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RIJEČ NAČELNIKA

Drage sumještanke i 
sumještani,
Uskrs je blagdan koji donosi optimizam i veselje, a 

slaveći Uskrs slavimo nadu i vjeru u božansku snagu 

iskupljenja.

Vama i vašim obiteljima želim sve najbolje za 

nadolazeće uskrsne blagdane, uz želju da ih provedete u miru, radosti i 

zajedništvu obitelji i vjere, te pružanju pažnje i ljubavi svojim bližnjima i onima 

kojima je to najpotrebnije.

Svima koji slaveći iščekujete Kristovo uskrsnuće, u ime općine Čačinci, svih 

suradnika i svoje osobno, želim sretan i  blagoslovljen  Uskrs.

Vaš načelnik,

Alen Jurenac

RIJEČ NAČELNIKA I   
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OPĆINA ČAČINCI  

Zbrinjavanje komunalnog otpada glavna 
tema sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Čačinci održalo 
je redovnu, četvrtu sjednicu ovog 
saziva. Središnja tema bila je ujedno i 
aktualna – zbrinjavanja komunalnog 
otpada, pa je tako pred vijećnicima bilo 
donošenje odluke o načinu pružanja 
javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području općine.
O razlozima ove točke na sjednici 
Vijeća te činjenici kako odvoz posku-
pljuje govorio je direktor Komunalnog 
poduzeća Papuk Tomislav Katalinić, 
pojasnivši kako je sve uvjetovano 
novim Zakonom o gospodarenju 
otpadom.
- Poskupljenje će biti vidljivo i osjetno, 
ali ipak ne previše u odnosu na os-
tala područja. Cilj je probuditi svijest 

građana o odvajanju otpada, čime će se 
smanjiti broj odvoza i količine otpada 
na našoj deponiji, a samim time i ci-
jena kroz određeno razdoblje. Nadam 
se da će građani to shvatiti i pomoći 
nam da zajedno sve ovo prebrodimo i 
time pomognemo jedni drugima oko 
odvoza i prikupljanja otpada - rekao 
je Katalinić nakon čega je odluka 
većinom glasova i prihvaćena.
U nastavku sjednice jednoglasno je 
donesena odluka o imenovanju Pov-
jerenstva za provedbu javnog prikupl-
janja ponuda za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine te potvrđen godišnji 
provedbeni plan unaprjeđenja zaštite 
od požara za područje općine za 2022. 
godinu.

Općina Čačinci nastavlja s 
mjerama za neodržavanje okućnica
Kako je već ranije i najavila, Općina Čačinci započela 
je sa sankcioniranjem nesavjesnih vlasnika koje svoje 
nekretnine ne održavaju i ostavljaju ih zapuštenima. 
Općina je, naime, sama započela s uređenjem uz na-
platu vlasniku.
- Da bismo našu sredinu učinili što ugodnijom za 
život našim sumještanima, odlučili smo stati na kraj 
zapuštenim parcelama koje svojim izgledom i stanjem 
ne samo da narušavaju izgled, već predstavljaju opas-
nost našim stanovnicima. Vlasnici takvih nekretnina 
imaju opciju da ih urede u zadanom roku ili ćemo to 
učiniti mi putem treće osobe o njihovom trošku, kao 
što smo kod nekih već i započeli - kaže načelnik Alen 
Jurenac.

OPĆINI ČAČINCI ODOBRENO 220 TISUĆA KUNA ZA RAD DJEČJEG VRTIĆA

Roditelji će biti oslobođeni 
plaćanja za jedan mjesec

Središnji državni ured za 
demografiju i mlade raspisao 
je u veljači 2022. godine Javni 
poziv za financijsku potporu za 
održavanje i razvoj predškolske 
djelatnosti. Općina Čačinci 
je kao osnivač na navedeni 
Javni poziv prijavila Dječji vrtić 
„Lipa“ te tražila iznos potpore 
od 220.000 kuna koji joj je u 
cijelosti i odobren.
Navedena sredstva iskoris-
tit će se za financiranje plaća 
odgojitelja, podmirenje režijskih 
troškova i troškova prehrane. Ova će potpora odlukom načelnika omogućiti 
oslobađanje roditelja od plaćanja za usluge vrtića u svibnju 2022. godine.
Podsjetimo, Dječji vrtić u Čačincima s radom je počeo krajem prošle godine 
i pohađa ga 54 mališana, a zaposleno je 11 djelatnika koji svakodnevno vode 
brigu o našim najmlađim sumještanima.

AKTUALNOSTI I   I   RADOVI

Izgradnja pješačke staze na Mjesnom groblju u Čačincima napreduje prema planu

POTPISANI UGOVORI 
S UDRUGOM 

UMIROVLJENIKA I 
UDRUGOM JAGLAC

Potpisani ugovori s predstavnicima udruga 
civilnog društva kojima su temeljem prijave 
na Natječaj za prijavu projekata i institucio-
nalnu podršku udrugama za 2022. godinu 
iz proračuna Općine Čačinci odobrena 
financijska sredstva za provedbu planiranih 
projekata i programa rada razvoja civilnoga 
društva. 
Ugovore o financiranju načelnik Alen Juren-
ac potpisao je s Erikom Čilog predsjednicom 
Udruge umirovljenika Općine Čačinci te 
Đurđom Šimatović predsjednicom Udruge 
Jaglac iz Orahovice. Udruga umirovljenika 
kao i Udruga Jaglac daju značajan doprinos 
zajednici i ovim putem izražavamo nadu da 
će sredstva koja smo im osigurali pomoći u 
realizaciji njihovih programa i projekata.

Uredili smo pročelja zgrade Osnovne škole i Nogometnog kluba “Mladost”…

I dalje nastavljamo s uređenjem - u središtu Čačinaca uređujemo zelene površine

Započeli smo s uređenjem prilaznog puta mjesnom groblju u Paušincima. Uskoro slijede radovi na izgradnji 
centralne pješačke staze unutar groblja…
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U sjedištu Hrvatskih voda 
u Zagrebu načelnik općine 
Čačinci Alen Jurenac održao 
je radni sastanak s general-
nim direktorom Zoranom 
Đurokovićem. Tema sas-
tanka bio je projekt Aglom-
eracija Orahovica – Čačinci 
vrijedan 80 milijuna kuna u 
fazi izgradnje te 2,5 mili-
juna kuna uz fazi projekti-
ranja koje je u tijeku. Projekt 
sufinanciraju Hrvatske 
vode, Općina Čačinci, Grad 
Orahovica i poduzeće Voda 
d.o.o. 
Završetkom projekta bit će 
izgrađena odvodnja sani-
tarno-fekalnih voda u Čačincima te naselja Nova i Stara Jošava, 
Crkvari te vodoopskrbni sustav za naselja Vojlovica i Humljani. 

Također, projektom 
je planirano izgraditi 
zajednički pročišćivač voda 
za Orahovicu i općinu 
Čačinci te nešto manji 
pročišćivač sanitarno 
fekalnih voda za naselja 
Nova Jošava, Stara Jošava 
i Crkvari.
Osim navedenog ula-
ganja na sastanku je za ovu 
godinu dogovoreno pro-
jektiranje vodoopskrbne 
mreže u naselju Brezov-
ljani Vojlovički i Rajino 
Polje. Uz to valja naglasiti 
da je novi vodoopskrbni 
sustav za naselje Slatinski 

Drenovac pred izdavanjem građevinske dozvole, a za što su sred-
stva osigurale Hrvatske vode i Općina Čačinci.

U sklopu projekta Aglomeracije Orahovica – 
Čačinci vodovod će doći do svakog kućanstva

Godina koja je na globalnoj razini bila u 
znaku pandemije, a u Parku prirode Pap-
uk ostat će zapamćena kao najuspješnija. 
Samo u siječnju 2021. godine park-šumu 
Jankovac posjetilo je 4452 posjetitelja, a 
trend porasta broja posjetitelja nastavio 
se tijekom cijele godine.
U 2021. godini Park prirode Papuk pos-
jetilo je 64.290 posjetitelja, što je porast 
od 40 posto u odnosu na 2020. godinu. U 
usporedbi s rekordnom 2019. godinom, 
broj posjetitelja porastao je za 18 posto.
Ovim uspješnim rezultatima dodat ćemo 
i otvorenje Geo info centra u Voćinu, 

kojim je obilježen kraj 

veličanstvenog 
projekta Geo priče UNESCO geoparka.
Ohrabreni pozitivnim reakcijama na no-
vootvoreni centar, u Parku prirode Papuk 
nestrpljivo iščekuju kakve će rezultate 
postići nova godina. 

- Godina 
iza nas obilježena je završetkom našeg 
najvećeg projekta Geo priče UNESCO 
geoparka na koji smo izuzetno ponosni. 
Tijek projekta konstantno je praćen i 
porastom broja posjetitelja, pa puni opti-

mizma otvaramo i 2022. godinu koja će 
sadržajem biti najbogatija do sada. Park 
prirode Papuk već neko vrijeme uživa 
status najposjećenije slavonske desti-
nacije i stoga osjećamo odgovornost da 
to i ove godine opravdamo. Dva moderna 
posjetiteljska centra, adrenalinski park, 
kamp odmorište, kilometri pješačkih i 
biciklističkih staza obećavaju nezaboravno 
iskustvo Papuka za cijelu obitelj. Ovim 
putem najavljujem i nove projekte s koji-
ma počinjemo već ovog proljeća - izjavio 
je Alen Jurenac, ravnatelj Parka prirode 
Papuk i načelnik općine Čačinci.
Park prirode Papuk je od turističkog 
potencijala prerastao u nezaobilaznu 
kontinentalnu destinaciju, a sve ostvareno 
u 2021. godini najljepša je najava za još 
uspješniju 2022.

Park prirode Papuk

Protekla godina bila je najuspješnija godina 
Parka prirode Papuk

AKTUALNOSTI I   I   AKTUALNOSTI   

Ako ste bili u Dubokoj kod Velike, 
ako ste se penjali po užadi, „visili 
s drveta“, onda znate kakav je to 
osjećaj. Kad zatopli, adrenalinski 
park u Dubokoj je destinacija za 
koju se traži mjesto više, nešto 
kao trenutno u Geo info centru u 
Voćinu koji žele vidjeti – svi.
Načelnik općine Čačinci i 
ravnatelj Parka prirode Papuk 
Alen Jurenac, cilja neke nove pro-
jekte. Jedan do njih smjestit će se 
u Slatinskom Drenovcu.
- U tijeku je ishođenje 

građevinske dozvole za novi 
adrenalinski park. Bit će sličan 
onom u Dubokoj, ali jedan njegov 
dio bit će više orijentiran na 
najmlađe - naglasio je Jurenac.
Nakon dobivanja građevinske 
dozvole projekt će biti gotov 
za prijavu na EU fondove, a 
Virovitičko-podravska županija i 
općina Čačinci dobit će još jedan 
atraktivan turistički sadržaj.

K. Toplak

ALEN JURENAC, RAVNATELJ PP PAPUK: 

U Slatinskom Drenovcu prijavit ćemo izgradnju 
adrenalinskog parka

Općina Čačinci započela s 
uređenjem prilazne ceste i 

parkirališta kod mjesnog groblja u 
općinskom naselju Bukvik

Općina Čačinci započela je s radovima 
uređenja prilazne ceste i parkirališta kod 
mjesnog groblja u općinskom naselju Bukvik. 
Važan je to i vrijedan projekt za mještane 
Bukvika, ali i sve one koji posjećuju grobna 
mjesta svojih najmilijih na tom groblju.
- Trudimo se poslušati sve savjete i želje 
naših mjesnih odbora, ali i svih mještana 
općinskih naselja. Tako smo nakon razgovora 
s našim Bukvičanima i obilaskom terena na 
tamošnjem mjesnom groblju uvidjeli već go-
dinama veliki problem prilaska groblju zbog 
uske ceste, a još veći mimoilaženja vozila. 
Uspjeli smo napokon krenuti s realizacijom 
tog projekta i sretan sam što će taj problem biti riješen, ali naravno na ovome ne 
stajemo. I dalje ćemo razgovarati s mjesnim odborima i pomoći koliko god budemo 
mogli kako bi život naših sumještana bio što sigurniji i normalniji - rekao je načelnik 
općine Čačinci Alen Jurenac.

Poziv građanima za 
podnošenje zahtjeva 
za uvrštenje parcela u 

građevinsku zonu

Općina Čačinci poziva sve zainteresirane vlasnike parcela 
na području Općine Čačinci, a koje se prema sadašnjem 
Prostornom planu Općine nalaze izvan građevinske zone 
da u svrhu pripreme podataka za izradu III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čačinci mogu 
podnijeti zahtjeve za uvrštavanje parcela u građevinsku 
zonu.

Prijave se prikupljaju do 08. travnja 2022. godine u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čačinci, svakim 
radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ili putem e-mail 
adrese: opcina@cacinci.hr na propisanom obrascu iz 
privitka.

Pristigli prijedlozi razmatrat će se u odnosu na stručne 
kriterije koji obuhvaćaju usklađenost sa zakonskom 
regulativom i Prostornim planom Virovitičko-podravske 
županije, te primjerenost prijedloga prostornim 
mogućnostima i konceptu razvoja Općine.
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OPĆINE ČAČINCI I VOĆIN POKRENULE INICIJATIVU O OSNIVANJU 
ZAJEDNIČKE TURISTIČKE ZAJEDNICE  

Planiraju uspješno upravljati 
turističkim potencijalom na 

svojim područjima
U konferencijskoj 
dvora¬ni Eko 
točke Jankovac u 
nazočnosti načelnika 
općine Čačinci 
Alena Jurenca i 
načelnika općine 
Voćin Predraga 
Filića, direk¬torice 
Turističke zajed-
nice Virovitičko-
podravske županije 
Martine Jakelić, 
direktorice 
Turističke za¬jednice 
općine Čačinci Ane 

Marunice i direktora Turističke zajednice 
„Zlatni Papuk“ Tomislava Galića održan je 
sastanak na temu formalnog udruživanja 
turističkih zajednica općina Čačinci i 
Voćin.
Na sastanku se govorilo o formalnom 
udruživanju dv¬iju turističkih zajednica 
zbog racionalnijeg korištenja ljudskih, 
financijskih i prostornih resursa u turizmu 
na području tih dviju općina.
Naime, obje općine nalaze se na području 

Parka prirode Papuk, a i dva najveća 
turistička aduta djeluju up¬ravo na 
područjima tih općina – park-šuma 
Janko¬vac i Geo info centar.
- S obzirom na to da nam je Papuk jedna 
snažna turistička poveznica, sma¬tram da 
bi osnivanjem jedne racionalne turističke 
zajed¬nice došlo do zajedničke sinergije 
koja bi uspješno upravljala turističkim 
potencijalom, razvojem svojih turističkih 
proizvoda i pro¬movirala destinaciju, a što 

je i sukladno Zakonu 
o turističkim zajed-
nicama i promicanju 
hrvatskog tur¬izma 
- izjavio je načelnik 
Jurenac.

SVE VIŠE 
POSJETITELJA 

- Općina Voćin 
pozdrav¬lja tu inici-
jativu i svjesna je svih 
ogromnih potencijala 
s kojima raspolaže. 
Naime, otvaranjem 
Geo info centra u Voćin 

pristiže velik broj posjetitelja koji 
uz sam obi¬lazak posjetiteljskog 
centra traže i dodatne sadržaje na 
kojima se pod hitno mora raditi 
kako bi i domicilno stanovništvo 
ostvarilo do¬datne prihode - 
izjavio je načelnik Filić.
Sastanku je nazočio i direktor 
Turističke zajednice „Zlat¬ni 
Papuk“ Tomislav Galić koji je 
informirao prisutne o pravnom 
postupku formalnog udruživanja, 
kao i brojne pozitivne učinke koje 
im je udruživanje donijelo. Kao 
primjer dobre prakse naveo je 
općine Veliku, Kap¬tol, Bresto-
vac i Jakšić koje su se udružile u 
jednu for¬malnu turističku zajed-
nicu kojom zajedno upravljaju, te 
poštujući prostornu cjelovi¬tost 
i potrebe svake jedinice uspješno 
rade i djeluju na tom području.
- Budući da se sukladno Za¬konu 
udruživanje turističkih zajednica 
mora voditi načelom pros-
torno funkcio¬nalne cjelovitosti, 

ova inici¬jativa ispunjava sve uvjete. 
Podržavam je i smatram kako će imati 
više mogućnosti za financiranje javljajući 
se na javne pozive iz Fonda za for¬malno 
udružene turističke zajednice - zaključila 
je direktorica Turističke zajed¬nice 
Virovitičko-podravske županije Martina 
Jakelić.

Foto: Park prirode Papuk

DOM ZDRAVLJA VPŽ S GRADOM ORAHOVICOM I OPĆINAMA ZDENCI, 
ČAČINCI I CRNAC POTPISAO VRIJEDAN UGOVOR

Dom zdravlja Orahovica uz 
urologa, internista i pedijatra 

dobiva i ortopeda
U gradskoj vijećnici u Orahovici iznimno 
vrijedan ugovor potpisali su čelnici Grada 
Orahovice te općina Zdenci, Čačinci i 
Crnac s Domom zdravlja Virovitičko-
podravske županije. Riječ je o nas-
tavku suradnje za rad specijalista u 
orahovačkom Domu zdravlja.
- Potpisan je ugovor o sufinanciranju 
liječnika koji dolaze u Dom zdravlje u 
Orahovicu. Naime, do sada su to bili 
liječnici specijalisti, pedijatar, internist 
i urolog čiji je rad sufinancirao Grad 
Orahovica, a sada smo uspjeli napraviti 
model u kojem će dio troškova uz Grad 
sufinancirati i tri susjedne općine Čačinci, 
Zdenci i Crnac, s time 
da smo dogovorili i još 
jednog liječnika speci-
jalista – ortopeda.
Naime, u naš Dom 
zdravlja dolaze i 
pacijenti iz susjednih 
općina kojima će od 
sada biti znatno olakšan 
i financijski jeftiniji 
put na specijalistički 
pregled. Zahvalio bih i 
ovim putem kolegama 
načelnicima Alenu 
Jurencu, Tomislavu 
Durmiću i Mati Dam-
janu koji su prihvatili 
ovu inicijativu, kao i 
doktoru Ivici Fotezu koji nam je izašao 
u susret i puno pomogao. Ovime smo 
zadržali visoku razinu pružanja medicin-
ske usluge u našem gradu te je dodatno 
pojačali dolaskom ortopeda, koji će u Ora-
hovicu dolaziti dva puta mjesečno - rekao 
je gradonačelnik Orahovice Saša Rister.
Ugovor je u ime Doma zdravlja VPŽ 
potpisao ravnatelj dr. Ivica Fotez te 
zahvalio gradonačelniku i načelnicima na 
razumijevanju i želji da pomognu svojim 
sugrađanima.
- Ovo je uistinu velika stvar jer se liječnici 
tako mogu više približiti svojim pacijen-
tima. Svi znamo da nam je prometna 
povezanost jako loša, a Opća bolnica 
Virovitica koja bi se trebala brinuti za 
taj sekundarni dio pacijentima šireg 
orahovačkog područja doista nije na ruku. 
Dom zdravlja Virovitičko-podravske 
županije i u vrijeme mojih prethodnika, 

pa tako i ja danas, inzistiramo na toj 
suradnji s lokalnom samoupravom kako 
bi specijalisti došli u njihovu sredinu. 
Za sada u Orahovici imamo urologa koji 
dolazi dva puta mjesečno, internista koji 
se bazira na ultrazvuku trbuha i pedijatra, 
a ono što je novo, dolazak je ortopeda s 
kojim će biti moguće obaviti preglede i 
manje zahvate u Orahovici. Mogu reći da 
smo krenuli i dalje. Ideja je, naime, da u 
Orahovicu dolazi i specijalist okulist. I na 
tome radimo i nadam se da će u skoroj 
budućnosti i to biti ostvareno - rekao je 
Fotez.
Naglasio je i da je Dom zdravlja VPŽ u 
projektu telemedicine uspio osigurati 
holtere EKG-a na području Orahovice.
- Dobili smo nekoliko holtera i odlučili da 
oni budu u Domu zdravlja u Orahovici jer 
je dislocirana od središta županije. Sve 
je sada puno jednostavnije. Nakon što se 

napravi uzorak pregleda, 
pošalje se telemedici-
nom u Stanicu za srčane 
bolesti u Draškovićevoj 
ulici u Zagrebu i već 
drugi ili treći dan stiže 
natrag nalaz očitanja i to 
od vrhunskih stručnjaka 
na čelu s prof. dr. 
Goranom Krstačićem - 
zaključio je Fotez.
Načelnik općine Zdenci 
Tomislav Durmić također 
je pohvalio ovu suradnju 
te istaknuo veliki značaj 
navedenih stručnjaka za 
mještane svoje općine.

- Činjenica je da je ovo područje dislocira-
no, a znamo i da je gorivo poskupjelo i 
stoga su pacijenti u velikom problemu 
kada moraju na pregled kod nekog 
specijalista i zato je ova suradnja odlična. 
Na ovaj način ćemo jako puno pomoći 
mještanima općine Zdenci, jer zdravst-
vena skrb je nešto najvažnije za čovjeka 
- rekao je Durmić.
Potpisivanju ugovora u ime Općine 
Čačinci nazočila je pročelnica JUO-a 
općine Marija Vreš.
- Općina Čačinci uvijek podržava ovakve 
projekte. Moram pritom također na-
pomenuti da smo jedina općina u 
okruženju koja nema refundiranje putnog 
troška za odlazak u Viroviticu i zato su 
ovakvi potezi za naše mještane odlično 
rješenje - zaključila je Vreš.
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Na inicijativu Općine Čačinci započelo uređenje rijeke Krajne
Na inicijativu Općine Čačinci 
započelo je uređenje korita 
rijeke Krajne na području 
općine. Cilj je, kako je rekao 
načelnik Alen Jurenac, prije 
svega sigurnost mještana.
- Najvažnija nam je sigurnost 
naših mještana, a posebno je 
važno sanirati korita rijeke jer 
znamo kakvi problemi mogu 
nastati velikim količinama 
kiše. Radove financiraju 
Hrvatske vode, a izvođač je 
poduzeće Karašica Vučica - 
kaže načelnik Alen Jurenac. 
Iz Karašice Vučice kažu kako 
je vrijednost radova 300 tisuća 
kuna, a teku prema planu i bez 
ikakvih problema.  

POTPISANI UGOVORI S UDRUGAMA 

Dodijeljena sredstva za provedbu 
projekata i programa

U prostoru Općine 
Čačinci načelnik Alen 
Jurenac u ime Općine 
potpisao je ugovore s 
predstavnicima udruga 
civilnog društva kojima 
su temeljem prijave na 
Natječaj za prijavu pro-
jekata i institucionalnu 
podršku udrugama 
za 2022. godinu iz 
općinskog proračuna 
odobrena financijska 
sredstva za provedbu 
planiranih projekata 
i programa rada iz 
područja sporta, 
kulture i mladih te općenito razvoja civilnoga 
društva.
- Uz dodijeljene potpore i povoljniju 
epidemiološku situaciju nadam se kako će se 
nakon dvije godine ponovno moći održati svima 
nama drage manifestacije u organizaciji udruga, 
a istim udrugama ovim putem i zahvaljujemo 

što su nam nesebično stajale na raspolaganju. 
Vjerujemo kako ćemo im se na ovaj način 
barem djelomično odužiti, ali i zajedničkim 
snagama krenuti u realizaciju novih planiranih 
događaja i programa - rekao je načelnik Alen 
Jurenac.

Završeno uređenje pješačkih staza i 
parkirališta na groblju u Čačincima

Kako je i najavljeno, završena je 
izgradnja pješačkih staza 
i dogradnja parkirališta 
kod mjesnog groblja u 
Čačincima. Podsjetimo, 
vrijednost investicije je 
170 tisuća kuna, a sve je 
podmireno iz općinskog 
proračuna. Nakon 
završetka radova bilo je 
potrebno urediti okoliš te 
oprati parkiralište i staze.
- Taj dio posla odradili su 
naši vrijedni vatrogasci koji 
su danas sve oprali. Kako smo i najavili, sada kada 
je došlo lijepo vrijeme, krećemo dalje s novim radovima. Završeno je uređenje 
prilazne ceste groblju u mjestu Bukvik, a uskoro ćemo završiti i s uređenjem 
pješačkih staza i parkirališta kod groblja u mjestu Paušinci - rekao je načelnik 
općine Čačinci Alen Jurenac.

Općinama Čađavica, 
Čačinci i Crnac ukupno 

528 tisuća kuna za 
održavanje i razvoj 

predškolske djelatnosti

Središnji državni ured za demografiju i 
mlade raspisao je u veljači 2022. godine 
Javni poziv za financijsku potporu za 
održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. 
Općine Čađavica, Čačinci i Crnac na nave-
deni poziv prijavile su se kao osnivači vrtića 
na svojem području i ostvarili financijsku 
potporu. Općinama Čađavica i Čačinci dodi-
jeljeno je 220.000, a Općini Crnac 88.000 
kuna. Podsjetimo, riječ je o tri vrtića koji su 
objedinjena u Javnu ustanovu Dječji vrtić 
„Lipa“ koja ima sjedište u Čađavici.
Na svečanoj dodjeli u Zagrebu ugovore je 
načelnicima općina Čačinci Alenu Jurencu i 
Crnac Mati Damjanu uručila državna tajnica 
Željka Josić. Navedena sredstva iskoristit će 
se za financiranje plaća odgojitelja, pod-
mirenje režijskih troškova i troškova preh-
rane. Ova će potpora odlukom načelnika 
omogućiti oslobađanje roditelja od plaćanja 
za usluge vrtića u svibnju 2022. godine.

NOVA EU ULAGANJA OD 600.000 KUNA

Potpisan ugovor s izvođačem radova na izgradnji 
poučne staze od Jankovca do Slatinskog Drenovca 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju 
Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Pot-
pora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i 
okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, 
tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje 
poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 
infrastrukture“ odobrila je Općini Čačinci 
projekt izgradnje poučne staze od Jankov-
ca do Slatinskog Drenovca. Tim povodom 
načelnik Alen Jurenac nakon provedenog 
postupka javne nabave potpisao je ugovor 
o građevinskim radovima s tvrtkom TO 
“Bobica” iz Dugog Sela. Ukupna vrijednost 
radova iznosi 603.145,75 bez PDV-a, a sto 
posto iznosa financirano je EU sredstvima. 
Radovi na izgradnji počinju u svibnju, a 

rok za završetak je deset mjeseci od dana 
uvođenja u posao. 
Buduća poučna staza spajat će park-

šumu Jankovac s izletištem 
Jankovac i naselje Slatinski 
Drenovac u kojemu Park 
prirode Papuk uskoro ulaže 
značajna sredstva u vlastiti 
objekt s namjerom uređenja 
i uspostave Posjetiteljskog 
centra „Vrata Papuka“. U 
Slatinskom Drenovcu bit će 
postavljeni edukativno-re-
kreativni elementi posebice 
namijenjeni mlađim pos-
jetiteljima, međutim moći 
će ih koristiti svi uzrasti. 

Na taj način posjetiteljima će se staviti na 
raspolaganje novi proizvod koji će spajati 
dva sadržaja.

ŠIROKOPOJASNI 
INTERNET USKORO 

U SVAKOM DOMU NA 
PODRUČJU NAŠE OPĆINE

Stanovnici 
Općine Čačinci 
zajedno sa još 
sedam općina 
s područja 
Virovitičko-
podravske 
županije, do 31. 
listopada 2023. 
godine, dobit će širokopojasni internet ug-
lavnom optički, brzine od 30 do 100 Mbps. 
Ovom prilikom još jednom pozivamo sve 
buduće korisnike koji još nisu predali 
ispunjen obrazac o izvedbi priključaka svjet-
lovodne mreže koji se nalazi u letku koji je 
dostavljen na adrese korisnika, da to učine 
sto prije. U slučaju da niste dobili letak na 
vašu kućnu adresu, osim na službenoj web 
stranici općine, letak je moguće preuzeti i u 
općini. Suglasnosti za izvedbu priključaka se 
dostavljaju putem e maila na elkomnetdoo@
gmail.com ili osobno u ured Općine.
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NAKON DVIJE GODINE PAUZE, U ČAČINCE SE PONOVNO VRATIO “USKRSNI SAJAM”

Velik broj djece uživao u raznim igrama i 
druženju s uskrsnim zecom

U organizaciji Društva naša djeca Čačinci 
i Turističke zajednice općine Čačinci, u 
Sportsko rekreacijskom centru “Rupa” 
održana je danas (nedjelja) tradicionalna 
čačinačka manifestacija, “Uskrsni sajam”.
Sve je počelo postavljanjem štandova 
izlagača iz Čačinaca i Orahovice koji su 
prezentirali uskrsne ukrase. Odjednom 
se odnekud pojavio i uskrsni zeko koji je 
razveselio one najmlađe, plesao, skakutao 
i fotografirao se s njima, da bi potom bio 
i glavni lik igara za djecu među kojima i 
potrage za pisanicama.
-Presretan sam što smo uspjeli orga-
nizirati ovaj sajam, odnosno treba svakako 
pohvaliti Društvo naša djeca i Turističku 
zajednicu koji su povukli najviše. Također 
sam iznimno sretan što se okupilo jako 
puno ljudi, posebno djece i to je poka-
zatelj koliko je svima njima nedostajalo 
druženja, zabave, zadovoljstva, veselja i 
dobrog raspoloženja, posebno na otvore-
nom. Siguran sam da ćemo ovu tradiciju 
nastaviti i narednih godina – rekao je 
načelnik općine Čačinci Alen Jurenac.
Mališani su bili najsretniji, a bilo ih je iz 
cijele okolice.
-Meni je najbolji bio zeko, igrali smo se s 
njim i zezali, baš je bilo dobro – rekao je 
sedmogodišnji Ivano iz Nove Jošave.
Predsjednica Društva naša djeca Ana 
Krmpotić također je bila oduševljena 

tijekom cijelog programa.
-Presretni smo što je sajam uspio nakon 
dvije godine stanke zbog koronavirusa. 
Hvala svima koji su došli u velikom broju, 
našim izlagačima, a posebno djeci i nji-
hovim roditeljima. Po viđenom, svi su bili 
sretni i zadovoljni i zbog toga smo još više 
sretni – rekla je Krmpotić.
Vesela zabava, potraga za pisanicama 
potrajala je gotovo do večeri, a kako su svi 
rekli, hvala Bogu da je vrijeme izdržalo.
-Najviše smo se bojali vremena, na 
samom početku je bilo hladno, digao se 
neki hladni vjetar, no hvala Bogu na kraju 
je izašlo sunce i bilo je odlično. Hvala 
doista svima koji su uložili ogroman trud, 
posebno Društvu naša djeca i eto, vratili 
smo Uskrsni sajam u naše Čačince – rekla 
je na kraju direktorica Turističkog ureda 
Čačinci Ana Marunica.
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ODRŽANA AKCIJA DARIVANJA 
KRVI U ČAČINCIMA 

Jure Hodak iz 
Orahovice 105. put 

darovao krv
Klinička bolnica 
Osijek i Gradsko 
društvo Crvenog 
križa Orahovica 
organizirali su 
redovnu akciju do-
brovoljnog darivanja 
krvi u Čačincima. 
Akciji se odazvalo 58 
darivatelja, od kojih 
je njih 54 dalo krv. 
GDCK Orahovica 
od srca je zahvalio 
svim darivateljima, 
posebno Marinku 
Palovčiku, Đuri 
Selthoferu, Petru Štegeru 
i Marijani Vukovski koji 
su prvi put darovali krv te 
Juri Hodaku iz Orahovice 
koji je ovaj humani činio 
odradio 105. put.
Krv u Čačincima dali su: 
Vladimir Ajhler, Mario 
Bartolović, Tomislav 
Bašek, Juraj i Stanko 
Behin, Elena Bošnjak, Dino 
i Ivica Bušljeta, Luka Cuca, 
Matija Čačinović, Darko 
i Filip Falat, Ivan i Sven 
Farkaš, Mateja Findrik, 
Andreja i Damir Gojić, 
Vesna Grubišić, Jure Hoda, 
Goran Jovanović, Jurica 

i Mirjana Juršić, Andrija 
Klješčik, Vera Koić, Ivan 
Kolačko, Milan Križek, Ana 
Krmpotić, Mirko Krolo, 
Milan Lukić, Antun Maršić, 
Darko i Josip Mužar, 
Marinko Palovčik, Željko 
Peček, Jadranka i Željko 
Periša, Josip Rider, Hrvoje, 
Josip i Ružica Sabo, 
Tomislav Sebenji, Đuro 
Selthofer, Marko Sodar, 
Saša Stojković, Zoran 
Stražanac, Nenad i Robert 
Šošić, Petar Šteger, Milan 
Uglješić, Maja Uremović, 
Marijana Vukovski, Dragan 
Zubak, Robert Živković i 
Alen Žuženić. 

ZAPOČELA S RADOM KROJAČKA RADIONICA U JAGLACU

Cilj je zaposliti osobe s invaliditetom i jačati svijest 
zajednice o najranjivijim kategorijama

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ krajem veljače 
završila je s uređenjem prostora za krojačku radionicu u okviru projekta 
„Društveno poduzetništvo udruge Jaglac“ te započela s radom.  
- Nabavljena je oprema, a naše krojačice su oduševljene novim radnim 
prostorom, što im je dodatna motivacija za izradu novih proizvoda koji 
su vidljivi na našem Facebook profilu. Projekt je sufinancirala Europska 
unija iz Europskog socijalnog fonda, a zahvaljujući njemu bit će stavljen 

naglasak i na zapošljavanje osoba s invaliditetom kao iznimno ranjive 
kategorije te na jačanju svijesti lokalne i regionalne zajednice o socijalnoj 
ekonomiji koja se brine o najranjivijim kategorijama i njihovom lakšem 
izlazu na tržište rada - rekla je predsjednica Jaglaca Đurđa Šimatović, te 
dodala kako će projekt poticati proizvodnu djelatnost u županiji u kojoj je 
tekstilna industrija deficitarna.

Hrvatske željeznice proširit će 
propust ispod pruge i smanjiti 

opasnost od plavljenja ŠRC “Rupa“
Na inicijativu 
Općine Čačinci 
u sjedištu HŽ 
Infrastrukture u 
Zagrebu održan 
je zajednički 
sastanak predsjed-
nika Uprave Ivana 
Kršića i direktora 
Sektora održavanja 
Damira Ćavara 
s načelnikom 
Alenom Jurencem. 
Tema sastanka 
bilo je primarno proširenje propusta 
ispod željezničke pruge za kojeg se 
smatra da je uzrok plavljenja ŠRC 
„Rupa“. Naime, prilikom bujičnih 
poplava povećana je opasnost od 
plavljenja objekata u Sportskom 
centru.
Upravo iz tog razloga nedavno 
su predstavnici Hrvatskih voda i 
Hrvatskih željeznica obišli teren i 
potvrdili da postoji realna opasnost.

Uprava HŽ Infrastrukture izradit će 
projekt proširenja propusta te nakon 
ishođenja građevinske dozvole 
prionuti njegovoj rekonstrukciji. 
Također, na sastanku je razmotrena 
mogućnost uklanjanja ili davanja 
na korištenje napuštenog objekta 
koji se nalazi u neposrednoj blizini 
željezničkog kolodvora u Čačincima, 
a zatražena je i potvrda na glavni 
projekt buduće Industrijske zone 
Boćine.

VATROGASCI DVD-OVA ČAČINCI I VOĆIN
Vježba spašavanja na čačinačkim 

ribnjacima

Vatrogasne postrojbe Dobrovoljnih vatro-
gasnih društava Čačinci i Voćin održale su 
taktičku vježbu spašavanja unesrećenih 
uslijed šumskih radova. Združenim 
snagama odradili su spašavanje unutar 
dva sektora. U jednom sektoru akcija se 
odvijala na način da su vatrogasci unatoč 
lošim vremenskim prilikama oslobodili 
unesrećenog na kojeg se srušilo drvo 
prilikom izrade ogrijeva. Drugi sek-
tor obuhvaćao je najviši dio prostora i 
promatračnicu na koju se unesrećeni 
popeo pokušavajući dozvati pomoć. 

Nakon uspinjanja na vrh promatračnice 
jak vjetar odlomio je granu koja ga je ozli-
jedila te je izgubio svijest. Vatrogasci su 
imobilizirali unesrećenog te ga na siguran 
način spustili do ekipe hitne pomoći
- Današnja vježba naših vatrogasaca, 
združenih s pripadnicima DVD-a Voćin, 
imala je za cilj podići spremnost i 
uvježbanost vatrogasnih postrojbi koje 
pripadaju dijelu Parka prirode Papuk te 
se na taj način spremamo za eventualne 
akcije uslijed navedenih nezgoda - rekao 
je zapovjednik DVD-a Čačinci Siniša Ileš.

ODRŽANA JE IZBORNA 
SKUPŠTINA HVIDRA-e, 
STJEPAN VARAŽDINAC 

NOVI-STARI PREDSJEDNIK

U Multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, a 
u nazočnosti brojnih članova održana redovna 
izvještajna i izborna godišnja Skupština HVIDRA-e 
Orahovica. Skupštini su također nazočili i mnogo-
brojni gosti, među kojima i gradonačelnik Orahovice 
Saša Rister, načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, 
Mato Bubaš predsjednik Zajednica udruga i članova 
HVIDRA-i VPŽ, te predstavnici udruga proizišlih iz 
Domovinskog rata.
Sve ono što je HVIDRA Orahovica radila u 2021. go-
dini, okupljenima je prezentirao predsjednik Udruge 
Stjepan Varaždinac, koji je odmah na početku svog 
izlaganja naglasio kako je protekle godine, a isto kao 
i 2020. godine, bilo manje aktivnosti, sve izazvano 
pandemijom COVID-a 19. Rekao je kako su s nekoliko 
braniteljskih udruga imali izuzetno dobru suradnju, 
a s kojima su obilježavali godišnjice stradavanja 
branitelja i odazivali se na sve obljetnice u organizaciji 
Grada i Općina. Rad udruge u njihovim prostorijama 
također je nesmetano radio bez obzira na pandemiju, 
te su kako je rekao cijelu godinu svim braniteljima i 
njihovim obiteljima bili na raspolaganju i pomagali 
oko njihovih problema . Varaždinac je rekao i to kako 
je HVIDRA-i prošao projekt prema Nacionalnoj zak-
ladi, te uz njihovo financiranje i sufinanciranje grada 
Orahovice, općina Čačinci, Crnac i Zdenci, isplaćuju 
plaću tajnice, a koja se pokazala itekako bitna u radu 
udruge. Na koncu se Varaždinac zahvalio svima koji 
su sudjelovali u radu, rekavši kako se nada da će se 
narednih godina nastaviti jednako dobra suradnja s 
Gradom i Općinama, jer samo tako svi skupa mogu 
provesti zacrtane planove.
Orahovačka HVIDRA u 2021. godini raspolagala je s 
ukupno 83.379 kuna, a najviše sredstava uprihodili su 
iz Proračuna lokalne samouprave, ukupno 36.929 kn 
i iz državnog Proračuna, odnosno projekata 34.490 
kn. Svi ostali prihodi su od godišnje članarine i od 
Virovitičko-podravske članarine, rekao je u svom 
izlaganju Ivan Grgurić.
Plan rada udruge za tekuću 2022. godinu i dalje 
će se svoditi na pomoć svim braniteljima sa 
šireg orahovačkog područja. Također u planu je 
obilježavanje svih godišnjica, kako obilježavanja 
stradavanja branitelja tako i svih državnih praznika. 
Varaždinac je naglasio i to kako će se i u budućnosti 
javljati na sve natječaje vezane za udruge proizišle 
iz Domovinskog rata, te da će udruga i nadalje biti 
otvorena svakog dana, a kako bi bili na raspolaganju 
svima kojima je to potrebno.
Jučerašnja Skupština bila je i izborna, a kako nije bilo 
drugih kandidata osim njega, novi četverogodišnji 
mandat pripao je Stjepanu Varaždincu, dok će 
funkciju dopredsjednika HVIDRA-e obnašati Damir 
Vratković.
Na kraju Skupštine obratili su se i mnogobrojni gosti, 
koji su izabranima poželjeli sreću u daljnjem radu. 
Nazočne je pozdravio i načelnik Alen Jurenac, kazavši 
kako njihovu potporu imaju, te da su vrata općine 
Čačinci braniteljskim udrugama uvijek otvorena i da 
su otvoreni za suradnju u svakom pogledu.

Na temelju odredbi Odluke o komunal-
nim djelatnostima općine Čačinci i pov-
jeravanju obavljanja komunalne djelat-
nosti dimnjačarske službe te Odluke o 
dimnjačarskoj službi, trgovačko društvo 
Papuk d.o.o. Orahovica krenulo je s  
radovima na području općine Čačinci s 
danom 16. veljače 2022. godine.
Sukladno Odluci o dimnjačarskoj 
službi korisnici usluga, prilikom prvog 
dolaska dimnjačara dužni su ovlaštenom 
dimnjačaru dati točne podatke o broju i 
vrsti dimovodnih objekata, koji su u stal-
noj ili povremenoj upotrebi te omogućiti 
pristup svim tim objektima kao i točne 
podatke o izmjenama u korištenju 
dimovodnih objekata tijekom ogrjevne 
sezone.
Radi redovitog čišćenja dimovodnih 
objekata pristup do njih kao i otvora za 
čišćenje (vratašca) mora biti uvijek slo-
bodan. Otvor za čišćenje dimnjaka mora 
se nalaziti na mjestu koje osigurava sigu-
ran rad na čišćenju dimnjaka (podrum, 
tavan, prizemne prostorije). Ukoliko je 
dimnjak izveden na način da se čišćenje i 
kontrola mogu obaviti jedino pristupom 
preko ili s krova, vlasnik objekta obvezan 
je na krovu postaviti elemente za siguran 
pristup i rad na čišćenju dimnjaka u 

roku godine dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke. Korisnici usluge ne 
smiju sprječavati pristup ovlaštenom 
dimnjačaru do mjesta čišćenja dimovod-
nih objekata niti ga smetati u vršenju 
njegovih poslova.
Obavezna usluga čišćenja dimo-
vodnih objekata vršit će se dva puta 
godišnje, a korisnici dimnjačarske 
usluge dužni su za obavljenu uslugu 
ovlaštenom dimnjačaru plaćati uslugu 
prema utvrđenom cjeniku. Naknada 
za dimnjačarske usluge naplaćuje se 
po izvršenoj usluzi odmah uz izdavanje 
fiskalnog računa.
Cijena obveznog čišćenja jednog dimo-
vodnog objekta (dimnjaka) iznosi 35,00 
kuna sa uračunatim PDV-om + 15,00 
kuna čišćenje taložnice po potrebi.
Za dimnjačarske usluge obavljene na 
zahtjev korisnika, izvan propisanog 
vremena i utvrđenih rokova redovnog 
čišćenja, plaća se uvećani iznos cijene.
Plan čišćenja dimnjaka objavljuje  se 
svaki tjedan na Internet stranicama 
trgovačkog društva Papuk d.o.o. Ora-
hovica: www.papuk-doo.hr .
Više informacija možete dobiti na broj: 
098 / 904 - 0180

Isplata uskrsnica korisnicima zajamčene minimalne 
naknade i umirovljenicima s nižim mirovinama

Korisnicima zajamčene minimalne naknade 
centra za socijalnu skrb i umirovljenicima s 
tuzemnom i/ili inozemnom mirovinom do 
2.000,00 kn mjesečno, s područja općine 
Čačinci, isplatila je  povodom uskršnjih blag-
dana, jednokratni iznos od 200,00 kn.

OBAVIJEST O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI NA 
PODRUČJU OPĆINE ČAČINCI
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SPORT  I   I   UDRUGA "JAGLAC"

UDRUGA „JAGLAC“ ZAPOČELA OBILJEŽAVANJE 20 GODINA RADA 

Đurđa Šimatović i dalje predsjednica
Udruga „Jaglac“ održala je u višenamjenskoj dvorani u Orahovici 
redovnu izborno-izvještajnu skupštinu. Budući da Udruga ove 
godine slavi svoj veliki 20. rođendan koji će cijelu godinu biti protkan 
nizom sadržaja, tom je prigodom premijerno pušten kratki film o 20 
godina Jaglaca pod nazivom „20 žutih godina“. U samo 16 minuta 
tom je prigodom viđeno sve; kako je „Jaglac“ nastao, kako je rastao 
tijekom godina boreći se nizom problema, pa sve do danas kada su 
respektabilna udruga s velikim humanim srcem.
U nastavku je vodstvo Udruge podnijelo izvješće o radu te financijsko 
izvješće za 2021. godinu u kojima je bilo vidljivo kao je Udruga bila 
više nego aktivna i u proteklom razdoblju čineći sve kako bi svojim 
članovima uljepšali i olakšali život.
- Kao i uvijek naš tim je vrijedno radio, stvoreno je niz vrijednih 
projekata i zadržano je ono što je nama najvažnije, a to je da naši 
članovi i dalje s osmijehom dolaze u prostor udruge i borave u njoj. 
Krajem prošle godine pokrenuli smo i projekt pod nazivom ”Društveno 
poduzetništvo Udruge Jaglac“ u sklopu natječaja Europskog socijalnog 
fonda „Jačanje društvenih poduzetnika-faza 1” Vrijednost projekta 
je 1.025.104,66 kuna, čime smo uredili i pokrenuli našu krojačku 
radionicu u kojoj danas rade naši članovi. I ovim putem od srca 
zahvaljujem svima koji su pomogli našoj udruzi, našim djelatnicima te 

posebno volonterima - rekla je, između ostalog, Šimatović. 
Uslijedio je potom izborni dio skupštine u kojem je izabrano novo 
vodstvo. Dužnost predsjednice i u novom mandatu obnašat će Đurđa 
Šimatović, dopredsjednica će i dalje biti Ana Kukuruzović-Boljkovac, za 
tajnika je izabran Robert Terfaloga, a za članove Upravnog odbora uz 
Šimatović, Kukuruzović-Boljkovac i Terfalogu još su izabrani Svjetlana 
Krmpotić, Mirjana Buneta Knežević, Anđelko Cvijetović i Nives 
Katalinić kao predstavnica Grada Orahovice.
- Borit ćemo se i dalje svim snagama da bi našim članovima bilo 
što bolje. Puno toga smo postigli, a sada moramo ići još jače i bolje. 
Vjerujemo da to svi zajedno možemo - rekla je nakon izbora nova/stara 
predsjednica Đurđa Šimatović. 
U „Jaglac“ se nakon punih 20 godina vratila i jedna od osnivačica 
Mirjana Buneta Knežćević.
- Ponosna sam na te prve dane u kojima smo uspjeli pokazati da su 
osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravni stanovnici našeg grada, 
da smo im uspjeli pružiti aktivnosti i sadržaje koje nisu imali svojim 
obiteljima. I danas osjećam radost i veselje što sam kao defektolog 
sudjelovala u osnivanju i upravo sam se zbog te neizmjerne radosti 
ponovno vratila pomoći ovim divnim ljudima - zaključila je Buneta-
Knežević.      

Nove vrhunske rezultate ostvarili su 
Streličari grofa Jankovića iz Čačinaca. 
U proteklom razdoblju sudjelovali su 
na čak tri natjecanja, među kojima i na 
Prvenstvu Hrvatske, te su ukupno os-
vojili tri zlatne i jednu srebrnu medalju.
Streličari grofa Jankovića nastupili su 
na turnirima u Zagrebu, Sisku i Kutini. 
Mario Gradinjan je u Sisku osvojio 
zlatnu medalju, a u Kutini Franjo Mol-
nar zlatnu i Goran Parašilovac srebrnu 
medalju. Vrhunac je bio u Novom 
Marofu gdje je održano Prvenstvo 
Hrvatske u dvoranskom streličarstvu 
kao završni turnir u ovoj sezoni. Na 
njemu su nastupili Zoran Špalj, Mario 
Gradinjan i Goran Parašilovac. Zlatnu 
medalju i titulu prvaka Hrvatske u jakoj 
konkurenciji, kategorije Olimpijski luk 
veterani, osvojio je Goran Parašilovac i Čačinci 
tako ponovno imaju prvaka Hrvatske.

- Ovo mi je posebna nagrada jer je natjecanje 
bilo doista jako i kvalitetno. Pucala su četiri 
najbolja u Hrvatskoj, iz klubova iz Zagreba, 

Čakovca i nas iz ‘malih’ Čačinaca. Imao 
sam najbolji skor u pucanju i onda je 
krenulo raspucavanje. Tu se trebalo 
maksimalno ‘preznojiti’. Dao sam sve od 
sebe, imao maksimalnu koncentraciju 
i na kraju je sve ispalo odlično. Sve su 
to vrhunski pucači i nije bilo nimalo 
lako, ali presretan sam što sam se baš ja 
popeo na najvišu stepenicu pobjedničkog 
postolja - kaže prvak Hrvatske Goran 
Parašilovac te pohvaljuje i sve svoje klup-
ske kolege na odličnim rezultatima.
- Mi smo mali klub i financijski ne 
možemo sudjelovati na svim turnirima, 
stoga je osvajanje medalja gdje god 
da se pojavimo doista velika stvar za 
nas. Čestitam svim kolegama, Mariju, 
Zoranu i Franji, koji su odlično pucali na 
ta tri turnira. Zatvorili smo dvoransko 

natjecanje i sada krećemo na vanjske terene - 
zaključio je Parašilovac. 

GORAN PARAŠILOVAC PRVAK HRVATSKE U VETERANSKOM OLIMPIJSKOM LUKU

Nije bilo nimalo lako, za mene je ova 
nagrada zaista posebna

Košarka 3 HKL Istok

Čačinci na nogama, stigao još jedan košarkaški naslov
Košarkaški Mladosti iz Čačinaca pobjedom su protiv izravnog 
konkurenta, momčadi Vladislavaca, osvojili naslov prvaka 3 HKL 
Istok. Jako tvrda i neefikasna utakmica tijekom svih 40 minuta. Puno 
promašenih čistih zicera i otvorenih šuteva, grešaka u dodavanjima, no 
sve se to zabravi kada je semafor na koncu u zelenom. Mladost je slavila s 
10 koševa razlike 57:47, po četvrtinama 12:8, 15:17, 8:7 i 22:15.
Pogotke za Mladost postigli su Miroslav Radaković 8, Mario Jukić 7, 
Ivan Nekić 20, Luka Jerbić 12, Adriano Jukić 4, Mihael Nikolić 4, i Vlado 
Cingel 2.
 Za nas je ovo veliki uspjeh, svaki naslov treba proslaviti pa ćemo tako i 
ovaj, na kraju natjecanja. Čestitam svim momcima na zalaganju i trudu. 
Lijepo je danas biti član našeg Košarkaškog kluba – poručili su čelnici 
čačinačkog košarkaškog ponosa.

POD ‘PALICOM’ LUKE JERBIĆA, U ČAČINCIMA ‘RASTE’ NOVA, IZNIMNO 
TALENTIRANA GENERACIJA KOŠARKAŠICA

Mlade igračice obožavaju košarku i 
jedva čekaju svaki novi trening

Malo slavonsko mjesto Čačinci, samo 
je po površini malo, ali po svemu 
ostalom veliko i značajno. Sport je 
uvijek bio veliki promotor ovog mjesta 
i to posebno košarka.
Košarkaški klub Mladost Čačinci od 
svog osnutka 1981. godine niže odlične 
košarkaške rezultate, pa se tako u 
Čačincima u nekoliko navrata igrala 
drugoligaška košarka, a 2011. Mladost 
je igrala kvalifikacije za 1. hrvatsku ligu 
nastupajući na prvoligaškim parketima 
poput legendarnog šibenskog 
Baldekina gdje su se na tribinama iz 
petnih žila Čačinačkih alkosa orile 
“Čačinačke uske staze”.
Košarka je definitivno najtrofejniji 
čačinački sport i nikada se ovi 
entuzijasti, ljubitelji košarke nisu 
predali pa niti danas. Danas je košarka 
u Hrvatskoj na marginama, u Slavoniji 
aktivno radi šest do sedam klubova 
među kojima ponosno i čačinačka 
Mladost.
Muška seniorska ekipa igra nekada 
zvanu B1, a danas 3. mušku ligu 
Istok u kojoj su već drugu sezonu 
za redom na prvom mjestu. No, ova 
priča pripada onom drugom dijelu 
više nego uspješne čačinačke košarke, 
one ženske. Bilo je i tu velikih uspjeha, 
posebno u generaciji sestara Budim, 
Antonele i Elene kada su osvajale 
prva državna mjesta na školskim 
natjecanjima, a Antonela je bila i 
prvotimka prvoligaša Požege. Danas 
u školi košarke djevojčica trenira 
tridesetak igračica od 10 do 14 godina, 
a trener ima je današnji prvotimac 
seniorske ekipe Luka Jerbić.
– Ova generacija je sada zajedno već 
pune tri godine. S onim još mlađima 

radi naš legendarni košarkaš Siniša Ileš 
koji vodi i dječake mlađe od 10 godina. 
Uzrast djevojčica s kojima ja radim, 
trenira tri puta tjedno, i mogu reći da 
su odlične. Sjajno napreduju, a ono što 
me veseli je što one obožavaju košarku, 
uživaju u ovome sportu i jedva čekaju 
svaki novi trening – kaže trener Jerbić.
Ističe kako je najveći problem ove 
generacije konkurencija, odnosno 
upravo to što je nema, točnije ove 
talentirane djevojčice nemaju s kim 
igrati utakmice.
– Tri godine radimo, a nemamo lige 
i time nema utakmica, kontinuiteta 
i što je najvažnije natjecateljskog 
duha. Organiziramo im prijateljske 
utakmice, neki turnir, ali sve je to 
premalo. Pomogne nam Ženski 
košarkaški klub Virovitica s kojom 
prijateljskom utakmicom i na tome im 
se zahvaljujem. Drugi još veći problem 
je onaj financijski i to za cijeli klub. 
Jedva imamo sredstava da seniorska 
momčad igra ligu, a kamoli da još mi 
negdje nastupamo. No, ipak nadam se 
da će se to promijeniti ubrzo i to već od 
sljedeće sezone – kaže Jerbić.
Ovom prigodom istaknuo je i planove 
za ovu i naredne godine.
-Planovi su nam skromni i jednostavni, 
uključiti i cure i dečke u sustav 
natjecanja. Curama samo fali iskustva 
da budu bolje, zato planiramo da, ako 
je ikako moguće, igraju ligu od rujna 
mjeseca. Dat ćemo sve od sebe da se to 
ostvari jer to je šlag na tortu cijele ove 
priče – zaključuje Jerbić i s osmijehom 
odlazi odraditi još jedan trening sa 
svojim košarkašicama jer kako kaže, 
bez obzira na sve, svi zajedno idu 
hrabro naprijed i nema predaje.

Košarkaši čačinačke 
Mladosti trijumfom 
protiv Vladislavaca 

otvorili vrata naslovu

Košarkaši čačinačke Mladosti u sklopu 11. kola 3. muške 
košarkaške lige Istok na svom parketu ugostili su momčad 
Vladislavaca, izravnog konkurenta za naslov prvaka. Bila 
je to utakmica u jednom smjeru, onom čačinačkom, jer su 
Mladostaši od prve minute držali rezultat na svojoj strani, 
posebno igrajući odličnu obranu vođeni odličnim Miroslavom 
Radakovićem koji je samo u prvoj četvrtini zalijepio četiri 
blokade.
U napadu je u početku malo ‘štekalo’, no kada su se ruke 
zagrijale, tricu je zabio Nekić, dva ulaza Radaković pa potom 
i Mario Jukić. Ipak, u sredini utakmice gosti su se uspjeli 
primaknuti na egal – 44:44, no tada je odličnu rolu odigrao 
‘play’ Luka Jerbić koji ‘stavlja’ sedam poena u nizu i ponovno 
odvodi Mladost u ‘mirne vode’. Na kraju lijepih i okruglih +10, 
odnosno 57:47, a u redovima Mladosti najefikasniji bio je Ivan 
Nekić s 20 koševa, Luka Jerbić zabio je 12, Mario Jukić 8, 
Radaković 7, Nikolić i Adriano Jukić po 4 te Cingel 2.
-Ovo je vrlo važna pobjeda za nas jer smo praktički osigurali 
naslov prvaka. Naime, pred nama su još dva kola, ali s 
ekipama od kojih smo puno jači i koje smo već dobili s velikim 
razlikama. Vladislavci su jedina ekipa koja nam je prijetila i 
jako su dobri i kvalitetni. Ipak, presudilo je naše iskustvo i veća 
kvaliteta. Čestitam momcima na odličnoj igri i važnoj pobjedi 
– rekao je trener Mladosti Mario Anđelić.
Čovjek koji je ‘prelomio’ utakmicu, Luka Jerbić, ovako je vidio 
susret…
-Vidjelo se od prve minute da smo bolja momčad, no malo su 
ruke drhtale u početku pa smo promašivali otvorene šuteve. 
Ipak, u nastavku je krenulo, obranu smo odigrali odlično, u 
napadu je počelo ulaziti i zasluženo smo na kraju slavili. Sada 
treba ozbiljno odraditi dvije preostale utakmice pa podići taj 
pokal – rekao je Jerbić.
Mladost je prva s 19 bodova i skorom 9:1 te ima i utakmicu 
manje od drugoplasiranih Vladislavaca sa 18.
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DOGAĐAJI I   I   LITTLE HOUSE

Sve je više ljudi koji svoj 
mir pronalaze u prirodi, bez 
mobitela i druge tehnologije. 
Jednostavno uživaju u čistom 
zraku i potpunom opuštanju. 
Sinonim za takav odmor je 
Park prirode Papuk koji se 
nudi sam od sebe, a kada ga 
dotakne prijateljska ljudska 
ruka, onda dobiva novu di-
menziju svoje ljepote. Tako 
je krajem prošle godine Park 
prirode dobio novi smještajni 
kapacitet i to ne bilo kakav, 
nego onaj koji diše s prirodom i ovim podne-
bljem. Naime, na samom ulazu u Park prirode 
Papuk, u neposrednoj blizini park-šume Jank-
ovac, u selu Slatinski Drenovac, uređena je i 
otvorena posebna kuća pod nazivom „Little 
house on Papuk“.
- Naša kuća za odmor može primiti četvero 
gostiju, a dobrodošli su i kućni ljubimci. 
Uz kuću se nalazi velika natkrivena terasa 
za uživanje u pogledu na obližnju šumu i 
uživanje u mirnim papučkim večerima. Kuća 
je u potpunosti opremljena i uređena s puno 
pažnje i ljubavi. Želja nam je bila stvoriti 
topao i ugodan prostor gdje će se gosti osjećati 
kao u svom drugom domu. Po reakcijama 
naših prvih gostiju, drago nam je da smo u 
tome i uspjeli. Puno smo energije, truda i 
manualnog rada uložili u lijepe detalje koji 
kući daju poseban ugođaj. Svima su najzanim-
ljiviji upravo restaurirani komadi namještaja 
koje smo pronalazili i otkupljivali po našim 
selima, a neki su bili i naši. Na ovaj način 
sačuvali smo ih od propadanja, dali im novu 
vrijednost, te smo sretni što smo na taj način 
uspjeli sačuvati i dio tradicije - kaže vlasnica 
Marika Marić, inače poznata kao članica 
HGSS-a Stanice Orahovica.
Marika odaje kako je ideja kućice na selu njen 
dječji san, ali naglašava da kao dijete, u ono 
vrijeme, nije mogla niti pretpostaviti da će biti 
na ovom mjestu.
- Kako su me ljubav prema prirodi, hobiji, 
kasnije i posao vezali uz naš Papuk, godi-
nama sam na putu prema obližnjim plani-
narskim stazama i vrhovima prolazila kroz 
Drenovac i nikako mi nije bilo jasno kako 
njegov turistički potencijal još nije prepoznat. 
Iskreno sam vjerovala da će se ondje ipak 

nešto pozitivno dogoditi, 
jer biti u geoparku pod 
zaštitom UNESCO-a 
i u parku prirode je 
uistinu povlastica i 
ogromno bogatstvo u 
emotivnom smislu, ali i 
prednost u turističkom, 
odnosno poslovnom - 
nastavlja Marika, kojoj 
je upravo Park prirode 
Papuk puno pomogao 

u ostvarivanju sna svojim projektima koje je 
javna ustanova realizirala i velikim radom na 
promociji ovoga područja zahvaljujući čemu 
posjećenost svake godine ruši rekorde.
- Zaista vjerujem da nema kutka u Lijepoj 
Našoj do kojeg glas o ljepotama i jedinstvenim 
lokalitetima Papuka nije došao. Vesele nas i 
novi najavljeni projekti upravo za naše selo, 
a neki od njih počet će već ovog proljeća. Oni 
će zasigurno privući nove goste, a time će i 
projekt naše „Little house on Papuk“ dobiti 
smisao. Svakako, naša želja je ipak održivi 
turizam. Ne želimo konzumerizam pod svaku 
cijenu, mislim da svi zajedno moramo prven-
stveno čuvati našu prirodu i razmišljati o tome 
kakvu je ostavljamo budućim generacijama - 
poručuje Marika, a ovom pričom oduševljena 
je i Javna ustanova Parka prirode Papuk.
- Otvaranje nove kuće za odmor „Little 
house on Papuk“ je kao primjer onoga u što 
smo odavno vjerovali, a sada se i ostvaruje. 
Lokalno stanovništvo prepoznalo je turistički 
potencijal Parka prirode Papuk te se odvažilo 
na iskorak u pružanju usluga smještaja. Zado-
voljni ljudi koji su ljepote Papuka prepoznali 

i pretvorili u priliku za egzistiranje dodatno 
povećavaju vrijednost našeg parka koji je 
najposjećenija slavonska turistička desti-
nacija. Nadamo se da je pred nama još puno 
ovakvih priča - kaže ravnatelj Alen Jurenac. 
Marika Marić otvoreno kaže kako su ona i 
njena obitelj na samom početku ove priče, 
ali su i jako entuzijastični, imaju puno upita i 
lagano popunjavaju svoj ovogodišnji kalendar.
- Svjesni smo da do našeg cilja neće biti samo 
mirisno cvijeće i zelena trava. Kod nas ljudi 
tek trebaju osvijestiti činjenicu da se i u ovom 

dijelu Slavonije može razvijati turizam. Mi 
sami nećemo moći puno, budimo realni, 
ne možete baš živjeti od jedne male kuće 
za odmor, ali sigurno možete nadopuniti 
kućni budžet i tko zna gdje vas to može 
odvesti. Nas jako veseli svaki pomak u selu, 
u županiji i cijelom Papuku! Voljeli bismo 
da se ljudi odvaže i krenu u ovom smjeru. 
Time će dobiti cijela zajednica, i vinari i 
medari i mali poljoprivredni proizvođači, 
restorani i serviseri bicikala, karikiram malo, 
ali i to je točno. Svoj dio kolača dobit će i 
općina i županija, a taj će dio valjda onda 
vratiti kroz poboljšanje infrastrukture, kroz 
uređenje mjesta… Nama se to čini kao win-
win situacija i jednostavno ne želimo uopće 

razmišljati da će biti drugačije - optimistična 
je kao i uvijek Marika, te na sebi svojstven 
način opisuje tu neodoljivu netaknutu prirodu 
Papuka i svoju malu kućicu iz bajke.
- U ovom kutku svemira život sigurno sporije 
teče. Kod nas je najčišća voda za piće koja 
izvire gore na Papuku. Kod nas gotovo da 
nema svjetlosnog zagađenja pa satima možete 
uživati u milijunima zvijezda na noćnom 
nebu. Kod nas, kad je sezona, iz dvorišta 
slušate riku jelena. Kod nas nema mobilnog 
signala pa se možete totalno isključiti (imamo 
internet ako ga želite). Nedaleko nas nalaze se 
stotine kilometara planinarskih, biciklističkih 
i konjičkih staza, srednjovjekovne utvrde, 
najljepša gorska dolina s dva čarobna jezera i 
impozantnim slapom, gorski potoci, stoljetne 
bukove šume i još puno toga za otkriti i 
doživjeti na našem Papuku i u blizini „Little 
house on Papuk“ - zaključila je HGSS-ovka 
s osmijehom ili možda bolje možemo reći, 
šaptačica Papuku Marika Marić.

LITTLE HOUSE ON PAPUK  
Kućica iz bajke u srcu Papuka

Maestro Šime i mali vrtićanci u 
odličnoj glazbenoj radionici

U Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica, 
Područnom odjelu Čačinci održana 
je glazbena radionica za djecu starije 
vrtićke skupine. Radionicu je održao 
poznati čačinački glazbenik Šime Milo-
vac, koji je svoje male sumještane želio 
upoznati s raznim glazbenim instrumen-
tima.
- Cijeli vrtićki dan bio je posvećen glazbi, 
osluškivanju zvukova različitih instrume-
nata poput udaraljki, gitare, klavijature i 
harmonike. Djeca su imala mogućnost i 
sama proizvoditi zvukove na ponuđenim 
instrumentima, te izraditi vlastiti in-

strument – zvečku od plastične cijevi i 
prirodnih materijala. U skupini je vladala 
pozitivna atmosfera te su djeca poželjela 
ponoviti aktivnosti - rekao je vidno sretni 
maestro Šime te dodao kako je ovo samo 
početak ”jednog divnog prijateljstva”.
- Ovo je zasigurno početak jedne dobre 
suradnje s Dječjim vrtićem, jer svoje 
znanje i glazbene kompetencije želim 
podijeliti s djecom i osvijestiti ih koliko 
je prisutnost glazbe u našem okruženju 
važna za dječji odgojno-obrazovni rast 
i razvoj. Glazbom djecu odgajamo - 
poručio je Šime Milovac.

KUD-u ČAČINCI  

Ministarstvo kulture i medija odobrilo 10 
tisuća kuna za izradu ženske narodne nošnje

Iznosom od 10 tisuća kuna Mini-
starstvo kulture i medija sufinan-
cirat će izradu ženske čačinačke 
nošnje. Jedan je to od 307 progra-
ma kulturno-umjetničkog amater-
izma odabranih među 603 pristigle 
prijave na Poziv za predlaganje 
javnih potreba u kulturi Republike 
Hrvatske za 2022. godinu.
Članice i članovi KUD-a Čačinci 
čuvari su folklorne baštine, pje-
sama i plesa čačinačkoga kraja. Iza 
pola stoljeća rada društva su mnogi 
nastupi, gostovanja i priznanja. 
Preostala potrebna sredstva bit će 
osigurana u redovnom financiranju 
udruge iz općinskog proračuna.

OPĆA OPASNOST 
I TS DYACO ZA 

DANE OPĆINE U 
ČAČINCIMA

Dani općine ove će godine biti obilježeni prigod-
nim višednevnim programom koji će sadržavati 
različita zbivanja. Od 10. do 19. lipnja Turistička 
zajednica Općine Čačinci zajedno sa svim 
udrugama s područja Općine  pripremit će niz 
kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja za sve 
naše sumještane i goste. 
Organizacijom višednevnih aktivnosti na pose-
ban će se način proslaviti Dani općine i blagdan 
Presvetog Trojstva zaštitnika čačinačke župe i 
blagdan Tijelova.
Na blagdan Presvetog Trojstva uz niz sadržaja, 
u središtu Čačinaca bit će održan koncert Opće 
Opasnosti, dok za blagdan Tijelova uz tradicio-
nalnu smotru folklora očekujemo dobru zabavu 
uz tamburaški sastav Dyaco.
Detaljan program obilježavanja Dana općine 
Turistička zajednica predstavit će početkom 
svibnja.



ČAČINCI INFO   I   2120   I   ČAČINCI INFO

VRTIĆ I   I   ŠKOLA

Nakon 44 godine radnog staža odgojiteljica Vlasta 
Perković iz Čačinaca otišla u zasluženu mirovinu

Dobra duša čačinačkog vrtića Vlasta 
Perković otišla je u zasluženu mirovinu 
nakon 44 godine marljivog i brižnog 
rada. Od tete Vlaste oprostila su se njena 
djeca, načelnik Alen Jurenac i ravnateljica 
Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica Ana 
Krmpotić.
- Često mi je znala spominjati kako joj je 
od svih generacija u najvećem sjećanju 
ostala djevojčica Nataša, kći gospođe 
Branke. Prema njoj je osjećala posebnu 
ljubav, vodila je svaki dan sa sobom u vrtić 
i iz vrtića. Tridesetak godina kasnije i sama 
sam se našla rame uz rame s odgojitelji-
com Vlastom, završivši preddiplomski 
studij ranog i predškolskog odgoja i obra-

zovanja. Tijekom godine dana stažiranja 
odgojiteljica Vlasta poticala me da upišem 
i diplomski studij. Da ona nije bila toliko 
uporna, ja sigurno ne bih danas bila ovdje 
gdje jesam. Ne znam bih li to definirala 
kao sudbinu ili puku slučajnost, ali moram 
vam otkriti najvažniji detalj: gospođa 
Branka, prva Vlastina čačinačka obitelj, 
moja je baka, a djevojčica Nataša koju je 
odgojiteljica Vlasta svaki dan vodila u vrtić 
je moja majka. Život je zaista čudan i piše 
čudne, ali lijepe priče. Od odgojiteljice 
Vlaste oprostili smo se uz mnogo suza i 
zagrljaja, te joj pripremili malo glazbeno 
iznenađenje. Naš Čačinčanin Šime Milo-
vac odsvirao joj je pjesmu Zlatnih dukata 
„Divne godine“. I zaista su bile divne. 
Izazovne, pune dječjeg smijeha i mašte, a 
ona je ta koja ih je upotpunila. Hvala joj 
na tome - rekla je Ana Krmpotić te svojoj i 
čačinačkoj teti Vlasti uputila poruku: 
- U temelje jednog vrtića, jednog mjesta, 

utkan je život koji se bavio profesijom u 
kojoj se sporije stari, jer raditi s djecom 
znači uvijek biti na izvoru mladosti i 
energije. Zbog vas koji ste gradili mnoge 
živote, zbog nas koji danas nastavljamo 
graditi, upućujemo vam beskrajnu zah-
valnost u ime svih generacija s kojima ste 
sanjali, voljeli, učili i živjeli. Hvala vam na 
svakoj prilici koju ste pružili da se profe-
sionalno izgrađujemo u toplom, stabilnom 
okruženju. Hvala vam na podršci i razumi-
jevanju, na trudu koji ste ulagali u mnogu 
djecu i vjerovali u njih. Vrlo brzo su prošle 
44 godine, pomalo su zaboravljene sve 
pjesme, recitacije i igre koje ste nas učili, 
ali ono što nije prošlo, uspomene su koje 
su nas usmjeravale da otkrijemo sebe i 
krenemo putem života. Hvala vam što ste 
na tom putu koračali uz nas i brinuli o 
nama. Sada brinite za sebe i svoju obitelj. 
Uživajte u svakom novom danu koji je 
pred vama, ali nikada nemojte zapostaviti 

ono djetinje u sebi. To je smisao svega. 
To je vjetar koji vas tjera naprijed i 
nikada ne dopušta da ostarite duhom. 
To vam žele vaša djeca, generacije od 
1977. do 2022. godine - poručila je 
Krmpotić.
Načelnik Alen Jurenac također je prve 
dane igre i smijeha proveo uz tetu 
Vlastu:
- Puno je sada emocija oko svih nas. 
Kada danas gledam tetu Vlastu, kao da 
je gledam onog prvog dana kada sam 
došao u vrtić. Uvijek isti, najveći osmi-
jeh, puno ljubavi, dobrote i strpljenja, 
uvijek je imala vremena i ljubavi za sve 
nas. Ponosan sam što sam prošao, kako 
se kaže, kroz njene ruke. Puno sam od 
nje naučio, prije svega kako sve životne 

probleme i nedaće treba proći s osmije-
hom. Želim joj još puno zdravlja, da još 
godinama bude s nama. Vrtić će uvijek biti 
njezin drugi dom, a mi svi zajedno njena 
djeca. Hvala vam, teta Vlasto, od srca za 
sve - rekao je načelnik Alen Jurenac.
Teta Vlasta je bila iznimno dirnuta 
oproštajnom gestom i teška srca se opros-
tila od vrtića u kojem je provela tolike 
godine svoga života.
- Doista sam dirnuta ovim znakom pažnje 
moje djece. Ma bit ću vam iskrena, u 
svima njima, Alenu, Ani i svim ti danas 
odraslima Čačinčanima i danas vidim onu 
malu djecu s velikim krupnim, uplakanim 
očima kada su sa strahom i oprezom 
dolazili prvi dan u vrtić. Nadam se da sam 
uspjela na svu svoju djecu prenijeti ono 
što nosim u srcu, a posebno mi je drago 
što je većina njih danas uspjela u životu, 
što su prekrasni, pametni i uspješni ljudi - 
zaključila je teta Vlasta Perković.      

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša 
u Čačincima s pravom nosi ime ovog 
velikana hrvatske 
književnosti jer po 
svojim aktivnostima i 
uspjesima spada u sam 
vrh osnovnih škola 
u Hrvatskoj. Općina 
Čačinci o svemu tome 
uredno obavještava na 
svojim web stranicama, 
a ima i zašto – radi se o 
perjanici ovog naselja i 
cijele općine.
O ovoj školi ima se 
uistinu mnogo toga 
napisati. Djelat-
nici škole na čelu s 
ravnateljicom Kris-
tinom Krmpotić 
imaju pune ruke posla, 
pogotovo sada kada se 
pandemija koronavi-
rusa na svu sreću smirila i kada će se 
održavati mnogobrojne nastavne, ali i 
izvannastavne aktivnosti. Oduzeli smo im 
malo vremena i zamolili ih da nam pred-
stave ovu školsku ustanovu za koju se zna 
diljem Lijepe Naše.
- Na početku bih istaknula da naša škola 
ove školske godine ima 166 učenika koji 
su raspodijeljeni u 10 razrednih odjela 
- započela je priču o školi ravnateljica 
Kristina Krmpotić.
- Učenici dolaze iz Čačinaca, ali i okolnih 
naselja Bukvik, Humljani, Paušinci, Rajino 
Polje i Brezovljani. Po tim brojkama spa-
damo u red manjih škola, ali unatoč tome 
postižemo odlične rezultate. Razlog tome 
na prvom mjestu valja tražiti u odličnoj 
suradnji između djelatnika škole, učenika 
i njihovih roditelja, jer osim opsežne nas-

tave imamo i izvannastavne aktivnosti u 
nekoliko sekcija, bilo da se radi o dodat-

nom znanju predmetne 
nastave ili o drugim 
stvarima, poput robot-
ike i sličnog. Možemo 
se pohvaliti da su naši 
učenici s učiteljima iz-
radili i nekoliko robota 
koji za sada ne mogu 
obavljati poslove ili 
sjediti u školskoj klupi, 
ali tko zna, kako nam 
je krenulo, možda i to 
uskoro vidimo - rekla 

nam je kroz smijeh 
ova vedra 

ravnateljica 
koja taj posao 
obavlja već 
osam godina 
i koja svojim 
pozitivnim 

stavom 
zasigurno vrlo 

pozitivno djeluje 
na svoj kompletan 

kolektiv. 
- Red, rad i disciplina su na prvom mjestu, 
ali to ne smije imati negativnu konotaciju 
pa da podsjeća na neke škole sa strogim 
režimom. Kod nas se radi, ali sve u veselju 
i dobrom raspoloženju. Svi surađujemo 
i činimo jedan dobar tim. Naravno i kod 
nas ponekad iskrsnu problemi, no i tada 
nastupamo vedro i s motivacijom. Rezultat 
takvog pristupa učenicima su brojni uspje-
si, pa tako i ovo osvojeno visoko 2. mjesto 
na natječaju HRT za najljepši školski vrt u 
Hrvatskoj - ističe ravnateljica Krmpotić.
Naime, Ekološko-obrazovni projekt 
„Najljepši školski vrtovi“ Hrvatska radio-

televizija (HRT) provodi u suradnji s Mini-
starstvom znanosti i obrazovanja, te uz 
potporu Ministarstva poljoprivrede, Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
i brojnih privatnih donatora. U projektu 
sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola, 
učeničkih domova, djeca iz dječjih vrtića, 
te polaznici iz centara za odgoj, obrazo-
vanje i rehabilitaciju. U vrtovima koje su 
sami oblikovali i uredili djeca uče voljeti 
prirodu te prepoznavati vrijednost i ljepotu 
podneblja u kojem žive. Projekt promiče 
isključivo organsku poljoprivredu, uzgoj 
izvornog i domaćeg bilja, prepoznavanje 
ljepote vlastitoga krajolika, te povratak 
tradicijskim vrtovima u svim dijelovima 
Hrvatske.
- To što smo viceprvaci zasluga je svih 
učenika, djelatnika, roditelja, donatora i 
cijele lokalne zajednice, dakle svih koji su 
pomogli u uređenju našeg malog parka 
- rekla je ravnateljica Kristina, izdvojivši 
pritom 5. a razred i osobu koja je u pravom 
smislu riječi dala samu sebe u tom pro-
gramu, učiteljicu Laticu Harauzek.
- Latica je danas službeno odsutna, ali 
ako opet dođete, sigurno ćete je ovdje 
naći. Ako ne u razredu, onda zasigurno u 
našem lijepom vrtu koji ovu veliku titulu 
mora opravdati, a to znači uređivati ga i 
unapređivati. Uistinu moram pohvaliti 5. a 
razred jer osim što su dobri učenici, vrlo su 
vrijedni i ekološki osviješteni. U ovom pro-
jektu HRT-a sudjelujemo već pet godina, a 
nastavit ćemo sudjelovati i dalje, bez obzira 
što smo sada ljestvicu podigli prilično vi-
soko. Idemo dalje, tko zna, možda nam se 
nasmiješi i „zlato“ istaknula je ravnateljica 
K. Krmpotić. 

B. S.; foto: B. Sokele, 
OŠ A. G. Matoš Čačinci

OŠ A. G. MATOŠA U ČAČINCIMA
Posjetili smo školu s drugim po redu najljepše 

uređenim školskim vrtom u Hrvatskoj 
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Turistička zajednica općine Čačinci i ove 
je godine organizirala svoje prepoznatljive 
“Čačinačke dječje maškare”. Tradicionalna 
manifestacija započela je veselim progra-
mom u Sportsko-rekreacijskom centru 
“Rupa” i to revijom maski polaznika Dječjeg 
vrtića “Lipa” Čađavica – Područnog odjela 
Čačinci. Igralo se, veselilo, šarenilo, a plesa i 
pjesme ni ovoga puta nije nedostajalo.
- Čačinačke dječje maškare naša su tradi-
cionalna manifestacija koja se u Čačincima 
odvija već dugi niz godina. Nažalost 
situacija s koronom prošle nas je godine na 
neki način unazadila i nismo mogli ništa or-
ganizirati vezano uz obilježavanje maškara, 
ali smo zato ove godine odlučili barem na 
ovaj način organizirati ovu manifestaciju. 
Nadam se da ćemo iduće godine imati pri-
liku održati i pokladnu povorku kroz cijelo 
mjesto u kojoj će sudjelovati puno više djece 
i mještana. Djeca su bila vrlo zadovoljna 
i sretna, a to se najbolje moglo vidjeti na 
njihovim licima, ali i na licima njihovih 
roditelja i to me doista veseli - rekla je ovom 
prigodom direktorica Turističkog ureda 
Čačinci Ana Marunica.
- Zbog nepovoljne epidemiološke situacije 
maškare se nisu mogle održati kao prijašnjih 
godina pa smo to napravili ovako interno. 
Sve skupine koje imamo u vrtiću sudjelovale 
su u ovom maskenbalu, a priprema i izrada 
maski, u koju su se uključili i roditelji, 
trajala je posljednjih nekoliko dana - rekla je 
ravnateljica Dječjeg 
vrtića „Lipa” Ana 
Krmpotić.
Polaznici vrtića 
bili su podijeljeni 
u tri skupine. 
Mališani skupina 
“Djetlići” i “Pačići” 
bili su maskirani 
u životinjice po 
kojima njihove 
skupine nose ime, 
a polaznici srednje 
skupine “Vjeverice” 
maskirali su se u 
“Ljubav”.
Turistička zajednica 
općine Čačinci i 
ove je godine za 
mališane pripremila 
prigodne poklone, a uručio im ih je načelnik 
Alen Jurenac.
- Iako je riječ o tradicionalnoj manifestaciji, 
uz Osnovnu školu Antuna Gustava Matoša, 
ove je godine prvi put održana u novom 
okruženju, odnosno u sklopu našeg novog 
dječjeg vrtića u Čačincima. Gotovo šezdeset 
mališana upriličilo je ovu hvalevrijednu 
manifestaciju i oni su definitivno zvijezde 

današnjeg dana. Ne mogu 
sakriti zadovoljstvo nakon 
današnjih prizora. Velik je 
interes, gotovo da nema 
djeteta u Čačincima koje 
nije polaznik novog vrtića i 
upravo zbog toga ozbiljno 
razmišljamo o njegovom 
budućem proširenju - nagla-
sio je načelnik Jurenac.
Nakon revije maski u vrtiću 
program se ‘preselio’ u 
Osnovnu školu Antuna 
Gustava Matoša, u kojoj su 

već tradicionalno nagrađene pojedinačne 
i ekipne maske. Čačinački osnovnoškolci 
bili su prepoznatljivo kreativni i veseli, a 
uključili su se čak i osmaši koji inače ne sud-
jeluju u ovakvim aktivnostima. Učiteljice i 
djeca uz pomoć roditelja uložili su ogroman 
trud i osmislili izuzetno kreativne maske 
pa je stručnom povjerenstvu bilo vrlo teško 
odlučiti tko će biti pobjednik. Nakon dugog 
vijećanja, proglašeni su najbolji.

Prvo mjesto u 
grupnoj konkurenciji 
pripalo je maskama 
pod imenom “Pac-
man”, druge su bile 
“Muhe”, a treći “Ro-
keri”. U pojedinačnoj 
konkurenciji 
najboljom maskom 
proglašen je 
“Krumpirić”, druga 
je bila “Ovca”, treći 

TRADICIONALNE “ČAČINAČKE DJEČJE MAŠKARE” 

Maštovite i originalne maske i kostimi zavladali novim vrtićem i 
Osnovnom školom A. G. Matoša

Nakon provedenih školskih natjecanja u 
organizaciji Agencije za odgoj i obrazo-
vanje 19 učenika OŠ A.G. Matoša (od 
ukupno 91 u predmet-
noj nastavi) pozvano je 
na županijska natje-
canja, od kojih su neki 
učenici pozvani na dva 
ili tri natjecanja, dok 
je učenica 8. razreda 
Marija Jurlina pozvana 
na čak 5 županijskih 
natjecanja i to iz 
hrvatskog jezika, 
njemačkog jezika, 
biologije, kemije i 
vjeronauka.
U petak, 4. ožujka 2022. godine održana 
su dva županijska natjecanja, 64. 
županijsko natjecanje mladih tehničara 
i kemije. Na oba natjecanja učenice ove 
škole osvojile su prva mjesta.
Agata Šumski, učenica 6.a razreda, os-
vojila je prvo mjesto na 64. županijskom 
natjecanju mladih tehničara u kategoriji 
Graditeljstvo te se plasirala na državno 
natjecanje. Marija Nikšić, 5. r., osvojila 
je 4. mjesto u kategoriji Maketarstvo i 

modelarstvo, Mislav Peček, 8. r., osvojio 
je 4. mjesto u kategoriji Elektronika, 
Ante Grubišić, 8. r., 4. mjesto u katego-

riji Fotografija te Karlo 
Parić, 8. r., 
5. mjesto u 
kategoriji 
Elektroteh-
nika. Njihov 
mentor je 
učitelj Dario 
Kruljac.
Na natjecanju 
iz kemije 
učenica 7. 
razreda Karla 

Knežević osvojila je prvo mjesto, 
a učenik Toni Milak 5. mjesto. Marija 
Jurlina, učenica 8. razreda, osvojila je 
3. mjesto, a Ivana Hat 9. mjesto. Njihov 
mentor je učitelj Velimir Tresk. 
Ravnateljica škole Kristina Krmpotić 
pohvalila je tim povodom sve učenike i 
mentore na dosadašnjim uspjesima, te 
istaknula da očekuje još mnogo dobrih 
rezultata.
K. K. 

Učenici OŠ A. G. Matoša iz Čačinaca 
uspješni na županijskim natjecanjima

ŠKOLA I   I   ŠKOLA 

“Čiča 
Glišo”, a četvrto mjesto je zauzela 
maska “Bauštelci”.
- Čačinci su poznati po vrlo dobroj suradnji 
svih udruga i zato uvijek napravimo nešto 
dobro. Djeca su se zabavila, maskirala i sva 
sreća da su epidemiološke mjere popustile 
pa smo sve to mogli izvesti na način na 
koji smo i zamislili. Djeca su zadovoljna, 

pjevala su, plesala, pojela krafne, 
osvojila nagrade i bila su izuzetno 
vesela, a upravo to nam je i bio cilj 
u ovo pomalo turobno vrijeme. 
Iznenadili su me i naši osmaši koji 
uglavnom ne sudjeluju u ovakvim 
aktivnostima, ali znate i sami da 
poticaj uvijek dolazi od razred-
nika pa ih je tako vjerojatno i ove 
godine njihov razrednik Vjekoslav 
Palatinuš uspio angažirati da 
sudjeluju i postanu dio tradicije. 
Prvo mjesto osvojili su ‘Pacmani’ 
s učiteljicom Tamarom Ivić. Riječ 
je o našoj staroj poznatoj igri za 
koju je i ovoga puta bila uvježbana 
odlična koreografija - zadovoljna je 
bila i ravnateljica Osnovne škole A. 

G. Matoša Kristina Krmpotić.
Ove se godine u organizaciju “Čačinačkih 
dječjih maškara” uključila i Udruga umirov-
ljenika općine Čačinci, pa su tako članice ove 
aktivne udruge mališane i njihove roditelje 
razveselile ukusnim krafnama, slasticom 
koja se masovno priprema za vrijeme 
poklada. Više od 300 krafni pripremile su 
vrijedne ruke predsjednice Erike Čilog, ali i 
ostalih članica i članova udruge.
- Pripremom ukusnih krafni odlučile smo 

dječici, ali i njihovim roditeljima, 
tetama u vrtiću te djelatnicima 
osnovne škole dodatno uljepšati 
ovaj dan, a uljepšale smo ga i sebi 
jer smo napravile dobro djelo i 
na neki način vratili se starins-
kim običajima. I same smo bake, 
imamo svoju unučad i ništa nam 
nije teško napraviti kada su u 
pitanju dječica i naši mladi. Uvijek 
smo tu kad nešto zatreba, a tako 
će biti i ubuduće - rekla nam je 
predsjednica Udruge umirovljenika 
Erika Čilog. 

T. S., foto: M. Rođak

PODRŠKA POVODOM SVJETSKOG DANA OSOBA S 
DOWN SINDROMOM

Polaznici vrtića 22. ožujka na 
Svjetski dan osoba s Down sin-
dromom obuli su različite šarene 
čarape kako bi poslali poruku 
o prihvaćanju različitosti i dali 
podršku udrugama „Jaglac“ i 
„Vretenac“.
Ovim znakom pažnje željelo se 
poučiti djecu da već od malih nogu 
mijenjaju svijet i pružaju ljubav 
svima, naučiti ih da je u različitosti ljepota i bogatstvo života, te da svi 
moramo prihvatiti te različitosti i tako obogatiti i sebe i druge oko nas, pripremiti 
ih za život u toleranciji i miru, te podići kod njih svjesnost o potrebama i potaknuti 
otklanjanje bilo kakvih predrasuda o osobama s Down sindromom. 



Gutmanova željeznica
Ranije je već rečeno da je židovska obitelj Gutmann od 1884. do 1908. 
godine izgradila više krakova željezničke pruge uskog kolosijeka (100 

cm), od kojih je najvažnija i najduža bila ona od Osijeka preko Valpova, 
Belišća, Donjeg Miholjca i Podravske Moslavine do Mislavca. U Mislavcu 

se granala. Jedan krak je vodio u Orahovicu i kamenolom „Radlovac“, 
a drugi krak je povezivao Čačince, Humljane, Pušinu, Drenovac i Voćin. 

Gutmanova željeznica ili Slavonsko-podravska željeznica na relaciji 
Mislavac – Čačinci – Humljani – Voćin otvorena je 1908. godine.

Da bi mogao trgovati drvnom masom koju je eksploatirao na području Drenovca i Voćina, drobljenim 
kamenom iz kamenoloma „Radlovac“ i slatkovodnom ribom iz ribnjaka „Grudnjak“, te da bi omogućio 
prijevoz putnika na svojoj željeznici koja se u Čačincima doticala s Državnom željeznicom, Gutman je 
u Čačincima izgradio veliki kolodvor s kolodvorskom zgradom, ložionicom i okretalicom lokomotiva, 

rampom za pretovar roba iz svojih vagona u vagone Državne željeznice i obrnuto, pilanom sa 
stovarištem rezane građe i stanovima za svoje službenike (šest stanova u željezničkoj koloniji).

Budući da u to doba nije bio razvijen cestovni putnički promet, Gutman je na svojoj željeznici uveo i 
putnički promet s vagonima prvog, drugog i trećeg razreda.

Na čačinačkim kolodvorima, Gutmanovom i Državnom, vladala je velika živost jer su putnici, a 
nedjeljom i izletnici, prelazili iz Gutmanovih novih vlakova u vlakove Državne željeznice i obrnuto.

Na Gutmanovom kolodvoru su uz šefa radili otpravnici, skretničari, skladištari, podmazivači, 
pretovarni radnici, radnici u pilani, čistači i radnici na održavanju pruge prema Drenovcu i Mislavcu.

Crtice iz Čačinaca...


