ˇ sretnu i uspjesnu
ˇ 2019. godinu svim ˇcitateljima
Zelimo
PRVIH SEDAM USPJEŠNIH
GODINA U ETERU BBŽ-a

DESET NOVIH RADNIH MJESTA I
SMJEŠTAJ ZA 60 DJECE U GUDOVCU

Super Radio odnedavno
S odobrenih sedam milijuna
emitira program iz dva studija, kuna kreće izgradnja novog
čazmanskog i bjelovarskog
dječjeg vrtića i jaslica
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D. Lneniček: Županija je kao protočni
bojler i takva nam nije potrebna!
Gradonačelnik Daruvara na aktualcu posljednje sjednice Gradskog vijeća izrazio je nezadovoljstvo
odnosom Županije prema Gradu te jasno izrekao da bi volio da se ukine djelovanje županija
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Godina na izmaku ostat
će upamćena kao još
jedna u nizu u kojoj
smo slušali obećanja o
vječnim temama, novoj
bolnici, brzoj cesti i pruzi

ŽELIŠ PRIMATI BJELOVARSKI
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Izlazi već 23 godine:
Predstavljen
novi broj časopisa
‘Bjelovarski učitelj’

TANI ČLA
S
O

DARUVAR Uručeno
24 pomoći za opremu
novorođenog djeteta

Grad Daruvar ove
godine izdvojio 186.000
kuna za novorođenčad

Prijavi se i postani pretplatnik!
Na e-mail pretplata@bjelovarskitjednik.hr adresu
pošalji ime, prezime i adresu na koju želiš dobivati
Bjelovarski tjednik... I to je to!
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ČAZMA 12. Bojani
Božić u Bojani

Ne propustite tradiciju
Božića na selu

Pod povećalom

2

U

ove dane dok se pripremamo za ispraćaj stare i doček nove godine, obično
pogled upiremo unatrag pitajući se po
čemu ćemo to pamtiti godinu na izmaku. Gledano na nacionalnoj razini odlazeću 2018.
zasigurno ćemo najviše pamtiti po fascinantnim
nastupima naših sportaša. Srebro Dalićevih Vatrenih na Svjetskom prvenstvu u Moskvi zasigurno je najveći, najvažniji i najupečatljiviji događaj
u 2018. Takva nacionalna euforija, radost i ushit
nisu viđeni još od vremena proglašenja hrvatske
neovisnosti. Tih dana nije bilo ni jednog kutka
ove zemlje u kojem uspjeh Vatrenih nije proslavljen na veličanstven način, a sam doček koji im
je priređen u Zagrebu i u kojem je sudjelovalo
više od pola milijuna ljudi događaj je zbog kojeg se Hrvatskoj divio cijeli svijet. Ovih zadnjih
tjedana godinu za pamćenje na najljepši mogući
način zaokružio je kapetan Vatrenih, neponovljivi
Luka Modrić, koji je u svim izborima proglašen
najboljim nogometašem te ujedno postao i prvi
Hrvat u povijesti kojem je pripala Zlatna lopta
kao najboljem nogometašu svijeta u 2018. godini.
Trenutke za pamćenje priredili su nam i brojni
drugi sportaši od kojih ovdje posebno izdvajamo
naše tenisače koji su pobjedom nad Francuskom
osvojili Davis Cup i tako po drugi put u povijesti
pokorili teniski svijet.
Na lokalnoj razini gledano županiju u cjelini,
2018. godina baš i nije obilovala događajima za
pamćenje ne samo na sportskom planu nego i na
svim drugim područjima društvenog života. U
kolektivnoj memoriji ostat će ubilježena kao još
jedna godina u kojoj se bez i najmanjeg pomaka
samo pričalo o novoj bolnici, brzoj cesti i pruzi,
vječitim temama koje kod građana već godinama
izazivaju samo frustraciju. U općem sivilu svijetlom točkom mogu se smatrati značajna ulaganja u energetsku obnovu školskih i zdravstvenih
ustanova koja su, i to treba jasno reći, isključivo
benefit hrvatskog članstva u EU, a ne rezultat rada
ili sposobnosti županijske vlasti kako se to krivo
predstavlja. Da se puno, puno više pričalo nego
radilo, barem kad je županijska uprava u pitanju,
najbolje pokazuje realizacija najavljenih mjera za
brži razvoj poljoprivrede i gospodarstva koje su i
ovog puta u najvećoj mjeri ostale tek mrtvo slovo
na papiru. Srećom slika stanja u upravama gradova i općina ipak je bolja i nudi kakav takav optimizam. Primjerice u Bjelovaru je tijekom 2018.
iniciran ili pokrenut čitav niz projekata zahvaljujući kojima se ovaj grad kao pozitivan primjer sve
češće spominje i u nacionalnim medijima. Slični
pozitivni pomaci događaji su i u Grubišnom Polju,
Garešnici, Čazmi i Daruvaru, što sve zajedno budi
nadu da ćemo na kraju 2019. ipak imati puno više
prilike i razloga za zadovoljstvo nego ove 2018.
koju upravo ispraćamo. Sretno nam bilo!

IMPRESUM >> IZDAVAČ > Smart Content d.o.o., Ulica hrvatskog proljeća 6, Bjelovar, GLAVNI UREDNIK > Ivan Cvetković,
UREDNIŠTVO > redakcija@bjelovarskitjednik.hr MARKETING > oglasi@bjelovarskitjednik.hr PRETPLATA > pretplata@
bjelovarskitjednik.hr GRAFIČKO OBLIKOVANJE: RedPoint d.o.o. TISAK: Tiskara Zagreb d.o.o. NAKLADA: 5.000 primjeraka.
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Aktualno

Županijski novac za školstvo odlazi u drugom pravcu?
Grad Daruvar ulaže ogroman novac i u sport, udruge, vrtiće i za
škole koje su u vlasništvu Županije

Na aktualcu daruvarskog Gradskog vijeća zaiskrilo

Lneniček: Županija je kao protočni
bojler i takva nam ne treba!
Oporbenjak Igor Jareš prigovorio je da se gradonačelnik ne pojavljuje na
radnim sastancima sa županom, a prozvani je izrazio bojazan da novac
namijenjen daruvarskim školama odlazi u nekom drugom pravcu

Zašto su školski toaleti u
katastrofalnom stanju?
- Zašto te škole nisu u boljem
stanju? Bojim se da novac namijenjen daruvarskim školama
odlazi u nekom drugom pravcu.
Zašto su toaleti u osnovnim školama u katastrofalnom stanju,
zašto Grad mora uskakati i pomagati i zašto Županija, primjerice, ne plaća produženi boravak
ili prijevoz učenika u izdvojenim
naseljima? - pitao je Lneniček.
Nadalje, upitao se zašto se događa da Grad traži jednu, a ŽUC
mu daje tri ceste na održavanje.
- Podnesu zahtjev u srpnju da
bi nam u prosincu mogli po-

MICHAEL PALIJAN

N

a aktualcu posljednje sjednice
Gradskog vijeća
Daruvara oporbeni Igor Jareš s
govornice je poručio da se stječe dojam da potpora Bjelovarsko-bilogorske županije Gradu
Daruvaru nije važna, navodeći
da se gradonačelnik najčešće ne
pojavljuje na radnim sastancima
sa županom ili ljudima iz Županije. Naime, tvrdi da Županija
na području Daruvara financijski pomaže udruge, kulturu,
sport, obnavlja Dom zdravlja i
Daruvarske toplice. Rekao je
i da je Glazbena škola Brune
Bjelinskog jedina odbila donaciju Županije od oko 150.000
kuna za namještaj Suvenira
Sirača. Prvi čovjek Daruvara
Damir Lneniček odgovorio je
da cijeni što župan pomaže.
- Tako da ne znam što bismo mi
bez Županije! Osim što mogu
reći da bih vrlo rado volio da
ih ukinu! - kazao je Lneniček
dodajući da i Grad Daruvar
ulaže ogroman novac i u sport,
udruge, vrtiće i za škole koje su
u vlasništvu Županije.

I. Jareš je prozvao gradonačelnika i ravnateljicu/zamjenicu...

slati inspekciju, a već su predali
zahtjev za prebacivanje ceste.
Sve ceste koje smo dogovorili
sufinancirati na kraju su nam

predali. S te strane mogu reći
da je Županija kao protočni
bojler i jednostavno nam ne
treba - oštar je bio Lneniček.

Vlasti se mijenjale pa očito interes
Hrvatskih voda nadilazi politički
Među pitanjima vijećnika bilo je i ono oporbenog Marijana File o Aglomeraciji Daruvar. Zanimalo ga je postoji li mogućnost da se projekt
provede ili produži kako Daruvar ne bi bio u problemima. D. Lneniček
još je jednom potvrdio zadovoljstvo činjenicom da je oformljeno povjerenstvo u kojemu sjede i oporbenjaci pa su sve informacije dostupne.
- Od nagodinu stupa na snagu novi Zakon o vodama. Novac postoji, ali ne
i građevinska operativa. Ili su cijene radova porasle. Povjerenstvo će se
u siječnju sastati s mještanima Ljudevit Sela i Gornjeg Daruvara pa ćemo
vidjeti u kojem će nas to pravcu odvesti - odgovorio je gradonačelnik.
O pitanju lokacije poručio je da su se mijenjale državne i lokalne vlasti, ali
se ona nije mijenjala te da očito interes Hrvatskih voda nadilazi politički.
- Ako građani nisu zadovoljni lokacijom, postoje pravni mehanizmi zaključio je gradonačelnik. (mp)

... a D. Lneniček i V. Cegledi su odgovorili

Slučaj namještaja pojasnila je
njegova zamjenica i ravnateljica prozvane škole Vanda Cegledi
kazavši da nitko nije odbio namještaj, nego je bio problem načina provođenja nabavke. Navodi da je stigao prijedlog da škola
obnovi namještaj jer Županija u
proračunu ima planiran novac
za njega.
Paničan poziv iz Županije
- Samo je trebalo reći što trebamo. I tako sam postupila,
nadajući se da će nakon izvjesnog vremena netko dovesti
namještaj, a mi ga uza zapisnik
preuzeti. No, nakon mjesec
dana paničan poziv iz Županije
da u financijskom planu nismo
predvidjeli namještaj. Trebamo
li? Da, kažu. U kojem iznosu,
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pitam. Ne znamo! A, kako da
ja to znam?! - ilustrira kronologiju V. Cegledi, objašnjavajući
da se plan ne može proizvoljno raditi, nego prema dokumentu koji nikada nisu dobili.
- Uza zahvalu za namjeru opremanja zatražila sam pisani naputak te mi je odgovoreno da
donesemo rebalans. Nikada
nije stigao kakav dokument o
iznosu, nego sam doznala da
je riječ o nekih 140.000 kuna.
No, Školski je odbor zaključio da
bi to trebalo planirati za 2019.
godinu kada završava energetska obnova te da se sve treba
provesti u skladu sa zakonom.
Tako će i biti, namještaj će ići u
narednoj godini, nitko ga nije
odbio! - zaključila je Cegledi.
Michael Palijan

Izgradnjom novog objekta osigurat će se smještaj za 60 djece, a otvorit
će se i deset novih radnih mjesta

S odobrenih sedam milijuna
kuna u Bjelovaru kreće
izgradnja novog dječjeg vrtića
Dok je u Zagrebu potpisivan ugovor za dječji vrtić, u Gradskoj upravi
predstavljeno je šest novih projekata sufinanciranja energetske obnove

U

petak je u Zagrebu gradonačelnik Dario Hrebak potpisao ugovor
vrijedan sedam milijuna kuna
kojim će se financirati izgradnja i opremanje dječjeg vrtića
i jaslica u Gudovcu. Grad Bjelovar javio se na natječaj koji
je provela Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju, i na njemu
je Gradu odobren iznos od
90 posto potrebnih sredstava.
Ovaj projekt sufinanciran je
iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj, a u ime
Agencije potpisala ga je Matilda Copić. Izgradnjom ovog
objekta osigurat će se smještaj za 60 djece, a otvorit će se
i deset novih radnih mjesta.
Inače ovaj projekt potpisan je s
drugih 113 ugovora iz cijele Hrvatske, a na potpisivanju je bilo
nazočan premijer Andrej Plenković, ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić i ministrica demografije, obitelji, mladih i so-

Potpisan sporazum o suradnji
između Bjelovara i Vrgorca
Prilikom predstavljanja šest odobrenih projekata, u Gradskoj upravi u
Bjelovaru sporazum o suradnji potpisali su gradonačelnik Bjelovara Dario
Hrebak i gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić. Sporazumom se uređuje
način suradnje između Tehnološkoga parka iz Bjelovara i Poduzetničkoga
centra Vrgorac. Njihova suradnja temeljit će se u stručnom i znanstvenom
području djelovanja. U implementaciji razvojnih planova i programa, razmjeni stručnih kadrova i suradnika u cilju prijenosa i nadogradnje znanja
i vještina. Zajedno će raditi na prijavama i sudjelovanjima na postojećim
i budućim nacionalnim, europskim i međunarodnim programima i projektima, kao i organizaciji zajedničkih stručnih skupova i seminara. (sk)

cijalne politike Nade Murganić.
U isto vrijeme u Gradskoj upravi predstavljeni su projekti koji
su odobreni za sufinanciranje
obnove šest odgojno-obrazovnih ustanova s područja grada.
Tako su ovim projektom predviđena sredstva za područnu školu u Velikom Korenovu, Cigleni,
Novim Plavnicama, Gudovcu i
Ždralovima te dječjem vrtiću
u Radničkom naselju. Vrijednost radova iznosi nešto više od
osam milijuna kuna, a odobrena su sredstva u iznosu 4,5 milijuna kuna. Na predstavljanju
projekta zaposlenici gradskog
EU tima potvrdili su da je Grad
ove godine prijavio više od 127
milijuna kuna projekta, a dosad
su odobrena sredstva u iznosu
većem od 40 milijuna kuna. Na
predstavljanju projekata bio je
nazočan i gradonačelnik grada
Vrgorca Ante Pranić, koji je pohvalio iznesene rezultate te najavio suradnju dvaju gradova.
Slaven Klobučar

Nesreća s najtežim
posljedicama u
bjelovarskoj
Ulici P. B. Vene

23-godišnjak
preminuo
zbog ozljeda
zadobivenih
u prometnoj
nesreći
U subotu je u Bjelovaru od posljedica prometne nesreće preminuo 23-godišnjak. Toga dana
oko 6 sati je Ulicom Petra Biškupa Vene upravljao Renault Meganeom u pravcu sjeverne obilaznice te je zbog neprilagođene
brzine uvjetima i stanju kolnika
sletio s ceste i prednjim dijelom
vozila udario u betonsko-metalne ograde dviju obiteljskih kuća.
Prevrnuo se lijevi bok, udario u
stup javne rasvjete i zaustavio se.
U vozilu su bili još i 22-godišnji
i 20-godišnja putnica, također
s bjelovarskog područja. Svi su
zbog ozljeda vozilima hitne pomoći prevezeni u Opću bolnicu
Bjelovar, gdje je 23-godišnji
vozač zbog teških ozljeda preminuo. 22-godišnji putnik zadobio je teške tjelesne ozljede
opasne po život, a 20-godišnja
putnica je teško ozlijeđena.
Prema nalogu zamjenice Općinske državne odvjetnice u Bjelovaru bit će obavljene sve dokazne radnje kako bi se utvrdile
sve okolnosti prometne nesreće.
23-godišnjak je osma poginula
osoba na prometnicama Bjelovarsko-bilogorske županije u
ovoj godini. (mp)
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Aktualno
Izlazi već 23 godine

Predstavljen novi
broj časopisa
‘Bjelovarski učitelj’
Predstavljen novi trobroj časopisa za odgoj i obrazovanje ‘Bjelovarski učitelj’, čiji
je izdavač Ogranak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora iz Bjelovara. Časopis
izlazi već 23 godine, a teme koje obrađuje
nisu namijenjene samo prosvjetnim djelatnicima nego i roditeljima i djelatnicima
u kulturi. Na predstavljanju je sudjelovao
Vladimir Strugar koji je sa svojim suradnicima i pokrenuo ovaj časopis i dugi niz
godina bio njegov glavni urednik.
- Časopis pokrenut u teškim ratnim godinama, a bilo je i razdoblja kad se skupljao
novac kako bi se ‘Bjelovarski učitelj’ izdao,
ali se uspio zadržati kontinuitet postojanja ovog jednog od tri stručna časopisa
ove tematike u našoj zemlji - istaknuo je
Vladimir Strugar.
O ovom broju nekoliko riječi izjavila je i
urednica Zdenka Brebrić: - Ovo je četvrti broj koji je uredilo uredništvo u ovom
sastavu. U ovom broju nismo se posvetili nekoj određenoj temi, nego se pisalo i
o teoriji jezika, prevenciji elektroničkog
nasilja, prikazima iz pedagoške teorije i
prakse, a imamo i jedan stručni članak iz
Slovenije. Samo o broju pristiglih članaka, raspoloživim novčanim sredstvima i
našoj angažiranosti ovisi koliko možemo
objaviti. Tako smo prošle godine objavili jedan redovni broj i jedan dvobroj.
Prigodni program za promociju novog
broja pripremile su učenice četvrtog razreda III. osnovne škole i osmog razreda
IV. Osnovne škole koje su interpretirale
poeziju poznatih hrvatskih pjesnika. (sk)

Hercegovac

Zajedno za blagdan Božića
Tradicija okupljanja u vrijeme polnoćke i
dočeka Božića na otvorenom postoji već
neko vrijeme u središtu Hercegovca. Ustalilo se i to da u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana ulična rasvjeta osvjetljava
ulice svih naselja te se ne gasi tijekom noći
kao u ostalom dijelu godine. Naime, i to
je u duhu tradicije jer je nekad bilo uobičajeno, uz blagdansku pjesmu, uputiti se
pješice u središnju župnu crkvu na misu i
doček Božića. Okupljanje u središtu Hercegovca održano je i ove godine, uz kuhano
vino i čaj, nastup tamburaša iz Palešnika i
pjevačke skupine Hrvatske čitaonice. Domaćini su, uz načelnika Boru Bašljana, bili
članovi Općinskog Vijeća. Na drugi dan
Božića, Štefanje, u Hercegovcu je održano
i tradicionalno druženje s Djedom Mrazom. Aktivnost je to Češke besede, u čijoj je
organizaciji na trgu bila podjela darova za
stotinjak prijavljenih mališana. (hjk)
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Frekvencija za grad Bjelovar
Na 105,4 MHz od 26. studenog ove godine emitira se program
Super Radija na području Bjelovara

Jedinstveni Super Radio odnedavno emitira
program iz dva studija, čazmanskog i bjelovarskog

Prvih sedam uspješnih
godina u eteru BBŽ-a

Super Radio možete slušati na frekvenciji 89,00 MHz
gdje je prije emitirala Radio postaja Čazma

M

odernog sadržaja,
jednostavne forme, pristupačan
svim slušateljima s
obiljem brzih i kratkih informacija, začinjen kvalitetnom glazbenom produkcijom, zabavan,
jednostavan - to je Super Radio!
Od 17. prosinca 2011. godineSuper Radio emitira program
na frekvenciji 89,00 MHz na
kojoj je do tada emitirala Radio postaja Čazma, s dugom
tradicijom još od davne 1968.
godine. Ime je promijenjeno
zbog više razloga, a najvažniji su vezani uz posao jer, kako
ističu odgovorni Radija, teško
se u današnje vrijeme, osobito
u ovom poslu, svojim nazivom
usko vezati za neko područje.
Super Radio je i dalje čazmanski
radio, ali isto tako i bjelovarski i
svih gradova i općina u okruženju susjednih županija u kojima
se sluša program. Super Radio je
dobio i frekvenciju za Grad Bjelovar 105,4 MHz, na kojoj emitira program od 26. studenog ove
godine. To je još jedan iskorak
s ciljem približavanja slušateljima, iako se slušanost već dosad
ubraja među najslušanije radiostanice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i na širem području

Vesna i Robert
Ruklić u čazmanskom studiju
Super Radija

ovoga dijela Hrvatske, te se sve
više i više sluša putem interneta u mnogim zemljama svijeta.
- Sada imamo dva moderna
studija iz kojih kvalitetnije i
opsežnije emitiramo program
i po tome smo jedinstvena radiopostaja s dva studija. Nastavljamo i dalje 24 sata raditi
program po sistemu ‘za svakog
ponešto’ - informative, savjeta,
obavijesti, a najviše super glazbe
- kazao je Rober Ruklić, urednik Super Radija, napomenuvši
da Radio iz Čazme nije otišao,
nego se samo program lakše

realizira i dodatno obogaćuje aktualnostima iz Bjelovara,
važnog županijskog središta.
Većinski vlasnik Super Radija,
s 86 posto udjela, jest Dražen
Kocijan Kocka, često ističući da mu je oduvijek želja bila
imati svoj radio. Već više od
sedam godina tu životnu želju
i ostvaruje sa svojih pet zaposlenika, novinara, voditelja i
urednika, s kojima je proslavio
sedam godina rada rođendanskom tortom u novom bjelovarskom studiju. Čestitamo!

Franjo Jagatić

Velika Trnovitica

Proračun narastao za milijun i pol kuna, na 6,2 milijuna kn
Izglasan je i novi proračun Općine Velika Trnovitica.
Iznosi 6,2 milijuna kuna te je za milijun i pol veći od
ovogodišnjeg, u kojem su promjene također donijele
povećanje. Glavne stavke proračuna za 2019. vežu se na
radove u infrastrukturi; nastavak asfaliranja lokalnih cesta, dovršenje nogostupa Nove Ploščice, ulaganja u javnu
rasvjetu i vodovodnu mrežu te uređenja poljskih putova.
Ne izostaju ni zahvati na uređenju mjesnih domova u na-

seljima Mala Trnovitica i Mlinski Vinogradi, ali i Velika
Mlinska gdje će iduće godine biti rekonstrukcija krovišta.
Među planovima je i uređenje nove općinske vjećnice, u
sklopu iste zgrade gdje su uredi općinske uprave i mjesni
dom u Velikoj Trnovitici. Na sjednici je potvrđen nastavak programa darivanja novorođenih beba, u istom
iznosu, od sedam tisuća kuna za svakog novog, malog,
stanovnika trnovitičke općine. (hjk)
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‘Edukacijom do podizanja svijesti
o zaštiti prirode i okoliša na
Postupak protiv svih sedam
području grada Garešnice’
sudionika, među kojima i
tri interventna policajca
Dovršeno kriminalističko istraživanje
nakon tučnjave u bjelovarskom klubu Tilt

Osim optužnog prijedloga protiv trojice policijskih službenika, za koje se sumnja da su remetili
javni red, bit će pokrenut i disciplinski postupak

P

U Bjelovarsko-bilogorska
izvijestila je o dovršenom
kriminalističkom istraživanju događaja od 8. prosinca
oko 3 sata u bjelovarskom noćnom klubu Tilt i na nogostupu
ispred objekta. Naime, ondje
je došlo do verbalnog i fizičkog
sukoba policijskih službenika
i osoba, kako se navodi, koje
su im bile poznate iz službenih postupanja u prijašnjem
razdoblju. Utvrđeno je da je u
remećenju javnog reda i mira
sudjelovalo sedmero osoba,
među kojima su trojica policijski službenici Interventne
jedinice policije, koji su bili u
civilu izvan službe. Pritom su
dvojica policijskih službenika
lakše ozlijeđena, od kojih jedan
koji nije sudjelovao u remećenju javnog reda i mira. Protiv
sudionika bit će podnesen
optužni prijedlog nadležnom
Prekršajnom sudu u Bjelovaru. Osim optužnog prijedloga
protiv trojice policijskih službenika, za koje se sumnja da
su remetili javni red, bit će pokrenut i disciplinski postupak.
Nadalje, priopćila je PU, zbog
izjave dviju maloljetnih osoba
da su zadobile ozljede, bit će

izviješteno i Općinsko državno
odvjetništvo za mladež u Bjelovaru. U nadzor događaja bili su
uključeni policijski službenici
za zakonitost postupanja te Policijske uprave, u kojoj naglašavaju da je tijekom prikupljanja
obavijesti obavljen razgovor s
više od 40 osoba te se istraživanje temeljilo na razgovoru sa
sudionicima događaja i svjedocima. S nekima nije bilo moguće obaviti razgovor odmah
zbog njihove nedostupnosti.
- Moramo istaknuti također da
vlasnik ugostiteljskog objekta
nema videonadzor koji je u
funkciji i koji bi kod ovakvih i
sličnih događaja značajno pomogao u razjašnjavanju spornih situacija. Na kraju, htjeli
bismo izraziti žaljenje zbog
toga što je ovim događajem
narušena percepcija javnosti o
povoljnom stanju sigurnosti na
području naše Policijske uprave, u prilog čega govori podatak da u prvih 11 mjeseci ove
godine bilježimo smanjenje
broja prekršaja protiv javnog
reda i mira za 30 posto u odnosu na isto razdoblje prošle
godine - stoji u priopćenju PU
Bjelovarsko-bilogorske. (mp)

Grad Garešnica započeo je s
provedbom projekta Edukacijom do podizanja svijesti o
zaštiti prirode i okoliša. Uz
Grad u projekt su uključeni Poduzetnički centar i garešnički
Komunalac, u suradnji s kojim
je održana i prva javna tribina
na temu recikliranja za Božić.
U to doba, s obzirom na pojačanu kupnju, veći broj plastičnih vrećica završi tamo gdje ne
treba, što se želi spriječiti, čulo
se na tribini. Također, razgovaralo se o prikladnom odlaganju borova nakon blagdana.
Cilj projekta je smanjiti količinu otpada koji završava na
odlagalištima, na što se velikim
dijelom može utjecati upravo
procesom recikliranja. Vrijednost projekta, čija je provedba
planirana do svibnja 2020.
godine, jest 360.675 kuna, od
kojih su bespovratna sredstva
291.975 kuna. Projekt je sufi-

nanciran iz Europskog fonda
za regionalni razvoj/Europski
socijalni fond, ‘Zajedno do fondova EU’. Njime se želi potaknuti i educirati sve dobne skupine
stanovništva s područja grada
Garešnice da postanu resursno
učinkovito društvo u skladu sa
smjernicama Europske komi-

sije vezanima za gospodarenje
otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
S tim ciljem bit će provedeno još
nekoliko aktivnosti kao što je izdavanje promo letaka i brošura
na temu otpada - kako spriječiti
nastanak, odgovorno postupati
i odvojeno prikupljati otpad. Također, bit će naglašeni postupci
kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. U sklopu projekta,
s kojim će građani biti upoznati i
pomoću medija, bit će uspostavljena mrežna stranica o gospodarenju otpadom na području
grada Garešnice, održat će se radionice i edukacije, ali i školska
natjecanja u izradi kreativnih
stvari. Projekt ‘Edukacijom do
podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša na području grada
Garešnice’ započeo je u rujnu i
trajat će do svibnja 2020. godine. Nositelj projekta je Grad
Garešnica.

PROMO
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BJELOVAR

Račun Grada je u plusu
Očekuje se uplata dugovanja prema Gradu pa neće biti potrebno do
kraja godine podići predviđeni kredit

Iza nas je zadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

Tradicionalno

Održan Božićni
gala koncert
Već šesnaest godina Bjelovarčani na samom kraju godine uživaju u Božićnom
gala koncertu na kojem nastupaju poznati hrvatski i svjetski izvođači, a tako
je bilo i ove godine. Pred prepunom
Dvoranom europskih prvaka nastupili
su: Maya Azucena, Wayne Ellington,
Antonela Doko, Gelato Sisters, Jura
Pađen, Vedran Jagodić i brojni drugi.
Ponovno je u pratnji izvođačima bio poznati vokalni ansambl ‘Brevis’ iz Osijeka,
a za vrhunsku instrumentalnu izvedbu
pobrinuo se Božićni gala orkestar pod
ravnanjem maestra Alana Bjelinskog.
Svakako valja spomenuti da u orkestru
svira i dosta Bjelovarčana, pa je tim više
ovaj koncert draži našim sugrađanima.
Sama scenografija bila je jednostavna,
ali opet dovoljno glamurozna za ovakav
koncert. Možda bi bilo dobro za neko
novo izdanje uzeti i neki prepoznatljiv
motiv našeg grada te ga time i vizualno
predstaviti kao domaćina ovakvog koncerta. Snimku Božićnog gala koncerta
gledatelji su mogli pogledati na HRT-u
na sam blagdan Božića. Tako su prigodne
blagdanske skladbe mogli vidjeti i čuti
brojni gledatelji. (sk)

U Radničkom naselju

Otvoreno novo
dječje igralište
Gradonačelnik Dario Hrebak obišao je sa
svojim suradnicima novouređeno dječje
igralište i sportsko igralište u Radničkom
naselju, za koje je Grad izdvojio 210 tisuća
kuna.
- Ispunjavamo obećanje koje smo dali na
početku mandata, da ćemo svake godine
izgraditi dva nova igrališta i vjerujemo da
ćemo tim tempom i nastaviti. Nagodinu
kad se konstituiraju novi mjesni odbori i
čujemo njihove potrebe, svakako ćemo ići
u smjeru uređenja igrališta u i onim sredinama koje ih dugo iščekuju. Želja nam je
da djeca s cijelog područja našega grada
imaju primjerene i podjednake uvjete za
život i igru. Kako će ovo igralište koristiti i
djeca iz obližnjeg dječjeg vrtića, tim je značajnije bilo njegovo uređenje - zaključio je
gradonačelnik. (sk)

Odgođena odluka o
prijenosu vlasništva

Županija želi da se prva vlasništva na zgradi bivšeg
učeničkog doma prenesu na Dom učenika srednjih škola

Besplatne radionice na zimskim praznicima
Prošli tjedan predstavnici Grada Bjelovara, Pučkog otvorenog učilišta i knjižnice ‘Petar Preradović’
predstavili su besplatne radionice za djecu na kojima će oni moći i nešto novo naučiti tijekom zimskih
praznika. Tako je Zvjezdana Galkowski iz POU-a Bjelovar rekla da od 7. do 11. siječnja organiziraju informatičku radionicu za djecu od sedam do deset godina. Na radionicama će djeca moći naučiti o programiranju microbitovima i raditi u programima za stvaranje digitalne animacije, igrica i zabavnog sadržaja.
Na predstavljanju su govorili i ravnatelj Marinko Iličić i Vjeruška Štivičić s dječjeg odjela bjelovarske
knjižnice. Oni su istaknuli da knjižnica dugi niz godina organizira zimske radionice kako bi djeca
kvalitetno ispunila vrijeme na praznicima. Isti tako pripomenuli su da je knjižnica i sama nabavila
microbitove i e-čitače te tako pridonosi digitalizaciji društva. Vjerujemo da će brojna bjelovarska
djeca svoje vrijeme provesti na nekoj od radionica i tako dodatno nešto novo naučiti. (sk)

Gotova je studija održive mobilnosti grada Bjelovara
koju je pripremio s Prometnim fakultetom iz Zagreba

Predstavljanje javnosti
već nakon blagdana Upaljena četvrta

Čast da zapali zadnju adventsku svijeću pripala je gradonačelniku Dariju Hrebaku

U iščekivanju Božića

Predviđa se korištenje novih tehnologija i inovativnih
rješenja koja se još nisu koristila u Hrvatskoj

N

A

ktualnim satom za
koji se javilo samo
troje vijećnika započela je 13. sjednica
Gradskog vijeća. Pitanja su
bila vezana uz buku koju proizvodi Geotermalna elektrana u
Cigleni, telekomunikacijskom
odašiljaču u Trojstvenom Markovcu te još nekim problemima
uz komunalnu infrastrukturu i
izgradnju dječjeg vrtića u Gudovcu. Pročelnici za financije
Mireli Bašić bilo je postavljeno
i pitanje o planiranom kratkoročnom zaduživanju koje
je predviđeno u iznosu od pet
milijuna kuna, kao i stanju
računa Grada. Ona je u odgovoru rekla da se očekuje uplata
dugovanja prema Gradu i da
možda i neće biti potrebno do
kraja godine podići predviđeni
kredit, a račun Grada je u plusu gotovo 1,5 milijuna kuna.
Vijećnik Mrzlečki upitao je za
postavljanje kamera na javnim
površinama, na što mu je pročelnik Markovinović odgovorio

Sve odluke donesene su brzo i
jednoglasno

da će nagodinu grad postaviti
kamere na dvadesetak lokacija.
Nakon aktualnog sata vijećnici
su sve odluke iz dnevnog reda
jednoglasno usvojili, a posebno
su se zadržali na odluci kojom
je Grad Bjelovar trebao prenijeti pravo vlasništva učeničkog
doma na Županiju. U raspravi
je spomenuto da je izračunato
kako je Grad u posljednjih deset godina s više od 25 milijuna kuna financirao županijske
projekte koji se nalaze na području grada, ali su i dalje pod

Nije se dugo čekao
odgovor iz Županije
Nakon održane sjednice Gradskog vijeća na kojoj su
vijećnici jednoglasno odlučili da će se odgoditi odluka
o prijenosu prva vlasništva na zgradi bivšeg učeničkog
doma na Dom učenika srednjih škola, stigao je i odgovor župana Damira Bajsa. On je u svojem dopisu izrazio
žaljenje zbog odluke jer bez prijenosa vlasništva oni
se ne mogu javljati na natječaje za obnovu zgrade. Isto
tako rekao je da je Županija spremna sjesti s Gradom i
dogovoriti što će biti s tom zgradom. (sk)
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skrbi Županije. Spomenuto je
da u centru grada postoji zgrada u vlasništvu Županije koja bi
se mogla prenamijeniti u studentski dom, koji je gradu kao
sjedištu veleučilišta neophodan
kako bi se ono još više moglo
razvijati. Gradonačelnik Hrebak spomenuo je da je u vezi
s tim zatražio sastanak sa Županijom još prije dva mjeseca,
ali odgovora još nema. I dok se
čeka sastanak, iz Županije stiže
zahtjev da se svega toga odreknemo u njihov korist. Vijećnici
koji su se javili za riječ predložili su da se odluka o prijenosu
prava vlasništva odgodi za tri
mjeseca. S tim prijedlogom
jednoglasno su se složili i ostali
vijećnici te je donesen zaključak da se prije konačne odluke
svakako mora održati sastanak između Grada i Županije.
Sjednica je završila prigodnim
obraćanjem svih klubova kojem
su građanima zaželjeli dobre
želje za predstojeće blagdane.

Slaven Klobučar

akon što je Grad Bjelovar
prije nekoliko mjeseci pokrenuo suradnju s Prometnim fakultetom iz Zagreba i
s prof. Marko Ševrovićem od kojih je naručio izradu studije ‘Plan
održive mobilnosti na području
grada Bjelovara’, potvrđeno je da
je studija gotova i javnosti će biti
predstavljena nakon blagdana.
Ovom studijom predviđeno je
upravljanje prometom na području grada novim tehnologijama i inovativnim rješenjima koje
se još nisu koristila u Hrvatskoj, a
većina njih se već odavno koristi
u stranim državama i postala je
standard za upravljanje svim oblicima prometa. Kako je automobil već odavno postao potreba, a
ne luksuz, tako se i na području
Bjelovara mogu vidjeti gužve i
prometni čepovi posebno u saj-

menim danima, odnosno najviše četvrtkom i subotom. No zbog
broja vozila i ostalih sudionika u
prometu, to više nije pravilo te je
potreba za rješenjem bila nužna.
Iz prvih objavljenih prijedloga
posebno je zanimljivo prihvaćen
prijedlog uređenja korza, kao

Sve ide prema planu

Prvi sloj asfalta pokazuje
da se radovi bliže kraju
Kako je i najavljeno kad se ušlo u radove proširenja ceste od
Gudovca prema Farkaševcu da će radovi biti gotovi do kraja
ove godine, izvođači radova su poštujući zacrtane rokove pri samom kraju s radovima. Očekuje se polaganje završnog asfaltnog
sloja, koji će biti postavljen čim to dopuste vremenske prilike.
Podsjetimo, radovi na ovoj prometnici bili su nužni kako bi se ona
proširila i prilagodila za veći prihvat vozila, te će se njezinom rekonstrukcijom omogućiti otvaranje brze ceste koja je stigla do Farkaševca, a preko ovog spoja Bjelovarčanima će se skratiti putovanje prema
Zagrebu za nekih petnaestak minuta. Kako nam je potvrđeno, svi
ostali radovi bit će završeni do proljeća kada će se i otvoriti brza cesta
za prometovanje. Kako su u državnom proračunu za sljedeću godinu
osigurana sredstva za nastavak gradnje Podravsko-bilogorskog ipsilona, nadamo se kako će Bjelovar uskoro postati puno bliži Zagrebu
i znatno bolje povezan s ostatkom naše zemlje. (sk)

centralne gradske šetnice koja bi
se popločila kockama, a drveće bi
se posadilo po njegovoj sredini.
Na društvenim mrežama povela
se rasprava o kafićima i terasama koje se sada nalaze na korzu
i kako će to biti riješeno. Gradonačelnik je rekao da rješenje postoji i javnost će s njim biti upoznata na predstavljanju studije.
Nakon što se studija predstavi, krenut će se s pripremama
kako bi se njezine preporuke
počele primjenjivati na terenu,
odnosno optimizirati promet
motornih vozila, uređenje parkirališta, ali i unapređenje kretanja biciklista i pješaka, kao
i korisnika javnog prijevoza.
Ova studija koristit će se i za
prijavljivanje određenih projekata na sredstva iz EU fondova.
Slaven Klobučar

adventska svijeća

U

subotu su pred katedralom svete Terezije
Avilske zadnju adventsku svijeću zapalili biskup
Vjekoslav Huzjak i gradonačelnik Dario Hrebak, u pratnji zamjenika gradonačelnika
Igora Brajdića, predsjednika
Gradskog vijeća Ante Topalovića i direktorice TZ-a Bilogora-Bjelovar Ane Kelek. U
glazbenom dijelu nastupio je
katedralni zbor koji je izveo
prigodne skladbe. Nakon paljenja zadnje adventske svijeće biskup je sa suradnicima
prošetao centrom grada i s
božićnim pjevačima otpjevao
božićne pjesme. Ušli smo u zadnji tjedan manifestacije ‘Advent u Bjelovaru’ koja završava dočekom Nove godine koji

je organiziran na paviljonu.
Kako nam potvrđuju iz Gradskog muzeja, postav ‘Božić naš
bilogorski’ obišli su brojni posjetitelji, što svjedoči da naši
sugrađani čuvaju naše običaje
i tradiciju. Isto tako iz TZ-a Bilogora-Bjelovar potvrđuju da
su zadovoljni što su sve programe i koncerte obilazili brojni
sugrađani i da su posebno
ponosni na postav jaslica izrađenih od prirodnih materijala
koje su stalno bile posjećene.
Bez obzira na neke neodgovorne pojedince koji su uništavali
dijelove postavljenih izložaka
po gradu, ipak se može zaključiti da je puno više onih koji
su iznimno zadovoljni ovogodišnjom pripremom grada za
božićne blagdane. (sk)

Osigurane stipendije pomoći će u studiranju

Grad Bjelovar će deset mjeseci
isplaćivati po 800 kuna za 33 studenta
Za studente koji su zadovoljili kriterije za dodjelu stipendija koje je Grad Bjelovar osigurao u ovoj
akademskoj godini svakako će s financijske strane
biti olakšano studiranje. Njih 33 će svaki mjesec na
svoj žiro-račun dobiti po 800 kuna. Prilikom potpisivanja ugovora zamjenica gradonačelnika Valna
Bastijančić Erjavec napomenula je da je želja Grada
pomoći studentima u njihovu obrazovanju i da je u
planu da se broj odobrenih stipendija sljedeće godine poveća, pogotovo u deficitarnim zanimanjima.
S odobrenim stipendijama zadovoljni su i studenti jer će njihovim roditeljima ovaj iznos ra-

steretiti kućni budžet, a njima pomoći u plaćanju
stanarine, o čemu je Nikolina Solić s prve godine
Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu rekla:
- U Zagrebu živim kao podstanar i svaka kuna
dobro dođe. Ako ne dobijete dom, osuđeni
ste na podstanarstvo, a cijene najma stanova su nenormalne. Gradska stipendija svakako će mi biti od velike pomoći u studiranju.
S njom se slaže i Krešimir Šolaja, student Elektrotehnike i računarstva, koji kaže da su cijene najma
stana i režija dosta visoke i svaka kuna dobro dođe
prilikom studiranja. (sk)

10

Nezavisni tjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

DARUVAR
Na gradskom trgu glazba
sastava ‘Star’, kuhano
vino i vatromet

U

Osnovnoj školi Vladimira Nazora otvoren
je takozvani ‘Kutak u
školi koji svatko voli’,
ostvaren projektom koji je sufinancirala Nacionalna zaklada za
razvoj civilnog društva. Naime, u
toj je školi od ove godine uz potporu Grada Daruvara organiziran dnevni boravak za učenike
u kojemu mogu provoditi vrijeme nakon nastave do susreta
s roditeljima, odnosno odlaska
kući. A kako bi ga u ugodnom
okružju osim u učenju provodili i kreativno, pokrenuta je
akcija ‘Kutak u školi koji svatko
voli’, u okviru koje je u matičnoj
zgradi u Gajevoj i područnoj
u Frankopanskoj ulici prostor
dnevnog boravka uređen tabureima, policama za knjige i
vrećama za sjedenje, izrađenima od recikliranih materijala.
Provodeći projekt, škola je
pozvala i građane koji su se u

Besplatan PlayStation
i Wii, turnir u ‘Čovječe,
ne ljuti se’
Kako bi zimske praznike najmlađi Daruvarčani proveli družeći se u Pučkoj
knjižnici i čitaonici Daruvar, knjižnica im
je pripremila aktivnosti. Budući da je zima,
bit će riječ o aktivnostima u prostoru knjižnice pa će gradska djeca imati ‘non-stop’
besplatan PlayStation 4 i Nintendo Wii, no
kako bi napravili kvalitetan odmor od igrica, kojima se, poznato je, ne valja predugo
zabavljati, pripremljene su i društvene igre,
među kojima i je turnir u vječnoj ‘Čovječe,
ne ljuti se’, zakazan za utorak 8. siječnja u
11 sati. (mp)

GRAD DARUVAR

Vrijednost i učinak projekta kojim se prvenstveno željelo učenicima
uljepšati boravak od kraja nastave do odlaska kući višestruki su

Pučka knjižnica i čitaonica

Dnevni boravak
za učenike uređen
tabureima,
policama za knjige
i vrećama za sjedenje, izrađenima
od recikliranih
materijala....

velikom broju odazvali donirajući materijale koje je moguće
upotrijebiti u izradi namještaja, poput plastičnih boca,
starih traperica, potom starih
igračaka punjenih stiropornim
kuglicama ili starih vreća za sjedenje. Osim što se tako prostor
dnevnoga boravka nastojalo
učiniti ugodnijim za prebivanje, istovremeno je povećana
svijest lokalne zajednice o mo-

gućnosti recikliranja, educirani
su učitelji i učenici o važnosti
recikliranja u zaštiti okoliša, razvijena nova znanja i vještine te
kreativnost kod djece i odraslih
pomoću edukativnih radionica i radionica izrade taburea,
vreća za sjedenje, cvjetnjaka.
Povećana je suradnja s lokalnim
udrugama, ali i volonterizam,
odnosno aktivno volonterstvo
uključivanjem lokalne zajednice u građansku akciju. Prilikom
otvorenja kutka održana je kratka prezentacija svih aktivnosti
provođenih od početka projekta 21. rujna do otvorenja kutka,
dok su učenici i njihovi učitelji
pripremili priredbu za sve uzvanike. Na kraju svečanosti nije
izostala i podjela zahvalnica svim
lokalnim tvrtkama, udrugama i
institucijama koje su pomogle
da se realizira građanska akcija
‘Kutak u školi koji svatko voli’.
Michael Palijan

U okviru ‘Božićne čarolije’

Večeras u 18 sati

Večeras će u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Daruvaru s početkom u 18 sati biti
održan dobrotvorni koncert. Nastupit će
Hungarike - pjevačka skupina Zajednice
Mađara Daruvara, koja je sa Župom sv.
Antuna Padovanskog ujedno i organizator koncerta. Potom nastupa i Pjevački
zbor Udruge Nijemaca i Austrijanaca
Sirač, Župni zbor crkve sv. Antuna Padovanskog i zbor ‘Umirovljenik’ Matice
umirovljenika Daruvar. Novac prikupljen koncertom bit će upotrijebljen za
uređenje te crkve. (mp)

Dobrodošle su plastične boce, stare traperice, potom stare igračake punjene
stiropornim kuglicama ili stare vreće za sjedenje...

Svečano otvoren ‘Kutak
u školi koji svatko voli’

Kao i u drugim gradovima i općinama
diljem Lijepe Naše, Daruvarčani će i ove
godine već tradicionalno Novu godinu
dočekati na glavnom gradskom Trgu
kralja Tomislava. Turistička zajednica
Daruvar-Papuk i Grad Daruvar pripremili su glazbenu poslasticu u obliku glazbenoga sastava ‘Star’, dok će se sudionici
najluđe fešte u godini na gradskom trgu
moći počastiti ponudom lokalnih ugostitelja, koji će kao i proteklih godina za
tu priliku osigurati promotivne cijene
kuhanoga vina. Veselica traje od 22 sata
31. prosinca do 2 sata iza ponoći prvoga
dana nove godine. Točno u ponoć nad
Daruvarom će se nadviti i bogat vatromet. (mp)

I ove godine koncert ‘Daruvarčani Daruvarčanima’

GRAD DARUVAR

Dobrotvorni koncert za
dovršetak uređenja crkve
sv. Antuna Padovanskog

Donirani materijali građana

Uspješno završen projekt uređenja dnevnog
boravka u OŠ Vladimira Nazora Daruvar

Doček Nove godine
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U okviru ‘Božićne čarolije’, blagdanskog programa koji su u suradnji s brojnim gradskim udrugama i institucijama pripremili Grad Daruvar
i Turistička zajednica Daruvar-Papuk, održan
je adventski koncert ‘Daruvarčani Daruvarčanima’. Koncert znakovitoga naziva svake godine
pripreme domaći izvođači pa su ih i ove godine u kinodvoranu Pučkog otvorenog učilišta
Daruvar došli pogledati i poslušati brojni sugrađani. U do posljednjeg mjesta ispunjenom
gledalištu posjetitelji su uživali u muziciranju i
pjevanju Puhačkog orkestra Grada Daruvara,
Trija Baptističke crkve u Daruvaru, Zbora Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar i Ženskog
pjevačkog zbora Češke besede Daruvar. Na koncertu su bile i zamjenica gradonačelnika i ravnateljica Glazbene škole Vanda Cegledi i predsjednica Gradskog vijeća Snježna Sabo. (mp)

Kod planinarskog doma Petrov vrh tragično preminuo Slavko Pokorny

Otišao spiritus movens i predsjednik PD-a Petrov vrh
U ponedjeljak je na gradskom groblju u Daruvaru sahranjen Slavko Pokorny, predsjednik
Planinarskoga društva Petrov vrh. Pokorny je,
naime, u četvrtak 20. prosinca preminuo nesretnim slučajem upravo na prostoru planinarskoga doma na Petrovu vrhu, kamo se toga dana
sam uputio. Veliki je to gubitak za planinarsko

društvo, ali i daruvarsku zajednicu uopće. Naime, 58-godišnji Pokorny je bio spiritus movens
planinara i njihovih brojnih aktivnosti, poput
poznatog daruvarskog skijališta, ali je bio i vrlo
aktivan vatrogasac član natjecateljske ekipe
DVD-a Daruvar, višestruki darivatelj krvi i član
Vijeća češke nacionalne manjine. (mp)

U trećem, posljednjem ovogodišnjem navratu,
uručeno 24 pomoći za opremu novorođenog djeteta

Grad Daruvar ove godine izdvojio
186.000 kuna za novorođenčad
U trećem krugu dodijeljene naknade za 24 novorođene
djece u gradu, a ukupno ove godine uručene potpore za 72
djece. Prednjače obitelji s dvoje djece

D

aruvarski gradonačelnik
Damir Lneniček prošloga je tjedna sa zamjenicom Vandom Cegledi razveselio
roditelje 24 novorođene gradske djece uručivši im pomoć za
opremu novorođenog djeteta.
Treća je to dodjela pomoći ove
godine u okviru koje su roditelji
12 djevojčica i isto toliko dječaka
u Daruvaru primili gradsku pot-

poru ukupnoga iznosa 60.000
kuna, koje će im pomoći u nabavci dječje opreme i potrepština za njihove prinove. Od ove
godine naknade za novorođenu
djecu u Daruvaru su povećane.
Do sada su iznosile 1000, 1500
i 3000 kuna za prvo, drugo,
odnosno treće i svako sljedeće
dijete, dok je od početka ove godine veći dio naknada povećan

pa je tako za drugo dijete povećana na 3000, a za treće i svako
sljedeće dijete na 5000 kuna.
U posljednjem krugu dodjele
naknadu je primilo 12 obitelji
za drugo, devet za prvo te tri
obitelji za treće, odnosno svako
daljnje dijete, dok je ove godine
ukupno najveći broj gradskih
pomoći za opremu novorođenog djeteta otišao je upravo u
ruke obitelji s dvoje djece. Naime, od ukupno 72 djece, koliko
ih je primilo pomoć za opremu,
11 obitelji je dobilo naknadu
za treće i svako sljedeće dijete,
35 obitelji za drugo dijete, dok
je naknadu za prvo dijete ove
godine u Daruvaru primilo 26
obitelji. Time je iz gradskoga
proračuna izdvojeno 186.000
kuna. Grad Daruvar naknadu
za opremu za novorođeno dijete već tradicionalno dodjeljuje
desetak godina. (mp)

Finale ‘Božićne čarolije’

Novi uspjeh učenika

Koncert vokalnog ansambla
crkve i ‘Susret generacija’

Sedmo mjesto na
europskom natjecanju

Iako je većina sadržaja ovogodišnje bogate ‘Božićne čarolije’ već održana u proteklom vremenu, u
sklopu programa još su dva događaja najavljena za
subotu 29. prosinca. U 19 sati u crkvi Presvetoga
Trojstva nastupit će vokalni ansambl te crkve, dok
će se s početkom 20 sati u Hrvatskom domu održati već nekoliko godina vrlo popularan takozvani
‘Susret generacija’. Riječ je o događaju koji podsjeća na sjajne dane tamošnjega Kluba 39, u kojemu
su uživale generacije osamdesetih godina prošloga
stoljeća. Nekada tinejdžeri, danas ljudi srednjih
godina oživljavaju uspomene na sjajno provedene
dane u tom klubu uz glazbu uz koju su odrastali,
zabavljali se, zaljubljivali i provodili. (mp)

Brojnim uspjesima na raznim domaćim i inozemnim natjecanjima svojih učenika Ekonomska
i turistička škola Daruvar pribrojila je još jedan.
Naime, na europskom natjecanju ‘Učionice za
potrošače’ učenice te škole su za svoj videovodič o najboljem školskom putovanju u Europi nazvan ‘See you in Prague’, osvojile sedmo
mjesto i opremu za školu u vrijednosti 1000
eura! Na sjajnom uspjehu uprava škole čestitala
je uspješnim učenicama Antoniji Vondri, Greti Špančić, Martini Stari, Ivi Sommer, Tamari
Kadlec i Klari Bahnik. Naravno, dio zasluge za
nagradu pripada i mentorima Kseniji Škorić i
Ivanu Hodžiću. (mp)

Novi ugovori za
stipendije učenike
i studente

Paušalni porez
po krevetu ostaje
300 kuna

Gradonačelnik Damir Lneniček u
prisutnosti svoje zamjenice Vande
Cegledi potpisao je ugovore s 12
budućih daruvarskih stipendista
i njihovih roditelja koje će Grad
Daruvar stipendirati tijekom njihova školovanja. Stipendije Grad
Daruvar dodjeljuje tijekom deset
mjeseci tijekom školske, odnosno
akademske godine i to od rujna
do lipnja za učenike te od listopada do srpnja za studente. Studentske stipendije iznose 1000
kuna, dok su učeničke 500 kuna
mjesečno. Gradonačelnik je pritom svim stipendistima, među
kojima je bilo petero učenika i
sedmero studenata čestitao i zaželio što uspješnije školovanje. (mp)

Grad Daruvar je sukladno izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak bio
dužan donijeti odluku kojom
će propisati visine paušalnog
poreza po krevetu, odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu,
koje ne mogu biti manje od 150
ni veće od 1500 kuna. Tako je
određeno da će paušalni porez
po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području grada Daruvara iznositi
300 kuna, koliko je i dosad bio.
Tu je odluku potvrdilo i daruvarsko Gradsko vijeće. Da
odluka nije bila donesena, po
sili zakona taj bi porez bio u
visini 750 kuna. (mp)

Božićni sajam u Daruvaru

Na Trg kralja Tomislava
stigao i Djed Božićnjak

Božićni sajam na Trgu kralja
Tomislava održan od prošloga
četvrtka do ponedjeljka donio
je bogat program. Osim što su
na štandovima posjetitelji mogli kupiti proizvode i poklončiće
lokalnih OPG-ova, bilo je kazališnih predsava, Moto mrazevi
su dijelili darove potrebitoj djeci. Nastupio je Klub SKOK Daruvar, potom vilenjaci, a na trg
je svratio i Djed Božićnjak koji
je dijelio darove djeci Daruva-

ra. Za građane Daruvara i sve
posjetitelje bio je pripremljen
riblji paprikaš. Sve je začinjeno
i živim svirkama lokalnih sastava. Božićni koncert u organizaciji ČOŠ J. A. Komenskog i ČB
Daruvar održan je u Češkom
domu. Koncertom su učenici
prezentirali svoj rad u sklopu
škole i izvannastavnih aktivnosti, a članovi ČB-a Daruvar
kulturu te nacionalne manjine
u Daruvaru. (mp)

Novi zakon o komunalnom gospodarstvu

Parkiranje od nagodinu u
ingerenciji Gradske tržnice
Usklađujući ih s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Grad
Daruvar izmijenio je Odluku o komunalnim djelatnostima i onu o komunalnom doprinosu. Izmjenama prve, prema objašnjenju pročelnika
za gospodarstvo Ratka Vukovića, Grad usluge parkiranja na uređenim
javnim površinama povjerava Gradskoj tržnici, dok se druga izmjena
odnosi na dimnjačarske poslove, koji se više neće obavljati po principu
koncesije, već na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Usklađenje Odluke o komunalnom doprinosu s novim zakonom
donosi manje izmjene, tako da u 95-postotnom udjelu ostaje iste, a
najvažnije je da se izmjene ne odnose na cijene i pet već utvrđenih
zona, rekao je Vuković. (mp)
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ČAZMA

Financira Europski socijalni fond i državni proračun
3 milijuna kuna za 30 mjeseci provedbe produljenog
rada dječjeg vrtića do 21 sat

U Dječjem vrtiću Pčelica počinje novi projekt ‘Za čazmanske mališane zajedno’

Djeca u vrtiću mogu boraviti do 21 sat

Ne propustite tradiciju Božića na selu

12. Bojani Božić u Bojani
A

kademski slikar Franjo Matešin sa svojom obitelji u Bojani, već 12. godinu
organizira poseban i jedinstven ugođaj
između Božića i Nove godine. U parku oko Galerije u tipičnom seoskom ambijentu s jaslicama i amfiteatrom, tradicijska je božićna rasvjeta
bez struje. Kako bi se dočarao najljepši Božić na
selu, sve je osvijetljeno svijećama i lampašima.
Nešto sasvim suprotno od ‘Božićne priče’ u Grabovnici gdje milijuni lampica prikazuju drugačiji festival svjetla. Zato mnogi posjetitelji prije
ili poslije Grabovnice svrate i u Bojanu kako bi
se prisjetili božićne tradicije na selu. Ove godine
razloga je još više: posebni dio izložbe knjiga,
crteža, karti, postera te mnogo opreme za snimanje videonajave projekta znanstveno-fantastične trilogije ‘Izgubljeni snovi’, čiji je autor sam
Franjo Matešin. ‘Bojani Božić u Bojani’ može se
razgledati do 30. prosinca od 16 do 20 sati. (fj)

Dulje radno vrijeme znači i novo zaposlenje za tri odgojitelja, kao i pomoćne kuharice i
spremačice na pola radnog vremena, a tu su i stručni suradnik pedagog, logoped i psiholog

N

akon višemjesečnih
priprema, 1. siječnja
2019. godine u Dječjem vrtiću Pčelica
počinje provedba projekta ‘Za
čazmanske mališane zajedno’
, najavila je ravnateljica vrtića
Martina Kovač i gradonačelnik
Dinko Pirak proteklog četvrtka. Riječ je o projektu koji su
na natječaj ‘Vrtić za skladniji
život’, zajednički prijavili vrtić
i Grad, a uz pomoć čazmanske
Razvojne agencije, s tri milijuna
kuna u cijelosti se financira iz
Europskog socijalnog fonda i
proračuna države. Projekt će se
provoditi 30 mjeseci, s produljenjem rada vrtića do 21 sat. Na
temelju ankete i upisa, 23 obitelji izrazile su potrebu za produljenje radnog vremena vrtića
otvaranjem dodatnih programa te uslugama pedagoga,
psihologa i logopeda za djecu.

Uskoro počinje i
dogradnja zgrade
vrtića
Uz ovaj projekt istodobno traju i
pripreme za dogradnju i obnovu
zgrade vrtića, kojom će se dobiti
prostor za dodatne dvije skupine
djece te povećati kuhinja i praonice. Sav namještaj bit će zamijenjen novim. Taj je projekt vrijedan
čak 6,3 milijuna kuna, a taj novac je
došao u Čazmu zahvaljujući prijavi
na natječaj Mjera 7.4.1., Europskog
fonda za ruralni razvoj, rečeno je
na skupu u vrtiću. (fj)

Cilj ovog projekta je usklađivanje privatnog i poslovnog života
obitelji s djecom s mogućnošću boravka djece do deset sati
dnevno, a potiče se roditelje i
na važnost predškolskog obrazovanja i promicanje pravilnog

Grad plaća dvije trećine troškova po djetetu
Ukupno vrtić godišnje pohađa oko 157 djece i dvadesetak polaznika
male škole. Unatoč povećanju troškova, Grad Čazma nije povećavao
cijenu korisnicima vrtića već više od deset godina. Od ukupne ekonomske cijene Grad snosi više od dvije trećine troškova po djetetu. Otkada
postoji Dječji vrtić u nadležnosti Grada, nema liste čekanja, pohvalio se
gradonačelnik Pirak. (fj)

rasta i razvoja od najranije dobi.
- Za provedbu popodnevnog
rada zaposlit će se tri odgojitelja na puno radno vrijeme,
pomoćna kuharica i spremačica na pola radnog vremena,
te stručni suradnik pedagog,
logoped i psiholog, čime će se
pružiti jednake mogućnosti
u rastu i razvoju djece s posebnim potrebama - napomenula je ravnateljica Kovač.
Odgojitelji i stručni suradnici
će u sklopu projekta sudjelovati na više od 20 edukacija i osposobljavanja kako

Završila prva faza obnove Doma u Grabovnici

Stigla i sportska oprema
kao božićni dar Grada
Zahvaljujući izvođaču radova, koji se strogo pridržavao rokova, obnova doma u Grabovnici za potrebe
sportske dvorane Područne škole Grabovnica završena je u prvoj fazi, planiranoj do kraja ove godine.
Ugrađena je nova stolarija, unutarnja i vanjska. Zamijenjena je kompletna elektroinstalacija, ugrađeni
su štedni LED paneli i završeni soboslikarski radovi.
U cijelom Domu pripremljena je i podloga za parket
koji će križevački izvođač radova početi postavljati odmah nakon zime, početkom 2019. godine.
Kao božićni dar u Dom je prošli tjedan već stigla
i sportska oprema, koju je kupio Grad Čazma za
20.000 kuna. Oprema sadrži takozvani švedski sanduk, odskočne daske, švedske ljestve,

kozlić, lopte, grede i druge sprave za tjelesni
odgoj koje će već od proljeća iduće godine moći
koristiti tridesetak učenika od prvog do četvrtog razreda tamošnje Područne škole, koja
djeluje u sastavu čazmanske Osnovne škole.
Obnova, odnosno prenamjena Doma provodi se po
projektu ‘U igri i učenju zajedno’, za koji je Grad Čazma ostvario novčanu potporu u iznosu od 200.000
kuna i to na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Programa
održivog razvoja lokalne zajednice. Kako su ukupni
troškovi obnove procijenjeni oko 600.000 kuna,
razlika od 400.000 kuna bit će podmirena iz Proračuna Grada Čazme. (fj)
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bi se podigla razina kvalitete
usluga, a nabavom potrebne
opreme, omogućit će se izvođenje dodatnih programa za
djecu - sportskog i dramskog.
Grad Čazma stalno ulaže u
razvoj ranog i predškolskog
te školskog odgoja i obrazovanja, čime svojim građanima želi omogućiti kvalitetniji
život i preduvjete za ostanak
na ovom području, pa je gradonačelnik Pirak podsjetio i
na neka dosadašnja ulaganja.
-Prije tri mjeseca završila je obnova postojećeg dijela zgrade

vrtića, s utrošenih pola milijuna
kuna, 300.000 kuna financiralo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku, a ostatak podmirio
Grad Čazma. Tom su prilikom
u četiri prostorije zamijenjeni
stropovi i rasvjeta, obnovljeni
podovi, a sportska je dvorana
sanirana od utjecaja vlage. Ali i
to nije sve. U vrtić se ulagalo intenzivno od 2010. godine kada
je u energetsku obnovu Grad
Čazma uložio oko dva milijuna
kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije 350 tisuća kuna. Projekt
‘Za čazmanske mališane zajedno’ tako je samo jedan u nizu
projekata kojima želimo podići
nivo usluge našeg dječjeg vrtića
i kvalitetu rada u ovoj ustanovi - zaključio je gradonačelnik
Pirak i podsjetio da će od ove
do 2020. godine u čazmanski vrtić biti uloženo ukupno
više od deset milijuna kuna.
Predsjednik Upravnog vijeća
vrtića Branko Novković posebno je zahvalio Razvojnoj agenciji i Gradu na stručnom radu i
pomoći, od ponude na natječaj
do početka provedbe projekta.

Franjo Jagatić

‘Šliperi’ i veliki vatromet

Za Doček Nove godine bogat
program za djecu i odrasle
Ususret dočeku nove 2019. godine na središnjem čazmanskom Trgu uz klizalište, Turistička zajednica i Grad Čazma
pobrinuli su se za više zabavnih sadržaja programa za djecu
i odrasle. Nakon što je protekle nedjelje održan vatreni show
i face painting (bojanje dječjih lica), u nedjelju pred nama
u 17 sati slijedi dječja kazališna predstava ‘Doktor smijeha’.
U nastavku glazbeni i zabavni program za djecu, uz ostalo,
ispunit će i biranje super talenta, a 31. prosinca u 12 sati već
tradicionalno je Doček dječje Nove godine. Klizalište će zadnji
dan ove godine raditi skraćeno, samo do 16 sati. Od 21 sat
Čazmancima će se za veselo raspoloženje pobrinuti ‘Šliper
band’. Grad Čazma već tradicionalno svojim sugrađanima
u prvim minutama Nove godine priređuje i veliki atraktivni
vatromet, pa će tako biti i za nastupajuću 2019. godinu. U
Čazmi još jedino doček organiziraju čazmanski umirovljenici
u Domu umirovljenika sa svojim ‘umirovljeničkim’ glazbenim
sastavom. (fj)

Božićno iznenađenje

Predškolci za mame i tate
Polaznici predškole (male škole) u Čazmi
ugodno su iznenadili mame i tate lijepim
programom koji su uvježbali i izveli ususret
božićnim blagdanima. Izradili su i prigodne
darove za roditelje s božićnom čestitkom.
Inače predškola u Čazmi ove godine ima
24 polaznika i traje osam mjeseci. Troškove snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja namjenski za stručnu literaturu,
edukaciju i didaktiku, a osnivač Grad Čazma financira osobu koja vodi predškolu,
roditelji jednokratno na početku plaćaju
radne listove, a tijekom godine potrošni
materijal i još o svom trošku prevoze djecu. (fj)

Odbojka

Čazmanke na pragu
pobjednica jeseni

Folklorna i
glazbena sekcija
Matice umirovljenika

Iduće godine na
turneji Europom
Prošlotjednim nastupom u
moslavačkom mjestu Gornjoj
Jelenski na području grada
Popovače, Folklorna i glazbena
sekcija čazmanske Matice umirovljenika završila je uspješno
svoju prvu godinu. Od osnivanja u proljeće ove godine imali
su čak 12 javnih nastupa u Čazmi, Garešnici, Dubravi, Donjoj
Gračenici, Gornjem Dragancu
te nekoliko u Zagrebu. Planovi
su još ambiciozniji za 2019. godinu. Predsjednik sekcije Ivan
Barbarić Barba, na godišnjoj je
skupštini najavio i veliki broj
nastupa, a kao najatraktivnije
gostovanje u Bruxellesu, Njemačkoj i Sloveniji, za koje se
obavljaju završni razgovori s
pozivačima koji će Čazmancima snositi i sve troškove. (fj)

‘Čuvajmo okoliš zajedno’

Počela provedba zajedničkog projekta
Grada Čazme i Općine Štefanje
Radio emisijom ‘Čuvajmo okoliš zajedno’,
na valovima Super Radija Čazma, protekle srijede, počela je provedba medijskog
dijela projekta informativno-izobraznih
aktivnosti o gospodarenju otpadom na
području Grada Čazme i Općine Štefanje. U emisiji je gostovala profesorica i
prodekanica Veleučilišta Velika Gorica
Sanja Kalambura, direktor tvrtke Komunalije Čazma Ivan Beljan i predsjednik
udruge ‘Plavo nebo’ iz Popovače Vladimir
Skočić. Tema ove uvodne emisije bila je
s posebnim naglaskom na sprječavanje
nastanka otpada, pravilno odvajanje i
kompostiranje u kućanstvima i ponovnu
uporabu predmeta,
kao važni preduvjet
smanjenja otpada,
koji se odvozi na odlagališta, odnosno
reciklažna dvorišta
Govorilo se i o drugim aktualnostima

vezanim uz ukupno gospodarenje otpadom, važnim za sve građane grada
Čazme. U cilju upoznavanja što većega broja građana Čazme i Štefanja s
obvezama koje nam nalaže Europska
unija u gospodarenju otpadom, govorilo se i u emisiji jedne lokalne televizije.
Ovo su bile tek prve radijske i televizijske emisije, a za trajanja ovog projekta
predviđeno je pripremiti ih i emitirati još
tijekom sljedeće godine. Kako bi se postigli planirani ciljevi, pripremat će se još
edukacijske tribine, predstave za djecu
i natjecanja u školama, radijske i internetske reklame, te
izraditi letci i plakati.
Provođenje čazmansko-štefanjskog projekta sufinancira se
sredstvima Europske
unije iz Kohezijskog
fonda u ukupnom
iznosu od 309.639
kuna. (fj)

U pretposljednjem kolu jesenskog prvenstva u Odbojkaškoj regiji sjever, odbojkašice prve postave ŽOK-a Čazma na
domaćem su parketu s 3:0 lako pobijedile drugu postavu ŽOK-a Daruvar. Čazmanke su cijelo vrijeme utakmice držale
kontrolu nad lebdećom loptom, pa tri
nova boda ni u trenutku nisu dolazila
u pitanje. U svih sedam odigranih utakmica čazmanske odbojkašice ne znaju
za poraz. S maksimalnim brojem bodova
vodeće su u skupini među devet ekipa.
Ako u zadnjem kolu ‘padne’ ŽOK Lipa
u Pakracu, Čazmanke će biti pobjednice
jesenskog dijela prvenstva. (fj)

Božićne radosti

‘Usamljeni jahači’ darivali
djecu u Dapcima
Članovi Moto kluba ‘Usamljeni jahači’ razveselili mališane u Dapcima uoči
Božića. Podijelili su šezdesetak poklon
paketa za koje su motociklisti sami prikupili novac. Djeca su im se zahvalila priredbom. Ovo je već sedma godina kako
zaljubljenici u motore darivaju djecu u
Dapcima u povodu božićnih blagdana.
Predsjednik kluba Goran Bradić tom je
prilikom zahvalio djeci i učiteljima na
izvedenom programu i pozvao ih na zajedničko druženje i uoči Božića sljedeće
godine kada će im ponovno dopremiti
lijepe božićne darove. (fj)

GAREŠNICA

Kontinuirano povećanje iznosa
U proračunu za 2019. godinu pripremljeno 680 tisuća
kuna za rad sportskih udruga

ALEN ŠTANDAR

Prošle subote garešničko Srpsko kulturno
društvo Prosvjeta obilježilo je svoju krsnu
slavu svetog Nikolaja i 20. godišnjicu rada
i postojanja. Tom prigodom u Hrvatskom
domu u Garešnici održana je svečana
sjednica, a potom i kulturno-umjetničkim program. U programu su uz domaćina sudjelovali SKD Prosvjeta iz Vojnića,
SKD Prosvjeta Okučani, SKUD Radičević
iz Dalja, Zajednica Mađara iz Dežanovca i
SKD Prosvjeta Mali Gradac. Nakon programa uslijedila je podjela darova djeci. (aš)

Odana počast

Obljetnica pogibije branitelja
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Nazorovoj ulici u Garešnici te kod spomen-obilježja u Subockoj kod Lipika odana
je počast poginulim braniteljima Branku
Birošu, Zlatku Grbavcu, pripadnicima 1.
satnije ZNG Garešnica i Željku Crnkoviću,
pripadniku kutinske 56. samostalne bojne.
Oni su braneći suverenitet Republike Hrvatske poginuli 20. prosinca 1991. godine. (aš)

Obilježavanje

27. godišnjica
domobranskih postrojbi
Članovi garešničkog Hrvatskog domobrana
na Badnjak su molitvom i paljenjem svijeća
obilježili 27. obljetnicu ustroja domobranskih
pukovnija, bojni i satnija, a potom su sudjelovali na misi polnoćki u garešničkoj župnoj
crkvi. Domobranske postrojbe osnovane su
na temelju odluke predsjednika dr. Franje
Tuđmana od 24. prosinca 1991. godine.
Ustrojem operativne zone Bjelovar oformljena je Domobranska satnija Garešnica. (aš)

Č

Nedopustivo je
mljeti kvalitetno drvo!
Na skupštini je rečeno da je mljevenje drva za grijanje
u pelete sada hit, ali da u tom poslu ima nepravilnosti. Naime, ne melju se samo tzv. branjevine nego i
kvalitetno drvo, pa i trupci, a to je nedopustivo. I dok
primjerice u Austriji vade panjeve iz zemlje i melju
ih za ogrjev, kod nas melju kvalitetno drvo. Stoga bi
trebalo češće kontrolirati takve prerađivače - čulo se
na Skupštini garešničke Udruge privatnih šumovlasnika. (aš)

Gradonačelnik ispunio obećanje

gradonačelnik Josip Bilandžija
usmeno je garantirao da će cesta
biti izgrađena u roku. Članovi
Udruge upozorili su da su krađe drva u šumama u porastu, a
Milan Ivančević je naglasio da
se krade više nego ikada. Šumske krađe, rečeno je, najveće su
na području Bršljanice. Kradljivci su razvili čitavu mrežu i
‘napadaju’ i državne i privatne
šume, a drvo odvoze kamionima. Stoga, rečeno je, inspektori
i policajci u suradnji s udrugom
i građanima moraju brže i efikasnije otkrivati šumske lopove.
Hrvoje Gusić, dipl. ing. šumarstva iz županijske Savjetodavne
službe, najavio je novine u dopunama i izmjenama novog Zakona o šumama. Rekao je da će biti
znatno povećane kazne za sječu
trupaca bez doznaka i ostale
prekršaje, a policija i inspektori
pojačano će djelovati. Kad šumovlasnik u potpunosti posiječe
svoju šumu, morat će je zasaditi i
obnoviti u roku od dvije godine.
Alen Štandar

Zadovoljni mještani zahvalili dužnosnicima
Saborski zastupnik Miro Totgergeli, gradonačelnik
Garešnice Josip Bilandžija sa suradnicima, predsjednik
Gradskog vijeća Garešnice Željko Starčević i predstavnici izvođača radova obišli su protekli tjedan nedavno
asfaltiranu Ulicu 30. svibnja u Garešničkom Brestovcu
te razgovarali s tamošnjim mještanima. Riječ je o još
jednom projektu u Garešnici realiziranom uz suradnju
gradskih čelnika s dužnosnicima na državnoj razini.
Treba podsjetiti da je time realizirano još jedno predizborno obećanje gradonačelnika Bilandžije. U znak
su zahvalnosti mještani te ulice dužnosnicima priredili
domjenak u tamošnjem mjesnom domu. (aš)

Garešnički vjernici proslavili Božić

U sklopu rekonstrukcije ulične rasvjete na cijelom gradskom
području u okviru koje su energetski neučinkovite stare lampe
zamijenjene novom štedljivom LED tehnologijom rasvjetu su dobile neke lokacije u gradu koje je do sada nisu imale. To su dionica
između Garešnice i Kajgane, cesta od Malog do Velikog Zdenčaca,
udvostručen je broj rasvjetnih tijela u središnjoj Nazorovoj ulici,
dodatne lampe postavljene su na središnji trg, u gradski park i na
neka raskrižja, a nedavno je osvijetljeno i igralište NK-a Garić. To
je posebno razveselilo mnoge Garešničane koji o tome sanjaju već
više od jednog desetljeća. NK Garić odsad će službene utakmice
moći odigravati i u noćnom terminu. (aš)

Nakon subotnjeg paljenja 4. adventske svijeće na središnjem gradskom trgu doživljen je vrhunac Adventa koji se je dva dana poslije
pretočio u noć Božjega porođenja koje je u garešničkoj Župi Pohoda Blažene Djevice Marije proslavljeno misom polnoćkom i zajedničkim druženjem nakon polnoćke u Pastoralnom centru. Misa
polnoćka i ove je godine služena u prelijepo okićenoj crkvi, a pola
sata prije njezina početka održan je koncert na kojem su božićne
pjesme pjevale Pjevačka skupina Hrvatska žena, MVS Medjuwodje
i župni zbor. Blagdanski stol koji je bio postavljen u Pastoralnom
centru dio je gradske manifestacije ‘Advent u Garešnici’ koja će
sljedeći vikend završiti dvama koncertima FA Zdenac. (aš)

Prva godišnjica Konjičkog kluba Garić iz Garešnice

Iznimna godina za
garešničke jahačice

Novim zakonskim odredbama znatno će se povećati
kazne za sječu stabala bez doznaka

lanovi Udruge privatnih šumovlasnika grada Garešnice, koja ovih
dana obilježava desetu
godinu djelovanja, okupili su se
u Hrvatskom domu i na godišnjoj skupštini razmotrili ostvarene aktivnosti u 2018. te utvrdili
zadatke za 2019. Uvodno su govorili predsjednik Udruge Željko
Đuran i jedan od utemeljitelja
Udruge Milan Ivančević. Kako
je istaknuto, garešnička je Udruga jedina takva na području Županije koja je aktivna. Obnovili
su tri šumske ceste, u što je uloženo 1,5 milijuna kuna, a vode
računa i o biološkoj obnovi. Na
području su Bršljanice zasadili
15 tisuća sadnica hrasta i jasena,
brinu se o zaštiti šuma i provode ostale redovne aktivnosti.
Kompletirali su i u roku predali
dokumentaciju za sufinanciranje nove šumske ceste od Kapelice do tromeđe i Dišnika u
dužini 2400 metara. Gradnju
nove ceste podupire i Grad Garešnica sredstvima proračuna, a

Igralište NK-a Garić dobilo rasvjetu

Želja nam je po prvi put u garešničkom kraju podno
Moslavačke gore organizirati utrku u daljinskom
jahanju, rekla je predsjednica Paula Marinić
ALEN ŠTANDAR

Koncertom obilježili
20. rođendan

Šumskih krađa kao
nikada do sada
ALEN ŠTANDAR

SKD PROSVJETA

Godišnja skupština garešničke Udruge
privatnih šumovlasnika
SKD Prosvjeta Garešnica

15

Nezavisni tjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

ALEN ŠTANDAR

Nezavisni tjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

ALEN ŠTANDAR
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Gradonačelnik Josip Bilandžija na skupštini gradske Sportske zajednice

Dobre vijesti za garešničke sportske udruge

Grad Garešnica povećao
izdvajanja za sport

Sportska zajednica bit će nositelj brojnih
sportskih događanja koja će se u srpnju i
lipnju održavati u povodu Dana grada

U
Radno predsjedništvo na skupštini Konjičkog kluba Garić odisalo je vedrinom

N

ajmlađa garešnička sportska udruga
Konjički klub Garić
prošle je subote proslavio svoj
prvi rođendan. Prije svečanog
domjenka i rezanja slavljeničke torte u lovačkoj kući LU
Srnjak u kapeličkim brdima
održana je skupština kluba na
kojoj je predsjednica udruge
Paula Marinić podnijela izvješće o radu u protekloj godini
te iznijela planove za iduću.
- Prva natjecateljska sezona za
naš klub bila je izvrsna. Nastupili smo u disciplini daljinskog
jahanja u svih šest kola Croatia cupa, Prvenstvu Hrvatske i
državnom prvenstvu za mlade
konje. U klubu imamo devet
aktivnih licenciranih jahača
i deset protekle sezone imali
uspješne polagačice natjecateljskih licenci, devetero aktivnih
licenciranih jahača i deset ko-

nja, a nastupili smo u disciplini
daljinskog jahanja na svih šest
kola Croatia Cupa, Prvenstvu
Hrvatske i Državnom prvenstvu
za mlade konje. Sudjelovali smo
i na seminaru Liz Eaton, treningu endurance jahača na zagrebačkom hipodromu, FEI Level
1 tečaju za trenere daljinskog jahanja s dvoje polaznika i dvoje
pokaznih jahača, te prezentaciji
Ghost sedla u organizaciji naših članova.konja. Sudjelovali
smo i na seminarima, treninzima jahača i tečajevima za trenere - rekla je između ostalog
predsjednica i ujedno aktivna
jahačica kluba Paula Marinić.
Tijekom prošle godine održali
su nekoliko edukativnih radionica za djecu i surađivali s
drugim klubovima. Na skupštini su zahvalili na pomoći
brojnim sponzorima, Gradu
Garešnici i Sportskoj zajednici

te medijima koji su ih redovno
pratili, a posebno je istaknuta i
zasluga trenerice Ljiljane Gagro.
U narednoj godini osim u daljinskom planiraju se natjecati
i u dresurnom i preponskom
jahanju. Educirat će se kako
bi mogli provoditi školu jahanja i terapijsko jahanje, već su
počeli s adaptacijom objekta
i izradom jahališta, a nabavit
će i zaštitnu te jahaću opremu
i potrebne rekvizite. Velika im
je želja po prvi put u garešničkom kraju podno Moslavačke
gore organizirati jednu utrku
u daljinskom jahanju. No, za
to će trebati financijsku pomoć
Grada Garešnice. Na skupštini
je bio zamjenik gradonačelnika
i ujedno predsjednik Sportske
zajednice Željko Rijetković koji
je pohvalno govorio o radu konjičkog kluba i obećao potporu.
Alen Štandar

prostorijama NK-a Garić u sportskom parku
u Garešnici održana
je godišnja skupština gradske
Sportske zajednice na kojoj
su usvojeni plan rada i financijski plan Zajednice za 2019.
godinu. Govoreći na skupštini,
predsjednik Sportske zajednice Željko Rijetković kao prvu
aktivnost u sljedećoj godini
naznačio je organizaciju tradicionalnih turnira u malom
nogometu, šahu, stolnom tenisu i rukometu te natjecanja
u sportskom ribolovu koje će
Sportska zajednica organizirati tijekom siječnja i veljače.
- Uskoro ćemo utvrditi nove
kriterije za vrednovanje sportskih udruga, a nakon toga
raspisati natječaj za dodjelu
financijskih sredstava. Moram
reći da je Grad Garešnica i ove
godine povećao izdvajanja za
sport koja će u 2019. iznositi
680 tisuća kuna i to je iznos koji
trenutačno zadovoljava potrebe garešničkog sporta. Uz to, tu
su i dodatna ulaganja Grada financiranjem prijevoza sportaša
te investicijama u klupsku infra-

strukturu - kazao je Rijetković i
podsjetio da su gradska izdvajanja za sport prije desetak godina
bila tek nešto veća od 200 tisuća
kuna Početkom godine izabrat
će se najbolji sportaši grada Garešnice u 2018. godini, a natječaj
za kandidiranje najboljih sportaša, sportskih ekipa i sportskih
djelatnika je raspisan tako da
sve sportske udruge mogu već
predložiti svoje kandidate. Tijekom svibnja i lipnja Sportska
zajednica uključit će se u organizaciju sportskih događanja u
povodu Dana grada koji će se
od sljedeće godine obilježavati
31. svibnja. Na skupštini Sportske zajednice bio je nazočan i
gradonačelnik Josip Bilandžija
koji je rekao da Grad Garešnica
uredno ispunjava svoje obveze
prema sportskim udrugama, a
isto tako i prije dana obećanja
o povećanju izdvajanja za sport
što je novim gradskim proračunom i realizirano. Zaželio je
garešničkim sportašima puno
uspjeha i dobrih rezultata te
dostojno predstavljanje Grada
Garešnice i u narednoj godini.
(aš)

Srednjoškolci posjetili
Kuću Šenoa u Zagrebu

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh rekao je da bi bio najsretniji kada bi se
nakon završetka studija svi vratili raditi na područje Grubišnoga Polja

G

Krizmanici utjelovili Svetu obitelj, anđele, pastire i Sveta tri kralja,
pjevanje pripalo Zboru mladih i folklornom ansamblu, a magarca i
ovcu s janjadi ustupili Zvonko Harauzek i Nevenka Bergovac

Na gradskom trgu
glazba, čaj, kuhano
vino i veliki vatromet

MICHAEL PALIJAN

I ove godine Grubišnopoljci, ali i svi oni
kojima su se svidjeli dosadašnji dočeci
Nove godine na glavnom grubišnopoljskom gradskom trgu, mogu računati na
dobru zabavu u Silvestarskoj noći. Naime,
Grad Grubišno Polje i Turistička zajednica
grada pripremili su posljednju i najveseliju ovogodišnju veselicu na otvorenom.
Na trgu ispred zgrade Gradske uprave
program 31. prosinca počinje u 22 sata i
trajat će do 2 sata iza ponoći. Posjetitelje
će zabavljati sastav ‘Drugi format’, koji je
već žario i palio na grubišnopoljskoj silvestarskoj pozornici, a uz glazbu mogu
računati i na besplatan čaj i kuhano vino.
U ponoć, pak, ove godine moći će uživati
u do sada najdužem vatrometu, koji će
trajati 12 minuta, najavljeno je. (mp)

MICHAEL PALIJAN
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akon Božićnoga
sajma održanog
na Trgu bana Josipa Jelačića, blagdansko ozračje u Grubišnom
Polju nastavljeno je krajem
prošloga tjedna dvodnevnom
manifestacijom Advent u Grubišnom Polju ispred Centra
za kulturu i informiranje dr.
Franjo Tuđman. Ove godine
nadopunjena novim zanimljivim sadržajima, manifestacija je oduševila posjetitelje.
Najljepši trenutak prvoga
dana Adventa prema mnogim mišljenjima bilo je puštanje lampiona koji su ispunili
predblagdansko nebo. I drugoga su dana lampioni plijenili
pažnju, ali su hit te večeri bile
žive jaslice. Naime, u organizaciji Župnog ureda i Turističke
zajednice grada, koja se pobrinula za štalicu i obor, krizmanici su utjelovili likove Svete
obitelji, anđela, pastira i Sveta
tri kralja, narativni dio i pjevanje pripao je Zboru mladih

Doček Nove godine

Akciji ‘Radost, ljubav, sreća u malom poklonu
je najveća’ učenika i profesora Srednje škole
Bartola Kašića u Grubišnom Polju, pridružili
su se i članovi Udruge osoba s invaliditetom
Grubišno Polje te obradovali djecu članove
i njihove obitelji. Naime, učenici i profesori
SŠ Bartola Kašića pripremili su i donirali
50 darova za djecu s teškoćama u razvoju
od 0 do 15 godina, koje su članovi Udruge podijelili onima kojima su namijenjeni.
- Od srca zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovoj prekrasnoj akciji - zahvalni su
iz Udruge. (mp)

Grad Grubišno Polje stipendira 17
studenata i jednu srednjoškolku

Potpuni hit bili su
lampioni i žive jaslice

Šezdesetak učenika Srednje škole Bartola
Kašića programa tehničara za računalstvo i opće gimnazije u sklopu terenske
nastave je u pratnji nastavnica Ivane
Grginović, Maje Zalović i Matee Čubelić
posjetilo Kuću Šenoa i Histrionski dom
u Zagrebu. Posjet Kući Šenoa bio je organiziran u dvije skupine. Naime, dok je
jedna obilazila kuću, druga je iskoristila
slobodno vrijeme za posjet Adventu u
Zagrebu. U Kući Šenoa upoznali su se
sa životom i djelovanjem obitelji Šenoa
kroz nekoliko generacija. U Histrionskom domu su, pak, pogledali kazališnu
predstavu ‘Tajkuni’, koja na smiješan način prikazuje pohlepu te ismijava ljudske
mane. (mp)

Darovi za 50 djece
s teškoćama u razvoju

Potpisani ugovori o stipendiranju studenata i učenika
deficitarnih zanimanja

Za studentsku stipendiju traže se redovni studenti
koji ujedno moraju imati i prosjek iznad 4,5

Dvodnevni Advent u Grubišnom Polju oduševio
pripremljenim sadržajima

Terenska nastava

SŠ Bartol Kašić i UOSIGP

Deset mjeseci po 800 kuna

rubišnopoljski gradonačelnik Zlatko Mađeruh u ponedjeljak je
s četvero studenata i jednom
srednjoškolkom potpisao ugovore o stipendiranju. Riječ je
o stipendijama od 800 kuna
mjesečno tijekom deset mjeseci za studente i 500 kuna za
učenike deficitarnih zanimanja.
Studentske su povratne ostvare
li prosjek ispod 4,5, a s prosjekom ispod 3,0 vraća se pola, sve
uz uvjet da redovito završavaju
godine. Učeničke nisu povratne uz uvjet da učenik nakon
završenog obrazovanja tri godine prebiva na području grada.
Ariane Kalember, studentica
druge godine preddiplomskog
studija radiologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu kaže
da je to velika pomoć s obzirom
na troškove koje studenti imaju
po pitanju knjiga, stanovanja,
putovanja, prehrane, dok je i
Dijana Matković, majka Dane,
studentice prve godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu,
zahvalila Gradu na potpori.

- Mi u odnosu na Zagrepčane
po pitanju troškova nismo ravnopravni pa je ovakva pomoć i
više nego dobrodošla - rekla je
D. Matković.
Zahvalila je i Matea Krajnović,
učenica koja se u Grubišnom
Polju školuje za kuharicu i prva
je srednjoškolka koja je dobila
gradsku stipendiju, koje je Grad
ove godine uveo za deficitarna
zanimanja. Gradonačelnik je
tom prilikom rekao da Grad
pokazuje osjetljivost prema
mladima, te bi bio najsretniji kada bi se nakon završetka

studija vratili raditi na područje
Grubišnoga Polja.
- Nadam se da će se investicijama
i ostalim sadržajima koje Grad
provodi, pokretanjem energana
i poduzetništvom stvoriti šira
lepeza radnih mjesta - rekao je.
Inače, gradskim je proračunom
za sljedeću godinu rezervirano
203.000 kuna za stipendiranje
studenata i učenika, a sada je
na popisu 17 studenata i jedna
srednjoškolka. Do kraja godine
bit će otvorene i ponude prema
drugom krugu natječaja za stipendiranje studenata. (mp)

Žive jaslice
privukle su
pažnju mnogih
posjetitelja

Župe sv. Josipa i folklornom
ansamblu, a magarca i ovcu
s janjadi su ustupili Zvonko
Harauzek i Nevenka Bergovac.
Tijekom dva dana božićni
program održala je OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića te
CIK i Dječji vrtić Tratinčica, dok su se na izložbenim

pultovima na platou ispred
CIK-a svojim proizvodima,
poslasticama i rukotvorinama predstavile udruge i institucije s područja grada. Bile
su ondje Češke besede Velikih
i Malih Zdenaca, Treglave te
Grubišnoga Polja, Učenička zadruga Labudica OŠ I. N.
Jemeršića, UOSIGP, Zajednica Mađara Grubišnoga Polja,
Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, Centar
za inkluziju i socijalne usluge,
Udruga za promicanje kreativnog izražavanja ‘KiS’, Fast food
Vojtela i Policijska postaja.
Grad Grubišno Polje je posjetitelje počastio kuhanim kobasicama i vinom, a Djed Božićnjak
je u svojoj kućici najmlađima
dijelio slatke darove. CIK i
Gradska knjižnica Mato Lovrak uredili su božićni kutak
u kojemu su posjetitelji mogli
izraditi dar ili se fotografirati
s Grinchom i snjegovićima.
Michael Palijan

U Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića

Dok su učenici na praznicima, kreću
radovi na energetskoj obnovi
Petak je bio posebice radostan dan grubišnopoljskim učenicima
jer nakratko, točnije na tri i pol tjedna, napuštaju školske klupe
i odlaze na zaslužene zimske praznike. No, dok se osnovci budu
odmarali, u školi će se raditi po pitanju projekta dugo najavljivane
energetske obnove. Naime, proteklog tjedna u školi su pripremali
prizemlje za početak dijela radova odnosno uklanjanje parketa,
nakon čega slijedi spuštanje stropa u učionici fizike te pregrađivanje učionice matematike gdje će biti smješten sanitarni čvor i
manji kabinet. U Srednjoj školi Bartola Kašića, koja će također
biti obuhvaćena projektom energetske obnove, tijekom prosinca
su radnim akcijama pripremali školu za radove. Naime, djelatnici
škole počistili su cijeli prostor tavana i većim dijelom učionica, tako
da većih radova tijekom zimskih praznika neće biti. No, prema pripremnim planovima u toj školi radovi bi trebali krenuti u siječnju
i to na krovu, dok bi ostali radovi započeli tijekom veljače. (mp)

Dan otvorenih vrata Centra za socijalnu
skrb u povodu prve godišnjice rada

Iza Centra je opsežan
posao osnivanja i
useljenja u novi prostor

Božićna malonogometna liga hotel Bilogora

Prvoga dana
manifestacije
lampioni su
prekrili nebo
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Sudjelovalo 25 momčadi iz
okruženja, ali i Zagreba i Čakovca
Pobjedom momčadi Info Partnera iz Bjelovara u
nedjelju je završena ovogodišnja druga Božićna
liga hotel Bilogora u malom nogometu u organizaciji Udruge mladih Grubiša. Ta je momčad u finalnoj
utakmici s 3:1 svladala domaću ekipu OPG Starčević-Disco Bilogora. Trećeplasirana je momčad
Belica-Caffe-bar a6 iz Čakovca, koja je u utakmici
za treće mjesto svladala ekipu Caffe bara Lav. Najboljim igračem proglašen je Mario Paveli, najboljim strijelcem Tin Habalija, a vratarom Mihael Mudrovčić. Završnica je to lige koja se održavala u pet
grupa s ukupno 25 momčadi, čime se svrstala uz
bok ponajboljih malonogometnih liga u okruženju.
Da je riječ o odličnom turniru, potvrdili su i sudionici i gledatelji, kojih je na utakmicama razigravanja bilo do dvjesto, a finale je došlo pogledati petstotinjak gledatelja. Činjenica da je
osim domaćih bilo momčadi iz Virovitice, Pakraca, Daruvara, Čakovca, Bjelovara, pa čak i iz
Zagreba turniru daje veliki značaj, ali i dodatan
vjetar u leđa za organizacijom daljnjih izdanja.
Svakako su magnet bile i dobre nagrade. Naime, ukupni fond je bio 20.000 kuna pri čemu
je prva momčad osvojila 12.000, druga če-

Opseg djelovanja koji je dosad bio na razini
podružnice, proširen je kao i radni kolektiv
Centra u koji su se stručne djelatnice
dijelom slile i iz drugih centara

tiri, treća tri i četvrta momčad tisuću kuna.
- Završnica je bila iznimno jaka i ekipama i pojedincima. Primjerice, u jednoj je sudjelovao igrač
nizozemske prve lige-zadovoljan je Matej Lukenda, predsjednik Udruge Mladih Grubiša. Kaže da je
turnir plod rada tridesetak osoba u organizaciji, pri
čemu zahvaljuje i hotelu Bilogora te Gradu Grubišnom Polju i njegovim čelnicima koji su uvijek
potpora udruzi kojoj je na čelu. (mp)
MICHAEL PALIJAN
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Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje je u povodu prve
godišnjice rada u svojstvu centra održao Dan otvorenih vrata. Naime, poznato je da je od
1. siječnja ove godine formiran
Centar za socijalnu skrb, koji se
tako nakon 20 godina rada kao
podružnica daruvarskoga vratio u Grubišno Polje. Kristina
Kanis Uldrijan v.d. ravnatelja
kaže da je iza djelatnika Centra
opsežan posao osnivanja, ali i
useljenja u novi prostor, dok
je Dan otvorenih vrata završetak procesa opremanja prostora.
- U tom smislu važno je reći da
je opseg djelovanja koji je dosad
bio na razini podružnice proširen, a proširen je i radni kolektiv
Centra u koji su se stručne djelatnice dijelom slile i iz drugih

centara - rekla je v.d. ravnatelja.
Na Danu otvorenih vrata, na
kojemu su bili predstavnici
institucija s područja grada
i centara za socijalnu skrb iz
okruženja, bio je i zamjenik
grubišnopoljskoga gradonačelnika Zlatko Pavičić. Naime,
poznato je da je Grad Grubišno
Polje i potaknuo te je zajedno
sa saborskim zastupnikom Mirom Totgergelijem uložio najviše truda da se nakon 20 godina
Centar vrati u Grubišno Polje.
Dan otvorenih vrata prigodnim su blagdanskim pjesmama
uljepšali članovi glazbene skupine ‘Vesele note’ Udruge osoba
s invaliditetom, dok je i psihologinja centra Ema Hrženjak, koja
je i glazbeno obrazovana, izvela
nekoliko skladbi na flauti. (mp)
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Planovi su veliki

KUD Trnovitica predstavlja Veliku Trnoviticu diljem Hrvatske i inozemstva

Uređenje mjesnih domova u Maloj Trnovitici,
Mlinskim vinogradima i Velikoj Mlinskoj

Čuvaju i promoviraju moslavačke običaje i folklor
Iduće godine KUD Trnovitica slavi 20. godišnjicu obnavljanja
rada, proslavit će je na 16. Trnovitičkom prelu

U Općini Velika Trnovitica znaju da su dugoročno
najisplativija ulaganja u djecu i mlade

Velika je Trnovitica prepoznatljiva i po
manifestacijama koje organizira, a najpoznatija je zasigurno po proslavi blagdana sv. Martina, nebeskog zaštitnika
velikotrnovitičke župe kada se ujedno
obilježava i Dan općine. Nadaleko poznat je i jelovnik domjenka koji se tom
prigodom organizira za uzvanike nakon
svečane sjednice Općinskog vijeća, a na
kojem je, između ostalih specijaliteta,
neizostavna guska s mlincima i žablji
krakovi. Osim toga, uz bogat kulturni
program, općinska uprava se s tamošnjim udrugama ove godine potrudila organizirati i pripremiti obilje hrane koju
su besplatno dijelili svim mještanima i
drugim posjetiteljima tijekom proslave
Dana općine i blagdana sv. Martina. (aš)

Veterani

Općina pomaže
hrvatskim braniteljima
Općina Velika Trnovitica i njezin načelnik Ivan Marković posebno su osjetljivi
prema braniteljskoj populaciji i udrugama branitelja proisteklih iz Domovinskog rata. Općina i braniteljske udruge
imaju odličnu suradnju, općina im pomaže koliko joj to dopuštaju mogućnosti
proračuna, a ove je godine Udruzi hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policije Garešnica pomogla urediti novu prostoriju na garešničkoj tržnici koju je toj
udruzi na korištenje dao Grad Garešnica.
Ta udruga, podsjetimo, okuplja policijske
veterane Domovinskog rata s područja
grada Garešnice te općina Hercegovac,
Velika Trnovitica i Berek. (aš)

Općina Velika Trnovitica postala je nadaleko poznata
po svojim mjerama usmjerenim prema mladima, od
rođenja djeteta do završetka studiranja

N

ajveći projekt Općine Velika Trnovitica
u ovoj je godini bio
izgradnja nogostupa u Novoj Ploščici. Ona još
nije gotova i zbog vrijednosti
te investicije koja iznosi pola
milijuna kuna realizacija tog
projekta protegnut će se i na
iduće dvije godine. Tim projektom izgradit će se tri kilometra nogostupa, svake godine
dionica u dužini jednog kilometra, s tim da je ove godine
dovršen prvi dio. Radovi se
financiraju sredstvima Općine
i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Unatoč ograničenim proračunskim sredstvima, koja su ove godine bila oko tri i pol milijuna
kuna, vodstvo te općine nastojalo je, sukladno mogućnostima,
ulagati u sve mjesne odbore na
svom području. Investiralo se u
obnavljanje mjesnih domova,
napravljeno je dječje igralište u
Velikoj Mlinskoj, a sljedeće godine uz nastavak gradnje nogostupa u Novoj Ploščici u planu je
daljnje uređenje mjesnih domova u Maloj Trnovitici, Mlinskim
vinogradima i Velikoj Mlinskoj
te vatrogasnog spremišta u Velikoj Trnovitici. U prošloj se godini puno izdvajalo i za uređenje
poljskih putova i lokalnih cesta,
a u novoj 2019. godini očekuje
se i energetska obnova Osnov-

P

rvi počeci vezani uz rad
KUD-a Trnovitica iz Velike
Trnovitice vežu se za 1960.
godinu. Tada je osnovan KUD
Moslavina, koji je prekinuo s
djelovanjem devedesetih godina,
da bi njegov rad bio obnovljen
1999. godine pod novim imenom
KUD Trnovitica. Iduće godine
slave 20. godišnjicu od obnavljanja društva, a planiraju napraviti retrospektivu svih nastupa u
posljednjih dvadeset godina koja
će bila prikazana na 16. Trnovitičkom prelu u Velikoj Trnovitici.
- U okviru KUD-a Trnovitica danas djeluje folklorna sekcija odra-

ALEN ŠTANDAR

Nadaleko poznata
proslava Martinja

I tijekom 2019.
investirat će u djecu,
učenike i studente

slih koju vodi Ivanka Opalički,
dječja folklorna sekcija s voditeljicom Ivanom Čukman koja je na
tom mjestu zamijenila Martinu
Ribarić i tamburaška sekcija koju
vodi Drago Orač, a u planu nam je
osnovati i male tamburaše - rekao
nam je dr. Ivan Aržek, predsjednik KUD-a Trnovitica, i dodao: U ovih dvadeset godina nastupali
smo na svim proslavama i blagdanima u Velikoj Trnovitici, na
županijskim smotrama te diljem
Hrvatske, pa čak i u inozemstvu.
Izdvojit ću nastupe na Vinkovačkim jesenima i Đakovačkim
vezovima gdje smo predstavljali

svoju općinu i županiju. Nastupali smo u Njemačkoj, BIH, a
iduće nas godine očekuje nastup
i u Sloveniji - kaže predsjednik
Aržek koji je na čelnom mjestu
KUD-a već više od deset godina.
Za svoj su rad na promociji općine dobili priznanje Općine Velika
Trnovitica s kojom, ističe predsjednik, imaju odličnu suradnju.
- Općina i načelnik Ivan Marković podupiru naš rad i pokrovitelji su naše tradicionalne
manifestacije Trnovitičko prelo
koju smo ove godine organizirali jubilarni 15. put i na koju sam
posebno ponosan. Naime, ove su
nam godine gosti bili društva iz
Vinice i Škrljeva, tako da smo uz
nastup našeg društva spojili na
jednom mjestu čakavski, kajkavski i štokavski izričaj - prisjeća se
dr. Ivan Aržek koji vjeruje da će
do sljedećeg Trnovitičkog prela
otisnuti i monografiju KUD-a
koju pripremaju profesorica
Gordana Ščrbačić i diplomirana pravnica Ivanka Opalički.
Alen Štandar

ALEN ŠTANDAR

Zaštitnik župe

Sačuvati vrijedno nasljeđe

Staru školu preurediti u muzej
Mještani Općine Velika Trnovitica ponosni su na povijest trnovitičkog
školstva, a sljedeće će godine obilježiti 260. godišnjicu školstva u toj
općini. Naime, u povijesnim izvorima od 15. lipnja 1759. godine u Velikoj se Trnovitici spominje njemačka škola. Trnovitička Trivialschule,
drugi se put spominje prvih dana siječnja 1765. godine uz poboljšanje
materijalnog stanja učiteljstva (priplatak od 24 forinte). Godine 1802.
škola je imala 19 polaznika. Trnovitička je njemačka škola zatvorena 1873. godine, a školsko zvono iz vremena carice Marije Terezije
preseljeno je u tornjić stare trnovitičke škole. Danas je zvono u novoj
školi u postavi stalne etno-zbirke, a staru trnovitičku školu nagriza
zub vremena. Prema mišljenju mještana trebalo bi je obnoviti, a neki
predlažu da u njoj bude muzej. (aš)

Sretnu i uspješnu

Xerores ne et eum voloritati te

ne škole Trnovitica te konačno
asfaltiranje derutne županijske
ceste Bjelovar - Garešnica koja
prolazi kroz polovicu naselja
te općine, točnije kroz Malu
Mlinsku, Veliku Trnoviticu,
Malu Trnoviticu i Novu Ploščicu čiji stanovnici već godinama
čekaju obnovu te prometnice.
Općina Velika Trnovitica i u narednoj će godini pronaći sredstva za potporu svojim udrugama na području vatrogastva,
kulture i sporta. Riječ je o četiri
dobrovoljna vatrogasna društva
koja djeluju na području općine, KUD-u Trnovitica te nogometnim i ribičkim udrugama.
Načelnik Ivan Marković uvijek
posebno ističe KUD Trnovitica
koje postiže zavidne rezultate i

uspješno predstavlja općinu na
županijskoj i državnoj razini.
Također će se nastaviti s potporama djeci i mladima, a 2018.
godina ostat će zabilježena kao
godina u kojoj je Općina Velika
Trnovitica zaokružila cijeli ciklus tih potpora od rođenja djeteta do završetka školovanja. Za
svako novorođeno dijete isplaćuje naknadu od 7000 kuna,
sufinancira dječji vrtić, plaća
malu školu, osigurava besplatne
udžbenike i prijevoz za učenike,
a djeci slabijeg imovinskog stanja plaća i prehranu. Ove godine
po prvi put uveli su naknadu od
1500 kuna za svakog studenta, a
dobilo ju je 20 studenata koji su
se javili na javni poziv Općine.
Alen Štandar
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SIRAČ
Pročistač otpadnih voda

230.000 kuna za projekt
pročistača otpadnih voda
Općina u suradnji s Hrvatskim vodama
projektira izgradnju pročistača otpadnih
voda, gdje će 80 posto od ukupnoga iznosa
od 230.000 kuna sufinancirati Hrvatske
vode, a ostatak Općina. Napravljena je geodetska snimka ceste Pakrana – Bijela – Borki dužine 10,5 kilometara, vrijedna 70.000
kuna, pri čemu je 52.000 kuna došlo iz Ministarstva regionalnog razvoja. To je samo
dio jer na području Općine je 182 kilometra takvih cesta u čije bi se snimanje valjalo
uložiti oko dva milijuna kuna. Stoga se ti
poslovi provode parcijalno, odnosno prema potrebi. U ovoj godini je u Pakranima
obnavljana i mrtvačnica gdje je dograđena
nadstrešnica, betoniran pod, promijenjena
stolarija pa ostaje izmjena krovišta. (mp)

Pošta u Siraču život znači

Veliki troškovi za proizvođače rakije

Tijekom rata devastirani
su svi društveni domovi
U izradi su projekti za izgradnju doma u
Kipu i Pakranima gdje je jedan poduzetnik za
donji dio potonjeg pokazao interes. Stoga je
plan urediti taj dom, koji je u stvari stara školska zgrada, donji dio ustupiti poduzetniku, a
u gornjem urediti prostor u salu za sastanke.
- Mi nismo bili u istom položaju kako ostale
lokale samouprave. Svi su domovi na području Općine devastirani tijekom Domovinskoga rata i mnogi su u istom stanju još
i danas, poput onoga u Miljanovcu, Pakranima i Bijeloj, koji nemaju ni prozora. Sličan
problem je i sa strujom u Gornjim Borkima
- ističe načelnik Miler. (mp)

LED rasvjetom osvijetljeno šest
kilometara ulica

Proračun Općine Sirač ove godine 9,8, za
sljedeću godinu 15 milijuna kuna

Postavljena je nova LED javna rasvjeta u Cvjetnoj ulici i
Frankopanskoj, tako da će biti ostvarene velike uštede jer je
riječ o štedljivijima i ekološki prihvatljivijim rasvjetnim tijelima. Vrijednost toga projekta bila je oko 120.000 kuna, u
cijelosti financiranih iz energetske učinkovitosti. Do sada
je na području Općine dotrajala stara zamijenjena novom
LED rasvjetom u dužini od oko šest kilometara, što je zasigurno donijelo velike uštede na potrošnji električne energije.
- Ove godine pokrenuli smo rekonstrukciju 300 metara ceste
u takozvanom Pekarovu sokaku vrijednu oko 320.000 kuna.
Većina poslova je obavljena, preostaje još jedan manji dio. Naime, poslije svake kiše je oštećena i stanovnici imaju problema
s prometovanjem. Za taj smo projekt dobili 150.000 kuna iz
državnoga proračuna. Kupljeno je zemljište za poduzetničku
zonu u iznosu od 250.000 kuna, koja je sada oko tri hektara i
ostao je još dio za kupnju - kaže načelnik Miler. (mp)

Svaki priljev u proračun
veći od milijun kuna
izaziva zadovoljstvo
Izdvajano za investicije, udruge, socijalnu skrb,
kulturu, sport, vatrogastvo i umirovljenike...

Od siječnja pošta će raditi
u punom radnom vremenu

Briga o domovima kulture

Obnova javne rasvjete i ceste

Ako netko želi proizvesti 1000 litara rakije, mora uložiti 15.000 kuna u
markice, bez obzira na to hoće li proizvod prodati ili ne

Pošta je u Siraču do sada radila s pola
radnog vremena. Naravno, Općina se
žalila i uspjela dogovoriti, odnosno dobiti obećanje da će od 1. siječnja 2019. godine raditi u punom radnom vremenu.
- Općina će participirati troškove građana,
tako da planiramo godišnje izdvojiti oko
30 do 40 tisuća kuna za tu namjenu, samo
da nam Poštu ne zatvore. Sirač ne može
tako funkcionirati. Imamo gospodarstvo,
građani koriste usluge pošte. Nema smisla
da danas u 21. stoljeću, kada je sve pojednostavljeno bude takva situacija. Kada je
otvorena ovdje prije 128 godina, građani
su imali bolju poštansku uslugu nego danas
kada je modernija tehnologija. Primjerice,
novine koje izlaze u ponedjeljak dolaze mi
u petak. Trebamo novine, a ne starine - kategoričan je Branimir Miler. (mp)

Obnova Hrvatskoga doma i staroga
kina, projekt elektro bicikala
Nadaleko prepoznatljivi po Danima šljiva

Šljive u Sirač dovode brojne
posjetitelje iz mnogih krajeva
Općina ulaže oko 250.000 kuna u organizaciju manifestacije

M
Xerores ne et eum voloritati te

U

Općini Sirač, koja se nalazi na samom istoku Bjelovarsko-bilogorske županije, vlast se i u ovoj godini
trudila osigurati normalan život za
svojih nešto više od dvije tisuće četiristo stanovnika. Proračun za 2018.
godinu je 9,8 milijuna kuna. Iz njega
je izdvajano za investicije, udruge, socijalnu skrb, kulturu, sport, vatrogastvo i umirovljenike, dio je izdvojen za
redovno poslovanje i plaće zaposlenika pa u Općini ima razloga za zadovoljstvo učinjenim. U tom je proračunu oko milijun i pol kuna iz drugih
izvora poput ministarstava i fondova.
- Svaki iznos novca pristiglog u proračun iz drugih izvora koji je veći
od milijun kuna izaziva zadovoljstvo - kaže načelnik Branimir Miler.

Dosta je sredstava utrošeno na
održavanje cesta i poljskih putova.
- Ove godine bile su tri poplave.
Jedva da smo jednu sanirali kada
je došla druga, potom i treća... Tako
da je u to uloženo više od 600.000
kuna - ističe prvi čovjek Sirača.
Proračun za narednu godinu bit će
oko 15 milijuna kuna. U njega najvećim dijelom ulazi dva milijuna kuna
za program ‘Zaželi’ i izgradnja doma
u Šibovcu vrijedna oko tri milijuna
kuna. Brojne su investicije planirane poput javne rasvjete i asfalta na
prostoru kamo će biti preseljena
manifestacija Dani šljiva, uređenje
instalacija i rasvjete u Tomislavovoj
ulici dugoj 1450 metara. Rezervirana su sredstva za dovršetak projektiranja pročistača otpadnih voda,
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parkirališta kod zgrade Općine.
- Od prioriteta je uređenje Ulice Nikole Tesle vrijedno 600.000 kuna,
kojim ćemo nastojati riješiti problem plavljenja u vrijeme velikih
kiša te uređenje krovište na zgradi Općine vrijedno oko 200.000
kuna. Potom su tu asfaltiranja ulica Kralja Zvonimira, Krešimirove,
Augusta Šenoe, Tomislavove, dovršetak mrtvačnice u Pakranima,
Bijeloj, Miljanovcu i opremanje velikog dijela groblja - ističe načelnik.
Planirana je i izgradnja trafostanice u
Poduzetničkoj zoni Lanari, koja je s
otkupom zemljišta vrijedna 420.000
kuna. Uz novac rezerviran za nacionalne manjine i udruge, bit će rezervirana sredstva i za vjerske zajednice.

Michael Palijan

anifestacija Dani šljiva, koja je u Siraču
zaživjela prije 11 godina, s vremenom je postala
prepoznatljiva izvan lokalnih
okvira pa tako u Sirač dovodi
posjetitelje ne samo iz bližeg
okruženja nego i iz udaljenijih gradova, općina i županija. Naime, kako na području
Općine postoji velik broj voćnjaka, odnosno proizvođača
šljive, ideja je bila promovirati
proizvodnju rakije, pekmeza i
drugih proizvoda od šljiva. No,

još stoji problem markice, odnosno činjenica da proizvođači moraju kupovati markice za
uskladištenu rakiju, što u pojedinim slučajevima znači velike troškove, navode u Općini.
Naime, ako netko želi proizvesti 1000 litara rakije, mora
uložiti 15.000 kuna u markice,
bez obzira na to hoće li proizvod
prodati ili ne i tako doslovce
plaćati uskladištenje u vlastitom podrumu, što prema nekim mišljenjima u Općini nije
slučajnost, već dirigirani koraci

kako bi se u nas mogla prodavati pića iz Europske unije.
Bez obzira na to, manifestacija
ide dalje i donosi brojne sadržaje poput izložbi, kušaonica,
radionica, koncerata, koji privlače brojne posjetitelje. Ove
su godine prodani svi pekmezi
koji su prodavači ponudili te se
tražila teglica više. Općina ulaže oko 250.000 kuna u organizaciju manifestacije, pri čemu
uvelike pomažu javni radovi i
građani koji volonterski odrađuju brojne zadatke. (mp)

Općina je i poslodavac pomoću projekta i javnih radova

U projektu ‘Zaželi’ 25 zaposlenih
žena skrbi o 125 osoba
U Siraču je pokrenut i projekt ‘Zaželi’ u kojemu
je zaposleno 25 žena koje skrbe o 125 korisnika.
Projekt je vrijedan četiri milijuna, a startao je početkom rujna. Riječ je o dvogodišnjem programu, koji će se provoditi cijelu 2019., te dijelom i
u 2020. godini. Općina provodi i javne radove u
kojima je na šest mjeseci ove godine zaposlila desetak osoba, koje su odradile puno posla
na uređenju javnih površina, poljskih putova i
nerazvrstanih cesta, potom u pojedinim nase-

ljima, kao u Bijeloj, na sanaciji mjesnoga doma i
bunara koji koristi škola i vatrogasci u Šibovcu.
- Pojačan je posao unutar Općine pa s ovim brojem djelatnika teško možemo držati korak. Na
naša je pleća palo i raspolaganje državnim zemljištem, a najave su još dodatnih zaduženja pa iako
smo dobro ekipirani, morat ćemo se još pojačati.
Naime, sami pišemo projekte jer imamo osobu
certificiranu za to, kao i osobu koja je certificirana
za javnu nabavu - navodi Branimir Miler. (mp)

S dva milijuna kuna uredit
će Hrvatski dom i staro kino
Nastavljeni radovi na obnovi Staroga
grada, pri čemu je Ministarstvo kulture
doniralo 100.000 kuna
Pokrenut je projekt cjelokupne rekonstrukcije Hrvatskoga doma, vrijedan oko
900.000 kuna, od čega je Općina ‘povukla’ 150.000 kuna
od Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova europske
unije. No, ove godine odrađen je jedan dio, a nagodinu
slijedi dovršetak. Usto, tu je
projekt obnove staroga kina,
vrijedan više od milijun kuna,
pri čemu je ostvareno sufinanciranje od 105.000 kuna.
- S Gradom Daruvarom provodimo projekt s električnim

biciklima, gdje smo izgradili
punionicu te ćemo kupiti dva
bicikla koji će služiti u turističke svrhe. Za bolji izgled općine
nabavili smo zelene otoke na
čije pražnjenje trošimo oko
80.000 kuna godišnje. No, to
je opravdan trošak jer je bolje
da ljudi u njih odbacuju otpad
nego da on završava u šumama, jarcima. Nastavljeni su
radovi na obnovi Starog grada
Sirača, pri čemu je Ministarstvo kulture doniralo 100.000
kuna - ističe načelnik Branimir
Miler. (mp)
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NOVA RAČA

Samostalno financirali polovicu
Obnova 4,6 kikometara duge novoasfaltirane ceste Nova Rača Slovinska Kovačica stajala je 2,9 milijuna kuna

Obnovljena cesta Nova Rača - Slovinska Kovačica
ukupne duljine 4600 metara

Modernizacija najduže dionice
ceste u posljednjih deset godina
Uskoro se očekuje početak radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Stara Rača - Nevinac

P

očetkom kolovoza otvorena je
novoasfaltirana cesta Nova Rača
- Slovinska Kovačica. Riječ je o
asfaltiranju, odnosno modernizaciji
najduže dionica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u proteklih deset
godina, ukupne duljine 4600 metara. Cijeli projekt vrijedan je oko 2,9
milijuna kuna, a Općina Nova Rača
financirala je polovicu tog iznosa.
- Ova cesta od velikog značaja za
razvoj gospodarstva, ali i cijele općine jer je zbog mlinske industrije na
ovom dijelu prometnice veliki protok prometa - zadovoljno je istaknuo

načelnik Općine Nova Rača Darko
Knežić. U godini koja je na izmaku
na području ove općine asfaltirana
je i Račačka ulica u Novoj Rači, u kojoj je dosad bio makadam. Ukupna
vrijednost ove investicije iznosila je
247 tisuća kuna. Projekt je sufinanciran je iz Ministarstva graditeljstva
i prostornog uređenja iznosom od
172 tisuće kuna, dok su ostali troškovi
podmireni iz općinskog proračuna.
Na prostoru Općine Nova Rača bageri i ostali radni strojevi mogu se
očekivati i iduće godine. Naime, ranije je sklopljen ugovor s Agencijom

za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju za rekonstrukciju
nerazvrstane ceste Stara Rača - Nevinac. Projekt je ukupno vrijedan 3,1
milijun kuna, a troškove ću u stopostotnom iznosu snosi Agencija.
Nedavno je potpisan i ugovor s izvođačem ovih radove te se u Općini nadaju da će uskoro početi pristizati prvi
dio novca od Agencije, što bi ujedno
značilo i početak radova. Pored toga, u
pripremi je i projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Kozarevac - Međurača
ukupne duljine oko 2400 metara, za
koji se nadaju da će biti odobren. (dm)

Načelnik Knežić: Glavni cilj
nam je zadržati mlade ljude
Ove godine na području Općine rođeno je 22 djece više u odnosu na prethodnu godinu

U

vorođenčadi, Općina se brine i
o predškolskoj djeci.
Potpisan ugovor o
izgradnji dječjeg vrtića
Na veliko oduševljenje mještana, načelnik Općine Darko Knežić protekli je petak
potpisao ugovor s Agencijom
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o
izgradnji novog dječjeg vrtića.
Ugovor je vrijedan više od četiri milijuna kuna, a cjelokupan
iznos financirat će Agencija i
neće biti dodatnog opterećivanja općinskog proračuna. Dok

se vrtić ne izgradi, Općina će
i dalje iz proračuna pomagati
roditeljima čija djeca pohađaju
vrtiće u drugim mjestima.
Energetska obnova
osnovne škole
Ove godine završena je i energetska obnova Osnovne škole
Ivana viteza Trnskog u Novoj
Rači. Zamjena vanjske stolarije te toplinska izolacija tavana i kosog krova poboljšat
će energetsku učinkovitost na
školi, ali i sportskoj dvorani.
Ukupna vrijednost projekta
iznosila je 760 tisuća kuna,

od kojih je 30 posto troškova
osigurano iz Europskog fonda
za regionalni razvoj, a 65 posto iz Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Osim
energetske obnove, oko škole je
uređen i okoliš škole te je asfaltirano igralište i prilazne staze.
Nadalje, nedavno je sklopljen
ugovor s jednom školom stranih jezika u Bjelovaru, zahvaljujući kojem 22 djece s
područja Općine Nova Rača
potpuno besplatno uči engleski ili neki drugi strani jezik. Za
ovaj projekt Općina će godišnje
izdvajati oko 35 tisuća kuna.

Također, s 40 tisuća kuna
godišnje Općina sudjeluje
i u subvencioniranju prijevoza svojih srednjoškolaca
koji pretežito u školu autobusom putuju u Bjelovar.
Još jedan ovogodišnji novitet
je postavljanje kućica na autobusnim stajalištima u svim
naseljima na području Općine, tako da se školarci, ali i svi
ostali korisnici, mogu zakloniti
od raznih vremenskih neprilika. Ova investicija vrijedna je
oko 85 tisuća kuna, a troškove
je u potpunosti snosila Općina.

(dm)

U suprotnom smjeru

Jedinstvena
utrka u Hrvatskoj
U organizaciji Moto classic kluba Nova Rača
svake godine voze se cestovne motoutrke
koje se boduju za Prvenstvo Hrvatske. Kategorije u kojima se vozači natječu su oldtimer,
skuter i supermoto. Ova utrka jedinstvena je
u Hrvatskoj jer se vozi u suprotnom smjeru
od ostalih. Naime, u motosvijetu utrke se
voze u lijevu stranu, dok se u Novoj Rači to
radi u desnu stranu. Upravo to razlog je što
svake godine utrka budi veliku zainteresiranost kod mnogih vozača diljem Hrvatske,
ali i šire, koji su uvijek rado vraćaju u Novu
Raču. Staza je relativno kratka, svega 750
metara, a vozi se oko crkve i parka. Osim
što se vozi u suprotnom smjeru, gledatelji
mogu uživati i u skokovima u sklopu utrke,
koji se nalaze u parku. Već petu godinu utrka
se održava i kao Memorijal Marijana Krmpotića - Mixera, preminulog motociklista i
suorganizatora ove utrke. (dm)

Pomoć za 40 mještana

Projektom ‘Zaželi’
zaposleno deset žena
U sklopu ‘Zaželi - Programa zapošljavanja
žena’ projektom ‘Snaga zajedništva’ na području Općine Nova Rača zaposleno je deset dugotrajno nezaposlenih žena pretežito
starijih od 50 godina. Novozaposlene žene
u iduće dvije godine radit će na poslovima
pomoći u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, kao i u čišćenju stambenih
prostora korisnika te pripremanje obroka.
Svaka žena brine se o četiri korisnika. Općina Nova Rača na ovaj se projekt prijavila
zajedno s općinama Šandrovac i Severin.
Također, preko Lokalne akcije grupa Sjeverna Bilogora Općina Nova Rača prijavila
se i za drugu fazu ovog projekta. Ako projekt bude odobren, uskoro bi moglo biti
zaposleno novih deset žena. (dm)

Energetska obnova Osnovne škole Ivana viteza Trnskog stajala je 760 tisuća kuna

svrhu poticanja
mladih ljudi da
ostanu živjeti na
ovom području,
čelništvo Općine Nova Rača
godinama poduzima mnoge
mjere. Tako primjerice, za svako novorođeno dijete općina
daruje jednokratnu pomoć
roditeljima u iznosu od 2000
kuna. Kako tvrdi načelnik
Darko Knežić, prošle godine
u Općini je rođeno dvanaestero djece, dok je ove godine
taj broj znatno veći, točnije 37
djece. Ovakav porast nataliteta iznimno ga veseli. Osim no-

23

Nezavisni tjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

Ispred crkve

Za 170 tisuća kuna sanirano krovište na vatrogasnom domu u Staroj Rači

Mjesni domovi obogaćuju društveni život
U planu je energetska obnova mjesnog doma u Drljanovcu
koji je prijavljen na natječaj LAG Sjeverna Bilogora

Načelnik Knežić i njegovi suradnici svjesni su činjenice da su mjesni
domovi od velike važnosti za društveni život općine. Sukladno tomu
ove godine adaptiran je mjesni dom
u Nevincu za koji je iz proračuna izdvojeno oko 550 tisuća kuna.
Također, općina je uložila i 130 tisuća
kuna za adaptaciju unutrašnjosti doma
u Kozarevcu, a obnovljen je i dom u
Bedeniku koji je također sufinanciralo ministarstvo regionalnoga razvoja.
Ukupna vrijednost projekta iznosila

je 339 tisuća, a Ministarstvo je sudjelovalo s iznosom od 150 tisuća kuna.
Pored društvenih domova Općina
sufinancira i vatrogasne domove, pa
je tako ove godine sanirano krovište na vatrogasnom domu u Staroj
Rači. Cijeli projekt iznosio je 170
tisuća, od kojih je 130 tisuća kuna
izdvojeno iz općinskog proračuna.
U općini se nadaju da će i u idućoj
godini biti radno po pitanju obnova
mjesnih domova. Projekt energetske
obnove mjesnog doma u Drljanovcu

prijavljen je na natječaj Lokalne akcije
grupa Sjeverna Bilogora za koji se nadaju da će im biti odobreno sufinanciranje u iznosu od oko 150 tisuća kuna.
Ukupna investicija je 485 tisuća kuna,
a razlika bi bila sufinancirana iz proračunskih sredstava Općine. Projektom
su predviđeni unutarnji radovi te sanacija krovišta. Točnije, promijenit će
se stolarije, obnoviti fasada te uvesti
grijanje na pelete. Također, u pripremi
je izrada projektne dokumentacije za
sanaciju doma u Međurači. (dm)

U planu je izgradnja
križnog puta
Crkva Blažene Djevice Marije u Novoj
Rači 2010. godine postala je marijansko
svetište Bjelovarsko-križevačke biskupije.
Svake godine na svetkovinu slavlja Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo svetu misu predvodi bjelovarsko-križevački
biskup mons. Vjekoslav Huzjak. Tom prilikom vjernici iz cijele biskupije, ali i šire,
hodočaste u ovo svetište, a odnedavno se
u to vrijeme održavaju i susreti katoličke
mladeži ove biskupije. Sukladno tomu,
načelnik Darko Knežić u budućnosti na
svetkovinu Velike Gospe planira uvrstiti
više vjerskog i kulturnog sadržaja. Također, u dogovoru s Bjelovarsko-križevačkom
biskupijom planira se izgradnja križnog
puta. Geodetske podloge za ovu investiciju
već su gotove, a novi križni put trebao bi
biti izgrađen u parku oko same crkve. (dm)
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HERCEGOVAC

Proračun u iznosu 13,5 milijuna kuna
Vidljiv je veliki napredak. Prije samo osam godina, tijekom 2010.
proračun je iznosio tek 2,8 milijuna kuna

INTERVJU: Boro Bašljan, načelnik Općine Hercegovac

Bilježimo gospodarski uzlet,
potpomažemo mlade obitelji
Među prvima u Hrvatskoj Općina Hercegovac uvela je mjere za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

043 Bjelovarski tjednik: Koje
ste projekte u Općini Hercegovac realizirali u proteklih
godinu dana?

Bašljan: Iza nas je vrlo aktivna
godina tijekom koje smo realizirali niz projekata u svim mjestima, a posebno me veseli da
u tome nismo usamljeni jer su
primjetne i investicije u gospodarstvu u Općini Hercegovac,
kao i optimistične najave za sljedeću godinu. U Hercegovcu smo
u Moslavačkoj ulici uz županijsku cestu u potpunosti obnovili
pješačku stazu, a u Ladislavu
dionicu lokalne ceste i dodatno
osvijetlili kritična mjesta. Oba
ova prometna projekta čine doprinos sigurnosti prometovanja.
U Palešniku je sagrađena multifunkcionalna prostorija koja će
omogućiti kvalitetnije djelovanje
u kulturi i ujedno je saniran problem krovišta vatrogasnog doma.
U Ladislavu su i Velikoj Trnavi
uređivani i opremani mjesni domovi, a u Ilovskom Klokočevcu
javnu rasvjetu zamijenili smo
modernom LED rasvjetom. To
su samo najvažniji zahvati, a nadopunjuje ih još i čitav niz manjih. Svi zajedno čine značajne

stavke kvalitetnijeg življenja u
našoj Općini.

043 Bjelovarski tjednik: Koliki
ste proračun ostvarili u prošloj
godini, a koliko iznosi proračun za iduću godinu?

Bašljan: Proračun za 2018. godinu završavamo na 7,35 milijuna
kuna, što je nešto manje nego
što bih želio. Razlog je kašnjenje
projekata koji se financiraju EU
sredstvima različitim mjerama.
No, zato ih ponovno planiramo
u 2019. i vjerujem da ćemo ih i
realizirati. To je razlog što sljedeći
proračun predviđamo u iznosu
13,5 milijuna kuna. Nekom djeluje malo, ali ako kažem da nam
je 2010. proračun bio 2,8 milijuna. onda vidite koliki je napredak
učinjen u ovom vremenu.

043 Bjelovarski tjednik: Kako
Općina podupire djecu i mlade, kako pomažete mladim
obiteljima?

Bašljan: Brojne su mjere kojima pomažemo obiteljima. Od
naknade za novorođeno dijete,
koja raste za svako sljedeće dijete, pa do dviju mjera za mlade
obitelji koje smo uveli među prvima u Hrvatskoj i koje pomalo,
nakon naših pozitivnih iskustava, preuzimaju i ostale jedinice
lokalne samouprave. U 2017. i
2018. sklopljeno je 17 ugovora
pomoći mladim obiteljima za
kupnju stambenog prostora ili
uređenje stambenog prostora u
ukupnom iznosu nešto manjem
od 200.000 kuna. Financiramo
produženi boravak u školi, školsku kuhinju za osnovnoškolce,
opremanje učenika za osnovnu
i srednju školu, troškove male
škole, a istaknuo bih i vrtić koji
godišnje sufinanciramo s gotovo

ru poticanja zapošljavanja.

ALEN ŠTANDAR

O

pćina Hercegovac
najrazvijenija je
općina na području
Bjelovarsko-bilogorske županije, a
njezin proračun sada je pet puta
veći nego prije osam godina. U
Hercegovcu se danas proizvodi
najviše čipsa u jugoistočnoj Europi, odjeća za vojsku i izvoz, a
malo je poznato da je u tom općinskom središtu proizvedeno i
krovište Zračne luke Franjo Tuđman. Na području Općine živi
oko 2400 stanovnika, a u njezinu
su sastavu naselja Hercegovac,
Ilovski Klokočevac, Ladislav,
Palešnik i Velika Trnava. Naš
sugovornik je načelnik te općine
Boro Bašljan.

043 Bjelovarski tjednik: Kakve
su mogućnosti Općine u stvaranju preduvjeta za razvoj gospodarstva?

Bašljan: Ne prevelike, ali činimo
što možemo i nastojimo pri tome
biti maksimalno brzi. Radili smo
nekoliko izmjena prostornog
plana kako bismo gospodarstvu
stvorili potrebne preduvjete za
rast i razvoj. Uz to uspješno ih
povezujemo s javnim poduzećima u zajedničkom interesu
rješavanja problema gospodarstvenika.

750.000 kuna. Uz to smo uredili
i dječja igrališta u svim mjestima
pa je tako nedavno napravljeno i
asfaltno igralište u Velikoj Trnavi.
043 Bjelovarski tjednik: Ima
li prostora za pomoć starijim
osobama?

Bašljan: Početkom sljedeće godine očekujemo potpisivanje
ugovora za provedbu programa
‘Zaželi’ na području općina Hercegovac i Velika Trnovitica na
koji smo se zajednički prijavili.
Naša Općina ima i vrlo aktivnu
umirovljeničku udrugu kojoj pomažemo financijski, ali i na druge načine, odnosno posudbom
kombija ili korištenjem naših
prostora bez naknade za njihove
aktivnosti i potrebe. Moram ih
pohvaliti jer su iz godine u godinu sve aktivniji te su se uključili i
u većinu naših manifestacija kao
aktivni sudionici.
043 Bjelovarski tjednik: Kakvo
je stanje na području gospo-

U dvije godine 17 ugovora za pomoć
mladim obiteljima za kupnju stambenog
prostora ili uređenje stambenog prostora

darstva u Općini Hercegovac i
koje su mogućnosti zapošljavanja?

Bašljan: Po indeksu razvijenosti
Općina Hercegovac je na petom
mjestu u Županiji, dakle samo su
četiri grada ispred nas, a posljednji je put tako bilo krajem 80-ih
godina prošlog stoljeća. ASC,
Heba, Veltex, ZM Metal i ostali
možda i nisu široko poznati, ali
zapošljavaju i kontinuirano rade
već niz godina. Ovdje se proizvodi najviše čipsa u jugoistočnoj
Europi, odjeća za vojsku i izvoz,
tu je proizvedeno krovište Zračne luke Franjo Tuđman, što su
podaci za koje mnogi ne znaju.
043 Bjelovarski tjednik: Imate
li prostora u općinskom proračunu za potpore poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima?

Bašljan: Imamo nekoliko mjera pomoći koje modificiramo
i prilagođavamo potrebama, a
sve u okviru naših proračunskih
mogućnosti. Sufinancirali smo
obrazovanje, dokumentacije za
prijave na natječaje, osiguranje
usjeva, subvencije osjemenjivanja stočarima, a planiramo i mje-
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043 Bjelovarski tjednik: Povlačite li sredstava iz europskih i
nacionalnih fondova? S kojom
se tu problematikom susrećete?

Bašljan: Pogrešna je predodžba
stvorena u javnosti da europski
novci leže na cesti i da ih samo
trebamo lopatom pokupiti. Dolazak do europskih sredstava
iznimno je složen i dugotrajan
postupak jer je administrativni
dio vrlo opsežan i kompliciran.
Do sada smo prošli s obnovom
vrtića, proveli javnu nabavu i u
obavljanju smo administrativne
kontrole. Imamo prijavljena još
tri projekta i čekamo rezultate.
Najveći, za koji samo dokumentacija košta 3,5 milijuna i koji pripremamo zajedno s Garešnicom
već treću godinu, tj. Aglomeracija
Garešnica-Hercegovac u vrijednosti 110 milijuna kuna, još je u
fazi izrade dokumentacije i sređivanja imovinsko pravnih odnosa
bez kojih nema građevinske dozvole ni početka radova.
043 Bjelovarski tjednik: Koliko
su aktivne udruge koje djeluju
na području Općine?

Bašljan: Naše su udruge naša
najveća vrijednost koju uvijek s
ponosom ističem. One nesebično
rade kako bi nam stvorile dodatan sadržaj, poboljšale kvalitetu
življenja i pružile mogućnost

Po indeksu razvijenosti Općina Hercegovac
je na petom mjestu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, samo su četiri grada ispred
bavljenja dodatnim aktivnostima. Ima ih puno i teško mi je bilo
koga posebno izdvajati jer su svi
zaslužili bar po jednu stranicu u
ovim novinama. Da njih nemamo, sigurno ne bismo bili indeksirani kao najrazvijenija općina u
Županiji.
043 Bjelovarski tjednik: Jeste li
zadovoljni stanjem komunalne infrastrukture na području
Općine?

Bašljan: Posao s infrastrukturom
nikad nije gotov jer i kad je izgradite, ona zahtijeva stalne investicije u održavanje kako bi ostala
funkcionalna. Daleko smo još
od idealnog stanja, ali nastojimo
uporno i malim koracima napredovati. Plin imamo u svim naseljima, ali vodovod ne, a kanalizaciju tek trebamo razviti izvan
Hercegovca. Nažalost, u tome
nas usporava i visoka cijena izgradnje takve infrastrukture, pa
i bizarni propusti ako spomenem
gradnju vodovoda u Ladislavu.
Javna rasvjeta je kompletno obnovljena, prometnice su solidne,
a vjerujem da će tu biti uskoro i
značajnijih investicija.
043 Bjelovarski tjednik: Ulaganja u ceste i poljske putove?

Bašljan: Općina Hercegovac na
svom području ima državnu cestu DC45 u nadležnosti Hrvatskih cesta, županijske i lokalne
ceste koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste i nerazvrstane ceste o kojima skrbi Općina. Osim toga održavamo i veliku
mrežu poljoprivrednih puteva jer
su bitni za ostvarivanje dohotka
našim poljoprivrednicima. Najveće investicije u općini su i bile
u uređenje prometnica, a nama
su to bila prva europska sredstva
koja smo realizirali i to još iz EIB
II programa za uređenje 2,5 km
tada lokalne ceste u Palešniku.
Nakon toga je uslijedio Betterment, pa obnova Hercegovac
- Velika Trnovitica i dovršetak
asfalta u Velikoj Trnavi. Promet
je dosta velik i nova ulaganja su
neophodna, ali ne toliko na ce-

stama kojima upravlja Općina,
koliko na državnoj i županijskim
cestama.

043 Bjelovarski tjednik: Najznačajniji projekti koje planirate realizirati u narednom
razdoblju?

NK Hajduk iz Hercegovca ove godine slavi 95. godina kluba

Ne plaćaju igrače, ulažu u
mlade i klupsku infrastrukturu
Projekt izgradnje pomoćnog igrališta Hajduk realizira uz potporu Općine
Hercegovac. Osim Općine iza kluba stoje i glavni sponzor Adria Snack
NK HAJDUK
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Bašljan: Vrtić, nastavak nogostupa uz županijske ceste, uređenje domova, gradnja staza na
grobljima i još dosta toga. Nisam
sklon razbacivati se obećanjima,
iako planiramo puno raditi. Najvažniji projekti ne ovise samo o
nama nego i o podršci ministarstava, fondova, saborskih zastupnika i javnog sektora.
043 Bjelovarski tjednik: Negativni demografski trendovi
i odlazak mladih posebno pogađaju manje sredine. Kako
to zaustaviti, koji je vaš stav o
tome?

Bašljan: Treba prilagoditi niz
zakona i treba proći dosta vremena da bi se neka promjena
uočila. Ako odlaze i oni koji
imaju posao, a ne samo nezaposleni, onda očito treba mijenjati
radno zakonodavstvo, povećati
plaće, stvoriti društvo u kojem
će svi građani biti jednako važni,
društvo u kojem će imati jednaka
prava, ali i obaveze te biti radno,
društveno i socijalno aktivni članovi, a ne trutovi na teret socijale.
Nekima je u interesu bilo stvaranje bipolariziranog društva
koje raspravlja o partizanima i
ustašama i koje nas klasificira na
naše i njihove. To nije plodno tlo
za život i to treba mijenjati. Poštujem sve žrtve, ali ne smijemo
živjeti od gledanja unazad, već
planiranja gdje želimo biti u budućnosti. Svi prostori izvan gradova moraju biti prepoznati kao
područja s posebnim uvjetima.
Mora postojati više vrtića, udžbenici, prehrana, prijevoz učenika i
studiranje trebaju biti besplatni,
rad treba biti pravedno plaćen i
mladim ljudima zasnivanje obitelji koja će pristojno živjeti od
svog rada treba biti olakšano.
Alen Štandar

Dani teatra, Majske svečanosti i
Dani krumpira
Hercegovac je prepoznatljiv i po nekoliko svojih manifestacija. Već četvrt stoljeća domaćin je međunarodnog festivala ‘Dani
hrvatskoga pučkog teatra’ koji je poseban po sadržaju, organizaciji i formi, a sve su poznatiji i Dani krumpira u Hercegovcu.
- Prvom manifestacijom koju organizira Hrvatska čitaonica zbližavaju
se naši iseljenici s hrvatskom kulturom, običajima i jezikom, a drugom
se promovira početak kampanje vađenja krumpira kao najvažnijeg
proizvoda za preradu u tome kraju. Treba istaknuti i poznate Majske
svečanosti u organizaciji Češke besede Hercegovac koje su jedinstven
običaj u Hrvatskoj - kaže načelnik Boro Bašljan. (aš)

N

ogometni klub Hajduk
iz Hercegovca osnovan
je 1923. godine i perjanica je sporta Općine Hercegovac. Već nekoliko godina natječe
se u Prvoj županijskoj nogometnoj ligi u kojoj je na kraju sezone
redovito među prve tri ili četiri
momčadi. No, ove godine slabo
su startali u novom prvenstvu
i jesenski dio sezone okončali
su na skromnom pretposljednjem mjestu. Dužnost predsjednika Hajduka već nekoliko
godina obnaša poznati garešnički odvjetnik Tihomir Volić.
- Ovo je najlošija polusezona
u mojem mandatu. Razlog
tomu je što su nas prije početka prvenstva napustila petorica
ključnih igrača, a to su Kudlač
koji je otišao u Berek, Bašljan u
Garić, Mađeruh i Brekalo otišli

su u Grubišno Polje, a Cindrić
je prestao igrati. Jedni smo od
rijetkih klubova koji ne plaćaju svoje igrače i tako će ostati
dok sam ja predsjednik– kaže
predsjednik Hajduka Tihomir
Volić i dodaje: - Pokušat ćemo
dovesti domaće igrače koji
igraju u susjednim klubovima
te uz ta pojačanja na proljeće
izboriti opstanak u ligi u što
uopće ne sumnjam – kaže Volić.

U klubu su zadovoljni igrama
juniora protekle jeseni te radom s mladih uzrastima. Prvu
momčad kluba i juniorski sastav trenira Ivan Stankić, Saša
Štimac vodi kategoriju U-14, a
Filip Cjetojević trener je uzrasta U-8, U-10 i U-12. Godinu
koja je na izmaku obilježila su
ulaganja u klupsku infrastrukturu, dovršen je reprezentativni objekt pečenjare koja je
uređena u starinskom stilu, a
u tijeku je izgradnje pomoćnog
igrališta, što je projekt koji se
radi uz pomoć Općine Hercegovac. Nova klupska politika,
naznačuje predsjednik Tihomir
Volić, obnova je prijateljskih
veza sa susjednim klubovima,
a s NK-om Palešnik i NK-om
Brestovac već su uspostavljeni
dobri odnosi. U radu ih podupiru Općina Hercegovac
te glavni sponzor Adria snack
i nekoliko manjih sponzora.

Alen Štandar

Duga Zelena noć Hajduka
NK Hajduk i ove je godine održao tradicionalnu 23. Zelenu noć Hajduka
na kojoj su najzaslužnijim igračima uručena priznanja. Održana je u Hrvatskom domu u Hercegovcu koji je bio punjen do posljednjeg mjesta.
Svirao je popularni glazbeni sastav ‘Plava laguna’, a feštalo se do ranih
jutarnjih sati. Najboljim igračem Hajduka u prošloj sezoni proglašen
je Danijel Batrenjak, najboljim vratarem Domagoj Ulovac, a najboljim
strijelcem Domagoj Bašljan. Priznanja su dobili i najbolji igrači mlađih
selekcija kluba. (aš)

Vatrogastvo na području Općine Hercegovac ima dugu tradiciju

DVD Hercegovac proslavit će 120. obljetnicu
Sve su bolji materijalni uvjeti u vatrogastvu, nabavlja se
oprema, obnavljaju domovi, ali problem je nedostatak mladih
Osvrćući se na 2019. godinu,
predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Hercegovac
Ivo Koren rekao nam je da su
vatrogasci primjereno mogućnostima obnavljali opremu i
uređivali vatrogasne objekte.
U adaptaciju, dogradnju, novu
fasadu vatrogasnog doma u
Hercegovcu uloženo je 1,25
milijuna kuna, a obnovljen je
i dom u Ilovskom Klokočevcu. Naredne godine obnavljat
će dom u Ladislavu, za što
će utrošiti 145 tisuća kuna.
U godini koja je na izmaku

jedno od boljih vatrogasnih
društava bio je DVD Palešnik
na čijem je čelu predsjednik
Goran Radman. Palešnički vatrogasci proslavili su 90. godišnjicu rada i tom su prigodom
dobili javno priznanje Općine
Hercegovac. 90 godina dugu
tradiciju i lijepo uređen dom
ima i DVD Trnava. No, unatoč
sve boljim materijalnim uvjetima za rad, kaže predsjednik
Ivo Koren, velik je problem
nedostatak ljudstva, naročito
mladih koji bi se uključili u vatrogastvo. Najizraženije je to u

Ilovskom Klokočevcu. Nije da
neće raditi, već ih jednostavno nema, odnosno ima, ali se
mladi mogu nabrojati na prste
jedne ruke. Koren je na kraju
naznačio dobru suradnju Vatrogasne zajednice s Javnom
profesionalnom vatrogasnom
postrojbom u Garešnici i načelnikom Općine Hercegovac
Borom Bašljanom. Također je
najavio vrijedan jubilej koji će
obilježiti iduće godine, a riječ
je o 120. godišnjici DVD-a
Hercegovac, osnovanog davne
1899. godine. (aš)
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Općina dosta sredstava izdvaja za školstvo,
kulturu, sport i vjerske zajednice te za pomoć
kućanstvima, odnosno mladim obiteljima.
- Dvije smo mlade obitelji nagradili s po
10.000 kuna. Naime, jedna je obitelj doselila, a druga je odlučila osnovati svoj dom na
području Općine. Tu su subvencije za novorođene od 1000 kuna, 25.000 kuna rezerviranih za studentske stipendije. 100.000
kuna izdvajamo za poljoprivrednike i njihove potrebe - kaže J. Dekalić.
Iz proračuna se izdvaja za sport, lovstvo,
umirovljeničku udrugu, KUD Šandrovac,
potom brojne druge udruge poput vinogradarskih, Udrugu branitelja i Vatrogasnu
zajednicu. (mp)

Programo ‘Zaželi’

Zapošljavaju 27 žena i
brinu se za 108 osoba
Općina provodi i poznati program ‘Zaželi’.
Putem njega u Šandrovcu je zaposleno deset žena koje skrbe o 40 osoba, no kako je
Općina Šandrovac nositelj programa i za
susjednu Novu Raču i Severin, ukupno je
zaposleno 27 žena koje se brinu o 108 osoba.
Ukupna vrijednost projekta je 4,8 milijuna
kuna. Kao i drugdje, u slučaju Šandrovca
program se pokazao punim pogotkom.
Naime, u protekla dva mjeseca koliko se
provodi korisnici su zadovoljni uslugama
djelatnika, koji će od nove godine sukladno
zakonskim izmjenama o minimalnim imati
i nešto više plaće negoli su imali do sada.
Točnije veće za 250 kuna. (mp)

Općina je velik poslodavac

Gospodarstvo se
temelji uglavnom na
poljoprivrednicima
- Bivši Metalprodukt kupio je poduzetnik koja radi s drvom, zaposlenih je
osam naših ljudi. Nadalje, pet, šest je
obrtnika na području Općine, tako da
gospodarstvo počiva na pedesetak poljoprivrednika, od kojih su tridesetak jačih
koji su u sustavu PDV-a - ističe Dekalić.
Dodaje da je tu prazninu popunila upravo
Općina. Ponajprije komunalnom tvrtkom
Šandroprom, u kojoj je zaposleno osam osoba, odnosno do deset sa sezoncima. Potom
je tu Dom za stare i nemoćne, program ‘Zaželi’, kao i šestero osoba u javnim radovima,
tako da Općina ima više od 40 zaposlenih,
što je poput kakve srednje tvrtke. (mp)

Šandrovačka ‘Gradina’ poznato je kupalište

Zbog lošeg vremena,
ove sezone zabilježilo
minus od 65.000 kuna

Iza Općine Šandrovac još je jedna uspješna
godina, a bit će i sljedeća

U planu izgradnja
vrtića, asfaltiranje
novih kilometara
cesta, kanalizacija...
Proračun za 2018. godinu je 12,106.550 kuna, dok je onaj
za 2019. godinu donesen u iznosu od 13,238.524 kune
Proračun od 13,328.524 kuna
za sljedeću godinu, koji je donijelo Općinsko vijeće Šandrovca, u narednoj će godini
osigurati provođenje mnogih
projekata koji će biti u službi
boljitka života u toj općini, u
kojoj živi oko 1700 stanovnika
raspoređenih u sedam naselja.
Među glavnim projektima koje
Općina planira provoditi je izgradnja dječjega vrtića, aplicirana na Program ruralnoga
razvoja. Projekt koji će osigurati smještaj za 30 djece procijenjen je na 4,5 milijuna kuna.
No, nematerijalna vrijednost
bit će daleko veća jer u Šandrovcu ne postoji vrtić, nego
Općina obiteljima za svako dijete u vrtićkoj dobi donira 1000
kuna. Nova općinska ustanova
u koju će roditelji bezbrižno
moći dovoziti svoju djecu gdje
će ih stručne osobe čuvati i
odgajati, bit će velika nadogradnja života u Šandrovcu.
Jedan od projekata je i izgradnja Vatrogasnog centra s
domom vrijednog oko tri milijuna kuna, u okviru kojega
bi trebale biti garaže za vatrogasna vozila, sanitarije, uredi i
multifunkcionalna sala za sve
događaje na području Općine.
Nadalje, Općina putem

Xerores ne et eum voloritati te

Načelnik Općine
Josip Dekalić

LAG-a Sjeverna Bilogora planira graditi i Kulturni centar vrijedan 300.000 kuna.
- U obnovu i asfaltiranje cesta u narednoj godini uložit
ćemo oko 800.000 kuna čime
bismo asfaltirali tri nova ki-

lometra, među kojima i oko
1200 metara ulaza u Šandrovac iz smjera Velikoga Trojstva. Ove godine asfaltirali
smo 4,4 kilometra općinskih
cesta, za što je dio novca osiguran iz državnoga proračuna
- kaže načelnik Josip Dekalić.
Namjera je početi i izgradnju
kanalizacije, za koju bi uskoro
trebala biti izdana građevinska
dozvola. Za početak je izrađen
projekt za naselje Šandrovac,
a bit će projektirano i za ostala naselja. Proračun za 2018.
godinu je 12,106.550 kuna
u koji se slilo oko dva milijuna kuna iz drugih izvora.
- Svih šest naselja je vodificirano i plinoficirano, svi su
mjesni domovi uređeni. U
svakom naselju uredili smo
mrtvačnice i kapelice, redovito održavamo svih devet groblja - kaže načelnik.
Puno je nerazvrstanih cesta
koje valja održavati, tako da iz
proračuna odlazi i do 300.000
kuna godišnje na posipavanje
kamenom, poravnavanje i druge aktivnosti potrebne da bi ceste bile u upotrebljivom stanju,
dok se sredstvima iz proračuna
pokriva i zimska služba koja
održava 40 kilometara cesta.
(mp)

Š
Jedna od rijetkih općina koje imaju Dom za stare i nemoćne

Kapacitet u potpunosti
popunjen s 50 korisnika

androvac je poznat i kao
jedno od županijskih
kupališta, koje posjećuju
ne samo žitelji te i susjednih
općina i gradova nego i iz susjedne Virovitičko-podravske
županije. No, ipak je ove godine bazen Gradina, kojim
upravlja komunalna tvrtka
Šandroprom, zabilježio gubitak od oko 65.000 kuna.
- Sezona je bila vrlo loša jer
ovisi o vremenu, a kafić smo
iznajmili jer nam je teško naći
radnike za dva mjeseca. Od
ulaznica smo imali 90.000

kuna, što nije dovoljno za minimalno šest zaposlenih koliko ih na bazenu mora biti, a
tomu valja dodati energente.
Minimalno treba ostvariti
150.000 kuna na ulaznicama
kako bi bila pozitivna nula.
Minus je Općina morala pokriti - navodi načelnik Dekalić.
No, bez obzira na to, ne posustaje se jer je uloženo podosta
novca u uređenje kupališta koje
ima bazen za odrasle i djecu te
popratne sadržaje za rekreaciju
poput odbojkaškog igrališta na
pijesku i mini golfa. (mp)

Općina boravak u domu korisnicima s područja Šandrovca
subvencionira s 1000 kuna

Š

androvac je jedna od rijetkih općina u Hrvatskoj
koje imaju Dom za stare
i nemoćne. Otvoren je početkom prosinca 2011. godine u
zgradi starog župnog dvora,
koji je dograđen i u potpunosti
obnovljen. Iako je u početku
dobivao kritike, pa čak i poruge jer gradi dom za starije, a ne
vrtić, mišljenja su se promijenila, a načelnik objašnjava.

DAMIR ŠPEHAR/PIXSELL

Po 1000 kuna za
novorođene, 25.000
kuna studentima

Svih šest naselja je vodificirano i plinoficirano, svi su mjesni domovi uređeni,
u svakom naselju uređene su mrtvačnice i kapelice

MARIJAN SUSENJ/PIXSELL

Pomoć i poljoprivrednicima

Redovito održavanje svih devet groblja

DAMIR ŠPEHAR/PIXSELL

ŠANDROVAC
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- Djeca imaju roditelje i većinom bake i djedove i uvijek će
netko ‘priskočiti’. Mladi odu,
stari ostaju, tko će se o njima
brinuti - pojašnjava i dodaje da
se ta teorija pokazala točnom.
Naime, kapacitet doma, u koji
mogu ući osobe s područja cijele Hrvatske, u potpunosti je
popunjen s 50 korisnika. Veliki udio u tomu su prihvatljive
cijene. Naime, 3500 kuna je

za nepokretne, 3300 kuna za
polupokretne te 3000 kuna za
pokretne osobe. Među korisnicima je 15 s područja Općine.
- Njih godišnje subvencioniramo s oko 180.000 kuna,
odnosno 1000 kuna po osobi
mjesečno jer riječ je o općinskim umirovljenicima s manjim mirovinama koji sami ne
bi mogli platiti smještaj - kaže
načelnik. (mp)

Prva Inina bušotina

Milijun kuna
godišnje od
naftne rente
Dobar dio prihoda u općinski proračun slijeva se od
naftne rente. Naime, 1967. godine na području Općine otvorena je prva Inina bušotina za eksploataciju
ugljikovodika i danas je to četvrto po veličini naftno
polje u Hrvatskoj. O važnosti polja Šandrovac za Inu i
RH svjedoči podatak da 8,7 milijuna prostornih metara
nafte iscrpljene ondje u posljednjih pola stoljeća mogu
zadovoljiti trogodišnju hrvatsku potrebu za naftom.
Tako Općina godišnje na ime naftne rente inkasira oko
milijun kuna, što je s neba dan prihod maloj općini s oko
1700 stanovnika. (mp)
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VELIKO TROJSTVO

Sanacija odlagališta otpada

Biloklik

Ove godine potpisan je 12,5 milijuna kuna vrijedan
projekt čija će se realizacija odvijati i naredne godine

Biloklik je fotosusret s ciljem okupljanja fotografa raznih profila, a sve
u svrhu razmjene iskustava, novog učenja, promicanja kulture, kao i
gospodarske ponude i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Ova
manifestacija održava se četvrtu godinu, a nekoliko dana po završetku
organizira se i izložba snimljenih fotografija. Svake godine određuje se
druga tema, a ovogodišnja je bila romska baština i bilogorska mitologija.
Manifestacija je natjecateljskog karaktera te iz godine u godinu privlači
sve više ljubitelja fotografije iz cijele Hrvatske. (dm)

Dolazak novih stanovnika pokazuje da vođenje Općine ide u
pravom smjeru, što će se nastaviti i u budućnosti

Još jedna uspješna godina
za Općinu Veliko Trojstvo
Županijska skupština izglasala je proračun za 2019. godinu u kojemu je osiguran
novac za dogradnju Osnovne škole Veliko Trojstvo

O

pćina Veliko Trojstvo jedna je od
najrazvijenijih i
najuređenijih općina naše Županije, a u tom smjeru nastavili su i
u ovoj godini. Uspješno se radilo na velikom broju projekata,
od kojih je većina ove godine i
realizirana, dok su za preostale osigurana novčana sredstva
ili se radi na izradi projektne
dokumentacije te se i njihova
realizacija očekuje u skorije
vrijeme.
Izgradnja dječjeg vrtića
Budući da na tom području
nema dječjeg vrtića i da se o
toj temi priča već dugi niz godina, načelnika Općine Ivana
Kovačića veseli činjenica da bi
i to pitanje uskoro moglo biti
riješeno. Naime, Županijska
skupština na posljednjoj je
sjednici izglasala proračun za
iduću godinu u kojem se nalazi
i stavka dogradnja škole u Velikom Trojstvo, što je preduvjet
za izgradnju vrtića. Za 2019. u
proračunu je osigurano 1,8 milijuna kuna te još dva milijuna
kuna u projekciji proračuna

Blagdan Župe Presvetog Trojstva te Dana općine slave se desetak dana, uz mnoštvo zabave i glazbe

za 2020. Natječaj za izvođača
radova je u tijeku, a ponude se
otvaraju krajem ovog mjeseca.
Sve dok novi vrtić u Velikom

Proljeće u Velikom Trojstvu
Ovo je najveća manifestacija na području Općine Veliko Trojstvo koja
se održava u povodu blagdana Župe Presvetog Trojstva i Dana općine.
Ovogodišnja manifestacija trajala je devet dana te se uistinu moglo
pronaći za svakoga po nešto. Likovne kolonije, izložbe slika i fotografija
te brojna druga kulturno-umjetnička i sportska događanja samo su
dio ove manifestacije. U sklopu Proljeća u Velikom Trojstvu održana je
i deveta međunarodna te 15. Općinska izložba vina bilogorskog kraja
u organizaciji udruge vinogradara, vinara i voćara ‘Trojstvo’. Također,
održana je još jedna međunarodna manifestacija. Riječ je o 13. gulašijadi
‘Ivan Jandrašinec Jandro’, natjecanju u kuhanju vinskog gulaša. Kako i
dolikuje, Proljeće u Velikom Trojstvu završeno je zabavnim programom,
odnosno velikim koncertom Lidije Bačić. (dm)

Trojstvu ne otvori svoja vrata,
Općina će i dalje sufinancirati
troškove roditeljima čija djeca
pohađaju vrtiće u Bjelovaru
i to iznosom od 1000 kuna
mjesečno po djetetu. Za ovo
sufinanciranje godišnje se iz
proračuna izdvaja oko 350
tisuća kuna. Treba istaknuti
da je ova općina jedina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
koja sufinancira brigu za djecu
predškolske dobi u AT vrtiću
otvorenom u Petoj osnovnoj
školi Bjelovar. Riječ je o posebnom programu za djecu
predškolske dobi s teškoćama,
u dobi od tri godine pa sve do
polaska u školu.
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Sve dok novi vrtić ne otvori svoja vrata,
Općina će i dalje sufinancirati troškove
za djecu koja pohađaju vrtiće u Bjelovaru
Velika izdvajanja za
najmlađe
Pored toga u Općini Veliko Trojstvo postoji i niz drugih mjera
kojima se pomaže roditeljima.
Za svako novorođeno dijete
Općina jednokratno daruje
3000 kuna. Također, u sklopu
Osnovne škole Veliko Trojstvo
djeluje i produženi boravak koji
se velikim dijelom sufinancira iz općinskog proračuna. Svi

osnovnoškolci i srednjoškolci s
ovog područja imaju osiguran i
besplatni školski prijevoz, kako
autobus, tako i vlak, a djeca čiji
su roditelji slabije imovinske
situacije već dvadesetak godina imaju besplatan obrok u
školama. Osim toga, načelnik
Kovačić ponosno ističe da zbog
dobrih uvjeta života u Općini,
ali i neposredne blizine Bjelovaru, u ovom trenutku Osnovnu

Na ovogodišnjem Etno festivalu ‘Bilogoro, u srcu te nosim’ nastupilo je 20 izvođača

školu Veliko Trojstvo pohađa
oko 60 djece čiji roditelji nisu
s područja Općine, nego su
kupili kuće i došli ovdje živjeti.
Osim učenika, Općina se brine i o svojim studentima. Svi
redovni studenti dobivaju jednokratnu godišnju pomoć u
iznosu od 1000 kuna, a nju
mogu ostvariti u svega nekoliko klikova po čemu je ova
općina prva u našoj Županiji.
Uz potpore najmlađim stanovnicima, Općina se brine i onima
nešto starijima. Tako je u sklopu
‘Zaželi - Program zapošljavanja
žena’ projektom ‘Trojačke ruže’
zaposleno deset dugotrajno nezaposlenih žena većinom starijih od 50 godina, a svaka od njih
brine se o četiri korisnika. Sredinom ovog mjeseca načelnik
Kovačić potpisao je novi ugovor
s ministrom rada i mirovinskog
sustava Markom Pavićem o nastavku projekta, odnosno o otvaranju novih deset radnih mjesta.
Ukupna vrijednost projekta je
više od 2,2 milijuna kuna i u
potpunosti je financiran iz europskih sredstava.
Sanacija odlagališta
otpada Grginac
Iz fondova Europske unije ove
godine bit će financiran još

Etno festival ‘Bilogoro, u srcu te nosim’
Četvrtu godinu održava se Etno festival ‘Bilogoro, u srcu te nosim’. Riječ
je o festivalu čija je svrha održavati sjećanje na bilogorske pjesme iz
prošlog stoljeća koje se na festivalu izvode na tradicionalnim instrumentima. U početku je festival bio lokalnog karaktera da bi s vremenom
prerastao u regionalni festival. Tako je ove godine nastupilo 20 izvođača
iz Bjelovarsko-bilogorske županije, Sisačko-moslavačke, Virovitičko
podravske i Koprivničko-križevačke županije. Najbolju pjesmu festivala
bira publika ispunjavanjem glasačkog listića koji se nalazi na ulaznici za
koncert. Također, nakon festivala sve pjesme postavljaju se na YouTube kanal festivala, a pjesma koja do početka idućeg festivala sakupi
najviše ‘lajkova’ prije njegova otvorenja proglašava se pobjednikom
prošlog festivala. (dm)

jedan vrijedan projekt za stanovnike ove općine. Riječ je o
sanaciji odlagališta otpada Grginac koji se radi u suradnji s
Gradom Bjelovarom. Ukupna
vrijednost projekta iznosi oko
12,5 milijuna kuna od kojih je
85 posto sufinancirano iz Kohezijskog fonda. Do listopada
iduće godine, za kada je predviđen završetak projekta, bit
će saniran prostor na kojem se
godinama, osim komunalnog,
odlagao i vojni, medicinski i
industrijski otpad. Nakon izvršenja pravilne sanacije odlagalište će biti trajno zatvoreno
i time će se zaustaviti daljnji
negativni utjecaj na okoliš i
ljudsko zdravlje.

Rekonstrukcije cesta
Iduće tri i pol godine radit će se
i rekonstrukcija postojeće ceste
Malo Trojstvo - Kegljevac ukupne duljine oko dva kilometra.
Projekt je u vrijedan gotovo dva
milijuna kuna, a u potpunosti
će ga financirati Agencija za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Njegovom realizacijom olak-

šat će se svakodnevni život lokalnom stanovništvu. Također,
obnovljeno je oko 950 metara
nerazvrstane ceste, odnosno
prva dionica u sklopu projekta
Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje. Ovaj projekt
vrijedan je oko 620 tisuća kuna
od kojih je 150 tisuća pristiglo
iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Preostale dvije dionice otprilike su podjednakih duljina kao
i vrijednosti, a u Općini se nadaju da će i za te dionice ostvariti određeno sufinanciranje.
Općina Veliko Trojstvo potpomaže i rad brojnih društava koji
djeluju na području Općine.
Među njima je i vatrogasna zajednica kojoj je ove godine nabavljeno i novo vozilo vrijedno
226 tisuća kuna bez opreme.
Polovica tog iznosa osigurana
je iz općinskog proračuna. Također, vatrogasna zajednica ove
godine dobila je još jedno vozilo
koje im je dodijelio JANAF.
Planovi za 2019.
- Što se tiče planova za nadolazeću godinu, treba istaknuti
da je na europske fondove, čije
je financiranje do 100 posto,

prijavljen projekt Izgradnje sanitarno-fekalne kanalizacijske
mreže u naselju Maglenči, ukupne dužine oko 2500 metara s
glavnim i sporednim kanalima
- rekao je načelnik Kovačić.
Vidikovac u Velikom Trojstvu,
ako prođe na natječaju, također se planira urediti i dovršiti,
kao i mnogi drugi projekti koji
su započeli ove ili prijašnjih
godina. Realizacijom projekata poput izgradnje vrtića
ili proširenje škole te rekonstrukcijama cesta Općina Veliko Trojstvo i dalje će biti u
samom vrhu po razvijenosti i
uređenosti općina u Bjelovarsko-bilogorske županije. (dm)

Božićni koncert
U župnoj crkvi Presvetog Trojstva
i ove godine održan je božićni
koncert. Mještani, ali i drugi gosti
imali su priliku uživati u nastupima
Kristine Anđelke Đopar, Martine
Đurđević, Svena Pocrnić, policijske klape Sv. Matej P.U. Bjelovar
te mješovitog zbora KUD-a Velika
Pisanica. Ovogodišnji koncert organizirali su tamburaški orkestri
‘Bilogora’ Veliko Trojstvo i ‘Sloga’
Velika Pisanica. (dm)

Općina se brine o studentima pa svi
redovni studenti dobivaju jednokratnu
godišnju pomoć u iznosu od 1000 kuna

Đurđevo na Bilogori
Mjesec travanj rezerviran je za manifestaciju ‘Đurđevo na Bilogori’ koja
se organizira već devetu godinu. Osim koncerata i dramskih programa, centralno događanje je tradicionalno paljenje krijesa, jurjevdansko
umivanje i blagoslov konja. Ova manifestacija održava se na nekoliko
lokacija u sklopu Općine Veliko Trojstvo. Zadnji dan održava se u Romskoj kući, a sve počinje tradicionalnim jurjevdanskim umivanjem, koje
su nekada prakticirale žene u vodi u kojoj se nalazilo prvo proljetno
cvijeće te sviranjem romske himne ‘Đelem, Đelem’. Poslije toga slijedi
sveta misa nakon koje se vrši blagoslov konja. Manifestacija završava
tradicionalnim natjecanjem u konjičkim disciplinama koja se održava
na Vidikovcu u Velikom Trojstvu. (dm)

Protekle godine Veliko Trojstvo promovirano je i u emisiji HRT-a, Lijepom našom
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ĐULOVAC

Proračun za 2019. iznosi 19 milijuna kuna

U općini s najvećim prirodnim
priraštajem u Županiji provodi se
nekoliko demografskih mjera

Ostvarenje većeg dijela prihoda planira iz drugih izvora, u dobroj mjeri iz EU
projekata, pa se tako očekuje rekonstrukcija i dogradnje doma u Velikim Bastajima

Ove godine 30 obitelji
dobilo po 5000 kuna za
stambeno zbrinjavanje

Ove godine postignut je veliki uspjeh u ostvarenju temeljnog dokumenta

Proračun ostvaren s 14 milijuna
kuna povijesni je za Općinu Đulovac
Jedna od najnerazvijenijih općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji napokon se može pohvaliti
pozitivnim učincima aktivnog i dugotrajnog rada na pripremama i realizaciji projekata

Nezadovoljan neiskorištenošću pruge načelnik poručuje:

K

O

vogodišnji proračun Općine Đulovac bit će realiziran u iznosu od
oko 14 milijuna
kuna, što je povijesni rezultat
koji nikada u Đulovcu nije zabilježen. Takav je velikim dijelom, navodi općinski načelnik
Drago Hodak, zbog fiskalne
decentralizacije, koju je osigurala ova vlada preraspodjelom
državnoga novca namijenjenog
poravnanju. Njome su izvorni
prihodi proračuna s 1,8 porasli
na pet milijuna kuna. Sve je to
omogućilo investicije po svim
osnovama, posebice onima iz
ruralnoga razvoja. Tako se jedna od najnerazvijenijih općina
u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji napokon može pohvaliti
pozitivnim učincima aktivnog
i dugotrajnog rada na pripre-

mama i realizaciji projekata.
Od kapitalnih infrastrukturnih najvažniji i financijski
najveći su projekti izgradnje
dviju cesta. One prema poduzetničkoj zoni Maslenjači,
odnosno ceste Mali Bastaji - Maslenjača, vrijednoj 4,8
milijuna kuna, koja je u cijelosti financirana novcem EU
mjere 7.2 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.
- Važnost ove ceste vezana je
uz buduće planove izgradnje
novih proizvodnih pogona u
poduzetničkoj zoni Maslenjači. Druga cesta vezana je
uz drugi važan prirodni resurs Općine Đulovac, odnosno eksploataciju kamena.
Riječ je o nerazvrstanoj cesti
od Puklice prema kamenolomu Šandrovcu za koju je
Općina osigurala 350.000

Načelnik Drago Hodak i njegov zamjenik Tuna Ivić s premijerom

kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
200.000 kuna - kazao je općinski načelnik Drago Hodak.
U naselju Maslenjači standard
življenja bitno će biti poboljšan višenamjenskim sportskim
igralištem koje je Općina realizirala uz podršku Ministarstva regionalnog razvoja.
Ministarstvo je za tu namje-

nu osiguralo 300.000 kuna,
a Općina dodala 250.000
kuna. Proračun za 2019. godinu predviđen je u iznosu od
19 milijuna kuna, pri čemu se
ostvarenje većeg dijela prihoda planira iz drugih izvora.
- To su planovi, a realizacija je ovisna ne samo o nama
već i o procedurama vezanima za provedbu EU pro-

Općina će graditi mjesni dom za oko
400 osoba vrijedan 7,5 milijuna kuna

U planu je dovršetak projektiranja zgrade novoga mjesnog doma u
Đulovcu, čija je vrijednost 7,5 milijuna kuna. Ministarstvo regionalnog
razvoja već je odobrilo izradu projektne dokumentacije za taj kapitalni
projekt koji će biti smješten između Vatrogasnog doma i crkve, pri čemu
će izgradnjom biti formiran novi općinski trg koji će biti imenovan prema
prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U skladu s projektom
dom će moći primiti do 400 osoba, a bit će široke namjene: za općinske
udruge, društva, svadbe, koncerte i sva događanja koja se odvijaju u
zatvorenom prostoru. (mp)

jekata. Ako budemo u potpunosti uspješni, proračun
će biti bogat - kaže načelnik.
Tako će se sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda
za ruralni razvoj prema mjeri
7.4 financirati projekt rekonstrukcije i dogradnje doma u
Velikim Bastajima. Vrijednost
već započetih radova procjenjuje se na 4,1 milijun kuna, a
završetak je planiran sredinom
2019. godine.
U suradnji s Hrvatskim vodama i tvrtkom Darkom intenzivno se radi i na projektu pet
kilometara spojnog cjevovoda
Gornja Vrijeska kojim će đulovački vodoopskrbni sustav biti
spojen s daruvarskim. Investiciju vrijednu oko pet milijuna
kuna s 80 posto financiraju
Hrvatske vode, a ostatak Općina Đulovac. (mp)

Općini je odobren i nagodinu kreće projekt
izgradnje dječjeg vrtića vrijedan 7,4 milijuna
kuna u kojemu će boraviti sva općinska djeca

J
Uspostavljanje samo
putničkog prijevoza je jeftino
politikantstvo i naslikavanje
Teretni promet željeznicom Općini bi život značio jer velike
količine sirovine iz tri kamenoloma i jedne od najvećih
šumarija sada odvoze kamioni koji uništavaju ceste

Načelnik Drago Hodak (drugi s lijeva) s predsjednikom Sabora G. Jandrokovićem, saborskim zastupnikom Mirom Totgergelijem i tajnikom ŽO HDZ-a Silvestrom Štefovićem
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roz Đulovac prolazi i
lokalna pruga Daruvar
- Virovitica, na kojoj je
prije nekoliko mjeseci ponovno krenuo, ali samo putnički
promet. Naime, zbog dotrajalosti i potrebe za obnovom
vijadukta Krndije teretnog
prometa tom prugom i dalje
nema. No, kaže načelnik, trenutačno nema nikakvoga, već
putnike HŽ ponovno prevozi
autobusima zbog, kaže, klizišta u Kravljaku. D. Hodak je
kao član Županijske skupšti-

ne javno izrazio protivljenje
takvom obliku prometa željezničkom prugom navodeći
da je pruga potpuno neisplativa bez teretnoga prometa.
- Ekonomija zasnovana na
nekoliko tisuća kuna dnevno
putničkoga prometa je potpuno promašena, dok istovremeno naše ceste na dnevnoj bazi
doslovce uništavaju kamioni.
Dok se u modernoj Europi željeznički promet roba razvija,
kod nas se ubija - kaže Hodak.
Naime, kaže da bi teretni pro-

met željeznicom u Općini život značio jer velike količine
sirovine s njezina područja
iz tri kamenoloma i iz prema
drvnoj masi jedne od najvećih
šumarija sada odvoze kamioni
koji uništavaju ceste. A osim
što bi uz teretnu željeznicu ceste bile očuvane, i gospodarstvo bi bilo konkurentnije, tvrdi načelnik i zaključuje: - Cilj
pokretanja samo putničkoga
prometa nije ništa drugo nego
jeftino politikantstvo i naslikavanje! (mp)

edna od demografskih
mjera u Općini Đulovac,
koja niz godina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
bilježi pozitivan prirodan priraštaj, jesu i donacije mladim
obiteljima, kojima je u ovoj godini dodijeljeno 150.000 kuna.
Naime, Općina je po obitelji
dodijelila 5000 kuna pomoći
za stambeno zbrinjavanje, odnosno kupnju i uređenje prve
nekretnine. I u narednoj će
godini predvidjeti isti iznos jer
ima novih tridesetak zahtjeva.
Pomoći za novorođenu djecu
nema jer, kako pojašnjavaju u
Općini, u tom segmentu nema
jamstva da će obitelj ostati na
području Općine, dok je kupnja nekretnine jamac ostanka.
Pomoć mladim obiteljima i naj-

U tijeku su pripreme za temeljitu izmjenu Prostornoga plana

Do konačnoga prijedloga uz
konzultacije s mjesnim odborima

Rekonstrukcija i dogradnja
mjesnoga doma u Velikim Bastajima

Jedna od važnijih aktivnosti je i izmjena Prostornoga plana, koji Općina planira provesti u narednoj godini. Pritom će se konzultirati sa
svim mjesnim odborima kako bi predvidjeli sve što će se u skorijoj
budućnosti raditi na općinskom području.
- Zbog prerigoroznih procedura, posebice kod izmjena koje u pojedinim slučajevima traju i do šest mjeseci, moramo izmjene PP-a što
temeljitije pripremiti kako se ne bi ograničavalo ljude u razvoju njihovih poljoprivrednih gospodarstava, potom u gradnji cesta i provedbi
drugih investicija - ističe načelnik.
Naime, navodi da u slučaju pročistača, koji Općina planira graditi, nije
mogla biti ishođena građevinska dozvola jer ciljanim izmjenama Prostornoga plana nije bilo moguće promijeniti lokaciju pročistača, koji
će, vrijedan oko devet milijuna kuna, sada biti na ‘hlađenju’ godinu i pol
dana samo kako bi prostorni plan bio izmijenjen. (mp)

mlađim sumještanima očitovat
će se i izgradnjom 7,4 milijuna
kuna vrijednog dječjega vrtića,
čiji je projekt u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju odobren.
- Za sada u Općini obavljamo
uslugu predškole u grupi u kojoj
je upisano 43 djece. To govori da
na području Općine ima velik
broj djece, o čemu svjedoči i tri
stotine učenika u osnovnoj školi, u jednoj prostoriji koje trenutačno egzistira predškolska
grupa - kaže načelnik Hodak.
Načelnik je prošloga petka potpisao ugovor za provedbu projekta izgradnje vrtića. Izgradnjom zgrade u toj će ustanovi
biti dodana još jedna mješovita
odgojna grupa i zaposlena još
dva odgajatelja. (mp)

Novi dom u Koreničanima

Projekt ‘Zaželi’ vrijedan 1,6 milijuna kuna

Zaposleno sedam žena koje
skrbe za 40 korisnika
Općina Đulovac uključila se i
u projekt ‘Zaželi’ te time pridonijela zapošljavanju osam žena
koje skrbe za oko 40 korisnika.
Projekt je vrijedan 1,6 milijuna
kuna, a njegova prava vrijednost je u osiguravanju posla
za osobe koje teško dolaze do
zaposlenja te u pomoći koja je
pružena najosjetljivijoj grupi,
odnosno starima i bolesnima.
(mp)
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Lijepa predbožićna čestitka Zlatku Salaju i tvrtki Salajland

‘Božićna priča’ obitelji Salaj na popisu
najljepših božićnih svjetala u Europi
Za Salajevu ‘Božićnu bajku’ glasovalo 12.690 putnika iz 93 europske zemlje

H

rvatska je već mega
popularna božićna
destinacija zbog svog
glavnog grada Zagreba, koji je proglašen najboljim
božićnim tržištem u Europi
putem online ankete europskih
najboljih odredišta, a tomu je
ove godine dodana i ‘Božićna
priča’ obitelji Salaj u Grabovnici,
impresivan obiteljski projekt sa
spektakularnom božićnom rasvjetom. Od skromnih početaka
2002. godine, ‘Božićna bajka’
Zlatka Salaja rasla je sve više da
bi danas s četiri milijuna lampica dosegnula najveće proslave
svjetlosti u Europi. Tvrtki Salajland, koja je u posljednjih nekoliko godina glavni organizator te
jedinstvene manifestacije na Salajevu imanju, iz Europe je stiglo
prestižno priznanje. Organizacija European Best Destinations
iz Bruxellesa, po rezultatima
glasovanja 12.690 putnika iz
93 zemlje ‘Božićnu priču obitelji
Salaj’ uvrstila je na popis najljepših božićnih svjetala u Europi.
Za tako visoki turistički uzlet
najviše zasluga pripada Zlatku
Salaju, koji u svakoj prilici za
javnost ponavlja: - Ovo je ispu-

njenje mojih snova iz djetinjstva
koje sam započeo prije puno
godina, a nikada nisam zamišljao da će stvoriti toliki interes
i toliku radost ljudi iz cijeloga
svijeta, a naročito djece. To mi
daje snagu da nastavim i u bu-

dućnosti, svake godine s novim
iznenađenjima i unapređenjima.
Konkretan je to primjer koji
uvelike pridonosi razvoju kontinentalnog turizma koji sve više
ima značenje i potencijal za sveukupni hrvatski turizam, često

to ističu čelni ljudi u Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Da je to u istinu tako prepoznato, potvrđuje i
novčana potpora iz tih institucija, ove godine sa 60.000 kuna.
U gradu Čazmi to se prepozna-

je kao veliki potencijal za unaprjeđenje cjelokupne turističke
ponude i povećanje turističkog
prometa čazmanske turističke destinacije, koji Čazmanci
tek trebaju bolje kapitalizirati.
Franjo Jagatić

Ministar poljoprivrede naredio smanjenje brojnog stanja pojedine vrste divljači

Pale četiri divlje svinje
Zimske ribičke radosti

Čazmanski ribolovac Predrag Živković s još dvojicom kolega iz
Koprivnice uputio se prošli tjedan u zimski ribolov na čazmanskoj
rijeci Česmi i kod derežanskog mosta na varalicu upecao nešto riba,
među kojima se našla i štuka. Nije nešto neuobičajeno velika, tek
nešto više od dva kilograma, ali svakako je zanimljivo u ovo snježno
doba godine. Zahvalio je svojim prijateljima Koprivničancima, što
su ga uopće potaknuli da s njima ode na vodu, pa je tako iskoristio
prisustvo Mirka Hanževića da ga objektivom kamere ovjekovječi
sa zimskom štukom. (fj)

Lovci lovačkog društva ‘Ćuk’ iz
Cerine u nedjelju su organizirali zimski lov na divlje svinje.
- Ovaj lov održali smo sukladno
naredbi ministra ministarstva
poljoprivrede, koja je stupila na
snagu 13. prosinca ove godine,
a odnosi se na smanjenje brojnog stanja pojedine vrste divljači. Iz tog smo razloga održali
lov na divlje svinje, a da bi bio
što uspješniji,pozvali smo lovce
iz naših prijateljskih društava
pa se tako, s našim članovima, ukupno okupilo 70 lovaca. Ustrijelili smo četiri svinje
i time pridonijeli provođenju
naredbe, među prvim lovačkim
društvima na ovom području rekao je Stevo Mihaljević, predsjednik lovačkog društva ‘Ćuk’.
Nakon povratka iz lovišta,

ispred lovačke kuće u Lipovčanima, lovci su odali počast
divljači.
- Hvala majci prirodi i ovom
prekrasnom danu, divljači na
lovačkom užitku, a lovcima na
uzornom lovačkom ponašanju

- rekao je lovnik Mario Bencek.
Nakon više sati provedenih u
prirodi lovcima je u slast lovački gulaš priredio njihov vrsni
majstor kuhar Branko Kovačić, a druženje lovaca upotpunio glazbeni sastav. (fj)

