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VRTIĆU
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KROZ SVAKODNEVNU POMOĆ
U KUĆI, BRINEMO ZA NAŠE
STARIJE

NOVOSTI I VAŽNE OBAVIJESTI

Ususret 48. Koloniji
kipara naivaca
Ernestinovo
Dragi prijatelji,
Nakon dugoročnih razmišljanja i nadanja kako će se
situacija sa epidemijom koronavirusa ipak stabilizirati
obavještavamo vas kako će se zbog još uvijek vrlo
aktualne pandemije i strogih propisa ovogodišnja
Kolonija kipara naivaca Ernestinovo održati u znatno
izmijenjenim okolnostima, a sve s ciljem očuvanja
zdravlja ljudi i povoljne epidemiološke situacije.
Situacija s epidemijom virusa COVID - 19 na nacionalnoj
te globalnoj razini još je uvijek vrlo neizvjesna, iako je
puno povoljnija nego u susjednim zemljama. Nažalost
još uvijek nije u razmjerima pogodnima za održavanje
velikih manifestacija koje okupljaju velik broj posjetitelja
i sudionika.

Kolonija kipara naivaca Ernestinovo je velika i
kompleksna manifestacija, s mnoštvom različitih
kulturno-umjetničkih i društveno-zabavnih sadržaja,
koje iziskuje dugoročne pripreme, znatna ljudska
i financijska sredstva te na ograničenom prostoru
okuplja iznimno velik broj ljudi.
Zdravlje i sigurnost naših posjetitelja, sudionika i svih
ostalih koji su uključeni u organizaciju manifestacije
nam je najveći prioritet.
Uzmemo li u obzir sve aspekte kolonije (raznolikost i
brojnost sadržaja i programa) te trenutnu situaciju
sa epidemijom korona virusa te rizike koje dolaze s
njom, u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite Osječkobaranjske županije i Stožerom CZ Općine Ernestinovo i
po njihovim preporukama donijeli smo odluku da se ove
godine neće odviti večernji zabavni program (koncerti i
nastupi) kao niti sportska i društvena događanja.
Kolonija kipara naivaca Ernestinovo tradicionalno je
centralno sastajalište kipara naivaca već 48. g. i upravo
zbog kiparstva smo se iznova okupljali u parku svake
godine.
Tradiciju poštujemo, njegujemo, održavamo, prenosimo s generacije na generaciju i ne smijemo ju prekinuti.
Stoga će se u sklopu programa 48. Kolonije kipara
naivaca Ernestinovo održati isključivo rad kipara naivaca
i slikara po mjerama i preporukama epidemiološke
službe, kako bismo tradiciju nastavili. Kolonija kipara je
odolijevala i prkosila vremenu, ni rat ju nije zaustavio,
neće niti koronavirus.
Vjerujemo da ćemo zajedno željno iščekivati sljedeću
godinu te 49. potpuno izdanje Kiparske kolonije, a
Vi ne propustite u terminu od 02.08.-07.08.2021.
posjetiti Park skulptura, pogledati kako nastaju
vrijedna i jedinstvena umjetnička dijela u maniri naive,
ne propustite svojim posjetom „nagraditi“ vrijedne
kipare i slikare, jer upravo zbog njih i njihove ostavštine
ove godine održavamo 48. Koloniju kipara naivaca
Ernestinovo.
Puno zdravlja i sreće želi Vam Organizacijski odbor
Kolonije kipara naivaca Ernestinovo!
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infrastrukturne, a 7 milijuna na
socijalne i društvene projekte. Od
navedenog iznosa, 28 milijuna
kuna su bespovratna sredstava iz
europskih fondova.

Riječ Načelnice
Poštovani mještani Divoša,
Ernestinova i Laslova,
Koristim prigodu izdavanja Vjesnika
Općine Ernestinovo kako bismo vas
pobliže upoznali s temama iz naše
zajednice, ali i razvojnim planovima
za našu zajedničku budućnost.
Proteklo četverogodišnje razdoblje
obilježio je veliki investicijski ciklus
s velikim brojem raznovrsnih
projekata kojima smo unaprijedili
komunalni standard, ali i demografsku, društvenu i socijalnu
sliku Općine. Ravnomjerno smo
ulagali u sva naša naselja, vodeći
se prioritetima i mogućnostima,
uvažavajući potrebe svih generacija
naših mještana.
U svakodnevnom radu, pri donošenju odluka vodili smo se samo
onime što je na korist i dobrobit
naših mještana, a sve odluke koje
su pospješile rad Općinske uprave
donosili smo uglavnom jednoglasno
na Općinskom vijeću što jasno
pokazuje da smo išli dobrim
smjerom.
Općinski proračun za proteklo
četverogodišnje razdoblje iznosio
je 13 milijuna kuna, a tijekom istog
razdoblja odobreno nam je 50
projekata
ukupne
vrijednosti
90 milijuna kuna. Od ukupnog
iznosa, 83 milijuna odnosi se na
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Prijave za sve projekte, bilo resornih
ministarstava,
bilo
europskih
fondova odrađuju se u Općini s
ljudskim
potencijalima
kojima
raspolažemo jer nemamo razvojnu
agenciju. Od izrade projektnih
prijava, preko nadgledanja projekta,
provedbe, izrade izvješća, odnosno
u cijeloj proceduri projekta od prve
prijave pa do njegova završetka
sudjeluju djelatnici općine i ja
osobno, stoga ih ovim putem želim
pohvaliti za sav trud i požrtvovni
rad. Tek za nekolicinu projekata
angažirali smo konzultanta jer
fizički nismo stizali odraditi sve
potrebno. Uspješnost odobrenja
prijavljenih projekta do sada veća
nam je od 82% što nas svrstava u
sam vrh po učinku.
U suradnji i uz potporu prije
svega Osječko-baranjske županije,
resornih ministarstva, državnih
institucija (Hrvatske vode, Hrvatske
željeznice, Hrvatske ceste, Hrvatske
šume, Vodovod Osijek, PU Osječkobaranjska) i Vlade RH realizirali smo
i pripremamo mnoštvo projekata
koji su od osobitog značaja za našu
zajednicu.
Jedan od svakodnevnih izazova koji
ima naša mala Općina je i skroman,
ograničen proračun za naša tri
naselja. Mnogobrojne su potrebe
naših naselja i mještana, koje se ne
mogu niti zadovoljiti niti realizirati iz
našeg proračuna. Većina investicija
koje smo realizirali i po 2-3 puta
premašuju naš godišnji proračun.
Stoga svaku investiciju moramo
pomno isplanirati i racionalno
gospodariti sredstvima kako bismo
ju u konačnici mogli financijski
podmiriti. Važno je svakako
napomenuti da smo sve realizirane
projekte proveli bez kredita,
odnosno Općina Ernestinovo se
nije financijski zadužila. Kako bismo
dodatno rasteretili naš proračun,
veliki dio plaća djelatnika koji rade
na provedbi projekata financira se
iz sredstava EU (od 6 djelatnika,
3 plaće djelatnika se financiraju iz
proračuna Općine, a 3 i fondova
EU).

U našem svakodnevnom fokusu je
briga o našim mještanima jer smo
svjesni činjenice da su ljudi naše
najveće bogatstvo stoga posebno
vodimo brigu o njihovim potrebama,
od samog rođenja, preko školovanja
do osnivanja vlastite obitelji, pa do
duboke starosti.
Na početku moga 1. mandata, 2017.
godine povećali smo naknade za
prvo i drugo dijete s 1.000 na 3.000
kuna, a na 5.000 kuna za treće i
svako slijedeće dijete. Također, iz
općinskih sredstava sufinancira se
cijena vrtića u iznosu od 65% za svako
dijete. Učenicima osnovnih škola u
sklopu projekta Osječko-baranjske
županije osigurana je besplatna
prehrana, država je osigurala knjige,
a Općina bilježnice. U suradnji s
OBŽ i Vladom RH srednjoškolcima
s područja Općine financiramo
cijenu
mjesečnih
prijevoznih
karata u cijelosti, a općina dodatno
sufinancira s 300,00 kn mjesečne
karte svim studentima s područja
općine. Dio sredstava izdvajamo
i za stipendije srednjoškolaca i
studenata.
Mladim
obiteljima
koje žele živjeti na području naše
Općine sufinanciramo kupnju kuća
kroz financiranje kamatne stope
(dio OBŽ, dio Općina), pa je prvih
deset godina za njih kredit uz
gotovo beskamatnu stopu (0,090,70%). Brinemo i o našim starijim
i nemoćnim sumještanima kroz
svakodnevnu skrb i pomoć u kući, a
povodom Uskrsa i Božića osigurali
smo i sredstva za isplatu prigodnog
iznosa za božićnice i uskrsnice.
Pozitivno smo završili sve godine
koje su iza nas, te pozitivno s
mnoštvo programa i zamisli idemo
i dalje. Uz velika i značajna ulaganja
u
komunalnu
infrastrukturu,
svakodnevno ulažemo i u razvoj
zdravstva, demografiju i socijalnu
politiku, predškolski odgoj i
obrazovanje, religiju, poljoprivredu,
zaštitu okoliša, u sport i kulturu,
rad udruga, civilnu i protupožarnu
zaštitu kroz rad DVD-a i u sva ostala
područja života kojima svakodnevno
pridonosimo poboljšanju uvjeta
stanovanja.
Kroz cijelo razdoblje zadržali smo i
razvojnu komponentu, nastavljajući
s izgradnjom započetih kapitalnih i
infrastrukturnih projekata i s mnoš-
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tvom infrastrukturnih projekta u planu u koje ćemo tek
krenuti.

i što s nama dijelite svoje prijedloge i konstruktivne
kritike.

Svi ovi uspjesi ne bi bili mogući niti bi bili realizirani
da u njih svoje znanje i neiscrpan trud nisu uložili
vrijedni djelatnici Općine, vijećnici Općinskog vijeća,
moj zamjenik Željko Katić i djelatnici našeg vrtića
„Ogledalce“ Ernestinovo predvođeni ravnateljicom
Monikom Miškić, kojima ovim putem od srca
zahvaljujem. Hvala i Vama, dragi mještani, što nas
podržavate, što iskazujete strpljenje i razumijevanje

Zadovoljni smo učinjenim, no pred nama je mnoštvo
izazova i započetih projekata koje namjeravamo
završiti, kao i započeti nove, a sve s ciljem napretka
cijele zajednice.
Marijana Junušić,
općinska načelnica

Transparentno i odgovorno upravljamo
našim financijama
Općini Ernestinovo Institut za javne financije dodijelio je najvišu ocjenu – odličan na temelju istraživanja
transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina.
Iz priloženih istraživanja i tabela, uočljivo je da smo u protekle 3 godine ostvarili višak prihoda u odnosu na
rashode, s čime se ne mogu pohvaliti mnogi, ali isto tako i da smo sve investicije i kapitalna ulaganja na području
naše Općine, a bilo ih je zaista mnogo, proveli bez i jedne kune duga ili kreditnog zaduženja.
Ovaj rezultat kao i svi projekti koji su završeni ili se provode rezultat su truda, rada i zalaganja djelatnika općinske
uprave i podrške u radu općinskih vijećnika.
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Svečano otvoren novoizgrađeni dječji vrtić
“Ogledalce” u Ernestinovu
14. listopada 2020.g. u
svečanom tonu otvorili smo naš vrtić
uz prisustvo dragih nam uzvanika,
Matilde Copić, ravnateljice Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju i
našeg su-domaćina, predsjednika
skupštine Osječko-baranjske županije Dragana Vulina.
Na samom otvorenju prisustvovali
su mnogobrojni uzvanici, a naši
mališani su svojom recitacijom i
izvedbom himne vrtića razdragali
sve prisutne. Nakon otvorenja
vrtića, Božjim blagoslovom prostore vrtića posvetio je velečasni
Tomislav Benaković.
Naš vrtić ima i svoj područni vrtić u
Laslovu koji je također prije samog
otvorenja preuređen i adaptiran, a
pohađaju ga djeca u poludnevnom
programu predškolskog odgoja.

Presretni smo i zadovoljni što smo
našim mališanima osigurali sigurno
utočište u kojem će uz podršku i
potporu svojih odgajatelja učiti,
maštati, stvarati, rasti i razvijati
se, a našim roditeljima biti mjesto
u kojem će s punim povjerenjem
ostavljati svoje mališane na odgoj
marljivim i predanim odgajateljima.
Našoj zajednici kroz izgradnju
novog vrtića osigurali smo čvrste
temelje za kvalitetno odrastanje
djece.
Izgradnja i opremanje dječjeg
vrtića u Ernestinovu sufinanciran
je sredstvima Europske unije iz
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ukupni iznos
projekta je 6.066.767,83 kn,
iznosi potpore iz proračuna EU
je 4.899.857,45 kn, dok ostala
sredstva
osigurava
Republika
Hrvatska iz proračuna RH.

Započela izrada projektne dokumentacije za
II. fazu kanalizacije općine Ernestinovo
Kako bi svim našim mještanima omogućili isti komunalni standard
i pristojne osnovne životne uvjete, uspjeli smo se izboriti za sredstva za
izradu projektne dokumentacije za sve sporedne ulice naših naselja u
kojima do sada kanalizacija nije izgrađena. Kada se izrade projekti te se
na temelju njih ishodi građevinska dozvola, krenut će se s radovima na
izgradnji preostalog dijela kanalizacije.
Vrijednost ugovora za projektiranje II. faze kanalizacije cjelokupne
aglomeracije u koju spada i naša općina je oko 15 milijuna kn (za Općinu
Ernestinovo projektiranje iznosi oko 500.000,00 kn), a vrijednost radova
koji će se izvesti u II. fazi izgradnje kanalizacijske mreže na području naše
općine procjenjuje se na oko 36 milijuna kn.
Ovo je veliki korak prema izgradnji preostalog dijela kanalizacije i završetku
cjelokupnog kanalizacijskog sustava naše općine jer bez projekta i dozvola
ne možemo ni početi graditi.
Ovim putem zahvaljujemo Hrvatskim vodama i generalnom direktoru
Zoranu Đurokoviću, Vodovodu Osijek i bivšem direktoru Ivanu Jukiću te
sadašnjem Željku Mandiću i Osječko-baranjskoj županiji i županu Ivanu
Anušiću na financijskoj potpori i podršci ovom iznimno važnom kapitalnom
projektu za našu zajednicu.
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Procijenjena vrijednost
radova iznosi 36 milijuna
kuna za izgradnju
kanalizacije u Divošu, te
sporednim ulicama naselja
Ernestinova i Laslova.
Naravno, svi mještani će
opet dobiti BESPLATAN
KANALIZACIJSKI
PRIKLJUČAK!
Projektna dokumentacija
će biti izrađena do kraja
2023.g., a radovi bi trebali
krenuti krajem 2023.g. /
početkom 2024.g.
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Radovi na biciklističko-pješačkoj stazi
teku u skladu s planom
Kako novo izgrađene staze
u glavnoj ulici naselja
Ernestinovo ne bismo
morali ponovno rušiti, prije
dvije godine napravili smo
besplatne kanalizacijske
priključke za sva kućanstva.
U isto vrijeme s radovima na
stazi izvodili su se i radovi na
izgradnji nove vodoopskrbne
mreže, a u sklopu radova
napravili smo i besplatnu
pripremu za plinski
priključak za sva kućanstva
što financijski podupire HEP
plin d.o.o.

Unatoč dosta nepovoljnim uvjetima kroz
zimsko, ali i proljetno razdoblje, radovi na izgradnji
biciklističko-pješačke staze teku očekivanim tempom.
Trenutno se izvode radovi na izgradnji biciklističkog
mosta preko Bobotskog kanala, izgrađeno je i više od
pola dionice staze unutar naselja Ernestinovo koja je

široka 2,5 m, a između Ernestinova i Laslova vrše se
zemljani iskopi nakon kojih će uslijediti postavljanje
rubnjaka, konstrukcije staze te asfaltiranje.
Nakon završetka ovog projekta vrijednog 7,5 milijuna
kuna našim žiteljima kao i svim drugim korisnicima biti
će na raspolaganju 6,5 km novoizgrađene biciklističke
infrastrukture.
Projekt je financiran iz Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog
fonda. Europska unija
financirati će projekt u
intenzitetu od 85%, a preostalih 15% osigurati će
Općina Ernestinovo.
Projektom izgradnje biciklističko-pješačkih staza
obuhvaćena je izgradnja biciklističke staze od Ivanovca,
uz Divoš po bentu do Ernestinova, biciklističkopješačka staza sa zapadne strane naselja Ernestinovo
te biciklistička staza do naselja Laslovo. Sa stazom
smo morali stati 700-tinjak metar prije samog naselja
Laslovo, budući da nismo mogli ishoditi dozvolu za taj
dio staze zbog propusta u prostornom planiranju od
prije 10-ak godina. Kada se steknu uvjeti, projektirati
ćemo dio staze koji nedostaje do samog Laslova i
nadograditi ga.

Pri završetku radovi na izgradnji
vodoopskrbne mreže u Ernestinovu
Zbog dotrajalosti azbestnih cijevi i velikih
gubitaka vode na mreži, 2019.g. započeli su radovi
na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u cijelom
naselju Ernestinovo. Ukupna vrijednost projekta
„Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ernestinovu“
iznosi preko 20 milijuna kuna, a Općina Ernestinovo u
njemu financijski sudjeluje s 4 milijuna kuna.
2020.g. dodijeljena su nam sredstva Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od
300.000,00 kn za sufinanciranje, a prethodne 2019.
g. isto Ministarstvo nam je dodijelilo 600.000,00 kn,
odnosno ukupno kroz dvije godine 900.000,00 kn što
smanjuje naše sufinanciranje s 4 milijuna na 3 milijuna
kuna.

čitače brojila te novu hidrantsku mrežu, kao i obnovili
stazu od crkve do novog vrtića. Time smo spriječili
gubitke vode koji su bili preko 40%.
Korist ovog projekta ogleda se u zdravijoj i čišćoj vodi,
pridonosi zdravlju korisnika i očuvanja našeg okoliša.
Naknadno, daljinski čitači vode će se ugraditi i u
kućanstva u Divošu i Laslovu.

Radovi na mreži dugoj 12.000 metara su pri samom
kraju, a rezultat sveg je potpuno nova vodoopskrbna
mreža u Ernestinovu. U sklopu projekta, zamijenili
smo dotrajale cijevi od azbesta, izgradili nove šahte,
postavili nove priključke za sve mještane i digitalne
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Kroz dvije godine izgradit će
se sustav navodnjavanja
Općina Ernestinovo izrazito je
ruralan kraj s mnoštvom kvalitetnog
poljoprivrednog zemljišta. Snažne
izmjene
klimatskih
uvjeta
i
tehnoloških procesa u proteklom
periodu znatno su utjecale na
poljoprivrednu proizvodnju. Stoga
se moraju razvijati i novi pristupi
i načini rada, a jedan od zasigurno
pozivnih
pristupa
je
sustav
navodnjavanja koji će omogućiti
optimalnu količinu vode potrebnu
za pravilan i pravodoban rast i
razvoj biljaka, a svakako i znatno
veći prinos kultura na površinama.
Podsjetimo, Osječko-baranjska županija prijavila je projekt „Sustav

navodnjavanja Mala šuma-Veliki
vrt (78 ha), Laslovo“ na natječaj
iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020., tip operacije 4.3.1.
„Investicije u osnovnu infrastrukturu
javnog navodnjavanja“ u travnju
2019.g. Agencija za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju je za Sustav navodnjavanja
Mala šuma-Velik vrt na području
Općine Ernestinovo odobrila 9,5
milijuna kuna. Intenzitet potpore
iznosi 100% svih prihvatljivih
troškova iz sredstava Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni
razvoj. Rok za izvođenje radova je
24 mjeseca.

Potpisom ugovora 13.11.2020.g. kreće se u izgradnju sustav navodnjavanja “Mala šuma, veliki vrt” u
našoj općini na 78 ha poljoprivrednih parcela. Mala šuma, veliki vrt nalazi se između starog i novog toka
rijeke Vuke u Laslovu i mali je poljoprivredni riječni otok. Izgradnjom sustava navodnjavanja naša Mala
šuma pretvoriti će se u poljoprivredni raj u kojem će naši poljoprivrednici moći proizvoditi različite vrste
visokokvalitetnih proizvoda i na samom koncu ponuditi ih kupcima koji žude za kvalitetnim, domaćim
proizvodima.

Kolodvor u Laslovu poprima svoje obrise
Investicijski
ciklus
u
izgradnji kolodvora s kolosijecima
u Laslovu niti u jednom trenutku
nije
bio
obustavljen
unatoč
mnogobrojnim
nedaćama
u
proteklom razdoblju. Svi planirani
radovi odvijaju se očekivanom
dinamikom, a kolodvor će biti
završen na ljeto 2021.g. Na relaciji
Osijek-Vinkovci ne postoji križište
vlakova - vlak ne može niti krenuti
dok vlak koji trenutno prometuje
ne dođe na svoje odredište.
Prometovanje je ograničeno što
utječe na kvalitetu voznog reda.
Sva navedena prometno- prijevozna
ograničenja bila su razlog zbog
kojeg je
Općina Ernestinovo
pokrenula inicijativu za izgradnju
kolodvora s kolosijecima. Uz
potporu ministra prometa Olega

www.ernestinovo.hr

Butkovića, predsjednika uprave HŽ
Infrastrukture d.o.o. Ivan Kršića
i
župana
Osječko-baranjskoga
Ivana Anušića u veljači 2020.g.
započela je izgradnja kolodvora s
kolosijecima u Laslovu kako bi se
unaprijedio željeznički promet na
istoku Hrvatske i osigurala bolja
prometna povezanost sa većim
središtima, a posljedično omogućio
i veći broj linija za prijevoz putnika.
Ukupna vrijednosti radova je 20,5
milijuna kuna, a obuhvaća izgradnju
2 kolosijeka, pothodnika, otočnog
perona, parkinga, nadstrešnice,
pristupnog puta, pješačke staze
i rekonstrukciju dijela ceste, a
značaj ove hvalevrijedne investicije
očituje se na sav željeznički promet
Slavonije.
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Izgrađena cesta uz laslovački kolodvor

Oduvijek su stanovnici ulice uz laslovački
kolodvor vozili i hodali po zemlji i blatu, po svim
vremenskim uvjetima, po kiši i po snijegu.

Izgradnjom osnovne komunalne infrastrukture, koja
uključuje ceste, pješačke staze, vodoopskrbu i odvodnju,
svima želimo osigurati iste, kvalitetne životne uvjete.

Izgradnjom ceste uklonili smo blato iz njihove ulice
i omogućili im dostojan pristup kućama i odvijanje
svakodnevnih nužnih kretanja, kako njima tako i svim
ostalima koji će koristiti navedenu cestu.

Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU i Općine Ernestinovo,
a ukupne je vrijednosti 440.000,00 kn. Od ukupnog
iznosa Ministarstvo je izdvojilo 200.000,00 kn.

Porušene kućice uz kolodvor u Laslovu
Uz postojeći kolodvor u Laslovu, od rata su
ostali derutni i razrušeni objekti koji nisu bili u funkciji,
predstavljali su ugrozu za stanovnike mjesta i davali su
ružnu i neprimjerenu sliku za cijelu okolinu.

Na inicijativu Općine Ernestinovo ruševine su
uklonjene, uređen je zemljani pojas i uklonjen višak
zemlje i materijala koji su se nalazili uz sam objekt.

Postavljena nadstrešnica na željezničkom
kolodvoru u Ernestinovu
Kako bi našim mještanima osigurali zaštitu od
sunca, kiše, vjetra i ostalih vremenskih utjecaja
dok čekaju vlak, na željezničkoj stanici u Ernestinovu
postavljena je nadstrešnica.
U ime Općine Ernestinovo zahvaljujemo Hrvatskim
željeznicama što su prepoznali potrebu i uvažili našu
inicijativu za postavljanjem nadstrešnice te osigurali
sredstva za postavljanje iste.

8
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Završena I. faza pješačkih staza
u glavnoj ulici naselja Ernestinovo
U listopadu 2020.g Općina
Ernestinovo završila je radove na 1.
fazi rekonstrukcije pješačkih staza
u glavnoj ulici naselja Ernestinovo
ukupne duljine 1400 metara.
Budući da je projekt obnove staza
u glavnoj ulici naselja Ernestinovo
zahtjevan u odnosu na naše
financijske mogućnosti, podijelili
smo ga u 2 faze. U prvoj fazi, obnovili
smo gotovo 1400 metara staza te
smo kroz projekt znatno unaprijedili
našu komunalnu infrastrukturu i
utjecali na poboljšanje kvalitete
življenja naših mještana.

Projekt je proveden uz financijski
doprinos Ministarstva graditeljstva
i prostornog uređenja u iznosu od
391.000,00 kn. Ukupna vrijednost
projekta je 1 milijun kn. Ostatak
sredstava općina je osigurala iz
vlastitog proračuna.
Radovi na rekonstrukciji pješačkih
staza i na izgradnji vodoopskrbne
mreže te izvođenju priprema za
priključak na plin su bili opsežni
i zahtjevni, stoga su i dosta dugo
trajali. Ovim putem sumještanima
se zahvaljujemo na razumijevanju i
strpljenju.

Izgradnja staza u parku
kod Reformatske crkve u Laslovu
Nakon hortikulturnog uređenja parka, uslijedili
su i radovi na izgradnji staza u parku uz Reformatsku
crkvu u Laslovu. Nakon što se izgrade staze, uz njih će
se postaviti i klupe te informativni panoi.
Ovaj projekt rezultat je inicijative i suradnje s KUD-om
Petefi Šandor.
Uređenjem parka uz crkvu, Laslovo će dobiti još jedan
predivan kutak za predah i druženje.

Postavljene
staze od
kocaka u parku
u Vendelovu
Mještani Laslova su uz
željezničku prugu u Ulici pobjede
- Vendelovu davnih dana zasadili
orahe koji su stasali u predivna
stabla i na taj način sami formirali
jedan mali, ali prekrasan park.
Kao bismo prostor upotpunili i
stvorili mjesto pogodno za ugodna
druženja na otvorenom, izgradili
smo staze od granitnih kocaka.

www.ernestinovo.hr
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Dječje igralište u Ernestinovu nadograđeno
atraktivnom dječjom spravom
Na natječaj LAG Vuka Dunav prijavili smo projekt „Opremanje dogradnja postojećeg dječjeg igrališta u Parku skulptura u Ernestinovu“.
Želja nam je bila izgraditi još jedno novo igralište u naselju Ernestinovo,
no budući da nismo uspjeli pronaći pogodnu lokaciju za njega, odlučili
smo dopuniti novom spravom postojeće igralište u Ernestinovu. Radovi su
izvedeni te je nova sprava postavljena u parku.
Projekt se financira iz fondova EU, iz Europskog poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj u iznosu od 104.750,00 kn, dok je sredstva za izradu projektne
dokumentacije osigurala Općina Ernestinovo.
Naš cilj bio je bezbrižna igra, smijeh, veselje i što više provedenog vremena
naših najmilijih na svježem zraku, što smo i uspjeli s obzirom na svakodnevno
prisutan velik broje djece u parku.
Izgradnjom dječjeg igrališta podigli smo razinu komunalnih usluga,
omogućili djeci da se razviju, kako u intelektualnom i motoričkom, tako i u
društvenom smislu te omogućili da kvalitetnije provedu slobodno vrijeme
na otvorenom prostoru što će svakako pridonijeti i poboljšanju kvalitete
njihova zdravlja.

Posađena nova
stabla
Uređen park u
središtu
Ernestinova
U
novoformirani
park
uz prostor naše crkve, DVD-a
Ernestinovo i Doma zdravlja
postavili smo skulpture izrađene na
prošlogodišnjoj, 47. Koloniji kipara
naivaca.
Prošle godine u njega smo posadili
stabla, a sada smo ga upotpunili
drvenim skulpturama naive koje
su prepoznatljiv identitet naše
zajednice. U što skorije vrijeme, u
njemu planiramo napraviti staze i
postaviti klupe.
Hortikulturnim uređenjem i dodatnim sadržajima pridonosimo
ljepoti i prepoznatljivosti našeg
kraja i oplemenjujemo ga za sve
sadašnje i buduće generacije koje
će uživati u njemu.
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Priroda nam pruža bezbroj
mogućnosti za odmor, rekreaciju,
uživanje; pruža nam osnovne uvjete
za život.
Nismo dopustili ni da jesen 2020.
prođe bez sadnje stabala, jer
cijenimo i volimo prirodu i okoliš
koji nas okružuje, jer volimo
zelenilo i cijenimo sve blagodati
koje nam ono pruža. Sadnjom
stabala doprinosimo ozelenjivanju

prostora u kojem obitavamo i većoj
bioraznolikosti, značajno utječemo
na poboljšanje kvalitete uvjeta
života i čuvamo okoliš za buduće
generacije.
Nakon završetka velikih građevinskih radova, nastavit ćemo sa
sadnjom stabala i zelenila i u svim
ostalim ulicama naših naselja te ih
na taj način oplemeniti.

VJESNIK OPĆINE ERNESTINOVO
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Razvoj širokopojsnog interneta
u općini Ernestinovo
Širokopojasni internet stiže
i u našu općinu zahvaljujući čemu
će se brzina interneta povećati do
100mbit/s sa sadašnjih 10-30mbit/s.
Osječko-baranjska
županija
je
kroz 2019.g. iskazala interes za
ulaganje u širokopojasnu mrežu i
izradila Plan razvoja širokopojasne
infrastrukture /PRŠI/ za područje
sedam općina na svome području
(Antunovac,
Čepin,
Erdut,
Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci
i Vuka).

Plan
razvoja
širokopojasne
infrastrukture /PRŠI/ za općine
Antunovac,
Čepin,
Erdut,
Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci
i Vuka Osječko-baranjske županije
jedan je od 16 u RH odabranih
za ulaganje od strane privatnog
investitora (investicijski model
A) - Hrvatski telekom d.d., koji uz
sredstva EU mora uložiti vlastita
investicijska sredstva u izgradnju
ove infrastrukture.

Projektom su stvorene
realne pretpostavke za
korištenje internetskih
tehnologija te njihov utjecaj
na tehnološki rast i razvoj na
cijelom području Osječkobaranjske županije, te će
omogućiti iznimno velike
brzine prijenosa podataka.
Nakon završetka projekta,
javni i poslovni korisnici
imat će pristup brzinama do
100Mbit/s.

U tijeku je izrada projektne
dokumentacije, nakon čega će
uslijediti radovi vrijedni 54 milijuna kuna koji bi trebali biti
gotovi do 2023.g. Projekt se
financira iz Europskih strukturnih i
investicijskih fondova, u okviru OP
Konkurentnost i kohezija 2014.2020.

Izvedene pripreme za plinske priključke
u ulici Vladimira Nazora u Ernestinovu
Radovi na izgradnji priprema za priključak na plin
su pri kraju. U sklopu radova
svim kućanstvima u glavnoj
ernestinovačkoj ulici koja se još nisu
priključila na plinsku mrežu izradili
smo pripremu za priključak na plin
uz njihovu parcelu.
Ovim činom željeli smo spriječiti
uništavanje novoizgrađenih pješačkih i biciklističko-pješačkih staza.
Kada se u budućnosti žitelji glavne
ulice budu odlučili priključiti na
plin, neće morati rušiti postojeće
staze i sanirati ih, što bi uvelike
utjecalo na podizanje troškova
njihove investicije, budući da se
izvod za plinski priključak nalazili uz
njihovu okućnicu.
Hvala HEP Plinu na ovoj hvalevrijednoj investiciji za budućnost
vrijednoj oko 650.000,00 kn.

www.ernestinovo.hr
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Položeni temelji katoličke crkve u Laslovu
Uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Općine Ernestinovo,
Župe Sv. Rozalije Ivanovac na čelu s našim velečasnim
Andrijom Vrbanićem i udruge Kristova uzašašća Laslovo
na čelu sa predsjednikom Ivicom Zegnal započela je
dugo očekivana izgradnja katoličke crkve u Laslovu.
Vrijednost dosadašnji ulaganja iznosi 700.000,00 kn.
U Laslovu katolička crkva nije nikada postojala te
su stoga vjernici morali putovati u udaljena mjesta
na bogoslužja, a ona su se odvijala i subotom u
prostorijama Osnovne škole Laslovo i privatnim
kućama naših mještana. Dugogodišnja želja vjernika da
se u mjestu izgradi katolička crkva postaje stvarnost
činom polaganja temelja.
Projekt izgradnje je za našu župu i općinsku upravu
financijski zahtjevan, stoga je ispred nas višegodišnji
put izgradnje. Ustrajati ćemo u dobroj vjeri crkvu
izgraditi što je moguće prije na zadovoljstvo pripadnika
katoličke crkve u našoj zajednici, a sa svrhom ispunjenja
dugogogodišnje težnje mještana za odlazak na
bogoslužje u vlastitom mjestu.

Izgrađene nove staze prema mjesnom groblju
i uz Dom kulture u Laslovu
Sredinom prosinca 2020.g.
završili smo radove na izgradnji
pješačkih staza prema mjesnom
groblju i uz Dom kulture „P. Šandor“
u Laslovu.

sanirali smo i dotrajalu stazu koja je
smještena uz Dom kulture „Petefi
Šandor“ i povezuje Ulicu pobjede s
ulicom Vladimira Nazora u samom
centru naselja.

Postojeće staze u tom dijelu
naselja su bile u lošem stanju,
a na određenim dionicama nisu
nikada niti bile izgrađene. Jedna
od takvih dionica na kojima je
nedostajala pješačka staza je bila
put prema laslovačkom groblju
koje je smješteno izvan naselja,
na državnoj cesti koja je izuzetno
prometna te su se stoga mještani
prilikom odlaska na groblje morali
kretati po prometnoj državnoj cesti
čime je bila ugrožena sigurnost
svih sudionika u prometu. Kako
bi se omogućio nesmetan pristup
groblju, spriječile nezgode i nesreće
te prije svega osigurala sigurnost
mještana i sigurnost u prometu
izgradili smo nogostup prema
groblju Laslovo. U sklopu projekta

Vrijednost ukupne investicije
iznosi 532.000,00 kn. Izgradnju
staza sufinanciralo je Ministarstvo
prostornog uređenja, graditeljstva i
državne imovine sa 126.000,00 kn,
a ostatak u iznosu od 406.000,00
kn uložila je Općina Ernestinovo iz
vlastitih sredstava.
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Mrtvačnica i groblje u Laslovu
20-ak godina stajala je laslovačka mrtvačnica bez struje, bez vode,
bez klupica na prozorima, bez pločica, ne oličena, bez fasade, bez ograde i
parkinga, bez nogostupa koji bi vodio do nje, bez odgovarajuće prostorije i
klime u rashladnoj sobi za pokojnike.
2018. g. uvedena je struja i voda, postavljene su pločice, mrtvačnica je
oličena iznutra, napravljena je fasada i klupice izvana, napravljena je i
ograda i izgrađen parking koji ćemo uskoro i asfaltirati.
2020. g. uređena je pomoćna zgrada, izgrađen nogostup od naselja do
groblja, a u rashladnoj komori ugrađena klima vrijednosti 35.000,00 kn.
Ukupna vrijednost svih ulaganja na mrtvačnici i na groblju u Laslovu do
sada iznosi 750.000,00 kn.

Postavljena nova stolarija na
Ernestinovačkoj kući oproštaja
Ernestinovačku kuću oproštaja smo oličili, promijenili prozore i
vrata i postavili novi odar, te zasadili stabla i grmove na groblju.
Vrijednost radova iznosi 40.000,00 kn.

Iz proračuna izdvajamo
Općina Ernestinovo trudi se iz skromnog proračuna
osigurati sredstva za prijeko potrebna infrastrukturna
ulaganja, ali i za rad i funkcioniranje svih segmenata
društva, pažljivo vodeći računa o ravnomjernom
razvoju i raspodjeli sredstva.
Godišnje izdvajamo:
ZA naknade za novorođenu djecu 80.000,00 kn

CIKLUS ŽIVOTA U OPĆINI
ERNESTINOVO
Uvažavamo potrebe svih generacija naših
mještana.
LJUDI U FOKUSU

ZA sufinanciranje rada vrtića 390.000,00 kn
ZA osnovne škole Ernestinovo i Laslovo 70.000,00 kn
ZA stipendije učenicima i studentima, prijevoz
učenika i studenata, nabavku bilježnica
184.000,00 kn
ZA rad zdravstvene ambulante i zdravstvenu zaštitu
122.000,00 kn
ZA pomoć DVD-ima Ernestinovo i Laslovo 190.000,00
kn
ZA socijalna davanja obiteljima i pojedincima
80.000,00 kn
ZA rad udruga 302.000,00 kn
ZA božićnicu umirovljenicima 20.000,00 kn
ZA uskrsnicu umirovljenicima 20.000,00 kn

www.ernestinovo.hr
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Jednokratna novčana pomoć za dijete
Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na sjednici
održanoj 2017.g. donijelo je odluku o novčanoj pomoći
za opremu novorođenog djeteta.
Novčana pomoć iznosi:
za prvo i drugo dijete 3.000,00 kn neto
za treće i svako daljnje dijete 5.000,00 kn neto

• da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području
Općine Ernestinovo
• da drugi roditelj ima prebivalište na području Općine
Ernestinovo, ako je dijete rođeno u braku
• da roditelji i dijete nakon rođenja zadrže prijavljeno
prebivalište na području Općine Ernestinovo najmanje
godinu dana od rođenja djeteta

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja
novorođenog djeteta pod uvjetima:

Ako se radi o samohranom roditelju koji podnosi zahtjev
za novčanu pomoć, potrebno je ispuniti uvjete za
isplatu novčane pomoći samo u odnosu na tog roditelja
te u odnosu na dijete.

• da je roditelj koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć državljanin Republike Hrvatske s neprekidno
prijavljenim prebivalištem na području Općine
Ernestinovo najmanje godinu dana prije rođenja djeteta

Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći roditelj
novorođenog djeteta podnosi Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Ernestinovo u roku od 12 mjeseci od dana
rođenja djeteta za koje se podnosi prijava.

Od jeseni dostupne
jaslice u našem vrtiću

I nadalje besplatna
školska prehrana za
sve osnovnoškolce uz
potporu Županije

Kako su naši roditelji iskazali potrebu za
jasličkim programom, Općina Ernestinovo nabavila je
namještaj i didaktičku opremu za djecu jasličke dobi, te
u suradnji s DV „ Ogledalce“ predala Program odgojnoobrazovnog rada s jasličkim programom na odobrenje
u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Naš dječji vrtić će od 01. rujna krenuti s radom jaslica.
U jasličkoj skupini biti će djeca starosti od 1-3 godine.
Zaposlit ćemo dvije nove djelatnice za rad u jaslicama,
a sukladno Zakonu i pedagoškom standardu zaposliti
i medicinsku sestru na odgovarajući broj sati kako bi
pružala stručnu pomoć svim odgojiteljicama u radu.
Uz postojeće vrijedne i predane odgojitelje,
pedagoginju i ravnateljicu, s novim zaposlenicima i
novim uslugama iz dana u dan poboljšavamo standard i
pružamo visokokvalitetne usluge za našu vrtićku djecu
i roditelje.

Od početka 2018. godine Osječko-baranjska
županija svim učenicima osnovnih škola u županiji
osigurava besplatnu školsku prehranu.
„Riječ je o izuzetno kvalitetnom projektu, projektu kojim
se osigurava zdrava prehrana za učenike te pomaže rad
domaćih OPG-ova. Preporuka je da se hrana nabavlja
s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja
Osječko-baranjske županije kako bi na taj način potakli
i domaću proizvodnju. Prvi korak je besplatna prehrana,
dok je drugi osigurati u svim školama uvjete za topli
obrok i blagovaonice, kako bi im se iz naših OPG-ova
i s naših polja dostavljalo povrće i voće, a učenicima
se u tim kuhinjama servirao ekološki zdrav obrok“ –
istaknuo je župan Ivan Anušić.

Organizirana predškola
u DV “Ogledalce”
Naš dječji vrtić “Ogledalce” Ernestinovo
organizirao je predškolu za djecu koja do sada nisu
pohađala vrtić. Program predškole je besplatan, a
odvijao se u trajanju od 250 sati, odnosno trajao je 3
mjeseca. U sklopu programa, djeca koja nisu redovno
pohađala vrtić su se pripremala za polazak u školu.
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Prekrasne i jedinstvene bilježnice dočekale su naše
školarce u klupama i protekle školske godine
Zahvaljujemo KUD-u Petefi
Šandor, Likovnoj udruzi Petar
Smajić (LUPS) i Maloj akademiji
umjetnosti Ernestinovo (MAU) na
prekrasnim fotografijama njihova
aktivnog rada kojima smo ukrasili
neke od naših bilježnica.
Za nadolazeću školsku godinu
pripremili smo novi dizajn bilježnica
i u izradu, uz Kud P. Šandor, LUPS
i MAU uključili i Dv „Ogledalce“
i naše mještane Ivana Tkalca i
Josipa Mujčinovića koji su genijalno
osmislili sam izgled i dizajn.

Naj učenik generacije naših škola
Trud, zalaganje i upornost
učenika treba cijeniti i
prigodno nagraditi. Općina
Ernestinovo, stoga je
donijela odluku da od
školske godine 2020./2021.
prigodnim darom nagradi
naj učenika OŠ Ernestinovo
i Laslovo, učenika/učenicu
koji/koja je svih osam godina
školovanja završio/la s
odličnim uspjehom i uzornim
ponašanjem.

www.ernestinovo.hr

Isticanjem naj učenika želimo naglasiti njihove pozitivne vrijednosti,
ali i potaknuti i ostale učenike u ostvarivanju takvih vrijednosti.
Prigodni dar, koji će ih potaknuti na boravak na otvorenom - bicikl uručen
im je prigodom svečanog ispraćaja osmaša i završne priredbe.
U ime Općine Ernestinovo ovim putem još jednom upućujemo iskrene
čestitke i divljenje Eni Sukić, učenici OŠ Laslovo i Antoniji Roguljić, učenici
OŠ Ernestinovo na osobitom školskom uspjehu, uzornom ponašanju i
zapanjujućim rezultatima.

srpanj 2021.
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Osiguran besplatan prijevoz za učenike
srednjih škola i subvencija za studente
Kao i
potpisali smo
ciranje cijena
za učenike
Panturistom.

prijašnjih godina,
ugovor za sufinanmjesečnih karata
srednjih škola s

Općina sufinancira cijenu mjesečne
karte za učenike srednjih škola sa
17,5%, Vlada RH sa 75% a Osječkobaranjska županija sa 7,5%.

Suradnjom Vlade, Osječko-baranjske županije i Općine Ernestinovo
osiguran je besplatan prijevoz za sve učenike. Također, potpisali
smo i ugovor s Panturistom o subvenciji mjesečnih karata za
studente u iznosu od 300,00 kn, a svim ostalim studentima, kako
redovnim tako i izvanrednim, koji ne prakticiraju oblik javnog
prijevoza, mjesečno isplaćujemo 300,00 kn za prijevoz.

Besplatne pripreme za državnu maturu
- srednjoškolci
Općina Ernestinovo organizirala je besplatne pripreme za državnu
maturu za sve zainteresirane učenike srednjih škola s područja Općine
Ernestinovo.
Pripreme su obuhvatile gradivo iz hrvatskog i engleskog jezika te
matematike uz iznimno kvalitetne predavače u učilištu.
Svrha organizacije besplatne pripreme za državnu maturu je olakšati našim
srednjoškolcima polaganje državne mature, a samim time i postizanje
boljih rezultata.

Potpisani ugovori o dodjeli stipendija
Kako bi nagradili i potaknuli
naše školarce i studente,
Općina Ernestinovo četvrtu
godinu za redom raspisala
je natječaj za dodjelu
stipendija za učenike i
studente te na temelju
provedenog natječaja
zaključila 6 ugovora o
stipendiranju.

Dodjelom stipendija želja nam je bila nagraditi naše darovite učenike i
studente, olakšati im školovanje, te ih potaknuti da i nadalje ostvaruju izvrsne
rezultate. Kroz natječaj za dodjelu stipendija dodjeljivalo se 5 učeničkih i
5 studentskih stipendija, a dodatno se boduju i deficitarna zanimanja na
području Osječko-baranjske županije i to temeljem Preporuka za obrazovnu
upisnu politiku i politiku stipendiranja koju objavljuje Hrvatski zavod za
zapošljavanje. Nažalost, neki prijavljeni studenti i učenici nisu ispunili uvjete
natječaja, tako da smo od 10 raspoloživih stipendija dodijelili 6.
Također, izmjenom Pravilnika o stipendijama Općine Ernestinovo uveli smo
i studentske stipendije za izvrsnost u postignutim rezultatima studiranja.
Dodjelom stipendija želimo nagraditi trud u učenju i iskazati da se ulaganje u
znanje isplati. Znanje je temelj budućnost.
Učenička stipendija iznosi 300,00 kn mjesečno, studentska 500,00 kn, a
studentska stipendija za izvrsnost 700,00 kn mjesečno.

*Uz stipendije, općina i nadalje u suradnji s Vladom RH i Osječkobaranjskom županijom sufinancira cijenu učeničke karte koja je za
njih u potpunosti besplatna, a svim studentima s područja općine,
kako redovnim tako i izvanrednim, sufinancira mjesečni prijevoz u
iznosu od 300,00 kn.
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Besplatan prijevoz vlakom za redovite studente
Osječko-baranjska županija i HŽ Putnički
prijevoz potpisali su krajem 2020. godine Ugovor o
sufinanciranju troškova javnog prijevoza studenata s
prebivalištem na području Osječko-baranjske županije.
Na temelju ovog Ugovora redoviti studenti koji imaju
prebivalište na području Osječko-baranjske županije,
neovisno o mjestu studiranja ostvaruju pravo na
besplatni prijevoz vlakom. Nastavak je ovo uspješne
suradnje Županije i HŽ Putničkog prijevoza započete
2019. godine.
Uz besplatni prijevoz, za studente je uveden i poseban,
takozvani studentski vlak, koji svake nedjelje vozi
na relaciji Osijek – Zagreb, a svakog petka na relaciji
Zagreb – Osijek. Također, na relaciji Osijek-Vinkovci
prometuje novi, suvremeno opremljeni niskopodni
vlak, čiju su putnici u velikom broju upravo studenti.
Studenti, zatražite potvrdu za besplatnu kartu za
putovanje vlakom na mail gospodarstvo@obz.hr!

U Općini Ernestinovo gotovo beskamatni
stambeni krediti - kamatna stopa već od 0,09%
Općina Ernestinovo potpisala je Sporazum
o suradnji u provedbi projekta „Stambeni krediti u
funkciji poticanja gospodarstva“ s Osječko-baranjskom
županijom.

Banke putem koji se mogu koristiti subvencije su:
Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska
poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i
Zagrebačka banka.

Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s
prebivalištem na području Općine Ernestinovo i radnim
odnosom na području Osječko-baranjske županije, bez
obzira na godine života, za kupnju kuće na području
naše općine.

Zahtjev za subvencioniranje kamate na kredit podnosi
se na propisanom obrascu koji se nalazi na internetskim
stranicama Županije.

Korisnik kredita može biti hrvatski državljanin ili njegov
bračni/izvanbračni drug, odnosno partner koji nemaju
za život uvjetan stan ili kuću ili imaju stan ili kuću koju
žele prodati radi kupovine većeg stana ili kuće.
Subvencije se odnose na prvih 10 godina otplate
kredita, a minimalni rok otplate kredita je 15 godina,
dok maksimalan iznos kredita ne može biti veći od
1.000.000,00 kuna.

Rješavanje stambenog pitanja preduvjet je ostanka ljudi
u našoj zajednici, zasigurno će pridonijeti ublažavanju
negativnih demografskih trendova, ali je i preduvjet
gospodarskog rasta i razvoja.

Najviši iznos kredita koji Županija i Općina subvencioniraju je 500.000,00 kuna, a stambeni kredit može
biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik
kredita.
Po svakom odobrenom kreditu, Županija Osječkobaranjska i Općina Ernestinovo subvencionirati će
kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamate na
odobreni kredit poslovne banke, što u konačnici znači
da građani mogu dobiti stambeni kredit s kamatnom
stopom od 0.09% do 0.7%, što je gotovo beskamatno.

www.ernestinovo.hr
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Odobren nastavak projekta Zaželi

Ministarstvo rada, mirovinskog
sustava, obitelji i socijalne politike
odobrilo
je
projekt
Općine
Ernestinovo „Osnaživanje teško
zapošljivih žena Općine Ernestinovo
- OSNAŽENE ERNESTINE faza II.“

U sklopu projekta zaposlili smo 20 žena s područja Općine
Ernestinovo, s ciljem smanjenja nezaposlenosti i spolne
nejednakosti pri zapošljavanju te kako bismo poboljšali kvalitetu
života naših krajnjih korisnika. Zaposlene žene će kroz 12 mjeseci
skrbiti za preko 140 korisnika iz naše Općine.

Ovaj projekt, nastavak je uspješno
provedenog projekta Osnažene
Ernestine koji nam je potvrdio
koliko je važna briga o našim
starijim sumještanima. Kako je
interes i korisnika i žena bio izniman
u prethodnom pozivu, odlučili smo
povećati broj žena koje će obilaziti
naše sumještane te im pružati
pomoć i podršku.
Vrijednost
projekta
iznosi
1.856.700,00 kn te je u potpunosti
financiran (100%) sredstvima EU
iz Europskog socijalnog Fonda, iz
Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014. – 2020.
Uvjet koji korisnici moraju ispunjavati jest da imaju prebivalište
na području Općine Ernestinovo
i da su stariji od 65. godina.
Provedba aktivnosti skrbi o starijim
i nemoćnim osobama započela je
01.05.2021.g.
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Uvodna konferencija projekta Osnaživanje teško
zaposlivih žena Općine Ernestinovo
- Osnažene Ernestine faza II
Na uvodnoj konferenciji koja
se održala 23. travnja 2021. godine
u Vijećnici Općine Ernestinovo,
predstavljene su vrijednosti projekta
Osnaživanje
teško
zapošljivih
žena
Općine
ErnestinovoOSNAŽENE ERNESTINE faza II. S
Ministarstvom rada, mirovinskog
sustava, obitelji i socijalne politike i
Općina Ernestinovo 1.3.2021. godine
potpisali smo ugovor o financiranju
projekta. Nositelj projekta je
Općina Ernestinovo, a njegova je
vrijednost 1.856.700,00 HRK.

našoj općini te s ciljem poboljšanja
kvalitete života krajnjih korisnika.
Žene će na 12 mjeseci skrbiti o
minimalno 140 korisnika iz naše
Općine.
Projekt je nastavak uspješno provedenog projekta Osnažene Ernestine
koji nam je pokazao koliko je važna
briga o našim starijim sumještanima.

Kako je interes i korisnika i žena
bio izniman u prethodnom pozivu,
odlučili smo povećati broj žena koje
će obilaziti naše sumještane te im
pružati pomoć i podršku. Projekt su
zainteresiranoj javnosti predstavile
Marijana Junušić, načelnica Općine
Ernestinovo te Maja Bračun,
voditeljica projekta.

U potpunosti je financiran (100%)
bespovratnim sredstvima EU iz
Europskog socijalnog fonda, u
sklopu Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.
– 2020.
U sklopu projekt se zapošljava
20 žena sa područja Općine
Ernestinovo s ciljem smanjenja
nezaposlenosti i smanjenja spolne
nejednakosti pri zapošljavanju u

www.ernestinovo.hr
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Brinemo za naše starije
i nemoćne
Svakodnevna briga i njega, obavljanje
kućanskih poslova, odlazak po lijekove i namirnice, ali
i ono najvažnije, razgovor i toplo upućena riječ našim
starijim sumještanima, osnovna su i krajnja misija našeg
projekta.
Uz svakodnevnu brigu, umirovljenicima s najnižim
primanjima kroz protekli period osigurali smo isplatu
božićnice i uskrsnice te im uz ovu skromnu gestu željeli
pokazati da su važan dio naše zajednice i da mislimo o
njima.

Tu smo za vas
Općina Ernestinovo u suradnji s Crvenim križem
provodi projekt TU SMO ZA VAS.
U sklopu projekta starije i nemoćne osobe imaju
pravo na besplatan prijevoz liječniku u Osijek
ili na pretrage u Klinički bolnički centar Osijek i
povratak svojoj kući. Sam termin za prijevoz kod
liječnika se mora najaviti 2 tjedna unaprijed na
telefon Crvenog križa.
Naši stariji i nemoćni - Tu smo za Vas!!!!

Božićnice za
umirovljenike

Uskrsnice za naše
umirovljenike

Imajući u vidu potrebe naših starijih sugrađana,
a sa svrhom kako bismo našim umirovljenicima s
najnižim primanjima uljepšali božićne blagdane, Općina
Ernestinovo je i prošle 2020. godine donijela odluku o
isplati božićnice za umirovljenike.

Kako bismo našim umirovljenicima s najnižim
primanjima uljepšali Uskrs i barem malo olakšali
pripremu uskršnje trpeze Općinsko vijeće Općine
Ernestinovo donijelo je odluku o isplatu uskrsnica za
umirovljenike slabijeg imovinskog stanja.

Na taj način Općina Ernestinovo potpomaže najranjivije
skupine stanovništva, iako i sama ima skroman
proračun.
Umirovljenicima koji primaju hrvatsku i inozemnu
mirovinu odobrila se isplata božićnice uz uvjet da
ukupni iznos svih mirovina ne prelazi 2.000,00 kn, pri
čemu se zaštitni dodatak ne računa u iznos mirovinskih
primanja. Umirovljenici s primanjima do 1.500,00 kn
primili su 200,00 kn, a umirovljenici s primanjima do
2.000,00 kn 150,00 kn.
Ovo je jedna mala, ali skromna gesta kojom iskazujemo
zahvalu našim starijim sugrađanima za sve što su činili
za nas i kojom želimo pokazati da su važan dio naše
zajednice!

Uskrsnica se isplatila umirovljenicima pod uvjetom
da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine
Ernestinovo, da su navršili 55 godina života, da im iznos
mirovine ne prelazi 2.000,00 kn i da nisu u radnom
odnosu. U mirovinu se ne uračunava zaštitni dodatak
na mirovinu.
Uskrsnica se isplaćivala u novcu i to 200,00 kn
umirovljenicima s mirovinama manjom od 1.500,00 kn,
a 150,00 kn umirovljenicima s mirovinama koje iznose
1.500,00 – 2.000,00 kn.
Nadamo se da smo ovom skromnom gestom pripomogli
i razveselili naše umirovljenike.

Odobreni javni radovi
Prošle godine odobreni su nam Javni radovi za
uređenje i održavanje okoliša općine za 4 djelatnika.
Program javnih radova trajao je 6 mjeseca, te su u
sklopu njega djelatnici radili na održavanju i uređenju
okoliša naših naselja.
Ove, 2021. godine u Javnim radovima smo zaposlili 6
djelatnika u trajanju od 6 mjeseci.
Kompletna sredstva za plaće djelatnika zaposlenih u
Javnim radovima snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.
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Maske za
umirovljenike
Kako bismo pridonijeli
sigurnosti
naših starijih žitelja
tijekom trajanja epidemije korona
virusa, za sve umirovljenike smo
nabavili perive višekratne maske za
lice kako bi mogli zaštiti sebe i sve
svoje bližnje.

Općina Ernestinovo donijela odluku o oslobađanju
od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupa
posebnih okolnosti
Kako bi ublažili teške gospodarske posljedice epidemije
koronavirusa,
Općinsko
vijeće
Općine Ernestinovo na svoj 40.
sjednici održanoj u siječnju 2021.
na prijedlog općinske načelnice
donijelo je odluku o oslobođenju
od plaćanja komunalne naknade
uslijed nastupa posebnih okolnosti
za poduzetnike.
Uz mjere koje je donijela Vlada
RH i mjere koje je podržalo vijeće,
uvjereni smo da ćemo ublažiti
negativne posljedice na poslovanje
poduzetnika.

Odukom se poduzetnici (tvrtke i obrti), koji su obustavili
rad temeljem Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama
kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa
bolesti COVID-19 putem okupljanja od 27. studenoga 2020.,
oslobađaju plaćanja komunalne naknade.
Oslobođenje se priznaje poslovnim subjektima za razdoblje
od 1. siječnja 2021. godine pa sve do stupanja na snagu Odluke
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom im se
dopušta obavljanje djelatnosti.

Od 1. siječnja 2021. u Hrvatskoj pošti
bez plaćanja naknade za račune koje ispostavlja
Općina Ernestinovo
Sa željom da obveznicima
plaćanja računa koje ispostavlja
Općina Ernestinovo omogućimo
plaćanje istih bez naknade prilikom
obavljanja uplate (naknada za
uslugu platnog prometa) Općina
Ernestinovo i Hrvatska pošta
dogovorile su poslovnu suradnju.
Temeljem predmetne poslovne
suradnje
obveznici
plaćanja
računa koje ispostavlja Općina

www.ernestinovo.hr

Ernestinovo moći će u poštanskom
uredu u Ernestinovu i Laslovu
svakim radnim danom podmiriti
račune koje ispostavlja Općina bez
naknade. Trošak plaćanja navedene
naknade umjesto mještana, u
potpunosti preuzima Općina.
Računi koje ispostavlja Općina
Ernestinovo, a moći će se podmiriti
bez naknade u Poštanskom uredu u
Ernestinovu i Laslovu obuhvaćaju:

► komunalnu naknadu
► grobnu naknadu
Pojasnimo - do sada su naknadu za
pružanje usluge plaćanja računa
za komunalnu ili grobnu naknadu
plaćali obveznici, a od sada će istu
obvezu plaćati Općina Ernestinovo,
što znači da kod plaćanja npr.
uplatnice za komunalnu naknadu
nećete platiti i dodatnu naknadu od
5 kn po uplatnici.

srpanj 2021.
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Općina Ernestinovo u suradnji s
Osječko-baranjskom županijom kreditira sjetvu i
stočarsku proizvodnju
Zaključivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji
sa Zagrebačkom bankom u kreditiranju proljetne
sjetve i stočarske proizvodnje, Osječko-baranjska
županija osigurala je povoljna financijska sredstva za
poljoprivrednike, a to je jedan od bitnih čimbenika
za njihovo poslovanje, kao i za mogućnost njihovog
daljnjeg rasta i razvitka.
Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe - obiteljska
poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a,
trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječkobaranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja
mora se odvijati na području Osječko-baranjske
županije.
Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni
ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za
nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice
(za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za
sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih
subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni
krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za
nabavu grla za tov junadi.

Najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 kuna,
a najviši iznos pojedinačnog kredita je 1.000.000,00
kuna. Maksimalni iznos pojedinačnog kredita za
nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov iznosi
250.000,00 kuna, dok za nabavu rasplodnih junica
maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna,
za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kuna po grlu i za
nabavu grla za tov svinja 400,00 kuna po grlu.
Krediti se odobravaju u kunama, u kreditnoj liniji
Zagrebačke banke d.d. Redovna kamatna stopa iznosi:
trezorski zapis na 91 dan plus 5,0 postotni poen
godišnje, promjenjiva.
Osječko-baranjska
županija
uključila
se
u
subvencioniranje redovne kamatne stope s dva
postotna poena, a Općina Ernestinovo sa dodatnih 0,5
postotna poena korisnicima kredita s područja općine.
Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne
redovne kamatne stope.
Ukoliko ste zainteresirani, zahtjev se podnosi se na
propisanom obrascu koji se nalazi na internetskim
stranicama Županije osječko- baranjske.

Općina Ernestinovo i Osječko-baranjsko županija
subvencioniraju kamatu udrugama za projekte
odobrene iz EU fondova
Općina Ernestinovo potpisala je Sporazum
o subvencioniranju kamata za kreditiranje ustanova,
udruga i drugih neprofitnih organizacija iz projekta
“Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU

programa” s Osječko-baranjskom županijom.
Korisnici kredita su ustanove, udruge i druge neprofitne
pravne osobe. Iznos kredita iznosi 100% vrijednosti
iznosa dodijeljene potpore na temelju Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava iz EU programa, a namjena
kredita je realizacija projekata udruga sufinanciranih iz
EU programa.
Kamatna stopa iznosi do najviše 6% za cijelo vrijeme
trajanja kredita, od čega Osječko-baranjska županija
subvencionira kamatu na kredite s 2 postotna poena,
a Općina Ernestinovo subvencionira kamatu na kredite
s 1 postotnim poenom. Zahtjev se podnosi Upravnom
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječkobaranjske županije.
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Pomoć području
stradalom u potresu
Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na sjednici
Vijeća održanoj u siječnju 2021.g. donijelo je jednoglasnu
odluku o financijskoj pomoći za sanaciju štete u Sisačkomoslavačkoj županiji te drugim područjima pogođenim
potresom u iznosu od 30.000,00 kn.

Usporedno, Općina Ernestinovo organizirala je
prikupljanje pomoći u obliku paketa higijenskih
potrepština i osnovnih prehrambenih namirnica.
Nakon dvodnevne akcije, prikupljene su velike
količine paketa, te se ovim putem zahvaljujemo
svim mještanima na velikoj i svesrdnoj pomoći i
sudjelovanju.

Financijska pomoć isplatila se iz proračuna Općine
Ernestinovo na službeni račun za donacije financijskih
sredstava za područja pogođena potresom.
Zahvaljujemo svim vijećnicima Općinskog vijeća što
su u ime svih žitelja općine Ernestinovo prihvatili
prijedlog, iskazali podršku, solidarnost i suosjećanje sa
našim sugrađanima.

Kroz nabavu komunalne opreme doprinosimo
zaštiti okoliša
U sklopu projekta „Nabavka spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada“ Općina Ernestinovo
nabavila je zvona za eko otoke i 23 spremnika za
reciklabilni otpad- spremnike za odlaganje papira i
plastike.
Spremnike- kontejnere za papir i plastiku smo
distribuirali na 10-ak lokacija korisnicima javne usluge
i na javne površine, a sve sa svrhom smanjenja količina
otpada i kako bismo pridonijeli zaštiti okoliša.

U sklopu projekta nabavili smo i žute kante
za plastiku, koje će zamijeniti plastične vreće.
Kante će kroz naredni period biti podijeljene
svim kućanstvima u općini koja imaju ugovor o
odvozu smeća s tvrtkom Unikom.

Pomozite nam i Vi u recikliranju svakodnevnim odvajanjem otpada koji se može ponovno uporabiti i promišljanjem
o okolišu koji nas okružuje i pruža nam toliko predivnih pejzaža za odmor i uživanje.

Obavljen larvicidni i
adulticidni tretman
komaraca na području
Općine
Puno bolja metoda suzbijanja komaraca je larvicidni
tretman kojim se suzbijaju ličinke komaraca.
Stoga smo na našem području proveli larvicidni tretman
komaraca uz vodene površine.
Nadamo se da će i ostale općine i gradovi na području županije
obaviti isti tretman, čime će on biti znatno učinkovitiji. Nakon
larvicidnog tretmana, proveli smo i adulticidni tretman metodom
zaprašivanja, koja je manje učinkovita od larvicidnog.

www.ernestinovo.hr
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A kako možemo sami utjecati na smanjenje broja
komaraca u našoj okolini?
Oko kuće i u okolišu često nepažnjom sami
stvaramo uvjete za razvoj komaraca. Najdjelotvorniji
način borbe protiv komaraca je pronaći i ukloniti mjesta
razvoja komaraca – legla.
Neophodno je:
▶ ukloniti nepotrebne predmete u kojima se može
zadržavati voda (kade, bačve, kante, konzerve, gume
i slično)
▶ krupni otpad odlagati jedino na mjesta koja su za tu
namjenu predviđena
▶ redovito (tjedno) prazniti i mijenjati vodu u
posudama koje su u uporabi, a zadržavaju vodu
▶ različite spremnike za vodu prekriti poklopcem,
folijom ili gustom mrežom

▶ održavati zelene površine, vrtove, otvorene bazene,
ukrasna jezerca, fontane i sustave za odvodnju, drenažu
i prikupljanje vode
▶ pravilno uskladištiti plovila (barke) na način da se
prekriju ili se drže preokrenute, kako bi se spriječilo
nakupljanje oborinske vode
▶ i ostali koji prikupljaju i odlažu automobilske gume
trebaju onemogućiti zadržavanje vode u gumama na
način da se iste slože u obliku piramide i prekriju folijom.
Ovakvim pristupom imat ćemo manje komaraca u
našem okolišu i manji unos insekticida u okoliš. Čuvajmo
okoliš, zajedno suzbijmo komarce.

Provedena
deratizacija
Sukladno zakonu, proveli smo sustavnu
proljetnu i jesensku deratizaciju na području Općine
Ernestinovo.
Akcija sustavne deratizacije provodi se prema
odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice
lokalne samouprave, s ciljem suzbijanja štetnih
glodavaca.

PRENOSIMO IZ MEDIJA
Investicijska "eksplozija" u Općini Ernestinovo
Župan Osječko-baranjske županije Ivan
Anušić posjetio je početkom ožujka 2021.g. Općinu
Ernestinovo te u pratnji općinske načelnice Marijane
Junušić i njihovih suradnika obišao najznačajnija
aktualna gradilišta.
"U Općini Ernestinovo u tijeku je investicijska
„eksplozija“, u posljednje četiri godine kroz
infrastrukturne, društvene i socijalne projekte uloženo
je oko 90 milijuna kuna. Danas smo posjetili tri velika
gradilišta, županijsku investiciju - sustav navodnjavanja
Mala Šuma – Veliki vrt vrijednu 9,5 milijuna kuna
te projekt biciklističko-pješačkih staza i kolodvor
u Laslovu. Izgradnja kolodvora u Laslovu, ukupne
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vrijednosti 20,5 milijuna kuna, s dva dodatna kolosijeka
osigurat će kvalitetniji željeznički promet na ovom
području i pružiti mogućnost uvođenja novih linija za
prijevoz putnika" istaknuo je župan Ivan Anušić.
Općina Ernestinovo u protekle tri i pol godine
napravila je pravu investicijsku eksploziju s projektima
koje radi sama, s Osječko-baranjskom županijom,
ministarstvima te s drugim aktivnostima, i doista ima
što pokazati. Govorim o biciklističkim stazama, o vrtiću
kojeg su nedavno završili, sustavu navodnjavanja "Mala
šuma veliki vrt", u vrijednosti od 9,5 milijuna kuna, a
tu je i financijski najskuplji projekt novog željezničkog
kolodvora u Laslovu, s novim kolosijecima i svime što
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će omogućiti da vlakovi budu češći i kvalitetniji na
liniji Osijek - Vinkovci. Što se tiče Općine Ernestinovo,
odnosno ljudima koji su u vodstvu ove općine, mogu
samo reći da sam zadovoljan i da ovakvi projekti koje
rade s nama trebaju cijeloj županiji i cijelom istoku
Hrvatske s naglaskom na sustave navodnjavanja - kazao
je Anušić.
Marijana Junušić kazala je kako se u njezinom mandatu
rade projekti u vrijednosti od 90 milijuna kuna izravnih
investicija, što znači da je uloženo sedam puta više nego
što je bio njihov proračun, koji je za navedeno razdoblje
iznosio 13 milijuna kuna. Župan Anušić komentirao je
kako je to informacija za one koji misle da treba općine
ukidati.“

iznos usporedimo s našim skromnim proračunom od 13
milijuna kuna za četverogodišnje razdoblje, dolazimo
do podatka da smo uspjeli sedam puta premašiti vlastiti
proračun.
Izgradnja
kolodvora
s
kolosijecima,
sustava
navodnjavanja, biciklističkih i biciklističko-pješačkih
staza, cesta, nogostupa, katoličke crkve, nove
vodoopskrbne mreže i ostale infrastrukture rezultat su
napornog rada, zalaganja i jasne vizije općinske uprave,
ali i potpore i podrške Osječko-baranjske županije,
resornih ministarstava i državnih institucija kroz Vladu
RH, kojima od srca zahvaljujemo u ime svih žitelja
općine- istaknula je načelnica Junušić.

„U protekle tri godine sustavno smo ulagali u pripremu
projektno-tehničke
dokumentacije
i
ishođenje
građevinskih dozvola za nužnu infrastrukturu.
Pripremali smo i prijavljivali projekte na sve raspoložive
natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava resornih
ministarstva, europskih fondova i županije. Iznimno smo
zadovoljni postignutim rezultatima, osobito potporom
Županije, ministarstava i svih državnih institucija.
Naime, kroz infrastrukturne, društvene i socijalne
projekte u Općini Ernestinovo u tom razdoblju povukli
smo oko 90 milijuna kuna izravnih investicija. Ako taj

Rad u Općini Ernestinovo sumiran je u video
Video pogledajte na: https://www.ernestinovo.hr/ostvareni-projekti-2017-2021/

Biciklističke staze Laslovo - plan za
2. fazu izgradnje
Kako bismo mogli izgraditi biciklističke staze
u naselju Laslovo izradili smo projektno-tehničku
dokumentaciju te ishodili građevinsku dozvolu. Projekt
„Izgradnja biciklističkih staza u naselju Laslovo“
u potpunosti je spreman za prijavu na fondove, te
ćemo projekt prijaviti na prvi raspisan natječaj. Svrha
projekta je širenje mreže biciklističkih staza i njihove
povezivanje na staze koje su trenutačno u izgradnji
u našoj općini, povećanje sigurnosti biciklista i ostalih
sudionika u prometu.

sa sjeverne i južne strane, duljine cca 2200m;
▶ biciklistička staza u Ulici pobjede, sjeverozapadna
strana, duljine cca 1750m;
▶ biciklistička staza u Školskoj ulici, južna strana,
duljine cca 450m.

Zahvat je podijeljen na 3 cjeline:
▶ biciklistička staza od ulaza u naselje Laslovo kroz
Ulicu Šandora Petefija, Trg hrvatskih branitelja, Ulicu
Vladimira Nazora i Kolodvorsku ulicu do granice s
Općinom Šodolovci (Palača), smještena je naizmjenično

www.ernestinovo.hr
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Uređenje prometa u zoni OŠ Ernestinovo
Ispred
Osnovne
škole
Ernestinovo obilježen je pješački
prijelaz na kolnom prilazu preko
kojeg svakodnevno prelaze učenici i
ostali mještani. Velik broj automobila
svakodnevno
bude
nepropisno
parkirano/zaustavljeno uz duž ceste i
s jedne i druge strane, kao i na kolnim
prilazima na kojima je obilježen pješački
prijelaz s obje strane čime se znatno
otežava preglednost i prelazak djece
preko obilježenog pješačkog prijelaza
koji vodi u školu. Sve navedeno osobito
je izraženo prije samog početka
nastave kada roditelji dovoze djecu
u školu, odnosno kada dolaze po njih
na kraju nastave. Dodatan problem
stvaraju neprilagođene brzine vozila,
što povećava ugrozu na navedenoj
lokaciji.

Kako bi se osigurala potrebna razina sigurnosti u prometu
u zoni osnovne škole i vrtića, krenuli smo u izradu projekta
uređenje prometnih i parkirnih površina u zoni OŠ Ernestinovo.
U sklopu projekta izgraditi će se parking za djelatnike škole i
roditelje koji dovoze djecu te parkiralište za školski autobus,
a postojeći pješački prijelaz će se izmjestiti i dodatno
istaknuti sa svjetlećim prometnim signalima.

U planu asfaltiranje
parkirališta
na groblju u Laslovu

Uskoro opremamo
dječja igrališta
u Općini

2018. g. u kući oproštaja u Laslovu uvedena
je struja i voda, postavljene su pločice, mrtvačnica je
oličena iznutra, napravljena je fasada i klupice izvana,
napravljena je i ograda i izgrađena kamena podloga za
parking s rubnjacima.

Dječja igra na svežem zraku pruža djeci
mogućnost da se razviju, kako u intelektualnom,
motoričkom, tako i u društvenom smislu, da kvalitetnije
provodu slobodno vrijeme na otvorenom prostoru što
će svakako pridonijeti i poboljšanju njihova zdravlja.

Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU u lipnju 2021.g. prijavili smo projekt
„Uređenje komunalne infrastrukture - parkirališta na
javnoj površini u Laslovu“. Vrijednost radova iznosi
360.000,00 kn. Ukoliko projekt bude odobren, uskoro
nas očekuju radovi na asfaltiranju parkirališta uz
groblje, označavanju parkirnih mjesta i sadnji stabala.

Dotrajale dječje sprave ćemo iz sigurnosnih razloga
ukloniti sa svih igrališta i zamijeniti ih novim spravama.
U sklopu opremanja postavit ćemo nove sprave na
dječjem igralištu u Ernestinovu, u Ulici pobjede uz
nogometno igralište u Laslovu te na Meandru, uz
stari tok rijeke Vuke. Vrijednost ukupnih ulaganja u
opremanje dječjih igrališta iznosi 125.000,00 kn.

Gradimo cikloturističko odmorište u Ernestinovu
Kroz područje Općine Ernestinovo prolazi
biciklistička ruta Pečuh-Osijek-Antunovac-IvanovacErnestinovo-Laslovo koja se nadovezuje na županijsku
rutu. U cilju daljnjeg razvoja i unapređenja biciklističke
infrastrukture na našem području izgradit ćemo
cikloturističko odmorište – nadstrešnicu.
Cikloturističko odmorište će biti izgrađeno u parku
između DVD-a Ernestinovo i crkve Presvetog trojstva,
a njegova izgradnja je odobrena od strane Ministarstva
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turizma i sporta RH iz Programa razvoja cikloturizma
na kontinentu u 2021. godini. Projekt je prijavila
Osječko-baranjska županija kao prihvatljiv prijavitelj, u
partnerstvu s Općinom Ernestinovo.
Nadstrešnicu ćemo opremiti i masivnim klupama i
stolom izrađenim od hrastovine. Vrijednost projekta je
40.000,00 kn, te je u potpunosti financiran od strane
Ministarstva turizma i Osječko-baranjske županije.
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U planu postavljanje videonadzora na javnim
površinama
Projektom videonadzora planirana je nabava
opreme za nadzor ulaza u Divoš, Ernestinovo i Laslovo,
nadzor općinske zgrade i vrtića, nadzor parka i pratećih
objekata, te nabava digitalnog video-snimača. Ugradnja
sustava videonadzora je planirana sa svrhom zaštite
imovine općine, te nadzora ulaza i izlaza u samu općinu,
što će se postići postavljanjem nadzornih kamera na
sve relevantne ulaze.
Putem uspostave videonadzora na ključnim javnim
lokacijama i prometnicama u Općini, moći će se
poduzeti preventivne mjere za zaštitu osoba i
imovine, što prvenstveno zadovoljava potrebu da se
svi stanovnici i posjetitelji određene lokacije osjećaju
sigurno. Sigurnost je jedan od najvažnijih faktora koji
pridonose kvaliteti i standardu života, a povećanje
kvalitete i standarda su apsolutno temeljni postulat
razvoja pametnih naselja. Putem ove mjere, Općina će
moći podići razinu povjerenja mještana, posjetitelja i
trećih strana u sigurnost na prostoru Općine.
Financiranje provedbe bit će izvedeno sredstvima
općinskog proračuna, proračuna Županije i EU
sredstvima, ovisno o raspoloživosti istih.

Izrada plana sanacije i
sanacija divlje deponije
u Laslovu
Uz sami rub naselja Laslovo, nekoliko metara od zadnje kuće
u Ulici Rudolfa Frančića nalazi se deponija za koju se planira izraditi
Plan sanacije.
Naselje Laslovo gotovo je u potpunosti razrušeno u Domovinskom
ratu te je bilo okupirano 7. godina. Nakon povratka u mjesto kroz
obnovu obiteljskih kuća, kuće su obnovljene, a građevinski je otpad
koji je pri tome nastao odlagan na česticu uz rub naselja. Iako je
sanacija navedenog odlagališta bila planirana u samoj Obnovi
obiteljskih kuća, do danas nije provedena. Radi se o zemljištu koje je
u naravi pašnjak i u vlasništvu je RH, veličine 21078m2. Procijenjena
zahvaćenost parcele divljim deponijom iznosi cca 7400 m2 i visine je
do 4 m.
Kako bismo sanirali navedenu divlju deponiju moramo izraditi Plan
sanacije navedenog odlagališta i propisno sanirati divlje odlagalište,
a sve kako bismo spriječili ugrozu za stanovnike mjesta Laslovo, ali i
spriječili mogućnost daljnjeg odlaganja novog otpada na ovu lokaciju.
Kako bismo sve navedeno uspjeli provesti, prijavili smo se na natječaj
Fonda za zaštitu okoliša za izradu Plana sanacije i samu sanaciju
deponije.

www.ernestinovo.hr
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Kamera za nadzor brzine
Kako bismo povećali razinu sigurnosti na
izuzetno prometnoj državnoj cesti D518 OsijekVinkovci koja prolazi kroz Divoš i Ernestinovo zatražili
smo postavljanje kamere za nadzor brzine i svjetlosnog
signala za pješački prijelaz.
Na pješački prijelaz na izlazu iz sela u smjeru OsijekVinkovci planiramo postaviti
trakastu svjetlosnu
infrastrukturu koja treba pridonijeti sigurnosti prijelaza
pješaka preko prijelaza i njihovoj boljoj vidljivosti kao i
kompletnoj sigurnosti prometa na ovoj dionici.
Svrha projekta je spriječiti razvijanje velikih brzina, te
smirivanje prometa i povećanje sigurnost sudionika u
prometu u naseljenim mjestima.

Planiramo nabavu
kompostera
za kućanstva
Okućnice u našoj Općini su površinski vrlo
velike, prosječne veličine 1500 m2 te se na njima
proizvede veliki dio zelenog otpada pogodnog za
kompostiranje. Općina ima stalni cilj unaprijediti
način gospodarenja otpadom tako da spriječi njegov
nastanak, odnosno potakne na selektivno odvajanje
otpada.
Smatramo da ćemo dobavom kompostera za svako
kućanstvo napraviti veliki pomak i potaknuti mještane
da samostalno zbrinjavaju svoj "zeleni" otpad i da
odvajaju otpad i na taj način
direktno doprinijeti
smanjenju miješanog komunalnog otpada za 30%.
A kako se navike kod ljudi usvajaju već od najranije
dobi, u sklopu projekta planiramo nabaviti i spremnike
za odvojeno odvajanje otpada za školski i vrtićki uzrast
koji će se postaviti u odgojno obrazovnim ustanovama
Općine Ernestinovo kako bi sustavnom edukacijom
doprinijeli podizanju razine svijesti o odvojenom
prikupljanju otpada i zaštiti okoliša.
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29. obljetnica okupacije Ernestinova
U zajedništvu i molitvi na tužnu, 29. obljetnicu okupacije, 20.11.2020.
g., okupili smo se i odali dužno poštovanje i počast za sve poginule i nestale
hrvatske branitelje i civile u obrani našeg mjesta.
Na dan 20. studenog, prije 29. godina naše Ernestinovo je okupirano,
naši mještani su protjerani iz svojih domova, naši domovi su bili razoreni,
opustošeni, spaljeni.
U temelje slobodne nam i neovisne Republike Hrvatske živote je ugradila 41
osoba koja je sudjelovala u obrani Ernestinova. Među njima, bilo je i civila,
žena, djece, još nerođene djece, staraca, suboraca iz svih krajeva Hrvatske,
a za njih 6 se još uvijek traga. Njihova žrtva za njih i njihove obitelji je bila
enormna, a svima nama omogućila je put prema slobodi.
Neka im je vječna hvala i slava!

Obilježena 29. obljetnica okupacije Laslova
Dana 24.11.2020. u zajedništvu i molitvi mnogobrojna izaslanstva
položila su vijence i zapalila svijeće za sve poginule i nestale hrvatske
branitelje i civilne žrtve koje su u obranu Laslova, obranu Lijepe naše, u
temelje slobodne nam Republike Hrvatske utkali ono najdragocjenije što
su mogli, svoje živote.
Ovim činom iskazali smo im vječitu zahvalnost, iz dana u dan nosit ćemo
ih u svojim mislila, njihova imena naći će mjesto u našim molitvama, a naše
buduće generacije učit ćemo istinama o Domovinskom ratu i prenositi im
domovinske vrijednosti.
48 velikih žrtava Laslova, od njih 48, 10 još uvijek nestalih... laka im hrvatska
zemlja.

30. obljetnica početka
Domovinskog rata u Laslovu
Uz mnogobrojne uzvanike i izaslanstva obilježena je 30. obljetnica
početka Domovinskog rata u Laslovu i 30. obljetnica osnutka laslovačke
satnije.
Mještani Laslova i Laslovo pretrpjeli su velike ljudske žrtve i strašna ratna
razaranja. Od početka rata Laslovo je bilo prva crta obrane nepokorenog
nam grada Osijeka, a od studenog 1991. do 1998.g okupirano, u potpunosti
razrušeno, opustošeno i razoreno selo.
Pripadnici hrvatskih ratnih postrojbi, hrvatski dragovoljci i branitelji, dali
su neopisivo veliki obol i podnijeli enormnu žrtvu u stvaranju samostalne
nam domovine. Ustrajnošću, hrabrošću i odlučnošću ostvarili su stoljetnu
težnju hrvatskog naroda. Zahvaljujući hrvatskim braniteljima, danas
kročimo slobodnom Hrvatskom i u zajedništvu stvaramo svjetlu budućnost
za buduće generacije.
Doprinos stvaranju slobodne nam domovine Hrvatske nikada nećemo
zaboraviti, i iz godine u godinu u zajedništvu ćemo se pokloniti žrtvi

www.ernestinovo.hr

stradalih i nestalih hrvatskih
branitelja i civila i svima koji su
sudjelovali u Domovinskom ratu.
Od srca čestitamo 30. obljetnicu
osnivanja laslovačke satnije hrabrim
braniteljima Laslova i Lijepe naše.
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Križni put
U ožujku 2021. održan je
11. križni put - Putevima hrvatskih
branitelja u Domovinskom ratu
na kojem su predvođeni našem
velečasnim
Andrijom
Vrbanić
sudjelovali mještani i predstavnici
udruga
s
područja
Općine
Ernestinovo i Antunovac. Nakon
križnog puta, u župnoj crkvi sv.
Rozalije služena je sveta misa za sve
poginule i nestale u Domovinskom
ratu.

101. brigada ZNG-a/HV-a, Zagreb - Susedgrad
obilježila 30. obljetnicu
101. brigada ZNG-a/HV-a, Zagreb - Susedgrad,
vojno je djelovala na istočnom slavonskom bojištu. Na
toj zadaći, u studenom 1991.g., sučelila se sa snagama
JNA i pobunjenih Srba, južno od Osijeka. Vodila je bojeve
u Paulin Dvoru- Ernestinovu, Ivanovcu i Antunovcu,
kojima je nakon pada Vukovara zaustavila opću ofenzivu
jedinica 12. K JNA (novosadskog korpusa).
U suradnji sa slavonskim brigadama i 3. brigadom
ZNG-a zaustavila je daljnji proboj združenih snaga JNA
i pobunjenih Srba, na glavnom smjeru napada, spriječila
presijecanje istočne Slavonije i spajanje sa snagama JNA
i pobunjenih Srba u zapadnoj Slavoniji, kao i odsijecanje
Osijeka. Crta obrane ostala je nepromijenjena tijekom

Domovinskog rata, a brigada je u obrani Osijeka bojno
djelovala do kraja lipnja 1992. godine.
Bila mi je čast, kao općinskoj načelnici Općine
Ernestinovo, sudjelovati na njihovoj 30. obljetnici
osnutka, čestitati im i odati im neizmjernu zahvalu i
poštovanje u ime svih stanovnika naše općine.
Hvala Vama i svim hrvatskim braniteljima što ste u
teškim trenutcima stradanja, u teškim trenutcima
neizvjesnosti Domovinskog rata, napustili svoje obitelji,
udobnost i sigurnost svog doma, i stali uz nas, uz naše
dragovoljce, naše branitelje, naše mještane i dali nam
toliko potrebnu vjeru i nadanja.

Plakat na ulazu
u Ernestinovo
Na samom ulazu u naselje
Ernestinovo, izrađen je banner s
znakovljem Kolonije kipara naivaca
Ernestinovo i skulptura naive.
Zahvaljujemo Josipu Kolomaz iz
Ernestinova na predivnom crtežu
našeg jedinstvenog Parka skulptura
te tvrtki Chemcolor na sponzorstvu
za izradu samog bannera.
Svrha izrade bannera je skrenuti
pozornost svim prolaznicima na
vrijedna i jedinstvena umjetnička
djela koja čuva naš park i privući ih
da ga posjete.
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Otvorena 47. kolonija kipara naivaca Ernestinovo
Uz prisustvo naših kipara
naivaca, slikara, djece sudionika
17. Međunarodne kolonije mladih
Ernestinovo,
polaznika
Male
akademije umjetnosti Ernestinovo,
pročelnice Upravnog odjela za
turizam, kulturu i sport Osječkobaranjske
županije
Tatjane
Roth, ravnatelja Osnovne škole
Ernestinovo Damira Škrleca i
predstavnike domaćina Likovne
udruge
"Petar
Smajić,
dana
03.08.2020.g. otvorili smo 47.
Koloniju kipara naivaca i 17.
Međunarodnu koloniju mladih.
Obje Kolonije, kako mi volimo
reći, i mala i velika, odvile su se u
dosta specifičnim okolnostima, no
usprkos njima našu tradiciju nismo
i nećemo prekinuti, čuvat ćemo
naše običaje i kulturne vrijednosti i

nasljeđe, jer kultura je ono što nas
spaja, što nas u ovome svijetu čini
drugačijima od drugačijih, što nas
veže i zove da se iznova okupljamo
na isti mjesto po 47. put bez obzira
na naše različitosti.
U par kolovoskih dana naši kipari
naivci stvorili su iznimno lijepe i
jedinstvene skulpture koje krase
naš park i ostale su u trajno nasljeđe
našoj zajednici. Kipari i slikari su
stvarali na temu starih poslova
i zanata, u starom slavonskom
hrastu. Djeca su uz svoje mentore
u sklopu Međunarodne kolonije
mladih radili na tri radionice,
kiparskoj, slikarskoj i keramičkoj.
Na samoj Koloniji mogla se posjetiti
i izložba radova u Galeriji Petar
Smajić i izložba dječjih radova sa
Kolonije mladih iz Slovenije u kućici

Na samo svečanom otvorenju Kolonije u ime Općine Ernestinovo
dodijeli smo Zlatne plakete za osobiti doprinos razvoju kulture i
njenoj promociji našim kiparima naivcima Mati Tijardoviću, Siniši
Tešankiću i Ivici Toliću. Svojim umijećem stvaralaštva i jedinstvenim
kulturnim izričajem koji njeguju gotovo pola stoljeća podarili su
našem mjestu veliko bogatstvo u nasljeđe, bogatstvo kojim se
dičimo i ponosimo, kojim se ističemo i po kojem smo prepoznatljivi
diljem zemlje i inozemstva. Bitno je naglasiti, da su uz pokojnog
Petra Smajića koji je rodonačelnik naivnoga kiparstva i jedan od
osnivača Kolonije, osnivači Mate Tijardović i Siniša Tešankić stvaraju
i sudjeluju u radu neprekidno od prve pa do današnje Kolonije.

www.ernestinovo.hr

u školskom dvorištu.
Iako skromnije i prilagođeno izdanje
Kolonije, ono je i dalje odisalo
posebnim čarom naive, zvukovima
dlijeta i bata, mirisom svježe
oguljene kore starog slavonskoga
hrasta, duhom naših kipara naivaca.
U sklopu programa 47. Kolonije
kipara naivaca Ernestinovo održao
se isključivo rad kipara naivaca i
slikara po mjerama i preporukama
epidemiološke službe, kako bismo
našu bogatu tradiciju nastavili, a
zabavni i društveni programa je
izostao.
Impozantna djela, skulpture u
maniri naive izrastaju iz godine u
godinu u našem Parku skulptura
zahvaljujući neumornom duhu
naivnog
ernestinovačkog
stvaralaštva.
Iza 47. po redu Kolonije kipara
naivaca ostale su skulpture utkane
dlijetom i batom u stari slavonski
hrast, ostao je znamen jedinstvenog
i
prepoznatljivog
umjetničkog
izričaja, ostale su prekrasne
skulpture i slike naših sudionika koje
će krasiti našu Galeriju i naš park,
ostala su djeca kao zalog budućeg
stvaralaštva, ostao je duh kiparske
kolonije koji s nestrpljenjem kao
i mi očekuje Koloniju, onu koja će
nas opet iznova okupiti u kolovozu
iduće godine.
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Odobrena izrada monografije poslijeratnog
naivnog kiparstva Petra Smajića
U rujnu 2020.g. Likovna
udruga „Petar Smajić“ (LUPS)
prijavila se na Poziv Ministarstva
kulture za predlaganje programa
javnih potreba u kulturi RH -za
izradu monografije iz područja
kulture i umjetnosti s projektom
„Izrada monografije poslijeratnog
naivnog kiparstva Petra Smjića“.
Cilj našeg projekta je pripremiti za
tisak monografiju koja bi kritički
naglašavala kreativne i društvene
vrijednosti
jednog
kulturnog
projekta.
Monografija koja bi se tim povodom
tiskala sadržavala bi tematski
blok posvećen Petru Smajiću, s
osobitim naglaskom na njegovom
poslijeratnom opusu nastalom u
Ernestinovu, dio bi problematizirao
raznolike okolnosti koje su dovele
do i omogućile održavanje i trajanje
manifestacije, dok bi treći dio bio
vezan uz kronologiju, ali još više
uz valorizaciju umjetničkog dosega
zbirke.
Pripremu za tisak najvećim djelom
financira Ministarstvo kulture, a
ostala sredstva osiguravaju Općina
Ernestinovo i LUPS.

Na
poticaj
Smajića,
Mate
Tijardovića i Siniše Tešankića
kolonija je organizirana prvi
puta 1973. godine, da bi trajala
do danas, gotovo 50 godina.
U međuvremenu je osnovana
i Galerija Petar Smajić, koja u
svome fundusu čuva mnogobrojna
kiparska i slikarska djela načinjena
na prethodnim susretima. Među
njima su, osim djela Petra Smajića,
radovi i nekih od najpoznatijih
hrvatskih naivnih kipara i njihovih
kolega iz regije (Mate Generalić,
Dragica Belković, Kreća, Kuzman,
Frančiška Petelinšek, Stanisavljević,
Živković, Trumbetaš, Tijardović,
Tešankić, Tolić i drugi). Veličina
i kvaliteta fundusa obavezuje
i na njegovu valorizaciju i na
monografsku prezentaciju i upravo
stoga smo krenuli u projekt izrade
monografije.
Veliki naivni kipar Petar Smajić živio
je i radio od 1943. godine do svoje
smrti, 1985. godine, u Ernestinovu,
selu nedaleko Osijeka. Ovdje je
ponovno „otkriven“ početkom
pedesetih godina, tu je nanovo
nakon 15-godišnje stanke počeo
rezbariti u drvetu, tu je stekao

svjetsku afirmaciju i bio jedan od
pokretača, a svakako i „uzročnik“
jedinstvene
kiparske
kolonije.
Inspirirani njegovim djelom u
Ernestinovu od 1973. godine traju
kiparski susreti, čije se održavanje
ne prekida (nego traje u Osijeku)
ni za višegodišnjega progonstva
većine Ernestinovčana i koji će
2023. godine navršiti pola stoljeća
neprekidnoga trajanja.
Monografija o 50 godina kiparske
kolonije u Ernestinovu pokušaj je
da se valoriziraju vrijednosti jedne
kulturne akcije, vrijednosti koje
se ne iskazuju samo u kreativnom
rezultatu zbirke skulptura koja
se formirala nego i u širem
društvenom učinku koju takva
manifestacija proizvodi. Posebno
je važna činjenica povoda: u ovome
je slavonskom selu od 1943. godine
živio Petar Smajić, prvak našega
naivnog kiparstva, koji je veličinom
svoga djela, karizmom i društvenim
odjekom kulturno regenerirao
jedan mikro ambijent i dao mu
simboličku snagu i značenje.

"Mala akademija umjetnosti Ernestinovo"
(MAU-E) izabrana je da bude dio EU projekta
Erasmus+
U tom, 220.000,00 Eura
vrijednom, projektu MAU-E će
sudjelovati zajedno s Italijom,
Francuskom,
Njemačkom,
Austrijom i Poljskom.

Cilj ovog Erasmus Plus projekta
je osigurati da mlada generacija i
kvalificirani radnici steknu vještine
potrebne za oporavak kulturnog i
kreativnog sektora.

Svjesna da kulturni i kreativni
sektor jača socijalnu koheziju,
Europska komisija potiče projekte
koji upravo taj sektor podržavaju
kroz cjeloživotno učenje, kao i
neformalno učenje i rad s mladima.

U Maloj je akademiji Ernestinovo
ovaj projekt uistinu našao dostojnog
partnera.

www.ernestinovo.hr

Od 2017. kada je Mala akademija
Ernestinovo osnovana kao odgo-

vor
na
evidentne
probleme
mladih u zajednici (razjedinjenost,
nedostatnost sadržaja prilagođenih
djeci i sl.) pa do danas, MAU-E
svake subote okuplja djecu i mlade
iz Ernestinova, Osijeka i okolnih
mjesta
nudeći im jedinstvenu
priliku da zarone u svijet umjetnosti,
da istražuju i otkrivaju svijet
likovnog izričaja, upoznaju razne
likovne tehnike, druže se i provode

srpanj 2021.

33

DOGAĐANJA U OPĆINI ERNESTINOVO

kvalitetno vrijeme zajedno. Sve su te
aktivnosti, nije loše napomenuti, za
djecu i roditelje potpuno besplatne.
No, Mala je Akademija više od
likovne škole. U njoj djeca uče i
razmišljati angažirano, potiče ih se
da osvijeste i ponude rješenja za
neke probleme koje ih muče.

djece s posebnim potrebama te
osmišljavanje sadržaja koji će vezati
mlade za zajednicu u kojoj žive,
osnovni su ciljevi projekta MAU-E.
I stoga je Mala akademija izvrstan
izbor partnera u europskom
projektu Erasmus Plus / „ Viral
Visions-deconstructing
art
immunity“!

Kroz
umjetnički
i
socijalno
angažirani rad s djecom jedan je
od glavnih ciljeva koje si je MAU
postavila poticanje osobnog razvoja
mladih, razvoja koji oni ne bi mogli
ostvariti s obzirom na svoj socijalni
status i udaljenost većih kulturnih
centara u regiji, kao i suradnja i
osnaživanje djece i mladih kako bi
učila, utjecala, kreirala i doživjela
različite oblike kulture.
Razvoj
osobnih
potencijala
mladih kako u području likovne
darovitosti tako i šire kroz
socijalnu komunikaciju, inkluziju

Radionice, javna događanja, okrugli
stolovi bit će mjesta na kojima će se
pokazati i potvrditi da je umjetnost
i te kako relevantan čimbenik
zdravog društva i njegovih građana,
posebice u kontekstu krize, i da
kroz umjetnost možemo tražiti
nove putove stjecanja znanja i
novih vještina. Unatoč političkim
tvrdnjama kako su umjetnost i
kreativnost nedostatne, projekt će
pokazati da je upravo umjetnost
važno rješenje problema socijalne
izolacije, izniman alat za osnaživanje
mentalnog i tjelesnog zdravlja.

Aktivnosti ovog projekta održavat
će se u svim zemljama partnerima,
pa će tako predstavnici Male
akademije Ernestinovo, svoj rad
i svoju zemlju predstavljati u
Duesseldorfu,
Beču,
Palermu,
Varšavi i Carcassonneu, a bit će
i domaćini ostalim sudionicima
tijekom radionica koje će se održati
u Ernestinovu.
Sudjelovanje u ovom projektu
je iznimno važno i za samo
Ernestinovo, koje će se pozicionirati
kao europski relevantan centar
umjetnosti i obrazovanja, ali i za
županiju i zemlju u cjelini.
Vrijeme provedbe
2021./2022.g.

projekta

je

Sudionici: Djeca i mladi iz MAU-E,
Milica Reinhart Tešankić/ umjetnica,
Karmela Vukov Colić/novinarka,
Tomislav Herega/umjetnik

Održani 16. po
redu Dani sela
Laslova
Uz bogat i raznovrstan
kulturno-zabavni program održani
su 16. po redu Dani sela Laslova Ususret žetvi, manifestacija koja
zorno prikazuje bogatstvo kulture i
njene različitosti.
Čestitamo nositeljima i čuvarima
tradicije i običaja, KUD-u Petefi
Šandor, na predivnom programu,
kao i svim udrugama koje su se
uključile sa svojim aktivnostima u
Dane sela Laslova.
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Naša djeca za vrtićku djecu
Naša djeca pod vodstvom
naše umjetnice Milice Reinhart
učinili su nešto izuzetno i predivno
za našu djecu koja pohađaju novi
dječji vrtić "Ogledalce".
Danima su marljivo i svojevoljno s
radošću dolazile u vrtić i oslikavale
njegove zidove, a sve kako bi
vrtićarcima uljepšali svakodnevni
boravak u vrtiću.
LARA MIŠTIĆ (10), ANTONIJA
ROGULJIĆ (13), ANA DUJIĆ
(14), ANDREJA GLAVICA (23),

MILICA REINHART, možete biti
ponosne na svoj umjetnički rad, na
svoju upornost, požrtvovnost, na
odvažnost. Primjer ste svima nama
kako svojim trudom i umijećem
možete puno učiniti za mjesto u
kojem živite.
Hvala Vam što ste svojim radom
naš vrtić pretvorile u čarobno i
predivno mjesto u kojem divne tete
čuvaju i odgajaju našu djecu dok im
roditelji bezbrižno rade.

U Laslovu održani 25. susreti
naselja koje u svojem nazivu
nose ime Svetog Ladislava
Prvog tjedna u mjesecu srpnja 2021. godine, Laslovo je bilo domaćin
25. susreta naselja iz Europe koja u svom nazivu nose ime sv. Ladislava.
Uz mnogobrojna izaslanstva, održan je trodnevni program i prijem gostiju
pod pokroviteljstvom Općine Ernestinovo.

www.ernestinovo.hr
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Darivanje djece povodom Božićnih blagdana
Tradicija se mora poštovati,
bez obzira na sve, pa smo tako i
pomalo neobične 2020. godine,
povodom
božićnih
blagdana
darivali našu djecu od rođenja do 4.
razreda osnovnih škola s prigodnim
poklon paketima.
Iako je Božićna priredba izostala,
dječicu je razveselio posjet Djeda
Božićnjaka i veselih vilenjaka.
Raspjevani, razigrani i veseli
kao i uvijek dočekali su Djedicu i
prišapnuli mu svoje skromne želje.

Božić pokucao na vrata našeg novog dječjeg vrtića
Povodom Božića općinska
načelnica Marijana Junušić je sa
suradnicima posjetila naše dječje
vrtiće "Ogledalce" u Laslovu i
Ernestinovu i darivala djecu koja ga
pohađaju. Budući da su sva djeca
bila jako dobra, na dar su dobila
mnoštvo lijepih poklona s kojima
će se skupa igrati, zabavljati i ono
najvažnije, naučiti dijeliti.
Djeca su oduševljeno odmatala
igračke i s velikim veseljem se
upustila u zajedničku igru.
Djeca sretna i zadovoljna, sretni i
zadovoljni smo i mi!

Božićni običaji naših starih opisani riječima
našeg mještanina - prenosimo tekst
Božić! Franc berdaš!
Slavonskom ravnicom spuštala se
zimska noć, sve je bijelo, šorovi,
krovovi i staze. Pahuljice izvode svoj
ples, oblače selo u zimsko ruho.
Kroz okno prozora dopire svijetlost
žuta, obasjava po koji okićen bor što
ponosno stoji sav raskošan u pun
jaja. U daljini se čuje lavež pasa i
cika razdragane djece što se raduju
snijegu. Slom se širi opojan miris
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pečenih kobasica, mesa i kolača,
prođe pokoji susjed zaogrnut
debelim kaputom, pod rukom
noseći bor ili demižon s vinom.
Badnje je veće.

što je dolazio iz pećnice. Stariji
pođoše u Ivanova na polnoćku,
selom odzvanja zvon praporaca,
škripa saonica i pjesma veselih
hodočasnika.

S tornja Ivanovačke crkve oglasiše
se zvona polnoćke, pozivaše ljude
da se raduju u slavlju Božića. Moj
brat Stevica i ja ostali smo kod
kuće, valjajući se po zlatnožutoj
slami čije se miris izmiješao s
mirisom borovine i pečenog mesa

„Braco, tebi će uskoro imendan,
kao i svake godine doći će Franc
berdaš sa svojim tamburašima pod
prozor, probudit će nas pjesmom
„Dobro jutro, moj svećaru““. Na
kuglofu je dogorjela svijeća, sve je
utihnulo, zaspali smo jedan pored
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drugog iščekujući Franca berdaša.
Probudih se rano, svi su spavali. Čuo
sam pijetle kako kukuriču negdje
daleko, pa sve bliže i bliže. Zapjevao
je i moj pijetao, pa susjedov i tako
sve redom dok nisu utihnuli.
Pogledam prema prozoru, svitala
je zora, snijeg je još uvijek padao.
Pokoja pahuljica bi se zaletjela u
prozorsko okno. Pomislih, sigurno
sam spavao čvrstim snom i nisam
čuo tamburaše i Franca berdaša.
Iz razmišljanja se trgnuh, nekakav
poluglasni šapat i koraci čuju se s
trijema. Podbočih se na laktove,
pogledam kroz prozor, ugledam
ljudske figure gdje se oko prozora
guraju. Srce mi brže zakuca,
pa to je Franc berdaš sa svojim
tamburašima. Nisam se prevario jer
se ubrzo začula nježna i tiha pa sve
glasnija pjesma „Dobro jutro moj
svećaru“. Probudih brata, povikah:
„Evo Franca berdaša“. Potrčali smo
do prozora slušati prekrasnu svirku
i pjesmu.
Otac i majka su žurno točili vino
i rakiju, postavljali čaše i jelo na
stol, a ja sam uživao slušajući
Franca i njegov kako je on to rekao
bajs. Svojim je snažnim, dubokim
tonovima protresao prozorsko
staklo u klimavim okvirima. Otac
je upalio svijetlo, otvorio širom
vrata i pozvao čestitare u sobu.
Bili su zasuti snijegom i crvenih
obraza. Uz rukovanje i čestitke s
mnogo radosti, veselja i dug život
poželješe nama i bratu Stevici.
Ja sam gledao Franca, berdu i
njegove neobično dugačke čizme
na nogama, krznenu kapu na glavi

www.ernestinovo.hr

prekrivenu injem i mrazom. Na
njegovim uredno potkresanim
malim brčićima nakupila se rosa, sa
crvenog i mršavog obraza otkinuo
bi se blagi smiješak upućen meni.
Me po glavi. Bio sam ponosan
što je Franc berdaš meni podario
malo pažnje. Otac se zahvalio na
čestitarima, nagradio ih novcem i
pićem i tada rekao imenjaku Francu
da odsvira onu njegovu. U trenutku
bi se zaorila pjesma „Podravino
moja mila“.
Ja sam ponosno stajao kraj
Franca berdaša gledajući njegove
ogrubjele i kvrgave prste od
težačkih poslova, kako nježno
prebiru po debelim žicama berde
koja je bila veća od njega. Slušao
sam prekrasne duboke tonove,
u zanosu svirke Franc bi zavrtio
berdu, udario šakom po njenim
leđima, sve u ritmu poskočice. Bio
sam oduševljen, na časak bi zastali
sa svirkom i šalili se međusobno.
Otac bi upitao „pa imenjače, dokle
ćeš vući taj tvoj bajs i uveseljavati
ljude našeg Ernestinova?“ . A on
mu odgovoriše: „ Imenjače, dok
me budu noge držale, prsti služili i
snahe gledale! -kroz gromoglasan
smijeh. „Nato primaš Pepi!- kaže
Franjo, „pa nije on tko star, on je
svirao berdu dok se moj tata ženio“opet smijeh.
Još jedna pjesma za rastanak…
Otac je svirače ispratio iz kuće
zavukao se u topli krevet i slušao
njihovu svirku u susjedstvu. Najbolje
su se čuli tonovi Francovog bajsa.
Otišli su dosta daleko. Još se čula
berda kako mumlja, a snijeg je i
dalje padao na Slavonsku ravnicu.

Mnogi svatovi, krstitke, imendani i
veselja su prolazila i Franc berdaš
s njima. Teret godina je pogurio
leđa i oslabio ruke, sve manje je bio
bajs u njegovim rukama. Nasoljen
u ćošku sobe žice su zahrđale,
povio se vrat, kad bi Franc nježno
krpom vraćao bajsu stari sjaj. No
mnogo je ljeta prošlo, a onda… nad
Slavonijom nebo je prokrvarilo,
zemlja se otvorila, sve je gorjelo,
podrhtavalo od siline detonacija i
zvižduka granata…gine se i umire…
rat! Bijesna neman proždire našu
pitomu ravnicu.
Ernestinovo više nije živo! U
grobovima slavonske ravni ostali
su mnogi. Moj otac i brat Stevica,
nema više tamburaša, utihnula su
veselja, tamo sada tišina spava.
U progonstvu navratih za prošli
Božić kod Franca berdaša. Umoran
od života i tuge sjedio je u stolici
jedva me prepoznavši. Natočili smo
čaše vinom, nazdravili i razmijenili
čestitke i želje kao nekad. Ovaj put
beuz njegova bajsa je prošao Božić.
Drhtavom rukom je primio čašu
vina, ispio je. U očima mu se vidio
sjaj i vrela suza kako se kotrlja niz
uvelo lice. „Ivać, sjećaš se Božića
kad si bio mali, stajo si kraj mojeg
bajsa'“-reče Franc. Da. Sjećam se…
naviru uspomene… bilo nekad u
Ernestinovu.
Jednog jutra prvog mjeseca 95-e
Franc je otišao u vječnost sa svojim
bajsom uveseljavati anđele. Hodeći
u povorci nijemoj, sjetih se njegovih
neobično dugačkih čizama.
06.02.1995.
Ivo Kolar
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Maškare

Darivanje djece u vrtiću

Iako uz ograničenja i
posebne mjere, i ove neobične
2021.g održana je maškarana
povorka naših najmlađih. Uz krofne
i ples, djeca su se izvrsno zabavila.

Povodom Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana, općinska
načelnica sa suradnicima je posjetila dječji vrtić „Ogledalce“ u Ernestinovu
i Laslovu i razveselila djecu s prigodnim darovima koje će dijeliti u
svakodnevnoj igri sa svojim prijateljima u vrtiću.

Posjet zeke

Akcija mjerenja krvnog tlaka i
razine šećera u krvi

Kako bismo razveselili naše
mališane, organizirali smo posjet
Uskršnjeg Zeca i njegovih prijatelja
našem vrtiću i školi.
Uz ples, pjesmu, igru i tople Zekine
zagrljaje djeca su oduševljeno
sudjelovala u aktivnostima i
druženju sa zekom, proljetnom
princezom i Sekom zekom.

Razigrani i veseli nisu skrivali svoje oduševljenje, osobito kada su krenuli u
potragu za čokoladnim jajima skrivenim u proljetnoj travi.

U svibnju 2021.g. u suradnji s Crvenim križem Osijek organizirali
smo akciju mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi i radionici prve
pomoći, sigurnog življenja i međugeneracijskog druženja.
Aktivnosti se održavaju u okviru programa „Tu smo za vas“ koji provodi
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek te Općina
Ernestinovo kao partner.
Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne
politike kroz poziv „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju
udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine.

Dobrovoljno darivanje krvi
Akcija dobrovoljnog darivanja
krvi koju organizira Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u
suradnji s Općinom Ernestinovo i Kliničkim
zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a
Osijek odražava se u našoj Općini redovito.
Hvala svim sudionicima – darovateljima,
DVD-u Ernestinovo na ustupanju prostora
i Crvenom križu na organizaciji.
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DV Ogledalce
Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo za djecu
s područja Općine Ernestinovo otvorio je svoja vrata
1.10.2020.godine.
Na svečanom otvorenju nazočili su mnogobrojni
uzvanici i uz njih dragi nam gosti Matilda Copić,
ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju i predsjednik Skupštine
Osječko - baranjske županije Dragan Vulin.

U organizaciji Općine Ernestinovo posjetio nas je i
Djed Božićnjak sa svojim pomagačima Vilenjacima,
razgovarao s djecom, naučio ih kako se umotavaju
pokloni, kako funkcioniraju čarobne saonice i na kraju
im podijelio prigodne poklončiće koje je za njih osigurao
Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo.

Naši su mališani recitacijom i izvedbom himne vrtića
razdragali sve goste.
Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo pohađa 45 djece
s područja Općine Ernestinovo ali i s područja općina
Tordinci, Vladislavci, Šodolovci, Semeljci... s kojima
rade četiri odgojiteljice.
U vrtiću se provodi Sportska radionica, Glazbena
radionica, Senzo-motorička radionica i Engleska
igraonica u koje su uključena, ovisno u skupinama sva
djeca.
Područni vrtić Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo
u Laslovu renoviran je i adaptiran te u potpunosti
prilagođen broju djece. Pohađa ga 15 – ero djece s
kojima radi jedna odgojiteljica.
U vrtiću se provodi Eko radionica i Engleska igraonica.

Vrijeme poklada obilježili smo maskenbalom u vrtiću,
plesom pod maskama i pokladnom povorkom kroz
mjesto. Veseloj atmosferi pridonijela je izrada i pečenje
krafni u vrtiću, te upoznavanje s tradicijom našeg kraja
vezano uz poklade.

Pedagoška godina realizirana je u skladu s Pravilnikom
postupanja uslijed Covid -19 sukladno preporukama
HZJZ i Nacionalnog stožera civilne zaštite. Zbog
trenutne epidemiološke situacije roditelji nisu mogli
ulaziti u naše vrtiće.
Općina Ernestinovo, kao naš Osnivač, pruža nam svu
nesebičnu podršku i aktivno sudjeluje u obilježavanju
blagdana i drugih događaja koji djeci ostaju u trajnom
sjećanju.
Povodom Božića Dječje vrtiće Ogledalce Ernestinovo
u Ernestinovu i Laslovu posjetila je načelnica Općine
Ernestinovo sa svojim suradnicima te vrtićke skupine
darivala igračkama.
Povodom Uskršnjih blagdana Općina Ernestinovo
pozvala je Uskršnjeg zeca i
njegove prijatelje Seku zeko
i Vilu da nas posjete. Bio
je to vrlo uzbudljiv dan za
djecu. Saznali smo kako Zec
uspije podijeliti poklone baš
u svako gnijezdo, tko mu u
tome pomaže, po čemu se
prepoznaje ,,pravi“ zec i na
kraju naučili zečji ples.

www.ernestinovo.hr
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U listopadu smo započeli s provedbom psiho-dramskih
radionica namijenjenih djeci u 5. i 6. godini života.
Psiho-dramske radionice ujedno su i dio pripreme za
školu, a usmjerene su na pružanje podrške i osnaživanje
socio-emocionalnog razvoja djece.

Započeli smo s provedbom CAP programa – programa
prevencije nasilja. Vodeći se osnovnim komponentama
programa, prvo smo putem predavanja informirali
naše djelatnike. Na predavanju su se pobliže upoznali
s ciljevima, vrijednostima te njihovoj ulozi u provedbi
programa. Roditelje smo o istom informirali putem
obiteljskih kutića i promidžbenih letaka. Predškolski
CAP namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu.
Radionicu s djecom vodile su tri educirane provoditeljice
CAP programa.

Posebno smo ponosni što smo ostvarili pravo na svoj
vrtić staviti znak Naš vrtić je siguran. U sklopu projekta
Crvenog križa u koji su se uključile sve skupine Dječjih
vrtića Ogledalce Ernestinovo poboljšali smo znanja
i ojačali kompetencije djece u vrtićima te njihovih
odgojitelja vezane uz teme pripreme za izvanredne
situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i
sigurnosti u vrtiću.

Nakon puno različitih zbivanja u ovoj po svemu
specifičnoj pedagoškoj godini, ispratili smo i prvu
generaciju predškolaca Dječjeg vrtića Ogledalce
Ernestinovo, podijelili zaslužene diplome te ih
pozdravili i zaželjeli im svu sreću u daljnjem školovanju,
uz napomenu „Ponosni smo na naše malce!“

Izrađena internet stranica
DV Ogledalce
Pratite novosti iz našeg Dječjeg vrtića "Ogledalce" na novoizrađenoj internet stranici:
https://www.djecjivrticogledalce.hr/ saznajte što vaše dijete radi tokom boravka u vrtiću, koje aktivnosti su mu
na raspolaganju, što jede, uputite se kako upisati dijete u vrtić, a tu je i stručni tim koji piše za vas i koji vam daje
korisne savjete kako dijete prilagoditi na vrtić, o ulozi obitelji u njegovu odrastanju...

OŠ ERNESTINOVO
Dan ružičastih majica - borba
protiv vršnjačkog nasilja
U područnoj školi Šodolovci obilježili smo Dan prevencije
vršnjačkog nasilja, koji se obilježava zadnju srijedu u veljači - 24.2.2021.
Učenici 1./2. /3.b razreda sudjelovali su u edukativnoj radionici i izradi
panoa. U znak podrške, nosili smo roza boju i pričali o rješavanju sukoba te
suprotstavljanju nasilnicima.
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Valentinovo
2021.
U našoj je školi obilježeno
Valentinovo. Učenici su kroz
likovne, glazbene i literarne radove
uveličali taj dan. Djeca su dobila
ljubavna pisma. Proglašeni su
najbolji likovni i literarni radovi i
uručene su im nagrade.

Kad se male ruke slože...
U sklopu izvannastavne
aktivnosti
Domaćinstva
kod
učenika se potiče svijest o važnosti
znanja iz domaćinstva te se nastoji
razvijati motorika i samostalnost
učenika. U današnjem modernom
svijetu potrebno je znati se snalaziti
u domaćinstvu kako bismo bili
neovisni i znali se samostalno snaći
u životnim situacijama.

održavanja pojedinih aktivnosti u
školi, dosta njih je odrađeno kod
kuće i dokumentirano fotografijama
uz pomoć kojih namjeravamo
izraditi foto album kojim bismo
zabilježili najzanimljivije trenutke.
Uz veliku volju, kreativnost i trud,
ali i uz potporu roditelja, učenici su
uspjeli odraditi većinu planiranih
aktivnosti.

Kroz različite radionice učenici
koji pohađaju ovu aktivnost su
naučili osnove šivanja, čišćenja
kućanstva, izrađivanja različitih
ukrasa i potrepština, pečenja
jednostavnih poslastica kao što
su obične palačinke, američke
palačinke, vafli, ukusni kolač od
jabuka, medenjaci i puno drugih
zanimljivih stvari. Zbog trenutne
situacije s Covid-19 i nemogućnosti

U božićnom razdoblju učenici su
uz pomoć učiteljice engleskog
jezika Dijane Mišević izradili
božićne vjenčiće koji krase vrata
učionica predmetne nastave i
kuhinje. Zahvaljujem se roditeljima
koji su doprinijeli ostvarenju ovih
aktivnosti. Otac učenice Antonije
Tešanović, 8.a, je prema zadanim
mjerama izradio drveno božićno
drvce na koje smo ugravirali

www.ernestinovo.hr

pojmove koji se odnose na temeljne
vrijednosti kojih se trebamo
držati ne samo u ovo doba, nego
općenito tijekom života, a to su:
mir, sreća, ljubav, radost, zdravlje i
zajedništvo. Učenici su na maštovit
način ukrasili drvce koje sada krasi
hol naše škole.
„Domaćinari“ su vrlo motivirani,
spremni sudjelovati u izvedbi bilo
koje teme kroz koju mogu izraziti
svoju slobodu i kreativnost. Teme
najčešće odabiremo po dogovoru.
Vrlo nam je bitna ugodna atmosfera
koja vlada tijekom sata, potiče se
učeničko iskazivanje interesa za bilo
koju temu te razvoj individualnosti
i kreativnosti. Veselimo se našim
budućim zajedničkim radovima!
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OŠ LASLOVO
Ovu školsku godinu bili
smo vrijedni i marljivi, iako je
bila turbulentna i neponovljiva.
Nastavnu godinu su učenici proveli
u svojim učionicama sukladno
važećim epidemiološkim mjerama.
Unatoč vrlo specifičnoj godini,
uspjeli smo realizirati puno toga.
Škola je nastavila svoje aktivnosti
u sklopu Erasmus+ projekata,
iako su protekle godine aktivnosti
bile u najvećoj mjeri odgođene.
Sudjelujemo u Erasmus KA2
projektu „We shape our future“ sa
školama partnerima iz Njemačke,
Italije, Španjolske i Bugarske.
Predviđeni su susreti učenika i
učitelja na međunarodnoj razini
što nas osobito veseli. Učitelji
su s učenicima sudjelovali i u
brojnim e-Twinning projektima
(najveći projekt je bio „Music for
Humanity“).
Povodom
božićnih
blagdana,
učenicima škole smo darovali na
korištenje novo dječje igralište
u vrijednosti od 130.000,00
kuna. Staro dječje igralište bilo je
dotrajalo i nesigurno. Sredstva koja
su djelatnici Škole osigurali putem
europskih projekata, odlučili smo
uložiti u kvalitetnije provođenje
slobodnog vremena naših učenika
te smo im na poklon darovali novo
igralište.
Školska zadruga nastavila je sa
svojim radom te su učenici u sklopu
zadruge vodili brigu o školskom vrtu.
Provedena su školska natjecanja,
organizirane priredbe povodom
Božića (online) i Dana škole (na
ljetnoj
pozornici),
maskenbal,
obilježeni su značajniji datumi i
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događaji raznim aktivnostima (Dan
sjećanja na žrtve Domovinskog rata
i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
i Škabrnje, Dan sjećanja na žrtve
Laslova, Školski medni dan, Dan
ružičastih majica, Tjedan mozga,
Valentinovo, Dan mačaka, Dan
žena, Majčin dan, Dan očeva,
Revolucija iz 1848./49., Svjetski dan
osoba s Down sindromom, Noć
knjige, Međunarodni dan plesa,
Svjetski dan Sunca). Učenici su
sudjelovali u Nacionalnom kvizu
za poticanje čitanja, obilježili
su Europski dan jezika, Godinu
čitanja i Svjetski dan čitanja naglas,
Mjesec hrvatske knjige, Europski
tjedan programiranja, sudjelovali
su u Maratonu čitanja (Minuta
za čitanje), promicali su sigurnu
upotrebu online tehnologija u Danu
sigurnijeg Interneta. Učenici su
sudjelovali u brojnim aktivnostima
povodom Međunarodnog dana
materinskog jezika, Dana hrvatske
glagoljice i glagoljaštva, Dana
hrvatskog jezika te Svjetskog dana
poezije. Obilježili smo i Dan dječje
knjige te Dan planeta Zemlje raznim
aktivnostima.
Uspješno smo se uhvatili u koštac
sa svim izazovima koje nam je ova
školska godina donijela, no ipak
se nadamo povratku na „staro
normalno“.
Sve aktivnosti naše škole mogu
se pratiti na mrežnim stranicama
Osnovne škole Laslovo http://
os-laslovo-korog.skole.hr/
i
na Facebook stranici škole na
h t t p s : / /w w w . f a c e b o o k . c o m /
OsnovnaSkolaLaslovo.
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OO UHDDR ERNESTINOVO
Spomendan 20. studeni Ernestinovo
Općinski ogranak UHDDR Ernestinovo organizirao je obilježavanje
tužne godišnjice stradanja i okupacije
sela Ernestinova 1991. godine koja
je obilježena dana 20. studenoga
2020. godine. Ispred masovne
grobnice, kao i na spomen-obilježju
poginulima i nestalima braniteljima
i mještanima Ernestinova u središtu
sela, u Parku skulptura, brojne su
delegacije, uz obitelji stradalih u

Domovinskom ratu i suborce, odale
počast žrtvama paljenjem svijeća
i polaganjem vijenaca, uz Počasnu
stražu Hrvatskog sokola. Među
delegacijama bili su predstavnici
MORH-a, MUP-a, Ministarstva HB,
Županije Osječko-baranjske i Općine
Ernestinovo.

Ostale novosti iz
UHDDR Ernestinovo
Nakon potresa krajem prošle godine
koji je zahvatio Banovinu UHDDR
Ernestinovo stupa u kontakt sa
UHDDR Sisačko-moslavačke županije o pružanju pomoći. Izvršni
odbor naše Udruge već 6. siječnja
donosi odluku o novčanoj pomoći
odricanjem jednogodišnje članarine
svih članova Udruge u ukupnom
iznosu od 2.500 kuna.

Dana 30. svibnja 2021. godine OO
UHDDR Ernestinovo organizirao je
polaganje vijenca i paljenje svijeće
kod spomenika poginulim hrvatskim
braniteljima i civilnim žrtvama u
ernestinovačkom parku. Istima
se pridružila delegacija Općine
Ernestinovo.

11. Križni put
Predstavnici OO UHDDR
Ernestinovo sudjelovali su dana 27.
ožujka 2021. godine na 11. Križnom
putu „Putevima hrvatskih branitelja
u Domovinskom ratu“ na dionici od
Laslova do Ivanovca.

UDVDR Klub Laslovo
Za UDVDR Klub Laslovo,
2020. godina je bila
teška i
neizvjesna zbog covid-19, ali Udruga
je uspješno provela 35 aktivnosti.
Svakako su najznačajnije, obilježavanja značajnih datuma proisteklih
iz Domovinskog rata, međunarodno
priznanje RH, završetak procesa
mirne reintegracije – povratak, VRO
Bljesak i Oluja 95., Dan Domovinske
zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
UDVDR Klub Laslovo posebno se zalagao da se ne zaborave
poginuli, umrli, nestali, hrvatski
branitelji i civili, kod značajnih
datuma vezanih uz 152 dana Laslova

www.ernestinovo.hr

na prvoj crti bojišnice južne obrane
Nepokorenog grada Osijeka.
Obilježavanjem
dana
početka Domovinskog rata u
Laslovu, osnivanje laslovačke satnije
ZNG RH ista je u kontinuitetu
djelovala do demobilizacije. Posebni
naglasak kao i predhodnih godina
stavlja se na obilježavanje obljetnice
TUŽNO I BOLNO SJEĆANJE, kada
se na počivalištima 94 poginula
i umrla branitelja i civila Laslova
polažu cvjetni aranžmani i pale
svijeće. Nažalost i danas se na
popisu nestalih nalaze 15 hrvatskih
branitelja i civila Laslova.
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U Parku hrvatskih branitelja – mjestu posebnog
pijeteta uz članove obitelji poginulih i nestalih,
laslovačkih branitelja, pripadnika MUP-a i ZNG RH,
prijatelja dragovoljaca bivše općine Osijek, susjednih
naselja, kao iz Zagreba, Koprivnice, Jelenja i mnogih
krajeva Hrvatske i inozemstva.
Uz stalnu nazočnost izaslanstva Vlade RH, HV-e i
MUP-a, Osječko-baranjske županije i konzula Mađarske
u Osijeku, general Tomo Medved ministar hrvatskih
branitelja i Robert Jankovics zastupnik mađarske
manjine u saboru RH su postali nezaobilazni u odavanju
počasti poginulima koji su svoje živote položili na Oltar
Domovine Hrvatske.
Izaslanstva UDVDR Klub Laslovo su nazočili i
obilježavanju tužnih obljetnica od Borova, Ćelija, Antina,
Petrovaca, Bogdanovaca, Vukovara, Ernestinova,
Antunovca, Sveti Rok Osijek.
Sudjelovali smo u raščišćavanju ruševina poslije
katastrofalnog zemljotresa u Petrinji, također na
11. Križnom putu – Putevima hrvatskih branitelja u

Domovinskom ratu.
U zajedničkoj organizaciji KUBIS-a, 106. Brigade ZNG
RH Osijek nakon Osijeka i obilježavanja 138 obljetnice
pogibije pripadnika 15. Mađarske husarske pukovnije,
vijenci su položeni i u Laslovu, a UDVDR Klub Laslovo
bio domaćin mnogobrojnim izaslanstvima iz Hrvatske
i Mađarske. Realiziran je i jedan posjet Koprivnici i
sudjelovanje na tradicionalnom turniru u streljaštvu
OLUJA 95. Vrlo dobra je suradnja sa UDVDR ogranci
D. Miholjac, Darda, Đakovo, Valpovo, Erdut, zatim
KUBIS-om, 106. brigadom ZNG RH, 130. brigadom HV
Osijek, HEROJI OSIJEKA, Zajednicom povratnika
OBŽ, HVIDR-a i Glasnici Istine iz Virovitičko-podravske
županije, HOS-om Ivanovac, Čepin i Bogdanovci
Zahvaljujemo se Općini Ernestinovo, osječko-baranjskoj
županiji, MHB i DZMH koji su financijski pomogli u
realizaciji aktivnosti UDVDR Klub Laslovo. Sve aktivnosti
UDVDR Klub Laslovo, mogu se pratiti na FB

KUD PETEFI ŠANDOR
KUD Petőfi Sándor Laslovo je u proteklom
razdoblju (od srpnja 2020.) aktivno djelovao na realizaciji
planiranih aktivnosti.
Intenzitet rada društva u proteklom razdoblju može
se podijeliti na rad prije i poslije drugog (i trećeg?) vala
korone: od kolovoza 2020. do kraja veljače 2020.godine
četiri plesne skupine društva imale su ukupno šest
nastupa, što je znatno manje od planiranog, ali obzirom
na mjere zbog COVID-a više nego što smo se nadali.
Svi su nastupi bili u rujnu i listopadu 2020. godine- na
Ribarskim danima u Kopačevu, Paprika Festu u Lugu,
Danima Mađara u Osijeku…- od kraja listopada do
Uskrsa 2021. godine smo zbog aktualnih epidemioloških
mjera praktički pauzirali s radom u smislu probi i
nastupa, ali ne i s aktivnostima; u tom se razdoblju radilo
na obnovi i uređenju nošnji, poboljšanju infrastrukture
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u Domu kulture, te je započeto uređenje Parka Svetog
Ladislava – zahvaljujući odobrenim sredstvima Savjeta
za nacionalne manjine Vlade RH i Općine Ernestinovo
zasađeno je više desetaka sadnica, postavljene su klupe
i opločnim kamenjem iz ulice Pobjede izgrađene staze.
Sukladno našim planovima i dogovoru s Općinom,
uređenje parka bi trebalo biti dovršeno do kraja ove
godine. Koristimo priliku zahvaliti se DVD-u Laslovo i
Demokratskoj zajednici Mađara-Laslovo na suradnji oko
neophodnog zalijevanja sadnica tijekom najvećih suša u
srpnju ove godine.
Usprkos otežanim uvjetima rada zbog krize izazvane
epidemijom Covid-19, održana je tradicija postavljanje
majpana.
Od svibnja su sve plesne skupine ponovno započele
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redovite probe tijekom lipnja i srpnja je već bilo prilike
i za nastupe naši najmlađi su nastupali u Korođu, a oni
nešto stariji su se predstavili u sklopu manifestacije
Susreta naselja koja nose ime Sv. Ladislava koji su ove
godine održani u Laslovu.
Uz pridržavanje svih propisanih epidemiološkim mjera u
sklopu Dana sela Laslova naše je društvo održalo svoju
tradicionalnu manifestaciju „Ususret žetvi”.
Priredba je održana na otvorenom, uz nastupe četiri
gostujuća Kulturno-umjetnička društva na opće
oduševljenje mještana željnih druženja i svake vrste
društvenih aktivnosti.
Krunu našeg rada u proteklom razdoblju svakako
predstavlja nastup na 55. tradicionalnim Đakovačkim
vezovima, gdje smo u povorci ponosno predstavili
laslovačku nošnju, pjesme i plesove. Naš je doprinos
povorci ocijenjen najveselijim.
Iako su vremena u kojima živimo bremenita izazovima
trudimo se održati sve članove na okupu i dostojno
predstavljati našu kulturu i tradiciju gdje i kada god nam
se za to pruži prilika

MALA AKADEMIJA UMJETNOSTI ERNESTINOVO
Projekti Male akademije umjetnosti Ernestinovo
Jako smo veseli i ponosni!
Naša „Mala akademija umjetnosti Ernestinovo“ postala
je dio EU projekta Erasmus Plus / „ Viral Visionsdeconstructing art immunity“!
U tom, 220 000 Eura vrijednom, projektu naša će
akademija sudjelovati zajedno s Italijom/ Palermo,
Francuskom/ Carcassonne, Njemačkom/ Duesseldorf,
Austrijom/ Beč i Poljskom/ Varšava.
Svjesna da kulturni i kreativni sektor jača socijalnu
koheziju, Europska komisija potiče projekte koji upravo
taj sektor podržavaju kroz cjeloživotno učenje, kao i
neformalno učenje i rad s mladima.
Cilj ovog Erasmus Plus projekta je osigurati da mlada

www.ernestinovo.hr

generacija i kvalificirani radnici steknu vještine potrebne
za oporavak kulturnog i kreativnog sektora.
Sigurni smo da će „Mala akademija Ernestinovo“ biti
dostojan partner u ovom projektu.
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„Dobar dan ….ima li nekoga kod kuće?“
pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike
Hrvatske
Nositelj projekta:
Ernestinovo

Mala

akademija

umjetnosti

Partneri: Općina Ernestinovo, OŠ Ernestinovo
Na području naše općine nalazi se puno kuća koje su
napuštene stjecajem raznih okolnosti (ratna djelovanja,
iseljavanje te prirodni odljev stanovnika). Želimo se

suprotstaviti demografskim promjenama u ruralnim
regijama: s kulturom i umjetnošću, s novim prostorima,
s mladima i društvenim diskursom. Da bi na neki način
upozorili i dali do znanja gašenje seoske zajednice
realizirati će se projekt“ Dobar dan… ima li nekoga kod
kuće?“ Istražujući i dokumentirajući djeca i mladi će
kroz fotografiranje, snimanje i crtanjem prikazati svoju
viziju ili sjećanje na ljude koji su tu živjeli. Na izrađenim
panelima koji će biti postavljeni pred praznu kuću
prezentirati će se rad djece i mladih.

UDRUGA UMIROVLJENIKA LASLOVO
Udruga umirovljenika je humana i neprofitna udruga. Svake godine
pri održavanju godišnje skupštine članovima koji imaju 50 obljetnicu braka
pripremimo sa ostalim članovima male svatove sa večerom i muzikom.
Slavljenici budu darovani sa 200,00kn i poklon paketom. Omogućeno nam
je mjerenje šećera u krvi.
U prvoj polovici godine vršimo nabavu ogrijeva. 01. listopada je Međunarodni
dan starih i nemoćnih osoba. Povodom toga svi članovi udruge budu darovani
sa 5 kg voća. Također povodom Božićnih blagdana svaki član udruge dobije
paket prehrambenih proizvoda. Udruga ima i blagajnu uzajamne pogrebne
pomoći za pripomoć obiteljima preminulih osoba.
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UDRUGA UMIROVLJENIKA ERNESTINOVO
Korona je sve poremetila.
Redovnu
Izvještajnu skupštinu
koju smo pripremili i organizirali u
Vatrogasnom domu 26.06.2020.
morali smo otkazati za neka bolja
vremena. Rast novooboljelih na
našem području i nove mjere su
zaustavile sve aktivnosti. Naša
redova druženja smo nastavili pod
maskama i uz epidemiološke mjere.
Podijelili smo maske donirane
od općine Ernestinovo
većini
umirovljenika i svima potrebitima.
Kako se situacija tokom ljeta
stabilizirala organizirali smo izlet
03.10.2020. u Kneževe Vinograde.
Tamo smo održali ranije pripremljenu
i otkazanu Izvještajnu skupštinu. U
sklopu izleta smo posjetili „Paprika
fest“ u Lugu i u sklopu Turističke
zajednice Bilje poslušali tajnicu o
tradiciji Paprika fest, proizvodnji
paprike i povijesti mjesta Luga
i Baranje. Usput smo posjetili
spomenik posvećen Batinskoj bitci
na Dunavu, djelo kipara Antuna
Augustinčića. Vratili se Vinskim
cestama u Kneževe Vinograde.
Održali Skupštinu, uz ručak, glazbu
našeg Gašpara Hodonji. Tjelovježbu
smo premjestili u Vatrogasni dom,
no samo na kratko.
Veliki broj zaraženih medu
članovima se čuo telefonom i bili
smo si podrška i utjeha međusobno.
O nama je brinula i naša dr. Branka
Franjić, te sestra Tena kojima smo
zahvalni.

natječaju“ Osnažene Ernestine“ –
Zaželi II faza. U istom je Udruga
umirovljenika partner. Animirali
smo i obišli naše članove i one koji to
nisu, a imaju potrebu i zadovoljavaju
uvjete iz natječaja, da ga isti prihvate
i uđu u program.
Organizirali
smo
prikupljanje
pomoći među članovima za stradale
na području pogođenom potresom.
Skupili smo 2020,00kn koji smo
uplatili na žiro račun naše Župe
„Sv.Rozalije djevice“. Isti se koristi
za gradnju kuće jedne obitelji iz
Petrinje koja ima petero djece.
Aktivni smo bez obzira na koronu i
ostale prepreke. Kako nismo mogli
putovati, sadili smo vrtove i došli
na ideju da izaberemo najbolji među
članovima. Ima puno vrijednih
članova i lijepih vrtova, ali kocka je
pala na vrt našeg dugogodišnjeg
člana Nediljka Kukavice –Kukija.
Iako mu je tek 90 godinica ponosno
obrađuje i uzgaja bijeli luk, krumpir,
grah, raštiku i ostalo povrće.
Ostajemo i dalje aktivni. Izvještajna
skupština 01.07.2021., odlazak u
Bizovačke toplice u periodu od
05.07.-16.07.2021.
s
udrugom
Antunovac, odlazak na more u Seget
donji od 18.08.-28.08.2021.
Pozivamo sve zainteresirane da
se priključe i dođu na druženje
četvrtkom , sa dobrom voljom i
idejama…

Za
Božićne
blagdane
smo
tradicionalno
organizirali
podjelu bonova u vrijednosti od
100,00kn u NTL-ovim trgovinama,
za svakog člana udruge. U veljači
2021. apliciramo na
raspisane
natječaje Općine Ernestinovo i
Osječko Baranjske županije. Od
općine na dva natječaja dobivamo
2.000,00kn za redovno poslovanje
i 9.000,00 za bonove za Božić. Od
Osječko Baranjske županije nam je
dodijeljeno 5.000,00kn za program
Odlazak u Bizovačke toplice.
Općina Ernestinovo je prošla na

www.ernestinovo.hr
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NK SLOGA
Početak
drugog
dijela
godine ujedno znači za NK “ SLOGU
“ i početak nove natjecateljske
sezone. Tako i ove 2020. godine
koja i nije baš dobro počela zbog
pandemije COVID 19 uspijevamo
uz sve mjere koje su bile na snazi
organizirati 27. po redu Memorijalni
turnir “ Borislav Gverieri “ na
kojemu su nastupile momčadi i
to : NK “ LASLOVO 91 “ Laslovo,
NK “ SLAVONIJA “ Ivanovac,
NK “ ZRINSKI “ Tordinci I NK “
SLOGA “ Ernestinovo. Pobjednik
ovogodišnjeg Memorijala je bila
ekipa NK “ ZRINSKI “ Tordinci. Nakon
odigranog turnira u Ernestinovu
nastavljamo s pripremama za
nadolazeću sezonu koja je bila
dosita upitna do samoga početka
natjecanja, a i samo natjecanje
jesenskog dijela sezone odigrava
se u strogo određenim mjerama
sve zbog pandemije koja je uzimala
sve više maha i nije dozvoljavala
normalna događanja. Slijedimo
takvih događaja kada publika ne
smije biti prisutna na utakmicama
sve nas je pomalo smetalo u

nastavku sezone pa stoga nismo ni
pristupili onako kako smo očekivali
taj jesenski dio. Kako smo odradili
sve pripremne radnje ove smo
jeseni mogli i pustiti u rad grijanje
u našim klupskim prostorijama.
S ovim činom uvjete na našem
igralištu podigli smo na još jedan
veći nivo, a sve kako bismo što bolje
pridonijeli ekipi u ostvarivanju naših
zadanih ciljeva. No drugi dio sezone
u 2021. godini odnosno proljeće ne
počinje nam dobro jer ostajemo bez
nekoliko glavnih igrača okosnice
naše momčadi. Preostaje nam da u
borbu za bodove ulazimo s našim
pomlađenim kadrom što će ujedno
i značiti grčevita borba za opstanak.
Iako je klub u budućnosti planirao
pomladiti momčad ovakav epilog
nam se dogodio naglo i nažalost
nismo bili u mogućnosti ništa učiniti
da se to ne dogodi. Stanje u klubu
koje danas imamo ujedno i daje
nadu da igramo i da ćemo igrati s
domaćim igračima pred kojima je
budućnost igranja i dokazivanja za
svoj klub i svoje Ernestinovo.

KONJIČKI KLUB
SLAVONIJA I BARANJA
ERNESTINOVO
Konjički klub Slavonija i Baranja Ernestinovo
otvorio je Školu jahanja. Veliki su planovi pred Udrugom,
uređen je manjež za školu, prostor oko kluba za druženje
roditelja koji dovode djecu u Školu jahanja, mogu dok
čekaju boćati, igrati društvene igre, badminton ili se
loptati, roštiljati..., sve na čistom zraku na velikoj parceli
uz Bobotski kanal, odmah na ulazu u selo.
Sve je osigurano, od trenerice do konja i prostora za
jahanje. Otvorena je facebook-stranica gdje roditelji
mogu pronaći informacije za upis djece u Školu jahanja
a mogu se priključiti i oni stariji koji žele naučiti jahati.
Sve se to uklapa i u buduće planove među kojima je i
gradnja boksova za držanje konja, nedaleko su rute
kroz prirodu kojima je prekrasno jahati. Cijelu ovu priču
prepoznala je i Općina Ernestinovo dajući potporu radu
kluba i daljnjeg razvoja Škole jahanja koje će popratiti
pripremom projekata za EU fondove.
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Ustrojena ribočuvarska služba Ribolovne udruge
"Zlatna ribica" Laslovo
Petorica ribiča Ribolovne
udruge "Zlatna ribica" Laslovo
tijekom prošle godine položila su
ribočuvarski ispit pred
ispitnom povjerenstvom Hrvatskog
športskog ribolovnog Saveza.
Početkom 2021. godine počeli su sa
radom na području Meandra i rijeke
Vuke. Kontrole su svakodnevne a
posebno noću zbog spriječavanja
mogućeg krivolova. Prilikom jednog
obilaska spriječen je ribokradica
u ozbiljnoj namjeri da otuđi ribu
postavljanjem dvije mreže između
obala Meandra, iako su mreže bile
u vodi manje od pola sata u obje
je bila veća količina ribe (šaran,
smuđ, krupna babuška) "Majstor" se
spasio bijegom na suprotnu obalu uz
pomoć napuhane gumene zračnice.
Mreže su izvađene iz vode te će biti
uništene.

Sa ribičima iz naše Udruge kojih
je oko 150 i sa ostalima koji imaju
dozvole za ribolov nema značajnijih
problema i sve se rješava na licu
mjesta upozorenjem ili savjetom.
Napominjemo da je riječ o vrlo
malom broju onih koji pokušavaju
riboloviti na nepropisan način.
Da bi što efikasnije vršili nadzor
kupljena su dva električna bicikla
kojima se može vrlo brzo obići velika
površina i quad koji je pogodan
za korištenje u svim vremenskim
uvjetima i na zahtjevnijim terenima.
Bicikli su kupljeni sredstvima
dobivenim
nakon
provedenog
natječaja Općine Ernestinovo, a
quad smo kupili vlastitim sredstvima
od članarine.
Cilj nam je da sačuvamo riblji
fond kojim raspolažemo, pogotovo
stoga što stalno povećavamo

količinu ribe kojom se poribljava
Meandar, a nadamo se i kapitalnom
porobljavanju većom količinom u
narednom razdoblju.
Podsjećamo ribiče da je dozvoljeno
odnošenje jedne plemenite ribe
dnevno, a da se svi primjerci teži
od 5 kg moraju neozlijeđeni vratiti
natrag u vodu.
Budući da, je situacija sa epidemijom
poremetila naše živote, nadamo se
poboljšanju ujedno i mogućnosti
da se sastajemo u većem broju i
odradimo poneku akciju uređenja i
čišćenja okoliša, da bi nam boravak u
prirodi bio što ugodniji, jer čuvanjem
prirode čuvamo i sebe a svakako
da je boravak u takvom okolišu
primjereniji i ugodniji.
Neki kažu da tada riba "bolje grize".
Čisto i bistro.

O radu DVD-a Ernestinovo
U prošloj godini nismo puno
radili niti se sastajali zbog situacije
korona virusom. Početkom godine
još smo odradili našu Skupštinu i
tradicionalni maskembal. Ubrzo
nakon toga, nastupio je lock-down.
Na poziv načelnice održavamo
sastanak u dvorištu doma, po
preporuci stožera, gdje smo pozvani
u pomoć civilnoj zaštiti. Dobili
smo zadatak da dva puta dnevno
obilazimo mjesto, te kontroliramo
da li se mještani drže propisanog,
da li na ulazu u trgovine i slične
objekte na ulazu ima dezinfekcijska
sredstva, da nije gužva u istima.
Obilaziti i potencijalna mjesta
okupljanja mještana, ukoliko bi
bilo kršenja prijaviti općinskom
stožeru ili policiji. U Ernestinovu
nije bilo nepravilnosti, što zaključuje
da su mještani ozbiljno shvatili
situaciju. Po prestanku lock- downa
naše malo tehničko vozilo, kombi
mercedes, koje smo dobili od naših
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prijatelja DVD Cerna, odlukom
upravnog odbora poklonili smo ga
DVD Klokočevci. Odlučili smo ga
pokloniti jer smo dobili na poklon
tehničko vozilo od DVD Cerna.
Vozilo je opremljeno za tehničke
intervencije. Škare i razopore
koje su bile u kombiju poklanjamo
DVD-u Ivanovac. Poklanjamo ih jer
u tehničkom vozilu dobijamo iste.
Opremamo vozila s potrebnom
opremom, velika brusilica, motorna
pila, produžni kablovi, PP aparati
i drugo. Imali smo i neka ulaganja
u tehničko vozilo, morali smo
popravljati kočnice, te zamjeniti
gume što nas je dosta koštalo. Rad s
djecom i mladeži nije bio moguć zbog
cjelokupne situacije, te su otkazana
sva natjecanja. Odrađeni su redovni
servisi na vozilima. Ove godine
smo se i priključili na kanalizaciju.
Ovim putem zahvaljujem se našem
članu Ivi Pavković, koji je uz pomoć
članova sastavio odvod kanalizacije

te spojio istu na glavni vod. Ne mogu
da ne spomenem da je Ivo i odradio
servise na vozilima uz pomoć
Josipa Pavkovića. Zahvaljujem se
i svim vozačima koji vode brigu
o vozilima, koje redovno dolaze
upaliti, provozati te pregledati kako
bi u svakom trenutku bili spremni za
izlazak. Krajem godine kupujemo
kombi vozilo. Nakon dužeg vremena
priključuju nam se nova 4 člana, te
jedan završava tečaj za ispitanog
vatrogasca. Ostala trojca pristupit
će ispitu, kad VZO bude organizirala
isti.
U prošloj godini imali smo
10 požarnih intervencija i 4 tehničke
intervencije. Na intervencije se,
kao i uvijek odazove dovoljan broj
vatrogasaca te izlazimo i na požare
van našeg područja djelovanja, tj u
susjednu općinu Šodolovci.
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Uz potporu Općine DVD Laslovo
kupilo i drugo vozilo
U ožujku 2021.g. Osječko-baranjska županija
raspisala je Poziv za sufinanciranje kupovine vatrogasnih
vozila DVD-ima.
Općina Ernestinovo pomogla je DVD-u Laslovo ispuniti
prijavu za natječaj Osječko-baranjske županije za
sufinanciranje kupnje vozila, odnosno za nabavu vozila
za prijevoz vatrogasaca DVD Laslovo.
Nakon ocijene projekta, Osječko-baranjska županija
odobrila je 30.000,00 kn za kupnju vozila, a Općina
Ernestinovo uz redovna sredstva koja izdvaja za rad i
opremanje DVD-a Laslovo i dodatnih 15.000,00 kn kao
kapitalnu donaciju za kupnju vozila.

Općina svake godine izdvaja značajna sredstva
za rad DVD-a Ernestinovo i DVD-a Laslovo,
kojima su sredstva općine osnovna sredstva
za rad i nužno funkcioniranje, a sve s ciljem
kako bi sustav zaštite od požara na području
naše općine bio efikasan i kako bismo osigurali
obostranu sigurnost i vatrogasaca i ljudskih
života i ostalih dobara. U ime svih žitelja naše
općine iskazujemo veliku zahvalnost našim
članovima DVD-a Ernestinovo i Laslovo na
velikom i nesebičnom angažmanu za cijelu
zajednicu, na sigurnosti koju nam svojim
volonterskim radom pružaju.

Podsjetimo, Općina Ernestinovo je i 2019./2020. g.
osigurala sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za kupnju
navalnog vozila. Kupovina navalnog vozila za DVD
Laslovo bila je nužna budući da DVD nije posjedovao vozilo s cisternom potrebno za žurne intervencije prilikom
gašenja požara. Kupnjom i ovog drugog vozila DVD Laslovo će osigurati bržu i efikasniju intervenciju i doprinijeti
unaprjeđenju sustava zaštite ljudskih života i ugrožene imovine.

KOMUNALNI REDAR NA USLUZI MJEŠTANIMA
U suradnji s općinama Čepin i Vuka uspostavili
smo komunalno i poljoprivredno redarstvo na našem
području kako bismo pridonijeli ljepšem izgledu naših
naselja.
Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, odnosno
održavanje čistoće i košnje javnih površina, korištenje
javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa
skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje otpada,
snijega i leda s javnih površina, uklanjanje protupravno
postavljenih predmeta, ruševne građevine, uvjete u
kojima se drže životinje, a poljarska služba nadzire
prostor van naselja, odnosno poljoprivredne površine
i poljske puteve, odbačen otpad u okolišu, pražnjenje
septičkih jama u okoliš itd.

Komunalni i poljoprivredni redar obilaziti će naša naselja
i ponajprije upozoriti mještane o kršenju komunalnog
reda, potom ih zamoliti da uklone nedostatak ( npr.
pokose javnu površinu ispred kuće, očiste snijeg, uklone
ambroziju, uklone drva, automobil ili poljoprivredne
strojeve, građevinski materijal, vrate javnu površinu u
prvobitno stanje, itd.) i dati im rok za uklanjanje. Ukoliko
ne uklone nedostatak, u propisanom roku, komunalni
redar može izreći novčanu kaznu.
Uvođenjem komunalnog redarstva nastojat će se riješiti
komunalni problemi s kojima se svakodnevno susrećemo,
a svakako i smanjiti ugroza za ljude i okoliš.
Ukoliko imate upite ili želite prijaviti problem na javnoj
površini kontaktirajte:

Komunalni redar:
MARIO
095 / 902 9200
Poljarska služba:
ANTUN
091 / 603 3406
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BESPLATNA KASTRACIJA PASA
NA PODRUČJU OPĆINE ERNESTINOVO
Općina Ernestinovo u suradnji s Udrugom
ITV Grenzenlos iz Njemačke sufinancira kastraciju
pasa čiji vlasnici imaju prebivalište na području Općine
Ernestinovo, što znači da će kastracije pasa biti besplatne
za njihove vlasnike. Mještani imaju mogućnost iskoristiti
ovu priliku do iskorištenja predviđenih sredstava.
Naime, Općina Ernestinovo osigurala je 10.000,00
kuna za provedbu projekta besplatnih kastracija za
pse čiji vlasnici imaju prebivalište na području Općine
Ernestinovo. Sufinanciranje kastracije pasa provodi se
s ciljem smanjenja broja neželjenih pasa na adekvatan i
blag način.
Prijave za kastracije organizira Veterinarska Stanica
Osijek, koja nakon prijave dodjeljuje termine za
kastraciju na način da se poštuje kronološki redoslijed

prijava. Informacije se mogu dobiti na telefon:
031/275 066 ili 098/212 404.
Kastracije se obavljaju u prostorijama Veterinarske
stanice Osijek, a vlasnici pasa dužni su potpisati
Informativni pristanak na operaciju prije samog zahvata
čime potvrđuju da su upoznati s rizicima i mogućim
komplikacijama. Veterinar ima pravo odbiti izvesti
operativni zahvat ako utvrdi da postoje opasnosti po
život i zdravlje psa. Psi koje se prijavljuje na kastraciju
moraju biti mikročipirani, a vlasnici pasa obavezni
su dokazati svoje prebivalište na području Općine
Ernestinovo putem svoje osobne iskaznice ili putovnice
za kućne ljubimce iz koje su vidljivi adresa vlasnika i broj
mikročipa psa.

ZBRINJAVANJE PASA
LUTALICA

ODVOZ GLOMAZNOG
OTPADA

Općina Ernestinovo potpisala je ugovor za
zbrinjavanje pasa lutalica i odvoz lešina pasa i mačaka.
Mještani naše općine mogu dojavu o psima lutalicama
u naseljima Divoš, Ernestinovo i Laslovo javiti
Veterinarskoj stanici Beli Manastir.
Molimo Vas za suradnju i pravovremenu dojavu o psima
lutalicama.

Glomazni komunalni otpad i ove godine odvozi se na
unaprijed određene datume.
Građani trebaju glomazni komunalni otpad iznijeti pred
svoju kuću (prema rasporedu). Glomazni komunalni
otpad odvozit će se putem Unikomovih kamiona, a
utovar također obavlja Unikom. Građani jedino trebaju
u zakazani dan izvesti glomazni otpad, najbolje dan
ranije. Nekad odvoz traje i dulje od jednoga dana zbog
veće količine otpada no vaš otpad će biti odvezen.
Popis stvari koje se smatraju glomaznim otpadom
pronađite na web stranici Općine Ernestinovo.

Veterinarskoj stanici Beli Manastir građani Divoša,
Ernestinova i Laslova se mogu obratiti kako bi prijavili
napuštenog psa i kako bi dojavili lokacije na kojima se
nalaze lešine pasa i mačaka stradalih u prometu radi
neškodljivog zbrinjavanja, što je također djelatnost
navedene veterinarske stanice.

Raspored odvoza
glomaznog otpada
na području Općine
Ernestinovo

Broj telefona za dojavu je:
098/466-899 ili 031/286-044.
Izvan radnog vremena Info centra građani koji žele
prijaviti izgubljenu, pronađenu, ranjenu ili zlostavljanu
životinju mogu popuniti online obrazac na web
stranicama navedene veterinarske stanice. Dežurni
djelatnik ima mogućnost uvida u sve popunjene
obrasce te iste u slučaju hitnosti može odmah obraditi.
Djelatnost higijeničarske službe podrazumijeva samo
zbrinjavanje lešina manjih životinja koje se nalaze na
javnim površinama, ne i uginulu stoku.
Također, osobe zainteresirane za udomljavanje
napuštenih pasa i mačaka mogu se informirati na
poveznici: www.vetam.hr.

www.ernestinovo.hr

NASELJE

III. KVARTAL

Laslovo

15. listopada

Ernestinovo

15. listopada

Divoš

15. listopada
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Mobilno reciklažno dvorište
u 2021.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Ernestinovo

U reciklažno dvorište tri puta u godini možete donijeti sortiran otpad koji se
reciklira. U mobilnom reciklažnom dvorištu koje tvrtka Unikom d.o.o dovozi
na određene datume i na navedene lokacije, nalaze se spremnici u koje je
potrebno ubaciti sortirani otpad namijenjen za recikliranje. Osim ovog
načina reciklaže našim mještanima dostupni su Eko otoci u našoj općini te
reciklažno dvorište u Antunovcu u kojima svakodnevno mogu odložiti otpad
namijenjen za recikliranje. Također tvrtka Unikom d.o.o. svakog prvog petka
u mjesecu ispred kućnog praga odvozi sortirani papir i plastiku.
NASELJE

LOKACIJA

III. KVARTAL

Laslovo

Ispred eko otoka kod Pošte

10. rujna 08:00-09:00h

Ernestinovo

Ispred DVD-a

10. rujna 10:00 - 11:00h

Divoš

Ispred eko otoka

10. rujna 12:00 - 13:00h

Preuzimanje
žutih vreća za
plastiku
Dok ne preuzmete svoju
žutu kantu, a kako biste ispred
kućnog praga svaki prvi petak u
mjesecu mogli odložiti plastiku za
recikliranje, u Općini Ernestinovo
možete svakodnevno preuzeti žute
vreće namijenjene za odvajanje
plastike. Jedno kućanstvo koje
je korisnik odvoza otpada tvrtke
Unikom d.o.o. može dobiti 12 vreća
za plastiku godišnje.
Plastična ambalaža se odvojeno
skuplja i u žutim spremnicima
postavljenim na javnim površinama
te u reciklažnim dvorištima.

U PLASTIKU SE ODLAŽE:
• TetraPak ambalažu i sl. (mlijeko, sokovi)– na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.
• Polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD,
PP i sl.;
• Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim
citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
• Čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
• Pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne
prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
• boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo,
U PLASTIKU SE NE ODLAŽE:
• Ambalaža od grickalica
• Ambalaža sprejeva, boja, lakova

• Pelene, ulošci
• Inzulinske šprice, celofan

• Plastične igračke

Svu ambalažu potrebno je isprati od preostalog sadržaja!

Prikupljanjem čepova do skupih
lijekova
Sakupljajući plastične čepove činimo dobro za
okoliš, a ujedno činimo i hvalevrijedno humanitarno
djelo jer za kilogram plastičnih čepova Udruga oboljelih
od leukemije i limfoma dobije kunu i 20 lipa.
U ovu akciju uistinu se mogu svi uključiti, jer sve što
trebate učiniti, jeste prikupiti što više plastičnih čepova
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s boca. Mogu se sakupljati različiti ambalažni čepovi
kao što su čepovi od boca vode, sokova, jogurta, ulja,
omekšivača. U našoj se Općini čepovi mogu predati u OŠ
Ernestinovo i Laslovo te u Dječjim vrtićima Ogledalce u
Laslovu i Ernestinovu.
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Besplatno odlaganje u
reciklažnom dvorištu
u Antunovcu
Podsjećamo
mještane
Općine Ernestinovo da posebne
vrste otpada mogu besplatno
odlagati u reciklažnom dvorištu
koje se nalazi u Gospodarskoj zoni
Antunovac.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta
je od ponedjeljka do petka od 9:0016:00 sati.
Općina
Ernestinovo
koristi
reciklažno dvorište u vlasništvu
Općine
Antunovac
u
svrhu
provođenja
mjere
odvojenog
prikupljanja otpada, te će Općina
Ernestinovo zajednički s Općinom
Antunovac snositi sve troškove
potrebne
za
funkcioniranje
reciklažnog dvorišta, u udjelima
srazmjerno broju stanovnika svake
pojedine općine.

Popis otpada koji se može
odložiti u reciklažno
dvorište: papir, karton,
plastika, metalna ambalaža,
stiropor, stare baterije,
stakleni ambalažni otpad,
ravno staklo, PET – boce,
PE – folija, limenke, stari
lijekovi, otpadne gume bez
naplatka (do 4 komada),
metalni glomazni otpad
(električna i elektronička
oprema), elektronički otpad,
glomazni otpad, drveni
otpad, tekstil, odjeća,
akumulatore, fluorescentne
cijevi, zeleni otpad.

Lokacije EKO
otoka u Općini
Ernestinovo
Popis lokacija javnih
površina na kojima su
spremnici postavljeni:
• Kod Zadruge u Ernestinovu
• Javna površina
Ernestinovo, Ulica Petra
Smajića- kod benzinske
postaje
• Javna površina
Ernestinovo, Sunčana ulica
• Ispred Pošte u Laslovu
• Javna površina Laslovo,
raskrižje Ulice R. Frančića i
Ulice pobjede
• Divoš, centar sela

Dostupna pogodnost za roditelje
- Dječja kartica Mudrica
„Mudrica“ je novi projekt Središnjeg državnog
ureda za demografiju i mlade- riječ je o projektu kojeg
Središnji državni ured razvija, promišlja i u konačnici
želi implementirati u svakodnevicu upravo onih kojima
predstavlja dodatnu vrijednost.
Središnji ured za demografiju i mlade provodi poticajne
obiteljske i populacijske mjere, a neke od njih su
potpore i olakšice roditeljima. Provođenje mjera i

www.ernestinovo.hr

aktivnosti vezanih uz obiteljsku i populacijsku politiku
podrazumijeva sinergijsko djelovanje usmjereno na
dugoročno poboljšanje demografskih kretanja.
e-Dječja kartica, namijenjena je roditeljima, a čije
korištenje u suradnji s javnim i privatnim sektorom
omogućava razne pogodnosti ili popuste na proizvode
i usluge!
Više saznajte na https://www.e-djecjakartica.hr
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Banka u Pošti - bankarske usluge za poslovne
subjekte u našem poštanskom uredu
U poštanskom uredu u Ernestinovu
poslovni korisnici mogu obavljati bankarske
usluge Hrvatske poštanske banke. Poslovni
korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni
račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet
u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno
bankarstvo, uplatiti depozit, te koristiti kartice
i ostale bankarske proizvode i usluge.
Fizičkim osobama je također na raspolaganju
široki spektar financijskih i bankarskih usluga u
pošti u Laslovu i u Ernestinovu:
• plaćanje bez naknade za račune (koje izdaje
naša općina te određene izdavatelje poput
HEP-a, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći)
• zamjena stranih valuta u kune
• korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog
novca u unutarnjem i međunarodnom prometu
• otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine
dostupne prvog u mjesecu)
• ugovaranje oročenja
• ugovaranje dječje štednje
• mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne
karticu HPB-a i Dinersa.
• zamjena kriptovalute
• digitalno plaćanja putem KEKS Pay aplikacije
Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga
stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i
poslovanje što donosi značajne benefite i
lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog
gospodarstva.
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OPĆINSKA UPRAVA

Vijećnici Općinskog vijeća
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krunoslav Dragičević - HDZ- predsjednik vijeća
Damir Matković, mag. iur. - HDZ - potpredsjednik vijeća
Šarika Sukić - HDZ - potpredsjednik vijeća
Tea Pušeljić - HDZ
Mirko Milas, mag. oec. -HDZ
Ivan Tkalec, mag. oec. - HDZ
Igor Matovac, dipl. iur. - lista grupe birača, nositelja Igor
Matovac
Ivan Pavlović, lista grupe birača, nositelja Igor Matovac
Julijana Šuica - lista grupe birača, nositelja Deže Kelemenat,
(zamjenica vijećnika Deže Stjepan)

NAČELNICA OPĆINE ERNESTINOVO
Marijana Junušić, univ. spec. oec. (HDZ)
ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO IZ REDA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
Deže Kelemen, kandidat grupe birača

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

VLASTITI KOMUNALNI POGON

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Ivana Švast Mikolčević, mag. iur.

Crnić Ivica, predradnik
Đekemati Ivan, komunalni djelatnik
Tijardović Mario, komunalni djelatnik
Mario Gaće, komunalni djelatnik
Ivan Kovač, komunalni djelatnik

Viši savjetnik za projekte EU
Maja Bračun, mag. oec.
Administrativna tajnica
Eva Vaci
Računovodstvena referentica
Zorica Šuica
Računovodstvena referentica
Ivona Briški
Spremačica-dostavljačica
Katica Šestić

www.ernestinovo.hr
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48.

KOLONIJA KIPARA NAIVACA
ERNESTINOVO

Općina Ernestinovo 02.-07.08.2021.

Mato Tijardović, Osijek
Siniša Tešankić, Ernestinovo
Ivica Tolić, Ernestinovo
Luka Tolić, Ernestinovo
Nedo Malenica, Osijek
Vlado Hržica, Antunovac
Zvonimir Dangubić, Hlebine
Ivan Forjan, Bilje
Ivo Mišić, Zmajevac
Rudolf Szogi, Mađarska
Fulop Attila, Srbija
Josip Tomaić, Krasno

Ivo Kolar, Križevci
Vera Tolić, Ernestinovo
Rozvelt Kapović, Osijek
Josip Gregurić, Koprivnica
Mirko Markešić, Stara Diklenica
Saša Novak Petroševski, Stubičke Toplice
Josip Kolomaz, Ernestinovo

02.-07.08.2021.
09:00- 18:00h
Park skulptura
LU Petar Smajić - rad kipara i slikara
MAU i OŠ Ernestinovo - dječja
umjetnička akademija
Izložba u galeriji Petar Smajić
- ulaz slobodan

Općina
Ernestinovo

