orle. Svoj obol organizaciji dali
su Udruga mladih, Klub žena i
DVD Drnek koji su se pobrinuli
za cjelodnevni program, u kojem
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je u poslijepodnevnim satima na
stolove stigao i grah. Vrijedne domaćice spravile su 200 porcija, a
pritužbe na svoj rad nisu dobile.
Tijekom dana je odigran i turnir mjesnih odbora u malom nogometu, a održano je i natjecanje

Izdavač:
01Portal j.d.o.o.,
Zavrtnica 17,10000
Zagreb, OIB: 62928400619

u potezanju konopa. Najmlađi su
se pak mogli okušati u šašavom
poligonu koji je osmislila Udruga
mladih, čije su vrijedne članice
tijekom cijelog dana spremale i
palačinke, kojima su se svi mogli
zasladiti.

Direktor:
Zvonimir Carek
Glavni urednik:
Igor Đuran

Novinari:
Zoran Ožetski, Hrvoje Katona
Grafički urednik:
Zvonko Šimunić

Tisak:
Grafički zavod Hrvatske d.o.o..
Mičevečka ulica 7,
10000 Zagreb

