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„Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti
prirode i okoliša na području grada Garešnice“

BBV Marketing
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P

rojekt Grada Garešnice
„Edukacijom do podizanja
svijesti o zaštiti prirode i
okoliša na području grada Garešnice“ započeo je s provedbom 04. rujna 2018. godine, a
traje do 04.08.2020. godine.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda,
„Zajedno do fondova EU“, a
ukupno je vrijedan 360.675,00
kuna (od toga 291.975,00 kn su
bespovratna sredstva).
Cilj projekta je da edukacijom svih
dobnih skupina stanovništva s područja Grada Garešnice, isti postanu resursno učinkovito društvo
u skladu s smjernicama Europske
komisije vezanim za gospodarenje
otpadom i Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom, te na taj
način smanjiti količinu otpada koji
se odlaže na odlagalište.
Tijekom provedbe, a u svrhu ostvarenja ciljeva projekta, podu-

zeto je niz aktivnosti. Izrađeni osobe. Održane su eko radioni- veliki ljubitelji prirode i urednog ke, proizvodimo korisni kompost
su leci, vodiči (brošure) i plakati ce u Dječjem vrtiću „Maslačak“ okoliša, imali su prilike na za- za zelene površine, smanjujemo
o sprečavanju nastanka otpa- Poštovani
te osnovnoj
i srednjoj školi u nimljiv način naučiti kako očistiti količine otpada na odlagalištu,
čitatelji,
da, odgovornom postupanju s Garešnici gdje su djeca i učeni- našu jedinu Zemlju, naše more, smanjujemo emisije stakleničkih
043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik je najtiražniji i besplatni lokalni list koji donosi vijesti
otpadom, odvojenom skuplja- ci izrađivali kreativne stvari od rijeke, šume. U Gradskom par- plinova i štitimo okoliš.
Bjelovarsko-bilogorske
županije
izlazi dva puta
mjesečno
o mjesecu i trisvijesti
puta). o važnosti
ku te
u Garešnici
održane
su i (ovisno
eko Podizanjem
nju otpada, ponovnoj uporabis područja
prethodno
prikupljenog otpada
odvojenog skupljanja otpada te
predmeta te kompostiranju. Na te time pokazala kako nastoje predstave.
Bjelovarsko-bilogorski vjesnik ima nakladu od 5.000 primjeraka, distribuira se preko 2.000
lokalnoj radio postaji, održane 043brinuti
i za zaštitu okoliša i za Na javnoj edukacijskoj tribini o rješavanjem određenih ekolopoštanskih
adresa pretplatnika
i može održivom
se besplatno
preuzeti na otpaukupno ških
60 prodajnih
mjesta
gospodarenju
problema,
u gradu Garešsu specijalizirane radijske emi- zaštitu životinja.
Gradonačelnik
mjestima
d.o.o.stvarati prežupaniji
(distribuciju
na svim
prodajnimKodom,vršimo
a u suradnji
s tvrtkom
nici tvrtke
će se iŠpar
nadalje
sije, a uspostavljena je i mrežna u Bjelovarsko-bilogorskoj
Josip Bilandžija je tom
prigou Bjelovarsko-bilogorskoj
županiji).munalac d.o.o. Garešnica, stavljao duvjeti o važnosti sprečavanja
stanica te mobilna aplikacija ote KTC
dom
vrtićancima i školarcima
gospodarenju otpadom u Gra- podijelio prigodne eko bojanke. se naglasak na činjenicu da samo nastanka otpada te prikupljanja
sva ovog
besplatna
digitalna
izdanjaodgovornim
mogu se preuzeti
u PDF formatu
stranici: predmeta
pristupom
prema nai internetskoj
ponovne uporabe
du Garešnica, snimljeno je 8 Također,
U sklopu
gradskog
projekspecijaliziranih TV emisija swww.043-bjelovarski.hr
ta, na prigodan način obilježio odvajanju biootpada svi zajedno koji postoje kod svih dobnih
prevoditeljem za gluhonijeme se i Dan planeta Zemlje. Mali i razvijamo zdrave ekološke navi- skupina.
Kako bi i dalje mogli osigurati da OSTANE BESPLATAN, ljubazno Vas molimo za uplatu
TROŠKA POŠTARINE koji za godinu dana iznosi 75,00 kn (po primjerku novina).
Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte

Poštovani čitatelji,

E-mail: pretplata@043 -bjelovarski.hr

043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik je
najtiražniji i besplatni lokalni list koji donosi
vijesti s područja Bjelovarsko-bilogorske
županije te izlazi dva puta mjesečno (ovisno
o mjesecu i tri puta).

043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik ima
nakladu od 5.000 primjeraka, distribuira se
preko 2.000 poštanskih adresa pretplatnika
i može se besplatno preuzeti na ukupno 60
prodajnih mjesta u Bjelovarsko-bilogorskoj
županiji (na svim prodajnim mjestima tvrtke
Špar d.o.o. te KTC u Bjelovarsko-bilogorskoj
županiji).
Kako bi i dalje mogli osigurati da OSTANE
BESPLATAN, ljubazno Vas molimo za uplatu
TROŠKA POŠTARINE koji za godinu dana
iznosi 75,00 kn.

Primjer Opće uplatnice

Također, sva digitalna
Erste&Steiermaerkische Bank d.d. IBAN HR8224020061100865326
izdanja mogu se besplatno
preuzeti u PDF formatu
na internetskoj stranici:
www.043-bjelovarski.hr

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte. E-mail: pretplata@043-bjelovarski.hr
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AKTUALNO Raspisan
natječaj za izvođača radova

Bjelovar dobiva novu
glazbenu školu

9

AKTUALNO Bjelovarsko
gospodarstvo stabilno

Unatoč koroni, brojke
bude optimizam

11
22

DRUŠTVO
Brojna događanja
kod slikara Franje
Matešina

„Dječji dan” u
Bojani ispunio
sva očekivanja

AKTUALNO Nastavak
arheoloških istraživanja

8
Vrijedni nalazi
svjedoče bogatu
antičku povijest
Daruvara

AKTUALNO U program
Vlade uvrštena brza cesta

Farkaševac –
Bjelovar – Virovitica

13

BJELOVAR Uz nove
preporuke zaštite

Gradska uprava
radi normalno

14

DARUVAR Prve
izmjene i dopune proračuna

Prihodi povećani za
gotovo 15 milijuna kuna

17

ČAZMA Obilježen
Dan grada i blagdan Župe

Počast braniteljima
i misa pod maskama

18
26

Mladim obiteljima
raspodijeljeno 68 tisuća kuna

DUHOVNI KUTAK
Povodom
konstituiranja
novog saziva

Predsjednik HBK
uputio pismo
predsjedniku
Hrvatskog sabora

GAREŠNICA Grad nastavlja
sa stambenim zbrinjavanjem

21

24

Društvo
Unaprijedili rad s
vatrogasnim podmlatkom

Biti vatrogasac je hit
među djecom u Tomašici

GRUBIŠNO POLJE Kreće projekt
izgradnje doma za stare i nemoćne

Novom institucijom do
kvalitetnijeg smještaja

27

POLJOPRIVREDA Zdrava
hrana, ali i dodatni prihod

Sve više uzgajivača kunića

28

SPORT Održana brojna natjecanja

Čazmanski sportaši
svome gradu
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RAČUNOVODSTVO > racunovodstvo@043-bjelovarski.hr, pretplata > pretplata@043-bjelovarski.hr,
grafičko oblikovanje: Varaždinske vijesti > grafika@043-bjelovarski.hr, tisak: Tiskara Zagreb d.o.o., naklada: 5.000 primjeraka.
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Aktualno

Konačno će sve biti pod jednim krovom
Glazbena škola „Vatroslava Lisinskog“ dobiva novu zgradu
Moslavačke
turističke zajednice
poslove u postupku
brendiranja
povjerile su
Lokalnoj akcijskoj
grupi (LAG-u)
Moslavina, sa
sjedištem u Kutini

Županijska burza rada

U lipnju nezaposlenih
Novi mandat Skupštine i Turističkog vijeća Čazme
2,7 posto manje
Čazma u brendu turističke
negoli u svibnju
U odnosu na lipanj 2019. godine broj
nezaposlenih veći je za 20,6 posto ili 775
osoba
Krajem lipnja bjelovarski Područni ured HZZ-a registrirao je
4.544 nezaposlene osobe. U usporedbi s prethodnim mjesecom
broj nezaposlenih manji je za 2,7 posto ili 126 osoba, a u odnosu
na lipanj 2019. godine broj nezaposlenih veći je za 20,6 posto ili
775 osoba. Analiza na razini pet županijskih ispostava govori da
je u lipnju u odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost povećana u Ispostavi Čazma, a smanjena u ostalim ispostavama. U
odnosu na lipanj prethodne godine nezaposlenost je povećana
u svim ispostavama, u postotku ponovno najviše u Ispostavi
Čazma, gdje je 86 osoba ili 26,5 nezaposlenih više negoli u lipnju lani. Tijekom lipnja je na području županije iz evidencije
nezaposlenih izašlo 660 osoba. Od toga broja 591 osoba je zaposlena, uglavnom zasnivanjem radnog odnosa, a potom vrlo
mali dio u okviru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranja trgovačkog društva ili obrta,
ugovora o djelu i sličnog. Posao su te osobe pronašle najviše u
području ugostiteljstva, administrativnih i pomoćnih uslužnih
djelatnosti, prerađivačkoj industriji, trgovini i građevinarstvu.
Tijekom lipnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 534
osobe, od čega 405 izravno iz radnoga odnosa i to iz područja
prerađivačke industrije, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi, ugostiteljstva, trgovine te javne uprave i obrane. U lipnju
je novčanu naknadu koristilo 1.068 ili 23,5 posto od ukupnog
broja nezaposlenih. (mp)

 Do utorka je bilo 15 aktivnih slučajeva

Kronavirus se polako širi
Prema priopćenju županijskog Stožera civilne zaštite pristiglom
u utorak, na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazilo
se 15 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. U samoizolaciji
na području županije nalazilo se 116 osoba. Iz Stožera apeliraju
na sugrađane da budu disciplinirani, drže distancu, nose maske
i održavaju higijenu ruku, a samim time čuvaju i svoje zdravlje,
ali i ljude oko sebe.

destinacije Moslavina

S

ukladno novom Zakonu o
turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma, koji je stupio na snagu 1.
siječnja ove godine, pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Čazme Dinka Piraka, koji je
ujedno i predsjednik čazmanske
turističke zajednice, 17.srpnja
održana je Izborna sjednica
Skupštine Turističke zajednice
grada Čazme. Izabrana su nova
tijela Zajednice u mandatnom
razdoblju za naredne četiri godine. Razriješeni su dosadašnji te
imenovani novi članovi Skupštine i Turističkog vijeća, u istom
broju i strukturi zastupljenosti
članica, kao što je bilo i u prošlom mandatu. Osim formalne
izborne procedure razgovaralo
se i o aktualnim temama i vizijama kako unaprijediti ukupnu
turističku ponudu na području
Grada Čazme.
- Iduće godine, po završetku
najvećeg ikada u povijesti Čazme projekta Čazma Natura, koji
u najvećem dijelu obuhvaća sadržaje moguće zanimljive turistima, pred nama je osmisliti najdjelotvorniji način promidžbe.
Biološki bazen, koji će biti prvi, i
za sada jedini u Hrvatskoj, jedan
je od glavnih turističkih aduta,
ali ništa manje za turiste i izletnike nisu beznačajne šetnice uz
rijeku Česmu, bio raznolikost
na lokalitetu Medjame, zapadni

U korona krizi iznajmljivače
kreveta spasili domaći turisti
Ni čazmansko turističko područje nije bilo izuzetak u smanjenju
turističkog prometa uzrokovanog korona pandemijom. No,
prema podacima eVisitora Hrvatske turističke zajednice, za prvih šest mjeseci ove godine podaci i nisu zabrinjavajući, kako se
očekivalo. U korona krizi iznajmljivače kreveta spasili su domaći
turisti s noćenjima, a naročito dolascima. Oni su ove godine
ostvarili 896 noćenja dok su najviše, sasvim razumljivo, podbaciti stranci. Ukupno je ove godine bilo 1.161 noćenje, a lani
1.825. U dolascima domaći su čak premašili lanjske podatke, a
strani upola smanjili. Ove je godine ukupno bilo 298, a lani 406
dolazaka. (fj)
dio Moslavačke gore s uređenim
i obilježeni m planinarskim stazama, kao i novouređene sportske terene, od adrenalinskih do
rekreativnih sadržaja. No, ne
treba zanemariti ni našu bogatu
kulturnu baštinu i prošlost. Sve
bi to trebalo rezultirati većem
broju dolazaka turista za koje
smo u zadnje dvije godine znatno povećali kapacitete noćenja,
kazao je gradonačelnik Pirak.
Do sada je bilo manje poznato
da je i Grad Čazma sa svojom
turističkom ponudom uključen
u brendiranje Moslavine kao
atraktivne turističke destinacije.
– Ovu aktivnost su moslavačke
turističke zajednice povjerile
Lokalnoj akcijskoj grupi ( LAG)
koja ima sjedište u Kutini. Ak-

tivnosti su počele prije godinu
dana a o daljnjim aktivnostima
razgovarali smo na sastanku,
nas turističkih djelatnika, u
Popovači gdje nam je predstavljen projekt suradnje „Turizmom razvijamo područje“ kao
i brend strategija Moslavine.
Među ostalim je najavljeno da
će za potrebe područja LAG
izraditi puuzle od fotografija
sa zanimljivim turističkim motivima Moslavine, te kalendar
u kojemu će biti predstavljena
cjelokupna turistička ponuda
Moslavine. Bit će još niz drugih
aktivnosti o kojima će se razgovarati nakon ljetne stanke,
najavila je Martina Dončević,
direktorica čazmanskog Turističkog ureda.  Franjo Jagatić
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 Komemoracija u Purnici nedaleko Sirača

Tužna 29. obljetnica
pogibje branitelja
Željka Cindrića i Ivice Filkovića
Poginuli su sa svojim kolegama naišli na
zasjedu pobunjenih Srba koji su otvorili rafalnu
paljbu po kombiju u kojemu su se kretali

O

Raspisan natječaj za
izvođača radova za
izgradnju nove glazbene
škole u Bjelovaru
Zgrada će imati četiri kata i prostirati se na 2730 četvornih metara

B

jelovarsko-bilogorska
županija uskoro kreće u
izgradnju nove zgrade
Glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru kao jedne
od rijetkih novih glazbenih škola u Hrvatskoj vrijednu 26 milijuna kuna koja će se financirati
županijskim sredstvima.
Više o natječaju rečeno je na
konferenciji za medije koja je
održana na budućem gradilištu
Glazbene škole. Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač
Glazbene škole u suradnji sa
školom ishodila je svu potrebna dokumentaciju za gradnju, a
sada je učinjen i posljednji korak uoči same gradnje, odnosno
raspisan je natječaj za izvođača

radova. Tako će izabrani izvođač temeljem javnog natječaja
graditi novu zgradu glazbene
škole koja će se prostirati na
2 730 četvornih metara bruto
površine, zgrada će se graditi
na četiri kata, a nalazit će se na
adresi Vlahe Paljetka 5, odnosno preko puta zgrade Policijske

uprave bjelovarsko-bilogorske.
U sklopu škole izgradit će se i
koncertna dvorana sa 120 sjedećih mjesta koja će se moći
koristiti i za izvannastavne sadržaje čime će se omogućiti novi
moderan prostor za održavanje
društveno-kulturnih sadržaja u
gradu Bjelovaru. (sk)

Županija obnavlja još jednu školu
Novi standard i uvjeti školovanja prilagođeni 21. stoljeću očekuju učenike
koji pohađaju Osnovnu školu Mirka
Pereša Kapeli njih 152 i tridesetak njihovih nastavnika i učitelja.
Naime, potpisan je ugovor s izvođačem radova za europski projekt obnove školske zgrade vrijedan 2,4 milijuna
kuna.

Time Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji sa svojim ustanovama
nastavlja najveći investicijski ciklus u
školstvo u povijesti županije koji će u
konačnici dovesti do zacrtanog cilja, a
to je da do školske godine 2021./2022.
devedeset posto naših učenika ide u
novoobnovljene i opremljene škole. (sk)

bitelji poginulih suborci, prijatelji i brojni drugi okupili
su se i ove godine kako bi dostojanstveno s ponosom,
ali i tugom obilježili 29-godišnjicu stradavanja pripadnika Specijalne jedinice policije „Omege“. U Purnici, nedaleko
Sirača svoje živote na oltar domovine položili su 19. srpnja 1991.
godine Željko Cindrić i Ivica Filković, dok su teško ranjeni Jozo
Ćurić, Zdravko Hudeček, Josip Karpišek, Mika Pašalija, Ivan
Smolčić i Davor Špoljarić. Oni su ujedno i bili prve žrtve pripadnika Specijalne jedinice policije „Omege“ Policijske uprave
bjelovarsko-bilogorske.

Toga dana devet je specijalaca preobučenih u šumske radnike
kombijem Šumarije upućeno u predio Stari magazin. Ondje su
srpski pobunjenici na njih otvorili paljbu. Zbog žestoke vatre
i ranjavanja, vozač kombija je sletio u rječicu Purnicu te su tri
specijalca uzvratila paljbu prema srpskim položajima. U međuvremenu je stiglo četrdesetak suboraca te su se srpski pobunjenici povukli u šumu. To svjedoči da su bili istinski domoljubi
spremni u svakom trenutku i bilo gdje braniti Hrvatsku. Ispred
spomen obilježja su majke, obitelji i rodbina, Udruga roditelja
i djece poginulih branitelja Domovinskog rata Bjelovarsko-bilogorske županije, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska i
Udruga specijalne policije „Omege“ Bjelovar te Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH položili vijence i cvijeće te
zapalili svijeće. Isto su učinili i predstavnici gradova Bjelovara i
udruga proizašlih iz Domovinskoga rata s područja toga grada,
predstavnici Grada Pakraca i Udruga hrvatske policije branitelja
Pakraca i Lipika, potom Udruge hrvatskih branitelja Pakraca i
Lipika podružnica Čazma, predstavnici Općine Sirač i branitelji
te općine, predstavnici Općine Ivanska te druge udruge proizašle
iz Domovinskog rata. Na mjestu napada i stradavanja održana
je i Sveta misa zadušnica za poginule heroje koju je predvodio
policijski kapelan preč. Damir Vrabec. 
Michael Palijan
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Aktualno

Članstvo HSS-a nezadovoljno odlukama vodstva u Zagrebu
Zbog krivotvorenja zapisnika podižu kaznenu prijavu

U prvoj polovici godine pogoršano stanje u prometu na području županije

Poginulih trostruko više nego u
prvih šest mjeseci prošle godine
Podaci govore da su poginula četiri vozača, dva putnika i tri pješaka i to najviše prilikom slijetanja
vozila s ceste, u bočnima i sudarima iz suprotnih smjerova te udara u parkirano vozilo

P

U Bjelovarsko-bilogorska
izvijestila je da je u prvoj
polovici godine zabilježeno pogoršanje stanja sigurnosti
u području prometa. Naime,
evidentirano je osam prometnih
nesreća s poginulim osobama,
što je povećanje za 166,7 posto u odnosu na isto razdoblje
2019. godine, unatoč činjenici
da je bilo 260 prometnih nesreća, ili 18,5 posto manje negoli u
istom razdoblju prošle godine.
U prvoj polovici 2020. godine na
području PU bjelovarsko-bilogorske u prometnim nesrećama
smrtno je stradalo devet osoba,
trostruko više u odnosu na isto
razdoblje prošle godine, kada

su poginule tri. Crnu sliku ponešto ublažavaju podaci da su
teško ozlijeđene 33 osobe ili 5,7
posto manje, a 115 osoba ili 14,8
posto manje u odnosu na isto
razdoblje 2019. godine je lako
ozlijeđeno. Podaci govore da
su poginula četiri vozača, dva
putnika i tri pješaka i to najviše
prilikom slijetanja vozila s ceste,
u bočnim sudarima, sudarima
iz suprotnih smjerova i udara
u parkirano vozilo. Poginula su
dvojica vozača motocikla, dok
u istom razdoblju 2019. godine
smrtno stradalih motociklista
nije bilo. Nesreće s poginulim
osobama prouzročene su osobnim automobilom, motociklom,

autobusom, teretnim automobilom i traktorom, dok su najbrojnije s ozlijeđenim osobama
prouzročene osobnim automobilima. Kada je o okolnostima
nesreća riječ prednjači brzina
neprimjerena uvjetima na kolniku te nepoštivanje prednosti
prolaska. U prvoj polovici ove
godine teško je ozlijeđeno dvoje
djece, jedno kao pješak i jedno
kao putnik u osobnom automobilu, dok je 15 djece lakše ozlijeđeno. Stradalo je i 17 pješaka,
od kojih tri smrtno.-MUP i PU
bjelovarsko-bilogorska će i u narednom razdoblju poduzimati
niz mjera s ciljem smanjenja
broja prometnih nesreća i stradavanja, odnosno održavanja
povoljnog stanja sigurnosti u
cestovnom prometu-priopćili
su iz PU. 
Michael Palijan

Nisu muškarci jedini koji alkoholizirani prouzrokuju nesreće

Provala i krađa u Velikim Zdencima

S 1,67 promila sletjela s kolnika i udarila u kuću

Iz područne škole nisu ništa ukrali,
u požaru izgorjelo 20 rolo-bala

Nisu samo muškarci ti koji alkoholizirani za upravljačem prouzrokuju prometne nesreće, ponekad se
to dogodi i ženama. 22. srpnja oko 9.30 sati 60-godišnja vozačica pod utjecajem alkohola od 1,67
promila je upravljajući Renaultom Thaliom skrivila
prometnu nesreću u Gudovačkoj ulici u Bjelovaru.
Dolaskom do raskrižja s Velikim Sredicama zbog
alkoholiziranosti se nastavila kretati ravno kroz raskrižje, sletjela s kolnika i prednjim dijelom udarila
u metalnu dvorišnu ogradu i zid kuće. U nesreći
koju je skrivila zadobila je lake tjelesne ozlijede, a
protiv nje je podnijet optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Bjelovaru, priopćila
je policija. (mp)

U pretrazi temeljem sudskoga naloga

Sa 151 stabljikom marihuane ‘pao’ 37-godišnji Grubišnopoljac
Kako bi pronašla predmete i tragove u vezi kaznenog djela nedozvoljene proizvodnje i prometa
drogama, policija je u srijedu 22. srpnja temeljem
naloga Županijskog suda u Bjelovaru pretražila
dom i druge prostore 37-godišnjaka u jednom naselju u široj okolici Grubišnog Polja. Očito je da
su početne informacije bile itekako točne. Naime,
obavljenom pretragom u dvorištu obiteljske kuće
pronađena je 151 stabljika nalik na marihuanu visi-

ne od 0,15 do 2,24 metara. U kući je, pak, pronađena manja količina suhog lišća nalik na marihuanu,
PVC kutijica s malo zelene suhe biljne materije
nalik na marihuanu i dvije drobilice za marihuanu.
Stabljike i ti predmeti oduzeti su od 37-godišnjaka. Izuzete stabljike i zelena biljna materija biti će
uz nalog nadležnog državnog odvjetništva dostavljene na vještačenje te će nakon zaprimljenih
rezultata bit podnesena adekvatna prijava. (mp)

Policija je izvijestila da je u noći s 19. na 20. srpnja nepoznati počinitelj provalio u područnu školu na Trgu kralja Tomislava u Velikim
Zdencima, nakon čega je ušao u stražnje prostorije škole koje koristi
nogometni klub iz Velikih Zdenaca. Prema izjavi odgovornih osoba
iz prostorija koje koristi nogometni klub, kao i iz prostorija područne
škole nije ništa ukradeno. U Velikim Zdencima je toga dana zabilježen još jedan događaj. Naime, 20. srpnja je oko 19,20 sati izbio požar
na polju u Ulici Mate Lovraka 199, gdje je opožarena površina od oko
dva hektara i na njoj 20 rolo bala. Intervenirao je DVD Veliki Zdenci,
koji je požar stavio pod nadzor i pola sata prije ponoći ugasio. Za sada
nema podataka o uzrocima. DVD-u je podršku oko unosa događaja u
sustav podršku dala Javna vatrogasna postrojba Grubišno Polje. (mp)

Nedržanje ovaca pod nadzorom

Ovce susjedi popasle listove i
mlade grozdove
U četvrtak 16. srpnja prijepodne 15 ovaca u vlasništvu 69-godišnje
grubišnopoljske mještanke ušle su u ograđeno dvorište u Grubišnom Polju, u Ulici kralja Zvonimira, gdje su popasle listove i mlade
grozdove s 10 trsova vinove loze starosti oko 20 godina. Oštećena
štetu cijeni na oko 2000 kuna. 69-godišnjoj vlasnici ovaca je zbog
ne držanja životinja pod nadzorom naplaćena novčana kazna. (mp)
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I dalje traju trzavice u Hrvatskoj seljačkoj stranci

“Predsjednik
namjerava izigrati članstvo”
Čak s dva priopćenja oglasilo se Županijski odbor HSS-a Bjelovarskobilogorske županije na temu organiziranje Izborne skupštine stranke

Neće se smanjivati financiranje
programa nacionalnih manjina
U Romskoj kući u Maglenči održana je sjednica Koordinacije
Vijeća nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske županije
kojoj je prisustvovao i župan Damir Bajs sa suradnicima. Prva
je to održana radna sjednica Koordinacije nakon konstituirajuće sjednice u novom sazivu Koordinacije, a na dnevnom redu
između ostalog, raspravljalo se u planu i programu te o financijskoj konstrukciji za ovu godinu. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija jedina financira rad Vijeća nacionalnih manjina i
unatoč izazovnoj godini i krizi uslijed pandemije koronavirusa
Bjelovarsko-bilogorska županija neće smanjivati izdvajanja za
nacionalne manjine. „Jedno od obilježja naše županije je što na
ovom području živi velik broj nacionalnih manjina. One su dio
naše povijesti i tradicije, ali i budućnosti. Ova je godina od samog
početka vrlo zahtjevna i pogođena pandemijskom krizom, kako
u zdravstvenom segmentu, tako i ekonomskom. Za razliku od
nekih drugih županija, gradova i općina, mi smo od onih koji ne
smanjuju financijska sredstva prema nacionalnim manjinama.
Oko pola milijuna kuna namijenjeno je Vijećima nacionalnih
manjina, a paralelno podupiremo izgradnju manjinskih osnovnih škola i niz ostalih programa. Kada podvučemo crtu, tijekom
ove godine Županija će izdvojiti gotovo četiri milijuna kuna.
Vjerujem da ćemo po apsolutnim izdvajanjima biti prva županija
u Hrvatskoj“, istaknuo je bjelovarsko-bilogorski župan Damir
Bajs nakon održane Koordinacije. (sk)

Bjelovarski Indijac spasio
susjedu od požara
Nakon što se u noćnim satima zapalila sušilica za rublje u kuhinji
te se požar nastavio širiti trebalo je što hitnije spasiti Helenu Rubil i njezinu djecu. Dok se čekao dolazak vatrogasaca u pomoć je
priskočio Indijac Biju Raveendran, koji u Hrvatskoj živi zadnjih
18 mjeseci. Zahvaljujući njegovoj okretnosti i uz pomoć susjeda
ova mala obitelj spašena je iz požara. Kako bi Biju zahvali na
ovom hrabrom činu, njega i Helenu u Gradskoj upravi primio
je gradonačelnik Dario Hrebak. Gradonačelnik je čestitao Bijuu
na hrabrosti i zahvalio mu na pomoći sugrađanima u nevolji,
a gospođi Rubil i njezinoj djeci obećao pomoć kako bi stali na
noge nakon nemiloga događaja. Ovu pozitivnu priču o hrabrosti
i pomoći jednih drugima, prenijela je većina medija. (sk)

U

prvom priopćenju stoji
kako su članovi Glavnog
odbora Beljaka uhvatili u
prevari i sačuvali dokaze/mailove
da su glasovali i to u većini protiv
njegovog prijedloga. U konačnici
je neuspješno pokušao izmanipulirati rezultate falsificiranjem
zapisnika i lažnim objavama na
društvenim mrežama.
Glavni odbor će dokaze uputiti Ministarstvu uprave, a protiv
Beljaka i suučesnika u ovom nedjelu i sramoti podnijeti kaznene
prijave. Dakle, 23. srpnja 2020.
godine na elektronskoj sjednici
Glavnog odbora HSS-a, većina
članova Glavnog odbora se izjasnila protiv održavanja Izborne
skupštine HSS- koja je najavljena
za 30. srpnja 2020. godine, poručuju iz Županijskog odbora
HSS-a BBŽ. S obzirom da Statut HSS-a jasno propisuje ulogu
Glavnog odbora u izbornim unutarstranačkim procesima, ovom
odlukom najavljivana Izborna
skupština se poništava i slijedi
pokretanje novog izbornog procesa. Članovi Županijskog odbora HSS-a BBŽ smatraju da je ovo
dokaz kako aktualni predsjednik
stranke, unatoč raznim falsifikatima i izigravanjima Statuta
HSS-a, više ne uživa povjerenje
članstva, a isto tako nema većinu

ni u Predsjedništvu niti u Glavnom odboru stranke.
–Očekujemo da će u najkraćem
mogućem roku biti sazvane
sjednice stranačkih tijela, kako
bi se mogle donijeti odluke o
pokretanju redovnog unutarstranačkog izbornog procesa,
odnosno Izborna skupština
onako kako to propisuje Statut
Hrvatske seljačke stranke, stoji
u službenom priopćenju koji
potpisuje Boro Bašljan. U ovom
politički zahtjevnom trenutku za HSS ključno je da novo
stranačko vodstvo bude birano
u demokratskom ozračju u kojem će svi članovi HSS-a imati
jednaku šansu birati i biti birani,
a što predstavlja minimum političkog legitimiteta svake stranke
i osnovni preduvjet da se HSS
digne iz pepela u kojem smo se
našli pogubnim ponašanjem i
politikom Kreše Beljaka. Odluke s 56. telefonske /elektronske
sjednice Predsjedništva održane
8. srpnja 2020. potpuno su u suprotnosti sa Statutom Hrvatske
seljačke stranke, a posebno se to
odnosi na Članak 150. st. 3 Statuta u kojem jasno i nedvosmisleno piše točan termin sazivanja
Skupštine:”Odluka se donosi najranije sto i dvadeset, a najkasnije
šezdeset dana prije kraja četve-

rogodišnjeg mandata izabranih
dužnosnika svih razina. Cijeli
proces traje u pravili devedeset
dana.” Kako je Glavna izborna
skupština HSS-a održana 14.
01.2017. godine, razvidno je da
se kandidacijski i izborni proces
u Stranci ne može započeti prije
17. rujna 2020. godine. Statut se
direktno krši i u Članku 165. st. 1
u kojem se vrlo precizno određuje uloga Glavnog odbora: “Glavni odbor dužan je sve kandidate
koje su predložili Predsjedništvo
Stranke i Odbori ŽO uzeti u obzir TE najkasnije petnaest dana
prije Glavne izborne skupštine
donijeti odluke o kandidatima...”
čime je sasvim jasno da se i na taj
način grubo krši Statut HSS-a. S
obzirom da Statut HSS-a jasno
propisuje ulogu Glavnog odbora u izbornim unutarstranačkim procesima, ovom odlukom
najavljivana Izborna skupština
se poništava i slijedi pokretanje
novog izbornog procesa. Članovi
Županijskog odbora HSS-a BBŽ
smatraju da je ovo dokaz kako
aktualni predsjednik stranke,
unatoč raznim falsifikatima i
izigravanjima Statuta HSS-a,
više ne uživa povjerenje članstva, a isto tako nema većinu ni u
Predsjedništvu niti u Glavnom
odboru stranke. (sk)

Naši članovi zaslužuju fer i korektne izbore
O svemu smo razgovarali i s Valnom Bastijančić
Erjavec, predsjednicom gradske organizacije
koja je rekla kako nije u redu održati na ovaj način unutarstranačke izbore jer ima toliko puno
kvalitetnih kandidata manje poznatih gradskim i
županijskim organizacijama koji na ovaj način ne

mogu predstaviti svoje programe. Predsjednik
Županijskog odbora Boro Bašljan poručuje kako
će zbog utvrđenog krivotvorenja zapisnika ovih
dana biti podnesene kaznene prijave te će se
pravnim putem pokušati riješiti ova unutarstranačka zavrzlama. (sk)
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Aktualno

Unatoč korona krizi brojke su optimistične
Bjelovarsko gospodarstvo još uvijek stabilno

 U fokusu: Ljepote Moslavine

Turistički biser Podgarić
čeka bolje dane
Podgarić im sve preduvjete za dalji turistički
razvoj od smještaja i sportsko rekreativnih
sadržaja do lijepe prirode i povijesnih
lokaliteta

Nastavak arheoloških istraživanja na Slaviku u Daruvaru

Moslavačko selo Podgarić smješteno u podnožju Moslavačke
gore najpoznatija je turistička destinacija Moslavine. Svoj turistički procvat bilježi u drugoj polovici prošlog stoljeća kada
se tamo gradi motel, uređuje jezero i podiže velebni Spomenik
revolucije, djelo poznatog kipara Dušana Džamonje. Prekrasna
priroda, srednjovjekovni povijesni lokaliteti, zabavni i sportsko
rekreativni sadržaji, povezani s memorijalnim turizmom NOB-a
bili su spoj koji je u to vrijeme u Podgarić privlačio velik broj
posjetitelja. Devedesetih godina to se mijenja, u Podgarić dolazi
sve manje gostiju i poslovanje motela propada, a taj objekt od
tada pa do danas mijenja vlasnike. Iako je bilo za očekivati da će
se Podgarić s motelom i jezerom, terenima za sport, motokros
stazom i drugih sadržajima i dalje razvijati kao značajno turističko središte to se nije dogodilo. On je stagnirao, godinama su
dolazili samo malobrojni posjetitelji, a ugostiteljstvo je postalo
neisplativo. Podgarić očito mora čekati bolje turističke dane, a
do tada prirodne ljepote koje taj kraj ima neće nikud „pobjeći“.
Malobrojni, ali vjerni posjetitelji dolazit će i dalje da, makar i u
jednodnevnim dolascima, uživaju u toj oazi mira, tišine i idilične
prirode. 
Alen Štandar

Rad na promociji Moslavine
Danas na promociji Moslavačke gore i Podgarića rade tek
malobrojne turističke agencije, udruge i pojedinci. Jedna od
njih je turistička agencija Rural Escape Tours iz Hercegovca
koja je u suradnji klubom Jump iz Kutine nedavno u Podgariću organizirala trku Moslavina Trail, a na promidžbi moslavačkog kraja puno radi i Povijesna udruga iz Velike Bršljanice
poznata po promociji povijesnih lokaliteta na Moslavačkoj
gori. Područje Moslavine promoviraju i Turističke zajednice iz
gradova i općina s područja Moslavine od Popovače i Kutine
do Čazme i Garešnice.(aš)

Vrlo vrijedni nalazi koji
svjedoče o bogatoj antičkoj
povijesti Daruvara

U smislu turističkoga potencijala nakon prve faze konzerviranja nalaza
valja planirati i narednu, fazu hortikulturnog uređenja kako bi nalazište i
nalasci bili dostupni javnosti

P

ovijest Daruvara seže u antičko doba
kada je bio glavni grad Republike Iassa,
tadašnje dobrog poznatog patricijskog,
odnosno plemićkog lječilišnog odmorišta Aquae Balissae, u prijevodu jako vruća vrela.
Podosta je dokaza, arheoloških nalaza i zgrada
iz toga vremena koji dokazuju njegovu bogatu
antičku baštinu. A od 2015. godine u Daruvaru
se provode arheološka istraživanja na lokaciji
Slavik, koja je te godine započeo Gradski muzej
u Bjelovaru.
Arheološka istraživanja, ali i konzervatorske radova na pronađenoj arhitekturi od prošle je godine
preuzeo Hrvatski restauratorski zavod.
-U vrijeme dok ih je provodio Gradski muzej
Bjelovar u istraživanjima su pronađeni ostaci
vjerojatno rimske utvrde, ili obrambenog zida
nekadašnjeg rimskog grada, a mi smo počeli
konzervatorske radove na otkrivenoj arhitekturi kako bi bila zaštićena i u nekoj budućnosti
prezentirana javnosti. Dodatno smo ove godine
proveli geofizička istraživanja oko Židovskoga
groblja i lasersko skeniranje područja od oko 25
hektara Rimske šume s ciljem da se pronađu još
koji potencijalni ostaci unutar tog velikog prosto-

ra-kazao je arheolog-konzervator Andrej Janeš iz
Hrvatskog restauratorskog zavoda, voditelj radova u Daruvaru. Cilj je da pronađeno arheološko
blago očuvati i prezentirati široj javnosti i time
proširiti turističku ponudu grada. Tako u smislu
turističkoga potencijala nakon prve faze konzerviranja nalaza valja planirati i narednu, fazu hortikulturnog uređenja kako bi nalazište i nalasci
bili dostupni javnosti. Grad Daruvar je inicijator
tih aktivnosti i arheolozima logistička potpora,
dok napredak istraživanja u najvećoj mjeri ovisi
o novcu Ministarstva kulture, koje ih je do sada
financiralo. Janeš kaže kako su nalazi poprilično
važni i vrijedni, budući da su jedni od rijetkih sačuvanih na tom području.-Najčešći pronalasci bili
su rezultat starijih komunalnih radova i nikada
nisu prezentirani i istraženi do kraja. Dio Slavika
je urbaniziran posljednjih pedesetak godina i prva
arheološka istraživanja su obavljena u osamdesetima zbog izgradnje tih objekata kada su pronađeni dijelovi rimske arhitekture koji nažalost nisu
sačuvani. Ovo je jedinstvena prilika da se poznata
antička baština i prezentira i stoga je kao jedan od
rjeđih nalaza antičke fortifikacije to vrlo važan
nalaz-zaključuje Andrej Janeš. Michael Palijan
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Poduzetnički inkubator u
Garešnici dobio novog stanara

DITA trade bavit će
se brendiranjem
proizvoda

Grad Garešnica pomaže poduzetnike
početnike, a oni kad „stanu na svoje noge”
osamostaljuju se i odlaze iz inkubatora

G

radonačelnik Garešnice Josip Bilandžija potpisao je s
Danijelom Horvatom vlasnikom obrta za posredovanje
u trgovini „DITA trade” ugovor o subvencioniranom
zakupu poslovnog prostora u garešničkom Poduzetničkom inkubatoru, smještenom u prostoru nekadašnjeg Prekršajnog suda
u Lustigovoj ulici u središtu Garešnice.
- Pohvalno je što u ovom teškom vremenu korona krize ima
poduzetnika u Garešnici koji se spremni odvažiti se na pokretanje vlastitog posla. Drago mi je što broj novih obrta u Garešnici
raste, a Grad Garešnica stoji im na raspolaganju i voljan im je
pomoći putem dodjele poslovnih prostora u Poduzetničkom
inkubatoru ili Tehno parku te im osigurati savjetodavnu pomoć
putem svog Poduzetničkog centra. Pokušavamo stvoriti uvjete
za razvoj poduzetništva i obrtništva i nastojimo izaći u susret
svim poduzetnicima i obrtnicima u pokretanju poslovanja kako
bi oni mogli što lakše realizirati svoje poslovne ideja. S tim ciljem
razradili smo i sustav potpora kojeg provodimo posljednje dvije
godine, a uskoro ćemo raspisati i javni poziv za potpore u ovoj
godini – rekao je tom prigodom gradonačelnik Bilandžija.

- Moj obrt bavit će se marketingom i brendiranjem proizvoda s
ciljem povećanja njihove prodaje. Danas se prodaja obavlja sve
više putem interneta, tako da je naš cilj globalno tržište. Za početak ću raditi na brendiranju proizvoda za tvrtku moje supruge
koja se bavi šivanjem odjeće po mjeri. Puno mi znači dodjela
poslovnog prostora u kojem ću prvu godinu raditi besplatno. Na
taj način sredstva koja imam mogu uložiti u razvoj poslovanja –
kazao je Danijel Horvat, vlasnik obrta DITA trade iz Garešnice.
U poduzetničkom inkubatoru ukupno je pet ureda opremljenih
uredskom i informatičkom opremom. Prvu su godinu najam i
sve režije, računajući troškove grijanja i interneta, za korisnike
besplatne. U drugoj se subvencioniraju s 50 posto, a u trećoj s
20 posto iznosa najamnine. Osim ureda, na raspolaganju su im
i dvorana za sastanke, čajna kuhinja, arhiva i sanitarni čvor. Uz
novog stanara korisnici prostora u Inkubatoru su još i tvrtka
M&M trade koja se bavi prodajom kave, Obrt Pernar koji vrši
usluge čišćenja, dekoriranja prostora i najma dekorativne opreme, obrt Marijo koji se bavi završnim radovima u graditeljstvu
te Stalni sudski tumač za njemački jezik.

Alen Štandar

Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić: Analiza
gospodarstva u samoizolaciji

Unatoč koroni, brojke u
bjelovarskom gospodarstvu
bude optimizam

U

Bjelovaru plaće konstantno rastu u privatnom sektoru te
je zaustavljen trend
iseljavanja. Kao pomoć gospodarstvu nakon 20 godina potpuno je ukinuta stopa prireza.
Već nekoliko godina građevinski
sektor doživljava kontinuirani
rast, a tome svakako doprinosi
i činjenica kako se u Gradskoj
upravi građevinske dozvole izdaju u rekordnom roku.
Iako je pandemija koronavirusa znatno utjecala na naše živote te se polako privikavamo
na sve propisane mjere, osim
zdravstvene situacije važna je
i ona ekonomska, a dosadašnji pokazatelji jasno pokazuju
kako gospodarstvo Bjelovara
nije pokleknulo i dobro se nosi
s novonastalom situacijom. O
tome smo razgovarali sa zamjenikom gradonačelnika Igorom
Brajdićem koji je rekao kako su
za dobre pokazatelje svakako
pridonijele i mjere koje je već
na samom početku korona krize poduzeo Grad Bjelovar, ali i
HZZ preko mjera za očuvanje
radnih mjesta:
- Napredak gospodarstva i
mogućnost zapošljavanja najbolje se osjeti kroz potražnju
za stambenim prostorom i
stalnim rastom građevinskog
sektora. Uzmemo li za primjer
2018. godinu kada su izdane 122
građevinske dozvole, dok je primjerice u 2019. godini izdano
130 dozvola. Pokazatelji za ovu
godinu su i više nego optimistični jer je već u prvih šest mjeseci
2020. godine izdano 80 građevinskih dozvola. Gradska uprava svojim radom i brzinom rješavanja predmeta stoji na usluzi
građanima i gospodarstvenicima, a Bjelovar sve više postaje

business friendly grad. Posljednji
u nizu primjera je građevinska
dozvola koja je izdana samo u
roku od 20 dana svjetski poznatome lancu restorana McDonalds koji je, primjerice, Bjelovar
za gradnju odabrao puno prije
Čakovca ili Koprivnice. Upravo brzina rješavanja dozvola i
stalna suradnja Gradske uprave
i investitora pokazuje kako je
Bjelovar spreman i otvoren za
nova ulaganja i investicije koje
će zasigurno generirati otvaranje novih radnih mjesta – pojasnio je Brajdić.
Zadnjih nekoliko godina u Bjelovaru bilježi se stalni porast broja
obrta i tvrtki. Prema podacima
Udruženja obrtnika Bjelovar na
području grada u 2019. godini
bilo je aktivno 515 obrtnika, dok
ih je danas aktivno 538. Rastu
broja obrtnika i zadržavanju
njihovog aktivnog rada u prilog
zasigurno ide i prirezno rasterećenje jer je u Bjelovaru nakon
20 godina ukinut prirez te je
on jedan od najvećih hrvatskih
gradova s nultom stopom prireza. Prema podacima FINE, na
području grada u 2019. g. poslovalo je 1096 poduzetnika koji
su ostvarili ukupne prihode od
4,3 milijarde kuna, što je za 6,8
% više u odnosu na prethodnu
2018. godinu No, znatno je porastao i broj izvoznika te ih je u
2019. godini bilo 129, odnosno
za 19,4 % više u odnosu na 2018.
godinu. Značajno je porastao i
broj investitora na području
Bjelovara i to čak za 16,4 %. Prema podacima HZZ – PU Bjelovar u 2019. godini za aktivne
mjere samozapošljavanja odobrena su 153 zahtjeva, dok je do
ožujka ove godine odobreno 25
zahtjeva. Statistički pokazatelji
o zaposlenosti, zaključno s 30.

lipnjem 2020. godine, pokazuju
kako je u Bjelovaru zaposleno
15.512 osoba (osiguranici mirovinskog osiguranja - podaci
HZZ-a), što znači da je odnosu
na 2019. g. zaposleno 312 osoba
manje. Ukupno su u Bjelovaru
nezaposlene 1393 osobe, što je
za 1180 osoba manje u odnosu
na razdoblje od prije pet godina.
Prosječna stopa nezaposlenosti
u Bjelovaru je 8,2 %, ona u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji iznosi 12,8 %, dok je na području
Republike Hrvatske 9,4 %.
Upravo te brojke pokazuju kako
je u Bjelovaru gospodarstvo
stabilno i nudi puno više mogućnosti za zapošljavanje, ali i
zadržavanje mladih ljudi u svojem gradu. To je vidljivo i iz toga
što je gotovo zaustavljen trend
odlazaka ljudi, ako promatramo
aktivno stanovništvo. U proteklih godinu dana 90 osoba je manje radno aktivno u Bjelovaru,
a dio njih je zasigurno otišao i
u zasluženu mirovinu. Primjerice, u razdoblju 2016. – 2017.
u Bjelovaru je 791 osoba manje
radno aktivna.
Prosječna mjesečna neto plaća
kod pravnih osoba po zaposlenom u 2019. godini iznosi 4.730
kuna te je veća za 7,3 % u odnosu na prethodnu godinu. - Sve
ove brojke nude optimizam i
vjeru kako će gospodarstvo
Bjelovara dobro izdržati neminovno nadolazeću krizu, ali
i ubrzati ekonomski oporavak
nakon njezina završetka. Vrijedi
spomenuti kako poduzetnici u
Gradu Bjelovaru imaju pouzdanog partnera te su za sve prijedloge, ideje i investicije, vrata za
njih uvijek otvorena – zaključio
je zamjenik gradonačelnika Igor
Brajdić.
Slaven Klobučar
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Aktualno

Vruće ljeto na političkoj sceni
Dopisivanje i prije i poslije izbora

O novim naputcima oglasio se HDZ

Skandalozna naredba županijskim
obrazovnim ustanovama

Do posla u školi samo s Bajsovim amenom

K

ako postati domar, čistačica, vjeroučitelj ili ravnatelj u nekoj od škola ili
učeničkih domova na području
Bjelovarsko-bilogorske županije? Osim svih papira i potvrda
iz natječajne dokumentacije, u
našem kraju treba pribaviti još
jedan dokument, izgleda važniji
od diplome - odobrenje župana
Damira Bajsa osobno!?
Školski su ravnatelji, naime, početkom mjeseca dobili obvezujući mail: „…počevši od danas 14.
srpnja 2020. godine, sve natječaje koje raspisuju za zapošljavanje djelatnika, kao i natječaje za
imenovanje ravnatelja, dužni su
dostavljati Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i to ISKLJUČIVO
I JEDINO kabinetu župana na
e-mail adresu kabinet.zupana@
bbz.hr te niti jednom drugom
upravnom odjelu“. Naredbu je
potpisala pročelnica županovog
kabineta Mirna Čačić Klobučić. Na skandalozan mail prvi je
reagirao bjelovarski Županijski
odbor HDZ-a: Župan Bajs očito
želi nadzirati svaki natječaj i
svako zapošljavanje i to samo s
jednim jedinim ciljem da se niti
u jednu od tih ustanova ne može
zaposliti nitko bez njegovog
osobnog utjecaja. Pozivamo
cjelokupnu javnost, a posebno
sve političke aktere, da osude

županovu težnju za potpunom
kontrolom i ograničavanjem
rada ustanova. Naime takvim
svojim ponašanjem župan
nanosi ozbiljnu štetu našoj
županiji jer očito ne želi stručnim
službama dopustiti da rade svoj
posao, nego sebi želi osigurati
ekskluzivno pravo izbora
zaposlenika u svim županijskim
ustanovama, neovisno o kojem
radnom mjestu je riječ. Politička

se javnost nije oglasila, županovi
partneri također, ali zato jest Bajs
osobno.
Opravdanje ove naredbe ustanovama u školstvu do suza
bi nas nasmijalo da nije riječ o
doista ozbiljnom pitanju. Bajs se
opravdava zakonskom obvezom
koja postoji u «Statutima škola
i usklađena je sa zakonom, a u
konkretnom slučaju radi se samo
o promjeni mail adrese na koju

se obavijesti dostavljaju.» Dodaje kako «ni jedan ravnatelj koji
je u međuvremenu imenovan
ili reimenovan nije iz stranke
župana Damira Bajsa» pa bi neupućeni čitatelj mogao pomisliti
kako njegova stranka ima čak i
članove. Prvorazredni skandal
u kojem sada postoji i službeni
dokaz o tome tko i kako zapošljava u županijskom školstvu
pokušao je opravdati prizemnim

objašnjenjem o pukoj promjeni
adrese za komunikaciju sa školama. Možda netko naivan ili
ovisan o njemu i povjeruje takvom «obrazloženju», ali nakon
potopa na parlamentarnim izborima i prijevare svojih birača,
za skore lokalne izbore morat će
pronaći bolja opravdanja za svoje
nepromišljene postupke ako želi
zaustaviti osipanje popularnosti
i potpore u Županiji.

Odgovor se nije dugo čekao

Tko o čemu – HDZ o zapošljavanju

Županijski HDZ župana Damira
Bajsa napao je nizom priopćenja
u predizborno, a očito i postizborno vrijeme u kojima su bili
protiv gradnje nove zgrade bolnice ili pak načina borbe protiv
koronavirusa, a sada je HDZ zabrinut za politiku zapošljavanja
u Bjelovarsko-bilogorskoj župa-

niji i strahovladu koju po njima
provodi župan Damir Bajs.
U sedam godina kada govorimo
o zapošljavanju ni jedan pročelnik u Bjelovarsko-bilogorskoj
županiji i ni jedan ravnatelj od
trideset i šest škola nije član
stranke župana Damira Bajsa.
Naprotiv, nekoliko ravnatelja su

članovi HDZ-a i neki od njih su
i politički vrlo aktivni i dok god
obavljaju svoj posao kako treba
stranačka pripadnost HDZ-u
nije im ni prednost ni mana.
U tome da bi se HDZ bavio
pravednijom politikom zapošljavanja gdje stranačka pripadnost nije bitna ima više nego

dovoljno mjesta da to provede
u općinama i gradovima u županiji gdje su na vlasti, jer nekom
slučajnošću svi vodeći ljudi na
rukovodećim mjestima imaju
gle čuda stranačku iskaznicu
HDZ-a. Stoga HDZ-ovci imaju
više nego dovoljno posla da tu
politiku provedu kod sebe, od-

nosno da im stranačka iskaznica
nije put za mjesto ravnatelja ili
pročelnika. Poštovani čelnici županijskog HDZ-a ima jedna stara
dobro poznata izreka – pometite
prvo ispred svojih vrata, pa tek
onda ispred tuđih. Odgovor je
Bjelovarsko-bilogorske županije
na prozivke HDZ-a.
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Obećano isporučujemo:

U program rada Vlade uvršten je kao prioritetan
nastavak gradnje brze ceste Farkaševac – Bjelovar – Virovitica

Nakon što je u Hrvatskom saboru potvrđen mandat nove Vlade, oglasio se
saborski gradonačelnik Bjelovara i saborski zastupnik Dario Hrebak:
- U Program rada Vlade RH 2020.2024. koji smo izglasali u Hrvatsko-

me saboru, uvršten je kao prioritetan
i nastavak gradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar- Virovitica koji sam
istaknuo kao izuzetno bitan na zadnjem koalicijskom sastanku vladajuće
većine.

Vrijeme je da konačno, kao što smo i
obećali u kampanji, tih zadnjih 12 km
ceste do Bjelovara, doista i dođe do
Bjelovara. Brza cesta od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice i u nastavku
do granice s Mađarskom unaprijedit će

prometnu povezanost Bjelovara sa Zagrebom te stvoriti jedan od osnovnih
preduvjeta za ubrzavanje razvoja gospodarstva Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije i cijele regije – zaključuje Hrebak. (sk)

Nova Vlada i nove financijske mogućnosti koje osigurava Europska unija
osigurati će značajna ulaganja i razvoj naše županije

O mogućnostima razvoja govorio
saborski zastupnik Miro Totgergeli
N
akon što je Sabor potvrdio novu Vladu Republike Hrvatske na čijem je
čelu ponovno Andrej Plenković. On
je u međuvremenu bio i na maratonskom
samitu lidera Europske unije koji je Hrvatskoj osigurao 22 milijarde eura u narednom
razdoblju.
O svemu tome na konferenciji za medije govorio je saborski zastupnik Miro Totgergeli:
U Saboru je potvrđena nova Vlada republike
Hrvatske te HDZ zajedno sa svojim partnerima ima ponovno mogućnost nastavaka dobro započetog posla. Na samitu lidera EU
izborili smo 22 milijarde eura koje će Hrvatskoj biti na raspolaganju u narednom četverogodišnjem, odnosno ukupno sedmogodišnjem razdoblju. Riječ je o dva instrumenta
financiranja. Prvi je višegodišnji financijski
okvir iz kojeg će Hrvatskoj na raspolaganju
biti 12,6 milijardi eura, dok se drugi veže za
Europsku uniju buduće generacije iz kojeg će
nam pripasti 9,4 milijarde eura. Ta sredstva
nisu slučajno odobrena Hrvatskoj. Taj iznos
je odobren na temelju snažne i elaborirane
argumentacije. U tom cjelokupnom iznosu,
na raspolaganju nam je još i 400 milijuna
eura samo za Hrvatsku, temeljem činjeni-

ce da je naša zemlja jedina koja je do sada
koristila samo jedan financijski okvir, za čije
donošenje nismo ni sudjelovali. Uz sva odobrena sredstva, dobili smo i dodatnih 100
milijuna eura a ruralni razvoj. U prethodnom
mandatu Vlade koju je vodio Andrej Plen-

ković u našu je županiju stiglo 1 milijarda i
500 milijuna kuna ulaganja. Prema svim pokazateljima u ovom mandatu ta će sredstva
puno veća jer nam to omogućava povećana
financijska perspektiva. Znamo kako je Bjelovarsko-bilogorska županija među onim županijama koje su slabije razvijene, odnosno,
čak je ispod prosjeka Republike Hrvatske.
Upravo ću zajedno s kolegama saborskim
zastupnicima iz Bjelovarsko – bilogorske
županije raditi kako bismo omogućili bolji
razvoj i kvalitetniji standard. Cilj nam je da
svi gradovi i općine budu što bolje i više zastupljeni u dokumentima za korištenje tih 22
milijardi eura. Pomoć i podršku od Vlade RH
imamo, što je jasno vidljivo bilo i jučer kod
predstavljanja vladinog programa u kojeg je
ušao nastavak gradnje i dovršetak brze ceste
od Farkaševca do Bjelovara i dalje prema Virovitici, kao i državne ceste 5 od Grubišnog
Polja do Daruvara. Za sredstva namijenjena
ruralnom razvoju moći će se natjecati gradovi i općine iz ruralnih područja, kao i obrtnici, poljoprivrednici i gospodarstvenici kojima
će to omogućiti proširenje poslovanja i veću
zaposlenost – pojasnio je saborski zastupnik
Miro Totgergeli. (sk)

Uljanik
dobiva
Udrugu žena
U selu Uljaniku, poznatom po dobrom radu
raznih udruga ovih dana
osnovat će još jednu,
Udrugu žena, doznajemo
od predsjednika Mjesnog
odbora Vjekoslava Filipca
koji je jedan od inicijatora osnivanja te udruge.
Pripreme su završene i
na skupštini će izabrati
predsjednicu Udruge,
dvije zamjenice, tajnicu
i blagajnicu te članice
Izvršnog odbora. Tako
će žene, vjeruje Filipec,
unaprijediti društveni
rad u selu u zajedništvu s
Mjesnim odborom i drugim udrugama. (aš)

Prijavi se i postani pretplatnik
Na e-mail pretplata@043-bjelovarski.hr adresu
pošalji ime, prezime i adresu na koju želiš dobivati
... više na str. 2.
Bjelovarsko - bilogorski vjesnik
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Bjelovar

Bolest se dogodi se i uz najviše mjere zaštite
Broj zaraženih pokazuju kako nije došlo do širenja

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća

Nakon koje su svi nazočni
završili u samoizolaciji
Za sada je potvrđeno dvoje
oboljelih

U

petak, 17. srpnja u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar, uz pridržavanje
najviših epidemioloških standarda održana je zadnja sjednica Gradskog vijeća prije ljetne stanke na kojoj se
pred vijećnicima našlo niz odluka i dva
izviješća o radu. No, ova će sjednica biti
upamćena po svemu onome što se nakon nje događalo. Sjednica je započela
aktualnim satom na kojem predsjednik
Gradskog vijeća Ante Topalović osvrnuo na županijski naputak za zapošljavanje i šaljivo upitao gradonačelnika je
li to i njegov stol vladanja, na što mu je
gradonačelnik Hrebak odgovorio kako
nije i nikada neće tako funkcionirati: Bjelovar je transparentan grad i mi tako
radimo – poručio je Hrebak. Sjednica je
nastavljena Aktualnim satom na kojem
je bilo govora oko uređenja sanitarnog
čvora na gradskoj tržnici, ali i prostora
nekadašnjeg Bjelovarskog vrta. Vijećnik
Nenad Nekvapil upitao je za nogostup u

Trojstvenom Markovcu, ali i problemima
istočne obilaznice na što mu je gradonačelnik Hrebak odgovorio kako je održao
sastanak s tamošnjim mještanima i kako
se radi na rješenju. Također je spomenuo kako su velika ulaganja upravo u
tom naselju. Na aktualcu se govorilo i
o uređenjima društvenih domova, ali i
problemima s parkiranjem. Na pitanje vijećnice Zlatke Pemper o stanju gradskih
financija gradonačelnik je izjavio kako je
uslijed pandemije koronavirusa gradski

proračun pao između 20 i 25 %. Unatoč
ukidanju prireza imamo proračun sličan prošlogodišnjem: - Stanje računa na
današnji dan iznosi 3,8 milijuna kuna.
Važno je reći kako Grad ima potraživanja od oko 8 milijuna kuna koji trebaju
stići za već neke završene projekte. Nakon aktualnog sata predsjednik Športske
zajednice Željko Maletić podnio je izviješće o radu za 2019. nakon kojeg se na
iznenađenje svih prisutnih oporba nije
javila za raspravu. Izviješće za 2017.,

Gradonačelnik
obavio testiranja
i svi nalazi bili su
negativni
Nakon saznanja o pojavi bolesti kod
jednog nazočnog sjednici Gradskog
vijeća, gradonačelnik Dario Hrebak
napravio je čak tri testiranja na COVID-19 i svi su bili negativni te je on
mogao obavljati dužnost saborskog
zastupnika novog saziva Hrvatskog
sabora. Iako je u javnosti ovo dočekano s dosta kritike, gradonačelnik
ističe kako nalazi pokazuju kako može
obavljati svoje obaveze bez da ugrožava druge.
2018. i 2019. godinu o radu Turističke
zajednice Bilogora-Bjelovar podnijela
je direktorica Ana Kelek. Nakon podnesenih izviješća vijećnici su izglasali
brojne odluke, među kojima su i one o
prihvatu darovanja nekretnine za budući
studentski dom, ali i sufinanciranju radnih bilježnica i radnih materijala u novoj
školskoj godini. No, ono po čemu će ova
Sjednica zasigurno ući u neku buduću
povijest je što je nakon nje potvrđena
prisutnost bolesti COVID-19 kod jednog nazočnog, te su nakon toga gradski
vijećnici, novinari i svi nazočni poslani u
samoizolaciju. U međuvremenu je obolio još jedan zaposlenik Gradske uprave
koji je nazočio sjednici. Zbog svega toga,
rad Gradske uprave organiziran je po
novim pravilima uz poštivanje najviših
epidemioloških mjera.

Završeni radovi u Pernarovoj ulici u Trojstvenom Markovcu
Mještani se požalili na
pojačan promet nakon
izgradnje istočne
zaobilaznice

N

akon što su prošle godine započeli opsežni radovi na uređenju ulica u
prigradskom naselju Trojstveni
Markovac, završili su radovi na
odvodnji i asfaltiranje u Ulici
Ivana Pernara i dijelu Ulice Ferde
Gassmana. Također, završeni su i
radovi na odvodnji, čiji su investitor bile Vodne usluge. Vrijednost radova iznosila je 1,3 milijuna kuna, a kroz njih je napravljen
gravitacijski i tlačni cjevovod te
precrpna stanica. Za asfaltiranje
ceste duge 370 metara Grad je
izdvojio 200 tisuća kuna. Završe-

tak radova obišao je gradonačelnik Dario Hrebak sa suradnicima
te predstavnicima Vodnih usluga
i Poduzeća za ceste kao izvođačima radova:
- Radove na uređenju ove ulice
napravila je naša bjelovarska
tvrtka Hidroregulacija. Radovi
se nastavljaju na izgradnji kanalizacije oborinskih voda te su
samo oni vrijedni 5,2 milijuna
kuna. Svjesni smo nezadovoljstva građana koji su ovo čekali
više od 30 godina. Zahtijevalo je

to i vremena, živaca i prašine, ali
se sve polako privodi kraju. Radimo i u ulici prema Lugu. No,
moram spomenuti kako se radi i
na Križevačkoj cesti, a u pripremi
je dokumentacija i za izgradnju
kanalizacije kroz Veliko Korenovo. Možemo biti zadovoljni s
tempom kojim završavamo i planiramo nove radove – pojasnio
je gradonačelnik Hrebak. Zadovoljstvo ulaganjima u Mjesni odbor Trojstveni Markovac izrazi
je i njegov predsjednik Zdenko

Kramarić: - Obnova ulica i njihovo uređenje za naše građane znače jako puno. U grabama nema
fekalija i sustav funkcionira te
su ti problemi napokon riješeni.
Ova ulica je asfaltirana prvi put
prije 35 godina. Ljudi se žale na
kamione koji nakon otvaranja
zaobilaznice prolaze i povećan
je promet. Siguran samo kako će
se Grad potruditi pronaći rješenje nastavka njezine izgradnje
te će i taj problem biti riješen –
pojasnio je Kramarić. Upravo su

mještani Trojstvenog Markovca
s tim problem upoznali gradonačelnika te je on rekao kako će što
prije održati potrebne sastanke
kako bi se taj problem riješio. Do
završetka izgradnje zaobilaznice
planirana je izgradnja spoja do
ulice Vijenac kako bi se kamioni
i ostali promet mogao uključiti
na cestu prema Podravini, a bez
prolaska kroz dosadašnje ulice.
Plan za izgradnju ove ceste postoji, sad ga je potrebno samo realizirati. 
Slaven Klobučar
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Povoljnije do novih stanova
Već treći put u stanogradnju
po modelu POS-a
Nakon što je prošle godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o uključivanju Grada
Bjelovara u Program društveno poticane
stanogradnje, te je iskazan interes potencijalnih kupaca, postupak je ušao u daljnju
proceduru. Kako bi projekt bilo moguće
ostvariti, potpisan je Predugovor o međusobnim pravima i obvezama između Grada Bjelovara i Agencije za pravni promet i
posredovanje nekretninama te Ugovor o
prijenosu vlasništva na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama
Potpisali su ih gradonačelnik Dario Hrebak te direktor APN-a Dragan Hristov.
Nakon potpisivanja Ugovora o prijenosu
vlasništva APN može pristupiti realizaciji
POS-a na području Grada Bjelovara i zatražiti građevinsku dozvolu. Ovaka način
stanogradnje ima za cilj da Grad svojim
građanima osigura što nižu cijenu prodajne cijene četvornog metra stana iz Programa POS-a. Prijenosom zemljišta, bez
naknade, već na samom početku umanjit
će se konačna prodajna cijena četvorno-

ga metra. Također, treba spomenuti da je
Grad u međuvremenu osigurao i zemljište
u sjevernom dijelu grada, u Ulici Antuna
Šoljana, objavio javne pozive za podnošenje zahtjeva za stanove iz Programa, donio
sve propisane prostorne planove, izgrađena je prometna, komunalna, energetska i
ostala infrastruktura koje su i uvjet za izdavanje građevinske dozvole. Nakon ukupno
tri javna poziva za podnošenje zahtjeva za
stanove, na konačnoj listi su 22 obitelji.
Tom prilikom, gradonačelnik je istaknuo
kako će taj dio grada biti vrlo primamljiv
za mlade obitelji jer se, uz zgradu POS-a,
planira graditi i dječje igralište, park za rekreaciju, u planu je i novi vrtić, ali i škola.
Iako cijena četvornoga metra još nije poznata, smatra da će ona biti do 1000 eura.
Direktor APN-a Dragan Hristov rekao je
da će to biti treći put da se grade POS-ovi
stanovi u Bjelovaru, gdje su do sada na taj
način izgrađene četiri zgrade s 57 stanova. Vjeruje da će sve biti gotovo kroz dvije
godine. Gradonačelnik je također napomenuo kako se grad širi na sjeverni dio i
kako će zapravo ova lokacija u narednom
razdoblju itekako biti primamljiva za život.
Slaven Klobučar

Gradska uprava radi normalno, ali uz nove
preporuke zaštite
Potrebna je najava telefonski ili mailom
Nakon razvoja situacije nastale nakon održane sjednice Gradskoga vijeća Grada Bjelovara, 17. srpnja 2020.,
na kojoj je bila prisutna osoba kojoj
je naknadno utvrđeno da je pozitivna
na virus Covid-19, ta bolest potvrđena
je kod još jedne osobe koja je također
sudjelovala na tom događaju. Upravo
zbog toga Gradska uprava obavještava
građane kako je došlo do izmijene u
načinu rada od ponedjeljka, 27. srpnja
2020. Naime, Gradska uprava normalno i dalje nastavlja s radom, no kako
bi održali epidemiološku situaciju
dobrom, ponovno se uvode posebne
zaštitne mjere u radu sa strankama. U
skladu s tim, mole se građani koji trebaju obaviti bilo što u Gradskoj upravi,
a nije neophodno da dolaze osobno,
da prvo nazovu na broj telefona (043)

622 000 ili da pošalju mail na jedan
od gradskih mailova koji se nalaze na
internetskim stranicama Grada Bjelovara, nakon čega će biti upućeni djelatniku zaduženom za određeno područje. Dolaze li ipak osobno, potrebno
je obratiti se zaštitaru na ulazu koji će
ih potom uputiti u daljnje postupanje.
Gradska blagajna bit će zatvorena do
daljnjega. O svim promjenama u načinu rada obavještavat će se na vrijeme
putem medija, gradskih internetskih
stranica i društvenih mreža. Iz Gradske uprave mole za razumijevanje i
strpljenje. U ovoj nezavidnoj situaciji,
koja je pogodila čitav svijet, važno je da
svi ostanemo odgovorni i pridržavamo
se svih mjera i odluka nacionalnog Stožera civilne zaštite kako bi zaštitili sebe
i svoje bližnje. 
Slaven Klobučar

30. Srpnja 2020. | BR. 84

13

Svim građanima Grada Bjelovara
i Republike Hrvatske čestitamo
5. kolovoza, Dan pobjede i
domovinske zahvalnosti te
Dan hrvatskih branitelja!
Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak
zamjenici gradonačelnika
Valna Bastijančić Erjavec i Igor Brajdić
te
predsjednik Gradskog vijeća
Ante Topalović
članovi Gradskog vijeća Grada Bjelovara
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daruvar

Sjećanje na prve ratne žrtve
Krivci još uvijek nisu odgovarali

Gradsko vijeće Daruvara ponovno
po hitnom postupku zasjedalo
elektronski

U proračun stiže 1,25
milijuna kuna, Grad cijele
godine subvencionira
ulaznice u TVP

Donijete prve izmjene i dopune daruvarskog proračuna

Prihodi povećani za
gotovo 15 milijuna kuna
Prihodi porasli zbog podizanja kredita
za TVP i kupovine zgrade bivšeg
Elektro metala, zbog ulaganja na
poslovnim prostorima Dalita, Pučkog
učilišta i Domu za starije i nemoćne

D

aruvarsko Gradsko vijeće je na posljednjoj
sjednici donijelo Prve izmjene i dopune
Proračuna za 2020. godinu, prema kojima
prihodi i primici iznose 85 145 000 kuna,
a rashodi i izdaci 83 175 000 kuna.-Razlika je manjak
prihoda i primitaka u iznosu od 1 970 000 kuna iz 2019.
i prijašnjih godina koji će biti pokriveni u ovoj godini. U
odnosu na plan proračuna za 2020. godinu prihodi su
veći za 14,9 milijuna kuna ili 21 posto, a rashodi su veći
za 12,9 milijuna kuna ili 18 posto-pojasnila je pročelnica
za financije Milena Šimić. Smanjeni su prihodi od poreza i prireza zbog donošenja mjera Vlade RH kojima
se poduzetnici odgađaju odnosno oslobađaju plaćanje poreza i prireza za tri mjeseca. Također se planira
manje prihoda od gradskih poreza i poreza na promet
nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke
rente, te komunalne naknade, zbog oslobođenja plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore za II.
kvartal 2020. godine. Zakupoprimci poslovnih prostora
Grada oslobođeni su plaćanja zakupa za tri mjeseca.
Povećani su prihodi od zaduživanja zbog podizanja
dugoročnog kredita za refinanciranje kredita za Termalni vodeni park koji dospijeva na naplatu krajem

svibnja 2021. godine, a istovremeno su povećani izdaci
za zatvaranje tog kredita. Povećani su prihodi od zaduživanja za kupovinu zgrade bivšeg Elektro metala u
Daruvaru i rashodi za kupovinu te zgrade u iznosu od
1,5 milijuna kuna. Povećane su neke stavke rashoda kao
što su ulaganja na poslovnim prostorima Dalit, Pučkom
učilištu i Domu za starije i nemoćne osobe, stipendije,
usklađenja proračunskih korisnika za njihove vlastite i
namjenske prihode i rashode.-Izmjene su značajne i od
velike važnosti za projekte Grada-pojasnila je M. Šimić.

Michael Palijan

Razlog hitnosti sjednice su tri točke
vezane uz pokretanje postupka javne
nabave za opremu Dječjega vrtića
Tratinčica, prodaje poslovnih prostora
u vlasništvu Grada i subvencije
Termalnom vodenom parku
Nakon što je prethodnu 28. sjednicu odradilo u
Gradskoj vijećnici, daruvarsko Gradsko vijeće je
prošle srijede zbog epidemioloških uvjeta po 29. puta
ipak zasjedalo elektronski i to po hitnom postupku.
Kako stoji u pozivu razlog hitnosti sjednice su tri
točke i to vezane za pokretanje postupka javne nabave za opremu Dječjega vrtića Tratinčica, prodaju
poslovnih prostora u vlasništvu Grada i subvencije
Termalnom vodenom parku. Tako su gradski vijećnici Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ dali suglasnost
za provođenje postupka javne nabave za opremanje
dograđenog jasličkog i vrtićkog dijela vrtića. Riječ
je o opremi vrijednoj oko 985 000 kuna s PDV-om,
koja će biti nabavljena novcem dobivenim prodajom
stare vrtićke zgrade u Jelačićevoj ulici. Oprema će
poslužiti za opremanje dijela vrtića u Gajevoj, odnosno unutarnje opremanje triju novih jasličkih i
četiriju novih vrtićkih jedinica, odnosno srednje i
starije grupe te opremanje novih prostora uprave
poput zbornice, prostorija tajnika, računovođe, ravnatelja i prostora arhive. Opremanje će biti obavljeno
prema projektu tvrtke Daing. Podsjetimo, vrtićka
zgrada u Gajevoj je u dogradnji pa će nakon dovršetka radova svi daruvarski mališani toga vrtića biti
u jednoj zgradi. Vijeće je još u travnju donijelo popis
poslovnih prostora u gradskom vlasništvu koji su
predmet prodaje sadašnjim zakupnicima i korisnicima pa je na ovoj sjednici donijeta i odluka o prodaji
dvaju prostora dugogodišnjim zakupnicima. Tvrtci
Batinjani beton iz Đulovca prostor veličine 77,76
četvornih metara u Radićevoj po cijeni od 688.720,32
kuna te obrtu Tehno shop prostor veličine 86,72 četvornih metara na Trgu kralja Tomislava po cijeni od
564.547,20 kuna, čime će u narednih 30 dana Grad
inkasirati oko 1,25 milijuna kuna. Grad Daruvar već
nekoliko godina lani subvencionira cijene ulaznice
u Termalni vodeni park Aquae ballisae s po 15 kuna
po ulaznici. Sukladno odluci donijetoj u studenom
prošle godine subvencije su bile predviđene za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja te od 1. rujna do
31. prosinca, odnosno u pred i postsezoni. No, očito
je da je pandemija uvelike naštetila sezoni u Termalnom vodenom parku pa je i ta odluka revidirana kako
bi Grad uvodeći subvencije tijekom cijele godine pomogao TVP-u u trenutnoj situaciji. Michael Palijan
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Redarstvenici su s leđa
hicima iz pištolja ubijeni
oko ponoći 20. srpnja
1991. godine, kada su
obavljali redovitu patrolu
u Svačićevoj ulici

Komemoracija za prve braniteljske žrtve u Daruvaru

Obilježena 29. godišnjica pogibje policajaca
Miroslava Polaka, Ivana Rončevića i Roberta Žilija

U

organizaciji Grada Daruvara,
Udruge hrvatske policije branitelja Daruvara ’91. i Policijske postaje Daruvar, u Daruvaru je obilježena 29. godišnjica pogibje
službenika Policijske te postaje Miroslava
Polaka, Ivana Rončevića i Roberta Žilija. Trojica policajaca prve su braniteljske
žrtve srbočetničkih hordi na području
Daruvara u Domovinskom ratu. Naime,
oko ponoći 20. srpnja 1991. godine iz neposredne blizine ubijeni su sleđa hicima

iz pištolja i to kada su obavljali redovitu
patrolu u Svačićevoj ulici. Njima u počast je 20. srpnja održana komemoracija
koja je započela na grobovima poginulih
u Doljanima, Levinovcu i Donjem Čagliću, gdje su obitelji poginulih zajedno
s delegacijom Grada Daruvara, UHPBD
‘91 i PP Daruvar zapalili svijeće i položili vijence. Obilježavanje se nastavilo
u Daruvaru u ulici Petra Svačića kod
spomen obilježja poginulim policijskim
službenicima, podignutom na mjestu

njihove pogibje. Kod spomen obilježja u
Svačićevoj počast su polaganjem cvijeća
i paljenjem svijeća odali članovi njihovih
obitelji i rodbine, uime Policijske uprave
Bjelovarsko–bilogorske počast poginulima odao je zamjenik načelnika Hamdija Mašinović, a uime Policijske postaje
Daruvar načelnik Dalibor Čajsa. U izaslanstvu Grada Daruvara bili su zamjenica
gradonačelnika Vanda Cegledi zajedno s
predsjednikom Gradskog vijeća Stjepanom Trkačem i gradskim vijećnicima, a

počast su poginulima odali predstavnici
udruga proisteklih iz Domovinskog rata.
Prisutnima se obratio predsjednik Udruge hrvatske policije branitelja Daruvara
‘91 Ivo Gjaić, a kraći vjerski obred održao
je velečasni Tomislav Sanić. Komemoracija u Svačićevoj još je jedan podsjetnik
na strašan zločin kojim su oduzeta tri
nevina života, podsjetnik na to da krivci
još nisu kažnjeni, ali i na potrebu da se
njihova žrtva nikada ne zaboravi. 

Michael Palijan

Od početka rada početkom kolovoza 2017. RA-DA izradila 289 projekata

Razvojna agencija Daruvar u tri
godine priskrbila 57 milijuna kuna
Još su 82 projekta u
evaluaciji i njihova
je vrijednost oko 17,8
milijuna kuna

R

azvojna agencija Daruvar
RA-DA, osnovana 2017.
godine na poticaj tada
novoizabranog gradonačelnika
Damira Lneničeka, od 1. kolovoza te godine do 25. lipnja
ove godine izradila je i prijavila
ukupno 289 projekata ukupno
vrijednih 121 milijun kuna, stoji
u izvješću o radu te agencije u
tom razdoblju. Od toga broja
79 projekata vrijednih ukupno gotovo 46 milijuna kuna je
odbijeno, a odobreno ih je 128,
vrijednih oko 57 milijuna kuna.
Udruga je kreirala projekte za
Grad Daruvar, susjedne općine,
udruge, poduzetnike, OPG-o-

ve, župe i ustanove, pri čemu je
najveća vrijednost upravo projekata pripremljenih za Grad
Daruvar. Njihova je vrijednost
oko 45 milijuna kuna. Još su 82
projekta u evaluaciji i njihova
je vrijednost oko 17,8 milijuna
kuna. U narednom razdoblju
će biti provođeni projekti za dio

kojih su ugovori već potpisani,
odnosno bit će uskoro, a njihova
vrijednost prelazi 19,2 milijuna
kuna. Među nositeljima tih projekata su ponovno Grad Daruvar, kao nositelj triju, koliko ih
je nositelj i HVIDR-a Daruvar.
Nositelji po jednog projekta su
Astronomsko društvo Kumova
slama, Razvojna agencija, Matica umirovljenika Daruvar i
Udruga Ždralice. Kroz razdoblje
od 26 mjeseci u tim će projektima biti zaposleno 27 osoba, pri
čemu će za 25 zaposlenih biti
ostvareno sufinanciranje plaća.
Naime, od ukupne vrijednosti
projekata oko 7,7 milijuna kuna
rezervirano je za zapošljavanje,
dok će ostatak iznosa biti utrošen na aktivnosti prema projektnim elementima. U okviru 10
projekata bit će sklopljena i 253
ugovora o djelu, stoji u izvješću Razvojne agencije Daruvar.

Michael Palijan

Dovršena energetska obnova zgrade
Hrvatskoga doma

S 1,6 milijuna kuna do energetskog
razreda C i ogromnih ušteda
Gradonačelnik Damir Lneniček i njegova zamjenica Vanda
Cegledi obišli su zgradu Hrvatskog doma na kojoj su završeni
radovi energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta iznosi
1.610.828,03 kuna, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. U okviru projekta energetske obnove zamijenjeni su
postojeći vanjski prozori novom PVC stolarijom, vanjski zidovi
obloženi su toplinsko fasadnim izolacijskim sustavom, izmijenjeno je krovište, zamijenjeno je dotrajalo centralno grijanje i
unutarnja rasvjeta te je zgrada nakon provedbe ušla u očekivani
energetski razred C. Obnovom zgrade Hrvatskog doma osiguran
je prostor u kojem se mogu odvijati okupljanja lokalne zajednice
zadovoljavajući društvene i kulturne potrebe, a ujedno i poticati
na uključenost u zajednicu, priopćili su iz Grada Daruvara. (mp)
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čazma

Uz mjere brojnim programima proslavljen Dan grada
Bilo je skromno, ali s puno ljubavi

Čazmansko Gradsko vijeće održalo sjednicu „uživo“, pod maskama

Proračun u 2019 g. ostvaren 65 % od
plana i s manjkom od 2,8 milijuna kuna

Andrea Prugovečki
Klepac - To je
posljedica dinamike
plaćanja provedbe
najvećih projekata,
u socijalnoj skrbi
i Čazma Naturi,
u kojima tijekom
izvedbe sudjeluje i
Grad.

V

ijećnici Gradskog
vijeća Čazme s maskama na licu, propisanim rastojanjem
i primjenom svih drugih epidemioloških mjera, održali su
15.srpnja 21. sjednicu „uživo“,
prvi put u čazmanskom Domu
umirovljenika. U Aktualnom
satu, koji je svaki put uvodni dio
sjednice, gradonačelnik Dinko
Pirak još jedanput je ponovio
kako je ovo redovita radna sjednica i kako svečane povodom
Dana Grada i Župnog blagdana
sv. Marije Magdalene, neće biti.

Zato je ovom prilikom vijećnike
podsjetio na glavne aktivnosti
koje su provedene od u prošloj i početkom ove godine, a o
kojima smo opširno izvijestili u
prošlom broju. No, ipak se osvrnuo na dano obećanje prije pandemije korona virusa o smanjenju gradskog prireza s deset na
pet posto, još do kraja ove godine.– S obzirom na ove okolnosti, naravno da smo znali to prije
ove krize, možda bi i drukčije
to izrekli. Ipak ćemo pripremiti
sve da do smanjenja prireza za
sljedeću proračunsku godinu
dođe – kazao je Pirak. Nakon
njegova izlaganja uslijedila su
uobičajeno pitanja vijećnika, a

kako sjednici nisu nazočila čak
četiri vijećnika iz oporbe, „vrućih“ pitanja za gradonačelnika,
koje obično postavljaju baš ti
vijećnici, nije bilo. No, kako se
vijećnici u svojim pitanjima dotiču najviše komunalnih tema i
nedostataka u prigradskim naseljima, gradonačelnik Pirak je
kazao kako su vijećnici zapravo
zamijenili ulogu Mjesnih odbora. - Jedini svijetli primjer
aktivnog rada je Mjesni odbor
u Vrtlinskoj, dok su svi ostali
uglavnom neaktivni. Neki su se
sastali samo na prvoj konstituirajućoj sjednici i poslije nikad
više. Suludo je trošiti novac na
njihov izbor, a aktivnosti nema.

Predložit ću da ih ukinemo, kao
što su to već napravile neke druge jedinice lokalne samouprave,
najavio je Pirak. Pred vijećnicima se našao godišnji obračun
Proračuna za 2019 godinu. Nakon drugih izmjena proračun je
za prošlu godinu planiran skoro
58 milijuna kuna, a ostvaren je
37 milijuna kuna, odnosno prihodi su ostvareni 65 posto od
plana. Budući su rashodi iznosili 41 milijun kuna, proračun
je, s dodatnim primicima od
financijske imovine 2,3 milijun
kuna, 2019 godinu završio s
minusom približno 2,8 milijuna
kuna. – To je posljedica dinamike plaćanja provedbe najvećih

U zakup ide 68 hektara državne zemlje
Nakon devet godina ovo je prvi natječaj koji Grad
Čazma provodi za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a ujedno i prvi nakon što je Grad,
sukladno novom Zakonu, izradio Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i na koji
je dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva
poljoprivrede. - Ovim javnim Natječajem Grad
daje u zakup 68 hektara državne zemlje u katastarskim općinama Lipovčani, Miklouš i Pobjenik,
na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja
za isto razdoblje. Sveukupna početna zakupnina
iznosi 23.525 kuna, kazao je Dražen Dupor refe-

rent za poljoprivredno zemljište. Dok su parcele
zemljišta u Lipovčanima i Mikloušu površine do
jednog hektara, najveće su u Pobjeniku, 18 i čak
45 hektara. - Bivšem zakupcu te zemlje istekao je
Ugovor, nakon što zadnje tri godine nije plaćao
najam i nakon što je postupak za nepodmireno
dugovanja proveden pri Državnom odvjetništvu
u svibnju ove godine, temeljem toga pripremili smo dokumentaciju za davanje u zakup i tih
najvećih parcela, dodao je Dupor. Tekst Javnog
natječaja bit će objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Čazme i trajat će 30 dana. (fj)

projekata, u socijalnoj skrbi i
Čazma Naturi, u kojima tijekom izvedbe sudjeluje i Grad.
Povrat tog novca u proračun
bit će nakon što projekti završe,
pa se ovaj minus može tumačiti
kao pozajmica, pojasnila je pročelnica Andrea Prugovečki Klepac, te dodala kako ove godine
proračun dobro stoji, na kraju
prvoga polugodišta je u plusu
1,1 milijun kuna. Sukladno
proračunskim mogućnostima
bilo je i izvješće o utrošenim
sredstvima prema programima
gradnje i održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u prošloj godini. Za te je
namjene bilo na raspolaganju
deset milijuna kuna. Najviše se
trošilo na komunalno održavanje objekata a manje za izgradnju. Tako je samo 1,2 milijuna
kuna potrošeno za izgradnju
javne rasvjete u čazmanskoj
Ulici Hrvatskih branitelja, kupovinu komunalnog vozila i u
izgradnju nogostupa u Vagovini. Sva su izvješća jednoglasno
prihvaćena kao i Izvješće o radu
Gradske vatrogasne zajednice,
a donesena je i Odluka o objavi
Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države.
Franjo Jagatić
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Dan Grada Čazme i blagdan Župe sv. Marije Magdalene 22.srpnja

Počast braniteljima i misa pod maskama

D

ani Grada Čazme svake su se
godine, do ove, obilježavali
nizom zabavnih, kulturnih i
sportskih događaja, no ove
godine po prvi put skromno, zbog pandemije koronavirusa. U svoj skromnosti središnji događaj obilježavanja Dana
Grada Čazme bio je 22. srpnja, kada je i
blagdan sv. Marije Magdalene, zaštitnice
čazmanske Župe. U nazočnosti gradskih
vijećnika i gradonačelnika, položeni su

vijenci Grada Čazme i kluba braniteljske
udruge 2/105. Čazmanski župnik prečasni
Dubravko Lauš nakon kratke molitve zahvalio je braniteljima čija su imena ispisana na spomeniku, jer su svojom žrtvom
zaslužni što uživamo današnju demokraciju i slobodu. U župnoj crkvi misno je
slavlje potom predvodio Ivica Tomak,
župnik župa Miklouša i Samarice, u nazočnosti svećenika čazmanskog dekanata.
– Dan grada obilježili smo najskromnije

do sada. Ove godine nismo održali svečanu sjednicu Gradskog vijeća, niti smo
podijelili najviša gradska priznanja, i ako
su to pojedinci, ustanove i tvrtke, svojim
radom i zalaganjem svakako zaslužili. Izostali su zabavni sadržaji i rekreacije za
naše građane i naše najmlađe. No, ipak je
bilo nekih sadržaja. Najviše su pokazale
naše sportske Udruge i sportaši, na koje
se posebno ponosimo. Neke programe
koje smo planirali, kao moguće sukladno

epidemiološkim mjerama, morali smo
dodatno odgoditi, jer nam održavanje to
vremenske prilike nisu dopustile. Vjerujem da to naši sugrađani razumiju i zajedno se nadamo da ćemo iduće godine
Dan Grada proslavili po tradiciji svečanije
i bogatije. Kako, to ćemo tek vidjeti, jer
će to biti zadaća novog saziva Gradskog
vijeća i budućeg gradonačelnika, osvrnuo
se na prošle Dane Grada gradonačelnik
Dinko Pirak. 
Franjo Jagatić

Podjelom Uvjerenja djelatnicama završio je projekt „Zaželi“

Čazma je dobila 15 novih gerontodomaćica

N

akon dvije i pol godine u Čazmi je
završio projekt „Zaželi – Uključi
se“, koji je počeo 2. svibnja 2018
godine, a financiran je s 2,5 milijuna kuna
bespovratnog novca iz Europskog socijalnog fonda. - Uspjeli smo završiti ovu
priču unatoč korona krizi tijekom koje
smo prilagodili način rada i uspjeli iznad
očekivanja. Svih 15 izlazi iz projekta sa
završenim osposobljavanjem za gerontodomaćicu. Iako smo projektom planirali da će deset djelatnica završiti neki
od načina dodatnih edukacija, ali kako je
svaka od djelatnica bila životno zainteresirana za dodatno osposobljavanje, sve su
ga i završile, nakon mjesec dana trajanja
tečaja. Olakotno je bilo što nisu trebale
polaziti praksu jer su to uspješno odradile tijekom projekta pojasnio je Ivan Tomašević voditelj projekta. Ivana Hrpalo
iz bjelovarskog Centra za cjeloživotno
učenje i kulturu, koje je provelo osposobljavanje, prilikom predaje Uvjerenja
djelatnicama ,uz čestitke za uspjeh, naznačila je kako su sada i teoretski potvrdile ono što su u praktično radile a ovim
uvjerenjem samo potvrdile svoje znanje,
koje su iznad očekivanja pokazale i na

Druga faza projekta „Zaželi“ predviđa zapošljavanje 17 žena
koje će skrbiti o 102 starije osobe i biti zaposlene 12 mjeseci
završnom testiranju. Djelatnice se ovim
Uvjerenjem upisuju u E radnu knjižicu,
te im to daje prednost kod moguće ponovo zapošljavanje. Osposobljavanje za
gerontodomaćice dio je programa Zaželi,
kako bi se, po završetku rada s korisni-

cima, djelatnicama poboljšali uvjeti na
tržištu rada. Grad Čazma je, kod nadležnog ministarstva, prijavio nastavak provedbe projekta „Zaželi“ i očekuje uskoro
pozitivno rješenje. - Ovo je samo jedan u
nizu projekata koji u Čazmi provodimo.

Program „Uključi se!“ samo je nadopunio
program „Pomoć u kući“ koji Grad Čazma provodi već deset godina, a sada smo
se prijavili i za drugu fazu projekta „Zaželi“. Ona predviđa zapošljavanje 17 žena
koje će skrbiti o 102 starije osobe i biti
zaposlene 12 mjeseci. Ukupna vrijednost
projekta je oko 1,8 milijuna kuna, a trajanje projekta 18 mjeseci. Trebao bi početi
u listopadu ove godine, rekao je gradonačelnik, Dinko Pirak. To bi za područje
Grada Čazme značilo puno, s obzirom
da je populacija stanovništva sve starija
i ovaj način pomoći je neophodan, što se
pokazalo i prilikom provedbe prve faze
projekta. - Iako se na novi Natječaj mogu
javiti sve žene starije dobi sa zavoda za
zapošljavanje s najviše završenom srednjom školom, ipak će kod odabira ove
djelatnice imati prednost, zato što imaju
radno iskustvo i završen tečaj gerontodomaćice. Dakle, posla će za sve koje se jave
ponovo biti. Jedna je djelatnica već dobila
stalni posao na drugom mjestu tako da
će priliku za posao u nastavku projekta
dobiti i neke druge žene, jer imat ćemo
veći broj korisnika najavio je Tomašević.
Franjo Jagatić
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garešnica

Nizom mjera Grad pomaže svojim stanovnicima
Svaka pomoć je dobrodošla

Grad nastavio s provođenjem mjere stambenog zbrinjavanja mladih

Mladim obiteljima
raspodijeljeno 68 tisuća kuna
Ove godine za tu
demografsku mjeru
Grad Garešnica
osigurao je 100 tisuća
kuna, a za raspodjelu
preostalog novca
zainteresirani se
mogu javiti u gradsku
upravu do 15. prosinca

B

riga o djeci, mladima
i obiteljima jedan je
prioriteta u radu aktualne garešničke gradske uprave, to je često puta isticao gradonačelnik Garešnice
Josip Bilandžija, a da je tome
tako svjedoči i novi krug mjera usmjerenih na stambeno
zbrinjavanje mladih obitelji. U
Gradskoj vijećnici potpisani su
ugovori s devetero mladih obitelji koje su se prijavile na gradski
javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada
Garešnice u 2020. godini.Riječ
je o demografskoj mjeri koju je
gradska uprava uvela prije dvije

godine, s tim da je te prve dvije
godine osigurani iznos sredstava za tu namjenu iznosio 50 tisuća kuna, a ove je godine taj iznos povećan na 100 tisuća kuna.
Cilj te gradske mjere je pomoći

pomoć pri kupnji građevinskog
zemljišta, kuće ili stana odnosno
za uređenje postojećeg stambenog prostora. Najnovijih ugovorima raspodijeljeno je 68 tisuća
kuna dok će se preostali iznos

taj vrtić, kažu, potrebno je izgraditi i nogostup uz cestu do
samog ulaza u vrtić. Usporedo
s rekonstrukcijom te dvije ceste
izvode se i radovi na proširenju
pristupne ceste i staze starom
dječjem vrtiću u Svačićevoj
ulici u dužini od 130 metara.
Riječ je o istom gradskom pro-

jektu vrijednom sveukupno 560
tisuća kuna koji će zasigurno
podići kvalitetu života lokalne
zajednice, ali i poboljšati vizualni izgled tih dijelova grada.
Uočene nedostatke i primjedbe
nadležni će, vjerujemo, razmotriti i uvažiti ako ocijene da su
opravdani. 
Alen Štandar

Grad taj školski materijal platiti i djeci koja žive
na području Grada Garešnice, ali pohađaju osnovne škole izvan garešničkog područja poput
primjerice učenika iz Uljanika i susjednih sela
koja idu u OŠ Dežanovac jer pripadaju pod njeno
upisno područje. (aš)

građanima u rješavanju stambene problematike kako bi se zadržalo postojeće mlade obitelji u
garešničkom kraju, pa čak i privuklo druge da se dosele. Riječ
je o bespovratnim sredstvima za

Uz stambeno zbrinjavanje
mladih obitelji Grad Garešnica provodi i niz drugih demografskih mjera. Izdvojit
ćemo naknade za novorođenu djecu u iznosu od tisuću
kuna, financiranje drugog
obrazovnog materijala za
učenike osnovnih škola,
subvencioniranje školskog
prijevoza, gradske stipendije za učenike i studente,
subvencioniranje smještaja
u dječji vrtić. Grad ulaže i u
obnovu škola i dječjih vrtića,
a jedan od gradskih projekata važnih za mlade obitelji je
i izgradnja novog dječjeg vrtića u Garešnici. (aš)
do planiranih 100 tisuća kuna
raspodijeliti po novim prijavama do kraja godine. Osnovni
uvjet je da makar jedan od supružnika nije navršio 35 godina
i da se ulaže u stambeni prostor
na području Grada Garešnice s
tim da korisnik mjere mora u
tom prostoru imati i prijavljeno
prebivalište, osim ako se radi o
kupnji građevinskog zemljišta.
Ovogodišnji korisnici sredstava
iz te demografske mjere dobili
su u prosjeku oko sedam tisuća
kuna, a oni s kojima smo razgovarali rekli su nam da taj iznos
nije previsok, ali da će im dobro
doći kako bi podmirili barem
dio troškova. Alen Štandar

Grad kupuje radne bilježnice, atlase...
Grad Garešnica i ove će godine učenicima osnovnih škola na svom području, a to su OŠ Garešnica i OŠ Trnovitički Popovac, kupiti drugi
obrazovni materijal odnosno radne bilježnice,
atlase, likovne mape, zbirke zadataka i radni
materijal za izvođenje vježbi. Novost je što će

Brojne
demografske
mjere

Rekonstrukcija pristupnih cesta dječjim vrtićima

Tomislavova dobila novi asfalt i širu cestu
Roditelji i mještani predlažu da se postave usporivači prometa u Ulici
kralja Tomislava i da se izgradi nogostup uz cestu do ulaza u vrtić

Z

avršena je rekonstrukcija
ceste u dijelu Ulice kralja Tomislava u Garešnici uz novoizgrađeni dječji vrtić te dijela ceste u Ulici Milke
Trnine koja Tomislavovu ulicu
spaja s Vukovarskom. Riječ je
o pristupnim cestama novom
dječjem vrtić u sveukupnoj dužini od oko 250 metara koje su
proširene i dobile su novi asfalt,
a na dijelu Tomislavove ulice

izgrađena su i dva parkirališta,
jedno s lijeve i drugo s desne
strane ulaza u vrtić. Radove
su kvalitetno izveli djelatnici
bjelovarskih Cesta, a sad preostaje još iscrtati parkirališna
mjesta i središnju crtu na cesti.
Cijeli taj posao rađen je kako
bi se osigurao nesmetan pristup novom dječjem vrtiću, kućanstvima u toj ulici i dječjem
igralištu Apollo park te pove-

ćala sigurnost prometa posebno pješaka. No, naši čitatelji,
roditelji djece koja će ići u taj
vrtić te mještani koji žive u toj
ulici upozoravaju da je na toj
cesti hitno potrebno postaviti
tzv. „ležeće policajce” kako bi se
usporila vožnja jer neodgovorni pojedinci, najčešće obijesna
mladež, nakon proširenja ceste
tom ulicom „vozi utrke”. Radi
sigurnosti djece koja će ići u
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Krećemo u strožu
kontrolu nošenja maski!
Iz Stožera apeliraju na organizatore ljetnih
nogometnih turnira koji se ovih dana igraju po
selima da obavezno naprave popis sudionika

Privodi se kraju gradnja novog reciklažnog dvorišta

Dovoženje otpada za
Garešničane bit će besplatno

G
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 Zasjedao gradski Stožer civilne zaštite

Uz novo reciklažno
dvorište garešnički
Komunalac planira
napraviti odlagalište
građevinskog otpada
koji se tamo ne bi
gomilao već bi se
mljeo i koristio za
nasipavanje cesta i
puteva

radonačelnik Garešnice Josip Bilandžija
i direktor gradskog
Komunalca Dražen
Bengez obišli su proteklog tjedna gradilište novog reciklažnog
dvorišta u Garešnici čija se izgradnja privodi kraju. Vrijednog
tog gradskog projekta je 3,5 milijuna kuna s tim da preko Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva regionalnog razvoja
ide glavnina sredstava dok će
Grad Garešnica izdvojiti samo
156 tisuća kuna. - Poznato je da
Grad Garešnica na gradskom
odlagalištu otpada Johovača u
Velikoj Mlinskoj već ima jedno
reciklažno dvorište. Ovo je nastavak projekta koji je u skladu s
idejom da našim sugrađanima
pružimo mogućnost da raz-

30. Srpnja 2020. | BR. 84

vrstavaju otpad i besplatno ga
odlažu u to dvorište te da na taj
način smanjimo količinu otpada
koja se sada odlaže na Johovaču.
Zbog toga smo donijeli odluku
o izgradnji novog reciklažnog
dvorišta u bližem centru grada, a kada bude gotovo uklonit
ćemo zelene otoke koji su sada
na nekoliko lokacija u gradu
zato jer su se oni pretvorili u
odlagališta na kojima pojedini
građani uopće ne razvrstavaju
otpad – rekao nam je gradonačelnik Josip Bilandžija i naznačio
da se završetak gradnje i dobivanje uporabne dozvole očekuje
najkasnije do kraja kolovoza.
Cijeli prostor reciklažnog dvorišta je asfaltiran, na njemu je
podignuta visoka nadstrešnica,
a stigli su i kontejneri za razne

vrste otpada i u tijeku je njihovo postavljanje. Izvođač radova
tvrtka Slukom iz Kutine popločit će kamenom i dio potoka
koji se nalazi uz to reciklažno
dvorište koje je smješteno u Industrijskoj zoni jug, a cijelo dvorište će ograditi i u njega neće
biti dozvoljen neovlašteni pristup. Nakon izgradnje njime će
upravljati gradski Komunalac, a
njegov direktor Dražen Bengez
rekao nam je da ta tvrtka na parceli pokraj reciklažnog dvorišta
planira napraviti i odlagalište
građevinskog materijala koje bi
bilo jedino takvo odlagalište u
široj garešničkoj okolici. Taj se
otpad, pojasnio je, ne bi na tom
odlagalištu gomilao nego bi se
samljeo i upotrebljavao za nasipavanje puteva. Alen Štandar

Zbog stalnog povećanja
broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj
prošli tjedan zajedao je
garešnički Stožer civilne
zaštite. Kako doznajemo
od njegovog načelnika
Željka Rijetkovića Stožer
pozorno prati situaciju s
pandemijom i provodit
će odluke i naputke nacionalnog i županijskog
Stožera. Već provode
kontrolu skupova poput
manjih svadbi i većih obiteljskih okupljanja. - Sva
okupljanja preko sto ljudi
moraju se prijaviti na telefonski broj 112 županijskom Stožeru,
a za sve skupove do sto ljudi nadležan je gradski Stožer i mi tu
postupamo na način da upozorimo organizatora na sve epidemiološke mjere kojih se treba pridržavati te ga uputimo da sastavi
popis svih sudionika takvog događanja kako bi u slučaju zaraze
mogli lakše utvrditi kontakte – rekao nam je načelnik Stožera
Željko Rijetković te dodao: - Imamo informacije da se većina ljudi pridržava obveze nošenja zaštitnih maski u trgovinama i drugim mjestima gdje je to propisano. U svakom slučaju mi ćemo
narednih dana i sami to više kontrolirati putem svoje ophodnje, a
to već radimo utorkom na gradskoj tržnici u čemu nam pomažu
članovi braniteljskih udruga koji brinu i o dezinfekciji prilikom
ulaska na tržnicu – kaže Rijetković. Trenutačno zaraženih za
području Grada Garešnice nema, ljudi se uglavnom pridržavaju
svih protupandemijskih mjera, a iz gradskog Stožera civilne
zaštite apeliraju na građane da tako ostane i dalje. Apeliraju i
na organizatore ljetnih nogometnih turnira kojih se ovih dana
igraju po selima da obavezno naprave popise svih sudionika. (aš)

Završena gradnja dječjeg vrtića u Garešnici

Novi vrtić počinje s radom u rujnu
Gradnja je financirana sredstvima Europske unije i Grada Garešnice, a mjesta
u novom vrtiću bit će za svu djecu koja su do sada bila na listi čekanja

N

akon nešto više od
godinu dana završena je gradnja novog
dječjeg vrtića u Garešnici i on će s radom početi
u rujnu. Vijest je to koju su s
oduševljenjem dočekali roditelji
djece koja su bila na listi čekanja
za mjesto u vrtiću, a njihov broj
premašivao je stotinu. O gradnji
novog vrtića u Garešnici priča
se već više od deset godina, a
taj projekt konačno je realizirala
gradska uprava na čelu s grado-

načelnikom Josipom Bilandžijom. Projekt su, podsjetimo, financirali Europska unija i Grad
Garešnica, a gradili su ga domaća tvrtka Novi stan iz Kapelice i
tvrtka Detmers iz Svetog Križa
Začretja. Trenutačno je u tijeku
otklanjanje manjih nedostataka
kako bi se obavio tehnički pregled građevine i dobila uporabna dozvola, a potom slijedi podnošenje zahtjeva za dobivanje
rješenja o ispunjavanju uvjeta
za predškolski odgoj. Kako doz-

najemo, očekuje se da će to biti
riješeno do kraja kolovoza kako
bi vrtić početkom rujna mogao
početi s radom. Novi vrtić radit
će u okviru postojećeg Dječjeg
vrtića Maslačak koji će u novoj
zgradi imati i sjedište. U sastavu Maslačka nastavit će raditi
i vrtićki objekti u Hercegovcu
i Brestovcu, ali i stari vrtić u
Svačićevoj ulici dok će onaj privremeni kojeg je gradska uprava
uredila u prizemlju Hrvatskog
doma u Garešnici biti zatvoren.

U novi vrtić primit će se sva djeca i liste čekanja više neće biti.
Novi vrtić proteže se na 1.400
četvornih metara, riječ je o modernoj i suvremeno opremljenoj
građevini u kojoj ima mjesta za
dvije jasličke i pet vrtičkih skupina, u njemu se nalazi velika
multifunkcionalna dvorana te

prateće i pomoćne prostorije.
Prostor oko vrtića opremljen je
dječjim igralištima i urbanom
opremom, a ispred njega je veliko parkiralište. Svečano otvorenje vrtića, kako doznajemo,
bit će tek kad počne s radom i
primi prvu djecu.

Alen Štandar
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grubišno polje

Očekuju se velika ulaganja

Još jedan vid gradske potpore grubišnopoljskim srednjoškolcima

Po 1000 kuna svakom učeniku
prvoga razreda srednje škole
u Grubišnom Polju

G

rubišnopoljski gradonačelnik Zlatko Mađeruh objavio
je javni poziv za dodjelu potpora za nabavu udžbenika
učenicima prvih razreda Srednje škole
Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Naime, sukladno pozivu svaki učenik koji
upiše prvi razred te škole dobit će 1000
kuna potpore iz gradskoga proračuna
za nabavu udžbenika. To je još jedna
mjera kojom Grad pokušava povećati

broj učenika u toj školi. Sukladno javnom pozivu učenik koji ostvari potporu dužan je tijekom 2020./2021. godine
pohađati prvi razred grubišnopoljske
srednje škole. No, oni učenici koji su
dobili besplatne udžbenike po drugoj
osnovi nemaju pravo na ovu gradsku
potporu, dok tu potporu ne mogu koristiti ni učenici koji ponavljaju prvi
razred srednje škole. Zahtjevi za potpore podnose se Stručnoj službi Grad-

skog vijeća Grada Grubišnoga Polja u
razdoblju od 27. srpnja do 15. rujna.
Nakon toga će gradonačelnik utvrditi
listu korisnika prava na dodjelu potpore te donijeti odluku o dodjeli potpore
za nabavu udžbenika. Za tu je svrhu
u proračunu rezervirano 60 000 kuna.
Podsjetimo, Grad Grubišno Polje već
podupire srednjoškolce subvencijom
prijevoza i subvencioniranjem deficitarnih zanimanja. (mp)

 Zbog iznimno velikoga
interesa poljoprivrednika

Grad Privremeno
zatvorio javni poziv
za subvencioniranje
poljoprivrede
Grad Grubišno Polje izvijestio je da privremeno zatvara Javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na
području grada za 2020. godinu, objavljen
i otvoren za zaprimanje prijava 18. lipnja
na oglasnoj ploči Grada, na službenim
internetskim stranicama Grada i putem
Radija Grubišnog Polja. Naime, ukupan
iznos zatraženih bespovratnih sredstava po pojedinim mjerama za dodjelu u
okviru tog Javnog poziva premašen je u
odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava. Slijedom
prekoračenja privremeno se zatvara poziv te je onemogućeno daljnje zaprimanje
novih prijava. Podsjetimo, za taj je Javni poziv sukladno donijetom Programu
potpora u poljoprivredni u ovoj godini
rezervirano 300 000 kuna.-Prema analizi
prispjelih prijava u narednom razdoblju
Grad će utvrditi broj prihvatljivih zahtjeva
za sufinanciranje kao i zatražena sredstva
Grada te ukoliko se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će
biti ponovno otvoren za zaprimanje novih
prijava. Sve nove obavijesti o tijeku provedbe Javnog poziva bit će pravovremeno
objavljene na mrežnoj stranici Grada-izvijestili su iz Grada Grubišnoga Polja. (mp)

Počela obnova nogostupa u Ul. Terezije Bernardete Banje

Kvalitetno će spojiti gradski
prsten nogostupa sa
Šetalištem hrvatskih branitelja
Nakon što su prošlih godina u središnjim gradskim ulicama vrlo lijepo
obnovljeni nogostupi, Grad Grubišno
Polje je nastavio s uređenjem nogostupa i izvan gradskoga središta. Tako
su ovih dana počeli radovi na obnovi
nogostupa u Ulici Terezije Bernardete Banje, odnosno nastavak uređenja
nogostupa u toj ulici od raskrižja s Ulicom hrvatskih branitelja u dužini od
305 metara do Šetališta hrvatskih branitelja, odnosno spoja s Ulicom Josipa
Kozarca. Radovi su sukladno Programu gradnje komunalne infrastrukture
na području Grada Grubišnoga Polja
u 2020. godini vrijedni 195 000 kuna.
Putem jednostavne javne nabave po-

vjereni su bjelovarskim Cestama d.d.,
kojima je podizvođač grubišnopoljski
Komunalac, a sukladno planu nogostup
bi u toj ulici trebao biti gotov do rujna
ove godine, iako će biti gotovi i ranije, najavljuju u Gradu. Obnovom toga
do sada derutnog nogostupa na vrlo
će kvalitetan način biti spojen gradski
prsten nogostupa sa Šetalištem hrvatskih branitelja asfaltiranim i uređenim
između Ulica Terezije Bernardete
Banje i Josipa Kozarca. To je šetalište
omiljeno mjesto za šetnju, rolanje, bicikliranje i trčanje ne samo građana
koji blizu njega žive, već i brojnih drugih Grubišnopoljaca ljubitelja šetnje i
rekreacije. (mp)

Radovi se nastavljaju

Prema programu gradnje
i održavanja komunalnih
vodnih građevina
Vodovoda u ovoj godini

Projekti
vodofikacije i
kanalizacije vrijedni
10 milijuna kuna
Udio financiranja
Hrvatskih voda je od
64 do 80 posto, Grada
Grubišnoga Polja 16, a
Vodovoda 20 posto
Prema programu gradnje i održavanja
komunalnih vodnih građevina u ovoj
godini, kojemu je suglasnost na svojoj
posljednjoj sjednici dalo i grubišnopoljsko Gradsko vijeće, Vodovod Grubišno
Polje će u ovoj godini investirati oko 10
milijuna kuna u vodovodno odvodnu
infrastrukturu. U dijelu opskrbe pitkom vodom riječ je o zamjeni dijela
vodovodne mreže u Ulici Braće Radića u dužini od oko 500 metara, vrijednoj 837 500 kuna s 80 postotnim
ulaganjem Hrvatskih voda. U planu je
i gradnja magistralnog spojnog vodovoda Grubišno Polje Veliki Zdenci dužine pet kilometara vrijednog 1 562 500
kuna. U tom projektu Hrvatske vode
sudjeluju s 64 posto, Vodovod s 20, a
Grad Grubišno Polje sa 16 posto udjela. U dijelu odvodnje i pročišćavanja
voda četiri su projekta. U ovoj je godini
planirana provedba I. faze gradnje fekalne kanalizacije u Ulici kralja Zvonimira dužine oko 500 metara, vrijedna
nešto više od milijun kuna. Potom je
planirana II. faza gradnje tlačne i gravitacijske kanalizacije u Ulici Andrije
Hebranga također u dužini od 500 metara, vrijedna gotovo 1,3 milijuna kuna.
Nešto više od 1,5 milijuna kuna vrijedni su planirani radovi gradnje fekalne
kanalizacije u cestovnom pojasu D5
Grubišno Polje – Veliki Zdenci duge
pet kilometara. U tim trima projektima
Hrvatske bi vode trebale sudjelovati s
udjelom od 64 posto, Vodovod s 20, a
Grad Grubišno Polje s udjelom od 16
posto. U okviru toga plana je i izgradnja
kanalizacijskoga kolektora u Poljanima, vrijednoga 3,6 milijuna kuna, koji
se gradi putem Europskoga fonda za
ruralni razvoj. U donijetom planu stoji
i to da će sve investicije ovisiti o planovima Hrvatskih voda i programa Grada
i mogućnosti njihova sufinanciranja te
dobivanja potpora.  Michael Palijan
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Nova prilika za stambeno zbrinjavanje mladih grubišnopoljskih obitelji

U proračunu za vraćanje i zadržavanje
mladih obitelji rezervirano 200.000 kn
Potpore su osigurane kroz dvije mjere: potpora za kupnju
stambenog objekta, građevinskog zemljišta ili gradnje kuće i
potpora za rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova

G

rad Grubišno Polje objavio
je javni poziv mladim obiteljima s područja grada za
dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području
grada. Poziv se temelji na gradskom
programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2020.-2021, koji je na

posljednjoj sjednici donijelo Gradsko
vijeće.-Cilj programa je zadržavanje stanovništva i mladih obitelji, ali i povratak
mladih obitelji u grad-kazao je zamjenik
gradonačelnika Zlatko Pavičić. Putem
toga programa osigurane su dvije mjere:
potpora za kupnju stambenog objekta,
građevinskog zemljišta ili gradnje kuće
i potpora za rekonstrukciju obiteljskih
kuća ili stanova. Putem prve mjere pod-

nositelji zahtjeva mogu ostvariti do 50
posto kupoprodajne cijene ili vrijednosti radova i materijala za gradnju kuće,
odnosno do maksimalno 15.000 kuna,
dok se u okviru mjere ulaganja u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova
kojima se osigurava novi ili poboljšava
postojeći stambeni prostor osigurava također 50 posto prihvatljivih troškova,
a maksimalno do 7500 kuna. Za što je
moguće ostvariti potpore ?-Za troškove
rekonstrukcije i dogradnje, spajanja na
infrastrukturu poput plina, vode, struje, kanalizacije, adaptacija stambenoga prostora i sve drugo što je osnovno
za život poput vrata, stolarije, podova.
Primjeri troškova poput televizora, nad-

strešnica, pečenjara, koje smo imali kroz
povjerenstvo, nisu prihvatljivi-kaže Pavičić. Korisnici potpora su mlade obitelji, odnosno podnositelj, njegov bračni
ili izvanbračni partner te njihova djeca,
pod uvjetom da jedan od bračnih ili
izvanbračnih partnera nije navršio 35
godina života u godini objave javnog
poziva. U tom se smislu mladom obitelji smatra i jednoroditeljska koju čine
dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili
samohrani roditelj ukoliko nije navršio
35 godina u godini objave javnog poziva.
U proračunu grada je za taj poziv u ovoj
godini rezervirano 200 000 kuna. Javni
poziv je otvoren do 30. studenog, ili do
iskorištenja sredstava. Michael Palijan

Grad kreće u projekt izgradnje doma za stare i nemoćne

Novom institucijom će
zajamčiti kvalitetan smještaj
pripadnicima treće dobi
Odobren Plan upisa djece u Dječji vrtić Tratinčica
Grubišno Polje za narednu godinu

Mjesta za 23 djece u matičnom
i devet u područnom vrtiću
Osigurano je i 50 upisnih mjesta za polaznike predškole
Dok radovi na obnovi i dogradnji Dječjeg
vrtića ‘Tratinčica’ napreduju i pripremaju
zgradu grubišnopoljske odgojne ustanove za novu pedagošku godinu u potpuno
novim uvjetima, priprema se i administrativni dio potreban da pedagoška godina počne prema Državnom pedagoškom
standardu. Naime, Grubišnopoljsko Gradsko vijeće je na prijedlog Upravnoga vijeća
vrtića dalo suglasnost Planu upisa djece
u pedagoškoj godini 2020./2021. A, sukladno tomu planu 23 su slobodna mjesta
u matičnom vrtiću u Grubišnom Polju u
tamošnjih šest odgojih skupina. Devet je
mjesta u najmlađoj do dvije godine starosti
djeteta, četiri u grupi trogodišnjaka, tri u
grupi djece u četvrtoj te isto toliko u novoj
grupi djece stare pet i šest godina živo-

ta, koja će nakon otvorenja adaptiranog i
dograđenog vrtića biti formirana. Dva su
mjesta slobodna u Pčelicama, sadašnjoj
grupi djece od pet i šest godina starosti i
dva u Vjevericama, grupi djece najstarije
vrtićke dobi šest i sedam godina. U područnom odjeljenju u Velikim Zdencima,
koje je trenutno u ulozi matičnoga vrtića
u novoj pedagoškoj godini u tamošnjoj
mješovitoj skupini bit će devet slobodnih
mjesta. U novoj pedagoškoj godini vrtić
planira upisati i djecu u program predškole namijenjen djeci koja ne pohađaju
redoviti program predškolskoga odgoja.
U dvjema skupinama u matičnom vrtiću u
Grubišnom Polju je 40 slobodnih mjesta, a
u područnom vrtiću u Velikim Zdencima
10 slobodnih mjesta. (mp)

Podaci govore da je u dva državna doma u županiji 418
korisnika, a na listama čekanja u te dvije institucije je
3088 korisnika s duljinom čekanja od jedne do 12 godina
Grad Grubišno Polje je na prijedlog
gradonačelnika Zlatka Mađeruha započeo provedbu projektne ideje izgradnje doma za starije i nemoćne osobe u
Grubišnom Polju. Naime, zbog demografskih trendova starenja stanovništva
uočena je potreba za odgovarajućim
oblikom smještaja starijih i nemoćnih
osoba, koji bi pružio zajamčenu kvalitetu stanovanja, njege cijelog tima
stručnjaka te ispunjen društveni život.
Gradonačelnik je formirao radnu skupinu kojoj je zadatak utvrditi projektne
ideje institucionalnog smještaja starijih
i nemoćnih osoba na području grada.
Dio radne skupine, koju čine predstavnici centara za socijalnu skrb, pročelnici gradskih upravnih odjela, ravnatelji
gradskih ustanova je i Marija Jungić,
pročelnica Stručne službe Gradskoga
vijeća, koja podastire podatke da je na
području naše županije 37 pružatelja
usluga od kojih je sedam domova i 30
obiteljskih domova.-Analizirajući podatke u dva državna doma na području
županije pokazalo se da je ondje 418
korisnika, a na listama čekanja u te dvije
institucije je 3088 korisnika s duljinom
čekanja od jedne do 12 godina-kaže

M. Jungić, što je i više negoli dovoljan
motiv da se što prije krene u realizaciju ideje. Radnoj skupini koja bi trebala
osmisliti i predložiti projektnu ideju
novoga doma za starije i nemoćne i
utvrditi koji su to kapaciteti predloženo
je pokretanje aktivnosti na izradi idejnog rješenja doma za minimalno 100
korisnika.-Nakon ponovnog vraćanja
Centra za socijalnu skrb u Grubišno
Polje i Općinskoga suda te osnivanja
Javne vatrogasne postrojbe, ovo je novi
zadatak Grada i cilj kojem stremimo u
interesu sugrađana treće životne dobi-kazao je gradonačelnik Mađeruh.
Michael Palijan
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Društvo

Zahvaljujući akademskom slikaru Franji Matešinu
Malo moslavačko mjesto puno raznih događanja

Završna priredba uz Dane Grada Čazme

„Dječji dan“ u Bojani ispunio očekivanja

L

opte, kolutovi, tobogan,
ljuljačke, trampolin, badminton, mali nogomet,
odbojka i brojne druge igračke za djecu, oslikavanje lica,
likovne i kreativne radionice,
natjecateljske igre za djecu i
odrasle, samo je dio do sada
najbogatijeg „Dječjeg dana“ u
Bojani. „Ljeto za pet uz Šareni svijet“ kazališna predstava
Dječjeg kazališta iz Zagreba
i ovaj put je u amfiteatru mamila znatiželju brojne djece.
Prvi put je bjelovarski Centar
za cjeloživotno učenje izvelo
zanimljivu predstavu „ Korak
za ples – plesno čitanje priča“.
Umjetnik Franjo Matešin, u okviru svoje Galerije, u nedjelju
26.srpnja, već sedmu godinu
priredio je ovu manifestaciju
za djecu, kao završnu priredbu

uz obilježavanje Dana Grada
Čazme. Sve su se aktivnosti
održavale na otvorenom pa
je usprkos pandemiji koronavirusa, posjećenost ove godine

bila iznad očekivanja. Dok su
djeca uživala u raznim sadržajima, a posebno u kušanju
kuhanog domaćeg bojanskog
kukuruza, odrasli su razgle-

dali stalni postav Matešinovih
slika. Pokrovitelj manifestacije
svaki put je Grad Čazma, te je i
na ovaj način potvrđena briga o
najmlađima, što se ukapa u titu-

lu „Čazma grad prijatelj djece“,
koja je Čazmancima dodijeljena
još 2009 godine, prvom gradu u
Županiji.

Franjo Jagatić

Franjo Matešin u Bojani predstavio dvije nove knjige trilogije „Izgubljeni snovi“

Pogled u tri tisuće godina daleku budućnost
Akademski umjetnik Franjo
Matešin predstavio je u subotu
25. srpanja, u svojoj Galeriji u
Bojani, dvije nove knjige. Riječ je
o znanstveno – fantastičnoj trilogiji „Izgubljeni snovi“ jedinstvenom projektu književnosti u
Hrvatskoj, na kojemu autor radi
već 15 godina. To je epska priča
koja prati živote nekoliko posebno zanimljivih likova, njihove
ljubavne jade, poslovne probleme i burne političke događaje
u nekoj tamo dalekoj tri tisuće
godina budućnosti, u Republici
Eukon. Knjiga „5007 Izgubljeni
snovi“ kao prvi dio trilogije sadrži tri dijela „Slom Libertine“,
„putovanje radnika“ i „Bitka za
Trilu“, a ona s nazivom „5012
Izbubljeni snovi“ „Carstvo feminizma“, „Crvenu tratinčicu“ i

„Potonuli grad“. U prilogu knjiga
su i snimci na DVD-u, s mnoštvom posebnih detalja o cijelom projektu. Ulomke iz knjige
„5012 Izgubljeni snovi“ čitala
je Anđelka Ferenčak, a stručni
osvrt na svoje djelo Matešin je
povjerio mladom čazmanskom
intelektualcu Goranu Markovčiću, profesoru, koji je na predstavljanju knjiga istaknuo. - Važna je natuknica, u promišljanju
Dobra i Zla na ovom našem
i onom Svijetu 3 000 godina
poslije, odvija li se sve sa ili bez
Boga. Kršćanski podkontest i
sa druge strane sebeljubljem i
razvratnim hedonizmom razrušeno društvo, jedno nasuprot
drugoga. Pojavila se davno zaboravljena tajna izgubljene Knjige
Nad Knjigama u kojoj je Spas

čitavog smisla zdravog ljudskog
života. Mala, a velika, srca koja
se spajaju u ljubavnoj priči protkanoj kroz tekst ruše čudovišne
konstrukcije Zla tehnološki naprednijeg grada. Knjige čitatelja
mogu podsjećati na Tolkienovog
„Gospodara prstenova“, možda
i više na filmski hit „Avatara“, ili
na uspješnu seriju „Igre prijestolja“; pa iako se to možda čini
tako – Franjin svijet ipak djeluje
posve autentičan i neovisan. U
idejnom pogledu, sama knjiga
ima dodirnih točaka i sa drugim
značajnim distopijskim knjigama kao primjerice Orwelova

„1984.“ ili Huxleyev „Vrli novi
svijet“. No, ostavljaju dojam da je
to u svojoj osnovi ipak hrvatski
proizvod, što se osjeća i iz samog
leksikografskog izričaja. U vidu
ovog projekta Franjin primjer
vrijednog umjetnika, svijetli je
zagovor za hrvatsku kulturu i
umjetnost koji treba samo prepoznati, istaknuo je među osta-

Matešin – Već pišem treću i posljednju knjigu
projekta: Ne zna kada ću je završiti, jer mi je to,
uz osnovni posao slikanja, ipak hobi.

lim Markovčić. Matešin tijekom
ove godine već piše za treću i
posljednju knjigu trilogije. – Ne
mogu obećati kada ću je završiti,
to je teško predvidjeti. Koristim
svako slobodno vrijeme jer ovo
mi je uz osnovni posao slikanja
i obiteljske obveze, ipak hobi,
dodao je Franjo Matešin. Matešinov jedinstveni projekt novčano podupire Grad Čazma, a
sve ostale njegove galerijske aktivnosti čazmanska Turistička
zajednica.

Franjo Jagatić
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Radišne „Pčelice“
prikupile 15 kg čepova

U ateljeu čazmanskog umjetnika umjesto izložbe

Antolčić se otvorio Čazmancima

U

vanju i proširenju programa već
uhodanog u to vrijeme čazmanskog ekološkog sajma, izložbu su
priredili tim povodom u rujnu.
Tada im se pridružila i Bjelovarčanka Ivana Tomšić svojim
crtežima. Za petu izložbu ove
godine program su planirali još
više obogatiti, sudjelovanjem
i Vlade Franjevića, ali kako on
živi i radi u Lihtenštajnu njegov
dolazak nije bio moguć. Korona
je nažalost zaustavila provedbu
njihove dobre zamisli. Usprkos
svemu Antolčić je ipak Čazmancima uz Dan Grada omogućio
ulaz u atelijer i uvid u njegove
aktivnosti. - Od 17. do 26. srpnja od 15 do 21 sat otvorio sam
atelijer s nakanom upoznavanja
građana s mojim radom, u obliku radnog ozračja, jer su mogli

i vidjeti kako kod mene nastaju
neki od crteža. Osim stalnog
postava manjeg broja radova,
jer je prostor skučen, uspio sam
izložiti i dva nova crteža koji su
trebali biti u travnju na izložbi
Pasionske baštine u Zagrebu, ali
i to je odgođeno. Moji radovi su
bili prihvaćeni i nadam se da će
biti prezentirani na izložbi sljedeće godine, nada se Antolčić.
Podsjetio je Čazmance na još
jedan detalj u svom atelijeru.
-Ponudio sam na svoj likovni
način idejno rješenje za eventualne buduće spomenike, Kralju
Kolomanu i biskupu Stjepanu II,
zaslužnih osoba iz davne prošlosti Čazme. Očekujem da će se
moja zamisao u neko dogledno
vrijeme i ostvariti, zaključio je
Matko Antolčić. Franjo Jagatić

Projekt „Aktivni u trećoj dobi“ ulazi u završnu fazi

Osmero umirovljenika
završilo tečaj informatike

U sklopu projekta „Aktivni
u trećoj dobi“, koji Matica
umirovljenika provodi u
suradnji i novčanom potporom
Grada Čazme i Ministarstva
za demografiju obitelj, mlade
i socijalnu politiku, održan je
i tečaj iz osnove informatike.
Potvrdnice za usvojeno znanje
iz područja osnova računala,
obrade teksta, interneta,
E-pošte i usluge E-građani,
dobilo je osmero umirovljenika
čazmanske Matice. Tečaj je
trajao 8 dana, ukupno 32 sata,
u izvedbi Centra za cjeloživotno
učenje i kulturu Bjelovar. - Polaznici su bili vrlo aktivni, željni
novih saznanja koja su dobili tijekom tečaja. Sve što su naučili
uvelike će im olakšati snalaže-
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 Čazmanski Eko Dječji vrtić
u još jednoj humanitarnoj akciji

Ponudio sam idejno
rješenje za eventualne
buduće spomenike,
zaslužnih osoba
iz davne prošlosti
Čazme, najavio je
umjetnik

z obilježavanje Dana
Grada Čazme domaći
umjetnici slikari i crtači
Franjo Matešin i Matko Antolčić, zajednički su 2016 godine
pokrenuli ciklus izložaba u Antolčićevu ateljijeru u središtu
Čazme. Prva izložbu prije četiri godine otvorili su Antolčić
i Matešin svojim radovima „ U
potrazi za životom“, a sljeće izložbe njihova su tema bili autoportreti. Trećoj s temom slika
Čazme, priključio se i Slađan
Lipovec koji je umjesto kisom u
pjesničkom stilu recitirao svoje
pjesme. Matešin je tom prilikom
Čazmance podsjetio na panorame grada, a Antolčić prvi put u
javnosti povijesne crteže Čazme.
Kako bi ovaj umjetnički dvojac
na svoj način pridonio obogaći-
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nje u informatičkim izazovima,
kazao je Ivan Katalenić, voditelj
Projekta. U preostalim mjesec
dana, do kraja kolovoza ove
godine, kada Projekt završava,
umirovljenici će održavati tjelesne vježbe, društvene igre i
druge aktivnosti s manjim brojem sudionika, prema uputama
epidemiologa. - Organizirat
ćemo još mjerenje tlaka i šeće-

ra u krvi, nekoliko radionica za
izradu predmeta koji će Matici
koristiti u daljnjim aktivnostima, a za završni dio projekta
planiramo izlet u Smiljan s posjetom Memorijalnom centru
„Nikola Tesla“ i na Zavižan. Hoćemo li to moći ostvariti ovisit
će o epidemiološkim mjerama
zbog koronavirusa, dodao je
Katalenić. 
Franjo Jagatić

Čazmanski Dječji
vrtić „Pčelica“,sa vojim malim vrtićancima i odgojiteljicama,
ponovo se iskazao u
još jednoj hvale vrijednoj humanitarnoj
akciji. Ovaj put riječ
je o projektu koji je
pokrenula Udruga
oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) pod
nazivom “Plastičnim čepovima do skupih lijekova”. Radi se o neprofitnoj Udruzi sa sjedištem u Čakovcu, koja djeluje od 1998.
godine, a osnovana je sa svrhom pružanja pomoći oboljelima od
teških malignih bolesti na području Hrvatske. Dječji vrtić u Čazmi
nosi titulu Eko vrtića pa često sudjeluje u ekološkim akcijama kao
što je i ova posljednja, koju je početkom pedagoške godine predložila odgojiteljica Martina Golac, a odgojiteljsko vijeće je rado
prihvatilo. Provedena je pod nazivom „Nekad i malo, znači tako
mnogo“. - Iako smo u akciji prikupljanja čepova već sudjelovali
prije nekoliko godina, ove godine smo se u nju ponovno uključili.
U ovoj akciji prikupljeno je oko 15 kilograma čepova i ovim putem
se zahvaljujemo svim roditeljima, bakama, djedovima, djelatnicima i svima ostalima koji su pridonijeli ovoj akciji. Zahvaljujemo
Gradu Čazmi koji je organizirao prijevoz čepova koje smo prošli
tjedan isporučili Udruzi u Čakovec, kazala je Marija Sokolović
Krejči, pedagoginja u Dječjem vrtiću „Pčelica“. Uz ovu, radišne
čazmanske „Pčelice“, sudjelovale su u još nekoliko akcija ove pedagoške godine. Ističu se, već tradicionalno sudjelovanje u akciji
‹›Skupljajmo zajedno stare baterije››, po Ugovoru s tvrtkom Friš
d.o.o. koja po završetku akcije otkupljuje baterije (4 kn/kg). Vrtić
je podržao i projekt Hrvatske ‹›Zasadi drvno ne budi panj››, u
kojoj je dodatno zasađeno drveće oko dograđene zgrade vrtića. U
predstojećoj pedagoškoj godini sličnih akcija će još biti, najavljuju
iz Vrtića, u nadi da ih u tome neće spriječiti epidemija koronavirusa.
Franjo Jagatić

Umirovljenici svome Gradu
Čazmanska je Matica umirovljenika
već tradicionalno uz
Dan Grada Čazme i
tijekom srpnja ove
godine organizirala
sportska natjecanja
umirovljenika. Na
zadnjem koje je održano 18.ovog mjeseca u Domu umirovljenika, Čazmanci su na sportske susrete pozvali i umirovljenika
Udruge iz Štefanja s kojima održavaju i inače blisko-prijateljske
susrete druženja. U stolnom tenisu, šahu, pikadu i kartanju
sudjelovalo je 30-ak umirovljenica i umirovljenika, poštujući,
koliko je to bilo u mogućnosti, preporuke epidemioloških mjera.
Najuzbudljivije je bilo u pikadu, međusobnim rivalstvom osam
Čazmanki. U stolnom tenisu lopticu su prebacivala petorica,
u beli je bilo osam parova dok je šah bio najmanje zastupljen
sa samo dva igrača para. Vođeni primjerom drugima iskazali
su se čelnici čazmanske umirovljeničke Udruge. Predsjednica
Bukovac okušala se u kartanju, blagajnica Šepak u pikadu, a
zamjenik predsjednice Rakovčan u šahiranju. Natjecatelje je na
kraju sportskog susreta pjesmom i svirkom nagradio penzionerski glazbeni sastav. (fj)
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Društvo

Biti vatrogasac je ponos
Od malih nogu uče se zajedništvu i pomaganju drugima

U DVD-u Tomašica unaprijedili rad s vatrogasnim podmlatkom

Biti vatrogasac hit je među djecom u Tomašici
Rad s mladima, nakon što se doselila u
Tomašicu, pokrenula je vatrogaskinja Zrinka
Kunješić koja je u vatrogastvu aktivna od svoje
pete godine

V

atrogasna zajednica Grada Garešnice u prošloj je
godini zabilježila porast
djece i mladih koji su se uključili
u rad vatrogasne mladeži, a jedno
od dobrovoljnih vatrogasnih društava koje je tome najviše doprinijelo je DVD Tomašica u kojem
se lani značajno unaprijedio rad
s vatrogasnim podmlatkom. Jedna od najzaslužnijih za to mlada
je vatrogaskinja Zrinka Kunješić
(23) koja je pokrenula rad s djecom u tomašičkom DVD-u. - U
vatrogastvo sam uključena od
malih nogu tako da sam već s pet
godina bila aktivna članica DVD
Brestovac iz Garešničkog Brestovca. Prije dvije godine preselila sam u Tomašicu i odmah sam
primijetila da ovdje djeca nema-

ju puno sadržaja u koje se mogu
uključiti. Odlučila sam ih okupiti
u vatrogasnom društvu i u tome
su me podržali ostali članovi
DVD Tomašica, ali i roditelji djece. Organizirali smo vatrogasnu
mladež i vatrogasni podmladak i
sada marljivo vježbamo i sudjelujemo na natjecanjima. Ove godine
trebali smo s djecom ići na ljetovanje u vatrogasni kamp u Fažanu, ali zbog koronavirusa to smo
odgodili za iduću godinu – rekla
nam je Zrinka Kunješić te dodala: - Ugodno me iznenadio velik
interes djece za vatrogastvo, brzo
uče i žele naučiti još više. S djecom
od 6 do 12 godina radimo vježbe s
brentačama, a s djecom od 12 do
16 godina vježbu s preprekama
te štafetu. U ekipi imamo 20-ak

mladih među kojima su i dječaci
i djevojčice. Prošle godine sudjelovali smo na gradskom i županijskom natjecanju na kojima
smo zabilježili vrlo dobre rezultate – kaže Zrinka. Opremu za

vježbanje dobili su od gradske i
županijske Vatrogasne zajednice,
a posjeduju spravu za vježbanje
čvorova, tunel, prepreku bazen,
vatrogasne cijevi, brentače i drugu opremu. Za vrijeme našeg po-

sjeta djeca su nam pokazala svoje
znanje u vezanju čvorova i radu
s brentačom, rekla su nam da se
vesele vježbanju i učenju te druženju s vršnjacima. 

Alen Štandar

Zahvaljujući donaciji smještaja obitelji Rebić iz Imotskog

Članovi Udruge „Korak dalje“ Daruvar šest dana uživali u Dalmaciji

Zahvaljujući donaciji smještaja obitelji Rebić iz Imotskog
članovi Udruge „Korak dalje“ Daruvar imali su priliku
šest dana uživati u Dalmaciji u poludnevnom boravku.
Predsjednica Udruge Renata
Žukina ističe kako je do kontakta između udruge i obitelji
koja je imala želju pokloniti
odmor osobama s teškoćama
došlo putem Facebook grupe „Iznajmljivači sa srcem“.
Cilj te grupe je motivirati

iznajmljivače da izdvoje koji
dan besplatnog smještaja za
djecu s teškoćama i osobe s

invaliditetom te na taj način u
svakodnevnicu njihovog života unesu radost.-Odabir kome

će obitelj Rebić pokloniti nezaboravno ljetovanje pao je na
našu Udrugu i ovoga puta pod

dalmatinskim nebom uživalo
je devet članova naše Udruge
uz pratnju troje voditelja.
Tijekom boravka u Imotskom
uz redovne svakodnevne aktivnosti uživali smo u druženjima s
našim domaćinima, u ljepotama
Imotskog, u kupanju i sunčanju
na plaži Oseka te šetnji Baškom
Vodom-kaže R. Žukina. Korakovci su zahvalni obitelji Rebić,
Simona i Alenu, na predivnom
odmoru na moru koji su im
poklonili ove godine. (mp)
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 U Galeriji Grada Daruvara otvorena izložba

„Paleta u dvorcu“ Siniše
Njegovana Stareka
„Paleta u dvorcu“ naziv je izložbe autora Siniše Njegovana Stareka,
otvorene u Galeriji Grada Daruvara u Dvorcu grofa Jankovića, koji
tako nakon više od 20 godina ponovno izlaže u Daruvaru. Slikarskim tehnikama se bavi od kraja osamdesetih godina, a do sada je
izlagao na mnogim različitim skupnim i samostalnim izložbama
na kojima se predstavljao kao slikar, karikaturist, ilustrator. Osim
slikarstva svestrani umjetnik bavi se i pisanjem pjesama, povijesnih članaka, pripovijesti, humoreski i aforizama koje je objavljivao
na hrvatskom i češkom jeziku. „Paleta u dvorcu“ ciklus je slika
nadahnut velikim umjetničkim pokretima 20. stoljeća kao što su
apstraktni ekspresionizam, tašizam, suprematizam. Također, ovo je
ciklus apstraktnih slika, odmak od figurativnog slikarstva i svijeta
realnosti, okarakteriziranih jakim koloritom. Izložbu je otvorila
zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi, a pogledati ju možete
do subote 1. kolovoza. Za glazbeni dio svečanosti pobrinuli su
se profesori Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar Valentina
Mravlinčić i Soni Vinković izvevši jazz standarde. (mp)

Još jedno obnovljeno igralište
Sredinom srpnja završili su radovi na obnovi još jednoga igrališta
na području grada. Riječ je o dječjem igralištu u Ulici 1. svibnja.
Nabavljene su nove klupe, stol, novi golovi i mreže, nova ograda,
obnovljene su postojeće sprave. U obnovu je Grad Bjelovar uložio oko 18 tisuća kuna. Na području Bjelovara nalaze se 42 dječja
igrališta o čijem se održavanju brine Grad Bjelovar. Na godišnjoj
razini za održavanje u proračunu je osigurano oko 200 tisuća kuna.
Prilikom obilaska igrališta gradonačelnik Dario Hrebak rekao je
kako će se ubuduće na godinu obnavljati desetak igrališta te će se
dodatno stipendirati zaslužni studenti. Objasnio je kako će se nakon
njegove odluke da kad pređe na plaću saborskoga zastupnika Grad
uštedjeti oko 280 tisuća kuna na godinu, koje su išlo na njegovu
plaću gradonačelnika, a sada će taj novac biti preusmjeren na uređenje i izgradnju dječjih igrališta i stipendije. (sk)

Tomislav Škara osvojio
Grand Prix festivala u Korčuli
U Korčuli je održan 25. Marko polo
Fest, festival pisme i vina, a i naša Bilogora imala je na njemu svoje predstavnike. Tako je uz Klapu Bjelovar ondje
nastupio poznati bjelovarski glazbenik
Tomislav Škara s pjesmom „Srce mi
Dalmacija“ koja je očito osvojila publiku. Kako kaže Tomislav, ovo je najveća
pobjeda i kruna njegove karijere, a tome
su možda doprinijeli i obiteljski korijeni
jer je njegov otac iz okolice Zadra. Tomislav se glazbom bavi od djetinjstva,
a od samih početaka vezan je i uz Etno
festival „Bilogoro, u srcu te nosim“ koji se održava u Velikom Trojstvu i na kojem je također osvajao nagrade. (sk)

Mural na pročelju škole
u Velikom Trojstvu
Osim što su pri završetku radovi na dogradnji i
proširenju osnovne škole u Velikom Trojstvu i
izgradnji dječjeg vrtića, radi se i na dodatnom
uređenju same školske zgrade. Tako je poznati
bjelovarski umjetnik Pavle Tandara napravio veliki mural na pročelju školske zgrade. Na njemu

je prikazan školski pribor i sve ono što čini sjećanje jednog školarca na najljepše doba u životu.
Nadamo se kako će epidemiološka situacija na
jesen biti znatno bolja te će i učenici i zaposlenici
moći uživati u novim prostorijama, ali i djelu
ovog umjetnika. (sk)

OCULUS d.o.o. za elektroinstalacije i montažu
P. Zrinskog 1, Hrašćica, 42200 Varaždin

Traži se

monter i električar
(m/ž) – više izvršitelja

Uvjeti
• iskustvo za električare: najmanje 2 godine radnog staža
• poznavanje čitanja nacrta i spajanja ormara
• marljiv rad i stručno obavljanje posla
• poželjno poznavanje njemačkog jezika
Potrebne godine iskustva: 2
Što nudimo?
• mogućnost napredovanja
• kvalitetnu i redovitu plaću po EU standardima
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, stalni radni odnos
Mjesto rada: EU
Radimo s pouzdanim partnerima.
Prijave: 042 320 065
info@okulus-elektrotehnik.com

26

30. Srpnja 2020. | BR. 84

Nezavisni dvotjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

DUHOVNI KUTAK

Iz života svetice
Pouke i za našu sadašnjost

Predsjednik HBK uputio dopis Majka Tereza
predsjedniku Hrvatskog sabora
Povodom konstituiranja novog saziva
Hrvatskog sabora predsjednik HBK,
zadarski nadbiskup Želimir Puljić uputio
je dopis predsjedniku desetog saziva
Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću
u kojem je poželio „plodno i uspješno
zborovanje Hrvatskog sabora“.
„Budući rad sabornika, koje
su izabrali građani Republike
Hrvatske da služe općem dobru Lijepe naše, uz skromne
ljudske želje preporučam zagovoru Onoga koji vodi povijest
pojedinaca i naroda. Svojevremeno je poznati splitski nadbiskup Markantun De Dominis
(1560.-1624.) istaknuo nešto
što je smatrao važnim za suživot
ljudi i naroda (a moglo bi se primijeniti i na djelovanje Sabora):

„Neka među ljudima i narodima
vlada jedinstvo u onome što je
bitno, sloboda u stvarima koje
nisu bitne, a u svemu poštovanje i ljubav“. Sažeto i korisno za
sva područja društvenog života,
od obitelji, poduzeća, stranaka,
župnih zajednica i udruga do
Vlade i Sabora“ poručuje nadbiskup Puljić u dopisu Jandrokoviću. Mons. Puljić u dopisu
ujedno zahvaljuje predsjedniku

Sabora Jandrokoviću na pisanoj
obavijesti nadbiskupu da „zbog
izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID
19“ nisu u mogućnosti pozvati
mons. Puljića na prvu sjednicu
desetog saziva Hrvatskog sabora, kako je to do sada bio običaj, da predsjednik HBK nazoči
svečanom događaju prve sjednice novoga saziva Hrvatskog
sabora.

Potpisan sporazum o suradnji
između Hrvatskoga katoličkog
sveučilišta i Ekonomskog fakulteta
Sporazum o suradnji između Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potpisan je u utorak, 21.
srpnja u Vijećnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Sporazum su potpisali rektor
Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić
i dekan Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.
sc. Jurica Pavičić, izvijestilo je
Hrvatsko katoličko sveučilište.
Na potpisivanju su bili, uime
Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, prorektor za organizaciju
i poslovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za znanost
Hrvatskog katoličkog sveučilišta
prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić i
tajnik Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. sc. Hrvoje Meštrić,
dipl. ing. fiz., a uime Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prodekanica za strateška

partnerstva i projekte izv. prof.
dr. sc. Sanja Sever Mališ, prodekan za nastavo i nenastavno
osoblje izv. prof. dr. sc. Oliver

Kesar, prodekan za studente i
nastavu izv. prof. dr. sc. Božidar
Jaković i tajnica Fakulteta Martina Levačić, dipl. iur.

„U svijetu je više gladi za ljubavlju i poštovanjem nego za kruhom.
Najgore je siromaštvo osjećaj da nismo voljeni. Svatko treba ljubav,
svatko treba znati da je željen i vrijedan Bogu,“ često je govorila Majka Tereza rođena kao Agnes Gonxha Bojaxhio 1910.g. u
Skopju, u Sjevernoj Makedoniji, kao najmlađe od troje djece u
obitelji albanskog građevinskog poduzetnika Nikole. Njezin je otac
poginuo kada je imala devet godina i o obitelji se brinula majka
Drana. Krhka djevojčica rano je pokazala interes za redovnički
poziv i, tek što je navršila 18 godina, otputovala je u Rathfarnam
u Irsku gdje je pristupila loretinskom crkvenom redu te dobila
ime Tereza. Iste je godine, 1928., poslana u Indiju, najprije u Darjeeling, na obroncima Himalaje gdje je radila u bolnici i školi, a
1930.g. nakon polaganja prvih zavjeta otišla je u Calcuttu gdje je
najprije podučavala, a kasnije bila ravnateljica Srednje škole Svete
Marije. Gledajući patnju siromašnih i gladnih, gubavce od kojih
su svi zazirali, ljude koji su umirali na ulicama Calcutte odbačeni
i bolesni, napuštenu djecu o kojoj nitko nije brinuo,…osjetila je
snažan poziv da im pomogne. „Gdje je Bog?“ pitala se tridesetšestogodišnja redovnica. „Kako ga možemo voljeti? Nije dovoljno
da se kaže: ‘Moj Bože, ja te volim!’ Mi Boga volimo samo ako se
nečega odreknemo, ako nešto dajemo.“ Zato je 1948.g., zadržavši
status časne sestre, obukla jeftini bijeli sari s plavim rubom, stavila
križić na nj i napustila dotadašnju udobnost. Imala je samo četiri
rupije, ali je već iduće godine, usred slamova višemilijunskog grada
Calcutte, otvorila dom za napuštenu djecu i prvu školu, zatim
dom za rodilje, pa dom za gubavce, hospicij…a pojavom AIDS-a
i diljem Amerike nicali su centri za oboljele od te opake bolesti.
Ništa je u ljubavi prema čovjeku nije moglo pokolebati. „Ako si
iskren i prostodušan, ljudi će te pokušati prevariti. Ipak, budi iskren i prostodušan,“ govorila je. „Čovjek je nerazuman, nelogičan i
sebičan. Nije važno, voli ga! Davati sebe bolje je nego samo davati!“
Papa je 1950.g. odobrio osnivanje reda Sestara misionarki ljubavi,
a 13 godina kasnije osnovan je i red Braće misionara ljubavi. Danas
taj crkveni red ima više od 10000 članova u oko 160 misija diljem
svijeta i sve su ustanove otvorene za sve ljude bez obzira na vjeru,
stalež ili naciju. Do 1997.g. u Calcutti je, u domu za umiruće, bilo
zbrinuto i njegovano više od 20000 ljudi. Jedan je od njih rekao.
„Živio sam na ulici poput životinje, ali umrijet ću poput anđela,
voljen i pažen. “Majci Terezi zaredala su priznanja i nagrade u
Indiji i svijetu. „Ja sam mala olovka u ruci Božjoj,“ branila se od
pohvala Majka Tereza. „Mi ništa ne činimo, Bog je taj koji čini
sve.“Ova je samozatajna misionarka, uvijek u istim istrošenim,
zakrpanim sandalama, u svima vidjela Dijete Božje, a bila je i
velika protivnica pobačaja. Na dodjeli Nobelove nagrade 1979.g.
kazala je: „Za mene su nacije koje su legalizirale abortus, najsiromašnije zemlje. Svako je dijete neprocjenjivo vrijedno, svako je
Božje stvorenje.“ Jednom je, na pitanje nekog posjetitelja koji je
htio znati što je to što nam može pomoći da bolje živimo, odgovorila: „Osmjehujte se jedni drugima! Nije važno tko je onaj kome
darujete osmijeh. Svijet bi sasvim drukčije izgledao kada bismo se
svi više smiješili. Pa smiješi se i budi radostan, budi veseo – Bog
te voli. Neka ti nitko ne dođe, a da od tebe ne ode bolji i sretniji.“
Sitna, energična starica u bijelom sariju s plavim obrubom - Anđeo Siromašnih, umrla je 1997.g. u dobi od 87 godina. Proces
beatifikacije trajao je samo četiri godine, najkraće u povijesti, i
2003.g papa Ivan Pavao II. proglasio je Majku Terezu blaženom, a
2016.g. papa Franjo proglasio ju je sveticom. Danas je njezin grob,
uz samostan Loreto u Calcutti, mjesto hodočašća na kojemu se
mole ljudi različitih vjera. Tako Majka Tereza i posthumno briše
granice među ljudima i ujedinjuje ih u svojoj nesebičnoj dobroti:
„Volite, uvijek volite do boli! Ako ne možete nahraniti stotinu ljudi,
nahranite jednog čovjeka. Nije važno činiti velike stvari, već male
stvari s velikim srcem. Ne čekajte vođe; to učinite sami, od osobe
do osobe!“
Slobodanka Martan
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Spoj znanja i napornog rada
Daje dobar urod

Zdrava hrana, ali i dodatni dohodak umirovljenika

Sve veći uzgoj kunića u garešničkom kraju

P

roteklih godina malo je
seoskih domaćinstava u
garešničkom kraju držalo kuniće, no njihov uzgoj
sada je sve popularniji i sve je
više ljudi koji ih drže prvenstveno radi mesa. Meso kunića
je, kažu, ukusno i zdravo, lako
probavljivo, bogato bjelančevinama, a siromašno mastima
i baš takvu hranu trebaju konzumirati ljudi, osobito starije
generacije, koji imaju masnoće
u krvi i razne kronične bolesti
pa se trebaju zdravo hraniti.
Kunići ne traže puno životnog prostora, drže se u manjim

„gajbama“, hrane travom, djetelinom, listovima kupusa, ječmom, kukuruzom, pšenicom
u zrnu. Dovoljno je imati dvije
zečice, koje se kote svakih mjesec dana i u prosjeku donose
sedam do deset mladih. Ukratko, proizvodnja mesa kunića je
jeftina, a posao oko hranidbe
nije fizički težak i naporan i
zato ga mogu obavljati i naši
građani treće životne dobi.
U tom je poslu, u proizvodnji kvalitetnog mesa kunića,
i dobra prilika i mogućnost za
stvaranje dodatnog dohotka
naših umirovljenika. (aš)

Prvi plodovi „Rajskog vrta”

Znanjem i iskustvom
do dobrog uroda

Polaznici tog gradskog
projekta na imanju
obitelji Galić iz
Kapelice stekli su
dragocjena skustva
iz prakse u uzgoju
povrća

U okviru garešničkog gradskog
projekta Rajski vrt u tijeku je
provedba stručnog osposobljavanja za bavljenje uzgojem povrća, cvijeća i ljekovitog bilja u
zatvorenom prostoru to jest u
plastenicima, a 240 sati prakse
polaznici toga programa odrađuju i na OPG Galić u Kapelici.
Tamo smo ih i snimili nakon
berbe paradajza. Taj je gradski
projekt, podsjetimo, usmjeren ka
educiranju nezaposlenih i ranjivih skupina građana kako bi se
potaknulo njihovo samozapošljavanje. Kako doznajemo, nakon
edukacija i stjecanja teorijskog
znanja koje su prolazili u prvom
dijelu programa, polaznike sada
posebno veseli praktični rad i
primjena stečenih znanja. Na

Ljeto na garešničkoj tržnici

Paradajz najtraženiji,
šljiva ni za lijek
imanju obitelji Galić u Kapelici
stekli su dragocjena iskustva iz
prakse, a predavači su s polaznicima podijelili svoja iskustva
u ratarskoj proizvodnji. Da li će
se neki od njih nakon završetka
ovog projekta odvažiti na samostalno bavljenje uzgojem povrća,
cvijeća ili ukrasnog bilja tek će
se vidjeti, no ovo je svakako još
jedan hvale vrijedan projekt
Grada Garešnice na pokušaju

samozapošljavanja i motiviranja dugotrajno nezaposlenih
osoba da se obuče i odvaže
za bavljenje vlastitim poslom
kojim će im donijeti zaradu.
Za poduzetnike početnike
ohrabrujuće je i to što će im
Poduzetnički centar Garešnica, koji provodi ovaj projekt,
pružati logističku podršku i
kad se odvaže otvoriti vlastiti
posao.
Alen Štandar

Na garešničkoj tržnici proteklog je tjedna bila vrlo dobra ponuda
raznog povrća, posebno krumpira, krastavaca i paprike, a ljudi
su najviše kupovali rajčicu ili paradajz, kako u garešničkom kraju
zovu tu biljku koja ima brojna ljekovita svojstva. Dokazano je da
je paradajz lijek za snižavanje krvnog tlaka, da je čistač organizma,
diuretik i da obiluje vitaminom C te da je jako dobar za jačanje
imuniteta. U ponudi domaćih uzgajivača bilo je raznih vrsta paradajza, kupci su ih mogli birati po vrsti i veličini i kupiti po cijeni
od 5 do 8 kuna za kilogram. Bilo je i zelene paprike koja dozrijeva
prije drugih vrsta, ali nije bilo šljiva. Šljivike su poharali proljetni
mrazevi i šljive nisu urodile u većem dijelu garešničkog kraja tako
da ih, kažu ljudi, nema ni za lijek. Neće ih biti za rakiju, ali ni za
pekmez pa će Garešničani, pogotovo stanovnici sela uz rijeku Ilovu,
morati „potegnuti“ u druge hrvatske krajeve kako bi nabavili koju
kantu šljiva za pekmeze, marmelade i džemove. (aš)
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Kad sportaši pokažu koliko vole svoj grad
Od natjecanje je bilo važnije druženje i zajedništvo

ČAZMANSKI SPORTAŠI SVOME GRADU
Usprkos pandemiji koronavirusa u Čazmi su održana brojna sportska natjecanja

„Sportaši
svome Gradu“

U povodu obilježavanja Dana Grada Čazme, sportske udruge održale su brojna natjecanja pod nazivom „Sportaši svome Gradu“. Brojnost sudionika
bila je iznad očekivanja, pa su sportaši ove krizne
godine „spasili“ Dane Grada. Pokrovitelj svih natjecanja bio je Grad Čazma pa je borilišta tijekom dana,
26.srpnja, posjetio i gradonačelnik Dinko Pirak i
čestitao sportašima na sudjelovanju. (fj)

Županijsko prvenstvo u daljinskom jahanju

Seniorka Ana Čižmešija i junior
Janko Širola najuspješniji
Na strelištu u Derezi pucalo 70 strijelaca

Ivica Karlović najbolji
Čazmansko Streljačko društvo „Čazmatrans“ organiziralo je
u nedjelju 26.srpnja na strelištu u Derezi natjecanje strijelaca
„15. Kup Grada Čazme“. Organizatore je iznenadio veliki broj
sudionika, čak 70 strijelaca iz Čakovca, Siska, Daruvara, i članova SD „ Čazmatrans“. Pucalo se malokalibarskom puškom
(PAP) 7,62 sa 20 metaka ležeći. Najprecizniji bio je očekivano
Ivica Karlović, jedna od najboljih strijlaca naše Županije. Ovaj
put pucao je za Udrugu hrvatske policije branitelja Daruvar
1991. Čakovčanin Vedran Biševac i čazmatransovac Saša Čikor
s jednakim brojem upucnaih krugova dijele drugo i treće mjesto.
Dobar rezulat među prvih deset ostvarili su i Čazmanci Dalibor
Culeta i Dražen Magoš. U ime pokrovitelja Grada Čazme medalje im je predao gradski vijećnik Franjo Milčić, predsjednik
SD „Čazmatrans“. (fj)

 Prvenstvo odbojke na pijesku

Birt – Donđivić obranili
lanjski naslov prvaka
Na seniorskom turniru povodom Dana Grada Čazme, koje je
održano na novom gradskom pješćanom igralištu, nastupilo
je 5 parova iz Čazme i jedan iz Bjelovara. Nakon razigravanja
po grupama u polufinalu su se našli parovi: Birt-Donđivić :
Tišljar-Molnar 2:0, te Premuž-Karapandža : Vasić-Opačić 2:0.
Pobjednički par u finalu bio je Birt – Donđivić, jer su bili bolji od
para Premuž – Karapandža s 2:0. Treće mjesto pripalo je paru
Tišljar-Molnar , nakon pbjede nad parom Vasić-Opačić 2:0. Birt
- Donđivić lako su obranili prošlogodišnji naslov. (fj)

U organizaciji Konjičkog kluba
„Husar“ u nedjelju 26.srpnja
održano je županijsko prvenstvo u daljinskom jahanju. Na 32
kilometra sudjelovalo 20 jahaćih
parova iz šest klubova. Rezultati: Seniori, 1. Ana Čižmešija s
konjem „235 Sokol“ (KK Sokol
Podgorci), 2. Kristijan Dijanek
s konjem „Gidran lora“ (KK
Zrinski), 3. Elozabeta Pastula
s konjem „84 Chelenger“ (KK
Gradec). Juniori: 1. Janko Širola
s konjem „743 Sokol“ (KK Husar), 2. Tara Jovičić s konjem
„Jantar“ (KK Konji Gizdavi“.3.

Mirta Bočak s konjem „Fani“
(KK Veliko Trojstvo). - Zbog
lošeg vremena s obilnom kišom natjecanje smo umjesto u
subotu održali u nedjelju. Staza je bila na mjestima prilično
skliska, ali jahači su to vješto iz-

30. Ribički Kup Grada Čazme

bjegavali, bez ikakvih posljedica
za konje i za njih osobno. Veseli
što je ove godine bilo puno više
mladih jahačica i jahača, kazao
je u ime organizatora Branko
Kovačić predsjednik KK „Husar“. (fj)

Garešničkoj „Ilovi“ ostao prijelazni pehar
Na 30. jubilarnom Kupu Grada
Čazme u sportskom ribolovu
na vodi Vustje u sudjelovalo
je više od 40 ribolovac, te je to
bilo jedno od najmasovnijih
do sada natjecanja u čast Dana
Grada Čazme. Pobjednici ekipno su ribolovci garešničke Ilove za koju su nastupili Renato
Hinek, Josip Kutlić i Tomislav
Studen, koji je bio i najbolji u
svom sektoru. Garešničani su
ponovili pobjedu iz prošle godine te im je ostao u nasljeđe
prijelazni pehar do sljedećeg
natjecanja iduće godine. Dru-

go mjesto pripalo je momčadi
društva „Rak“ iz Rakitja, za koju
je nastupio bivši član čazmanske
„Štuke“ Darko Sedlar i ostvario
prvo mjesto u svom sektoru, te
pridonio ukupnom rezultatu.
Natjecatelji „Udice“ iz Grubišnog Polja, Alen Kanjka, Goran
Đerki i Milan Ivanović, dobili
su treće mjesto. Po rezultatima
slijede ribolovne ekipe iz Rovišća, Severina, Šandrovca, Čazme,
Svetog Petra, Poljanskog Luga,
bjelovarske Česme, Ivanić Grada, Bjelovara i zagrebačke Pešćenice. (fj)
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Proglašeni najbolji sportaši i udruge Grada Čazme u 2019 godini

ska ekipa Grada Čazme je Muški odbojkaški klub. Momčad je
dvije godine za redom prvak 2.
Hrvatske odbojkaške lige sjever,
a lani je izborila i osminu finala Kupa Hrvatske. Nogometni
klub Dapci proglašen je najboljom sportskom udrugom. S
osvojenim drugim mjestom u
Drugoj županijskoj ligi momčad Dabaca lani je izborila
ulazak u Prvu županijsku ligu.
Klub okuplja više od 70 sportaša
od kadeta, juniora do seniora.
Osim sportskih Klub bilježi i
zavidne rezultate na izgradnji i
uređenju infrastrukturnih objekata. Proglašeni su i najbolji po
sportovima koje su kandidirali klubovi i udruge. Najbolji
strijelac SD „Čazmatrans“ je
Dubravko Pirak, Najbolji stolnotenisač Đuro Peher, Najbolji
nogometaš Mario Vrdoljak (

najboljeg sportskog djelatnika
pripala je Darku Horvatinoviću
(ŠRD „Štuka“). Nagrađenima je
na uspjesima čestitao gradonačelnik Dinko Pirak: - Zbog novonastale situacije uzrokovane
korona epidemijom, kojom ste i
sportaši uvelike pogođeni, ovaj

predsjednik Nogometnog kluba
Dapci, koji je od prošle sezone,
u višemu rangu, novak u Prvoj
županijskoj nogometnoj ligi. Na
nogometnom igralištu u Dapcima česte su pozitivne promjene
na objektima. Osim što su natkrivene tribine, postavljeni su i veliki

reflektori rasvjete, koji omogućavaju treninge u večernjim satima,
što najviše odgovara velikoj većini zaposlenih igrača. No, o hvale
vrijednim uspjesima tog malog
kluba koji postiže izvan travnjaka, tema je za neku drugu priliku.

Franjo Jagatić

Gradonačelnik Pirak – Imamo projekt obnove
i proširenja sadržaja Sportskog centra,
pripremljen za prijavu na europske fondove
NK Dapci), Najbolji ribič Vanja Ugrinović (ŠRD „Štuka“),
Najbolja odbojkašica Matea
Svetličić (ŽOK Čazma), najbolja u Girevoy sportu je Ornela
Cindori (Kettlebell), te najbolja
u konjičkom sportu je Katarina
Nerlović (KK „Husar“). Titula
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put nema svečarskog dijela proglašenja najboljih, iako ste svojim rezultatima i uspjesima to
zaslužili. Zahvaljujem na vašem
velikom doprinosu u sportu po
čemu postajemo prepoznatljivi
u državi. Svima nama je na ponos kada se u naš Grad vraćate
s odličjima najvišeg ranga, kazao je Pirak. Budući je proglašenje sportaša održano u balon
dvorani jednom od sportskih
objekata koji su od nedavno u
vlasništvu Grada, gradonačelnik je dodao. - Sad vidimo da
tereni i objekti vape za obnovom za koju je potrebno puno
novca. Izradili smo projekt koji
obuhvaća cijelu ovog sportskog
centra, s najvećim zahvatom na
ovoj dvorani, te izgradnji popratnih sadržaja koji će poboljšati uvjete boravka sportaša u
ovom sportskom centru, poput
sanitarnog čvora, svlačionica i
tuševa. Projekt smo pripremili za financiranje iz europskih
fondova. Čestitkama sportašima i klubovima na sportskim
uspjesima i zahvali Gradu Čazmi na brizi za sport, pridružio
se i Damir Đuran, predsjednik
Sportske zajednice Grada Čazme.
Franjo Jagatić

Tea Tišljar Premuž, Tomislav Dianić,
Darko Horvatinović i NK Dapci
S
portska zajednica Grada
Čazme, 24.srpnja u Sportskom centru, proglasila je
najbolje sportašice i sportaše,
sportskog djelatnika, najuspješnije sportske ekipe i najbolju sportsku udrugu u 2019
godini. Sportaš godine u muškoj
kategoriji je Tomislav Dianić iz
Kettlebell kluba. Na Europskom
prvenstvu u Girevoy sportu biathlon osvojio je drugo mjesto.
Sportašica godine je Tea Tišljar
Premuš, najbolja igračica Ženskog odbojkaškog kluba , voditeljica natjecateljske ekipe koja
je u 3.Nacionalnoj odbojkaškoj
ligi centar osvojila prvo mjesto.
U mlađoj uzrasnoj kategoriji
sportaš godine je Adam Ivanetić član Muškog odbojkaškog
kluba. U liga natjecanju mlađih
kadeta proglašen je najboljim
obrambenim igračem. Sport-
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Malonogometni turnir u Dapcima

Nogometašice Tea i Martina atrakcija
Nogometni klub Dapci organizirao je, u nedjelju 19. srpnja, turnir u malom nogometu. Na poziv
organizatora sudjelovalo je šest
momčadi šarolikih sastava s većinom mlađih igrača, uglavnom
iz Čazme i Dabaca. U finalnom
ogledu čazmanskih momčadi,
sastav Nogometnog kluba Čazme, pobijedio je sastav željeznari-

je Milčić sa 3:1. U ogledu za treće
mjesto sastav Nogometnog kluba
Dapci bila je bolja od domaćeg
dabačkog mladog sastava Cicibani. Za poklonike nogometa, koji
su se tog dana okupili na lijepo
uređenim natkrivenim tribina
igrališta, ugodno iznenađenje i
prava atrakcija bilo je kada su za
domaći sastav Cicibani zaigrale

dvije nogometašice, Tea i Martina Bencek. - Stalne su članice
našega kluba već neko vrijeme i
njihova odluka željeti igrati nogomet, bilo je veliko iznenađenje
i za nas u upravi. Sada se možemo pohvaliti da naš mali klub,
prvi od tri na našemu gradskom
području, ima i nogometašice, kazao je Anto Stjepanović,
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Garešnički nogometaši imaju velike planove
Samo da epidemiološka situacija omogući normalna natjecanja

Sjajni uspjeh mladih Čazmanaca na državnom prvenstvu u odbojci na pijesku

Zbog slabije set razlike izmaklo im prvo mjesto

O

dbojka na pijesku u Čazmi postala je kolijevka
tog sve atraktivnijeg
ljetnog sporta u našoj županiji.
Uz žene i muškarce seniorskog
uzrasta, u korak s njima, stasaju
i mlade nade. To se vidjelo već
tijekom srpnja uz obilježavanje Dana Grada, kada su mladi
Čazmanci kadetskog uzrasta
pokazali da se na njih može računati u pomlađivanju selekcija
obaju čazmanskih klubova, kako
muškog tako i ženskog. No, nakon prvog javnog predstavljanja
domaćim poklonicima odbojke,
nitko nije mogao ni naslutiti da

će čazmanski kadeti zablistati i
u srazu s onima iz mnogo većih
klubova. Upravo to, za Čazmu
veliko iznenađenje, priredili su
19. srpnja u Zagrebu. Na državnom klupskom prvenstvu u
odbojci na pijesku za mlađe kadete, Čazmanci su osvojili drugo
mjesto. Iako su nastupila samo
tri kluba, iz Zagreba, Osijeka i
Čazme, do ovog rezultata nije
bilo lako. Nakon uvjerljive pobjede nad mladim Osječanima
2:0, Čazmanci su s ponajboljom
momčadi iz Zagreba odigrali
neodlučenim 1:1. Zagrepčanima je prvo mjesto pripalo samo

zbog bolje set razlike. Za ovaj briljantni uspjeh zaslužni su: Vito
Zirdum, Borna Bradić, Benedikt
Vrlac, Josip Pirak i Petar Vunić.
- Dečki treniraju svakodnevno
po nekoliko sati i ovo im je lijepa
nagrada za uloženi trud. Moram
priznati ugodno sam iznenađen

kako su dobro igrali. Žao mi je
što, zbog poznatih okolnosti korona krize, nije bilo više prijavljenih ekipa. No, i ovaj prvi susret
na državnoj razini pokazuje da
je odbojka na pijesku u Čazmi u
korak s velikim gradovima, i na
to trebamo biti ponosni, kazao

je trener Krešimir Donđivić. Osvrnuo se ukratko i na budućnost
muške odbojke u Čazmi. - Ovo
je našim dečkima prva sezona
u službenom natjecanju, pa u
budućnosti očekujemo još bolje
rezultate , ne samo na pijesku
već i u dvorani. Naime, većina
ih već dulje vrijeme aktivno trenira i u dvorani, u sastavu mlade
selekcije našeg Muškog odbojkaškog kluba. Budući su se već
do sada pokazali perspektivnim
igračima, sasvim opravdano računamo na njih za pomlađivanje seniorske momčadi, dodao
je Donđivić.  Franjo Jagatić

Nesuglasice između gradskih rivala NK Bilogore ‘91 i NK Zdenke ‘91

NK Bilogora ‘91 ipak ne ulazi u 3. HNL

N

K Bilogora ‘91 ipak ne
ide u 3. HRL, odlučila je
uprava. Naime, komisija HNS-a je tijekom nedavnoga
nadzora klupskih prostorija i igrališta zaključkom utvrdila da klub
u svojoj infrastrukturi treba imati
minimalno dva toaleta za gledatelje, aluminijska umjesto željeznih
vrata, da svlačionice kvadraturom
ne odgovaraju uvjetima, da su kupatila bez šest tuševa, da nema
natkriveni koridor od svlačionica
do terena, nema ogradu iza kućica za pričuvne igrače, nedostaje
toalet u sklopu prostorije za do-

ping kontrolu i 100 natkrivenih
individualnih sjedalica, ali nema
i minimalno 80 registriranih
igrača mlađih dobnih kategorija.-Sve bi nedostatke uklonili
pa čak i kvadraturu svlačionica
izgradnjom novih nagodinu,
što je komisija i prihvatila. No,
broj mladih nismo mogli jer
su nas iz Zdenke ‘91 zavlačili
dva mjeseca-kaže predsjednik
Uprave Zdenke ‘91. Naime, u
priopćenju uprava Bilogore ‘91
po pitanju nedostatka pomlatka
Zdenku ‘91 optužuje da ne želi
dati istupnice za 35 djece koja

su nastupala u Školi nogometa Grada Grubišnoga Polja, a
što je, navodi se u priopćenju,
dogovoreno prije dva mjeseca.
Bilogora ‘91 ističe da nema ni
podršku Grada u nastojanjima
ulaska u viši rang. Bez obzira na
to, navodi se u priopćenju, klub
će još jače nastaviti natjecanje u
4. HNL. Nije dugo trebalo čekati
odgovor NK Zdenke ‘91. Naime,
klub je putem Facebook stranice
poručio da su u priopćenju Bilogore ‘91 iznesene laži. Nije istina
da je riječ o 35 već o 20 igrača
različitog godišta koji Bilogori

‘91 ne bi bili dovoljni da ispune
taj kriterij, stoji u objavi. Zdravko Rizman, predsjednik Uprave
Zdenke ‘91 kaže da je nekoliko
puta dolazio na igralište Bilogore
‘91 potpisati pristupnice te da su
laži da nije htio. Poručio je Bilogori ‘91 da su mogli i sami obići
roditelje i dobiti privole.-Mlađi
igrači nisu jedini nedostatak već
je prepreka bilo podosta, ali sada

je Zdenka ‘91 žrtva i dežurni krivac i to je totalno nekorektno i
bezobrazno-kazao je Rizman.
U Zdenki ‘91 žale što se optužuje i Grad koji je uložio velike
napore da se poboljšaju uvjeti
kako u Grubišnom Polju tako i
u Velikim Zdencima i koji nikada
nije dijelio klubove nego je uvijek
koliko je bio u mogućnosti pomagao. 
Michael Palijan
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 Nova akcija mladih Hrastovčana

Uredili odbojkaško igralište
Članovi udruge Mladi Hrast između svojih redovnih aktivnosti
na košnji javnih površina u središtu Hrastovca proteklih su dana
pokrenuli akciju uređenja odbojkaškog igrališta u tom naselju.
Prvo su pripremili teren za igralište, a potom su lopatama, motikama i grabljama razgrnuli i poravnali deset kubika dovezenog
pijeska. Nakon toga su postavili mrežu i igrali odbojku do noći.
Tada su shvatili da bi bilo dobro da se igralište i osvijetli i sad im
je u planu postaviti noćnu rasvjetu, a za taj će posao predsjednik
udruge Mislav Čuljat tražiti pomoć Grada Garešnice. (aš)

Kup šaranaša - drugo kolo na vodi Vustje

“Laki plijen” i D.Aušperger
pobjednici
Čazmansko ŠRD „Štuka“ u nedjelju 19.srpnja bilo je domaćin
drugog kola „Šaranskog kupa“. U natjecanju ulova samo šarana
i amura, koje traje tri dana od petka do nedjelje, bez prekida i
danju i noću, sudjeluju po tri ekipe s dva člana iz triju društava
učlanjenih u Zajednicu Sportskih ribolovnih društava. Sa 11,080
kilograma pobjednici ovaj put su ribolovci-šaranaši Miroslav
Vidiček i Darko Vinković iz ekipe „Laki plijen“ ŠRD „Amura“
iz Narte. Drugo mjesto sa 9,770 kilograma pripalo je „Old timerima“ Hrvatskog dragovoljca u sastavu Siniša Mikša i Darko
Aušperger. S trećim mjestom morali su se zadovoljiti šaranaši
čazmanske Štuke „Duo Z“ braća Mislav i Luka Zukanović, sa
6,020 kilograma. Miljenko Bradić iz domaća ekipa „Procarp“
nagrađen je za najmanju ulovljnu ribu, šarana 3,540 kilograma,
a Darko Aušperger („Old timeri“) za najveću, amura 9,070 kilograma. Nakon drugog kola sa 38 bodova vodi čazmanske „Štuka“,
drugi je „Amur“ sa 21 bodom, treći Hrvatski dragovoljci sa 18
bodova. Rasplet pobjednika bit će ovaj vikend, zadnji u srpnju,
kada će domaćin završnice, ovog uzbudljivog dano-noćnog
ribičkog natjecanja, biti narčanski „Amur“. Organizatori ŠRD
„Štuke“ zahvalili su Gradu Čazmi na pokroviteljstvu i na donaciji
Lovačkom društvo „Ćuk“ iz Cerine, pa su se „šaranaši“ na kraju
počastili odličnim lovačkim paprikašom, po recepturi kuhara
Zdravka Babića. 
Franjo Jagatić

Posjetili smo igrače NK Garić iz Garešnice na
pripremama za novu sezonu 4. HNL BJ-KC-VT

Trener Vaclavek: Jurišat
ćemo na vrh tablice!
Nogometaši Garića iz Garešnice, članovi 4. HNL BJ-KC-VT,
odradili su polovicu priprema
za novo prvenstvo koje bi trebalo početi 22. kolovoza. Treniraju
tri puta tjedno plus odigravanje
pripremnih utakmica. Na treninzima su redovna 20-torica igrača
među kojima i nekoliko juniora
koji konkuriraju za prvi sastav.
- Zadovoljan sam odazivom
na pripreme. I u idućoj sezoni
oslanjat ćemo se isključivo na
domaći kadar, a okosnica momčadi bit će Dragan Vaclavek, Filip Kožuhar, Tomislav Golubić,
Tomislav Oršić i Ivan Purkić. Iz
kluba je zbog fakultetskih obveza otišao jedino Ivan Havliček,
a jedina, ali vrlo važna prinova
nam je golman Gabrijel Žlender,
inače domaći igrač iz Palešnika,
koji je do sada igrao u NK Osijek,
tako da će naš vratar Dubravac
konačno imati pravu pomoć na
golu. Za prvi sastav konkuriraju
juniori Klubička i Bilandžić, a tu
su još i mladi i perspektivni Jeđud i Lovrić – kaže trener Gari-

Turnir limača Desetka
Trener Vladimir Vaclavek ujedno je i voditelj Garićeve škole
nogometa, a mladi nogometaši također cijelo ljeto treniraju i
nastupaju na turnirima. Osim toga Škola nogometa započela je
s pripremama za organizaciju tradicionalnog, 8. po redu, Međunarodnog nogometnog turnira limača „Desetka” koji će se održati u Garešnici 15. i 16. kolovoza. Na njemu će snage odmjeriti
mladi nogometaši podijeljeni u dvije kategorije i to 2010. godište
i mlađi te 2012. godište i mlađi. Na turniru se očekuje sudjelovanje 20-ak ekipa iz Hrvatske, Slovenije, BIH i Mađarske. (aš)
ćevih seniora Vladimir Vaclavek
te dodaje: - U prošloj, zbog pandemije koronavirusa okrnjenoj
sezoni, prvenstvo smo okončali na četvrtom mjestu s istim
brojem bodova kao Bilogora 91
iz Grubišnog Polja, a borba za
mjesto u vrhu tablice bit će nam
cilj i iduće sezone. Glavne konkurente vidimo u Slatini, predavačkom Dinamu, Ferdinandovcu i grubišnopoljskoj Bilogori
– naznačio je. U dosadašnjem
dijelu priprema Garić je odigrao
nekoliko priljateljskih utakmica,
a neke tek planira odigrati. Po-

bijedio je Tomislava iz Bereka s
5:1 i Moslavinu iz Velike Trnovitice sa 7:0 dok je je od kutinske
Moslavine izgubio s 2:1. U trenutku tiskanja našeg lista igra s
Bjelovarom, slijedi sudjelovanje
na turniru u Brestovcu 31. srpnja, gostovanje kod Hajduka u
Pakracu 5. kolovoza i domaća
utakmica s Naftašom iz Ivanić
Grada 8. kolovoza te nastup na
turniru u Palešniku 15. kolovoza
koji će ujedno biti generalna proba Garića za novo prvenstvo koje
starta tjedan dana kasnije.

Alen Štandar

Koronavirus spriječio garešničku Ilovu da nastupi u 1. ligi i da organizira ribolovna natjecanja

Otkazali međunarodna natjecanja, love u lokalnoj ligi
Ribiči garešničke Ilove prošlu
sezonu završili su kao prvaci
Druge lige zapad u lovu ribe
udicom na plovak i ove su godine trebali nastupiti u Prvoj ligi,
no zbog pandemije koronavirusa prvenstvo je odgođeno tako
da još nisu bili u prilici odmjeriti
snage s konkurentima iz elitnog
ranga. Formu održavaju natječući se u županijskoj ligi u kojoj
sudjeluje deset klubova. Nakon
odigrana tri kola vodeći su na
tablici, s tim da su prvi bili u

Garešnički ribolovni prvoligaši formu održavaju
u županijskoj ligi u kojoj su vodeći nakon tri
odigrana kola

Daruvaru i Višnjevcu, a drugi u
Grubišnom Polju. Do kraja su
preostala još tri kola, sljedeće se
lovi u Severinu, zatim u Tomašu dok je posljednje u Garešnici.
Za ekipu Ilove natječu se Josip
Kutlić, Renato Hynek, Željko
Kljajić, Tomislav Studen i Dražen Bengez. Osim te ekipe ŠRD

Ilova ima još jednu ekipu koja
se natječe u županijskoj šaranaškoj ligi. Predsjednik ŠRD Ilova
Dražen Bengez kaže da su zbog
pandemije koronavirusa otkazana brojna velika natjecanja koja
se se ove godine trebala održati
na garešničkom jezeru Skresovi,
a među njima i tri međunarodna

i to Milo kup, Sensas kup i Kup
jadransko podunavskih zemalja. No, unatoč tome ove godine bilježe odličan posjet turista
rekreativnih ribolovaca iz cijele
Hrvatske koje privlači ribolov
na velikom jezeru koje je bogato
kapitalnom ribom. Od nedavno
na velikom jezeru organiziraju i
noćni ribolov i to svakog vikenda
od petka do nedjelje. Malo jezero
poribljeno je s 1.200 kilograma
konzumnog šarana, a veliko s kapitalnim primjercima šarana te-

škim pet i više kilograma. Svoju
ribičku kuću i prostor uz jezero
i ove su godine otvorili za organizaciju brojnih gradskih događanja, a u rujnu će održati tradicionalnu manifestaciju Rujan uz
vodu koju to društvo priređuje u
suradnji s Gradom Garešnicom
i Turističkom zajednicom Sjeverna Moslavina. Na programu
su brojna ribolovna natjecanja,
fišijada, ribička zabava i podjela
pržene ribe građanima.

Alen Štandar
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„Slalom” između
parkiranih automobila
Vozeći se Ulicom Đurđice Rijetković
u garešničkom naselju Gajine naišli
smo na ova dva automobila (na slici) parkirana na samoj cesti, jedan s
lijeve, a drugi s desne strane kolnika.
Na trenutak smo zastali ne vjerujući
svojim očima, kao ni tome da su ih
njihovi vlasnici mogli ostaviti na cesti

ne mareći što time ometaju promet
drugih vozila. Vozeći „slalom” između
njih, polako u prvoj brzini, zaobišli
smo ih i odvezli se dalje razmišljajući
što će biti za nekoliko tjedana kada
će deseci automobila prolaziti tom
cestom vozeći prema novom dječjem
vrtiću. (aš)

U prolazu

„Šumski” Đuro vjeran
je garešničkoj tržnici

V

Đuro Novačić iz Ilovskog
Klokočevca socijalni je
slučaj, ali ne predaje se
i već godinama prodaje
krumpir na gradskoj
tržnici

eć više od dva desetljeća Đuro
Novačić poznat i pod nadimskom „Šumski“ svojim mopedom iz Ilovskog Klokočevca
utorkom u Garešnicu dovozi nekoliko vrećica krumpira i prodaje ih na gradskoj tržnici. Uvijek je na istom prodajnom mjestu i
nijednom nije izostao. Đuro ima 61 godinu,
živi sam izvan sela u maloj kućici na rubu
šume i zato ga ljudi zovu Šumski Đuro.
Đuro je socijalni slučaj, dobiva skromnu
socijalnu pomoć, a i ljudi mu povremeno pomažu. Živi u teškim materijalnim uvjetima, slabog je zdravlja, ali se ne predaje. Spreman je ljudima odraditi kućne poslove poput cijepanja

drva, štihanja vrta i slično. No, to mu
je sve teže jer ga, kaže, bole noge i sve
je slabiji. No ipak, govori nam ponosno, sve te godine dolazi redovno na
garešničku tržnicu da nešto proda i
zaradi: - Krumpir sam prodavao još
i prije otvorenja ove tržnice i to na
privremenoj tržnici koja je bila na
parkiralištu današnjeg Konzuma. No,
s godinama prodaja mi ide sve slabije.
Sada je deset sati, a tu sam od jutra i
još ništa nisam prodao, a nudim lijep, kvalitetan krumpir i dao
bi ga za tri i pol kune po kilogramu - požalio nam se Đuro.

Alen Štandar

Uređenje
prostorija
udruge
Nakon što je iz zraka Tibor Javurek
fotografirao Veliko Trojstvo, od te fotografije napravljena je zidna tapeta
koju je postavio Mile Kutleša koji niz
godina surađuje s Udrugom Bilogorski turistički put, u čijem je prostoru
i postavljena velika fotografija. Predsjednik udruge Jozo Rebić izrazi je
zadovoljstvo što svi članovi doprinose radu udruge koja između ostalog
organizira Biloklik, fotografske susrete, ali i Etno festival „Bilogoro, u srcu
te nosim“ za koji su u tijeku prijave
skladbi i izvođača. (sk)

