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Priprema za Susret 
hrvatske katoličke mladeži
Zajedno s blizu 2.200 mladih s područja Đakovačko-
osječke nadbiskupije, i mladi iz Babine Grede sudje-
lovali su 1. travnja na 12. Nadbiskupijskom križnom 
putu mladih u Vukovaru pod geslom Krist, nada 
naša!. Bila je to i svojevrsna priprema za veliki Su-
sret hrvatske katoličke mladeži koji će se pod istim 
geslom održati u ovoj nadbiskupiji i gradu Vukova-
ru 29. i 30. travnja. Bit će to jubilarni, deseti Susret 
hrvatske katoličke mladeži. Organizacijom smještaja 
dijela mladih u svojim domovima, pomoć ovom veli-
kom događaju dat će i župljani Babine Grede.

Povijest župe, crkve i re-
ligioznog života, dio je 

povijesti ukupnog života 
svakog mjesta. Tako je bilo 
i tako jest i u Babinoj Gredi. 
Iako je svjetovnog i religi-
oznog života na području 
Babine Grede bilo i u vre-
menima prije Turaka, vje-
rodostojniji podaci znatno 
su dostupniji iz vremena 
nakon turske vladavine.

U ta vremena, krajem 17. 
i početkom 18. stoljeća, 
tadašnja stara Babina Gre-
da bila je pod župom u 
Šamcu. Tadašnji Lukačev, 
a danas Slavonski Šamac, 
u to je vrijeme bio veće i 
bogatije selo od male Ba-
bine Grede. Kao i danas, 
i tada su se životne okol-
nosti mijenjale, pa je pre-
seljenjem sela na novu lo-
kaciju, useljavanjem novih 

stanovnika, te činjenicom 
da je sjedište kompanije iz 
Gundinaca premješteno u 
Babinu Gredu – odlučeno 
da 10. kolovoza 1785. go-
dine Babina Greda postaje 
samostalna župa, a posve-
ćena je Sv. Lovri. I tako je 
tomu već 232 godine.

Kako je stara drvena crkva, 
zapravo kapela, bila do-
trajala i premalena za sve 
veći broj mještana Babine 
Grede, biskupijske i carske 
vlasti odlučiše izgraditi 
novu crkvu. Izgradnja je 
započela 1835. godine, a 
nova crkva je posvećena 
13. svibnja 1838. godine. 

Od tada pa do danas, ova 
je crkva središte crkveno-
ga života u Babinoj Gredi. 
Budući da joj je punih 179 
godina, zgrada je više puta 
obnavljana. Posljednju ob-

jedan od najzaslužnijih za 
ovu vrijednu obnovu.

Godine 2013. obavljeni su 
zahtjevni radovi na zidnom 
i svodnom osliku cijele žu-
pne crkve Sv. Lovre, kao i 
konzervatorsko-restaura-
torski radovi na zidnoj slici 
»Posljednja večera«.

Zahvaljujući započetim ko- 
racima gospodarske ob-
nove Babine Grede, realno 
je očekivati kako će babo-
gredska crkva za svoju ve-
liku 200. obljetnicu, zasjati 
u još ljepšem sjaju.

ŽUPA SVETOG LOVRE U BABINOJ GREDI

Obnovljena 
unutrašnjost 
crkve

novu, na radost župljana, 
organizirao je i vodio sa-
dašnji župnik Ivan Tunjić. 
Prema riječima mještana, 
upravo je velečasni Tunjić 
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 ● Iza Vas su dva načelnička man-
data na čelu Općine Babina Greda. 
Kada ste 2009. godine prvi puta 
izabrani za načelnika, u kakvom 
stanju ste zatekli Općinu?

– Općina Babina Greda ustrojena je 
1993. godine. Od tada pa do 2009. 
godine kada sam prvi puta izabran 
za općinskog načelnika, na čelu opći-
ne se izmjenilo čak deset načelnika. 
Samo u četverogodišnjem mandatu 
prije izbora iz 2009. godine, na čelu 
Općine su se izmjenila čak dva načel-
nika i dva povjerenika. Stanje je bilo 
prilično kaotično. Da imamo običaj 
stavljati fotografije svih ranijih na-
čelnika kako što to imaju neke druge 
institucije, u općinskoj zgradi nema 
dovoljno dugačkog zida na koji bi ih 
sve trebali zakačiti. Dakle, nije bilo 
toliko potrebnog kontinuiteta vlasti 
koja zna što hoće, koja ima nekakvu 
viziju razvoja Općine Babina Greda. 
Tomu u prilog govori i činjenica ka-
ko sam 2009. godine na općinskom 
računu zatekao približno čak dva 
milijuna kuna. Naprosto nije bilo ra-
zvojnih projekata na koji bi se novci 
trošili. Istovremeno, mnogi dijelo-
vi naselja su bili bez javne rasvjete, 
vodovodne mreže nije bilo u svim 
dijelovima mjesta, a tamo gdje je i 
bila, bila je još ona izgrađena u biv-
šoj državi. O kanalizacijskoj mreži 

se nije niti razmišljalo. Berava je bi-
la zarasla u korov. Nije bilo nikakvih 
gospodarskih projekata niti investi-
cija... Umjesto razvojnih projekata, 
naslijedio sam jedino kredite. Dobro 
se sjećam obveze plaćanja još od 
bivšeg načelnika iz redova HDZ-a za 
famoznu cestu kod gospodarske zo-
ne u iznosu od 1.527.000 kuna. Sada 
kada je konačno i profunkcionirala 
gospodarska zona, pokazalo se kako 
je to uzalud bačen novac jer cesta na 
očigled svih vozača – propada. Cesta 
je totalno nekvaliteno napravljena. 
Očito da nije bilo nikakvih stručnih 
nadzornih kontrola da takva cesta 
zaista može odgovarati potrebama 
gospodarske zone. Umjesto da je 
pošteno napravljena i služi svojoj 
namjeni, sada ćemo ponovno morati 
uložiti općinski novac kako bi je ob-
novili.

 ● Kada ‘podvučete crtu’ samo za 
posljednje četiri godine, što je na-
pravljeno?

– Najznačajnija stvar koju smo ura-
dili je dovođenje stranih investitora 
i izgradnja elektrane, odnosno koge-
neracijskog postrojenja na drvnu bi-
omasu. Riječ je o investiciji vrijednoj 
288 milijuna kuna. O vrijednosti ta-
kve investicije dovoljno govori poda-
tak kako je i Hrvatska gospodarska 
komora prošle godine objavila kako 

je to jedna od najvećih investicija u 
istočnoj Hrvatskoj. Za sada je tamo 
novozaposleno 30-ak ljudi. Upravo 
su u toku radovi na izgradnji sušare 
uz elektranu čija je vrijednost dalj-
njih 50 milijuna kuna, a gdje će se 
zaposliti najmanje još toliko ljudi. 
Potom slijedi izgradnja sustava sta-
klenika, što će u konačnici donijeti 
ukupno čak 200 novih radnih mje-
sta kao što smo i najavljivali. Sve to 
zajedno donosi značajne prihode 
Općini Babina Greda. Pri tome je naj-
važnije što će brojni mještani Babine 
Grede u tome naći svoje zaposlenje.

 ● Jedan od važnih općinskih pro-
jekata je i izgradnja školske sport-
ske dvorane. Oko toga je bilo mno-
go problema koji ni dan danas nisu 
riješeni. Kada će djeca Babine Gre-
da napokon imati primjerenu dvo-
ranu za sportske aktivnosti? 

– Općina je dva puta plaćala izradu 
projekta. U državnom proračunu 
su osigurana sredstva od 2014. do 
2016. godine i to svih 22 milijuna 
kuna. Nažalost, tadašnji Zakon o jav-
noj nabavi je diktirao kako je najbolji 
onaj izvođač koji je najjeftiniji. Osob-
no sam u više navrata, pa i putem 
medija upozoravao kako to neće biti 
dobro. To se grubo pokazalo upravo 

Općinski načelnik Josip Krnić

Krnić: Zalažem se za selo koje 
neće stati i koje neće nestati!

Na nama u Općini je da 
ustrajno radimo na stvaranju 
novih radnih mjesta, a 
upravo to i činimo sve ove 
godine. To je zamašnjak 
koji će od Babine Grede 
stvoriti mjesto u koje će se 
useljavati, dolaziti živjeti i 
raditi. Naravno, takvi golemi 
pomaci se ne mogu dogoditi 
preko noći. Važno je da smo 
ih pokrenuli i znamo kako ih 
nastaviti sljedećih godina i 
to na korist svih mještana 
Babine Grede, da postanemo 
mjesto useljavanja, a ne 
iseljavanja

INTERVJU: 
JOSIP KRNIĆ,
NAČELNIK OPĆINE 
BABINA GREDA

(Nastavak na 4. stranici)
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na primjeru naše dvorane. Firma ko-
ja je izabrana na natječaju nije imala 
kondicija da ovako zahtjevan projekt 
i završi. I, napokon, početkom ove 
godine je tek sadašnji ministar škol-
stva, gospodin Jozo Barišić, shvatio 
značaj problema da se ne može po-
litizirati o nečemu kao što je školska 
sportska dvorana. Njegovo mini-
starstvo je za ovu i sljedeću godinu 
predvidjelo po 5,5 milijuna. K tome 
se i Općina mora dodatno zadužiti 
za još tri milijuna isto kao i Vukovar-
sko-srijemska županija. Na zadnjem 
sastanku je dogovoreno kako će novi 
postupak javne nabave preuzeti Vu-
kovarsko-srijemska županija, te da 
će ona kao osnivač škole, do kraja 
voditi ovaj postupak. Kao načelnik 
želim još istaknuti da se školska 
sportska dvorana ne smije prote-
zati kao nekakvo političko pitanje. 
S pitanjem ove dvorane su se bavili 
i načelnici i vlasti prije mene. Jedno 
vrijeme su se čak vodile i rasprave 
gdje uopće graditi dvoranu, a sada 
već imamo četvrtog ministra škol-
stva koji se od početka izgradnje ba-
vi ovom našim školskom dvoranom. 
Nešto kao što je školska dvorana pr-
venstveno je namijenjeno našoj dje-
ci i to ne smije biti predmet ničijeg 
politiziranja. Važno je da se dvorana 
konačno izgradi i da na korištenje 
djeci. Dvorana je nešto što će trajati 
sljedećih sto godina i sigurno je u bli-
skoj budućnosti neće više nitko radi-
ti. Baš zato, sada kada je radimo, mo-

ramo je napraviti onako kako to ovo 
mjesto i zaslužuje jer to je kapitalni 
objekt za Babinu Gredu. Ona je prije 
svega za školsku djecu, ali njome će 
se koristiti i mnogi sportski klubovi i 
udruge. Dakle, bit će na korist svima 
nama. Sada je najvažnije da Županija 
što prije raspiše natječaj kako bi se 
do kraja školske godine obavila po-
trebna procedura, te da oni najteži 
građevinski radovi započnu u vrije-
me ljetnih školskih praznika kada u 
školi nema djece. 

 ● Općine i gradovi u Hrvatskoj 
malo mogu utjecati na razvoj gos-
podarstva, a time i na rješavanje 
gorućeg problema nezaposleno-
sti. Ipak, što je u Općini Babina 
Greda učinjeno na boljoj gospo-
darskoj slici, a time i povećanju 
zaposlenosti Babogredaca? 

– Sve investicije koje se sada događa-
ju u Babinoj Gredi su tzv. greenfield 
investicije stranih ulagača. Dakle, 
gradi se bukvalno ‘na livadi’, stvara 
se potpuno iz početka. Općina u to-
me može puno pomoći ako ima vo-
lje, upornosti i znanja. Najprije smo 
od države tražili i dobili zemljište za 
stvaranje gospodarske zone. Nakon 
toga smo uspjeli aktivirati zonu gdje 
se sada nalazi izgrađena elektrana, 
budući staklenici, a upravo se izgra-
đuje budući regionalni centar za su-
šenje gdje će biti i priprema za par-
ketirnicu. Prije toga, Općina je ras-
pisala transparentno javni natječaj 

za kompletnu zonu i ponudili je in-
vestitorima za ulaganje, a Općina je 
osigurala potrebnu infrastrukturu: 
pristupni most, cestu, struju, vodu... 

 ● Općina ne može izgraditi tvorni-
cu, ali može pomoći ili odmoći po-
tencijanim investitorima da nešto 
naprave. Kako ste vi pomogli?

– Što se nas tiče, jako dobro znam 
da smo prilikom dogovaranja s in-
vestitorima, ova Općina, ovo Vijeće u 
protekla dva saziva – stajali na ras-
polaganju 24 sata. Aktivno smo po-
magali oko lobiranja, oko ishođenja 
potrebnih papira, sve odluke koje 
smo trebali donositi u vezi aktiv-
nosti investitora, donosli smo u re-
kordnom roku. Znalo se dogoditi da 
Vijeće hitno trebamo sazvati u roku 
od tri ili pet dana kako bi na vrijeme 
donijeli neku važnu odluku samo da 
investicije idu dalje. Stoga se i ovim 
putem zahvaljujem svim općinskim 
vijećnicima iz prošlog i sadašnjeg 
saziva na iskazanom zalaganju i su-
radnji u takvom radu. Da nismo tako 
radili, pitanje je bi li svi ovi projekti 
bili završeni ili bi se investitor okre-
nuo i otišao negdje dalje.

 ● Ulaskom u Europsku uniju po-
stali su nam dostupni i vrijedni 
fondovi. Što Općina čini na tom 
pitanju?

– Sa svoje strane i sukladno realnim 
mogućnostima i financijskim kapa-
citetima općinskog proračuna, već 

Za interes Općine treba lobirati i u Bruxellesu

Načelnik na jednoj od brojnih općinskih 
manifestacija

(Nastavak s 3. stranice)
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smo aplicirali na nekoliko manjih 
ili većih projekata. Konkretno, kan-
didirali smo se za izgradnju ceste u 
dužini od 7,2 kilometra u dijelu pro-
grama koji spada pod poboljšanje 
infrastrukture u poljoprivredi. To je 
ono što mi nazivamo Dorovačkim 
putem koji ide sve do Kladavca. Prve 
rezultate za taj projekt očekujemo 
do kraja travnja. Osim toga, aktualan 
je prijekt izgradnje Sportsko-rekrea-
cijskog centra uz sadašnje pomoćno 
igralište NK Šokadija. Završena je 
kompletna dokumentacija s pripa-
dajućim odlukama i očekujemo da se 
ovih dana otvori aplikacija u nadlež-
nom ministarstvu kako bi prijavili 
taj projekt. Isto je i s projektom iz-
gradnje streljane na Kladavcu. Nosi-
telj toga projekta je Lovačka udruga 
Jastreb, a Općina je financirala izra-
du potrebne projektne dokumenta-
cije. 

 ● Sve veći hrvatski problem je 
depopulacija. Manje je rođenih, a 
sve više onih koji iseljavaju u po-
trazi za boljim životom. Ni Babina 
Greda, nažalost, nije izuzetak. Što 
Općina može poduzeti u tom smi-
slu?

– Opet se vraćamo na problem svih 
problema, a to su financije i realne 
mogućnosti Općine. Ono što smo u 
Općini prepoznali i to činimo sve ove 
godine, jeste značaj ulaganja u gos-
podarstvo i privlačenje investitora. 
To je jedina garancija da ljudi ne od-
laze i da se vrate. Osim toga, u skladu 
sa svojim financijskim mogućnosti-
ma, upravo ova općinska garnitura 
je pokrenula stipendiranje naših 
studenata. Svake godine stipendi-
ramo deset naših studenata. Dio 
tih mladih ljudi je imao mogućnost 
i stažiranja u Općini i zadržao se u 
Babinoj Gredi. Nadam se da će ra-
zvojem svih ovih projekata o kojima 
smo govorili, dio naših mladih ljudi 
vratiti. Nadalje, od ove godine smo 
na tisuću kuna povećali naknadu 
koju dobiju roditelji za svako novo-
rođeno dijete. Da možemo, dali bi i 
više, ali mislim kako takvi novci nisu 
dovoljan stimulator. Jedino što mo-
že vratiti mlade ljude je da Babina 
Greda postane poželjno mjesto use-
ljavanja, a ne iseljavanja. Negativan 
trend iseljavanja koji osjetimo kako 
u Babinoj Gredi, tako i u cijeloj Sla-
voniji, pa i Hrvatskoj, može donijeti 
i nešto dobro. Naime, dio naših ljudi 
je napustio stalno radno mjesto koje 

Otvaramo Babinu Gredu novim ulagačima 
i time zapošljavamo našu mladost
 ● Što mještani Babine Grede 

mogu očekivati u bliskoj bu-
dućnosti? U svibnju su lokalni 
izbori. Pametni ljudi kažu kako 
se na lokalnim izborima ne 
trebaju voditi silne ideološke 
i stranačke borbe. To je stvar 
nacionalnih parlamenata, a ne 
općinskih ili gradskih vlasti. Na 
lokalnoj političkoj razini je važ-
no ono što je važno mještanima 
neke općine ili grada. Što je naj-
važnije Babogredcima i što im 
Vi kao potencijalni načelnik do 
2021. godine možete ponuditi?

– Kada su mi Babogredci 2009. go-
dine prvi puta na izborima povje-
rili mandat općinskog načelnika, 
onda sam zajedno s timom ljudi 
oko mene, poručio kako imamo 
jasnu viziju što treba napraviti u 
prve četiri godine, a što kasnije. 
Tako poručujem mojim dragim 
sumještanima da i sada imamo 
viziju kako će Babina Greda izgle-
dati ne samo do 2021. godine, ne-
go i do 2025. godine. Često sam 
znao govoriti kako je Babina Gre-
da, u skladu sa svojom veličinom 
i utjecajem, zaista prava seoska 
kulturna metropola Slavonije. Sa 
svojom tradicijom i baštinom, te 

brojim kulturnim manifestacija-
ma, Babina Greda to zaista i jeste. 
Posljednjih godina dokazujemo 
kako iste rezultate možemo po-
stići i na gospodarskom i razvoj-
nom planu. Izgradnjom elektrane, 
sušare, tvornice auto dijelova, bu-
dućim staklenicima, poljoprivred-
nim inkubatorom, ali i izgradnjom 
kanalizacijske mreže, pa i školske 
sportske dvorane, u Babinu Gredu 
je ušlo ili će ući investicija u vrijed-
nosti ogromnih 600 milijuna kuna. 
To je činjenica koju nitko ne može 
staviti pod ruku i odnijeti. To je ono 
što ostaje Babinoj Gredi, to je ono 
što stvara novu vrijednost i nova 
radna mjesta. To je zamašnjak koji 
će od Babine Grede stvoriti mjesto 
u koje će se useljavati, dolaziti ži-
vjeti i raditi. Naravno, takvi golemi 
pomaci se ne mogu dogoditi preko 
noći. Važno je da smo ih pokrenuli 
i znamo kako ih nastaviti sljedećih 
godina i to na korist svih mješta-
na Babine Grede. Svatko realan i 
objektivan mora priznati kako je 
pravo gospodarsko čudo u tako 
malu općinu kakva je Babina Gre-
da, dovesti investicije vrijedne 600 
milijuna kuna. To smo započeli, to 
radimo, a to ćemo još i povećati 
sljedećih godina. 

je imao u školi ili nekoj od uspješnih 
privatnih tvrtki u okolici. Ponekad 
se odlazi i zbog trenda i znatiželje 
da se brže može uspjeti u Njemač-
koj ili Irskoj. Na nama u Općini je da 
ustrajno radimo na stvaranju novih 
radnih mjesta, a upravo to i činimo 
sve ove godine. Međutim, to se ne 
može ostvariti preko noći. Izgradit 
će se sušara i tvornica auto dijelova, 
koliko god možemo kao Općina stva-
ramo i uvjete za malo poduzetništvo 
i vjerujem kako će doći trenutak da 
se tih naših mladih ljudi vrati Babi-
nu Gredu i iskoristi znanja i iskustva 
koja je stekao u inozemstvu. Zato i 
ne mislim kako je sve loše u tome što 
ljudi odlaze. Ulazak Hrvatske u Eu-
ropsku unije je donio i tu mogućnost 
da se ode van, vidi kako je to negdje 
dalje, da se steknu neka nova isku-
stva, ali i da se vrati i da se stečena 
znanja iskoriste ovdje. Na nama u 

Općini je da tim ljudima stvorimo ta-
kve uvjete da se ljudi počnu vraćati i 
ovdje u Babinoj Gredi počnu graditi 
svoj zadovoljni život. Naravno, svoj 
dio u tim nastojanjima mora odradi-
ti i država.

 ● Na kraju, načelniče, što svojim 
mještanima možete poručiti u po-
vodu ovogodišnjeg Dana općine?

– Vrlo kratko i jasno: zalažem se za 
selo koje neće stati i koje neće nesta-
ti. Dakle, ne samo da nećemo stati 
sa svim započetim projektima, ne-
go pokrećemo i nove. Zahvaljujući 
takvom radu i takvim rezultatima, 
Babina Greda sigurno neće nestati. 
Dapače, uvjeren sam kako će za koju 
godinu Babina Greda postati mje-
sto useljavanja. Zahvaljujući svemu 
ovome što smo napravili posljednjih 
osam godina, Babina Greda je na ko-
rak do takvog cilja! 
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JAKOB VERIĆ, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Treba se pogledati u oči 
i živjeti zajedno  
i nakon izbora
Razvoj Babine Grede ne bi trebalo gledati s pozicije 
političkih opcija nego prvenstveno gledati interese mještana 
i općine u cjelosti. Mi smo svi susjedi, susrećemo se na ulici, 
u trgovini ili crkvi, i zato bi svi trebali skupiti glave i zapeti za 
neki novi projekt

Zavičajni muzej Općine Babina Greda
Kada iz sadašnje zgrade iseli općinska uprava, u 
planu je njezino preuređenje i osnivanje Zavičaj-
nog muzeja Općine Babina Greda. Tako bi se šira 
javnost upoznala s »Babogredskom kompanijom« 
i njenim utjecajem na tadašnju Babinu Gredu. Osim 
toga, Babogredci iz svoje bogate prošlosti imaju pu-
no toga što bi pristajalo muzeju. Odluka o osnivanju 
Zavičajnog muzeja je donešena. No, kako se radi o 
projektu vrijednom više milijuna kuna, nužno je 
stručna i financijska pomoć Ministarstva kulture.

Dalmatinci često znaju reći: Neću 
politiku u moju butigu!

Vrlo često ta se uzrećica pokaže 
korisnom, a onaj tko je primjenju-
je – mirnije spava. Iskusni politički 
analitičari u svijetu tvrde kako ne-
ma mjesta silnoj stranačkoj politici 
u manjim mjestima. Strančarenje i 
ideologiziranje, podjela na lijeve i 
desne, žute, crvene, plave, zelene ili 
crne – to je, eventualno, priča za na-
cionalne parlamente. Iako i tamo ne 
bi škodilo više pameti, a manje nad-
mudrivanja. 

U manjim sredinama, u općinama 
i gradovima, lokalni političari prije 
svega bi trebali brinuti zajedničke 
interese i razmišljati o boljitku svo-
jih sumještana. Dobar vodovod ili 
kanalizacija, javna rasvjeta i čiste 
ulice, lijepa crkva i opremljena škola 
u svakom mjestu jedanko trebaju i 
lijevima i desnima.

Nakon loših iskustava iz do 2009. 
godine, kada su se lokalni općinski 
čelnici izmjenjivali kao na tekućoj 
vrpci, Babogredci sve više shvaćaju 
koliko znači zajedništvo i dogovor u 
lokalnoj politici.

Tako iskustvo objasnio je i Jakob Ve-
rić, čovjek koji je posljednjih osam 
godina obnašao dužnost predsjed-
nika Općinskog vijeća Babine Grede.

– Kada sam prvi puta izabran za 
predsjednika Vijeća, bilo mi je nešto 
teže dok nisam naučio svu potrebnu 
proceduru u vođenju sjednica. Pra-
vila su jasna svima i tu nema mno-
go vrdanja. I kolege vijećnici su to 
najčešće poštivali. O tome najbolje 
podatak kako u protekla dva man-
data nisam imao potrebi nikada pri-

Jakob Verić

mjeniti niti jednu stegovnu mjeru na 
koju kao predsjednik imam pravo. 
Imali smo dobru suradnju u vijeć-
nici. Različitost je dolazila do izra-
žaja kod glasanja o nekim pitanjima 
s dnevnog reda. No, to je normalno 
u demokraciji. Ipak, ne mogu razu-
mjeti one koji su znali biti protiv čak 
i kada je bilo riječi o nekom kapital-
nom projektu. Kako možeš svojim 
sumještanima sutra pogledati u oči i 
objasniti zašto si bio protiv, recimo, 
izgradnje školske dvorane?

 ● Usprkos takvim lošim primje-
rima, u posljednjih osam godina 
u Babinoj Gredi je dosta toga na-
pravljeno.

– Zadovoljan sam s onim što naprav-
ljeno. Uvijek se može više, ali s ob-
zirom što nas je dočekalo 2009. go-
dine, napravljen je veliki posao. Mi 
smo osuđeni raditi zajedno. Naime, 
puno je lakše onim općinama koje 
su naslonjene na neki veći grad kao 
što je Ivankovo na Vinkovce ili Čepin 
na Osijek. Mi koji smo udaljeniji od 
većih gradova, sve moramo sami i 
zato je još važniji dogovor svih. Ni-

je problem ako oporba bude protiv 
nečega. Međutim, takav stav treba 
argumentirati i ponuditi neko bolje 
rješenje. Nažalost, dosadašnja opor-
ba nikada nije imala konkretnih pri-
jedloga. Lako je biti protiv, ali onda 
ponudi nešto bolje.

 ● Za mjesec dana su redoviti lo-
kalni izbori. Čekate li mirno izbo-
re?

– Naravno. Iza nas su konkretni re-
zultati, a još je više pripremljenih 
projekata čije ostvarenje započinje 
vrlo skoro. Znamo što smo radili i 
znamo što treba raditi sljedeće četiri 
godine kako bi Babina Greda doži-
vjela još brži razvoj i kako bi bilo što 
više posla za sve Babogredce. Razvoj 
Babine Grede ne bi trebalo gledati 
s pozicije političkih opcija nego pr-
venstveno gledati interese mještana 
i općine u cjelosti. Mi smo svi susje-
di, susrećemo se na ulici, u trgovini 
ili crkvi, i zato bi svi trebali skupiti 
glave i zapeti za neki novi projekt. 
Treba se pogledati u oči i živjeti za-
jedno i nakon izbora – poručio je Ja-
kob Verić.
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TOMO ĐAKOVIĆ, PREDSJEDNIK 
UDRUGE UMIROVLJENIKA

Druženja, 
putovanja, ali i 
vrijedna pomoć
Brinemo o našim članovima, ali i o mnogim 
drugim umirovljenicima Babine Grede da 
shvate kako nisu sami i zaboravljeni, te da im 
ne dopustimo da se uvuku u svoje kuće i samuju

Kada je netko zašao u treću život-
nu dob, nikako ne znači da treba 

biti isključen iz života zajednice ni-
ti prestati s brojnim aktivnostima. 
Mnoštvo je takvih primjera u Ba-
binoj Gredi u raznim oblicima dje-
latnosti. Od kulturno-umjetničkih i 
tradicijskih udruga, pa sve do onih 
koji se bave mirnijim sportskim ak-
tivnostima ili politikom.

Jedna od agilnijih babogredskih 
udruga svakako je Udruga umirov-
ljenika Babine Grede i njezin pred-
sjednik Tomo Đaković.

– Brinemo o našim članovima, ali i 
o mnogim drugim umirovljenicima 
Babine Grede. Osnovni program ra-
da Udruge umirovljenika najjedno-
stavnije rečeno se sastoji u tome da 
naši umirovljenici shvate kako nisu 
sami i zaboravljeni, te da im ne do-
pustimo da se uvuku u svoje kuće i 
samuju. Upravo suprotno, želimo da 
osjete kako su još uvijek itekako po-
trebni članovi ovoga društva. Stoga 
se najveći dio naših aktivnosti sa-

stoji od druženja, izleta, putovanja i 
sličnih događanja. Dakle, da uživaju 
u onome što si možda nisu mogli 
omogućiti u vrijeme kada su radili i 
imali mnoštvo svakodnevnih obveza 
– kaže Đaković.

 ● Iz popisa aktivnosti Udruge, vidi 
se kako ste često putovali.

– Tako je. Biramo zanimljiva, ali na-
ma umirovljenicima i korisna puto-
vanja. Proteklih godina smo najviše 
organizirali ekskurzije u Bizovačke 
toplice, ali i u toplice u Gradačcu, te 
u poznatu banju u Tesliću. Članstvo 
se željelo upoznati i s našom bližom 
poviješću, pa smo organizirali puto-
vanje u Vukovar i Ilok, a tom smo pri-
godom odali počast našim branitelji-
ma i zapalili svijeće na Ovčari. Imali 
smo i posebnu ekskurziju i obilazak 
Kopačkog Rita. U cilju druženja, odr-
žali smo i veliki zajednički domjenak 
u čitaonici Ritić gdje bilo prisutno 
oko 120 osoba.

 ● Mislite i na socijalno ugrožene.

– Da, jer mnogi umirovljenici imaju 
mirovinu koja nije dostatna za nor-
malan život. Stoga u suradnji i uz po-
moć Općine Babina Greda, redovito 
dijelimo skromnu financijsku po-
moć. Tako oko 400 osoba već neko-
liko godina unatrag dobije uskrsnicu 
u iznosu od sto kuna, a jednom smo 
dijelili i božićnicu. Pravo na takvu 
pomoć imaju umirovljenici s mirovi-
nama nižim od 2.500 kuna.

 ● Ima i drugih oblika pomoći.

– Prošle godine smo podijelili man-
darine i jabuke za 160 umirovljenika 
i umirovljenica koji imaju najmanje 
mirovine. Najugroženijma smo po-
mogli da ostvare pravo na povolj-
niju TV pristojbu te da umjesto 80, 
plaćaju 40 kuna mjesečno. Također, 
već četiri godine osiguravamo za 
sve umirovljenice i umirovljenike 
ogrijev (drva) i to s odgođenim pla-
ćanjem na više rata. Za te potrebe 
svake godine osiguramo između 600 
i 700 kubičnih metara drva za ogri-
jev – naglašava Tomo Đaković.

Tomo Đaković

Na prijedlog općinskog načelnika, Josipa Krnića, Op-
ćinsko vijeće Općine Babina Greda donijelo je Odluku 
o dodjeli priznanja Općine Babina Greda.

Zlatni grb, za promociju Općine Babina Greda i sve-
srdne pomoći u oživljavanju poslovne zone, izgradnje 
sportske dvorane i ostalih projekata, te čestim istica-
njem Općine kao primjera kako se u maloj sredini mo-
že dosta toga napraviti, kao i zbog nazočnosti i podrža-
vanju kulturnih manifestacija, dobio je Igor Dragovan.

Srebrni grb, za doprinos u podržavanju općinskih 
projekata komunalne infrastrukture, dobio je Venko 

Ćurlin, a za aktivan rad i zalaganje, te doprinos u po-
stizanju rezultata NK Šokadija, dobio je Ivan Kapović.

Priznanja Općine Babina Greda, dobili su Kata Vuko-
vić (Tomića), Marija Vuković (Klecina), Mato Luka-
čević, Ivan Šošić, Željko Madžarević, Mato Petriče-
vić, Josip Mišković, Franjo Lešić (Lovrićev), Mato 
Krnić, te Glas Slavonije.

Priznanja će dobitnicima biti uručena na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća prigodom obilježavanja Da-
na općine, 21. travnja 2017. godine.

DOBITNICI OPĆINSKIH PRIZNANJA
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SLIJEDI NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI  
NOVE OPĆINSKE ZGRADE

Zgrada koja će  
sama sebe isplatiti

Kažu kako su obično najskuplji 
oni prijekti i oni radovi koji se 

nakon završetka – ne vide!

Tako je upravo sa zahtjevnim i izu-
zetno skupim poslovima izgradnje 
ili obnove vodoopskrbne mreže, a 
osobito s izgradnjom sustava odvod-
nje otpadnih voda, odnosno – kanali-
zacijske mreže. To više, jer suvreme-
ni kanalizacuijski sustav i poštivanje 
opravdano strogih ekoloških krite-
rija, zahtjevaju i izgradnju snažnih 
pročistača.

Sve su to poslovi koji se ne rade tek 
za jedan mandat, nego mještanima, 
ali i gospodarstvu, trebaju služiti 
i više desetljeća. Koliko je do sa-
da uloženo i što se nadalje planira, 
objasnio je općinski načelnik, Josip 
Krnić.

 ● Modernizacija vodovodne mre-
že, a osobito izgradnja kanaliza-
cijskog sustava svakako je skup i 
zahtjevan projekt. Kada će Babo-
gredci imati kanalizaciju dostu-
pnu u svakoj kući?

– U proteklih pet, šest godina samo 
u projekte izgradnje nove i obnove 
zastarjele vodovodne mreže uloženo 
je oko 5,5 milijuna kuna. Danas smo 
jedno od rijetkih mjesta za koje se 
može reći kako smo potpuno riješi-
li pitanje vodoopskrbe. Vodovodnu 
mrežu u dužini od oko 1,2 kilometra 
dobila je i Savska ulica koja do tada 
uopće nije imala vodovod, a koja 
se nalazi s druge strane autoceste. 
Riješena je i Ulica Matije Bačića, a 
samo taj projekt je koštao oko mi-
lijun kuna. Uza sve to, obavljena je 
rekonstrukcija vodovodne mreže još 
iz bivše države u ulicama Sajmište i 
kralja Tomislava. Samo taj zahvat je 
koštao oko 3,5 milijuna kuna.

 ● Ozbiljno se pripremate i za veli-
ki posao izgradnje kanalizacijske 
mreže.

– Tako je, a osobito sam ponosan na 
činjenicu kako je Općina Babina Gre-
da, usprkos našem skromnom pro-
računu, uspjela uložiti oko milijun 
kuna samo u izradu nužne projektne 
dokumentacije za izgradnju sustava 
kanalizacije. Zahvaljujući tom napo-
ru, Babina Greda je ušla u krug 123 
projekata Hrvatskih voda koji apli-
ciraju prema sredstvima Europske 
unije za izgradnju kanalizacijskih 
sustava. Sada se izrađuju potrebne 
studije, a konačno odobrenje za ras-

Moderna i nadasve, funkcionalna zgrada općinske uprave

Prva javna zgrada takve 
vrste u Vukovarsko-
srijemskoj županiji

Krajem 2015. godine Fond za za-
štitu okoliša i energetsku učin-
kovitost odlučio je sudjelovati 
u sufinanciranju izgradnje nove 
zgrade općinske uprave u Babinoj 
Gredi. Ukupna vrijednost ovoga 
projekta iznosi 4,6 milijuna kuna, 
a Fond u ovom neobičnom pro-
jektu sudjeluje s 2,6 milijuna ku-
na. Projekt je neobičan zbog toga 
što se radi o tzv. pasivnoj kući. 

O čemu se radi, objasnio je Josip 
Krnić, načelnik Babine Grede:

– To će biti zgrada A+ energet-
skog razreda, ili kako to nazivaju 
stručnjaci – pasivna kuća. Bit će 
to prva javna zgrada takve vrste u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji. 
Zgrada će imati fotonaponske pa-
nele na zelenom krovištu, imat će 
dizalice topline, posebnu izolaciju 
uz minimalni trošak zagrijavanja. 
K tome, proizvodit će struju sama 

za sebe, dok će višak isporučiva-
ti u elektro-mrežu. Kako tvrde 
stručnjaci, ta bi se zgrada za odre-
đeni broj godina sama trebala 
isplatiti – kaže načelnik Krnić.
Preostali dio potrebnih sredsta-
va platit će sama Općina iz svoga 
proračuna zahvaljujući sredstvi-
ma koja su uplaćena od tvrtke Uni 
Viridas kao naknadu za zemljište.
Inače, nova Upravna zgrada, ve-
ličine oko 280 četvornih metara, 
nalazi se u središtu sela na mjestu 
bivše mljekare, a pored potrebnih 
uredskih prostora, nova zgrada 
će imati i dva poslovna prostora 
koja će Općina uz poticajne uvjete 
iznajmiti mladim poduzetnicima.
Ovih dana se nastavljaju radovi 
na izgradnji, a ako se bude sve 
odvijalo prema planu, općinska 
uprava bi u novu zgradu mogla 
useliti već do kraja ove godine.
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pisivanje natječaja, zajedno s Hrvat-
skim vodama i Vinkovačkim vodo-
vodom, očekujemo do kraja ove go-
dine. Rok je da nakon toga, sve bude 
završeno najkasnije za 24 mjeseca 
od kada se odabere izvođač radova. 
Prema takvom ritmu, svako doma-
ćinstvo na području općine Babina 
Greda bi imalo priliku priključiti se 
na kanalizacijsku mrežu najkasnije 
do početka 2020. godine. 

VELIKI OPĆINSKI PROJEKTI: MODERNIZACIJA VODOVODNE MREŽE I 
IZGRADNJA KANALIZACIJE

75 milijuna kuna  
za kanalizaciju
Babina Greda je ušla u krug 123 projekata Hrvatskih voda koji apliciraju prema 
sredstvima Europske unije za izgradnju kanalizacijskih sustava

Radovi na izgradnji vodovodne mreže u Savskoj ulici Plan buduće kanalizacijske mreže

Općina Babina Greda iz svojih je skromnih proračunskih 
sredstava uložila blizu milijun kuna u izradu potrebne 

projektne dokumentacije

Besplatni priključci 
za sve!
Kako saznajemo od načelnika 
Krnića, osobito je dobra infor-
macija kako će svako domaćin-
stvo imati priliku za besplatni 
priključak na kanalizacijsku 
mrežu budući da je to uračunato 
u cijenu čitavog projekta.

 ● Izgradnja kanalizacijske mreže 
vrlo je skup projekt. Koliko će to ko-
štati kada je riječ o Babinoj Gredi?

– Prema sadašnjim procjenama, radi se 
o ogromnih 75 milijuna kuna, odnosno 
oko 10 milijuna eura. Taj iznos podra-
zumjeva izgradnju potrebne mreže, ali i 
izgradnju pročiščivaća koji će se nalaziti 
izvan mjesta na Beravačkoj Gredi pre-
ma Cerni. Istovremeno, to će zadovoljiti 
i sve nužne ekološke kriterije.
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Općinske službe su svojevrsni ser-
vis svim mještanima. Na koji na-

čin se to ostvaruje u Općini Babina 
Greda, razgovarali smo s Borisom 
Baukovićem, općinskim pročelni-
kom ili, kako se ta dužnost službeno 
naziva, s pročelnikom Jedinstvenog 
upravnog odjela.

– Mi smo mještanima na raspolaga-
nju zaista 24 sata dnevno. Oni koji 
su s nama kontaktirali znaju da nas 
slobodno mogu kontaktirati i nakon 
radnog vremena. Ako smo u moguć-
nosti pružimo im pomoć ili informa-
ciju koja im je potrebna odmah ili 
najkasnije slijedećeg radnog dana. 
Općina je prije dvije godine napravi-
la novu web stranicu gdje se objav-
ljuju sve relevantne informacije, bilo 
vezane za sam rad Općine ili obavije-
sti i informacije koje se odnose samo 
na mještane. Također imamo i aktiv-
nu facebook stranicu gdje se također 
objavljuju relevantne informacije, 
isto i na Radio Županji te na oglasnoj 
ploči općine. Također, se i obavijesti 
koje su relevantne objavljuju tj. po-
stave se na mjestima gdje je velika 
frekvencija ljudi.

 ● Koja socijalna prava mogu ostva-
riti mještani u Općini?

– Socijalano ugroženi mještani mo-
gu ostvariti jednokratnu financijsku 
pomoć, pomoć najpotrebitijima u vi-
du isplate financijskih sredstava za 
podmirenje grijanja. Od prije neko-
liko mjeseci udruga »Putevi milosti« 
dostavlja najpotrebitijima prehram-
bene i neprehrambene pakete. Tako-
đer, kroz program »Pomoć u kući«, 
stariji mještani su mogli dobiti izrav-
nu pomoć kroz obavljanje kućan-
skih poslova, odlazak u ljekarnu po 
lijekove i slično. Starijim i, ponekad 
usamljenim mještanima, nerijetko 
najviše pomaže ono što nazivamo 
‘čašicom razgovora’.

 ● Postoje li neka specifična prava 
namijenjena mlađoj populaciji 
kao što su učenici, studenti ili pak 
novorođeni članovi zajednice?

– Naravno. Općina već duže vrijeme 
za svako novorođeno dijete isplaću-
je skromnu potporu roditeljima. Od 
ove godine ta je potpora povećana 
na tisuću kuna. Također, Općina sva-
ke godine stipendira deset babo-
gredskih studenata.

 ● Kako je uređena skrb prema 
ostalom dijelu populacije?

– Kroz programe javnih radova Op-
ćina često nastoji pomoći nezaposle-
nim osobama. Tako je upravo ovih 
dana zaključen oglas za zasnivanje 
radnog odnosa na rok od šest mje-
seci na poslovima javnih radova, od-
nosno revitalizacije javnih površina. 
Na taj način bit će zaposleno deset 
osoba. Osim toga, već tradicionalno 

uoči Uskrsa, Općina umirovljenici-
ma s mirovinama do 2.500 kuna, 
kao i svim osobama starijom od 65 
godina koje nemaju mirovinu, ispla-
ćuje uskrsnicu u iznosu od sto kuna. 
Znamo kako ta nije dostatan iznos, 
ali je u skladu s trenutnim realnim 
mogućnostima Općine. 

 ● U koje vrijeme mještani mogu 
zatražiti pomoć i usluge u Općini?

– Mještani mogu zatražiti pomoć u 
prostorijama Općine tijekom rad-
nog vremena od sedam do 15 sati 
svakoga radnog dana, te na kontakt 
brojeve koji se nalaze na našoj web 
stranici. No, mještani znaju već te 
brojeve tako da im traženje pomo-
ći ne predstavlja nikakav problem. 
Također i nakon radnog vremena 
znaju nam se obratiti mještani na 
naše brojeve mobitela i ako smo u 
mogućnosti pomognemo im, a ako 
ne, tada im pomognemo najkasnije 
slijedeći radni dan. Nikome tko nam 
se do sada obratio za pomoć, ista ni-
je uskraćena. 

KAKO I ŠTO RADI OPĆINSKA UPRAVA

Mještani se javljaju i 
izvan radnog vremena
Ljudi nas zovu i na naše brojeve mobitela i ako smo u 
mogućnosti pomognemo im, a ako ne, tada im pomognemo 
najkasnije slijedeći radni dan. Nikome tko nam se do sada 
obratio za pomoć, ona nije uskraćena – kaže pročelnik Bauković

Ponekad pišemo 
životopise, 
molbe...
 ● Koje usluge najčešće traže/

koriste mještani?

– Tu nema pravila. Sve što ih 
zanima to i zatraže. Mještanima 
stojimo na usluzi čak i ako nas 
zatraže usluge koje su izvan po-
slova iz domene jedinice lokalne 
samouprave. Tako neki zamole 
da im pomognemo oko pisanja 
životopisa, molbe, neke izjave i 
slično. 

Općinski pročelnik Boris Bauković
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Da se ništa ne događa slučajno, do-
kaz su i nove vijesti koje dolaze 

iz Babine Grede. Najkraće rečeno, u 
babogredskom ataru uskoro započi-
nje izgradnja nove tvornice. I dok je 
nekima izgradnja elektrane na drvnu 
biomasu prije koju godinu i prateća 
investicija vrijedna 288 milijuna ku-
na u Babinoj Gredi, bila svojevrsno 
čudo – sada je pred početkom novo 
strano ulaganje u Babinu Gredu vri-
jedno novih stotinjak milijuna kuna.

Kupili zemljište i registrirali 
tvrtku

Radi se o kompaniji TMD Group iz 
Gradačca u susjednoj Bosni i Herce-
govini. Ta će kompanija, u suradnji 
sa svojim njemačkim partnerima iz-
graditi tvornicu autodijelova. Da mi-
sle ozbiljno, dokaz je i činjenica kako 
su već kupili zemljište potrebno za 
izgradnju tvornice veličine 3,5 hek-
tara, osnovali tvrtku sa sjedištem u 
Babinoj Gredi, platili porez i uredno 
podmirili sve obveze.
Više o tom novom gospodarskom 
uzletu, moglo se čuti i na svečanosti 
u povodu Dana općine, kada je pred-
stavljena ova, još jedna značajna in-
vesticija na području općine Babina 
Greda. 
Izgradnja bi trebala započeti čim se 
pribavi sva potrebna dokumenta-
cija, a očekuje se kako će to biti već 
početkom ljeta. Prema riječima in-
vestitora, kada bude završena počet-
kom 2019. godine, trebala bi dostići 
godišnji izvoz u vrijednosti stotinu 
milijuna eura.

Javljaju se i novi investitori

– Nama Babogredcima je to na ponos 
jer smo nekada bili jako središte po 
pitanju metalske industrije budući da 
je u Babinoj Gredi radila tvornica In-
termetal naslonjena na brodski Đuro 

Đaković. Uvjeren sam da bez takvih 
proizvodnih projekata, tvornica koje 
stvaraju novu vrijednost i tvornica 
koje zapošljavaju, nema povećanja 
gospodarskog razvoja i boljeg života. 
Osim toga, javljaju nam se i novi za-
interesirani investitori iz Poljske, ali i 
još neki upravo iz Bosne koji bi želje-
li ulagati na prostoru Babine Grede. 
Naime, neki ljudi sa skepsom nastu-
paju prema potencijalnim ulagačima 
iz Bosne i Hercegovine. Međutim, mi 
smo prepoznali dugoročnu vrijed-
nost takvih zanimanja. Činjenica je da 

BiH u dogledno vrijeme neće postati 
članicom EU. Istovremeno, ulagači iz 
BiH i njihove partnerske tvrtke sa za-
pada prepoznali su potencijal Babine 
Grede budući da smo sada mi u sasta-
vu EU. Otvaranjem pogona kod nas 
i otvaranjem tvrtki ovdje, oni stječu 
uvjete za lakši plasman svojih proi-
zvoda na tržištu Europske unije. To 
je prepoznala i tvrtka TMD Grupa iz 
Gradačca i ovdje u Babinoj Gredi re-
gistrirala svoju tvrtku TMD Logistics 
d.o.o. – objašnjava općinski načelnik 
Josip Krnić.

Posao za stotinjak 
Babogredaca
Kompanija TMD Group, koja u svojim pogonima u 
BiH zapošljava 580 radnika, u svoju novu tvornicu 
u Babinoj Gredi investirat će oko 12 milijuna eura. 
Kada sve bude završeno, u babogredskoj tvorni-
ci će biti posla za stotinjak ljudi. Proizvodi iz ove 
buduće tvornice plasirat će se na tržišta Europske 
unije, a najviše uglednim njemačkim tvornicama 
automobila s kojima tvrtka iz Gradačca ima dugo-
godišnju poslovnu suradnju.

Puno toga veže Babinu Gredu i 
Gradačac
Suradnja između Babine Grede i Gradačca nije od jučer. 
Riječ je o dugogodišnjim prijateljskim odnosima te dvi-
je općine. Neki Babogredci su i prije rata radili u Gra-
dačcu, a Gradačačani su zahvalni tom dijelu Hrvatske 
jer su im pomogli u najtežim ratnim danima. Prijatelj-
stvo se godinama nastavljalo kroz sportska druženja, a 
sada i kroz posao. Tim povodom Babinu Gredu su ne-
davno posjetili i gradačački općinski čelnici Edis Der-
višagić, Hajrudin Hasanbašić i Isam Senaić. 

Mjesto buduće tvornice u Babinoj Gredi

NOVA TVORNICA U BABINOJ GREDI

Bit će posla  
za Babogredce
TMD Group iz Gradačca u susjednoj Bosni i Hercegovini će u 
suradnji sa svojim njemačkim partnerima izgraditi tvornicu 
autodijelova u Babinoj Gredi vrijednu 12 milijuna eura, a 
već su već kupili zemljište za izgradnju tvornice veličine 3,5 
hektara i osnovali tvrtku sa sjedištem u Babinoj Gredi
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Prije gotovo četiri go-
dine, u svibnju 2013., 

potpisan je Ugovor o iz-
gradnji kogeneracijskog 
postrojenja na biomasu na 
lokaciji industrijske zone 
Tečine u Babinoj Gredi. Ili 
jednostavnije, elektrani 
na šumsku biomasu sna-
ge 9.7 MW, elektrani ko-
ja kao osnovni energent 
koristi ostatke iz drvne 
proiuzvodnje – drvne sječ-
ke. Izgradnja je započela 
krajem iste 2013. godine, a 
sredinom 2015. godine je 
počeo operativni rad elek-
trane. Gospodarski analiti-
čari su zabilježili kako je to 
najveća greenfield investi-
ciju na području Vukovar-
sko-srijemske županije.

Budući da će pored elek-
trične, nova elektrana pro-
izvoditi i toplinsku energi-
ju, u drugoj fazi projektom 
je predviđena izgradnja 
staklenika za poljopri-
vrednu proizvodnju i pri-
padajuće hladnjače. Ta će 
projektna faza zahtjevati 
dodatna ulaganja od oko 
30 milijuna eura. 

Ponosan zbog realizacije 
projekta koji će značajno 
doprinijeti razvoju poljo-
privrede, općinski načel-
nik, Josip Krnić, već je 
tada isticao kako je to po-
strojenje dobar primjer fi-
nalizacije proizvodnje bu-
dući da će izgradnjom su-
šara, a osobito staklenika, 
biti otvoreno ukupno oko 
150 novih radnih mjesta. 

ELEKTRANA NA ŠUMSKU BIOMASU 

Bio je to početak novog 
razvoja Babine Grede
Veliku potporu dobili smo od Općine Babine Greda i načelnika Krnića. 
Zato sve sudionike ovoga velikog posla vidimo kao jednu veliku 
obitelj i željeli bi izraziti svoju zahvalnost svima koji su pridonijeli 
realizaciji takvog napretka – naglasio je prilikom početka radova 
Alkin Yaman

Energija budućnosti

Nositelj projekta izgradnje 
kogeneracijskog postroje-
nja u Babinoj Gredi bila je 
tvrtka Uni Viridas iz Zagre-
ba, čiji je većinski osnivač 
Unit Investment N.V., dio 
UNIT GROUP, tursko-nizo-
zemske energetske korpo-
racije koja ima više od 40 
godina iskustva na područ-
ju energetike te u svom 
projektnom portfelju po-
sjeduje preko 2.000 MW u 
projektima termoelektra-
na na prirodni plin,velikih 
hidroelektrana te obnov-
ljivih izvora energije na 
području Turske, Europe i 
Bliskog istoka.

– Poticanjem razvoja ob-
novljivih izvora energije 
pokazujemo da nam je sta-
lo kakvo okruženje ostav-
ljamo budućim generaci-
jama. Energija budućnosti 
koristi bespotrebni otpad 
današnjice, čuva okoliš, 
stvara nova radna mjesa, 

pokreće gospodarstvo i 
unaprjeđuje naše živote. 
Drago nam je što je jedna 
takva investicija zaživje-
la u Hrvatskoj, a posebno 
nam je drago da je to Sla-
vonija iza koje su teška 
vremena – izjavio je prili-
kom početka radova, član 
Uprave Unit Investment 
N.V. i Uni Viridasa, Erhan 
Uzil.

Završeno za dvije 
godine

Inače, prilično dug i težak 
proces razvoja projekta je 
završen u manje od dvije 
godine, a obuhvatio je po-
slove dugoročnog ugova-
ranja o prodaji električne 
energije, ugovora o nabav-
ci sirovine, odnosno sječ-
ke, te ugovaranje kredita 
za financiranje projekta od 
strane Finnnvere, finske 
izvozno-kreditne agencije. 

– Imali smo uspona i pado-
va tijekom razvojnog pro-
cesa; probijali smo led na 

tržištu koje je tek u nasta-
janju. No, imali smo naše 
suradnike, partnere pro-
jekta i vladine institucije 
koje su uvijek sa strplje-
njem odgovarali na naša 
pitanja. Veliku potporu do-
bili smo od Općine Babine 
Greda i načelnika Krnića. 
Stoga sve sudionike zaista 
vidimo kao jednu veliku 
obitelj i željeli bi izraziti 
svoju zahvalnost svima 
koji su pridonijeli realiza-
ciji takvog napretka – na-
glasio je prilikom početka 
radova Alkin Yaman, ta-
dašnji menadžer razvoja 
tržišta za Unit Investment 
NV.

A, zajedno sa skupinom 
inženjera i specijaliziranih 
stručnjaka iz Turske, Alkin 
Yaman, kasniji generalni 
direktor tvrtke Uni Viri-
das, u konačnici je priveo 
kraju veliki projekt izgrad-
nje i montaže elektrane na 
drvnu biomasu u Babinoj 
Gredi.

Alkin Yaman uoči završetka radova na elektrani Načelnik Krnić govori prilikom otvaranja radova
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Iako je svaka investicija, svako ula-
ganje na prostoru Babine Grede – 

dobrodošlo i poželjno jer stvara no-
vu vrijednost i otvara toliko potreb-
na radna mjesta, ipak je srcu većine 
Babogredaca najdraža ona aktivnost 
koja je vezana uz poljoprivredu. U 
prilog tome govori i bogata zemlja 
kojom je okružena Babina Greda, ali 
i tradicija i vještina Babogredaca.

Upravo zato su čelnici Općine po-
krenuli ideju stvaranja Poljopri-
vredno-poduzetničkog inkubatora 
koji bi okupljao male proizvođače 
različitih prehrambenih proizvo-
da. Kako onih koji se tradicionalno 
proizvode u Babinoj Gredi kao što 

su vrsni suhomesnati proizvodi ili 
sirevi, tako i nekih novih kao što je 
ugoz aronije koja ima sve veću tra-
žnju na tržištu.

- Radi se o centru koji bi bio na uslu-
zi svim našim malim OPG-ima i pru-
žao različite usluge vezane uz brojne 
djelatnosti kao što je proizvodnja 
pekmeza i sokova, ali i različite pa-
kirnice i sušare potrebne proizvođa-
čima suhomesnatih proizvoda. Ti-
me, između ostalog, želimo potaknu-
ti i razvoj svinjogojstva. Čitav projekt 
radimo u suradnji s Prehrambeno-
biotehnološkim fakultetom iz Za-
greba budući da u Općini smatramo 
kako treba koristiti savjete struke, 
stoga čekamo odgovore i prijedloge 

znanstvenika – objašnjava općinski 
načelnik, Josip Krnić.

U toku je izrada prvog idejnog rješe-
nja, a ono bi trebalo biti prezentira-
no vrlo brzo. Određena je i lokacija 
budućeg Poljoprivredno-poduzet-
ničkog centra, a to je na križanju Saj-
mišta i Štitarske ulice, odnosno na 
prostoru stare šećeranske piste.

Ovaj projekt bi donio nešto izravnih 
radnih mjesta zbog potrebe održava-
nje čitavog sustava, ali najveća dobit 
se opravdano očekuje od stvaranja 
uvjeta da se mnogi mladi Babogred-
ci vrate bavljenju poljoprivredom. 
Naravno, Općina bi potrebnim mje-
rama dodatno pomagala takvim lju-
dima.

LINIJA ZA OBRADU 
SUHOMESNATIH PROIZVODA
- u interesu najsuvremenije obra-
de temeljene na tradicionalnoj 
recepturi tu se očekuje niz sadr-
žaja kao što su potrebna prostori 
i skladišta za sve faze obrade me-
sa, pušnica, prostorija za zrenje i 
slično. Kapacitet ove linije će biti 
na bazi 400 svinja, tzv. bravaca is-
ključivo iz domaćeg uzgoja

LINIJA ZA ARONIJU
- na temelju predviđenih površina 
na kojima će se uzgajati aronija, 
bit će linija za proizvodnju soko-
va, pekmeza i čaja

LINIJA ZA BAZGU
- pored uobičajnog soka i čaja od 
bazge, stručnjaci preporučuju pro-
izvodnju pekmeza od bazge budu-
ći da je to proizvod za koji se oče-
kuje velika ekspanzija na tržištu

LINIJA ZA MED
- kako je i med jedan od tradici-
onalnih proizvoda ovoga kraja, a 
ima stalni trend potražnje, pači-
nara je izrada pogona za preradu 
i pakirinicu meda

LINIJA ZA SIR
- mnogi Babogredci se još uvijek 
sjećaju nekadašnje Družbe gdje se 
otkupljivalo mijeko i proizvodili 
različiti mliječni proizvodi. Linija 
za sir bi trebala povratiti slavu ba-
bogredskog sira

Kako dodatna mogućnost spomi-
nje se i potreba izgradnje priklad-
ne sušionice za sušenje i obradu 
začinskog bilja, jer zašto bi se, pri-
mjerice, kupovala mljevena papri-
ka za suhomesnate proizvode, ako 
se ona može uzgojiti na nekom do-
maćem OPG-u i potom preraditi za 
potrebe poduzetničkog centra.

Također, planirano je objedinja-
vanje svih linija inkubatora, u 
interesu stvaranja zajedničkog 
babogredskog brenda kvalitetne 
hrane u cilju zajedničkog nastupa 
na tržištu. 

Što će sadržavati 
Poduzetnički 
inkubator

Babogredci znaju kako se pravi dobra hrana

POLJOPRIVREDNO-PODUZETNIČKI INKUBATOR

Povratak poljoprivredi 
na velika vrata
Ovaj projekt bi donio nešto izravnih radnih mjesta zbog 
potrebe održavanje čitavog sustava, ali najveća dobit se 
opravdano očekuje od stvaranja uvjeta da se mnogi mladi 
Babogredci vrate bavljenju poljoprivredom

Meso fajferica odlično je za stvaranje 
vrhunskih proizvoda

Proizvodi aronije izuzetno  
su cijenjeni
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Neposredno uz postojeću elektra-
nu, odnosno kogeneracijsko po-

strojenje za proizvodnju električne i 
toplinske energije iz šumske drvne 
biomase, u gospodarskoj zoni Tečine 
krajem prošle godine započela je iz-
gradnja regionalnog centra za suše-
nje drvne mase.

Ovaj kompleks sušara gradi se na 
zahtjev Florian grupe, odnosno nji-
hove tvrtke Lipovljani Lignum, koja 
ovim u ovim pogonima želi ostvariti 

Sušionice će koristiti energiju iz susjedne elektrane                 Oko postrojenja se gradi i zaštitni nasip

Tlocrt budućeg postrojenja radila je projektantska tvrtka »Kabinet arhitekture« iz Karlovca, a projektantica je bila Nikolina Barić

REGIONALNI CENTAR ZA SUŠENJE DRVNE MASE

Gradi se kompleks od 32 sušionice
Čitav projekt je vrijedan oko šest milijuna eura, a nakon njegova završetka koji se očekuje tijekom ove 2017. godine, zaposlit će se blizu 30 novih radnika

finalizaciju svog drvnog asortimana. 
Naime, talijanska Florian grupa dugo 
je prisutna na tržištu drvom i drvnim 
proizvodima i danas je jedna od tri 

vodeće tvrtke u hrvatskoj drvnoj in-
dustriji. Tvrtka Lipovljani Lignum se 
bavi proizvodnjom lijepljenih eleme-
nata za prozore i vrata, masivnih plo-
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ča i gotovih termo tretiranih podova, 
a postrojenje u Babinoj Gredi će obra-
đivati dio njihova asortimana.

Sinergija potrošnje

Postojeća elektrana će toj tvrtki is-
poručivati potrebnu toplinsku ener-
giju. To je primjer kako se sinergijski 
kroz korištenje više različitih kori-
snika može i treba koristiti proizve-
dena električna, ali i toplinska ener-
gija.

Čitav projekt je vrijedan oko šest mi-
lijuna eura, a nakon njegova završet-
ka koji se očekuje tijekom ove 2017. 

godine, zaposlit će se blizu 30 novih 
radnika.

– Na to će nadovezati izgradnja sta-
klenika za proizvodnju različitih po-
vrtlarskih kultura. U tom je smislu 
već izdana građevinska dozvola za 
izgradnju 6,5 hektara staklenika s 
partnerima iz Nizozemske, vrijednih 
između sedam i osam milijuna eura. 
Prema najavama investitora, tu bi se 
zaposlilo dodatnih stotinjak osoba – 
ističe općinski načelnik, Josip Krnić. 

32 sušionice

Kako saznajemo od Josipa Bagari-
ća, voditelja postrojenja, na površini 
od 2,8 hektara zemljišta u zoni Teči-
ne, nalazit će se desetak objekta. 

Središnji tehnološki dio činit će četi-
ri bloka od po osam sušionica drva, 
odnosno ukupno 32 sušionice uku-
pne površine približno 4.000 četvor-
nih metara. Nadalje, izgradit će se 
grijana zatvorena hala – sortirnica 
površine 2.651 četvornih metara, 
kao i nadstrešnica za prosušivanje 
veličine 1.376 četvornih metara.

Tu će biti i veliki otvoreni skladišni i 
manipulativni prostor. Riječ je o asfl-
tiranoj površini koja će se prostirati 

Što će sve biti 
izgrađeno

 z trafo stanica snage 800 kW
 z grijana zatvorena hala – sor-
tirnica površine 2.651 m2, 
svjetla visine 8m

 z nadstrešnica za prosušivanje 
površine1.376 m2, svjetla vi-
sina 8m

 z uredska zgrada površine 90 
m2

 z kolna vaga
 z otvoreni skladišni i manipula-
tivni prostor, asfltirana povr-
šina oko 3.500 m2

 z 4 bloka po 8 sušionica drva, tj. 
ukupno 32 sušionice površi-
ne cca 4.000 m2

Godišnji kapacitet 
40.000 ‘kubika’ 
drva
Ukupan nominalni kapacitet 
sušenja iznosi 5.300 kubičnih 
metara drva u jednoj šarži, a go-
dišnje će se moći obraditi oko 
40.000 kubičnih metara drvne 
mase. Pri tome je ukupno in-
stalirana toplinska snaga svih 
toplinskih potrošača 25MW. Za-
vršetak postrojenja se očekuje u 
drugoj polovini ove godine.

                Oko postrojenja se gradi i zaštitni nasip Vizualizacija noćnog izgleda budućeg kompleksa

na približno 3.500 četvornih metara. 
Izgradit će se i trafo stanica snage 
800 kW, odgovarajuća kolna vaga, 
te manja uredska zgrada. U čitavom 
kompleksu je planirana i hidrantska 
mreža kao i toplovod koji će biti spo-
jen s postojećom elektranom-ener-
ganom koja je izvor eneregije za su-
šenje drva u sušionicama.

REGIONALNI CENTAR ZA SUŠENJE DRVNE MASE

Gradi se kompleks od 32 sušionice
Čitav projekt je vrijedan oko šest milijuna eura, a nakon njegova završetka koji se očekuje tijekom ove 2017. godine, zaposlit će se blizu 30 novih radnika
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Kako iskoristiti tradiciju  
za turističku promociju

INTERPRETACIJSKI CENTAR

»KONJI BIJELCI«

Centar bi trebao biti u funkciji do 
ovogodišnje manifestacije Konji bijelci, dakle 
do početka lipnja. Čitava investicija ima 
vrijednost od 800 tisuća kuna, od čega je 
pola milijuna kuna osigurala Općina Babina 
Greda, a ostalo Ministarstvo turizma

Naravno, budući da ništa 
neće doći samo od sebe, u 
Općini Babina Greda razvi-
jaju projekt kojim bi i Babi-
na Greda postala turistički 
zanimljiva destinacija.

U tom cilju se obavljaju za-
vršne radnje na otvaranju 
Interpretacijskog centra 
Konji Bijelci. Želja je da se 
u Babinoj Gredi prezenira 
ono po čemu smo i najpo-
znatiji, a to je valorizacija 
konja, konjogojstva, lipici-
naca i svega onoga što se 
radi i kroz čuvenu manife-
staciju Konji bijelci. To je 
nužno iskoristiti i u turi-
stičke svrhe uz prethodnu 
pripremu i dobru promidž-
bu. Na taj način će i uzgaji-
vači konja s našeg područja 

dobiti priliku dodatne za-
rade. U to želimo uključiti 
i školsku djecu kroz pro-
gram Školu u prirodi, ugo-
stiteljske aktivnosti kroz 
restoran koji će u ponudi 
imati domaće prehrambe-
ne proizvode i autohtone 
recepte, kao i multimedi-
jalne sadržaje u već izgra-
đenom objektu koji mogu 
prerasti i u virtualni muzej. 
Značajnu ulogu će imati i 
odgovarajuća suvenirnica 
kroz koju će OPG-i moći 
plasirati svoje proizvode. 

Ciljana skupina

Prema riječima općinskog 
načelnika Josipa Krnića, 
ciljana skupina gostiju su 
roditelji s malom djecom. 

U sklopu velikog projek-
ta Ministarstva turiz-

ma »Moja lijepa Slavonija 
kraj Save«, od Nove Gra-
diške do Gunje, svoje mje-
sto ima i Babina Greda. U 
projekt su umrežena tri 
grada – Slavonski Brod, 
Nova Gradiška i Županja, 
te 17 općina uz Savu – Ba-
bina Greda, Klakar, Boš-
njaci, Oriovac, Oprisavci, 
Slavonski Šamac, Cerna, 
Davor, Gornja Vrba, Dre-
novci, Sikirevci, Stara 
Gradiška, Vrbje, Štitari, 
Gunja i Gradište, sveuku-
pno 120 članova subjekata 
koji se bave turizmom na 
neki način tijekom čitave 

godine, u ovom slučaju s 
naglaskom na pred i post 
sezonu. To je samo jedna 
od 39 takozvanih PPS de-
stinacija u kontinentalnoj 
Hrvatskoj. Cilj čitavog pro-
jekta je brendirati pojedi-
ne sadržaje i odredišta kao 
i povećati turistički pro-
met za 10 posto, odnosno 
dovođenje u kontinentalni 
dio Hrvatske milijun turi-
sta do 2020. godine.

Prezentiranje 
konjogojstva

Dijelić tog potencijanog 
vrijednog ‘kolača’ svakako 
zaslužuje i Babina Greda. 

Zajednička ponuda jedinstvenog Interpretacijskog centra

Što će se ponuditi 
gostima
Interpretacijski centar Konji bijelci, sadržava mul-
timedijalnu dvorana gdje će posjetitelji uz korište-
nje suvremene opreme moći upoznati s poviješću 
Babine Greda uz prezentaciju svakodnevnog života 
Babine Grede, starih zanata, gastro priče i slične za-
nimljivosti.

Također u sklopu centra nalaziti će se restoran sa 
tradicijskim jelima našeg kraja, suvenirnica te mali 
zoološki vrt s domaćim životinjama. U suvenirnici će 
se moći kupiti sve ono što se kušalo u restoranu. Od 
kulena i kobasica, sira i meda, do proizvoda zlatoveza.
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Kako iskoristiti tradiciju  
za turističku promociju

Konjogojstvena udruga
Budući centar je namije-
njen svim uzgajivačima ko-
nja s područja općine Babi-
na Greda, pa tako i članovi-
ma Konjogojstvene udruge 
Babina Greda postoji već 75 
godina. Kako članovi Udru-
ge ističu na svojoj službe-
noj internetskoj stranici 
»Stihovi stare narodne pjesme ‘konji bijelci, to su 
babogreci’, ima pokriće i kod današnje generacije 
babogredaca, jer tradicija koju su započeli tadašnji 
konjogojci, uspješno se nastavlja.«

Prvi predsjednik konjogojstvene udruge bio je Ža-
verije Stojanović, koji je na toj dužnosti proveo 37 
godina, do 1979. godine. Uživao je veliki ugled me-
đu svim mještanima Babine Grede. Ivan Stojanović 
bio je predsjednik udruge od 1980. do 1989. godine. 
Antun Vuković obnašao je dužnost predsjednika od 
1990. do 1993. godine. Sadašnji predsjednik udruge 
je Đuro Gregorović, koji je na toj dužnosti od 1994. 
godine.

Jedna od specifičnosti Babine Grede su i pokladni ja-
hači, tradicija koja se održala više od 200 godina, od 
vremena vojne krajine. 

Kako navode u Udruzi, ako bi netko malo bolje prou-
čio povijest Babine Grede i konjogojstva u njoj, otkrio 
bi da su Babogredci genetski vezani uz te prekrasne 
životinje, jer što se može vidjeti u Babinoj Gredi, to 
nema ni jedno selo u Lijepoj našoj. Stoga je logično 
da se upravo ta vrijednost istakne i u turističkom 
projektu »Moja lijepa Slavonija kraj Save«.

Babogredci su s pravom ponosni  
na svoje konje i tradiciju

Obnovljeni objekti uz hipodrom i novo dječje igralište

Posao će voditi Turistička 
zajednica Babine Grede, a 
sve bi trebalo biti u funkci-

ji do ovogodišnje manife-
stacije Konji bijelci, dakle 
do početka lipnja. Čitava 

investicija ima vrijednost 
od 800 tisuća kuna, od 
čega je pola milijuna kuna 

osigurala Općina Babina 
Greda, a ostalo Ministar-
stvo turizma.



18

OPĆINA BABINA GREDA travanj 2017.

Već gotovo dva i pol stoljeća sta-
novnici Babine Grede imaju svoju 

školu, stoga su opravdanim ponosom 
2015. godine obilježili 240. godina 
kontinuiranog školstva. Iako ovakva 
duga tradicija upućuje na zaključak 
kako je po pitanju rada i organizaci-
je školstva u Babinoj Gredi sve uvijek 
bilo u najboljem redu, povijesne či-
njenice nažalost govore kako nije bilo 
tako. I danas, kada smo već ‘duboko 
zagazili’ u 21. stoljeće, Babogredci još 
uvijek muku muče kada će napokon 
dobiti primjerenu školsku sportski 
dvoranu. Gotovo da nema razdoblja 
u bogatoj školskoj povijesti kada se 
moglo zaključiti kako je sve u redu 
kada je o babogredskoj školi riječ. 

Kako je počelo

Na službenoj školskoj internetskoj 
stranici (http://os-mstojanovic-babi-
nagreda.skole.hr/skola/povijest) stoji 
detaljan povijesni pregled babogred-
ske škole, pa mi ovdje donosimo sa-
mo nekoliko zanimljivih isječaka.
Krajem 18. stoljeća čitav posavski dio 
Slavonije pripadao je u nadležnost 
Vojne krajine, pa tako i Babina Greda. 
Godine 1764. vojne su vlasti odredi-
le da se svakome mjestu ili barem u 
sjedištima satnija( kompanija) osnu-
je škola i zaposli učitelj. Na području 
Brodske pukovnije, u čiju je nadlež-
nost spadala i Babina Greda, u nekim 
su mjestima već postojale škole. Tako 
su do osnivanja škole u Babinoj Gredi 
1775. godine, na području Brodske 
pukovnije osnovane škole u Vinkov-
cima, Šamcu, Ivankovu, Velikoj Ko-
panici, Nijemcima, Podvinju i Sibinju, 
Otoku i Privlaci, te u Cerni.

Osnutak 1775. godine

Carske vlasti su 1774. godine doni-
jele akt nazvan »Školski red« kojim 
se prvi put pokušalo korigirati i ino-
virati postojeći školski sustav, a to je 
ujedno bio i jedan od pokušaja uvo-
đenja zakonske regulative u škol-
stvo. »Školski red« je propisao tri 
vrste škola: normalne, glavne i tri-
vijalne. Za jednu oblast predloženo 
je osnivanje samo jedne normalne 
škole, ali samo u onom mjestu gdje 
se nalazilo školsko povjerenstvo. 
U takvim školama školovao se uči-
teljski kadar, a ako se u njima učio i 
latinski jezik, kasnije su prerastale 
u gimnazije (takva je bila npr. vinko-
vačka Gimnazija). Glavne škole osni-
vane su u pukovnijskim sjedištima 
i vojnim Komunitetima, a trivijalne 
ili tzv. njemačke škole osnivane su u 
sjedištima satnija ili kapetanija.

Budući da je Babina Greda bila sje-
dište satnije, a nije imala školu, voj-
ne su vlasti 1775. godine odlučile, u 
skladu sa »Školskim redom«, u Babi-
nu Gredu premjestiti školu iz Luka-
čeva Šamca (Slavonski Šamac). Tako 
će šamački lokalpatrioti moći zaklju-
čiti kako je u povijesti Babina Greda 

ANA VERIĆ 
rođ. Petričević

»PRVA DAMA ŠOKAČKE NAIVE«

Dana 29. siječnja, 2017. godine, 
umrla je Ana Verić, prestalo je da 
kuca srce naše tete Ane kako smo 
ju većina od nas zvali. Ana Verić, 
slikarica, sakupljačica starina i pje-
snikinja obilježila je drugu polovicu 
prošlog stoljeća i osigurala si neiz-
brisivo mjesto u povijesti Babine 
Grede, svojim djelima kojima je 
ovjekovječila motive prošlosti »ar-
haične« Babine Grede.
Predmeti iz bogate zbirke starina 
koje je sakupila često su bili i motivi 
za njene slike smještajući ih u pro-
stor njihove upotrebe. Zabilježila je 
i gotovo sve običaje Babine Grede i 
tako ih otrgnula od zaborava i osta-
vila mladim naraštajima. Njezina 
djela već desetljećima krase pro-
store brojnih galerija kao i domove 
mnogih Babogredaca te njezinih 
prijatelja i poznanika kojih je imala 
jako puno.
Teta Ana kao »prva dama šokačke 
naive« cijeli svoj život okupljala je 
kod sebe sve one koji žele napredak 
i dobrobit njenoj voljenoj Babinoj 
Gredi.
Za svoj osebujan rad dobila je mno-
ga priznanja a posebno treba ista-
knuti priznanje županije Vukovar-
sko-srijemske za životno djelo, kao 
i Zlatni grb Općine Babina Greda.
Teti Ani zasigurno je bilo najveće 
zadovoljstvo i sreća kada je uspjela 
oko sebe okupiti veći broj onih koji 
će uzeti kist u ruke i krenuti njezi-
nim putem, tako je i nastao slikar-
ski »Babogredski krug«.
Jednom riječi Ana Verić neizmjerno 
je obogatila kulturnu povijest Babi-
ne Grede, i zato u ime svih Babogre-
daca velika joj hvala.
Neka joj je laka Babogredska ze-
mlja i neka joj je vječna slava.

Zgrada Osnovne škole Mijata Stojanovića

Koliko nas ima
U aktualnoj školskoj godini, u 
školi je 312 učenika podijeljenih 
u 17 razrednih odjela. Sve njih uči 
31 učiteljica ili učitelj, a u nastavi 
pomaže i tri stručna suradnika. 
Za svu školsku logistiku brine još 
djelatnika različitih zanimanja.

OSNOVNA ŠKOLA 

»MIJAT 
STOJANOVIĆ«

IN MEMORIAM
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na uštrb Šamca dobila i školu i župu. 
Šalu na stranu, ali to su povijesni ci-
klusi koji se i danas događaju. Zajed-
no sa školom, iz Šamca je u Babinu 
Gredu premješten i učitelj Mihajlo 
Blosz. Tako je u povijesnim knjigama 
ostalo zapisano kako je Blosz bio – 
prvi babogredski učitelj, a škola je te 
prve godine imala 45 učenika.

Ratno stradanje

Tadašnji Babogredci nisu ni sluti-
li s koliko će se muke njihova škola 
suočavati u stoljećima koja slijede. 
Jedan od najvećih problema koji se 
stalno ponavljao, bio je kronični ne-
dostatak odgovarajuće školske zgra-
de. U nekoliko navrata građene su 
nove školske zgrade, ali bi one vrlo 
brzo postajale pretijesne za sve veći 
broj učenika. S vremenom bi rasli i 
školski standardi, pa je bilo vreme-
na kada su čak i sanitarne inspekcije 
znale priprijetiti zatvaranjem škole 
zbog neprimjerenih sanitarnih uvje-
ta. Bilo je razdoblja kada nije bilo 
dovoljno učitelja, ali niti učenika jer 
roditelji unatoč zakonskoj obvezi ni-
su željeli djecu slati u školu.

Ipak, škola je opstala. Jedna od većih 
nada ukazala se kada je u travnju 
1988. godine, nakon mnogih zamo-

lbi nadležnim vlastima, napokon po-
ložen kamen temeljac za novu škol-
sku zgradu. Zbog nedovoljno osigu-
ranih sredstava, izgradnja škole je 
išla dosta sporo. Toliko sporo da je 
rat bio brži. Naravno, u ratnim okol-
nostima izgradnja je najprije stala, 
ali je usprkos ratnim opasnostima, 
ubrzo nastavljena. I taman kada su 
ujesen 1992. godine trebali ući u 
svoju završenu školu, učenici, ali i svi 
Babogredci, doživjeli su još jedno ve-
liko razočarenje: škola je u kolovozu 
1992. doživjela izravan artiljerijski 
pogodak iz susjedne Bosne gdje je 
u to vrijeme bijesnio rat. Upornošću 
Babogredaca, škola je ponovno ob-
navljana da bi napokon bila svečano 
otvorena 5. rujna 1993. godine. Od 
tada se nastava u njoj redovno odvi-
ja bez obzira što je Babina Greda još 
neko vrijeme bila u zoni ratne opa-
snosti.

Tablet vs. kreda

Danas, 242 godine od osnutka, u 
školi ponovno očekuju majstore. No, 
ne radi se nekim velikim građevin-
skim radovima, nego o ugradnji no-
ve, brze informatičke mreže. O čemu 
se zapravo radi, objašnjava Đurđica 
Babić, školska ravnateljica:

– Škola je postala dio projekta e-ško-
le, a uskoro ćemo dobiti dvije inte-
raktivne učionice. To je projekt ko-
jim se pojačavaju kapaciteti nastav-
nika matematike, biologije, kemije i 
fizike. Konkretno, u našoj školi će sa-
dašnje učionice bilogije imatematike 
dobiti dvije interaktivne ploče koje bi 
si škola teško mogla sama priuštiti. 
Učionica biologije i kemije će dobiti 
30 tableta isključivo za interaktivnu 
nastavu. Svi učitelji su prošli cjelo-
godišnji ciklus edukacija i radionica. 
K tome, imamo korisničku podršku 
od Carneta i njihovih partnera. Svi 
nastavnici ova četiri predmeta su 
dobili hibridna računala, stručni su-
radnici laptope, a svi ostali nastavni-
ci izvan ovih predmeta, a uključeni u 
projekt, dobili su kvalitetne laptope. 
Vrijednost do sada pristigle opreme 
je oko 250 tisuća kuna, a još ćemo 
dobiti odgovarajuću mrežu za školu. 
Time će škola dobiti novu kvalitetnu 
informatičku mrežu koja će omogu-
ćiti brz i siguran pristup Internetu – 
kaže ravnateljica.

U svakom slučaju, kada se za neko 
vrijeme bude dopisivala školska po-
vijest, ovi će događaji zasigurno biti 
zapisani i na buduće stranice povije-
sti babogredske škole.

U 242 godine svoje povijesti, 
osnovna škola u Babinoj 
Gredi proživjela je, ali i 
preživjela česte nedostatke 
prostora, učitelja, pa i 
učenika. Bilo je mnogo 
seljenja s lokacije na 
lokaciju, ratnih stradanja i 
izbjeglištva, nerazumijevanja 
nadležnih... Ipak, 
babogredska škola traje već 
skoro dva i pol stoljeća, a 
trajat će dok je god Babine 
Grede

Duga i burna povijest 
babogredske škole

Dio učenika s ravnateljicom škole Đurđicom Babić
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Molim tekst "udruga" staviti sasvim ulijevo na 20. stranici. 
Drugu fotogorafiju "udruga" nije nužno koristiti...

Hvala!

Općinska narodna knjižnica Ba-
bina Greda ove godine slavi 

svoju desetogodišnjicu postojanja. 
Svoje postojanje knjižnica duguje 
višestoljetnoj posvećenosti mješta-
na knjizi i čitanju. Naime, prije vi-
še od 160 godina osnovana je prva 
čitaonica u Babinoj Gredi, a nakon 
toga, osnivale su se i ostale. Stoga 
možemo reći da je naša Općinska 
narodna knjižnica u Babinoj Gredi 
nastala na temelju tih čitaoničkih 
aktivnosti. 

Općinska narodna knjižnica Babina 
Greda je jedina kulturna ustanova u 
Babinoj Gredi i nastoji svojim mje-
štanima pružiti što više raznovrsnih 
kulturno-animacijskih i odgojno-
obrazovnih aktivnosti tijekom godi-
ne. Osim stručne djelatnosti ravna-
teljice, u redovnu djelatnost spadaju 
izložbe, radionice, sastanci čitatelj-
skog kluba, pričaonice za djecu, no 
i gostovanja književnika i umjetnika 
i stručna predavanja. Redovno se 
prijavljuju programi za Noć knjige i 
Mjesec hrvatske knjige, a također se 
nastoji popratiti međunarodna obi-
lježavanja i manifestacije određenim 
aktivnostima.

EKO-ETNO-GASTRO UDRUGA BABOGREDSKI KRUG

Od tradicije do 
gospodarskog uspjeha
Jedna od mlađih babogredskih 
udruga je »Eko-etno-gastro udru-
ga Babogredski krug«. Prema 
riječima jednog od osnivača ove 
udruge, Mate Petričevića, u djelo-
vanju udruge posebno će se staviti 
naglasak na međusobnoj suradnji 
svih faktora civilnog društva, ne-
vladinih organizacija, udruga gra-
đana, s ciljem promocije potenci-
jala koje u gospodarskom smislu 
posjedujemo, kao mjesto lijepog 
življenja, iznimno bogate tradicije 
i kulture te zajedništva.

– Želimo okupiti sve što je zain-
teresirano za promotivne aktiv-
nosti, u cilju proširenja gospo-
darskih potencijala, s posebnim 
naglaskom na turističku promoci-
ju, i stvaranju preduvjeta i prezen-
taciju potencijala na društvenim 
događanjima i gospodarskim ak-
tivnostima. Vlastitim primjerom 
kroz osnivanjem gospodarskog 
subjekta, želimo pokazati smjer i 
mogućnosti koje nam stoje na ras-
polaganju – naglašava Petričević.

U svom nazivu udruga pokazu-
je intenciju i cilj – okupljanje i 

susjednih lokalnih zajednica, 
tj.uključivanje njihovih civilnih 
aktivnosti u NAŠE zajedničke pla-
nove. Poseban naglasak je stavljen 
na prekograničnu suradnju, me-
đužupanijsku i međudržavnu.

Udruga želi svoje aktivnosti stavi-
ti pod zajednički nazivnik »Nema 
sela nad Babine Grede« kao krov-
ne manifestacije, a njezini dionici 
su svi koji su uključeni u provedbu 
svih događanja, kulturnih, gastro-
nomskih, ekoloških, etnoloških.

Mato Petričević

»Babogredski Feniks«
Jedna od specifičnosti ove udruge je i djelovanje kroz Poljoprivred-
no prerađivačku braniteljsku zadrugu »Babogredski Feniks«, kako 
bi u svom nastojanju pokrenuli aktivnosti vezane za proizvođače 
sirovine i njezinu finalizaciju, te trgovanje istim. Radi se o uzgoju 
starih kultivara voća, povrća, proizvođače mlijeka i mesa, uz na-
mjeru čuvanja autohtonosti i tradicije. 
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Pristup znanju

Narodna knjižnica osigurava pristup 
znanju, informacijama, cjeloživot-
nom učenju i djelima mašte pomoću 
niza izvora i službi, a na raspolaga-
nju je svim članovima zajednice. Od 
2007. godine do danas knjižnica ima 
1.094 korisnika, što je gotovo trećina 
Babina Grede! Osim mještana naše 
općine, knjižnica ima članove iz su-
sjednih sela (Gundinci, Slavonski Ša-
mac), pa možemo reći da je knjižnica 
proširila svoje područje djelovanja, 
iako ima samo jednog zaposlenog 
diplomiranog knjižničara. 

Osim redovnog djelovanja, naša 
knjižnica svake godine nastoji priu-
štiti i nekoliko posebnih projekata. 

Ove godine knjižnica proširuje svoju 
programsku djelatnost s dva važna 
projekta: Zajedno u odrastanju i Kući-
ce-knjižnice.

Zajedno u odrastanju 

Zajedno u odrastanju će se provo-
diti kao sklop pomoći pri savjeto-
vanju roditelja u poticanju čitanja 
i učenja kod djece. Program je pr-
venstveno namijenjen djeci do 4. 
razreda osnovne škole i njihovim 
roditeljima. Sastoji se od nekoliko 
faza zanimljiva naziva i još boljeg 
sadržaja. Tako u prvoj fazi nazvanoj 
»I ja ću čitati«, knjižnica osigurava 
besplatnu jednogodišnju članarinu. 
Nadalje, slijede faze »Učimo jedni o 

Kućice-knjižnice
Drugi projekt je dar Općine Ba-
bina Greda za deseti rođendan 
naše knjižnice – Kućice-knjižnice. 

– Povodom desetogodišnjice 
osnivanja Općinske narodne 
knjižnice u Babinoj Gredi, otva-
ramo kućice-knjižnice koje će bi-
ti postavljene ispred svake čita-
onice u Babinoj Gredi. Čitaonice 
su posebnost našeg mjesta, sto-
ga im dajemo prvotnu namjenu 
koju su imali, a to je educiranje o 
važnosti knjige i čitanja. Knjige u 
kućici-knjižnici su većinom otpi-
sane knjige iz knjižnice i darova-
ne knjige, koje su dostupne svim 
mještanima Babine Grede. Svaki 
mještanin Babine Grede će imati 
otvoren pristup prema građi u 
ovoj kućici, bez obzira je li član 
knjižnice ili ne. Knjiga se može 
uzeti, vratiti ili zamijeniti nekom 
drugom knjigom. Računamo, 
naravno, na dobrotu naših mje-
štana, jer ova kućica je njihova i 
njezinim eventualnim uništava-
njem uništit će, zapravo, svoju 
imovinu! Nadamo se da će pro-
jekt funkcionirati i da će služiti 
našim mještanima koji nisu u 
prilici učlaniti se u knjižnicu. 
Prvo otvorenje kućice-knjižnice 
očekujemo početkom svibnja na 
Kladavcu – objasnila je Ivana Ju-
rić, ravnateljica knjižnice.

Ravnateljica Ivana Jurić s prvim 
kućicama-knjižnicama

OPĆINSKA NARODNA KNJIŽNICA BABINA GREDA

Babogredci vole knjigu
Općinska narodna knjižnica ove godine obilježava deset 
godina rada, ali prva čitaonica u Babinoj Gredi je osnovana 
prije više od 160 godina. Od kada je osnovana 2007. godine 
do danas knjižnica ima 1.094 korisnika, što je gotovo trećina 
Babina Grede

U Babinoj Gredi se knjige organizirano 
čitaju duže od 160 godina

drugima«, »Pričopričalica priča pri-
če« i »Pisac u našem selu«. Također, 
u knjižnici će na vidljivom mjestu 
biti izložena literatura o odgoju dje-
ce, čitanju i odrastanju koju će rodi-
telji moći posuđivati. Ovaj program 
financira Ministarstvo kulture RH i 
Općina Babina Greda. 
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KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO MIJAT STOJANOVIĆ

108 godina čuvaju babogredsku tradiciju

U obnovu ceste Sajmište – Ritić uloženo je 1,6 milijuna kuna 
sredstvima Ministartva prometa

Izgrađen je još jedan most na Beravi, u Ulici braće Radića i to u 
vrijednosti od četvrt milijuna kuna sredstvima Hrvatskih voda.

Most na BeraviCesta Sajmište – Ritić FOTO 
& 
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Uz školu i čitaonicu, Kulturno umjetničko društvo Mijat 
Stojanović, spada u red onih koji svoj rođendan mora-

ju ispisivati trocifrenim brojkama. Naime, ovo društvo je 
utemeljeno prije 108 godina, davne 1909. godine. Njego-
vim utemeljiteljem se smatra tadašnji student prava Ma-
tija Bačić, a nosilo je naziv Pjevačko-tamburaško društvo 
Zvonimir. 

Samo dvije godine kasnije, 1911. godine, student medicine 
Šima Stojanović sa župnikom Mijatom Sencom osniva pri 
župnom uredu društvo Stojanović. Oba društva uspješno 
djeluju do kraja Drugog svjetskog rata. Od 1945. do 1958. 
godine njihov rad se odvija u čitaonici Seljačka sloga pod 
Beravom. Godine 1958. društvo dobiva naziv Mijat Stoja-
nović, te pod tim nazivom djeluje i danas. 

– Društvo djeluje na očuvanju tradicije Babine Grede, te je 
promiče na županijskim, državnim i međunarodnim smo-
trama folklora. Okuplja 60-ak aktivnih članova ne računa-
jući djecu, a članovi djeluju kroz dvije dječje sekcije, muš-
ku pjevačku skupinu i folklor. Osobitu pažnju pridajemo 
njegovanju izvornog folklora uz izvorne narodne nošnje 
– kaže Martina Paškaš, predsjednica KUD-a.

Društvo ima niz redovitih nastupa, a jedno od posljednjih 
uspješnih nastupa je ono kada je početkom ove godine 
dječja skupina osvojila prvo mjesto u povorci na županj-
skom Šokačkom sijelu. Babogredski klinci tada su glumili 
– pušnicu!

Na folklornim večerima Vinkovačkih jeseni u rujnu  
2016. godine

Pobjednički nastup mlađe skupine folklora na 50. Šokačkom sijelu 
gdje su glumili pušnicu

Redovito se nastupa na Vinkovačkim jesenima i Međužu-
panijskoj pjevačkoj smotri u Slavonskom Brodu. Kulturno 
umjetničko društvo Mijat Stojanović iza sebe ima nastu-
pe na različitim smotrama i manifestacijama u desetak 
europskih država gdje su pronosili običaje, pjesmu, ples i 
nošnje Babine Grede. 
Još od 1957. godine KUD je organizator poznate manife-
stacije »Pokladne večeri«, a u povodu svoje 70. obljetnice, 
1979. godine pokrenuta je kulturna manifestacija »Večeri 
dr. Matije Bačića« na kojoj se održava županijska smotra 
pjevačkih skupina. 
Društvo najviše financijski pomaže Općina Babina Gre-
da, a dijelom i Vukovarsko-srijemska županija. U povodu 
skorog jubileja – 110. obljetnice – priprema se poseban 
slavljenički program.

 Nastup odrasle skupine folklora na 50. Šokačkom sijelu
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Udruga Šokadija priprema 
Stanarske susrete i 
Bećarfest, ali i literalni 
natječaj Duša moja hrvatski 
je kraj. Od nedavno rade i 
Dane kulina, sira i vina

Iako osnovana tek prije petanest go-
dina, Udruga Šokadija vrlo je brzo 

postala prepoznatljiva po organizaciji 
nekoliko manifestacija koje su posta-
le jedan od promocijskih brendova 
Babine Grede. Iste godine kada je 
osnovana, Udruga je odmah organizi-
rala Stanarske susrete, koji su prošle 
godine organizirani po 15. put. Sta-
narski susreti se održavaju posljed-
nje nedjelje u kolovozu na jednom od 
preostalih babogredskih stanova. 

Čuvanje od zaborava

– Danas je nažalost, sve manje stano-
va i većina ih je napuštena, zapušte-
na ili srušena. Na području Babine 
Grede nekad je bilo 350 stanova, a 
danas ih je samo dvadesetak. Stoga 
održavanjem manifestacije Stanar-
ski susreti, čuvamo od zaborava sta-
rinski način života kroz natjecanja 
u svakodnevnim stanarskim poslo-
vima, pripremanju starinskih jela – 
kaže Ilija Babić, osnivač Udruge Šo-
kadija i pravi doajen babogredskog 
kulturnog i tradicijskog života.

Od 2012. godine, Udruge Šokadija 
organizira i festival bećarca Bećar-
fest »Alaj ću se kerit i bećarit«. Cilj 
ove manifestacije očuvanje, preno-
šenje i prezentiranje najpopularni-
jeg napjeva bećarca. Uostalom, na 
što obvezuje i UNESCO-vo uvršte-
nje nematerijalnog kulturnog dobra 
na svjetsku listu zaštićene baštine. 
Također, Bećarfestom se potiču pje-
vačke skupine i tamburaški sastavi 
iz slavonskih županija na njegovanje 
tradicijskog napjeva.

Nadalje, početkom 2015. godine, iz 
svojevrsne prave ‘radionice ideja Ili-
je Babiće’ pokrenuta je ideja da se uz 

Zadovoljan sam 
kada vidim tisuću 
ljudi na Stanarskim 
susretima
Udruga danas okuplja 70-ak čla-
nova, a osnovu čine muška i žen-
ska pjevačka skupina.

– Zadovoljan sam s onim što je 
učinjeno u tih petanestak godina 
i to mi puno znači. Istovremeno, 
žao mi je što dio ljudi napušta 
takav angažman. Dogodi se da 
neki posao započne puno ljudi, 
ali s vremenom dio odustaje. 
Svjestan da organizacija takvih 
događanja i rad u udruzi često 
zahtjeva čitavog čovjeka. No, to 
je tako. Ipak, kada vidim da na 
Stanarske susrete dođe i po tisu-
ću ljudi, onda zaista nema razlo-
ga nezadovoljstvu – zaključuje 
Ilija Babić.

UDRUGA ZA PROMICANJE I OČUVANJE 
ŠOKAČKE BAŠTINE – ŠOKADIJA

U samo 15 godina – 
dvije velike manifestacije

Muške i ženske vještine na Stanarskim susretima

čuvene Konje bijelce i novi Bećarfest, 
pokrene i manifestacija Dani kulina, 
sira i vina koja na neki način objedi-
njuje sve ove babogredske lipanjske 
događaje. 

Spajanje ugodnog i korisnog

Istovremeno, namjera organizatora 
je bila da se kroz prezentaciju slavon-
sko-baranjskih i srijemskih autohto-
nih proizvoda, prvenstveno kulina i 
sira, potaknu domaći proizvođači i 
uzgajivači na organiziranu proizvod-
nju tih proizvoda koji bi doprinijeli 
razvoju turističkih potencijala opći-
ne, županije, mikroregije i gospodar-
skom jačanju svakog potencijalnog 
proizvođača. Uostalom, uz već pozna-
te manifestacije, i takva promocija 
bude kvalitetnija i zapaženija.

U svojim aktivnostima Udruga Šo-
kadija misli i na najmlađe, pa je već 
prvih godina svoga osnutka organi-
zirala literalni natječaj »Duša moja 
hrvatski je kraj« za učenike osnov-
nih škola.

Jedan od nastupa na Bećarfestu Snimanje za Vinkovačku televiziju

Ilija Babić
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Pored niza drugih aktivnosti, Ba-
bogredci igraju i šah. Stoga je sku-

pina zaljubljenika u tu staru vještinu, 
godine 1998. utemeljila u Babinoj 
Gredi i Šahovski klub Šokadija. Aktiv-
nosti kluba su godinama oscilirale, ali 
sada okupljaju više od 40 članova.

U klupskim prostorima, koje je im je 
na raspolaganje dala Općina Babina 
Greda, održavaju redovite šahovske 
treninge srijedom i subotom. U cilju 
popularizacije šaha među mladima, 
organiziraju i redovite Škole šaha. 

Prošle godine je klub bio domaćin 
međuškolskog natjecanja, a u Babinoj 
Gredi je održano i kadetsko prven-
stvo Vukovarsko-srijemske županije 
na kome sudjelovalo 70 natjecatelja. 
U sklopu kadetskog prvenstva, babo-
gredski šahisti su se natjecali u Sla-
vonskom Brodu, Donjem Miholjacu i 
Đakovu.

Najmlađi članovi sudjeluju u prven-
stvu juniora, a u konkurenciji 12 eki-
pa u Juniorskoj ligi, dvije medalje su 
završile u Babinoj Gredi. Matej Sto-
janović je donio srebro, a Andrija 
Mrkonjić brončanu medalju.

Izgrađena je nova i proširena stara cesta do poslovne zone 
Tečine, a vrijednost obavljenih radova je iznosila 1,1 milijun kuna.

Zahtjevna rekonstrukcija Doma stajala je blizu 1,5 milijun kuna. 
Od toga je Općina Babina Greda izdvojila 550 tisuća kuna.

Obnova Doma DVD-aCesta do Tečine FOTO 
& 
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Šah postaje sve popularniji među Babogredcima

ŠAHOVSKI KLUB ŠOKADIJA 

Na turnir Lovrinčevo  
stiže se čak iz Kolumbije
Pored sudjelovanja u međužupanij-
skom prvenstvu kadeta i juniora, te 
u seniorskom prvenstvu, ŠK Šoka-
dija je održao i prijateljske susrete 
sa šahistima iz Gundinaca, Štitara i 
Trpinje.

Babogredski šahisti s ponosom isti-
ču organizaciju međunarodnog ša-
hovskog turnira Lovrinčevo, koje se 
od 2011. godine redovito svakoga 
ljeta održava u Babinoj Gredi.

– Na prošlogodišnjem Lovrinčevu, 
sudjelovalo je više od stotinu šahista 
iz brojnih zemalja, a jedan natjecatelj 
je pristigao čak iz daleke Kolumbije. 
O ugledu ovog babogredskog turni-
ra, najbolje govori činjenica kako su 
na njemu prošle godine sudjelovala 
čak tri šahovska velemajstora i deset 

međunarodnih majstora – navodi 
Tomislav Kopić, tajnik Kluba.

Pri tome valja istaknuti kako se titu-
lom najboljeg babogredskog šahiste 
na tom turniru, okitio Janko Čivić. 
Također, posebno treba napomenuti 
da se kadet Dino Stojanović kvalifi-
cirao za prvenstvo Repubike Hrvat-
ske u kategoriji do 10 godina.

Babogredski šahisti svojima aktiv-
nostima i sudjelovanjem, daju dopri-
nos i drugim udruga iz Babine Grede 
sudjelujući u njihovim manifestaci-
jama. 

Valja istaknuti kako je predsjednik 
Kluba Ilija Rajković, a trener Šahov-
skog kluba Šokadija je Josip Egerc iz 
Cerne.
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U lepezi dvadesetak različitih 
udruga, u Babinoj Gredi djelu-

je i Lovačka udruga Jastreb. Prošle 
godine su obilježili punih 70 godina 
od osnutka, a kako kaže Kristijan 
Katušić, predsjednik Udruge, imaju 
stabilnih šezdesetak članova. Opti-
mizam ulijeva činjenica kako je sve 
više mladih, te je zajamčena buduć-
nost ove specifične udruge.

Udruga raspolaže vlastitim Lovač-
kim domom izgrađenim u zadnjih 
desetak godina, a raspolaže i potreb-
nom mesnicom. Kupili su i zemljište 
za uzgoj hrane za divljač s ciljem re-
dovite prehrane divljači. 

Skrb o divljači

Za lovište od nešto više od sedam 
tisuća hektara, nedavno su sa Župni-
jom produžili ugovor o korištenju za 
daljnjih deset godina. Lovište raspo-
laže sitnom divljači kao što su zečevi 
i fazani, ali i divljim svinjama i srnja-
cima. 

Prema riječima predsjednika Katu-
šića, babogredski lovci veliku pažnju 
pridaju redovitoj prehrani divljači, 
te u tom cilju godišnje organiziraju 
barem dvadesetak različitih radnih 
akcija.

Financiraju se od članarina, ali i or-
ganiziranja prigodnih lovačkih zaba-
va i natjecanja. Pripremali se za žu-
panijsko prvenstvo u disciplini trap, 
koje se održava u nedjelju, 23. trav-

nja. U srpnju ih čeka završno kolo 
županijskog natjecanja koje je ujed-
no i finale za državno prvenstvo. Jed-
no su od boljih lovačkih društava u 
okružju, a u prilog tome je i podatak 
kako su unatrag šest godina redovito 
lovci iz Lovačke udruge Jastreb, pr-
vaci županije u kategoriji trap.

Izgradnja prestižnog strelišta

Pred babogredskim lovcima je ve-
liki i zahtjevan projekt – izgradnja 
prestižnog strelišta kakvog nema u 
Hrvatskoj. Riječ je o strelištu koje 
će zadovoljavati visoke EU kriterije, 
a na njemu će se moći održavati dr-
žavna i međunarodna natjecanja u 
kategoriji lovačkog parkoura, trapa 
i karabina.

Vrijednost ovog značajnog projek-
ta iznosi 3,7 milijuna kuna, a finan-
cirat bi se trebao iz odgovarajućih 
EU fondova. Preduvjet za aplikaciju 
na europske fondove bilo je da Lo-
vačka udruga raspolaže vlastitim 
zemljištem, te su još prošle godine 
u suradnji s Općinom Babina Greda 
kupili potrebno zemljište.

Prema riječima predsjednika Katu-
šića, Općina i načelnik Krnić aktivno 
su se uključili u ostvarivanje ovog 
zahtjevnog projekta. Samo za izradu 
potrebne projektne dokumentaci-
je, Općina Babina Greda izdvojila je 
80.000 kuna, a raspisivanje natječaja 
se očekuje ovih dana.

LOVAČKA UDRUGA JASTREB

Europski iskorak babogredskih lovaca
Pred babogredskim lovcima je veliki i zahtjevan projekt – izgradnja prestižnog strelišta 
kakvog nema u Hrvatskoj. Riječ je o strelištu koje će zadovoljavati visoke EU kriterije, a na 
njemu će se moći održavati državna i međunarodna natjecanja

Strelište kao 
zamašnjak lovnog 
turizma
Angažman Općine oko projek-
tnih aktivnosti za izgradnju lo-
vačkog strelišta, neki baš i nisu 
razumjeli. O čemu se zapravo 
radi, pitali smo općinskog načel-
nika, Josipa Krnića:

– Neki su već pitali zašto to ra-
dimo. Treba znati kako je ulica 
Kladavac u planovima Općine 
Babina Greda definirana kao 
svojevrsna eko-ulica koja se na-
lazi razmeđu budućeg kanala 
Sava-Dunav, rijeke Biđ i šume 
koja je nadomak tamošnjih ku-
ća. Upravo taj dio želimo razvi-
jati kao brend Babine Grede, kao 
turistički zanimljivo izletište u 
smislu lovnog, ribolovnog i ru-
ralnog turizma, biciklizma, vo-
žnje kanuima i sličnih aktivno-
sti. To će onda biti prilika tamoš-
njem stanovništvu da se okrenu 
i toj djelatnosti. Sada to može 
izgledati kao nekakva nedostiž-
na budućnost, ali od nečega se 
mora početi i u tom segmentu. 
To je prilika kako preostalom 
stanovništvu, ali i onima koji su 
odselili, ali su im njihove kuće 
ostale kao mrtvi kapital – objaš-
njava Krnić.

Babogredski lovci Već šest godina lovci Lovačke udruge 
Jastreb, prvaci su županije u kategoriji trap
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NOGOMETNI KLUB ŠOKADIJA

Babogredci znaju  
što je dobar nogomet

Za sedam godina, točnije 2023. go-
dine, bit će to puni stogodišnjak 

koji će i dalje htjeti trčati za loptom i 
igrati nogomet. Naravno, riječ je No-
gometnom klubu Šokadija koji je u 
Babinoj Gredi osnovan davne 1923. 
godine pod imenom Viktorija.

Ne računajući neke predratne lige ko-
je su bile ustrojene na drugačijem te-
ritorijalnom ustrojstvu, ostat će zabi-
lježeno kako su babogredski nogome-
taši svoj najbolji plasman ostvarili u 
sezoni 2014./2015. kada su se nakon 
uvjerljive sezone plasirali u 4. HNL 
Istok, odnosno slavonsku Međužupa-
nijsku nogometnu ili Regionalnu ligu.

Ostalo je zapisano kako »U tek dru-
goj sezoni u 1. ŽNL Vukovarsko-sri-
jemskoj, dobrim vodstvom napokon 
stabilne uprave na čelu s Ivanom 
Kapovićem te odličnim partijama 
novopridošlih pojedinaca osvajaju 1. 
ŽNL VS 2014./2015., gdje na putu do 
prvog mjesta nisu izgubili niti jednu 
utakmicu u drugom dijelu sezone«.

Nakon te uspješne sezone, čekale su 
ih još »samo« dvije kvalifikacijske 

rili odličan rezultat visokim petim 
mjestom.

»Gladijatorske« zimske 
pripreme

Jesenski dio aktualne sezone bio je 
signal kako nešto valja promjeniti, 
jer mjesto nedaleko dna tablice ni-
kako ne jamči ostanak u ligi.

U tom cilju, uprava je u dogovoru sa 
starijim igračima, promptno reagira-
la te je za trenera angažiran Darko 
Matanić, organizirane su »gladija-
torske« zimske pripreme, a stariji 
igrači su svoja mjesta ustupili mla-
đim snagama.

Dosadašnji proljetni dio sezone po-
kazuje kako je to imalo smisla budu-
ći da je NK Šokadija u prvih šest kola 
ostvarila tri pobjede, a na tablici se 
pomakla za jedno mjesto više. Inače, 
iako plasman na tablici nije osobito 
sjajan, podrobniji pogled na posti-
gnute rezultate pokazuje kako dečki 
ne znaju za kompromis: ili se pobje-
đuje ili gubi! Naime, NK Šokadije ove 
sezone ne zna za neriješeni rezul-
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U svojoj dugoj povijesti, NK Šokadija je najbolji plasman ostvarila u sezoni 2014./2015. 
kada su se nakon uvjerljive sezone plasirali u 4. HNL Istok, odnosno u slavonsku 
Međužupanijsku nogometnu ili Regionalnu ligu

Načelnik Krnić i predsjednik Kapović s 
najboljim strijelcem Željkom Mađarevićem

Radost nakon ulaska u 4.HNL Članovi Kluba sudjeluju u radovima na stadionu

utakmice protiv predstavnika Osječ-
ko-baranjske županije, NK Mursa-
Zanatlija iz Osijeka. Rečeno – uči-
njeno! Golovima Josipa Miškovića 
pobjeđuju ukupnim rezultatom 2:1 
te ostvaruju nastup u 4. HNL Istok za 
sezonu 2015./2016. U svojoj prvoj 
sezoni u 4. HNL Istok (MŽNL Slavo-
nije i Baranje), Babogredci su ostva-
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SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR

Korisni i primamljivi sportski sadržaji
Općina Babina Greda izradila je projekt sportsko-re-
kreacijskog centra koji namjerava izgraditi na loka-
ciji sadašnjeg pomoćnog igrališta NK Šokadija. Ova 
važna investicija, vrijedna oko osam milijuna kuna, 
uključuje brojne sportske, ali i uslužne sadržaje.

Projekt obuhvaća atletsku stazu, dva teniska terena, 
stijenu za penjanje, unutarnju i vanjsku teretanu, 
saune, unutrašnje terene za badminton i swatch. U 
sklopu centra bit će i normano nogometno igralište s 
umjetnom travom. Uz igralište je planirana montaž-
na tribina kapaciteta 150 sjedećih mjesta.

- Svojom realizacijom projekt Sportsko – rekreacijski 
centar dat će Babinoj Gredi jedan multifunkcionalni 
objekt koji će imati utjecaj na šire okruženje budući 
da će on biti zanimljiv i pripreme različitih sportaša 
za razna natjecanja. U čvrstom objektu planiran je i 
određeni broj smještajnog kapaciteta kao i niz prate-
ćih sadržaja. Projekt ćemo kandirati premu EU fon-
dovima, odnosno na Mjeru 7 iz Programa ruralnog 
razvoja - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima. U tom su programu prihvatljiva ulaganja 
u naseljima s najviše 5.000 stanovnika – objašnjava 
općinskinačenik Josip Krnić.

Inače, Općina je svojim sredstvima financirala 200 
tisuća kuna za izradu potrebne projektne dokumen-
tacija.

tat. Da se može puno više, te da ova 
momčad realno zaslužuje puno viši 
plasman, pokazuje i gol razlika koja 
sliči momčadima na sredini tablice. 
No, uz malo više sreće, objektivnije 
suđenje i više hrabrosti na gosto-
vanjima (ali i sigurnosti na Ritiću), 
ostanak ne bi trebao biti upitan.

Snažniji iskorak uz sigurnog 
sponzora

Prema riječima Ivana Kapovića, 
predsjednika Kluba, stotinjak igrača 
koliko ih je u klubu u četiri selekcije, 
imaju pristojne uvjete za rad i tre-
niranje. Osobito kako je obnovljena 
rasvjeta, pa se na pola igrališta može 

trenirati i u noćnim satima. Rad Klu-
ba financijski najviše pomaže Opći-
na Babina Greda, ali za optimalno 
potrebnih 250 do 300 tisuća kuna po 
sezoni u sadašnjem ligaškom rangu, 
potrebno je pronaći kvalitetnog du-
goročnog sponzora. 
Klub ima i vrlo pristojan broj stalnih 
navijača budući da se u gledalištu ni-
kada ne okupi manje od 150 gledate-
lja. Natkrivena tribina kapaciteta 170 
sjedećih mjesta, ispunjena je gotovo 
na svakoj utakmici. Pri tome valja 
istaknuti kako najvjerniji navijači 
klub prate na svakom gostovanju. 

Kratkoročni plan je vezan uz osta-
nak u sadašnjem ligaškom natje-

canju, a dugoročno se otvaraju 
perspektive za značajnije unapri-
jeđenje kluba. S jedne strane je to 
planirana izgradnja odličnog Sport-
sko-rekreacijskog centra na prosto-
ru kod sadašnjeg pomoćnog igrali-
šta, a s druge strane je ugovaranje 
dugoročnog sponzorstva s nekom 
tvrtkom koja već ima iskustva u 
suradnji s nogometnim klubovima. 
Tko zna, možda je to upravo neka 
od kompanija koja razvija posao 
na području Babine Grede. Bio bi 
to dobar spoj gospodarstva i spor-
ta, ali i gesta dobre volje u interesu 
pomaganja društvene zajednice u 
kojoj se posluje.
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Za sada jedini i prvi javni prostor 
koji bi u Babinoj Gredi mogao biti 

nazvan trgom, nalazi se u samom srcu 
Babine Grede. Riječ je o izduženom, 
sada praznom javnom prostoru uz 
Beravu, koji sa istočne strane počinje 
od kružnoga toka. Na sjevernom dije-
lu budućega trga je Ulica braće Radi-
ća i crkva sv. Lovre, a na južnom dijelu 
Berava, nova zgrada općinske uprave, 
te Dom DVD-a. U neposrednoj blizini 
je knjižnica i škola, društveni dom i 
pošta, trgovine i kafići. 

– Glavna ideja ovog projekta je trg 
namjenjen svakom, čiju dinamiku 
stvaraju različiti sadržaji. Trg ima vi-
šestruku ulogu u životu stanovnika. 
On je mjesto odvijanja svakodnev-
nog života, zabave, privatnih i javnih 
okupljanja i druženja, okupljanja 
ljudi pri proslavi Božića, Nove Go-
dine, mjesto na kojem se održavaju 
koncerti ili pokladne večeri – ističe 
arhitektica Deja Dragojević.

Jezgru trga čini početna popločena 
površina iz koje prema zapadnom 

dijelu ‘izlazi’ valovita staza oploče-
na tradicionalnom starom opekom. 
Staza vodi najprije do fontane, po-
tom do dječjeg igrališta i na kraju do 
amfiteatra – stapenastog, kružnog, 
drvetom obloženog prostora namje-
njenog za koncerte, predstave, knji-
ževne večeri...

Čitav prostor trga je bogat niskim 
i visokim raslinjem, travnjacima i 
cvjetnjacima. Na dijelu trga uz fon-
tanu, bit će  postavljeno nekoliko 
montažnih drvenih kioska namije-
njenih prodaji različita sadržaja, od 
tradicionalnih kolačima, pekarskim 
proizvodima ili suvenirnicom.

Uz ulicu braće Radić, novi drvored 
stvara »zelenu barijeru«, zonu koja 
odvaja direktan odnos prometne i 
mirne pješačke površine trga, a di-
jelom su uz drvored integrirana i 
parkirališna mjesta. S druge, južne 
strane trga je opločena staza uz sa-
mu Beravu. Uz nju su također po-
stavljene klupe, koševi, rasvjeta. Tu 
je i most namijenjen isključivo za 
pješake. 

Prostor će biti osvjetljen visokim 
rasvjetnim stupovima i podnom ra-
svjetom. Sve površine su pristupač-
ne osobama s invaliditetom i sma-
njene pokretljivosti. 

UREĐENJE SREDIŠTA BABINE GREDE

Trg uz crkvu i Beravu

travanj 2017.


