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Uvodna riječ načelnika
Poštovane sugrađanke i sugrađani,
iza svih nas je vrlo intenzivno razdoblje višestrukih građevinskih radova na području cijele općine, a usudim se najaviti da će tako
biti i u vremenu koje dolazi. Smatram da je prostor na kojem živimo
atraktivan za investiranje i rad, poželjan za stanovanje, relaksaciju i
sve oblike aktivnog provođenja slobodnog vremena. S tim u vezi su sva
naša stremljenja da kontinuirano
poboljšavamo standard, pružajući
svojim sugrađanima mogućnost da
u svakom od općinskih naselja pronađu svakodnevno zadovoljstvo.
Ulaganje koje je za sve nas posebno vrijedno tiče se lanjskog uređenja i opremanja Gospodarske zone
Goričica u Nedelišću, u kojoj su investitori kupili gotovo sve parcele,
njih devet od deset. Suvremena komunalna opremljenost zone pruža višestruke mogućnosti za rad i
razvoj, a strateška pozicija pri kojoj prvenstveno mislim na činjenicu idealne prometne povezanosti, je
jedan od važnijih aduta. Iz perspektive vođenja Općine, prioritet osnivanja još jedne gospodarske zone i
njezine aktivacije je stvaranje uvjeta za zapošljavanje, otvaranje novih
perspektiva za mlade, približavanje novih tehnoloških i proizvodnih
procesa našoj sredini. Vjerujem da
Goričica nosi veliki potencijal za zapošljavanje.
Nakon izgradnje kanalizacijske
mreže i uređenja prometnica, posla još uvijek ima. Dodatna sigurnost pješaka i biciklista je ideja za
kojom idemo kad se bavimo projektiranjem, izgradnjom i/ili sanacijom staza. Najveći zahvat već se počeo događati u Nedelišću, a trajat će
dvije godine i u tom razdoblju ćemo
kompletno izgraditi pješačke staze
s obje strane Čakovečke i Varaždinske ulice. Projektirana vrijednost izgradnje i uređenja staza dugih 4.366
metara iznosi 7,3 milijuna kuna. Sve
detalje o ovom projektu pronaći ćete
na stranicama ovog biltena.
Kako u Gornjem Hrašćanu i Trnovcu nema pješačko-biciklističkih staza uz državnu cestu, također

ih planiramo graditi i to na relaciji
Nedelišće - Trnovec. Ovogodišnjim
općinskim proračunom planirali
smo sredstva za sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije potrebne za ovaj projekt, a izgradnju je potrebno uvrstiti u Program gradnje i
održavanja prometnica Hrvatskih
cesta u 2018. godini.
Djeca i mladi jednako su nam
važni. Trenutno Općina stipendira
više od 70 studenata, a kad je o najmlađima riječ raduje me što je općinski dječji vrtić “Zvončić” u završnim radovima energetske obnove
objekta. Višestruki je to dobitak za
polaznike, za zaposlenike i, na koncu, za Općinu Nedelišće kao osnivača ove ustanove. Veći dio financiranja energetske obnove osiguran je
iz fondova Europske unije pa imamo dodatni razlog za zadovoljstvo.
Iz godine u godinu bavimo se temom preopterećenosti prometom
kroz samo središte naselja Nedelišće, no i na ovim stranicama toj
temi moram posvetiti nekoliko rečenica. Državna cesta D3 razdvaja naselje na dva dijela, a u oba dijela se intenzivno živi i radi. Kvalitetu
života i sigurnost u kretanju teško je poboljšavati u trenutku dok se
dnevni tranzit nemilice povećava. S
time se u koštac hvatamo na više razina: inzistiranjem na izgradnji obilaznice Nedelišće - Pušćine i prijedlozima boljih prometnih rješenja na
važnim raskrižjima u naselju, ali i
traženjem da se u Pušćinama postavi svjetlosna prometna signalizacija. Hrvatske ceste d.o.o. su sve spomenuto stavile u svoje programe
rada pa ovim putem izražavam vjeru da ćemo do realizacije, u dogledno vrijeme, konačno i stići.
Važno je reći da upravo u Nedelišću nedjeljom radi dežurna stomatološka ambulanta, koja u okviru
programa zdravstvene zaštite Međimurske županije stavlja i nas kao
važnu kariku na koju se može računati kad je riječ, ovaj put, o zdravom
osmijehu. Nastavljamo kontinuitet brige i o najstarijima kroz različite oblike pomoći, osobito kroz rad
Socijalnog vijeća koje kao tijelo OpBROJ 25 | SVIBANJ 2018.

Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće

ćinskog vijeća Općine Nedelišće ozbiljno shvaća i obavlja svoj posao.
Želja mi je da se sve naše građanke
i građani osjećaju dobro i da budu
sigurni kako im lokalna samouprava može biti od pomoći kad se za to
ukaže potreba.
Društveni život u našoj općini
posebno je bogat, čemu smo također posvetili stranice ovog biltena
pa preporučam da pročitate i pogledate fotografije s obilja događanja.
Dobra je prilika da zahvalim svima
koji su dio društvenog života općine, bilo da su članovi udruga, klubova i drugih nevladinih organizacija
ili poslovni subjekti kojima je priroda djelatnosti povezana s društvenim životom, a tu prije svega mislim
na ugostiteljske, sportske i turističke kapacitete čiji su vodeći ljudi uvijek spremni za suradnju u kojoj na
svoj način daju obol svemu što se
događa. Svjedoci smo velikoj obljetnici u kojoj Kulturno-umjetnička
udruga “Seljačka sloga” Nedelišće
slavi 80 godina aktivnog rada. Po toj
velikoj, uspješnoj udruzi nas prepoznaju. Lijepu obljetnicu od dvadeset godina rada obilježio je i Pjevački zbor “Josip Vrhovski” Nedelišće.
Volio bih da se svi koji čitate ove
retke osjećate kao dio identiteta općine Nedelišće. Pojedinac čini razliku, a upravo u našoj zajednici je
puno ljudi koji nas na to podsjećaju
svojim privatnim, poslovnim i društvenim djelovanjem. Lipanj je mjesec u kojem obilježavamo Dan Općine Nedelišće pa ću uvod u ovaj
Bilten završiti zahvalom svima
vama i čestitkom za naš dan!

3

Konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća Općine Nedelišće
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće održana je u
utorak 20. lipnja u općinskoj vijećnici u Nedelišću.

Podsjećeno je kako je lista SDP,
HSU, HNS, Laburisti i MDS na lokalnim izborima 21. svibnja dobila 13 vijećničkih mjesta, i to redom
Darko Dania, Hrvoje Kolman, Marjan Marciuš, Vitomir Kirić, Vanesa
Čuka, Ivan Marciuš, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš, Ljudevit Bošćak, Sara Horvat, Tomica
Novak, Radmila Kopačević i Željko Ciglarić. HDZ i HDS dobili su tri
mjesta, i to Robert Grudić, dr. med.
sc., Dijana Posavec, mr. sc. i Franjo

Cimerman. Živi zid i Međimurska
stranka dobili su jedno mjesto koje
je pripalo Anni Bratković. Radovan
Balog s liste SDP, HSU, HNS, Laburisti i MDS, pripadnik je romske nacionalne manjine kojoj se jamči zastupljenost u Općinskom vijeću, a
sukladno Ustavnom zakonu o pravom nacionalnih manjina pripalo
mu je 18. mjesto za člana Općinskog
vijeća Nedelišća. Svi su oni na sjednici položili svečane prisege. Umjesto Darka Danie, koji je izabran za

općinskog načelnika, te mu mandat miruje po zakonskom propisu,
umjesto njega, a sukladno sporazumu koalicijskih stranaka, za njegovu zamjenicu SDP je odredio Ivanu
Pozvek iz Pretetinca.
Zahtjev za mirovanje mandata
podnio je Robert Grudić s koalicijske liste HDZ-MDS, pa je na njegovo mjesto u Vijeće ušao Ivan Klekar
iz Nedelišća. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabran
je Ljudevit Bošćak, a za potpredsjednike Vijeća Ivan Marciuš i Hrvoje
Kolman. Novi predsjednik Ljudevit
Bošćak zahvalio je na izboru kazavši
kako je radostan što će u Vijeću raditi i mlade i sijede glave, a što je jamstvo kako će Općina Nedelišće imati
daljnji nezaustavljivi razvoj. Načelnik Darko Dania zahvalio je svima
koji su radili za dobrobit Općine u
prošlom sazivu, a nove je pozvao da
ih slijede za dobro Nedelišća.

In memoriam

Preminuo Mladen Horvat,
bivši načelnik Općine Nedelišće
Mladen Horvat, bivši načelnik
Općine Nedelišće i predsjednik Općinskog vijeća, preminuo je 1. ožujka u 70. godini života. U svom punom radnom vijeku bio je zaposlen
u MTČ-u Čakovec kao voditelj odjela održavanja i cijeli svoj život bio je
aktivan u tadašnjim društveno-političkim organizacijama, s ciljem
pomoći zajednici u kojoj je živio.
Svoj doprinos za razvoj Općine i
Županije iskazivao je nesebičnim
radom i angažmanom u raznim tijeINFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

lima šire zajednice. Od 2001. godine
do 2009. obnašao je dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine
Nedelišće; od 2009. godine do 2013.
obnašao je dužnost načelnika Općine Nedelišće, a od 2013. godine do
2017. obnašao je dužnost vijećnika
Skupštine Međimurske županije.
Općina Nedelišće uputila mu je
iskrenu zahvalu za sav doprinos
razvoju i boljitku čitave zajednice
te sućut obitelji, rodbini i prijateljima.
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Dan Općine Nedelišće

U Nedelišću održana svečana sjednica
s podjelom godišnjih priznanja
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća Općine Nedelišće u četvrtak 21.
rujna naknadno je proslavljen Dan
Općine Nedelišće, koji se obilježava 15. lipnja, a čiju su proslavu uoči
ljetnih mjeseci odgodili lokalni izbori. Na svečanosti, održanoj u velikoj dvorani NGC Aton u Nedelišću,
uručena su općinska godišnja priznanja i priznanja najsportašima te
drugim zaslužnim osobama za postignute rezultate u 2016. godini.
Svečanoj sjednici nazočili su
mnogobrojni uzvanici i gosti te
predstavnici različitih područja
društvene i gospodarske djelatnosti.
Uz vijećnike Općinskog vijeća,
predsjednike Vijeća Mjesnih odbora, goste iz međimurskih jedinica
lokalne samouprave i javnih poduzeća te stranaka i udruga, sjednici su
bili nazočni potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš-Dončić,
međimurski župan Matija Posavec
sa zamjenicom Sandrom Herman,
varaždinski župan Radimir Čačić,
predstavnici Grada Čakovca i Grada
Varaždina, župan Središča ob Dravi Jurij Borko, župnik župe Macinec
vlč. Nikola Markušić i župni vikar
župe Nedelišće vlč. Tihomir Ciglar,
predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Stevo Tkalčec i mnogi
drugi. Općinu Nedelišće predstav-

ljali su predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, načelnik Darko Dania i njegovi zamjenici Željko
Kacun i Nikola Novak, općinski vijećnici, djelatnici općinske uprave
te predstavnici mnogobrojnih općinskih sportskih, društvenih, kulturnih i vatrogasnih udruga.
Prigodnim riječima okupljenima se najprije obratio novi predsjednik Općinskog vijeća Općine
Nedelišće Ljudevit Bošćak, koji je,
između ostalog, rekao da su novi vijećnici uglavnom mladi ljudi puni
konstruktivnih ideja i zamisli o dobrobiti svojih sugrađana. Istaknuo
je dobru suradnju s načelnikom,
njegovim zamjenicima, kao i zaposlenicima općinske uprave, dodavši da na području općine radi preko
tri stotine gospodarskih subjekata te im je svima zahvalio na trudu i
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radu za dobrobit sviju. Osvrnuo se i
na značajnu brigu koja se posvećuje
predškolskom i školskom obrazovanju te napomenuo kako je velik broj
građana uključen u aktivnosti i rad
mnogobrojnih udruga. "Rezultati
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rada dobrovoljnih vatrogasnih društva, društva žena, sportskih, kulturnih, i ostalih, čine nas ponosnim
njihovim rezultatima. Čestitke Seljačkoj slozi povodom 80. godišnjice vrlo uspješnog rada, koji se ogleda u brojnim nagradama osvojenim
na državnim smotrama i festivalima i organizaciji smotre Međimurske popevke. Pjevački zbor Josip Vrhovski, svojim nastupima, posebno
izvedbama Božićnih koncerata postao je prepoznatljiv i izvan granica naže županije. Čast mi je čestitati
ovogodišnjim dobitnicima Plakete
Općine Nedelišće na njihovom velikom doprinosu društvenom razvoju
naše općine kao i svim dobitnicima
priznanja. Hvala im što promoviraju našu općinu širom domovine,
kao i inozemstvu. Vrijedan rad Turističke zajednice ogleda se u organizaciji velikih manifestacija, dok
se tradicija sajmovanja nastavlja aktivnošću Međimurskog sajma poduzetništva. Također, posebna pažnja
posvećuje se starijim građanima
kroz rad Odbora za socijalu, rad Matice umirovljenika Međimurske županije Podružnice Nedelišće i Kluba za starije osobe. Mnoge sportske,
kulturne i zabavne aktivnosti odvijaju se u prostoru Nacionalnog gimnastičkog centra ATON koji je
proteklih godina svojom aktivnošću uvelike pridonio ugledu općine", istaknuo je predsjednik Bošćak,
nakon čega je prikazan kraći video
zapis s pregledom realizacije najvažnijih projekata i društvenih događanja u protekloj godini.
U nastavku se okupljenima obratio općinski načelnik Darko Dania
kazavši kako se kroz zapis željelo
prikazati najveće i najvažnije investicije u Općini Nedelišće:
"U osam naselja izvedena je kanalizacijska mreža te su asfaltirane
sve nerazvrstane ceste za koje smo
na vrijeme pripremili projektnu
dokumentaciju. Nova poduzetnička zona opremljena je infrastrukturom, prodane su dvije parcele od
deset i uskoro očekujemo početak
izgradnje proizvodnih hala, a u bližoj budućnosti otvaranje novih 300
radnih mjesta. Općina Nedelišće
spremna je dočekala otvaranje natječaja te je prijavila projekte u EU
fondove u iznosu od preko 10 mili-

juna kuna. Na jednom natječaju bili
smo uspješni i dobili cca 650.000 kn
za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće, a za ostale čekamo rezultate. Spremni su projekti u vrijednosti preko 30 milijuna
kuna za koje čekamo da budu raspisani natječaji. I dalje ćemo biti
usmjereni na naše prioritete: izgradnju brze ceste Čakovec - Varaždin i izgradnju nove Osnovne škole
Nedelišće. U prioritete ubrajamo i
rekonstrukciju ulica i pješačkih staza u Nedelišću i Dunjkovcu s rješavanjem oborinske odvodnje, izgradnju biciklističke staze Nedelišće
- granični prijelaz Trnovec, pješačke staze u Pušćinama i nastavak izgradnje dječjih igrališta, uređenje
društvenih domova. Poduzetništvo
je područje koje držimo posebno u
fokusu. Stalo nam je da budemo sredina u kojoj se okupljaju investitori,
u kojoj se pronalazi posao i prosperitet. U studenom ćemo održati sa-
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stanak s poduzetnicima s našeg područja da čujemo njihove potrebe,
probleme i prijedloge. Potom ćemo
to predstaviti Županiji i resornim
ministarstvima jer smatramo da s
naše adrese treba dolaziti inicijativa za poboljšanja i sva moguća podrška onima koji pune proračun i
hrane obitelji. Nastavljamo dobrim
tempom koji imamo od ranije pa
bih iskoristio ovu priliku da zahvalim i svojim ranijim suradnicima. U
prošlom mandatu moja zamjenica
Ivanka Novak obogatila je aktivnosti Turističke zajednice Općine Nedelišće i općenito turističku promociju naše sredine nadahnula za nove
dosege. Predsjednik Općinskog vijeća u prošlom mandatu Mladen
Posavec je svojim iskustvom dao
doprinos i uspostavio odnos iz kojeg sam jako puno naučio. Zaposlenici Općine daju svoj maksimum na
dnevnoj razini, s tim da nam je također vrijedna karika u lancu bio Dragutin Bratko koji je nedavno otišao
u mirovinu, sa svim svojim znanjem
o financijama i iskustvom u vođenju
proračuna koji su svakoj lokalnoj
samoupravi posebno vrijedni. Svima od srca zahvaljujem i odmah koristim priliku da čestitam dobitnicima plaketa, nagrada i priznanja",
istaknuo je načelnik Dania.
Nazočne je pozdravio i potpredsjednik Hrvatskog sabora HajdašDončić koji je istaknuo kako je zamjetno da se Općina Nedelišće
razvija uvažavajući prostorni i teritorijalni identitet koji ne čine samo
poduzetnici i gospodarstvo, već
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ga čine društvene djelatnosti, poput mnogobrojnih udruga, kulture,
sporta i zaštite okoliša.
Župan Posavec kazao je kako je
teško govoriti o Nedelišću kao o općini, jer kada sagledamo samo neke
od uspjeha, poput očuvanja međimurske popevke koja će biti uvrštena na popis UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine, održavanja
Božićnog koncerta u organizaciji
Pjevačkog zbora "Josip Vrhovski",
MESAP koji se održava već dugi niz
godina unatoč ekonomskim nestabilnostima, nogometni turnir na
terenima NK "Međimurec" Dunjkovec-Pretetinec koji se razvija u
međunarodnu manifestaciju, Narazloga da se nastavi i produbljuje dosadašnja suradnja koja postoji. Nedelišće i Varaždinska županija imaju bogatu zajedničku povijest,
a kao susjedi uvijek imamo mnoge teme koje će nas povezivati u budućnosti, kazao je župan Čačić.
Predsjednik Općinskog vijeća Bošćak i načelnik Dania uručili
su godišnje plakete Općine Nedelišće građanima čiji je rad i općenito
djelovanje u društvu ostavilo prepoznatljiv trag. Plaketa Općine Nedelišće za 2016. godinu uručena je
Dragutinu Trupkoviću iz Pretetinca
za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva,
društvenom djelovanju i razvoju
cionalni gimnastički centar Aton u
kojem se nalazimo, tada vidimo da
je Nedelišće mnogo više od općine,
rekao je župan. Osvrnuo se i na strateški projekt sjevera zemlje, a to je
izgradnju obilaznice Nedelišća između Čakovca i Varaždina te naglasio kako se nastoji pospješiti realizacija toliko željene brze ceste kojom
se dnevno vozi oko 20 tisuća vozila.
Najavio je kako će se izgraditi 6,3 kilometra ceste od početka Nedelišća
do Kuršanca, a završit će kružnim
tokom koji će se zatim nadovezati na Dravski most, dodavši da je to
učinkovito rješenje za dugi niz godina koje će uvelike dići kvalitetu života u Nedelišću na novu razinu.
Varaždinski župan naglasio je
kako su susjedi s jednom od najvećih i najuspješnijih općina u Hrvatskoj i sasvim sigurno ima mnogo
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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Općine Nedelišće, a za dugogodišnji
uspješan rad i osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće Plaketa Općine Nedelišće za 2016. godinu dodijeljena je
Dragutinu Novaku iz Nedelišća.
Ujedno su uručena priznanja
najboljima u sportu a uručili su ih
zamjenici načelnika Željko Kacun
i Nikola Novak. Najboljom sportašicom proglašena je Alena Hrušoci
iz Atletskog kluba Nedelišće, a najboljim sportašem Tomislav Posavec
iz Odbojkaškog kluba "Međimurje Centrometal" Črečan. Iz toga su
kluba ujedno i najbolja ženska ekipa i najbolja muška ekipa.
Za izuzetne zasluge u sportu nagrađen je i doajen Franjo Preložnjak.
Priznanja za iznimne sportske rezultate uručena su rukometnom veteranu Željku Posavcu, karatisticama Karate kluba "Međimurje" Adisi

Gergić i Luciji Lesjak, te Lovri Kovačiću iz Atletskog kluba "Nedelišće".
Kao perspektivni sportaši, priznanja su primili i članovi mlađih
dobnih kategorija atletskog klu-
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ba Martin Mlinarič, Ema Dania
i Roko Farkaš. Općina Nedelišće
dodijelila je priznanja za učenike osnovnih škola koji su postigli
uspjeh u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.
Tako je David Muršić iz OŠ Macinec primio priznanje za uspješno sudjelovanje na Državnoj smotri hrvatskog školskog filma, Vilim
Srnec iz OŠ Nedelišće za osvojeno 1.
mjesto na Državnom natjecanju iz
tehničke kulture, te Marko Varga iz
OŠ Nedelišće koji je proglašen učenikom generacije.
Svojim su izvedbama svečanost
glazbeno obogatili solistica Antonija Jurinec iz Pjevačkog zbora "Josip
Vrhovski" iz Nedelišća, Muška vokalna skupina Kulturno-umjetničke udruge "Seljačka sloga" Nedelišće i učenica Dolores Lovrenčić.
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Obrazloženje izvršenja proračuna
za 2017. godinu
Sveukupno realizirani prihodi i primici s viškom prihoda iz prethodne godine, u 2017. g. ostvareni su sa 26.146.060
kn, a ukupni rashodi i izdaci sa 25.950.421 kn, tako da ostvareni višak prihoda iznosi 195.639 kn.
Najveće učešće u poreznim prihodima sa 91,7 % ima porez na dohodak koji kao najznačajniji izvor prihoda proračuna u sveukupnim prihodima i primicima participira sa 42,6 %.
Pomoći su ostvarene sa 2.419.997 kn i veće su u odnosu na 2016. godinu za 11,7%, a odnose se na:
Tekuće pomoći u iznosu od 1.765.484 kn dobivene su od Ministarstva financija za fiskalno izravnanje (898.586
kn) i za elementarne nepogode (111.252 kn), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zaposlene po programu javnih
radova (refundacija plaća 464.946 kn) i županijskog proračuna za ogrjevna drva (290.700 kn).
Kapitalne pomoći u iznosu od 654.513 kn se odnose na sredstva dobivena od Ministarstva regionalnog razvoja
(233.259 kn), Ministarstva turizma (64.350 kn), Ministarstva graditeljstva (50.000 kn), Županijske uprave za ceste (156.904 kn) te Savjeta za nacionalne manjine (150.000 kn).
Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 3.646.473 kn odnose se na primitke od povrata zajmova po kreditnoj liniji poduzetničkih projekata žena i mladih iz 2004. godine (5.116 kn) i na ostatak kredita Privredne banke Zagreb za plaćanje situacija izgradnje infrastrukture Gospodarske zone Goričica i asfaltiranje ulica nakon izgradnje kanalizacije (3.641.358 kn).
OSTVARENJE
2016. g. (kn)

PLAN
2017. g. (kn)

OSTVARENJE
2017. g. (kn)

INDEKS
2017./PLAN

INDEKS
2017./2016.

1. Prihodi od poreza

12.888.630

12.152.000

12.147.854

99,97%

94,25%

a) Porez na dohodak

12.058.526

11.205.000

11.142.832

99,45%

92,41%

b) Porez na imovinu

484.328

721.000

769.327

106,70%

158,84%

c) Porezi na robu i usluge

345.776

226.000

235.695

104,29%

68,16%

2. Pomoći

2.166.725

2.191.350

2.419.997

110,43%

111,69%

a) Tekuće pomoći

1.546.006

1.427.000

1.765.484

123,72%

114,20%

620.719

764.350

654.513

85,63%

105,44%

3. Prihodi od imovine

2.421.714

2.283.000

2.183.912

95,66%

90,18%

4. Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima

3.778.254

3.640.000

3.512.000

96,48%

92,95%

109.287

28.000

36.113

128,97%

33,04%

400

12.000

6.600

55,00%

1.650,00%

7. Prihodi od prodaje nefinac. imovine

790.106

2.533.866

1.014.459

40,04%

128,40%

a) prihodi od prodaje zemljišta

651.620

2.463.866

946.715

38,42%

145,29%

b) prihodi od prodaje proizv. imovine

138.486

70.000

67.744

96,78%

48,92%

11.370.666

3.671.358

3.646.473

99,32%

32,07%

12.024

30.000

5.116

17,05%

42,55%

11.358.642

3.641.358

3.641.358

100,00%

32,06%

0

1.164.027

1.178.652

-

-

-8.832

0

0

-

-

33.516.950

27.675.600

26.146.060

94,47%

78,01%

VRSTA PRIHODA

b) Kapitalne pomoći

5. Prihodi od od donacija, prodaje proizv. i roba te pruženih usluga
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

8. Primici
a) primici od povrata zajmova
b) krediti
9. Višak prih. Iz preth. god.
9. Manjak prih. Iz preth. god.
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

Ukupni iznos rashoda u 2017. godini je 25.950.421 kn, a najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine u iznosu od 6.526.484 kn (sanacija ulica nakon izgradnje kanalizacije, rekonstrukcija Glavne
ulice u Pretetincu i izgradnja pješačke staze, groblje Nedelišće i dr).
Pomoći i ostali rashodi ostvareni su sa 6.524.445 kn, a najviše se odnosi na tekuće donacije u novcu (dječji vrtići, vatrogasna zajednica općine, javna vatrogasna postrojba, udruge građana, sportske udruge, kulturne udruge,
zaštita i spašavanje i dr.). Za kapitalne donacije i pomoći u 2017. godini isplaćeno je 355.000 kn, a za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je 155.968 kn.
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 643.886 kn, a najviše se odnose na Dom kulture
Trnovec (122.615 kn), pješačku stazu u G. Kuršancu (173.398 kn) i na rekonstrukciju UK7 u Pretetincu (328.167 kn)
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 1.460.526 kn, a odnose se na otplatu kredita u Addiko banci
(kredit otplaćen u 6. mjesecu 2017. godine) i u Privrednoj banci Zagreb (otplata kredita je započela u 4. mjesecu 2017. g.).
OSTVARENJE
2016. g.

PLAN
2017. g. (kn)

OSTVARENJE
2017. g. (kn)

INDEKS
2017./PLAN

INDEKS
2017./2016.

1. Rashodi za zaposlene

4.003.175

4.383.000

4.239.713

96,73%

105,91%

2. Materijalni rashodi

6.343.219

5.891.000

5.054.226

85,80%

79,68%

3. Financijski rashodi

110.929

640.500

626.640

97,84%

564,90%

869.402

976.000

874.501

89,60%

100,59%

5. Pomoći i ostali rashodi

7.030.324

6.761.000

6.524.445

96,50%

92,80%

6. Rashodi za proizv. dug. imov.

12.697.832

6.674.100

6.526.484

97,79%

51,40%

7. Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini

644.042

888.000

643.886

72,51%

99,98%

8. Izdaci za financ. imovinu i otplatu zajmova

704.032

1.462.000

1.460.526

99,90%

207,45%

32.402.954

27.675.600

25.950.421

93,77%

80,09%

VRSTA RASHODA

4. Nakn. građan. i kućanst.

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

Gospodarska zona Goričica Nedelišće
U najvrjednija ulaganja na prostoru općine Nedelišće svakako se ubraja
formiranje i izgradnja Gospodarske zone Goričica u Nedelišću, u kojoj je
devet od deset parcela već prodano. U prvoj fazi opremanja zone izgrađena je prometnica s oborinskom odvodnjom te paralelno vodovodna i kanalizacijska mreža, sveukupne vrijednosti 3.282.783,00 kn.
Ti su radovi dovršeni u ožujku 2017. godine da bi potom Međimurje plin započeo izgradnju plinovoda u zoni i spoj na magistralni
plinovod u samom Nedelišću, kod
plinske stanice MRS u Varaždinskoj ulici (uz državnu cestu DC3),
u vrijednosti 776.154,71 kn. Napa-

janje električnom energijom omogućeno je izgradnjom trafostanice s priključnim vodom, investicije
HEP Elektre Čakovec u vrijednosti
1.046.659,84 Kn.
Tijekom prošle godine pripremljena je tehnička dokumentacija
za izgradnju pješačko-biciklističkih

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

staza i uređenje zelenog pojasa, kao
druge faze prometne infrastrukture u zoni, za što je ishođena i Građevinska dozvola. Ta investicija je zajedno s izgradnjom javne rasvjete,
DTK mreže i dijela cestovnog prilaza prijavljena na poziv Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta
kao projektni prijedlog za financiranje u okviru Operativnog programa
“Konkurentnost i kohezija 2014. 2020. za financiranje iz Europskog
fonda za regionalni razvoj.
Pripremljena je tehnička dokumentacija za izgradnju pristupne
ceste Gospodarskoj zoni Goričica
koja predviđa izgradnju priključka
na državnu cestu DC3 na način da se
cesta s obje strane proširi trakama
za skretanje, uključivanje i isključivanje iz prometa. Vrijednost tih radova procijenjena je na 1,8 milijuna
kn, a financirat će ih Hrvatskih cesta s obzirom da je Općina Nedelišće prijavila taj projekt u Program
gradnje infrastrukturnih građevina
Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb.
Veličina građevinskih parcela u
zoni Goričica je od 11.375 do 19.955
metara kvadratnih. Cijena po kvadratu je 63,00 kn, a za prodaju je
preostala još jedna parcela.
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Rekonstrukcija i građenje pješačkih staza
u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici
U roku dvije godine kompletno će se izgraditi pješačke staze u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću. Preciznije, rekonstrukcija vrijedna
997.747,00 kuna započela je na istočnoj strani Varaždinske ulice, od Vrtne
do izlaza iz Nedelišća u smjeru Pušćina.
Takav raspored radova razlog
ima u činjenici da je Međimurje plin d.o.o. izvodio rekonstrukciju kućnih priključaka i postojećeg
plinskog niskotlačnog razvoda sve
do Gospodarske zone Goričica. Ti
su radovi stajali 406 tisuća kuna, a
prije njih Međimurske vode d.o.o.
su izvele rekonstrukciju vodovodne
mreže i kućnih priključaka vrijednu
590 tisuća kuna.

travnja 2018. Isti modalitet gradnje
pješačkih staza će se nastaviti i dalje
pa će iduća faza biti ona na potezu
od Vatrogasnog doma, uz groblje do
izlaza iz Nedelišća u smjeru Čakovca, nakon što Međimurje plin i Međimurske vode krenu s rekonstrukcijom svoje infrastrukture. Pješačke
staze u Varaždinskoj i Čakovečkoj

Na taj način se izgradnja pješačke
staze u dijelu Varaždinske ulice, vrijedna 997.747,00 kn, nadovezala na
prethodne radove. Izvedba je povjerena tvrtki Štefulj MS d.o.o. iz Pušćina koja je posao obavila do konca

ulici planirane su za izvođenje uz
postojeće stambene, gospodarske i
poslovne objekte i njihove ograde, a
od kolnika državne ceste D3 odvajaju se zelenim pojasom. Sveukupno
će u obje ulice biti izgrađeno 4.366
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metara pješačkih staza, procijenjene vrijednosti 7,3 milijuna kuna.
Prema projektu tvrtke Agilis d.o.o.
iz Zagreba završni sloj staza će biti u
asfaltnim ili betonskim elementima
(opločnicima).
Program rekonstrukcije pješačkih staza u Varaždinskoj ulici i Čakovečkoj ulici, Općina Nedelišće,
prijavila je prošle godine Upravi za
upravljanje EU fondom za ruralni
razvoj Ministarstva poljoprivrede,
na natječaj koji je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“.
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Projekt povećanja energetske
učinkovitosti zgrade dječjeg vrtića
“Zvončić” Nedelišće
Nakon što je koncem 2017. godine Općina Nedelišće ugovorila radove izvođenja projekta povećanja energetske učinkovitosti zgrade dječjeg vrtića „Zvončić“ u Nedelišću, započeli su radovi na sanaciji i poboljšanju energetske učinkovitosti objekta izgrađenog 1990., s dogradnjama 1996. i 1998. godine.
Za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade vrtića predložena
je rekonstrukcija vanjske ovojnice
zgrade, toplinska izolacija, izolacija stropova i zamjena postojeće aluminijske stolarije novom.
Ukupna ugovorena vrijednost
projekta je 1.202.640,38 kn, a radove izvodi „Građevinarstvo“ Stipić iz Zagreba. Općina Nedelišće
kao osnivač vrtića „Zvončić“ ovaj
projekt uvelike ostvaruje zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih
fondova (ESIF). Ugovor o dodjeli sredstava sklopila je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog
uređenja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nakon javljanja na Javni poziv prema kojem je Općini dodijeljeno
614.499,55 kn za ovu svrhu.

Kako bi osigurala veći iznos bespovratnih sredstava za projekte financirane iz ESIF-a u financijskom
razdoblju 2014. - 2020. Općina Nedelišće prijavila je i radove sanacije zgrade vrtića koji se ne odnose
na energetsku učinkovitost zgrade.
Riječ je o javljanju na Javni poziv o
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dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na
regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.
godinu, u čemu je bila uspješna te
je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU sklopila ugovor
o dodjeli bespovratnih sredstava u
visini 266.518,53 kn.
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Komunalna infrastruktura

Izgradnja sustava odvodnje u sklopu
projekta “Aglomeracija Čakovec”
Po završetku izgradnje sustava
odvodnje u sklopu projekta „Aglomeracija Čakovec“, u naseljima općine Nedelišće uređene su i prometnice. Sustav odvodnje u Dunjkovcu i
Pretetincu izgrađen je kao razdjelni,
dok je u Črečanu, Gornjem Kuršancu, Gornjem Hrašćanu, Macincu, Pu-

šćinama, Trnovcu i Paragu izgrađen
za odvodnju sanitarno-fekalnih voda.
Vrijednost ulaganja u infrastrukturne projekte aglomeracije na području općine Nedelišće u 2017. godini,
prema podacima Međimurskih voda
d.o.o., iznosila je 3.623,963,70 kn. U
sklopu radova na sustavu za odvod-

nju, Općina Nedelišće i tvrtka Tegra
d.o.o. Čakovec sklopile su ugovor o radovima na sanaciji ulica u naseljima, u
vrijednosti 10.443,531,61 kn. Ti radovi
su izvedeni tijekom 2017. godine, a u
veljači ove godine izvršena je primopredaja radova na sustavu odvodnje
otpadnih voda s Hrvatskim vodama.

MO GORNJI KURŠANEC
Nakon izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda po ulicama
Gornjeg Kuršanca, sanirani su kolnici nerazvrstanih cesta u vrijednosti 1.445.381,46 kn. Izrađena je i

MO ČREČAN

U središtu Črečana, uz županijsku cestu LC20014, Općina Nedelišće prodaje četiri
građevinske parcele za stambenu namjenu ili pomoćne
građevine, no umjesto stambenih mogu se graditi i poslovne
građevine ili kompleks s obje
funkcije. Uz već postojeću potrebnu komunalnu infrastrukturu, cijena zemljišta je 30 kn
po kvadratnom metru, a kupiti
se može putem javnog nadmetanja na licu mjesta. Zainteresirani kupci trebaju se javiti u
Ured Općine radi dogovora, uz
opasku da se zemljište plaća u
roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se
uračunava u cijenu zemljišta,
a uknjižbu i porez na promet,
dakako, plaća kupac koji je uspio na nadmetanju.

tehnička dokumentacija za rekonstrukciju pješačke staze u Ulici Josipa bana Jelačića u Gornjem Kuršancu u vrijednosti 14.125,00 kn, prema
kojoj je ishođena građevinska dozvola te su u studenom 2017. godine izvedeni radovi rekonstrukcije
staze uz županijsku cestu ŽC2020 i
obnove kolnika. Radove u vrijednosti 531.224,75 kn izvela je čakovečka
Tegra d.o.o., jednako kao i radove na
sanaciji oborinske odvodnje u istoj
ulici vrijedne 333.148,06 kn.
Javna rasvjeta je također tema
kojom se bavi općinsko vodstvo pa
je za naselje izrađena tehnička dokumentacija za izvedbu javne rasvjete uz državnu cestu D3 u Čakovečkoj ulici u iznosu od 15.000,00
kn. Dokumentaciju je izradila tvrtka

MO GORNJI HRAŠČAN

Dovršena je sanacija kolnika nerazvrstanih cesta nakon
izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda po ulicama čija je vrijednost iznosila
103.155,59 kn.
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MBT d.o.o. iz Macinca, a za zahvat je
ishođena Građevinska dozvola prema kojoj je planirano postavljanje
javne rasvjete po fazama. Započeli
su radovi prve faze čija je ugovorena
vrijednost 63.385,00 kn. Savjet za
nacionalne manjine Republike Hrvatske dodijelio je sredstva u visini
80.000,00 kn za programe stvaranja
materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine.
Sredstva su iskorištena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu tehničke dokumentacije
za uređenje uličnog koridora dijela Zrinske ulice i eventualnu izvedbu zemljanih radova na pristupnom
putu prema tom dijelu Gornjeg
Kuršanca.
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MO NEDELIŠĆE
Od Vrtne ulice do izlaza iz naselja, na istočnoj strani Varaždinske
ulice u Nedelišću, nakon postavljanja spojnog plinovoda za Gospodarsku zonu Goričica, u rujnu 2017.
izvedeni su radovi na rekonstrukciji postojećeg plinskog niskotlačnog
razvoda i kućnih priključka, vrijedni 429.000,00 kuna. U listopadu i
studenom pak je rekonstruirana

dionica vodovodne mreže i kućnih
priključaka u ukupnoj vrijednosti
590.570,18 kuna. Nakon toga je rekonstruirana pješačka staza i kolni prilazi u toj ulici, u vrijednosti
997.747,00 kuna. Radove koji su trajali do travnja o.g. izvela je tvrtka
Štefulj MS d.o.o. iz Pušćina.
Izrađen je i Urbanistički plan
„Zavrtje“ pa je napravljena geodetskog snimka područja i idejna tehnička dokumentacija za prometnice, zajedno s oborinskom
odvodnjom te glavni projekt za ulične koridore. Riječ je o poslovima
vrijednim 161.330,00 kn. Također,
za dio Nedelišća je prema Urbanističkom planu „Zavrtje“ dovršen višegodišnji postupak prijenosa dijela
urbanističkog plana u narav. Općina Nedelišće je sudjelovala u finan-

MO PRETETINEC
Čakovečka Tegra d.o.o. je izvela
radove rekonstrukcije glavne prometnice, s oborinskom odvodnjom
i pješačkom stazom u Pretetincu.
Radovi su započeli u ožujku prošle godine, a vrijednost im je dosegla
iznos od 1.069.719,05 kn. U proljeće
2017. započeli su radovi na izgradnji pješačke staze uz glavnu prometnicu, u ugovorenoj vrijednosti
od 493.734,63 kn. Ukupna ugovorena vrijednost radova na prometnici
s izgradnjom pješačke staze iznosila
je 1.795.128,67 kn.

Hrvatske vode su u suradnji s Općinom Nedelišće ishodile Građevinsku dozvolu za Zapadni obodni
kanal naselja Pretetinec, građevinu vodne infrastrukture za koju su
obavile i imovinsko-pravne poslove vezane uz sređivanje zemljišnih

knjige na česticama kojima prolazi kanal. Početkom 2017. započelo
je izmještanje magistralnog vodovoda i izvedba propusta na dionici gdje
kanal presjeca puteve u vlasništvu
Općine Nedelišće. Ukupna dužina
kanala je 1.291,13 metara, vrijednost
radova dovršenih u studenom prošle
godine je 1.250.000,00 kn, a investitor su bile Hrvatske vode. Prekinut
je dotok vode sa zapadnog dijela oranica, koja se slijevala u naselje za jakih padalina, obavljeni su završni zemljani radovi na uređenju pojedinih
dijelova puteva uz kanal i izdavanje
uporabne dozvole za građevinu.
Istovremeno je bila započeta rekonstrukcija odvojka glavne ulice u
Pretetincu, duljine cca 158,00 metara, od kućnog broja 70 do 82. Radove je također izvela Tegra d.o.o.,
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ciranju uređenja zemljišta za formiranje čestica uličnih koridora i
građevinskih čestica za individualnu stambenu izgradnju uz te koridore. Vrijednost usluge iznosila je
200.510,84 kn. U Nedelišću je također izvedena sanitarna kanalizacija vodocrpilišta Nedelišće u iznosu
od 107.445,26 kn te dovršena rekonstrukcija Magistralnog vodovoda
Nedelišće - Savska Ves u drugoj fazi.

MO DUNJKOVEC

Tvrtka Rescon d.o.o. Čakovec je za dio Glavne ulice
u Dunjkovcu izradila projekt
pješačko-biciklističke staze do
naselja Slakovec. Općina Nedelišće njegovu realizaciju očekuje u sklopu Programa sa Županijskom upravom za ceste
Međimurske županije tijekom
ove godine. Prema tehničkoj
dokumentaciji i lokacijskoj dozvoli za formiranje građevinske
čestice uličnog koridora UK6
u dijelu naselja, za koji je izrađen Detaljni plan uređenja „Ciglenice“, izrađen je i parcelacijski elaborat cijepanja čestica u
k.o. Dunjkovce. Zainteresiranim strankama je DPU Ciglenice već predočen.

a vrijednost je iznosila 312.873,99
kn. Rekonstrukciju ulice je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU iznosom od
100.000,00 kn. Za preljevne vode iz
naselja Pretetinec izgrađen je spoj
na sustav za oborinsku odvodnju
naselja Dunjkovec. Vrijednost radova bila je 197.125,00 kuna, od čega
je sam priključak stajao 160.608,62
kn. Radove je obavila Međimurska
hidrogradnja d.o.o. Čakovec.
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MO PARAG
Na temelju odredbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma
za razdoblje 2013. do 2020. godine i
Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije, iz državnog proračuna je u svrhu ostvarivanja kulturne autonomije romske nacionalne
manjine u naselju Parag tijekom
2017. godine doznačeno 150.000,00
kn. Sredstva su iskorištena za izradu
projektne dokumentacije za izgradnju Doma kulture u Paragu, koji će
se koristiti za djelovanje udruga i
ustanova romske nacionalne manjine. Projektna dokumentacija je
dovršena, ishođena je lokacijska dozvola te je potrebno ishoditi i građevinsku dozvolu. Dom kulture Parag

bi, kao građevina društvene namjene, imao višenamjensku svrhu za
stanovnike. Bit će podijeljen na dvije etaže, s tim da će u prizemlju biti
ambulanta opće medicine s pratećim sadržajima, zatim polivalentna
dvorana sa spremištem za okupljanje (do 120 sjedećih mjesta), zatim

za različite kulturne aktivnosti, manje sportske sadržaje, dva uredska
prostora koja se mogu spojiti u jedan za manja okupljanja i sanitarije. Potkrovlje zasad nema specificiranu namjenu. Za djecu je u Paragu
uređeno igralište i postavljena igrala, za što je utrošeno 23.000,30 kn.

MO TRNOVEC

U Trnovcu je obnovljena fasada na Domu kulture u vrijednosti 131.730,84 kn. Izrađuje se tehnička dokumentacija za gradnju
objekta infrastrukturne namjene,

točnije oborinske odvodnje na katastarskim česticama broj 864/1,
864/2, 864/3, 768/1, 780 i 930 k.o.
Trnovec, što je u naravi prometnica
LC-20056 Trnovec - Macinec.

MO SLAKOVEC

U Slakovcu je izgrađen produžetak vodovodne mreže u predjelu Gobanček, u vrijednosti 54.173,57kn.

Također, izrađena je tehnička dokumentacija i izgrađen produžetak
vodovodne mreže za predio Puščak
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.

MO PUŠĆINE

Izgradnja pješačke staze u
Pušćinama jedan je od prioriteta, zbog čega je u tijeku ishođenje posebnih uvjeta građenja u
Čakovečkoj ulici. Dobiveno je i
očitovanje Mjesnog odbora Pušćine za taj projekt. Za održavanje postojećih elektro-energetskih objekata u Pušćinama
utrošeno je 185.000,00 Kn.
u vrijednosti 49.420,00 kn. U istom
je predjelu produžena kanalizacijska mreža, a radovi su bili vrijedni
95.015,29 kn. Na kanalu Goričica u
Slakovcu izgrađen je propust s potrebnim potpornim zidovima kao
zaštita kanala od erozije. Sanirana
je i ta dionica puta u šljunčanom zastoru u vrijednosti od 25.000,00 kn.
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Dan antifašističke borbe
u općini Nedelišće
U povodu Dana antifašističke borbe, koji se obilježava 22. lipnja, u srijedu 21. lipnja čelništvo
Općine Nedelišće, predvođeno načelnikom Darkom Daniom i njegovim zamjenikom Nikolom Novakom te predsjednikom Općinskog
vijeća Ljudevitom Bošćakom, zajedno s članovima Općinskog vijeća i predstavnicima vijeća mjesnih
odbora te političkih stranaka, kao
i članovima Udruge antifašističkih
boraca, položilo je vijence i svijeće u prigodi praznika. Vijenac i svijeće najprije su položeni kod spomen-obilježja sudionicima NOB-a
i antifašističkog pokreta u II. svjetskom ratu u parku u središtu Nedelišća gdje se okupljenima prigodno
obratio predstavnik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije i udruge Josip
Broz. Okupljeni su se zatim uputili do spomen-poprsja narodnog heroja Mirka Bukovca ispred zgrade
školske sportske dvorane u Nedelišću gdje su također položili vijenac
i svijeće, dok je svim građanima čestitku povodom Dana antifašističke
borbe uputio načelnik Darko Dania.
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U općini Nedelišće obilježen
Dan državnosti

Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske u petak 23. lipnja predstavnici Općine Nedelišće na čelu s
načelnikom Darkom Daniom, njegovim zamjenikom Željkom Kacunom i predsjednikom Općinskog vijeća Ljudevitom Bošćakom, zajedno
s pojedinim članovima Općinskog
vijeća i predstavnicima vijeća mjesnih odbora te političkih stranaka,
predstavnicima Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Općine Nedelišće i članovima obitelji poginulih položili su
vijence i svijeće u prigodi praznika.
Vijenac je položen kod spomenobilježja braniteljima domovine
Hrvatske 1991. - 1995., podignutog
kod zgrade sjedišta Općine u Nede-

lišću. Kod spomen-obilježja i podno
spomen-ploče stradalim hrvatskim
braniteljima s područja općine Nedelišće upaljene su i svijeće.
Predsjednik Općinskog vijeća Lj.
Bošćak tom je prilikom okupljene
podsjetio na važnost ovog državnog
praznika kojim se spominje povijesne sjednice Hrvatskog sabora 25.
lipnja 1991. godine na kojoj je pokrenut postupak razdruživanja od
ostalih jugoslavenskih republika na
temelju odluke građana Republike
Hrvatske iskazane na prethodnom
referendumu. Na istoj je sjednici Sabor donio i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Načelnik Općine
Nedelišće Darko Dania pozvao je na
minutu šutnje za sve poginule koji
su položili živote za slobodnu Hrvatsku, te je svim građanima čestitao Dan državnosti.
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Proslavljeni Dan pobjede
i domovinske zahvalnosti i
Dan hrvatskih branitelja
U prigodi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana
hrvatskih branitelja (5. kolovoza),
održan je u petak 4. kolovoza čin polaganja vijenca i paljenja svijeća kod
spomen-obilježja i spomen-ploče
hrvatskim braniteljima u Nedelišću.
U ime Općine Nedelišće sudjelovali su zamjenici općinskog načelnika Željko Kacun i Nikola Novak
i vijećnici Općinskog vijeća, a kao i
svake godine pridružili su se članovi
Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - Ogranak Nedelišće,
članovi obitelji stradalih branitelja,
predstavnici vijeća mjesnih odbora
i političkih stranaka i drugi građani.
Vijenac je kod obilježja u spomen
braniteljima domovine Hrvatske
1991.-1995. položilo izaslanstvo Općine Nedelišće, a svijeće su kod obilježja i kod spomen-ploče šestorici
stradalih hrvatskih branitelja položili njihovi suborci i članovi obitelji.
Nazočni su minutom šutnje odali počast svim stradalim hrvatskim
braniteljima koji su nesebično i požrtvovno sudjelovali u obrani i oslobađanju Hrvatske. U ime Općine
Nedelišće zamjenik načelnika Željko Kacun podsjetio je nazočne na
događaje početkom kolovoza 1995.
godine kada su hrvatski branite-

lji u vojno-redarstvenoj akciji Oluja
oslobodili okupirana područja, porazili ideju velikosrpske države te
povratili područja u ustavno-pravni
poredak Republike Hrvatske. U toj
akciji Hrvatske vojske sudjelovalo
je i dvadesetak branitelja s područja
općine Nedelišće. Zamjenik načelni-
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ka kazao je kako je potrebno iskazati
zahvalnost hrvatskim braniteljima
koji su u tome sudjelovali, a osobito onima koji su položili svoj život za
slobodu svoje domovine. Svim građanima Općine Nedelišće čestitao je
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
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U općini Nedelišće obilježen
Dan neovisnosti Republike Hrvatske
Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomenika braniteljima domovine Hrvatske 1991.-1995. i spomen ploče poginulim braniteljima
na zgradi općinske uprave u Nedelišću obilježen je Dan neovisnosti Republike Hrvatske u Općini Nedelišće.
U nazočnosti vijećnika Općinskog vijeća i članova Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata iz Nedelišća, zajednički vijenac
i svijeće u petak 6. listopada položilo je njihovo izaslanstvo.
Okupljeni, među kojima su bili i
predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak te načelnik Darko Dania i njihovi zamjenici, potom su
minutom šutnje odali počast svim
poginulim, nestalim i stradalim hrvatskim braniteljima koji su pridonijeli konačnom osamostaljenju domovine Hrvatske. Prigodnu
riječ s čestitkom u prigodi praznika povodom Dana neovisnosti svima okupljenima i građanima Općine Nedelišće uputio je zamjenik

načelnika Željko Kacun koji je podsjetio kako je u borbi za neovisnost
bilo i žrtava i s područja općine Nedelišće. Dan neovisnosti obilježava se u spomen na ustavnu odluku

Hrvatskog sabora na sjednici 8. 10.
1991., kojom su prekinute sve državno-pravne veze s bivšom SFRJ čime
su stvoreni uvjeti za neovisnost i samostalnost Republike Hrvatske.

Izaslanstvo Općine Nedelišće položilo
uz Sve svete vijenac za pokojne
branitelje i žitelje općine
U prigodi svetkovine Svih svetih i
Dušnog dana u utorak 31. listopada
izaslanstvo Općine Nedelišće položilo je vijenac i zapalilo svijeće kod središnjeg križa na groblju u Nedelišću.

Ujedno su zapaljene svijeće na
grobovima sedmorice branitelja koji su živote nesebično dali za
neovisnost Hrvatske te su svijeće položene i kod spomen-ploča u
Nedelišću i Pušćinama, postavlje-
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nima njima u zahvalnost i sjećanje. Prigodom polaganja vijenca
na groblju u Nedelišću, općinski
načelnik Darko Dania sve je okupljene pozvao na minutu šutnje
u spomen na hrvatske branitelje,
ali i sve pokojne žitelje čiji zemni
ostaci počivaju na tome groblju.
U izaslanstvu Općine Nedelišće,
uz načelnika Daniu bili su i njegovi zamjenici Željko Kacun i Nikola Novak, predsjednik Općinskog
vijeća Ljudevit Bošćak i članovi
Općinskog vijeća, u zajedništvu s
predstavnicima Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Podružnice Nedelišće te članovima obitelji stradalih branitelja.

19

S novih 35 Općina Nedelišće stipendira
ukupno čak 78 studenata
U općinskoj vijećnici u Nedelišću
priređeno je u petak, 2. veljače, potpisivanje ugovora sa 35 novih stipendista koji primaju stipendije od
Općine Nedelišće u akademskoj godini 2017./2018.
Uz općinskog načelnika Darka
Daniu potpisivanju ugovora bili su
nazočni i njegovi zamjenici Željko
Kacun i Nikola Novak, predsjednik
Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak te
Sara Horvat, predsjednica Odbora
za društvene djelatnosti.

Pozdravljajući okupljene studente i njihove roditelje, načelnik Dania
istaknuo je kako Općina Nedelišće
izdvajanjem sredstava za stipendije nastavlja s ulaganjem u obrazovanje jer je to ulaganje u budućnost.
Dodao je kako je Općina Nedelišće
nedavnim izmjenama pravilnika
omogućila da što više mladih može
primati stipendiju, napomenuo je
kako nijedan zahtjev nije odbijen
te je svima zaželio da nakon studija
pronađu posao, osobito na području
Međimurske županije.
Trenutačno su deficitarna zanimanja iz područja medicine – rehabilitacija, radna terapija i psihologija, zatim strojarstva, graditeljstva,
računalstva, te anglistike i germanistike. Općina Nedelišće do aka-

demske godine 2017./2018. imala je aktivne ugovorne obaveze za 43 stipendista.
Kada se tome pribroji 35 novih stipendista, Općina Nedelišće u aktualnoj akademskoj godini stipendira ukupno 78-ero
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studenata. Od novih studenata, 19 ih je u preddiplomskom
studiju ostvarilo pravo na stipendiju prema uspjehu, 14 u
diplomskom prema uspjehu,
a dvoje studenata ostvarilo je
pravo na stipendiju na osnovu
socijalno-imovinskog statusa.
Iz općinskog proračuna za
nove će se stipendiste izdvojiti 216.000 kuna, za postojeće studente 247.000 kuna, odnosno ukupno 463.000 kuna.
Prema broju studenata i iznosu sredstava koja se izdvajaju
za stipendiranje, Općina Nedelišća i dalje prednjači u Međimurskoj županiji.
Mjesečni iznos stipendija
za studij u Zagrebu i ostalim
gradovima u Hrvatskoj iznosi 600 kuna, a za studij u inozemstvu 800 kuna.
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U Nedelišću održan trodnevni
19. sajam ‘MESAP 2017.’
U Nedelišću je u petak 9. lipnja otvoren trodnevni 19. Međunarodni sajam
poduzetništva ‘MESAP 2017.’ koji je trajao do nedjelje 11. lipnja.
U sajamskoj dvorani MESAP-a i
na vanjskim prostorima posjetitelji su mogli razgledati proizvode i
usluge oko 200 izlagača. Ulaz je bio
besplatan, a sajam je radio u petak i
subotu od 9 do 20 sati, te u nedjelju
od 9 do 19 sati.
Svečano otvorenje priređeno je
prvoga dana, nakon čega su organizatori s gostima i uzvanicima te prvim posjetiteljima razgledali izložbene prostore i upoznali izlagače.
Svečanom otvorenju, kojim je i
službeno na sajamskim prostorima
u Nedelišću počeo 19. Mesap, nazočili su mnogobrojni uzvanici, među
kojima su bili međimurski župan
Matija Posavec sa suradnicima, načelnik Općine Nedelišće Darko Dania sa zamjenicima Željkom Kacunom i Nikolom Novakom, zamjenik
župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota, župan Općine Središče ob Dravi Jurij Borko, zamjenik predsjednika Općine
Osečina iz Srbije Nenad Stevanović, predsjednik Županijske komore Čakovec Hrvatske gospodarske
komore Mladen Križaić, predsjednik Županijske obrtničke komore
Boris Lukovnjak, međimurski gradonačelnici i načelnici, direktori
javnih i privatnih tvrtki i ravnatelji ustanova i mnogi drugi. Mesap je
već 19. godinu za redom mjesto gdje

se poduzetnici susreću i razmjenjuju iskustva i predstavljaju svoje proizvode i usluge, pa je sve okupljene najprije pozdravio direktor
MESAP-a V. Kirić, te je posebno zahvalio Ministarstvu gospodarstva,

poduzetništva i obrta koje je ove godine pokrovitelj sajamske manifestacije:
- Mesap je u proteklih 18 godina
prolazio kroz kojekakve faze, bilo je
uspona, a nažalost i padova, no sve je
to bio odraz stanja u gospodarstvu.
Kad je gospodarstvo bilo u plusu to
se odrazilo i na Mesap. Nama je želja
da Mesap i dalje ostane mjesto gdje
će se neposredno susretati ponuđači proizvoda i usluga i njihovi potencijalni kupci i partneri. U tome nam
je potrebna daljnja suradnja institucija koje surađuju s gospodarstve-
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nicima, obrtnicima i OPG-ima jer
uz njihov aktivan angažman Mesap
može samo napredovati, rekao je
Kirić. Zahvalio je Obrtničkoj komori Međimurja koja je kroz dvije godine povećala izlagački prostor za svoje obrtnike čak četiri puta. Pozvao je
sve zainteresirane da posjete Nedelišće i Mesap ovih dana kada se poklopio splet događanja budući da je
u subotu navečer Međimurska popevka a u nedjelju je godišnje župno
proštenje u Nedelišću.
Načelnik Dania izrazio je svima dobrodoščicu na sajam u općinu koja je kroz prošlost bila poznata
po održavanju sajamskih priredbi,
ali i u općinu koja već niz godina
ima mnogo kvalitetnih poduzetnika, te koja uskoro otvara već četvrtu gospodarsku zonu te je izrazio
uvjerenje da će se na području općine osigurati novih 300 radnih mjesta. Zaželio je uspješan nastup svim
izlagačima, a posjetiteljima da pronađu što ih zanima.
Predsjednik OKMŽ Boris Lukovnjak okupljene je pozdravio i u ime
predsjednika HOK-a Dragutina Ranogajca. Istaknuo je kako u hrvatskom gospodarstvu posljednjih deset godina stanje nije najbolje pa
poduzetnicima manjka i snage za
izlaganje na sajmovima. Zaželio je
da Mesap ulaskom u punoljetnost
krene uzlaznom putanjom, čemu
pridonose i međimurski obrtnici
kojih je u odnosu na lani ove godine
dvostruko više. Pritom je napomenuo da se do kraja prošle godine po
prvi put ukupan broj obrtnika u Me-
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đimurju spustio ispod 1.200, te je
zahvalio Međimurskoj županiji što
su zajedno omogućili besplatan nastup obrtnicima na Mesapu, a uz to
i još neke druge usluge za poticanje
razvoja međimurskog obrtništva.
Predsjednik Županijske komore
Čakovec M. Križaić okupljene je pozdravio i u ime predsjednika HGK-a
Luke Burilovića te je organizatorima
čestitao i zahvalio što su zadržali ovu
manifestaciju unatoč teškim i turbulentnim vremenima za hrvatsko gospodarstvo. Mesap je postao brend
međimurskog gospodarskog sajmovanja, a ova priredba dokaz je i primjer uspješne sinergije gospodarstva, lokalne uprave i gospodarskih
insitucija. Izrazio je zadovoljstvo
što brojke pokazuju rast gospodarskih subjekata u Međimurju po broju i poslovanju. Međimurska županija smanjuje nezaposlenost, te bilježi
rast prihoda i izvoza, a ključnu ulogu
u tome ima i sajam koji potiče kreativnost i inovativnost.
Župan Posavec istaknuo je kako
je Mesap važan dio međimurskog
gospodarskog života koji se održao
i u teškim vremenima sa željom da
svakom gospodarstveniku pruži
priliku da pokaže svoje proizvode i
usluge i dođe do svojih krajnjih korisnika. Zaželio je da Mesap i dalje
bude predvodnik kulture sajmovanja kroz organizaciju raznovrsnih
sajmova te da ova dvorana bude
mjesto raznih susreta. Zahvalio je
svim izlagačima, posjetiteljima i organizatorima, pozvao ih da iskoriste
gospodarske prilike koje nudi te je i
službeno otvorio sajam.
Program je upotpunio nastup Pjevačkog zbora Josip Vrhovski iz Nedelišća s nekoliko pjesama, kojem su
svi zaželjeli da se nakon bronce u Veroni i srebra u Tuhelju osvoji i zaslu-

ženo zlato. Na kraju otvorenja članovi Udruge uzgajivača malih životinja
iz Nedelišća simbolično su pustili
golubove na njihov slobodan let. Isti
dan održana je u organizaciji "LAG
Međimurski doli i bregi" radionica
za poduzetnike, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s
temom "Mogućnosti financiranja
projekata iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.". Predstavljen je natječaj za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna
gospodarstva – provedba tipa operacije: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
– sektor stočarstva i peradarstva,
Restrukturiranje, modernizacija i
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor
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voća i povrća, te Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.
U nedjelju je održana Stočarska
izložba Međimurske županije na
kojoj su izloženi konji, ovce i koze.
Popodne je Oldtimer klub Međimurje imao izložbu starih vozila, a
Steyr klub Kog iz Slovenije izložbu
starih traktora Steyr.
Tijekom vikenda nastupili su
tamburaški sastav "Svirci", Mažoretkinje Nedelišća, KUU "Seljačka sloga" Nedelišće i KUD Orehovica, te tamburaški sastav "Od srca do
srca". Tijekom sva tri sajmena dana
priređena je i izložba malih životinja. 'MESAP 2017.' uz hrvatske poduzetnike i obrtnike okupio je izlagače iz Slovenije, Srbije, Mađarske,
Austrije, Njemačke, Italije i Bosne i
Hercegovine.
Na ovogodišnjem MESAP-u oko
200 izlagača na 2000 četvornih metara dvoranskog i 12 tisuća kvadrata
vanjskog izložbenog prostora predstavilo je svoje proizvode i usluge,
uz priliku za poslovne kontakte te
sklapanje novih ugovora. MESAP
ima veliko značenje i za samu Općinu Nedelišće jer je on nastavak jedne dugogodišnje sajamske tradicije
koja traje u ovom kraju.
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Općina Nedelišće novu opremu
civilne zaštite predala na korištenje
vatrogasnim društvima
Primopredaja nove opreme za potrebe civilne zaštite na području općine Nedelišće izvršena je 18.
svibnja 2017. u prostorijama Društvenog doma u Gornjem Hrašćanu.
U ime Općine Nedelišće opremu
u vrijednosti od 30.000 kn predao
je općinski načelnik Darko Dania, a
preuzeli su je predstavnici svih deset općinskih dobrovoljnih vatrogasnih društava u ime Vatrogasne zajednice općine Nedelišće. Okupljeni
vatrogasci razgledali su novu opremu kojom će još kvalitetnije moći
obavljati svoje zahtjevne zadaće na
zaštiti i spašavanju ljudi i imovine,
ali se i uvježbavati za obavljanje tih
zadaća. Nakon primopredaje svojim vatrogasnim vozilima dostavili
su opremu u svoja matična društva.
Ove godine, uz sve redovne potpore lokalnom vatrogastvu, Općina
Nedelišće poduprijela je općinsku
Vatrogasnu zajednicu sa 30.000 kn
kako bi se nabavila nova oprema za
izvršavanje zadaća civilne zaštite.
Svakom od deset društava pripalo
je po 3.000 kn, pa su društva predložila nabavu potrebne opreme.
DVD Črečan, DVD Pretetinec i DVD
Dunjkovec odlučili su se za tlačne
cijevi, DVD Gornji Hrašćan za električne muljne pumpe, DVD Gornji
Kuršanec također za muljnu pumpu, odijelo i jakne za gašenje požara,

DVD Macinec za aparate brentače,
DVD Nedelišće za zaštitne čizme,
DVD Pušćine za agregat i svjetiljke,
DVD Slakovec za električnu muljnu
pumpu i tlačne cijevi, a DVD Trnovec za aparate naprtnjače i trodjelnu razdjelnicu.
Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće Zlatko Marciuš, ujedno predsjednik DVD Nedelišće, izrazio je zadovoljstvo što
se u ovakvim prilikama susreću već
nekoliko godina dodavši da je to pokazatelj dobre suradnje s Općinom
Nedelišće. Naglasio je kako dobrovoljni vatrogasci sudjeluju u obavljanju zadaća civilne zaštite, stoga
je oprema namijenjena i dobrodošla upravo vatrogascima koji djeluju u deset vrlo organiziranih društava na području općine. Zahvalio
je Općini Nedelišće i njezinu načelniku što uvijek ima sluha za potrebe vatrogastva jer bi bez te suradnje
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društva vrlo teško obnavljala svoju opremu. Zahvaljujući toj suradnji unatrag četiri godine obnovljen
je vozni park i nabavljena je znatna
količina nove opreme koja je neophodna na intervencijama, rekao je
Marciuš te zaželio nastavak ove odlične suradnje.
Općinski zapovjednik civilne zaštite Franjo Logožar istaknuo je
kako se kroz protekle godine djelatnost civilne zaštite opremila potrebnom opremom te je izrazio zadovoljstvo što se kroz opremanje
vatrogasaca ujedno pomaže civilna
zaštita na području općine.
Načelnik Dania napomenuo je
kako Općina Nedelišće ovime izvršava svoju zakonsku obvezu o pomaganju civilne zaštite:
- I ovim putem, kao što to često ističemo na vašim skupštinama i susretima, želim naglasiti da
su nam vatrogasci prva i osnovna
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snaga u slučaju bilo kakvih nepogoda i nesreća. To se vidjelo i na onoj
velikoj poplavi koja nas je zadesila prije nekoliko godina, kada su se
spašavanju naših naselja odazvali
upravo vatrogasci. Ovo je možda sitnica prema onome što vaša služba
zaslužuje jer zavrijeđujete i mnogo
više. Općina Nedelišće vatrogastvo
pomaže prema mogućnostima i želim istaknuti da smo proteklih godina imali izvrsnu suradnju. Bili smo
zajedno i na skupštinama i druženjima, ali i na poplavama i intervencijama, koje su nas još više zbližile.
Upravo na takvim intervencijama i
osobno sam osjetio što znači biti vatrogasac, rekao je načelnik koji je i
sam postao vatrogasac.
- Ponosan sam što sam dio vaše
obitelji i što su vatrogastvo i civilna
zaštita u općini Nedelišće na zavidnoj razini zahvaljujući zapovjednicima i vodećim ljudima koji brinu o

tim djelatnostima na način da smo
uistinu primjer drugim lokalnim
sredinama te se ponosimo jednom
od najjačih Vatrogasnih zajednica u
državi, naglasio je načelnik Dania te

zaželio da nova oprema najviše posluži za vježbu, a čim manje za prave
intervencije, no i njima će se u slučaju potrebe pristupiti na najvišoj
mogućoj razini.

Općinsko natjecanje DVD-a Vatrogasne
zajednice Općine Nedelišće
Vatrogasna zajednica Općine Nedelišće organizirala je u subotu 24. lipnja godišnje vatrogasno natjecanje
za dobrovoljna vatrogasna društva s
područja općine.
Riječ je o natjecanju vatrogasnih
seniora, mladeži i podmlatka društava Vatrogasne zajednice Općine
Nedelišće. Natjecanje je održano na
terenima SRC Trate u Nedelišću, a
natjecatelje je bodrila mnogobrojna
publika koja se odazvala i svečanom

proglašenju najboljih i uručenju pokala i medalja, koje su uručili načelnik Općine Nedelišće Darko Dania
i predsjednik VZON Zlatko Marciuš u nazočnosti čelništva općinske Vatrogasne zajednice i sudske
komisije. Prijelazni pokal osvojila je
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muška B ekipa DVD Nedelišće zbog
najboljeg vremena od svih seniorskih ekipi. U kategorijama rezultati
su bili sljedeći: U kategoriji muški
A: 1. Gornji Hrašćan, 2. Nedelišće, 3.
Pušćine, 4. Macinec, 5. Dunjkovec,
6. Trnovec, 7. Pretetinec, 8. Črečan.
U kategoriji žene A: 1. Gornji Hrašćan, 2. Pušćine. U kategoriji muški
B: 1. Nedelišće, 2. Slakovec. U kategoriji žene B: 1. Nedelišće, 2. Slakovec. U kategoriji mladež muški: 1.
Trnovec, 2. Pretetinec, 3. Pušćine,
4. Nedelišće, 5. Gornji Hrašćan. U
kategoriji mladež žene: 1. Nedelišće, 2. Gornji Hrašćan. U kategoriji podmladak muški: 1. Nedelišće 1,
2. Trnovec, 3. Gornji Hrašćan, 4. Pušćine, 5. Nedelišće 2, 6. Macinec. U
kategoriji podmladak žene: 1. Pretetinec, 2. Gornji Hrašćan, 3. Slakovec, 4. Macinec.
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Aktivnosti DVD-a Nedelišće u 2017.
Članstvo

Dobrovoljno vatrogasno društvo
Nedelišće trenutno broji 62 aktivna
člana od čega je 11 ispitanih vatrogasaca, 14 vatrogasaca I. klase, 5 vatrogasnih dočasnika, 8 vatrogasnih
dočasnika I. klase, 4 vatrogasna časnika, 11 vatrogasnih časnika I. klase i 4 počasna viša vatrogasna časnika. U našim redovima imamo i 9
članova koji posjeduju specijalnost
za zaštitu dišnih organa, 3 člana sa
završenim tečajem prve pomoći, 1
član je predavač voditeljima vatrogasne mladeži te 2 člana imaju položeni ispit za voditelja vatrogasne
mladeži. Trenutno 13 operativnih
članova posjeduje važeće liječničko uvjerenje za obavljanje poslova
s posebnim uvjetima rada – vatrogasca. Svoje članove redovito šaljemo na vatrogasne tečajeve s ciljem
usvajanja novih znanja i postizanja
visoke razine stručnosti članstva
što potvrđuju i priznanja i diplome
koje ćemo i danas dodijeliti. Posebno smo ponosni i na čak 44 člana vatrogasne mladeži i djece.

Natjecateljska sezona

Nastavljajući trend bivšeg zapovjednika Tomislava Mikolaja, natjecateljske ekipe su pod budnim
okom novog zapovjednika Darija
Posavca nastavile s redovitim uvježbavanjem i postizanjem izvrsnih rezultata na natjecanjima. Prošle je
godine poseban naglasak stavljen
na radu s najmlađim članovima.
Naših 7 natjecateljskih ekipa sudjelovalo je na 6 vatrogasnih natjecanja kroz proteklu godinu. Najmlađi članovi pod voditeljstvom

mentora Tatjane Bašek, Maje Petek,
Ivone Topolnjak i Vedrana Špiranca
sudjelovali su na Županijskom vatrogasnom natjecanju mladeži održanom u Domašincu (4 ekipe), 4.
Kupu Vratišinca za mladež i pomladak (4 ekipe), 30. Memorijalu Smrtić-Možanić u Gornjem Kuršancu
(2 ekipe) te Igrama vatrogasne mladeži koje se tradicionalno održavaju u Žiškovcu (6 ekipa). Na svim natjecanjima ostvarili su vrlo dobre
rezultate te se barem jedna od ekipa plasirala među prve 3 najbolje na
pojedinom natjecanju.
Sve natjecateljske ekipe bile su
najuspješnije na Općinskom vatrogasnom natjecanju održanom pod
našim domaćinstvom 24. lipnja na
stadionu Trate. Na navedenom smo
natjecanju sudjelovali sa svih 7 natjecateljskih ekipa. Ekipe “djecamuški I” i “mladež-žene” osvojile su 1. mjesto, ekipa “djeca-muški
II” osvojila je 5. mjesto, dok je ekipa
“mladež-muški “ osvojila 4. mjesto u
svojoj kategoriji. Seniorska muška
“A” ekipa osvojila je 2. mjesto, dok su
muška “B” i ženska “B” ekipa osvojile 1. mjesto u svojim kategorijama
te su svojim izvrsnim rezultatima
osvojili pravo nastupa na Županijskom vatrogasnom natjecanju.
Županijsko vatrogasno natjecanje održalo se 1. srpnja u Dunjkovcu gdje je najbolji rezultat postigla
ženska “B” ekipa osvojivši 2. mjesto
u svojoj kategoriji.
Od ostalih natjecanja sa seniorskim ekipama, valja spomenuti sudjelovanje muške “A” i ženske “B”
ekipe na 30. Memorijalu “SmrtićMožanić” u Gornjem Kuršancu gdje
je muška “A” ekipa osvojila 3. mje-

Općinsko vatrogasno natjecanje na Tratama
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sto, a ženska “B” ekipa 1. mjesto u
svojoj kategoriji. Povodom ostvarenih rezultata, koristimo priliku da i
ovaj put još jednom uputimo čestitke svim članicama ženske “B” ekipe
i njihovu mentoru Siniši Maku na
postignutim rezultatima te se nadamo da isti neće izostati niti u razdoblju koje je pred nama.
Posebno još jednom ovdje želimo zahvaliti svim članovima na
vlastitom doprinosu u organizaciji Općinskog vatrogasnog natjecanja koje smo prema mišljenju svih
sudionika odradili zaista vrhunski
i profesionalno, na visokom organizacijskom nivou te smo pokazali da
smo spremni organizirati i provesti
puno veća natjecanja što ćemo svakako i učiniti.
Intervencija ispumpavanja vode kod
podvožnjaka na zaobilaznici

Intervencije

Što se tiče intervencija, Društvo
je u 2017. godini zabilježilo čak 24
intervencije čiji broj i složenost iz
godine u godinu sve više raste.
Intervencije se odnose na 1 intervenciju ispumpavanja vode, 9 intervencija gašenja požara smeća, trave i niskog raslinja, po 1 intervencija
gašenja požara obiteljske kuće i automobila i 2 intervencije spašavanja
životinja. Bilježimo i 1 intervenciju
uklanjanja drveća s prometnice nakon nevremena. Prošle smo godine
u 9 navrata brinuli o osiguranju na
javnim priredbama i okupljanjima.
Naša su 2 člana, Dragutin Topolnjak i Vedran Špiranec, zajedno sa
pripadnicima JVP Čakovec u srpnju
interventno sudjelovali u gašenju
požara kod Splita. Također, zapovjednik Društva Dario Posavec bio
je 2 tjedna na dislokaciji na otoku
Ugljanu. Ovime smo, nakon poplave
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Dragutin Topolnjak i Vedran Špiranec u
gašenju požara kod Splita

u Gunji gdje smo aktivno sa vlastitim kadrovima i tehnikom sudjelovali u sanaciji terena nakon poplave, ponovno pokazali i dokazali da
smo spremni sudjelovati i u vrlo složenim intervencijama, ne samo na
području Nedelišća i okolnih naselja, već na području cijele Republike Hrvatske. Još jednom velika hvala svim spomenutim članovima.

Vatrogasne aktivnosti

Godinu smo započeli sudjelovanjem u akciji Općine Nedelišće
“Više cvijeća, manje smeća” sa 15tak članova gdje smo tradicionalno
svoj doprinos dali u čišćenju našeg
mjesta od smeća. U sklopu akcije
dodatno smo uredili kontejnere i
okoliš vatrogasnog poligona u Doliču. Mjesec zaštite od požara započeli smo centralnom proslavom
dana Svetog Florijana gdje smo zajedno sa svim vatrogascima iz naše
Općine prisustvovali Svetoj misi za
sve žive i preminule vatrogasce kod
kapelice Svetog Florijana u Nede-

lišću. Za najmlađe stanovnike naše
Općine, krajem svibnja organizirali smo sada već tradicionalnu pokaznu vježbu u Dječjem vrtiću “Zvončić”. Tokom godine nastavljena je i
suradnja s Dječjim vrtićem “Zvjezdica”, a u razgledavanje spremišta
i vatrogasne opreme je krajem studenog došao i dio učenika Osnovne
škole Nedelišće.
Mjesec zaštite od požara iskoristili smo i za kompletan pregled
hidrantske mreže u našem mjestu
gdje smo ažurirali detaljan grafički
prikaz kompletne mreže te evidentirali eventualne nedostatke. Također, svim su mještanima Nedelišća
podijeljeni edukativni letci s osnovnim informacijama o tome kako
preventivno djelovati i spriječiti nastajanje požara te kako postupiti u
slučaju da on ipak nastane.
Sredinom kolovoza smo na vatrogasnom poligonu u Doliču bili
domaćin tradicionalnog Memorijala “Damiš”. Susret s našim prijateljima iz DVD-a Strahoninec i
Mačkovec protekao je u sportskim
natjecanjima, druženju i razmjeni iskustava što svakako nastojimo
održavati iz godine u godinu.
Prošle smo godine sudjelovali i
na proslavi godišnjice osnutka prijateljskog vatrogasnog društva iz
Jablana.

Vatrogasna oprema
i imovina

Uz stručno usavršavanje i brigu za svoje članove, Društvo veliku
pažnju posvećuje kupovini i održavanju vatrogasne opreme. Od zna-

Proslava Svetog Florijana
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čajnih investicija prošle godine svakako treba izdvojiti obnavljanje i
servis navalnog vozila sa visokotlačnim sklopom u ukupnom iznosu 25.000,00 kuna. S obzirom na dotrajalost, potrebno je bilo generalno
obnoviti postojeće spremište koje je
sada, zbog potrebe za dodatnim prostorima za smještaj opreme, dodatno prošireno na prostorije u kojoj je
nekad djelovala kladionica, a svi su
zidovi nanovo ožbukani i ofarbani.
Uz pomoć Općine Nedelišće, na vatrogasnom su spremištu postavljena automatska podizna vrata kako
bi se olakšao i ubrzao ulazak i izlazak vatrogasnih vozila i spremišta.
Također, kompletno je uređen okoliš i posijana trava na vatrogasnom
poligonu gdje smo dodatno uredili i
košarkaški teren. Ukupan iznos radova na spremištu i poligonu iznosi 45.000,00 kuna, a dio sredstava za
obnovu i uređenje vatrogasnog poligona sufinanciran je sredstvima
Zelene agende Općine Nedelišće.
Prošle smo godine naš projekt
dogradnje vatrogasnih prostorija
prijavili na natječaje Europske unije kako bi konačno krenuli u realizaciju ovog dugo očekivanog projekta.
Unatoč svoj prikupljenoj dokumentaciji, kao što već svi vjerojatno znate s obzirom da temu ponavljamo
iz godine u godinu, već više od deset godina ne uspijevamo definirati
niti zatvoriti financijsku konstrukciju potrebnu za početak radova na
neophodnoj dogradnji vatrogasnih
prostorija u dvorištu Vatrogasnog
doma. Uz Općinu Nedelišće, koja
sada čvrsto stoji uz nas i garantira
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kod prijave na fondove EU, nadamo
se da će se rješavanje ove problematike konačno pokrenuti te da ćemo
realizirati našu investiciju.
Ispravnost sve opreme, prostorija i vatrogasnih vozila uvijek nam
predstavlja prioritetni zadatak te je
sva oprema u potpunosti ispravna i
u svakom trenutku spremna za upotrebu i korištenje prilikom intervencija gašenja požara i spašavanja
ljudi i imovine na području našeg
mjesta, ali i na području cijele Općine Nedelišće. Ovo potvrđuje i činjenica što ćemo prilikom bodovanja
svih vatrogasnih društava u Međimurju za 2017. godinu koje je još u
tijeku zasigurno ponovno potvrditi
status jednog od najboljih Društva u
kategoriji 80-tak DVD-ova u Međimurju, na što smo izuzetno ponosni.

Radovi na vatrogasnom poligonu u Doliču

Ovakav rezultat redovito se ponavlja unatrag proteklih 15-tak godina
i samo je dodatna potvrda kvaliteti našeg rada, organiziranosti, stručnosti i opremljenosti. Na samom
kraju koristimo priliku da Vas sve
zajedno pozovemo na veliku proslavu 110. godišnjice osnutka našeg

DVD-a koja će se održati 14. srpnja
ove godine na prostorima MESAPa u Nedelišću. Pripreme za proslavu
su u tijeku i nadamo se da ćemo ovu
izuzetnu proslavu obilježiti na način
koje naše Društvo i zaslužuje.
Goran Kos

DVD DUNJKOVEC

Županijsko vatrogasno natjecanje
za seniore
Županijsko vatrogasno natjecanje
za seniore održano je lani 1. srpnja na nogometnom igralištu NK
Međimurec Dunjkovec-Pretetinec
pod domaćinskom palicom DVD-a
Dunjkovec a u “režiji” VZMŽ.
Nastupilo je 97 ekipa podijeljenih u 4 kategorije: muški A, muški B, žene A i žene B. Vježbalo se s
opremom HVZ koja je dopremljena
iz Zagreba kako bi sve ekipe imale
podjednake uvjete. Dobrim rezultatima kumovalo je zasigurno i lijepo
vrijeme ali najviše spretnost samih
ekipa koje su pokazale rezultate
svoga truda u toj godini. Pravo nastupa na županijskim natjecanjima
imale su ekipe koje su ostvarile prva
tri mjesta u svojim vatrogasnim zajednicama općina ili gradova (VZO
ili VZG). DVD Dunjkovec natjecao
se u kategoriji muški A (do 30 g.) te
osvojio 11. mjesto od 37 ekipa. Domaćinstvo je odrađeno vrhunski uz
velik trud i angažman svih članova
DVD-a, čemu u prilog govore i pohvale od strane županijskih čelnika.
Siniša Novak
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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DVD Gornji Kuršanec organiziralo
jubilarni 30. vatrogasni memorijal
“Smrtić-Možanić”
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Gornji Kuršanec ove je godine bilo
domaćin već 30. tradicionalnog natjecanja vatrogasnih ekipa koje se
održava u spomen na Vladu Možanića i Đuru Smrtića, osnivače društva 1974. godine.
U okviru ovog jubilarnog Memorijala "Smrtić-Možanić" u subotu 10. lipnja okupilo se 15-tak ekipa
iz DVD-a s područja općine Nedelišće i drugih međimurskih društava,
te je ujedno održan i 2. Kup DVD-a
Gornji Kuršanec za podmladak na
kojem se natjecalo 30-tak ekipa.
Natjecanja su održana kod vatrogasnog spremišta u središtu Gornjeg Kuršanca, a prijavljeni sudionici natjecali su se u šest kategorija:
muške A i B ekipe, ženske A i B ekipe, te podmladak dječaci i djevojčice od 6 do 12 godina.
Za prva tri mjesta u svim kategorijama bili su osigurani pokali te
medalje za podmladak svih natjecatelja. Najbolje plasirane ekipe osvojile su prijelazni pokal MEMORIJAL "SMRTIĆ-MOŽANIĆ".
U kategoriji muški A pobijedila je
ekipa DVD-a Macinec, srebro je pripalo DVD-u Pušćine, a bronca DVDu Nedelišće. Poredak ostalih ekipa u toj kategoriji: DVD Lopatinec,
DVD Gornji Hrašćan, DVD Črečan i
DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane.

Najbolja ekipa kod žena A bila je iz
DVD-a Pušćine, drugo mjesto osvojila je ekipa iz DVD-a Lopatinec, a
treće iz DVD-a Gornji Hrašćan. U
kategoriji muški B zlato je pripalo ekipi iz DVD-a Vularija, a druga
je bila ekipa iz DVD-a Slakovec, dok
je u kategoriji žene B pobijedila ekipa iz DVD-a Nedelišće, druga je bila
ekipa iz DVD-a Vučetinec, a treća
ekipa iz DVD-a Totovec. Izvan konkurencije nastupila je i ekipa Javne
vatrogasne postrojbe Čakovec.
2. Kup DVD-a Gornji Kuršanec za
podmladak osvojili su dječaci iz ekipe Vratišinec II, te djevojčice iz ekipe Donji Mihaljevec, drugi su bili
dječaci iz ekipe Vratišinec I i djevojčice iz ekipe Nedelišće, a treći dječaci iz ekipe DVD-a Belica te djevojčice iz ekipe DVD-a Sveta Marija.
Poredak kod dječaka bio je potom
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sljedeći: Pribislavec, Goričan, Mihovljan, Donji Mihaljevec, Orehovica, Šenkovec I, Šandorovec, Gornji
Kuršanec, Lopatinec, Totovec, Mursko Središće, Kuršanec, Macinec I,
Čakovec, Šenkovec II, Pušćine, Macinec II i Nedelišće, dok su se od četvrtog do osmog mjesta kod djevojčica plasirale ekipe iz DVD-a Belica,
DVD-a Držimurec-Strelec, DVD-a
Mursko Središće, DVD-a Čakovec i
DVD-a Novo Selo na Dravi.
Glavni sudac kod seniora bio je
Radovan Zadravec iz DVD-a Žiškovec, a kod podmlatka Siniša Kregar
iz DVD-a Kuršanec. Voditelj natjecanja bio je Leonard Kirić iz DVDa Gornji Kuršanec, uz zapovjednika Danijela Valjka iz DVD-a Gornji
Kuršanec, dok je voditelj podmlatka DVD-a Gornji Kuršanec bio Ivica Valjak. Natjecatelje su bodrili
posjetitelji, a svojim dolaskom memorijal su podržali i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania i tajnik
Vatrogasne zajednice Međimurske
županije Dragutin Trupković.
Da nitko od natjecatelja i posjetitelja ne ostane gladan bili su zaduženi Željko Kocijan i Dejan Felker
te Udruga žena Gornji Kuršanec, a
za piće se brinuo predsjednik DVDa Gornji Kuršanec Saša Zubić.
Isti dan nekoliko članova DVDa na groblju u Nedelišću položilo je
vijence na grobove Vlade Možanića
i Đure Smrtića.
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MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - PODRUŽNICA NEDELIŠĆE

53 događanja za 865 članova
Podružnica umirovljenika Nedelišće po brojnosti članstva u Općini
Nedelišće je jedna od najbrojnijih
udruga (865 članica/članova).
U 2017. godini ostvarili smo 53
događanja: izlete, druženja, sportska natjecanja, rekreacija u ATONu, kazališne predstave, koncert
ozbiljne glazbe, izložba Črna pisanica, izložba slika Božene i Dragutina Hajdarović, kreativne radionice, nastup Dramske sekcije /u
osnivanju/ na Večeri poezije povo-

Slavljenici 50/60 g. braka 2017.

Nastup folklorne sekcije N. Gradiška

dom Dana Županije u organizaciji
Matice i nastup na svečanoj sjednici Međimurske županije. U suradnji
s Klubom za starije osobe; predavanja, učenje stranih jezika, informatičke radionice i sl.). Sproveli smo
projekte s Općinom Nedelišće, a na
poticaj HSU MŽ Uskrsnica i Božićnica. Na inicijativu Matice umirovljenika MŽ u dva navrata smo primili donaciju CK grada Čakovca
( jabuke, mandarine).
U Podružnici smo pokrenuli rad Folklorne sekcije unutar koje
uspješno djeluje pjevački zbor (voditeljica Ana Srnec). U lijepom sjećanju će ostati nastupi u Ivanovcu
na Smotri “Pesmarica naših mamica”, nastup u Novoj Gradiški povodom Dana grada N. Gradiške, kao
i na svečanom koncertu povodom
obilježavanja 80. godišnjice rada
KUU Seljačke sloge Nedelišće. U
protekloj godini zapažene rezultate u sportskim susretima umirov-

ljenika ostvarili su naši sportaši:
prvo mjesto na Županijskim sportskim susretima, prvo mjesto na susretu 11 Udruga i Podružnica u organizaciji Podružnice G. Mihaljevec,
drugo mjesto (isti broj bodova kao
i prvi) na sportskom susretu unutar
šest Podružnica u G. Dubravi gdje je
naša Podružnica bila domaćin. Skrb

o starijim i bolesnim članovima Podružnice provodi Komisija za socijalu, a tijekom 2017. godine u tri
navrata volonteri i volonterke Podružnice obišli su bolesne članove/
članice naše Podružnice gdje im je
uručen prigodni poklon.
Sve ove aktivnosti ne bi se mogle
ostvariti bez Vas, poštovani volonteri naše Podružnice, pa u ime Izvršnog odbora iskrena hvala.
Poštovani umirovljenici, posebno vi koji niste učlanjeni u našu
Udrugu, pridružite se velikoj obitelji naše Podružnice. Pronaći ćete
dobre prijatelje i aktivnost kojom
ćete na koristan način provesti svoje zlatne umirovljeničke godine.
Tajništvo radi utorkom i četvrtkom
od 8 do 11 sati, adresa je Ulica M.
Tita 23, Nedelišće.
Ljudevit Bošćak

Županijski sportski susreti 2017. (prvo mjesto Podružnica Nedelišće)
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Udruga umirovljenika Gornji Hrašćan,
Črečan, Macinec i Trnovec
Udruga umirovljenika sudjeluje u raznim sportskim, humanitarnim i zabavnim aktivnostima. Druženja povodom Valentinova, Dana žena, krštenja mošta – Martinja i reprize dočeka Nove godine, kojima prisustvuje
veliki broj članova Udruge, dokazuju da nam još uvijek puno znače prijateljski razgovori i malo zabave.
Dolaskom proljeća sudjelujemo
u akciji “Više cvijeća – manje smeća” da uljepšamo ulice i parkove našeg mjesta. Organiziramo i razne
izlete, pa smo tako ove godine posjetili sajam cvijeća i tulipana u arboretumu “Volčji potok” u Sloveniji. Prilikom posjete Brijunima, u Puli smo
razgledali Arenu i Sajam starih alata
i zanata. Savez udruga umirovljenika
i starijih osoba Međimurske župani-

je, čiji je član i naša Udruga, osigurao
je sredstva za tečaj informatike, koji
je i nekoliko naših članova uspješno
završilo. Savez organizira i sportske
susrete svojih članica, dvaput godišnje. U Mačkovcu smo osvojili ekipno
3. mjesto i nekoliko pojedinačnih medalja, kao i u Gornjoj Dubravi također.
Izletu u Podčetrtek, koji Savez organizira i sufinancira, posjetu staklarni u Rogaškoj Slatini, Olimju, biljnoj

ljekarni i čokoladarnici i farmi jelena
u Jelenjem grebenu, prisustvovao je
velik broj članova svih Udruga.
Tijekom cijele godine posjećuju
se bolesni članovi, a povodom božićnih i novogodišnjih blagdana daruju se svi stariji, kao i članovi slabijeg imovinskog stanja, a u tome
nam pomaže Općina Nedelišće svojom donacijom. Na kraju svega odlučili smo i Staru godinu provesti
zajedno, pa smo organizirali prijevoz do Fužina, gdje smo u podne čestitali Novu godinu i poželjeli da se
ova naša druženja, uz obilje zdravlja, nastave i iduće godine.

Humanitaran i memorijalan rad
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata
Polaganjem vijenaca i paljenjem
svijeća članovi UDVDR-a ogranak
Nedelišće, svake godine odaju počast poginulim i preminulim braniteljima s područja općine Nedelišće.
Humanitarnu, a sada već tradicionalnu podjelu pečenih ribica, na Veliki petak, kao i do sada, organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH, Podružnica
MŽ – Ogranak Nedelišće, zajedno
sa ŠRD Amur Nedelišće i Općinom
Nedelišće. Podjela pečenih ribica održala se i ove godine u Nedelišću, a sav prikupljeni novac doniran
je Društvu multiple skleroze Međimurske županije.
Isto tako, zajedno sa članovima
ŠRD Amur aktivno smo sudjelovali
na 14. Danima zahvalnosti za plodo-

ve zemlje u Nedelišću, gdje smo vršili besplatnu podjelu pečenih ribica.
Povodom 26. obljetnice obrane
grada Zadra članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata - ogranak Nedelišće, odali su
počast poginulim hrvatskim braniteljima na području grada Zadra i
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zadarskog zaleđa, te su položili vijence i zapalili svijeće kod Središnjeg križa i Spomen obilježja u Škabrnji, a u Zadru kod Spomenika
poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu (Kocka) i
na Bokanjcu, gdje je bila prva crta
obrane grada Zadra.

30

Ekološka udruga “Platana” Nedelišće
pripremila stanište za Bregunice
Akcija uređenja obale rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana provedena je početkom travnja kao jedna od aktivnosti koje je Ekološka udruga “Platana”
provodila u okviru projekta “Obala za bregunice”. Projekt se provodio u suradnji s Javnom ustanovom Međimurska priroda, a sufinanciran je sredstvima iz programa Zelena agenda Općine Nedelišće.
U akciji je uklanjanjem vegetacije i viška zemljanog materijala očišćena obala rijeke Drave u dužini od
100 metara te su na taj način stvoreni povoljni uvjeti za gniježđenje
bregunica. Prirodna staništa bregunica nestaju zbog regulacije rijeka i
izgradnje obaloutvrda koji onemogućuju prirodnu dinamiku rijeka i
stvaranje strmih, odronjenih obala
u kojima ove ptice gnijezde.

na dan, čime čine veliku uslugu ljudima i drugim životinjama, naročito stoci. Bregunica je jedna od najugroženijih vrsta ptica duž rijeke
Drave u Hrvatskoj. Na Dravi još uvijek živi oko 50% hrvatske populacije bregunica, međutim broj parova
se u posljednjih 30 godina smanjio
za 90%. Stručnjaci za ptice procjenjuju da je nacionalna populacija u
80-im godinama 20. stoljeća brojala
više od 30.000 parova, dok se današnja populacija procjenjuje na 5.000
do 8.000 parova.
Aktivnostima koje provodi Ekološka udruga “Platana” žele se poboljšati uvjeti za gniježđenje bregunica na strmim obalama rijeke
Drave te ukazati na značaj bregunica u ekosustavu i važnost očuvanja
prirodnih rijeka.
Akcija uređenja obale pokazala
se iznimno uspješnom jer je na dijelu rijeke na kojem se provodio projekt uspješno gnijezdilo 50-ak parova bregunica. Ekološka udruga
“Platana” tiskala je knjižicu “Bregunica” kako bi se dodatno popularizirala ova izuzetno zanimljiva i korisna ptica o kojoj se malo zna, a živi u
našoj neposrednoj blizini.

Bregunica (Riparia riparia) je
najmanja europska lastavica, veličine od oko 12 cm i težine samo 14
grama. Vrlo je društvena vrsta, gnijezdi u kolonijama koje mogu brojiti nekoliko stotina, pa i tisuća parova. Gnijezda su im tuneli koje grade
u okomitim, pjeskovitim i zemljanim obalama rijeka. Bregunica je
selica, europske ptice zimuju u Africi, a u naše krajeve vraćaju se tijekom travnja.
Bregunice se hrane malim, letećim kukcima, npr. komarcima, i jedna obitelj može ih pojesti i do 10.000
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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“Međimurska gruda” iz Dunjkovca
nastavlja sa zanimljivim aktivnostima
Članovi Udruge za očuvanje kulturne baštine “Međimurska gruda” iz
Dunjkovca uz planirane aktivnosti u 2017. godini odradili su i neke koje
nisu bile predviđene Godišnjim planom.
Najviše aktivnosti bilo je vezano
uz prvu hrvatsku prugu, odnosno
zbirku Štrekari.
Početkom godine, u siječnju,
uključili su se u manifestaciju Noć
muzeja 2017. Manifestacija se održava u čitavoj Hrvatskoj a njihov je
postav razgledalo preko tristo posjetitelja. U travnju su zbirku otvorili u sklopu Dana Međimurske
županije. Također su zajedno s djelatnicima HŽ Infrastrukture d.o.o.
iz Zagreba organizirali edukativnu
radionicu pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na njoj su učenici PŠ Dunjkovec upoznati s opasnostima koje
vrebaju na pruzi i uz nju.
Kao i proteklih godina u ožujku
su organizirali Izložbu slika na kojoj
je svoje radove izložio mladi umjetnik Danijel Drvenkar iz Ivanovca.
U lipnju su, četvrtu godinu za redom, u Dunjkovec doveli folkloraše.
Na Večeri folklora nastupili su članovi Folklorne skupine iz slovenskog Obreža te mali folkloraši PŠ
Dunjkovec. Uz njih svoje su koreografije pokazale i mažoretkinje Nedelišća. Međimurska gruda bavi se
i promocijom međimurske gastronomije. U lipnju su organizirali Gulašfest. Bila je to završna manifestacija Dana Dunjkovca i prilika da se
mještani međusobno druže. U rujnu

su članovi udruge Smiljan Pozvek,
Josip Kovačić i Tihomir Štefulj sudjelovali u natjecanju u kuhanju gulaša od tikve u sklopu Dana otvorenih vrata uljare Središče ob Dravi u
susjednoj Sloveniji. Na istoj su manifestaciji Štefanija Pertlik i Rozina
Kralj predstavile cekere, a OPG Ciglarić iz Dunjkovca svoje proizvode.
Članovi udruge su prije tri godine
osmislili jedinstvenu manifestaciju
u spravljanju starinskih slastica pod
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nazivom Bakini kolači. Manifestacija putuje Međimurjem te se svaki
put održava u drugom mjestu. Prošle je godine održana u Prelogu. Na
njoj su udrugu predstavile članice
Spomenka Marciuš i Dušanka Krizman. Pobijedio je Stanko Trstenjak
iz Žabnika pa bi se ove godine Bakini kolači trebali održati u Svetom
Martinu na Muri.
Kao i proteklih nekoliko godina,
članovi Međimurske grude su zajedno s članicama Udruge žena Dunjkovec na Badnjak poslije polnoćke u
Dunjkovcu prisutne vjernike počastili toplim napicima i kolačima.
Svoje aktivnosti članovi “Međimurske grude” teško bi realizirali
da nema pomoći donatora i sponzora te Općine Nedelišće i njezine Turističke zajednice.
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Izložba črnih pisanica

Dunjkovec
Dunjkovec selo je malo,
joko zdovnja se spominjalo.

Podružnica Nedelišće Matice umirovljenika Međimurske županije
priredila je izložbu “črnih pisanica”
od 23. do 25. ožujka u Domu umirovljenika Nedelišće.

Jer kraj njega cugi vozijo,
v Pragersko i Kotoribu zovejo.
Lepa cirkvica tu stoji,
ponosno nam zvoni.
V njo rad saki z nogom stopi,
svetoga Josipa za milost prosi.
Z jedne stroni bregi, šume,
gorice i toplice.
Z druge stroni Trnava,
granica Slovenija.
Lepa naša Drova, štera nas
od Varaždina razdvoja.
S tretje stroni Golobetka
de se si radi sprehojajo
i prek je v Čakovec odhojajo.
Se vulice v jo gledijo
i ž jom se štimajo.
Dunjkovec i Smoligarom
se ponosi
Šteri na hrptu drvca i smolo
za podežig nosi.

Izloženo je bilo oko 200 pisanica
izrađenih na radionici tijekom mjeseca ožujka koju je vodila prof. Božena Hajdarović. Pisanice su osmislili i izradili Ana Srnec, Marija
Bošćak, Ljubica Gebert, Ana Hergotić, Đurđa Juršić, Vilma Bašek, Vera
Horvat, Damir Žnidarić, Dragica
Srnec, Jelka Sarić, Smiljana Jagec,
Marija Barulek, Mira Podgorelec,
Ana Marčec i Branka Novak. Izložba je svečano otvorena 23. ožujka, a

na otvorenju su nastupili Zbor folklorne sekcije s nekoliko prigodnih
pjesama i Ljubica Gebert s recitacijom Uskrs. Črna pisanica je prava umjetnost i svaka je malo umjetničko djelo. Najčešći motivi na njoj
su cvjetići. Tehnika izrade iziskuje
kreativnost i strpljenje i svaka sadrži neku poruku. U pripremi se koristi i pčelinji vosak a kuhaju se u crnoj boji kako bi se cijelo jaje obojilo
u crno, a pčelinji vosak zagrijao.

Pred školom stoji
i stolno nas gledi.
Bormeš, v njemu se i drveni
lagvi složejo, dalko v svet
odvožajo.
Zemlo za lepo cvetje
preprovlamo,
Z lepom oljarom se folimo.
V njemo dobri so i vredni
ljudi, za se se snojdejo.
Žene doma cekare pletejo,
moži pak za zimo
drva sprovljajo.
Se običaje čuvamo i održovamo,
mlodima kaj ostovimo.
Lepo Dunjkovec je selo,
svojim ljudima veselo.
Dugo, dugo se bo još
spominjalo.
Bilo bi lepo da bi takše i ostalo.
Autorica: Katarina Bašek
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OŠ Nedelišće

Eksplozija pozitivne energije
na Lino višebojcu
U navijanju i razvijanju sportskoga
duha ove nam godine nema ravnih!
Sportsko natjecanje učenika hrvatskih osnovnih škola Lino višebojac
podržava veselu i zdravu navijačku
atmosferu kao i zdrav život koji prvenstveno obuhvaća bavljenje sportom od najmlađih dana.
Natjecanje, koje već 12 godina organiziraju i sponzoriraju Podravka i Sportske novosti, 7. prosinca
školsku je dvoranu u Nedelišću pretvorilo u zabavnu sportsku arenu u
kojoj su opet do izražaja došle pozitivna dječja energija, zaigranost,
složnost i zajedništvo. Dvoranom,
obojenom šarenim transparentima
i široko nasmijanim licima, odjekivale su navijačke pjesme od kojih su
skladnije i glasnije uzvikivana jedino imena natjecatelja. Izvrsnu je
atmosferu u prepunoj dvorani začinio i medvjedić Lino koji se uvukao
u srca publike i zajedno s njima uživao u sportskom programu u kojemu je snage odmjerilo 12 djevojči-

ca te 12 dječaka predmetne nastave,
predstavnika pojedinih razrednih
odjela, a kasnije, ekipno i učenici razredne nastave. Natjecali su se
u trčanju, skoku u dalj, košarci, rukometu, nogometu i skakanju u vre-
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ćama, a ekipno u potezanju užeta i
štafeti. Ekipnu su pobjedu odnijeli
učenici 5. i 8. razreda, a među uzrastom od 1. do 4. razreda, predstavnici 2. i 3. razreda. Pojedinačno su se
kao pobjednici izdvojili Lana Rušec
(7.c) i Nikša Šegović (8.c).
Ekipe su imale i svoje voditelje, inače bivše učenike naše škole - priznate hrvatske sportaše Mihaelu Horvat, hrvatsku nogometnu
reprezentativku i Gabrijela Stojanovića, hrvatskog reprezentativca
u atletici, koji su svojim bodrenjem
i savjetima iz natjecatelja izvlačili
najbolje.
U kulturno-umjetničkom dijelu programa naši su učenici pjevali, svirali, plesali, izvodili svoje literarne uratke, a Kristina Pergar iz
8.a razreda odnijela je pobjedu u literarnom natječaju Svijet po mom.
Svaka čast učenicima na jednom
ogromnom srcu koje je kucalo u
školskoj dvorani, a razrednicima i
uključenim učiteljima na idejama i
angažmanu!
U ovom, za našu školu globalnom
natjecanju, svi su bili pobjednici, a
naročito nas je razveselio plasman u
završnicu natjecanja za ovu sezonu.
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OŠ dr. Ivana Novaka Macinec
OŠ dr. Ivana Novaka Macinec u projektu “Od 3 do 300”

Djelatnici naše škole, njih dvanaestoro, uključeno je u projekt “Od 3
do 300”. Nositelj projekta je OŠ Veliki Bukovec, a partner je, uz našu školu, i OŠ Andije Plamovića iz Rasinje.
Projekt se sastoji od 6 različitih edukacija, a polaznici su podijeljeni u 6
skupina: Enigmatsko-matematič-

ka grupa, Astronomska grupa, Medijsko-digitalna grupa, Knjižničarska grupa, Višejezična grupa - jezični
klub i Književna stvaraonica. Projekt će se provoditi do 30. studenga
2019. godine. Vrijednost projekta je
939.000 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Božićne priredbe i sajmovi u Macincu i Gornjem Hrašćanu
Povodom božićnih blagdana
učenici PŠ Gornji Hrašćan, zajedno sa svojim učiteljicama i voditeljem malog zbora pripremili su božićnu priredbu. U četvrtak 14. 12.
dvoranom su odzvanjale božićne
pjesme. Učenici su plesom, pje-

smom i igrom oduševili sve prisutne koji su ih nagradili ogromnim
pljeskom. U sklopu priredbe organiziran je i božićni sajam na kojem su se po simboličnim cijenama prodavali proizvodi učeničke
zadruge “Različak”.
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“NAŠ MALI KAJ”
sudjelovali smo i 14. put

Od osnutka projekta OŠ
Mursko Središće “Naš mali
kaj” naša škola svake godine sudjeluje na ovom festivalu pjesme, popevki, kvizova i
fotografija. Time pomažemo
očuvanju kajkavskoga narječja, starina, običaja i popevki.
Ove godine našu školu predstavljali su Branka Branilović
iz 7.a s pjesmom “Spominek z
bakom” te učenici 8.a razreda David Muršić, Dolores Lovrenčić i Tea Kovačić koji su
fotografijama predstavili što je
za njih sreća. Učiteljice mentorice su im Jagoda Vičević i
Kristinka Vugrinec. Ponosni
smo što smo dio manifestacije
koja je ove godine okupila više
od 200 učenika te 70 mentora.

Spominek z bakom

Da sem se z bakom Katicom
spominala kakšno je djetinjstvo
mela, ovak mi je povedala:
“Mene so moji odgojili
kak i sako drugo deco.
Mama i tata so dobri bili,
a negda i hmoji.
Za petico f školi
sem cukore ili lepo obleko dobila.
A za šusko bi čuda toga dobila:
pluske, čiščeje cele hiže
ili bi morala deset cekari splesti.
Meni je bilo lepo cekare plesti
pak sem išče srečna bila
ak bi takšno kazno dobila!”
Branka Branilović, 7.a
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Večer matematike
Matematika nam je i ove školske
godine pokazala svoju zabavnu stranu, okupivši učenike od 1. do 4. razreda naše škole i njihove roditelje.
U ponedjeljak, 11. prosinca 2017.godine u našoj je školi održana 2. Večer matematike. Učenici i njihovi
roditelji okušali su se u matematičkim igrama primjerenima njihovom
uzrastu, kao i gradivu pojedinog razreda. Večer matematike započela je poučnim skečom o Rubikovoj
kocki, nakon čega je održano natjecanje učenika 7. i 8. razreda u slaganju iste. Najbržima je trebalo tek
nešto više od minute da slože kocku.
Igre su bile organizirane po centrima: za svaki razred devet centara
tj. devet različitih igara. Svaki učenik na ulazu je dobio matematičku
putovnicu. Nakon odigrane igre, u
svakome centru dobio bi po jedan
pečat, a za devet prikupljenih pečata dobio bi zahvalnicu. Za vrhunsku
organizaciju bile su zadužene učiteljice matematike: Tina Ladić, Jele-

na Horvat i Natali Vidović, uz veliku pomoć učitelja razredne nastave
i učenika volontera iz predmetne
nastave. Te večeri naša je škola postala velika matematička igraonica,
puna dječjeg smijeha, roditeljskog
ponosa i obostrane radosti. Svi su
bili složni u jednome: jedva čekamo
sljedeću Večer matematike, u prosincu 2018. godine.

Film “Nakon 15”
dobitnik dviju prestižnih
nagrada
Mali DOKUart je poseban
program festivala dokumentarnog filma DOKUart koji se
već po deseti put održao u Bjelovaru. U petak, 6. listopada u
12 sati u Kulturnom i multimedijskom centru u Bjelovaru
podijeljene su nagrade za najuspješnije dječje dokumentarne filmove.
Najveću nagradu, tj. Grand
Prix Maloga DOKUarta osvojio je film “Nakon 15” Medijske grupe OŠ dr. Ivana Novaka
Macinec.
Na međunarodnom Dubrovnik film festivalu, koji
okuplja mediteranske zemlje,
film je također osvojio prvu
nagradu.

DSR “SPORT ZA SVE” PUŠĆINE

10 godina djelovanja i druženja
Članovi društva “SPORT ZA SVE”
Pušćine u mjesecu lipnju prošle godine sudjelovali su na Općinskim
susretima žena koji su se održavali u Pretetincu. U mjesecu srpnju
su sudjelovali na Mamičinoj žetvi
koja se održavala u Pansionu Mamica gdje su “zaradili” večeru. Kao
i svake godine, u ljetnim mjesecima priređuju međusobne sportske
aktivnosti kako bi se pripremili i za
Festival žena koji se održava u mjesecu rujnu u Palovcu. U sklopu manifestacije Dani zahvalnosti Opći-

ne Nedelišće društvo se predstavilo
svojim domaćim raznovrsnim proizvodima te domaćim kruhom na
kojeg su ponosni jer ga uvijek imaju
nekoliko vrsta. Za Martinje su skuhali hladnetinu koju su na Mesapu
imali izloženu na štandu s kolačima
te kruhom i koju su si ljudi mogli
kupiti. Godinu su započeli Vincekovim pohodom u kojem sudjeluju
svake godine. U mjesecu veljači sudjelovali su na Fašniku u Nedelišću
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.

s maskom klaunova. Obilježili su 10.
obljetnicu društva te je dosadašnju
predsjednicu Ružu Špicar zamijenila nova predsjednica Anita Tkalčec,
a nova tajnica je Dajana Kodrnja.
Tim povodom priredili su mali domjenak kako bi počastili prijateljice
i prijatelje iz drugih udruga Općine
Nedelišće te goste kojima su zahvalni što su svojim dolaskom uljepšali
obljetnicu.
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Eko življenje u “Zvončiću”
Dječji vrtić “Zvončić” prošle je godine, točnije 12. svibnja 2017., dobio status eko škole/vrtića na osnovu ostvarenih eko zadaća u odgoju i obrazovanju najmlađih.
S ciljem doprinosa eko održivosti
za vlastitu budućnost, kurikulum
vrtića bazira se na eko sadržajima.
Raznovrsnim aktivnostima skupljanja, selekcije i reciklaže otpada iz
vlastitog okruženja utječe se na zadovoljavanje svih razvojnih zadaća.

Ove godine opet treba ralizirati
svih sedam koraka. Od sedam zadanih koraka programa eko škole do
sada je realizirano pet. U svrhu kvalitetne suradnje i promicanja eko
odgoja na širu javnost, održana je
sjednica eko odbora. Članovi su po-

Od ove pedagoške godine uveli
smo odvajanje tetrapak ambalaže u
sklopu "Eko paketa" udruge "Lijepa
naša". Način rada i konkretni sadržaji na temu selekcije i reciklaže navedene ambalaže prati se i prezentira javno na facebook stranicama. Uz
prezentaciju, odgojitelji se s djecom
uključuju i u nagradne natječaje na
temu održivosti ugroženih biljnih i
životinjskih vrsta. Do sada je u skupinama realizirana reciklaža tetrapaka kroz aktivnosti: posudica za
pšenicu (Božić), košarica za kolače (Valentinovo), kostimi robota
(Fašnik), vjesnici proljeća i zaštićene biljne vrste, teglice sa sadnicama
"Eko vrt", "Planeta Zemlja", košarice za pisanice (Uskrs)...

držali eko plan i program ustanove,
te ponudili dodatne sadržaje za neposredan rad s djecom.
S aktivnostima uzgoja bio voća i
povrća i dalje se nastavlja kroz projekt “Eko vrt”. Uspjeh realiziranih
aktivnosti prošle godine, čiji su najaktivniji sudionici bila djeca, ove
će se godine prezentirati na “Danima predškolskog odgoja” u Čakovcu, 12. i 13. travnja. Osim “Eko vrta”
u vanjskom je prostoru zasađeno
i razno začinsko i ljekovito bilje te
tri sadnice jabuka poklon Vrtnog
centra “Iva”. U suradnji s Udrugom
oboljelih od leukemije i limfoma
prošle je godine u humanitarne svrhe skupljeno 264 kilograma čepova.
Za dobro djelo i uključivanje šire zajednice u akciju Dječji vrtić “Zvončić” primio je zahvalnicu na svečanoj akademiji pod pokroviteljstvom
Ureda predsjednice RH. S ovom akcijom, a dodatno motivirani zahvalnicom nastavljamo dalje.
Od važnijih datuma koji se bilježe
u eko kalendaru, a dokumentiraju
na eko panou, do sada smo obilježili:
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Dane jabuka, Dane zahvalnosti, Dan
protiv pvc vrećica, Dan lastavica i
Dan voda. U vrtiću je već u samom
začetku eko življenja oformljena
“Eko patrola”. Njezini su nosioci
djeca predškolci koji vode evidenciju o uštedi energije i selekcije otpada po skupinama. Kad djeca rade za
djecu učinak je maksimalan.
Općina Nedelišće također nam je
od samog početka velika financijska
potpora. Da su i oni uistinu ekološki osvješteni dokazuje trenutna realizacija energetske obnove vrtić koju
su nam osigurali u suradnji s EU fondovima. Zajedničkim snagama djece
i odraslih maksimalno pridonosimo
održivom razvoju za bolju buduć-

nost svih nas. U narednom razdoblju
slijedi nam “Projektni dan” u formi
Dana otvorenih vratiju za širu javnost. Uz službeni dio i prezentaciju
dosadašnjih uspješnih akcija i aktivnosti, tom će se prilikom organizirati i nekoliko eko radionica. Tema
radionica i izložbe bit će “Jelenak”,
ugrožena vrsta životinje koja živi u
općini Nedelišće. Djeca su kroz edukativni praktični rad u suradnji s roditeljem profesoricom biologije bogatija za masu korisnih činjenica i
spoznaja, a svoja će znanja na “Projektnom danu” širiti dalje. Zato nam
se pridružite i vi na rođendan planete Zemlje i doživite bogatstvo eko sadržaja iz perspektive najmlađih.
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MANIFESTACIJE TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE NEDELIŠĆE
BICIKLIJADE

Nedelišće je nepresušan izvor raznih događanja - kako novih, tako i
onih s dugogodišnjom tradicijom.
Ono što se nametnulo kao prepoznatljivost Nedelišća su biciklističke staze, a TZO koristi taj resurs i
već godinama unazad organizira
biciklijade. Malo tko ne zna da se
upravo u mjesecu svibnju održava
tradicionalna proljetna biciklijada
'Stazama Općine Nedelišće'. Tako
se u subotu, 13. svibnja 2017. okupilo oko 150 rekreativaca koji su prkosili lošem vremenu kako bi vozili
na dvije rute: 22,5 km i 42,5 km kroz
najljepše krajolike naše općine.
U organizaciju se uključuje
mnoštvo volontera: od Udruge mažoretkinja, Udruge žena Pušćine i
Udruge žena Slakovec do članova
KUU 'Seljačka sloga' Nedelišće, Biciklističkog kluba Letina i DVD-ova
koji brinu o nesmetanom prolasku
naših biciklista. Na istom principu
organizirana je i Jesenska biciklijada održana 24. rujna 2017. godine.
Iskoristili smo ovu priliku i odlučili
sve rekreativce ugostiti u Medenom
vrtu u Črečanu gdje su prošetali
imanjem i uživali u svježim medenjacima. Obje rute biciklijade završile su u dvorištu Lovačkog doma u
Nedelišću gdje je tradicionalno poslužen grah.

BICIKLISTIČKA UTRKA
PANAMURA

Po prvi put u Međimurju organizirana je biciklistička utrka 'Panamura'. Događaj je to koji okuplja
profesionalne i bicikliste rekreativce koji su vozili rutom od 70 kilometara. Centralni dio odvijao se upravo u Nedelišću gdje je SGC Aton bio
domaćin te ugostio tristotinjak ljubitelja ovog sporta.

stigli na dva kotača bilo tko je mogao uskočiti u naš turistički vlakić
koji je vozio naseljima općine Nedelišće, kroz Čakovec i Varaždin. Osim
glavnog dijela - žetve, program je bio
prepun pjesme i plesa za koju su bili
zaduženi članovi KUU 'Seljačka sloga' iz Nedelišća, a djeca su povjerena
u ruke vrsnih animatora. I ovaj put
napravljene su popularne instalacije od slame pa su mnogi iskoristili priliku i ovjekovječili taj trenutak.

ŽETVA PRE MAMICI

Treće godine zaredom u suorganizaciji s Pansionom Mamica iz Pušćina održana je manifestacija pod
nazivom 'Mamičina žetva', događaj
koji oživljava tradicionalnu međimursku žetvu. Prekrasno ljetno vrijeme izmamilo je mnoštvo posjetitelja u Pušćine, a osim onih koji su

14. DANI ZAHVALNOSTI

Tisuće posjetitelja prošetalo je
sajamskom dvoranom MESAP-a
14. listopada kako bi uživalo u autohtonim proizvodima i prikazima
starih zanata. S preko 80 izlagača i
dvjestotinjak izvođača ova manifestacija dosegla je ono čemu se godinama težilo. Broj zainteresiranih,
kako izlagača tako i posjetitelja, raste pa stoga ne čudi činjenica kako
su se upravo 2017. godine izlagačka mjesta popunila predstavnicima iz susjednih država (Slovenija i
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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planirala je 15. - 16. prosinca organizirati božićno druženje pod nazivom 'Priča o Božiću', međutim zbog
nepovoljnih vremenskih uvjeta, ista
se morala otkazati. Održano je nešto skromnije izdanje tijekom tjedna kada su se vrtiće skupine okupile ispred ureda TZ-a, pa uz pjesmu
i najljepše božićne čestitke preuzele
pripremljene slatke poklone.

VINCEKOVO KOD KERMANA

Mađarska), a kao i svake godine tu
su OPG-ovi iz Koprivnice, Varaždina, Krapine, Pregrade, a ono što
nas izuzetno veseli je i to što su ovu
manifestaciju prepoznali i mnogi i drugi pa su u Nedelišće doputovali i predstavnici Grada Vodnjana
i Grada Zadra. U bogatom programu kojeg koordiniraju članovi KUU
'Seljačka sloga' Nedelišće sudjelovali su Dječji vrtić Zvončić, Dječji vrtić Zvjezdica, KUD 'Zvuci Banije' Jabukovac, Folklorna skupina
Rugyecske, Mažoretkinje Nedelišća, Mažoretkinje Štrigove i Mažoretkinje Vrbovca, KUD Goričan
i Folklorna skupina Zalakarosz. U
pauzama od nastupa sve prisutne
zabavljali su članovi KUD-a 'Gruntovčani' i svojim performansima izmamili svima osmijehe na lica.

MARTINJE U NEDELIŠĆU

Manifestacija 'Martinje u Nedelišću' održana je po trinaesti put u
subotu, 11. studenog 2017. godine u
sajamskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću s otvorenjem u 10.00 sati.

Ukupno 33 udruge, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavili su svoje proizvode
i bogatu tradicionalnu međimursku
gastronomiju. Ono po čemu je ova
manifestacija prepoznatljiva je i ponuda hladnetine. Tako se ove godine u kuhanje hladnetine uključilo
17 udruga i OPG-ova, a na štandovima je ponuđeno rekordnih 1600
porcija hladnetine koje su se nestale već u prva dva sata. Članovi kluba Vinoljub; vinari Oletić, Serec,
Krznar, Kossi, Horvat i Oreški, zajedno s Vinskom kućom Kerman
i Knechtl Medenjak na svojim su
štandovima posjetiteljima nudili degustacije mošta koje je u 12,00
sati tijekom vesele ceremonije postalo mlado vino. U kulturno umjetničkom programu sudjelovao je Puhački orkestar Općine Nedelišće,
Mažoretkinje Nedelišća, Mažoretkinje Kotoribe i KUU 'Gruntovčani'.

PRIČA O BOŽIĆU

Ususret Božićnom koncertu, Turistička zajednica Općine Nedelišće

Turistička zajednica Općine
Nedelišće, Vinska kuća Kerman i
Udruga 'Maxenca' Macinec organizirali su jubilarno, peto po redu
Vincekovo u subotu (20. 1.). Preko
dvjesto rekreativaca okupilo se u
jutarnjim satima kako bi proslavili
blagdan Sv. Vinka - zaštitnika vinara. Na samom startu članovi udru-

ge Maxenca, ujedno i domaćini, pripremili su kuhano vino, 'prfkače' i
slanine na kruhu kako bi svi energično mogli krenuti u pohod na brege.
Kratka pauza organizirana je u Badličanu kod nogometnog igrališta, a
nakon tri sata laganog hoda sudionici su stigli do cilja u Svetom Urbanu gdje je nakon kratkog odmora
upriličena ceremonija Vincekovog
u vinogradu. U kulturno-umjetničkom programu su već tradicionalno sudjelovali članovi KUU 'Seljačka sloga', a ove godine posebni gosti
bili su glumci iz Mak Teatra koji su
dodatno zabavili sve prisutne.

FAŠNIK U NEDELIŠĆU

U subotu, 3. veljače u organizaciji
Turističke zajednice Općine Nedelišće organiziran je još jedan “Fašnik u Nedelišću”. Tradicionalno,
fašničke skupine okupile su se na
Trgu Republike i u 15,00 sati krenule put najfrekventnijih ulica u Nedelišću, ali ove godine nešto skraćenom rutom. Povorku su i ove godine
predvodile Mažoretkinje Nedelišća
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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nice Udruge žena Nedelišće koje su
poznate po svojim vještinama pletenja cekera, a danas su za sve vrtićke
skupine pripremile ftičeke od luščija. Po dolasku zadnje skupine pustili smo i zaljubljene golubove i time
ovogodišnje druženje priveli kraju.

USKRS U NEDELIŠĆU

u pratnji Puhačkog orkestra Općine Nedelišće, a mnogobrojni vrtićanci i osnovnoškolci pratili su ih
u stopu. Nedelskom fašniku ove godine odazvao se do sad najveći broj
fašničkih skupina, njih čak 28. Cilj
je i ove godine bio MESAP gdje je
bila pročitana optužnica Fašniku, a
nakon toga on je i tradicionalno zapaljen. Druženje se nastavilo u sajamskoj dvorani gdje su za sve bile
pripremljene krafne i okrjepa, a za
ples i pjesmu pobrinuli su se članovi 'Globus' benda. Svaka fašnička
skupina predstavila je svoju masku,
a stručni žiri kojeg su činili članovi
Turističkog vijeća pomno su pratili
sve do jednog kako bi na kraju donijeli odluku o tri najbolje. Ove godine
1. mjesto pripalo je fašničkoj skupini iz Slovenije - Šalovskim dimnikarjima, drugo mjesto osvojile su
članice Udruge žena Trnovec, a treće Udruga žena Savska Ves.

FTIČEKI SE ŽENIJU

Turistička zajednica Općine Nedelišće i ove je godine održala druženje ispred turističkog ureda za
one najmlađe iz Dječjeg vrtića
Zvončić i Dječjeg vrtića Zvjezdica.
Povod ovom okupljanju bio je Dan
zaljubljenih, odnosno manifestacija pod nazivom ‘Ftičeki se ženiju’
održana po treći put. Danima prije toga, vrijedne ruke odgajateljica
iz Dječjeg vrtića Zvončić radile su
na još jednim atraktivnim ftičekima koji su krasili prostor kod bivšeg
NM-a sve do Uskrsa. Tradicionalno, u cijelu priču uključili su se i članovi Udruge uzgajivača malih životinja koji su za sve male posjetitelje
pripremili friške ftičekove prfkače,
a posebno ove manifestacije je što
vrtićke skupine imaju mogućnost i
sami nešto zamijesiti, staviti u pećnicu i na licu mjesta isprobati slastice. Ove godine priključile su se i čla-

Turistička zajednica Općine Nedelišće i ove je godine odlučila u suradnji s Dječjim vrtićem Zvončić i
Dječjim vrtićem Zvjezdica organizirati malo druženje povodom nadolazećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Tako su se u srijedu, 28. ožujka
2018. ispred ureda Turističke zajednice okupljale vrtićke skupine ne bi
li stavili pisanice u gnijezdo. Nekoliko dana prije, članovi Udruge uzgajivača malih životinja u oba vrtića
podijelili su preko tristo jaja različi-

tog podrijetla, a sve za cilj da one postanu prave uskršnje pisanice. Pune
ruke posla imale su i članice Udruge
žena Nedelišće koje su za svaku skupinu pripremile male uskrsne zečeve - naravno, napravljeni su od komušine. Još jedan primjer što se sve
osim cekera i ftičeka može napraviti od običnog luščija. Ugodno i sunčano prijepodne ispunili smo pjesmom, a svi mališani, ali i prolaznici
uživali su pripremljenim prfkačima
i slatkim paketićima koje je Turistička zajednica pripremila za njih.
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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SVEČANA SJEDNICA
TURISTIČKE ZAJEDNICE

OSTALA DOGAĐANJA

Turistička zajednica uključuje se u sva događanja vezano promocije i turizma, kako na području Općine Nedelišće, Međimurja,
ali i šire. Tako svake godine sudjelujemo na sajmu MESAP Libar gdje
smo prošle 2017. godine prezentirali rad TZ-a kroz svih 20. godina postojanja. (power point prezentacije
i filmići + cekerašice)
Podršku dajemo i drugim organizatorima koji promoviraju kulturno nasljeđe Općine Nedelišće pa
smo tako suorganizator pri mnogim
drugim zbivanjima poput 'Noć muzeja u Zbirci štrekara' i 'Večer pjesme i plesa'. Kako bi što više ljudi
upoznalo i posjetilo naše prekrasno
mjesto, promoviramo se na raznim
drugim manifestacijama i događanjima pa smo tako tokom godine

NADOLAZEĆI
DOGAĐAJI:
Srpanj
Žetva pre Mamici
Rujan
Jesenska biciklijada
‘Stazama Općine Nedelišće’

posjetili mnoštvo gradova kako bi
prezentirali našu turističku ponudu. Vrijedi spomenuti i kako smo
preko projekata poput 'CultureVive' sudjelovali na Renesansnom festivalu u Koprivnici kolovozu, a u
rujnu smo se s članovima KUU 'Seljačka sloga' predstavili na Tjednu
kajkavske kulture u Krapini. Nedugo nakon toga, s našim cekerašicama uključujemo se u manifestaciju
'Branje gojzdja' u Pregradi. Paralelno s navedenim događanjima, naše
udruge tradicionalno sudjeluju u
Sloveniji na Danima Buč u Središču
ob Dravi i Celjskom sejmu.

Najveći događaj u koji se aktivno
uključujemo je Sajam mladog maslinovog ulja koji se održava u studenom u Vodnjanu. Prilika je to za
razmjenu iskustva i nove suradnje,
a rezultata ne izostaje.

Rujan
Biciklistička utrka ‘Panamura’
13. listopada
Dani zahvalnosti
10. studenog
Martinje u Nedelišću
Prosinac
Priča o Božiću
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Turistička zajednica Općine Nedelišće prigodno je obilježila 20 godina od osnivačke
Skupštine. Tako su se u petak,
1. prosinca 2017. godine na jednom mjestu okupili vijećnici
Skupštine, Nadzornog odbora i Turističkog vijeća, suradnici, dionici turizma i dragi nam
prijatelji. Od samih početaka,
sa skromnim budžetom, Turistička zajednica postigla je i
više nego što se očekivalo. No,
sve po čemu je danas Nedelišće
poznato duguje svima onima
koji su 20 godina bili ovdje, pa
su tako simbolično podijeljene
zahvalnice za dugogodišnju suradnju: Osnovnoj školi Nedelišće, Dječjem vrtiću ‘Zvončić’
Nedelišće, KUU ‘Seljačka sloga’
Nedelišće, Udruzi mažoretkinja Nedelišća, Pjevačkom zboru ‘Josip Vrhovski’ Nedelišće,
ali i Lovačkom društvu ‘Fazan’,
Turističkoj zajednici Međimurske županije i Turističnom
društvu Središče ob Dravi.
Turizam kao djelatnost često se definirao kao posao koji
nema radno vrijeme i koji se
zapravo ne radi, nego živi. Vjerujemo da se s time mogu poistovjetiti svi koji su za Turističku zajednicu Općine Nedelišće
radili, trudili se pa često i odricali određenih stvari, stoga
smo izdvojili i osobe koje su tokom ovih 20 godina dali svoj
pečat i doprinos TZO Nedelišće: Franjo Soldat, Ivanka Novak, Vedrana Radmanić i Damira Bujan.
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Rad Seljačke sloge Nedelišće
bogat i raznovrstan
Rad KUU Seljačka sloga Nedelišće i u 2017. godini bio je bogat i raznovrstan,
a ostvaren je u šest skupina. U spomenutoj godini bilježi se 60-tak nastupa.
Proteklu godinu Slogaši su započeli tradicionalno nastupom na
manifestaciji “Vincekovo kod Kermana” u Sv. Urbanu, gostujući i u
radio emisiji 2. programa HR “Svakom loncu poklopac”. Kao gosti iste
emisije sudjeluju i u Pušćinama u
restoranu “Mamica” te u Nedelišću u organizaciji društva športske
rekreacije “Grabanice”, prezentirajući umjetnički izričaj međimurskog kraja, kao i starih, izvornih,
međimurskih pjesama i plesova putem radiovalova diljem Lijepe naše.
U Gornjem Hrašćanu na 3. i u Črečanu na 10. Dramskim susretima, u
Nedelišću na tradicionalnoj “Večeri pjesme i plesa”. Muška pjevačka
skupina udruge oduševila je posjetitelje na izložbi Danijela Drvenkara u Dunjkovcu, u Čakovcu na
svečanoj sjednici Međimurske županije povodom dodjele Nagrade
Zrinski udruzi za veliki doprinos na
očuvanju kulturne baštine međimurskog kraja i predsmotri Međimurske popevke u Štrigovi gdje su
izborili i pravo nastupa na središnjoj 33. Smotri Međimurske popevke u Nedelišću.
Plesači i tamburaški zbor sudjeluju u Čakovcu na 12. Smotri koreografiranog folklora “Med Murom
i Dravom”, 21. smotri izvornog folklora Karlovačke županije “Igra
kolo” u Ogulinu, na proslavi Praznika rada u Nedelišću, na “3. Maj-

skim susretima” u Jabukovcu i na
“Orehijadi” u Orehovici. Sajamske
priredbe “MESAP Libar”, središnji
“MESAP” 2017 te “MESAP Jesen”
manifestacije su na kojima uz suradnju gostujućih kulturno-umjetničkih društava i udruga redovito
odrađuju nastupe. Tradicionalna
manifestacija “Mamičina žetva” s
prikazom žetvenih običaja, u sklopu
koje je snimana radio emisija “Sunce na prozorčiću” 2. programa HR
bila je prilika za posjetitelje restorana “Mamica” u Pušćinama da vide i
čuju bogati opus Slogaša. Slijedi i
proslava 20. “Dana Macinca”. Krajem kolovoza udruga putuje i gostuje na Međunarodnom plesnom i folklornom festivalu “Budva Festival
2017.” u Budvi Crna Gora. Članovi
“Sloge” posjetili su tom prilikom i
Kotor gdje se nalazi i Konzulat Republike Hrvatske u Crnoj Gori. Domaćini članovi folklornog ansambla
“Nikola Đurković” članovi Hrvatskog građanskog društva Crne Gore
– Kotor, za dobrodošlicu su izveli
kratak kulturni program na samom
trgu ispred Katedrale svetog Tripuna. Također je dogovorena buduća
suradnju ovog društva sa “Slogašima”, ali i suradnja na nacionalnom
nivou. U Krapini na manifestaciji
“Tjedan kajkavske kulture”, zatim u
Zalakarošu na proslavi početka berbe grožđa, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, na
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14. Danima zahvalnosti za plodove zemlje u Nedelišću gdje su i organizirali Folklorne susrete. Svakako najvažniji događaj u proteklom
razdoblju bila je organizacija i proslava 80. obljetnice djelovanja i postojanja udruge, gdje je uz dvosatni program prikazan dio baštine
koju Slogaši nesebično i s puno ljubavi čuvaju, ali i prenose na mlađe naraštaje. Dječja Folklorna skupina bilježi nastupe na središnjem
sajmu “MESAP” i proslavi 80 godina Sloge, a Tamburaški zbor redovito je nastupao kao pratnja plesačima i pjevačima folklornih skupina.
Uz navedene aktivnosti pronašlo
se i vremena za zajednička druženja, i to na 19. Vincekovom pohodu
u organizaciji PD “Bundek” iz Murskog Središća, održana je i tradicionalna “Kestenijada” u NM-u, Team
building na Ivanščici te druženje i
proslava završetka godine. Na VTV
snimljen je prilog o 80. godišnjici
udruge, a Srce TV snimila je emisiju o udruzi povodom dobivanja Nagrade Zrinski.
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ge nastupa s predstavom “Centrala”
autorice Kristine Štebih i u režiji Dejana Buvača. Glumci družine
Ljudevit Boščak, Štefanija Oreški i
Martina Kofjač zajedno s Dejanom
Buvačom na istoj proslavi odradili
su i voditeljski posao.

Cekari

S oblekama od luščija sudjelovali su na fašniku u Đakovu, Murskom
Središću, Nedelišću, Ivancu, Središču ob Dravi i na “Međimurskom fašniku” u Čakovcu. Pletilje su održale

Kazališna družina

Započela je s uvježbavanjem kazališne predstave “Punjena Ptica”
autora Fadila Hadžića u režiji Dejana Buvača, s kojom se nastupili u
Žiškovcu, Festivalu kazališnih amatera Međimurja KAM 2017. gdje je
predstava nominirana kao najbolja
predstava, te je kao druga po odabiru žirija predstavljala Međimurje na Državnom festivalu hrvatskih
kazališnih amatera u Vodicama. Također, tu su i nominacije za najbolju
režiju Dejan Buvač i najbolju sporednu mušku ulogu Ljudevit Boščak, najbolju sporednu žensku ulogu Maja Markuš-Velicki koja ujedno
i osvaja nagradu za istu, nominacija
za najbolju mušku ulogu Boris Velicki i Ivan Trojnar i nominacija za
najbolju žensku ulogu Štefica Oreški. Također, isti komad odigran je i
u Gornjem Hrašćanu. S predstavom
“Punjena Ptica” družina nastupa
tradicionalno za gledatelje na “MESAP-u”, Krajem sezone organizirali su i nastupali na 3. Kazališnim večerima u Nedelišću, gdje u dva dana
ugošćuju i KD KUU “Lipa” Gornji
Mihaljevec s predstavom “Se je to

život” autora Roberta Kosa pobjedničkom na ovogodišnjem KAM-u,
te Satiričko kazalište mladih iz Slavonskog Broda s predstavom “Maturanti” u režiji Silvija Stilinovića.
S istom predstavom družina gostuje i na 7. Komedija Festu u Bjelovaru, gdje glumac Boris Velicki dobiva
nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu. Družina s dijelom glumaca na proslavi 80. obljetnice udru-
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radionicu izrade predmeta od luščija u Novom Selu Rok gostujući kod
djece u dječjem vrtiću “Cvrčak” PO
“Stonoga”. Skupina s ostalim članovima sudjeluje u berbi i luščari kukuruza na poljoprivrednom gospodarstvu obitelji Novak iz Slakovca,
te na sajmu 13. Dani mladog maslinovog ulja u Vodnjanu. O aktivnostima vezanima uz pletilje i cekare
snimljen je i TV prilog na VTV-u.
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U Nedelišću održana 33. smotra
Međimurske popevke
33. smotra izvorne pučke popijevke iz Međimurja pod nazivom “Međimurske popevke Nedelišće 2017.” priređena je u subotu 10. lipnja 2017. u dvorani sportskog centra ATON u Nedelišću.
Pred mnogobrojnom publikom
smotra je održana u organizaciji Kulturno-umjetničke udruge Seljačka sloga iz Nedelišća koja ove
godine obilježava 80 godina postojanja, i Zajednice hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije. Suorganizatori su bili
Odbor za međimurske popevke Zajednice HKUUMŽ i Ministarstvo
kulture, a smotru su sredstvima podržali Ministarstvo kulture, Međimurska županija, Općina Nedelišće,
Turistička zajednica MŽ i Međimurske vode Čakovec.
Na početku programa okupljene je pozdravio Ivan Trojnar, predsjednik KUU Seljačka sloga. Kazao
je da su se okupili s jednim ciljem
i namjerom – da se prekrasna naša
međimurska popevka predstavi na
najbolji mogući način jer je ona nematerijalno kulturno dobro Hrvatske, a uskoro će se možda naći i na
popisu svjetske kulturne baštine.
Međimursku popevku koja nam je
ostavljena u nasljeđe, dužni smo i
dalje čuvati, promovirati i prenositi na nove i mlade naraštaje. U svemu tome mi čuvari narodne baštine
imamo velik uspjeh, dokaz tome je
i 46 godina postojanja ove manifestacije, rekao je Trojnar.
Dejan Buvač, predsjednik Zajednice HKUU MŽ, izrazio je nadu da
će se Međimurska popevka uvrstiti
na popis nematerijalne UNESCOve baštine, a smotru je otvorila Sandra Herman, zamjenica međimurskog župana, koja je istaknula kako
o međimurskoj baštini brinu mnogobrojni požrtvovni amateri ali to
čine na uzoran profesionalan način,
na čemu im je svima zahvalila.
Program je održan na pozornici koju su osmislili Veljko Posavec i
Karolina Trojnar, a tekst najava na
"nedelskoj" kajkavštini pripremio
je Franjo Preložnjak.

Na smotri je izveden niz popularnih, poznatijih i manje poznatih, ali
srcu dragih međimurskih popijevki.
Za ovogodišnju smotru bilo je
prijavljeno stotinjak popijevki koje
su izvedene na predsmotrama u Donjem Kraljevcu, Štrigovi i Fičehazu
(Republika Mađarska) te na dječjoj
smotri u Sv. Martinu na Muri. Na
predsmotrama i dječjoj smotri u Sv.
Martinu sudjelovalo je više od 600
solistica, solista, dueta i pjevačkih
skupina te tamburaških pratnji iz
cijelog Međimurja, Mađarske i Slovenije. Stručna komisija u sastavu
prof. dr. sc. Stjepan Hranjec (predsjednik Komisije), Branimir Magdalenić prof., Miroslav Novak prof.,
i Karolina Šimunković prof. odabrala je 25 popijevki za završnu smotru
u Nedelišću koje je izvelo više od
250 izvođača.
Međimurska popevka održava
se od 1971. godine kada je održana
prva u dvorištu Vatrogasnog doma u
Nedelišću. Na ovogodišnjoj su izvedene 22 popijevke s tri predsmotre,
te tri popijevke s dječje smotre.
Popevku su otvorili "domači dečki". Uz pratnju tamburaškog sasta-
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va KUU Seljačka sloga Nedelišće
popijevke su izveli Muška vokalna
skupina KUU Seljačka sloga Nedelišće, te solisti Andrea i Goran Šafarić
iz Pjevačkog zbora Strahoninec, Oršolja Kuzma iz Budimpešte i Nenad
Gavez iz Gornjeg Hrašćana.
Nastupili su i MVS Pjevačkog
zbora Josip Štolcer Slavenski iz
Čakovca, Marija Biber iz KUD-a
Podturen, Ženska pjevačka skupina Pjevačkog zbora umirovljenika
Čakovec, Mješovita pjevačka skupina KUD-a Mura Novakovec, ŽPS
KUD-a Društvo žena Gornji Kraljevec, MJPS KUD-a Sv. Jeronim Štri-
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gova, te Cecilija Merkač-Hudopisk
iz Domašinca. Potom su nastupili Ivan Mađarić iz KUD-a Šandorovec uz pratnju njihova tamburaškog sastava, ŽPS KUD-a Podturen,
Mj. PS KUD-a Općine Donji Kraljevec, Mj. PS KUD-a Sumarton iz
Mađarske, ŽVS "Sv. Marko" Selnica, Ivan Brljak iz KUD-a Seljačka sloga Donja Dubrava s njihovim
tamburaškim sastavom, ŽVS "Ftičice" KUD-a Mura Mursko Središće, ŽVS KUD-a Zasadbreg s tam-

buraškim sastavom, MVS KUD-a
Katruže Ivanovec, Karlo Čeh iz
KUD-a Belica s tamburaškim sastavom, Dominik Padarić iz HKUU
Sveti Martin s tamburaškim sastavom, kao i najmlađi: Dječja pjevačka skupina Dječjeg vrtića Cvrčak
Čakovec uz pratnju tamburaškog
sastava KUD-a Žiškovec, Dj. PS
KUD-a Sv. Jeronim Štrigova uz
pratnju dječje tamburaške sekcije svoga KUD-a i Dj. PS HKUU Sv.
Martin na Muri. Kako bi izvornu
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međimursku popijevku približili i
pjevačima iz drugih sredina Hrvatske, te pokazali publici kako međimurske popijevke doživljavaju
izvođači iz drugih krajeva, ove godine organizator je kao gošću smotre pozvao poznatu pjevačicu Mariju Husar Rimac koja je otvorila
smotru napjevom "Međimurje, kak
si lepo zeleno", te je na kraju izvela
i međimurski pušlek – splet međimurskih popijevki uz pratnju orkestra Međimurske popevke.
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PJEVAČKI ZBOR JOSIP VRHOVSKI

Ususret 20. obljetnici zbora
Pjevački zbor Josip Vrhovski iz Nedelišća 2017. godinu popunio je
brojnim nastupima, natjecanjima,
nagradama i lijepim uspomenama.
Glazbene svečanosti Josip Vrhovski obilježili su u Črečanu s prijateljskim zborom iz Brežica te
Dječjim zborom Josip Vrhovski. Na
taj način odali su počast glazbenom
pedagogu čiji naziv s ponosom nose.
Na 28. Međunarodnom natjecanju zborova u Veroni osvojili su
brončanu plaketu u konkurenciji 24
zborova i preko 1.500 članova zborova iz cijelog svijeta. Natjecali su se
u folklornoj kategoriji čime su predstavili naše malo Međimurje pjesmama Vehni, vehni fijolica, V. Žganca, Naricalka, J. Vrhovskog, Kirales,
E. Cossetto i Makedonskom humureskom, T. Skalovskog kao jednom
inozemnom skladbom. Osim natjecateljskog karaktera, putovanje u
Veronu rezultiralo je i održavanjem
cjelovečernjeg humanitarnog koncerta u organizaciji domaćina zbora “El Portego”. Za sam kraj, nakon
proglašenja pobjednika u predivnoj
dvorani Teatro Filharmonico održan je zajednički koncert svih zborova sudionika u Areni.

fiju za pjesmu F. Mercurya Bohemian Rhapsody u suradnji s Plesnim
studiom Teuta iz Čakovca i Nikolinom Makovec. Naporne probe i

puno vježbanja rezultirale su i nagradom. Zbor je osvojio nagradu izbornika zborova za najbolji revijalni nastup zbora. Nizanje uspjeha i
nagrada potvrda je članovima zbora i priznanje za trud koji ulažu a
umjetničkom voditelju, prof. Branimiru Magdaleniću poticaj za još
više rada sa Zborom.
Osim natjecanja, Pjevački zbor
Josip Vrhovski sudjelovao je i na
manifestacijama u organizaciji TZ
Općine Nedelišće. Na manifestaciji

Nakon Verone, Pjevački zbor Josip Vrhovski održao je još dva natjecanja, Zlatna lipa Tuhlja, 8. Međunarodno natjecanje zborova u
Tuheljskim Toplicama i Smotru
zborova u Sv. Mariji gdje je izborio
svoj nastup na Smotri zborova u Rovinju u listopadu 2017. Iz Tuheljskih Toplica Zbor je ponio sa sobom
srebrnu plaketu. Početkom rujna
počele su probe za 50. Susret hrvatskih pjevačkih zborova u Rovinju.
Zbor je uvježbao posebnu koreograBROJ 25 | SVIBANJ 2018.

“Martinje u Nedelišću” na štandu su
prodavali hladnetinu, a po prvi puta
sudjelovali su na manifestaciji “Dani
zahvalnosti za plodove zemlje” čime
su dali podršku tim manifestacijama
kao udruga Općine Nedelišće.
Kraj godine obilježili su još jednom uspješnicom, Božićnim koncertom u Nedelišću. Puna dvorana NGC
Atona samo je pokazatelj da je i ovaj
koncert postao jedan od prepoznatljivih događaja u Općini Nedelišće.
Uz solistice zbora, Katarinu Toplek,
Antoniju Jurinec i Karolinu Matjašec, na pozornici im se pridružio Davor Radolfi koji je uz zbor otpjevao
nekoliko pjesama. S već uvježbanim i
stalnim glazbenicima i sviračima Pjevački zbor Josip Vrhovski još je jednom svojim sumještanima posljednju nedjelju adventa na svoj, glazbeni
način, čestitao Božić i zaželio svako
dobro u novoj 2018. godini. A 2018.
godinu, Pjevački zbor Josip Vrhovski počeo je s planovima za obilježavanje velike obljetnice – 20 godina od
osnutka PZ Josip Vrhovski.
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U Črečanu održane “Glazbene svečanosti
Josipa Vrhovskog”
U posebno svečanom ozračju održane su u subotu 6. svibnja 2017. jubilarne 15. “Glazbene svečanosti Josip Vrhovski”, manifestacija koja se priređuje od 2003. godine u čast istaknutog hrvatskog skladatelja, glazbenika i pedagoga, rođenog u Črečanu, najmanjem mjestu općine Nedelišće, u kojem
je proveo dane djetinjstva i mladosti te mu se uvijek rado vraćao.
Zahvaljujući ovome velikanu
“Črečan selo”, kako je pjesmu svome
rodnome mjestu naslovio sam Vrhovski, postaje velikim jer povezuje
ljude s različitih strana kroz glazbu
i zajedništvo. Manifestaciju svake
godine organizira Pjevački zbor Josip Vrhovski iz Nedelišća, osnovan
1998. godine, koji je svojim uspješ-

koju je predstavljao i predsjednik
Općinskog vijeća Mladen Posavec,
zamjenica župana Sandra Herman
u ime Međimurske županije i tajnica Vida Risek u ime Zbora J. Vrhovski, koji je izveo nekoliko pjesama,
među kojima i mjesnu himnu "Črečan selo". Zamjenik načelnika Željko Kacun istaknuo je kako čitav ovaj

nim djelovanjem pronio ime čije
nosi, ali i mjesto iz kojeg potječe hrvatskim i inozemnim pozornicama.
Pjevački zbor u suradnji s Općinom Nedelišće i općinskom Turističkom zajednicom okupio je mnogobrojne ljubitelje glazbe, među
kojima su bili i sin Dragomil Vrhovski te članovi rodbine ovog uglednog
skladatelja, koji je rođen u Črečanu
20. veljače 1902., te je preminuo u
Zagrebu 19. travnja 1983. godine.
Svečani program počeo je polaganjem vijenca na rodnu kuću Vrhovskog uz spomen-ploču koju su 1993.
godine postavili Matica hrvatska i
Mjesni odbor. Vijenac su položili
zamjenik općinskog načelnika Željko Kacun u ime Općine Nedelišće

kraj s ponosom i nadahnućem čuva
spomen i ostavštinu ovog velikog
črečanskog sina.
Program je nastavljen u mjesnom
Društvenom domu gdje su cjelovečernji koncert održala tri zbora
oduševivši izvedenim repertoarom
uistinu prepunu dvoranu ljubitelja glazbe. U program je uveo Dječji
zbor Josip Vrhovski iz Slakovca pod
ravnanjem Andreje Šćapec, a potom je "odrasli" zbor Josip Vrhovski, pod ravnanjem prof. Branimira
Magdalenića, izveo pjesme s kojima
je nedavno nastupio u Veroni osvojivši brončanu plaketu. U drugom
dijelu nastupio je već "stari" znanac publike, Pjevački zbor KUD-a iz
slovenskih Brežica, koji je pod rav-
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nanjem supružnika Elizabete i Dragutina Križanića izveo splet slovenskih i hrvatskih skladbi. Dirigentica
Elizabeta nastupila je i kao solistica
s nekoliko pjesama uz pratnju tamburaškog orkestra KUD-a Oton Župančič iz slovenskog mjesta Artiče
koji je pratio i izvedbu zbora, te popratio i završne zajedničke pjesme
u izvedbi dvaju prijateljskih zborova. Ugodna večer u ozračju glazbe, prijateljstva i pozitivnih emocija zaključena je razmjenom darova
i zahvalnim riječima. Uputili su ih
načelnik Općine Nedelišće Darko
Dania, koji je na organizaciji, kako
je rekao prekrasnog, nezaboravnog
i jedinstvenog koncerta, posebno
zahvalio Pjevačkom zboru, Udruzi žena i Mjesnom odboru Črečan,
predsjednica Pjevačkog zbora J. Vrhovski i zamjenica načelnika Ivanka Novak, potom župan Ivan Molat
iz Brežica koji nije skrivao oduševljenje svojim prvim dolaskom na
Glazbene svečanosti, te predstavnici brežičkog zbora koji su istaknuli
kako su u općini Nedelišće upoznali
divne ljude i krasne domaćine te da
ih sve zajedno povezuje glazba koja
spaja ljude velikog srca i duše.
Glazbene svečanosti održavaju se od 2003. godine u spomen na
velikog sina Međimurja, Općine
Nedelišće i malog Črečana. Josip
Vrhovski studij kompozicije završio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te se usavršavao u Berlinu i
Salzburgu. Svojim glazbenim opusom od 416 skladbi spada u krug
najvećih međimurskih skladatelja
20. stoljeća. Skladao je sve glazbene vrste, osim simfonije i koncerta,
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ostavivši kao skladatelj, ali i glazbeni pedagog, značajan pečat u hrvatskoj glazbi i široj kulturi. Osnovao je
učeničke zborove i orkestre na glazbenim školama u Splitu, Varaždinu
i Karlovcu, dirigirao je amaterskim
zborovima, djelovao je kao kazališni djelatnik i gimnazijski profesor,
izdavao je priručnike za glazbu i pisao radove o glazbi. Nakon II. svjetskog rata, dok je radio u Varaždinu,
u svome rodnom selu osnovao je i
vodio Pjevačko društvo “Črečinčari”, koje je bilo najbolje u regiji. Od
1963. živio je u Zagrebu, djelovao
kao zborovođa više zagrebačkih pjevačkih društava, te se bavio skladanjem sve do smrti 1983. godine.

Njegov naglašeno lirski opus
obuhvaća zborske skladbe, solo-popijevke, instrumentalne i vokalnoinstrumentalne skladbe, scensku

glazbu, operu 'Jana' i šest misa. U
zborskim skladbama i solo popijevkama uglavnom je obrađivao međimurske tradicijske napjeve.

Dječji zbor “Josip Vrhovski” Nedelišće
Dječji zbor “Josip Vrhovski” Nedelišće ove 2018. godine obilježava
svojih pet godina postojanja, na što
su osobito ponosni.
Prošla 2017. godina bila je puna
događanja, osim što su sudjelovali na manifestacijama u organizaciji općine Nedelišće, bilo je tu i puno
nastupa. Nastupali su na četvrtom po redu Majuškom španceranju u organizaciji Udruge žena Slakovec, to je ujedno bio i Majčin dan,
pa je i repertoar pjesama bio posvečen majkama u čast. Sudjelovali su
na Međimurskoj popevki, otpjevali
su i tenisačima na terenu Teniskog

kluba C lab u Slakovcu, prilikom finala na njihovom turniru. Družili su
se s djecom ispred Turističke zajednice Nedelišće na manifestaciji Ftičeki se ženiju. Organizirali su također pod vodstvom svoje profesorice
i dirigentice, voditeljice zbora Andreje Ščapec Naj glas u Slakovcu.
Nekolicina članova zbora gostovala je na Radiju Čakovec i to ih je posebno oduševilo. Za sam kraj godine
svojim dolaskom razveselili su djecu Slakovca za Svetog Nikolu. Najponosniji su bili na svoj nastup na
sam kraj godine: bio je to 19. Božićni
koncert u Nedelišću u dvorani SGC
Aton, kada su zapjevali pred gotovo
dvije tisuće posjetitelja.
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Dječji zbor
“Josip Vrhovski”
Nedelišće
ȫȫ S radom je započeo 2013.
godine uz profesora Novaka
ȫȫ 2014. godine zbor počinje
voditi Andrea Ščapec,
učiteljica glazbene kulture
ȫȫ 2016. Zbor se priključuje
velikom zboru Josip
Vrhovski
ȫȫ Dječji zbor svake godine
nastupa na manifestacijama
vezanima uz teniski turnir
u Slakovcu, obilježavanje
Sv. Nikole, obilježavanje
Majčinog dana i šetnice
u Slakovcu, dječja
međimurska popevka,
Božićna priča u Nedelišću,
večer pjesme i plesa u
Nedelišću
ȫȫ 2016. i 2017. godine zbor
nastupa na Božićnom
koncertu u Nedelišću te na
obilježavanju obljetnice
skladatelja J. Vrhovski u
Črečanu
ȫȫ 2016. i 2017. godine
organizira se Najglas
Slakovca u Slakovcu
ȫȫ Zbor broji 25 članova
uzrasta od 6 do 16 godina
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Puhački orkestar Općine Nedelišće
Puhački orkestar Općine Nedelišće osnovan je krajem 2010. godine, a djeluje u sklopu KUU Seljačka sloga Nedelišće. Tradicija limenih glazbi u Međimurju seže u 19. stoljeće kada su sva veća naselja u Međimurju imala svoje “bandiste”.

Početkom 2000-ih godina počinju se osnivati orkestri po mnogim međimurskim općinama, pa
je tako skupina entuzijasta predvođenih profesorima Draganom
Logožarom i Nikolom Novakom
uspjela osnovati puhački orkestar
u Nedelišću, kojeg nije bilo više od
50 godina. U prvoj godini djelovanja orkestar je sudjelovao na svim
manifestacijama općine na kojima
je ranije svirala Limena glazba Be-

2017. godine orkestar je
imao niz nastupa:

ȫȫ Fašnička povorka centrom
Nedelišća
ȫȫ budnica povodom Praznika
rada po svim naseljima
općine
ȫȫ Večer pjesme i plesa
ȫȫ vatrogasna povorka
povodom blagdana Sv.
Florijana
ȫȫ izvođenje nacionalnih
himni na Međunarodnom
nogometnom turniru u
Dunjkovcu
ȫȫ sudjelovanje na Smotri
puhačkih orkestara u
Prelogu
ȫȫ te desetak privatnih
nastupa

lica kao gostujući orkestar. Na tim
manifestacijama orkestar sudjeluje svake godine, pa su tako postali prepoznatljiv i neoizastavan
dio fašničke povorke, bude naše
sumještane povodom Praznika
rada svirajući budnicu po svim naseljima, nastupaju na Danima zahvalnosti i Večeri pjesme i plesa,
a surađuju i s DVD Nedelišće kada
ih prate do kapelice svetog Florijana na njihov dan, zatim s Nogometnim klubom Međimurec svirajući
svake godine na njihovom međunarodnom turniru, a česti su gosti i obilježavanja Dana Macinca. U
početku je u orkestru djelovalo 20tak glazbenika koji su ranije naučili
svirati svoje instrumente, ali s vremenom je došlo do želje da se orkestar proširi s mlađim članovima.
Tako je 2012. godine organiziran
tečaj za osnovnoškolsku djecu s
područja općine koja su željela na-
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Planovi za 2018. godinu

ȫȫ Sudjelovati na
manifestacijama za potrebe
Općine Nedelišće
ȫȫ Sudjelovati na Smotri
puhačkih orkestara
Međimurske županije
ȫȫ Gostovanje u Vižinadi
(Istra)

učiti svirati. Interes je bio jako velik, te je nakon godinu dana napornog učenja i vježbanja prvih deset
mladih svirača ušlo u sastav orkestra. Samim proširenjem orkestra
stekli su se i uvjeti za zahtjevnije
nastupe, te su se počeli redati razni
nastupi izvan područja općine, i to
u Čakovcu, Štrigovi, Ludbregu, Novom Marofu, Lendavi... Orkestar je
počeo sudjelovati i na tradicionalnim smotrama puhačkih orkestara
koje su proteklih godina bile održane u Domašincu, Goričanu, Čakovcu i Murskom Središću, dok je
2014. godine nedelišćanski orkestar bio domaćin te smotre u NGC
Aton. No, kako se dobar zvuk daleko čuje, orkestar je dobio i pozive za nastupe izvan područja Međimurja, te su 2012. godine nastupili
na Međunarodnom festivalu limenih glazbi u Daruvaru, a održali su i
samostalni promenadni koncert na
otoku Čiovu 2015. godine. Ono što
puhače najviše veseli su nova prijateljstva koja su stekli dolaskom u
orkestar, druženja i putovanja, pa
su tako u planu brojni nastupi u narednom razdoblju, te daljnje proširenje orkestra, kako bi s vremenom
naša općina imala najveći i najbolji
orkestar na ponos svih nas.
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Općina Nedelišće priredila prijem u
povodu vrhunskih rezultata Udruge
mažoretkinja
U povodu nedavnog velikog uspjeha, kojeg su mlade članice Udruge
mažoretkinja Nedelišća postigle na
Državnom prvenstvu, priređen je u
utorak 4. srpnja prijem u općinskoj
vijećnici u Nedelišću, gdje su im na
rezultatima čestitali općinski načelnik Darko Dania te njegovi zamjenici Željko Kacun i Nikola Novak. Općinska vijećnica bila je u potpunosti
ispunjena djevojkama u prepoznatljivim zeleno-bijelim odorama koje
su ovaj put bile dodatno ukrašene
srebrnim i brončanim medaljama.
Mažoretkinje Nedelišća sudjelovale su od 26. do 28. svibnja na Državnom prvenstvu mažoretkinja u
Novom Vinodolskom zajedno s timovima iz cijele Hrvatske. Nedelišćanke su se na prvenstvu predstavile s čak četiri natjecateljska
sastava (mlađe kadetkinje, starije kadetkinje, juniorke i seniorke)
i ukupno 65 mažoretkinja. Na ovogodišnjem Državnom prvenstvu sudjelovale su s najviše mažoretkinja
dosad te su se po prvi put natjecale
u juniorskoj kategoriji.
Nedelišćanke su izuzetno zadovoljne svojim rezultatima. Naime,
starije kadetkinje su u najbrojnijoj kategoriji prvenstva, odnosno u

kategoriji "kadetkinje štap" drugu
godinu zaredom osvojile brončane
medalje, a juniorke su u kategoriji
"s pomponima" bile osvajačice srebrnih medalja. Također, seniorke su
u kategoriji "s pomponima" osvojile
brončana odličja.

Općinski načelnik Darko Dania uručio je Udruzi mažoretkinja
prigodnu zahvalnicu za postignute uspjehe i uzorno predstavljanje
svoje općine. Istaknuo je kako su
čelništvo Općine i svi njezini građani izuzetno ponosni na njihova

vrhunska postignuća, ali i na njihov predan kontinuiran rad koji već
niz godina rezultira mnogobrojnim
uspjesima i priznanjima. Zahvalio
je i čestitao vodstvu udruge i trenericama koje kvalitetno rade sa svim
sastavima. Ujedno im je zahvalio
na sudjelovanju na općinskim događanjima te što svojom vedrinom
i mladošću uljepšavaju zbivanja na
području općine, ali i mnogo dalje
i šire. Zahvalnicu su u ime Udruge
primile predstavnice čelništva Vedrana Radmanić i Lidija Branilović.
Mažoretkinje Nedelišća plešu i
vrte mažoret štap od 2000. godine,
a trenutno okupljaju stotinjak članica u dobi od 4 do 25 godina.
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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Brojni nastupi i aktivnosti
Mažoretkinja Nedelišća
Mažoretkinje Nedelišća su jedna od najaktivnijih i najbrojnijih udruga s
područja općine Nedelišće, ali i županije, koja djeluje već punih 18 godina.
Trenutno okupljaju preko 120
aktivnih članica podijeljenih u šest
dobnih sastava, a to su seniorke (voditeljica Vedrana Radmanić), juniorke (voditeljica Ivana Hajdinjak),
starije kadetkinje (voditeljica Vedrana Radmanić), mlađe kadetkinje
(voditeljice Petra Mesarić i Lucija Novak), dječji sastav (voditeljice
Blanka Šipek i Kristina Bacinger)
i mažoret vrtić (voditeljica Ida Topolnjak). Svake godine mažoretkinje zabilježe nastupe na preko pedeset događanja diljem Hrvatske i u
inozemstvu, s državnog natjecanja
donose medalje, a ova dobro uigrana ekipa organizira i tri samostalna
programa/projekta koji postaju tradicionalna događanja prepoznata
na županijskoj razini i šire.

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI
PROGRAM ZA PAMĆENJE

“Plesna čarolija Mažoretkinja
Nedelišća” održana je u petak, 29.
prosinca 2017. u dvorani OŠ Nedelišće, a u programu je zaplesalo preko 120 mažoretkinja iz svih 6 sastava Mažoretkinja Nedelišća. U
dinamičnom programu mažoretkinje su nanizale brojne zanimljive koreografije, a osim samostalnih
točki po sastavima, cure su zaple-

sale i zajedničku koreografiju, koreografiju u mraku te koreografiju
uz glazbenu pratnju Puhačkog orkestra Središča ob Dravi koji su već
redovni gosti na ovom programu.
Osim plesnog programa, cure su
emotivnim kratkim video clipovima zahvalile seniorkama koje su se
oprostile ove godine od svoje mažoret odore, a priznanja su dodijeljena
i najuzornijoj mažoretkinji te mažoretkinjama koje su članice 5, 10 ili
15 godina. Za kraj programa su trenerice ponovno priredile show točku te najavile Djeda Božićnjaka koji
je ušetao u dvoranu s poklonima na
oduševljenje svih mažoretkinja.

NA DRŽAVNOM PRVENSTVU
OSVOJILE MEDALJE U TRI
KATEGORIJE

Mažoretkinje Nedelišća su 26.28. svibnja sudjelovale na Državnom prvenstvu mažoretkinja u
Novom Vinodolskom gdje su se
predstavile s 4 natjecateljska sastava i ukupno 65 mažoretkinja. Starije kadetkinje su u kategoriji kadetkinje štap, drugu godinu zaredom,
osvojile brončanu medalju, juniorke u pomponima srebrnu medalju,
a seniorke su također u pomponima osvojile broncu. Mažoretkinje
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Nedelišća na prvenstvu su osvojile ukupno tri pehara u tri različite
dobne kategorije, a svake se godine
u Nedelišće vraćaju sa sve više medalja. Nakon povratka s natjecanja,
organiziran je prijem za dobitnike
medalja kod Načelnika Općine Nedelišće Darka Danie.

DRUGA INOZEMNA
TURNEJA U FRANCUSKOJ

Od 11. do 15. srpnja 2017. mažoretkinje su sudjelovale na svojoj drugoj inozemnoj turneji u Francuskoj
na koju su otputovale na poziv francuske agencije s kojom surađuju
već dvije godine. Nedelišćanke su u
Francuskoj nastupile u turističkim
gradovima Port Leucate i Le Barcares koji se nalaze na samom jugu
Francuske, blizu španjolske grani-
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u subotu, gdje su sa svim sastavima
predvodile nikad veću međunarodnu povorku prepunu malih i velikih
maškara, Mažoretkinje Nedelišća su
u nedjelju otputovale na maškaranu
povorku u sunčanu Crikvenicu. Grupa od čak 80 malih i velikih mažorce. Na brojnim nastupima na različitim lokacijama u spomenutim
turističkim odredištima, mažoretkinje je već tradicionalno pratila Godba na pihala Središče ob Dravi te još jedan orkestar sastavljen od
mladih muzičara iz cijelog Međimurja i šire koji su se okupili samo
za potrebe ove turneje.

NAJVEĆI MAŽORET KAMP
U HRVATSKOJ

Uslijed brojnih ljetnih nastupa
mažoretkinje su pretposljednji tjedan kolovoza rezervirale za svoj dugogodišnji projekt - Mažoret kamp
koji je održan od 21. do 24. kolovoza
u Nedelišću na MESAP-u. Na kampu je sudjelovalo 120 djevojčica i
djevojaka s područja općine Nedelišće, ali i cijelog Međimurja, a čak
40-tak djevojčica je po prvi puta na
nekoliko dana isprobalo kako je to
biti mažoretkinja. Sudionice kampa bile su podjeljene u sedam grupa
koje su vodile educirane trenerice
te asistentice iz redova seniorskog
i juniorskog sastava Mažoretkinja
Nedelišća. Polaznice kampa su u 4
dana naučile osnove mažoret plesa
i vrtnje sa štapom, uz puno rekrea-

cije, plesa, ali i timskih igara. Kako
bi prezentirale naučeno, posljednji
dan kampa održana je kratka prezentacija za roditelje.

etkinja u maskama rasplesanih mišica bila je prava atrakcija u Crikvenici
gdje su mišice plesale na čelu povorke i oduševile publiku.

MAŽORET MIŠICE PLIJENILE
PAŽNJU NA KARNEVALU U
CRIKVENICI

NAJDUGOVJEČNIJIM
PROGRAMOM PROSLAVILE
PUNOLJETNOST

Mažoretkinje su u nedjelju, 04.
veljače, ponovno sudjelovale na jednom od većih karnevala na Kvarneru.
Nakon snježnog Nedelskoga fašnika
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Nedelišćanke su organizirale svoj
tradicionalni, sedamnaesti po redu,
program 'Mažoretkinje Nedelišća i
gosti' kojim su prodefilirali raznobojni mažoret timovi, a publika je uživala u simpatičnim koreografijama mažoret vrtića i dječjeg sastava, veselih
mlađih kadetkinja, rasplesanih starijih kadetkinja i juniorki te najstarijih seniorki Mažoretkinja Nedelišća.
Program je održan u nedjelju, 11. ožujka, u dvorani NGC ATON, a u programu je sudjelovalo preko 300 mažoretkinja. Gošće su pristigle iz Štrigove,
Svetog Martina na Muri, Murskog
Središća, Kotoribe, te Ogulina.
Vedrana Radmanić
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Tradicionalno majuško španciranje
po šetnici Slakovec
Udruga žena Slakovec priredila je i
ove godine vrlo uspješno već četvrto po redu Majuško španciranje po
šetnici u Slakovcu u popodnevnim
satima nedjelje 14. svibnja 2017.,
tradicionalnu manifestaciju koja je
po predivnom sunčanom vremenu
okupila oko 400 sudionika.
Uz podršku Turističke zajednice Općine Nedelišće i Kuće za odmor Čarolija obitelji Novak, te pod
pokroviteljstvom Općine Nedelišće
i mnogobrojnih sponzora, programu španciranja odazvali su se šetači svih dobnih skupina, od djece do
starijih, među kojima su bile i članice nekoliko udruga žena iz Općine
Nedelišće i susjedstva, a raduje sve
veći odaziv ljubitelja prirode iz drugih sredina. Iz godine u godinu broj
sudionika sve je veći.

Svi su oni zajedno proveli nekoliko sati u smirujućoj šetnji uz zeleni
krajolik uživajući u proljetnim mirisima i bojama slakovskih šuma i livada, druženju i odmaku od svakodnevnih briga te ugodnom odmoru
duha i tijela. Početak i cilj organiziran je u središtu Slakovca kod Vatrogasnog doma, nedaleko od znamenite čige, čiji je okoliš nedavno
dodatno uređen. Svim sudionicima
ponuđena je početna okrijepa koja
ih je dočekala i na nekoliko mjesta
tijekom šetnje. Za kotizaciju od 15
kuna svaki je sudionik dobio piće dobrodošlice uz domaće kolače, kod
Kuće za odmor Čarolija počastili su
ih i dočekali vlasnici Ivanka i Mladen
Novak, a po povratku su se okrijepili
toplim obrokom, kolačima i kavom.
Cjelokupnu organizaciju i provedbu uspješno su odradile vrijedne
članice Udruge žena Slakovca, a ne-

koliko vodiča pobrinulo se da se svi
sudionici zadovoljni vrate sa šetnje.
Kako se manifestacija priređuje
na Majčin dan, prije starta održan
je kraći program u kojem su nastupili mladi članovi Dječjeg zbora Josip Vrhovski iz Slakovca sa svojom
voditeljicom Andrejom Ščapec koji
su okupljene obradovali i s nekoliko
recitacija o majkama.
U ime Udruge žena Slakovec,
koja je ubrzo nakon osnivanja pokrenula ovu manifestaciju kako bi
predstavila ljepote prirode i života u ovome kraju na području općine Nedelišće, okupljene je pozdravila predsjednica udruge Valentina
Oreški te je svim majkama poželjela sretan Majčin dan. Svim šetačima
na sudjelovanju zahvalio je načelnik Općine Nedelišće Darko Dania
koji se osobno kao sudionik rado

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

pridružio i ovoj manifestaciji koja
predstavlja ljepote suživota čovjeka
s prirodom, a potiče i na međusobna
upoznavanja i druženja.
Šetnicu krajolikom predivnog
mjesta Slakovec, koji je okružen
zelenilom šuma i šarenilom livada i polja, održava i uređuje Udruga
žena. Šetnica okružuje cijeli predio
Slakovca te je duga oko 7 km, dok
se na Majuškom španciranju prođe
njezinim kraćim dijelom od 5 km.
Staza nije zahtjevna i većinom
se proteže kroz prohodnu šumu, uz
obilježenu stazu nalaze se klupe na
kojima šetači mogu dodatno predahnuti i uživati u zvucima, mirisima i ljepoti prirode, a uređeno je
i nekoliko zanimljivih drvenih mostića preko potoka koji žubore ovim
krajem gdje nizinsko Međimurje
polako prelazi u briježni kraj.
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Uspješno održana treća
Mamičina žetva u Pušćinama
Restoran “Mamica” u Pušćinama uz podršku Turističke zajednice Općine
Nedelišće i Turističke zajednice Međimurske županije priredio je i ove godine zanimljivu turističku manifestaciju “Mamičina žetva” koja je održana
u subotu 1. srpnja tijekom cijeloga dana.
Treća po redu manifestacija okupila je mnoge goste i posjetitelje iz
Međimurske i susjednih županija,
među kojima je bilo mnoštvo djece.
Središnje događanje bilo je tradicionalan prikaz žetve u izvedbi KUU
"Seljačka sloga" iz Nedelišća.
No, program je počeo već u jutarnjim satima vođenom meditacijom
sa zahvalnošću majci Zemlji, dok
je poseban Japičin vlakec vozio na
Mamičinu žetvu cijeloga dana. Riječ je bila o kružnoj vožnji turističkog vlakeca sa stajanjima u Mamici.
Turistički vlakec vozio je na relaciji
Varaždin-Pušćine-Čakovec (kružno u oba smjera) non-stop u vrijeme održavanja programa.
KUU "Seljačka sloga" Nedelišće
je svojim autohtonim izvedbama
upotpunila događaj koji stvara svoju novu tradiciju u međimurskoj turističkoj ponudi. Prikazu žetve nazočili su mnogobrojni posjetitelji,
među kojima su bili i zamjenik župana Međimurske županije Josip
Grivec, načelnik Općine Nedelišće,
ujedno i predsjednik TZ Nedelišće,
Darko Dania i drugi predstavnici

Općine Nedelišće, a svima su uzorni domaćini bili vlasnici pansiona
"Mamica" Žarko i Sandra Nedeljko.
U prijepodnevnim satima emitirana je višesatna emisija "Sunce na
prozorčiću" na drugom programu
Hrvatskog radija, a manifestacija je
bila prikazana kroz razgovor voditelja Mirka Fodora s gostima. Program je dodatno upotpunjen igraonicom za djecu, seoskim igrama
i izradom predmeta od slame tijekom cijelog dana, da bi navečer bilo

održano i natjecanje u žetvi s amaterskim skupinama. Za ovogodišnju
"Mamičinu žetvu" međimurski poljoprivrednici donirali su oko 200
bala slame. Umjetnik i kipar Nikola
Faller iz Osijeka od doniranih bala
slame i ove je godine izradio atraktivne instalacije. Uz zanimljiv program i zabavne radionice, ovogodišnja žetva obilovala je bogatom
enogastronomskom ponudom te
ponudom raznih međimurskih proizvoda za zdravi život.

Ovakve manifestacije čuvaju zanate i prošlost od zaborava, međimurske korijene i tradiciju, te nude
jedan dobar turistički proizvod, ne
samo Općine Nedelišće, nego i cjelokupne Međimurske županije.
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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Udruga “Hrastinka”
Dunjkovec – Pretetinec
Najznačajniji događaj u prošloj godini za udrugu Hrastinka bila je proslava
i obilježavanje 25. godišnjice rada. Upriličena je svečanost i domjenak uz
glazbu i druženje. Prisustvovali su čelnici Općine Nedelišće, mnogobrojne
udruge, te naši članovi i simpatizeri.
Svim prisutnima pročitan je izvještaj o radu u tom razdoblju. Evo
nekoliko najvažnijih detalja: Inicijativa o druženju, rekreativnom
kuglanju i okupljanju došla je od
nekolicine zaljubljenika u priro-

došla financijska i materijalna pomoć. Donacijama simpatizera i angažmanom članova udruge, 2015.
godine uspjeli smo postaviti rasvjetu, koja nam omogućava da boravak u prirodi možemo produžiti i

du. Dobrovoljnim radom očišćen je
okoliš i pripremljen teren. Izgrađeno je spremište uz druge potrebne prostorije. S vremenom je uređeno i dječje igralište s toboganom
i ljuljačkama. Postavljeni su stolovi i klupe. U kuglanu Hrastinka počelo je dolaziti sve više mještana, ne
samo Dunjkovca i Pretetinca, nego
i Slakovca, Nedelišća i drugih okolnih mjesta. Od 2005. godine počeli
su se organizirati pojedinačni turniri u visećoj kuglani, a kasnije i ekipni i održavaju se sve do danas. Svoje su kuglačke sposobnosti mogli
pokazati i slučajni namjernici i prolaznici. Važna prekretnica dogodila se 2008. godine kada je službeno registrirana udruga “Hrastinka”
Dunjkovec - Pretetinec. Odabrano
je rukovodstvo, Upravni i Nadzorni odbor. Počeli smo više surađivati
s Općinom Nedelišće, mjesnim odborima Dunjkovca i Pretetinca, pa
je i od njih stizala podrška i dobro-

na večernje sate. Osim prije navedenih, veliku podršku i pomoć pružale su nam članice udruga žena iz
Dunjkovca i Pretetinca. Družile su
se s nama, pomagale kod turnira, a i
same su povremeno dolazile na kuglanje i vježbanje za razne sportske susrete na kojima su sudjelovale. Tako se rodila ideja, pa smo 12.
kolovoza 2016. godine organizirali
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prvi turnir na kojem su se natjecale
i kuglale žene. Prijavile su se ekipe
iz okolnih mjesta, pa su i žene mogle
pokazati preciznost, spretnost i kuglačko umijeće. Osim 25. obljetnice, u lipnju smo organizirali turnir
za žene i muškarce u sklopu proslave Dana Dunjkovca, te redovni turnir u visećoj kuglani u mjesecu kolovozu. Nadamo se da tu naša priča
ne staje. Ovo je tek prvih 25 godina
koje su proletjele u trenu i na koje
smo jako ponosni.
Udruga danas okuplja oko četrdesetak stalnih članova koji sudjeluju u raznim aktivnostima. Ovdje
se uglavnom okupljamo u danima
vikenda i praznika poslije podne, a
članovima su omogućena privatna
druženja i proslave. I dalje brinemo
o okolišu, čistimo ga i uređujemo.
I na kraju, zahvaljujem na podršci
svim članovima, sponzorima, Općini
Nedelišće, mjesnim odborima Dunjkovca i Pretetinca, svim udrugama
s kojima imamo uspješnu i kvalitetnu suradnju, te medijima koji su nas
pratili i podržavali svih ovih godina.
Željko Treska
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Udruga MAXENCA Macinec kreativnošću kroz 2017.
Od početka 2017. godine u Macincu djeluje Udruga MAXENCA u čijem sastavu su i dvije sekcije: Društvo žena Macinec i Dramska sekcija Maxenca.
Prvo predstavljanje udruge bilo
je na fašniku u Đakovu, a nakon
toga udruga se s maskom PIRATI Z
MACINCA sredinom mjeseca ožujka predstavila na Nedelskom fašniku gdje je kao najljepša maska osvojila prvu nagradu da bi tjedan dana
kasnije u Čakovcu s istom maskom
osvojila prvu nagradu za najkreativniju masku fašnika.

Nakon redovnog sudjelovanja u
AKCIJI VIŠE CVIJEĆA - MANJE
SMEĆA u organizaciji Općine Nedelišće članice i članovi udruge svoje su
vrijeme posvetili pripremi ukrašavanja prostora ispred Doma kulture
povodom Uskršnjih blagdana

Suorganizacija manifestacije BIMEP s organizatorom Međimurskim savezom sportske rekreacije
postaje tradicionalna i nezaobilazna. ZELENI LABIRINT PARKA
MAXENCA je bio naziv projekta koji je udruga prijavila na natječaj Općine Nedelišće i za koji su bila
odobrena sredstva, te je realiziran
krajem mjeseca travnja.

Udruga je u mjesecu svibnju obilježila MAJČIN DAN priredbom za
majke povodom njihovog dana, te je
uz prigodne poklone razveselila sve
prisutne. Lipanj je mjesec predviđen za sportsko druženje žena općine Nedelišće. Odmjeravaju se snage
u snalažljivosti, brzini i spretnosti.
Članice udruge Maxenca osvojile su
drugo mjesto na sportsko-rekreacijskim igrama koje su održane u organizaciji Udruge žena Pretetinec.
Udruga svake godine planira izlet
i druženje te je tako bilo organizirano putovanje u Pulu i na Brijune.
Tradicionalno, na Veliku gospu
se održao Dan Macinca uz neizostavnu izložbu udruge pod nazivom
ETNO KREATIVA.

VMO Macinec je 2017. godine
bilo organizator Dječje olimpijade,
a članice udruge pružile su potrebnu pomoć kod te zanimljive dječje sportske manifestacije. Poziv na
Dan zahvalnosti u organizaciji TZ
Nedelišće uvijek se rado prihvaća.
MESAP i ta manifestacija pravo je
mjesto gdje se može prikazati kreativnost članica i članova udruge.
PET TAMBURAŠA NA MACINSKOM GRUNTU bila je tema udruge koja je zablistala u dvorani punoj
posjetitelja. Brojni posjetitelji uživali su u pogledu na pripremljenu
instalaciju, ali i u konzumaciji finog
domaćeg kruha, kolača, štrukli, zlevanjki, domaćem voću i povrću i u
mnogočemu još što nam je naša međimurska – macinska gruda podarila, a članice vrijednim rukama skupile i pripremile.
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.

Listopad je bio mjesec u kojem se
Park Maxenca pripremao za zimu.
Provedbom projekta OAZA ZELENILA, odnosno odobrenim sredstvima Međimurske županije, park
su članovi i članice udruge popunili
sadnicama, te su postavili nove klupe za sjedenje. Članice udruge brinu
i o nekoliko lokacija u Macincu na
kojima tijekom godine sade cvijeće
odnosno uređuju cvjetne gredice.
Martinje na MESAP-u. Opet
smo iznenadili svojom novom prezentacijom. Štand bogat vinom, kolačima….i pelnicu smo sa sobom
dovlekli i postavili.

Božićni blagdani u Macincu ne
prolaze bez darivanja udruge. Uz pomoć Gradskog dječjeg kazališta Čakovec najmlađi su darivani prigodnom priredbom. U suradnji s VMO
Macinec kupljeni su slatki pokloni
i nakon predstave su uručeni mališanima do 4. razreda osnovne škole.

Adventska priča u Macincu nadaleko je poznata i dopunjava se svake
godine. Sobovi s Djedom Mrazom,
snjegovići i novi adventski vijenac
sa svijećama krasili su prostor kod
Doma kulture za vrijeme adventa.
Magdalena Špicar Marciuš
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10-godišnji rad SGC-a “Aton’’
Kako u okviru Općine Nedelišće djeluje čitav niz sportskih klubova, udruga i drugih društvenih organizacija koje su do otvaranja ovog Centra djelovale u neadekvatnim uvjetima i nezadovoljavajućim prostorima, izgradnjom ovog Centra u partnerstvu Općine i privatnog investitora, eliminiran
je ograničavajući faktor daljnjeg razvitka, ne samo sportskih, već i svih ostalih postojećih aktivnosti koje se provode na području općine Nedelišće.
Slobodno možemo istaknuti da
su jedinstvenost ovog kompleksa
potvrdili prilikom svog posjeta Centru mnogobrojni gosti, predsjednik
HOO-a Zlatko Mateša, glavni tajnik
Josip Čop, ministri u Vladi RH, te
ostali mnogobrojni načelnici, župani i poduzetnici iz mnogih gradova
i županija, kako naše, tako i susjednih država članica Europske unije.
Od otvorenja pa do danas (u 10
godina postojanja), realiziran je čitav niz gospodarskih, kulturnih i
sportskih aktivnosti, te velik broj
nacionalnih i međunarodnih tečajeva i seminara, u suradnji s Hrvatskim gimnastičkim savezom, Hrvatskom olimpijskom akademijom
i Kineziološkim fakultetom.
Kako ovaj Centar postaje dio svakodnevnog života jedinice lokalne samouprave, tako raste i broj
organiziranih aktivnosti od kojih
možemo spomenuti međunarodni odbojkaški turnir, međunarodni
karate turnir, međunarodni košarkaški turnir, malonogometno prvenstvo Međimurja, kup Hrvatske
u sjedećoj odbojci, godišnju reviju
mažoretkinja, sportske kampove,
gimnastička prvenstva itd.
Ono što je isto tako važno spomenuti jest činjenica kako su kori-

snici usluga, osim domaćih iz svih
krajeva Republike Hrvatske, postali i korisnici iz drugih europskih zemalja (Slovačka, Austrija, Češka,
Norveška, Poljska, Srbija, Slovenija, Mađarska...), pa čak i iz Kanade
i Izraela. Zbog izuzetnih mogućnosti koje nudi ovaj Centar, oni se, u
pravilu, gotovo svake godine vraćaju, što je samo još jedan od komplimenata uvjetima u koje dolaze raditi i boraviti. U suvremenom društvu
postoje, i sve više se razvijaju, neke
djelatnosti koje stvaraju uvjete i
pretpostavke za društveno-gospodarski razvoj, odnosno ubrzavaju
taj razvoj.

Takva djelatnost je i SPORT.
Sportski turizam, njegovi ciljevi i
funkcije imaju široki društveni značaj. Sport danas postaje značajna
gospodarska grana koja otvara radna mjesta, povećava zaposlenost,
te djeluje na povećanje društvenog
proizvoda. Postoji čitav niz koristi od sporta – prihodi od turizma,
sportsko-rekreacijske usluge, devizni efekti, razvoj određenih područja, valorizacija kulturno-povijesne

baštine, zdravstveni, odgojno-obrazovni efekti, povećanje standarda,
prihodi od ostalih djelatnosti (trgovina, promet) itd.
Osim toga, svi se stručnjaci slažu
u konstataciji da u malim zemljama
kao što je Hrvatska, globalizacija
znači prijetnju nacionalnom identitetu, jer tako mala zemlja nije utemeljitelj trendova na svjetskom tržištu (nema svoje multinacionalne
kompanije niti proizvode zaštićenih imena), uspjesi u sportu mogu
bitno pridonijeti produbljenju njezina identiteta. Ako je činjenica da
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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i doprinos željenom stupnju društvenog razvoja.
Dodamo li tome činjenicu da će
upravo takve aktivnosti postati zakonskom obvezom koju nameću
kriteriji razvoja svih suvremenih,
visoko razvijenih društava, pa ukoliko želimo postati njihovim djelom, te ukoliko ga želimo uspješno
pratiti, moramo i sami poduzimati
odgovarajuće korake ka višem stupnju razvoja i standarda života, kako
mladih, tako i ostalih struktura cjelokupnog stanovništva.
sport u tom slučaju služi kao faktor promocije identiteta jedne zemlje (što je teško supstituirati drugim oblicima promocije), onda je
činjenica da je s vrhunskim sportskim rezultatima i ovim Centrom
(kao i svim njegovim mogućnostima), došlo vrijeme da konačno zajednički cijenimo ono na čemu nam
mnogi drugi zavide.
Masovno uključivanje najmlađe
populacije našeg društva, naše djece, kao i svih drugih dobnih kategorija stanovništva, u različite oblike
sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti, (za koje izgradnjom ovakvog
Centra u Općini Nedelišće postoje idealni uvjeti), osnovni je preduvjet za postizanje što višeg stupnja
razvoja neke društvene zajednice,
budući da one omogućavaju svakom
pojedincu veću osobnu kreativnosti

BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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Pregled aktivnosti i uspjeha
Atletskog kluba Nedelišće u 2017.
U 2017. godini Atletski klub Nedelišće je sudjelovao na pojedinačnim, ekipnim i kup natjecanjima državnog ranga, natjecanjima u sklopu Hrvatske
atletske lige sjever, županijskim atletskim natjecanjima te domaćim i međunarodnim mitinzima.
Na spomenutim natjecanjima je
sudjelovalo 27 natjecatelja, a dodatno se u treninge uključilo još dvadesetak atletičara svih dobnih kategorija. O njihovom napretku su brinuli
treneri Aleksandar Puklavec, Goran
Oreški i Gabrijel Stojanović.

Roko Farkaš

Na državnim natjecanjima osvojene su dvije medalje: Diana Pintarić srebro u bacanju diska (kategorija: seniorke) i Roko Farkaš zlato u
skoku u vis (kategorija: mlađi kadeti). U finalu kadetskog kupa sudjelovala su četiri naša atletičara: Martin Mlinarič (skok u vis), Ema Dania
(skok u vis), Mia Florijanić (skok u

vis) i Marin Žnidarić (100 m i 100 m
s preponama). Naša najbolja atletičarka, seniorka Alena Hrušoci, nije
nastupala u 2017. godini zbog nezgodne ozljede stopala, te se morala podvrgnuti operativnom zahvatu
i proći kroz višemjesečnu rehabilitaciju. Kako su testiranja s kraja
godine ohrabrujuća, nije nerealno
za očekivati da će se Alena na stazu
vratiti u svojem najboljem sjaju.
Od ostalih aktivnosti valja spomenuti i organizaciju dječjeg atletskog natjecanja u sklopu sportskog
ljeta u NGC Aton i ljetni atletski
kamp u Strahonincu. Kroz spomenute aktivnosti prve atletske korake
je napravilo 150 djece. U kampovima su osim spomenutih trenera trenersku ulogu preuzeli – Petra Špicar, Diana Pintarić, Damir Posavec
i Alena Hrušoci.
U sklopu proglašenja najsportaša
Međimurja za 2017. godinu, u organizaciji Zajednice sportskih saveza
i udruga Međimurske županije, godišnje priznanje Franjo Punčec primio je naš dugogodišnji predsjednik
kluba Marijan Horvat. Bio je član

Martin Žnidarić

Izvršnog odbora kluba od osnutka 1994, a predsjednik od 2001. do
2016. godine Za vrijeme njegovog
mandata klub je postigao izvanredne rezultate, 250 medalja s pojedinačnih natjecanja državne razine i
100 reprezentativnih nastupa (od
kadeta do seniora). Najbolji ekipni

Marijan Horvat

Prvenstvo Hrvatske atletske lige sjever
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uspjesi kluba za vrijeme njegovog
mandata su: 2. mjesto na državnom
kupu (kadetkinje) tri puta, 3. mjesto
na državnom kupu seniorke, 2. mjesto na ekipnom PH, kadeti.
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Društvo športske rekreacije
Grabanice Nedelišće
Društvo športske rekreacije Grabanice-Nedelišće osnovano je 14. svibnja
2011. godine s ciljem okupljanja mještana Nedelišće i ostalih naselja općine Nedelišće, pa i šire, radi organiziranja sportskih aktivnosti, natjecanja, kulturnih aktivnosti, rekreacije i druženja u prirodi u svrhu očuvanja
zdravlja i unapređenja tjelesne kulture svih građana i članova udruge.
Društvo je tokom godina organiziralo razna sportska natjecanja, te
turnire u malom nogometu, odbojci
na pijesku i vodi. Društvo se aktivno uključuje u sve veće manifestacije koje se organiziraju na području
općine Nedelišće, pa i šire u Frkanovcu i u Središču ob Dravi (SLO).
Društvo je prošlu 2017. godinu
započelo druženjem i paljenjem
Vuzmenke. Nastavilo je sa sudjelovanjem u akciji Više cvijeća manje

na kojemu su sudjelovale četiri ekipe. I ove godine sudjelovali smo sa
svojom ekipom na Danima buče u
Središču ob Dravi (SLO), gdje smo
osvojili drugo mjesto. Sudjelovali
smo na Danima zahvalnosti i plodovima zemlje na MESAP-u u Nedelišću. Organizirali smo u Grabanicama sastanak za sve udruge u vezi
dogovora za proslavu Martinja. Tom
prilikom za sve uzvanike skuhali
smo pobjednički Tikvin gulaš.

smeća u organizaciji Općine Nedelišće. Po prvi puta sudjelovali smo u
projektu Zelenog djelovnja na uređenju dječjeg igrališta “Grabanice”.
U dane 30. 6. i 1. 7. 2017. godine
organizirali smo tradicionalni noćni malonogometni turnir na kojemu
je sudjelovalo 5 ekipa. Tokom dana
održan je turnir u nogometu mlađih
dobnih skupina U6. Sudjelovali smo
sa svojom ekipom na Frkanovskom
tajerčeku u kuhanju tradicionalnih
jela gdje smo osvojili drugo mjesto.
Sudjelovali smo također na Gulašfestu u Dunjkovcu gdje smo osvojili prvo mjesto. Nakon toga organizirali smo Turnir u odbojci na pijesku
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I ove godine sudjelovali smo na
proslavi Martinja na MESAP-u Nedelišće te skuhali 400 porcija vrhunske hladnetine. Godinu smo
završili sudjelujući u radio emisiji
Hrvatskog radia u organizaciji voditelja Mirka Fodora, a koja se održala u Grabanicama: kuharski dvoboj
naše udruge i Aktiva žena iz Dunjkovca u kuhanju Želočekove juhe.
Tom prilikom gosti su nam bili, pored delegacije Općine Nedelišće i
načelnika, Aktiv žena Gornji Hrašćan, Mažoretkinje, Seljačka sloga, Udruga umirovljenika i Pjevački
zbor. Pored toga Društvo je tokom
godine organiziralo više radnih akcija na uređenju i izgradnji dječjeg igrališta, uređenje okoliša, kao i
druženja članova udruge prije i poslije radnih akcija i poslije održavanja manifestacija na kojima je sudjelovala naša udruga.
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Izvanredni uspjesi NK Nedelišće
Nogometni klub Nedelišće je nakon izbora za najbolju momčad u Općini Nedelišće za 2015. godinu nastavio s dobrim uspjesima i u narednim godinama.
Seniori su 2016. obranili naslov
prvaka u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Čakovec-Varaždin i igrali polufinale Kupa Međimurja, dok
su 2017. u MŽNL završili na 4. mjestu i stigli do finala Kupa Međimurja, sedmog u povijesti kluba, a pozitivni rezultati nastavili su se i u
tekućoj sezoni. U klubu je registrirano više od 100 nogometaša svih
uzrasta - seniori se natječu u Četvrtoj nogometnoj ligi Čakovec-Varaždin (preimenovana MŽNL), mlađe
uzrasne kategorije (limači (U-10),
mlađi pioniri (U-12), stariji pioniri
(U-14) i juniori (U-17)) u Kvalitetnoj ligi Međimurskog nogometnog
saveza, a veterani u skupini Zapad
međimurskih veteranskih liga.

S nastupom u finalu međimurskog kupa seniorska momčad je
stekla pravo nastupa u Hrvatskom
nogometnom kupu i u kolovozu i
rujnu 2017. odigrala dvije utakmice
u tom natjecanju. U pretkolu protiv
NK Straže u Humu na Sutli ostvarena je pobjeda 3:1, dok je u šesnaestini finala u Nedelišću gostovao
prvoligaš NK Inter-Zaprešić koji
je bio bolji sa 6:0. Najvažniji nogometni događaj u Nedelišću u 2017.
godini održao se 23. ožujka kad je
na Sportsko-rekreacijskom centru
Trate odigrana međunarodna prijateljska utakmica u kojoj su se sa-

stale U-21 reprezentacije Hrvatske
i Slovenije. Igrači i Uprava NK Nedelišće pomogli su Općini Nedelišće
u organizaciji i provođenju ove utakmice na koju Hrvatski nogometni
savez nije imao nikakvih primjedbi,
već samo pohvale.
U proteklom razdoblju prisjetili smo se i nekoliko važnih događaja
iz povijesti kluba: 20 godina od preimenovanja kluba (u siječnju 1998.
Borac je postao Nedelišće), 10 godina od posljednje odigrane utakmice na starom igralištu, Tratama (u travnju 2007. utakmica NK
Nedelišće - NK Mladost Molve 6:3
u 28. kolu 3. HNL - Istok) i 5 godina od plasmana u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa (u rujnu
2012. utakmica NK Nedelišće - NK
Rijeka i pobjeda 1:0). A jedan jubilej je obilježen i na SRC-u Trate, u
listopadu 2017. u utakmici NK Nedelišće - NK Mladost Komet Prelog
postignut je 500. pogodak na stadionu, a strijelac je bio Zvonimir Panić,
igrač Nedelišća.
Klub je u svibnju bio domaćin Nacionalnog razvojnog kampa HNS-a na koji su bili pozvani
svi najbolji i najperspektivniji dječaci (12-13 god.) i djevojčice s područja Međimurja. Mjesec dana kasnije, u lipnju, Škola nogometa
Nedelišća bila je organizator turnira za mlađe uzraste "Kup Nedelišća
2017", dok je u prosincu zajedno sa
ŠN Međimurec/Sloboda i SGC-om
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ATON bila jedan od organizatora 2.
ATON limač kupa, dvoranskog tunira na umjetnoj travi za mlađe uzraste. Ujesen 2017. provedeno je spajanje Škole nogometa Nedelišće sa
susjednim NK Strahonincem, a početkom 2018. u projekt se uključio i
NK Pušćine te se od ove godine djeca ovih klubova natječu zajedno u
istom dresu.
Značajne uspjehe ostvaruju i veterani koji su 2017. osvojili 1. mjesto
u ligi, a na završnici za ukupnog prvaka Međimurja poraženi su u polufinalu. Posebno su ponosni na svoje
rezultate na Klupskom prvenstvu
Međimurja na mantinele koji se
svake zime održava u SGC-u ATON
i na kojem su u svakom od dosadašnja tri izdanja osvojili 1. mjesto. Na
tragu tih odličnih uspjeha okušali
su se i na 16. dvoranskom prvenstvu
veterana HNS-a koje se održalo u
Rovinju i gdje su stigli do osmine finala u jakoj konkurenciji najboljih
veteranskih momčadi Hrvatske.
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Škola nogometa Nedelišće
Škola nogometa Nedelišće djeluje u sklopu istoimenog nogometnog kluba.
Dječaci su podijeljeni po dobnim uzrastima (U-10, U-12, U-14 i U-17) te sa
takmiče u kvalitetnoj ligi.
Zbog malog broja djece došlo je do
spajanja sa školom nogometa Strahoninec a nešto kasnije i školom nogometa Pušćine te samim time i do
promjena u trenerskoj postavi. Na
trenersko mjesto se vratio Daniel
Štefulj, pridružili su nam se Goran
Levec i Goran Tomašić a napustili
nas Franjo Pintarić i Krešo Žnidarić.

KUP Nedelišća 2017.

U mjesecu lipnju smo organizirali turnir pod nazivom KUP Nedelišća 2017. u četiri uzrasne kategorije
U-8, U-10, U-12 i U-14. Na turniru je
sudjelovalo dvadesetak ekipa iz desetak različitih škola. Naši dečki su
nastupili u tri uzrasne kategorije te
se okitili brončanim medaljama u
uzrastu U-10 pod vodstvom trenera
Franje Pintarić i zlatnim medaljama u kategoriji U-14 pod vodstvom
Daniela Štefulja.

ATON limač kup 2017.

U zajedničkoj organizaciji sa školom nogometa Međimurec-Sloboda
i NGC Aton organizirali smo drugi
po redu ATON limač kup na mantinele i na umjetnoj travi. Na turniru je sudjelovalo 50-tak ekipa u pet
dobnih uzrasta.

BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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Početnici Škole nogometa Petica
prvaci Međimurja
Nakon nešto više od godine dana
postojanja najmlađa ekipa Škole
nogometa Petica u lipnju 2017. godine postala je prvak Međimurja.
Selekcija početnika nakon cijele
godine dobre igre u prvenstvu, ali i
na brojnim turnirima završila je natjecanje na prvom mjestu u svojoj
skupini, kao i ekipa Škole nogometa
Međimurje u svojoj, te je u mjesecu
lipnju u Trnovcu pred oko 100 gledatelja održana utakmica za prvaka
za sezonu 2016./2017.
Nakon neizvjesne utakmice ekipa Škole nogometa Petica je pobijedila, te osvojila titulu prvaka u kategoriji početnika rezultatom 3:2, što
su prepoznali i u Međimurskom nogometnom savezu i krajem godine
nagradili Školu nogometa komple-

tom dresova. Škola nogometa Petica pokazala je veliko srce i borbenost tokom cijele godine i predanim
radom zasluženo zasjela na vrh. Za
ŠN Petica igrali su: Filip Jambrović, Lovro Škvorc, Jakov Rušnjak,

Žan Vibovec, Karlo Kirić, Teo Bratković, Borna Ladić, Stela Zorković,
Niko Košir, Filip Krištofić, Noa Vincetić, Tin Žižek i Leon Škvorc, pod
vodstvom trenera Krunoslava Bratkovića.

Škola nogometa Petica
ugostila splitski Hajduk
Početkom rujna (2017.) Škola nogometa Petica je u Macincu na igralištu NK Centrometala ugostila ekipu početnika HNK Hajduk Split.
Zalaganjem Stjepana Topolnjaka (bivše nogometne legende Nedelišća) i trenera Škole nogometa Petica Krunoslava Bratkovića gosti iz
Splita zaustavili su se na proputovanju s priprema u Mariji Bistrici
na međunarodnom Master turniru
FC Sturm u Grazu, te s ekipom Škole nogometa Petica (godište 2007.)
odigrali prijateljsku utakmicu. Uz
splitski Hajduk, kod ŠN Petice gostovala je i još jedna međimurska
ekipa NK Sloge iz Čakovca.
Uz sportsko natjecanje, održano
je prigodno druženje za sve članove
i ljubitelje nogometa, ali i štovatelje Hajduka. Školu nogometa Petica
vodio je trener Krunoslav Bratković, a ekipu Hajduka Robert Jurić.
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Petica osvojila 3. mjesto
na Zimskoj limač ligi 2018.
U zimskom dijelu prvenstva sezone 2017./2018. i uz nekoliko osvojenih turnira (Sv. Marko u Selnici,
Turnir NK Mladost Komet, Prelog
2018.), selekcija U-10 Škole nogometa Petica sudjelovala je i u Zimskoj limač ligi 2018., te je nakon 5
odigranih kola, 4 pobjede i jednim
neodlučenim rezultatom osvojila
prvo mjesto u svojoj C skupini. Na
završnom turniru u Prelogu krajem
veljače u dvorani DG Commerce razigraravanjem triju najboljih ekipa
po skupinama s domaćinom Prelogom i Školom nogometa Međimurje, ekipa Škole nogometa Petica
završila je Zimsku limač ligu s osvojenim 3. mjestom.
Lica puna nade

20. veljače u OŠ Nedelišće obilježen
Međunarodni dan socijalne pravde
Iako su lagane snježne pahulje bez
predaha zatrpavale naš kraj, u prostorijama OŠ Nedelišće 20. veljače bilo je
toplo i svečano. Učenike i djelatnike
škole je povodom Dana socijalne pravde posjetio nekadašnji nedelišćanski
kapelan i vjeroučitelj Krunoslav Novak, dr. sc., trenutno profesor na Odjelu za komunikologiju na Hrvatskom
katoličkom sveučilištu u Zagrebu.
I sam je rekao da mu je toplo pri
srcu svaki put kad je u rodnome
Međimurju, a posebno su ga usrećile dvije prekrasne međimurske pjesme Vuprem oči i Dej mi, Bože, oči
sokolove koje su mu za dobrodošlicu otpjevale učenice Evelin Vidmar
i Leila Benahmed.
Osim pjesmom, učenici su ga dočekali i proznim radovima – otvorenim
pismima u kojima su pokazali koliko
su socijalno osjetljivi, svjesni socijalne nepravde i socijalnih razlika, ali i
spremni ponuditi svoja dječje jednostavna rješenja koja bi, ako ništa drugo, barem ublažila ovaj veliki svjetski
problem, rješenja koja veliki ne žele

vidjeti. Najuspješnije radove o toj su
temi napisale Leda Novak, Ivona Filipić, Luna Lesar, Lara Poljak i Kristina
Pergar. Nakon kratkog uvodnog predavanja učenicima je profesor Novak prikazao dokumentarni film Lica
puna nade u kojemu se okušao kao
autor i redatelj s ciljem progovaranja
i podizanja svjesnosti o teškoćama
školovanja djece i mladih u Beninu,
jednoj od najsiromašnijih afričkih zemalja u kojoj je boravio tijekom ljeta 2017. godine. Djeci, i odraslima, u
Beninu financijski i duhovno uveliBROJ 25 | SVIBANJ 2018.

ke pomaže upravo naša mala zemlja,
najviše preko hrvatskih misionara
koji imaju dugogodišnju povijest djelovanja u tom dijelu svijeta.
Film, napravljen u produkciji
Hrvatskoga katoličkog sveučilišta
i Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj,
govori o materijalno siromašnoj, no
duhom iznimno bogatoj zemlji, zemlji u kojoj siromaštvom izmučeni narod, naročito djeca, ne skida
osmijeh s lica šaljući poruku nade
cijelome svijetu.
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NK “Međimurec” Dunjkovec-Pretetinec

Na 20. turniru U13 sudjelovat će
16 klubova iz 11 zemalja
Nogometni klub Međimurec prošle je godine proslavio 80. obljetnicu! Na
svečanoj sjednici, upriličenoj u tu čast, prisustvovalo je stotinjak bivših nogometaša i sportskih djelatnika, koji su se uz druženje i domjenak rado prisjetili svojih nastupa i igre.
Uz njih, na svečanost su se
odazvali i čelnici Općine Nedelišće,
MNS-a, HNS-a, predstavnici raznih
udruga i simpatizeri Kluba. Svim
zaslužnima podijeljena su priznanja za doprinos i angažman u radu
i razvoju Kluba u proteklom razdoblju. Najvažnije činjenice od postojanja do danas, kronološki su obrađene i pročitane prisutnima.
Nogometne utakmice, u Hraščici, prvi puta igrale su se 1937. godine. Obljetnica je tim vrjednija jer je
u to vrijeme u Međimurju postojalo tek nešto više od desetak organiziranih nogometnih klubova. Prve
utakmice nogometaši su odigravali protiv okolnih organiziranih klubova Nedelišća i Strahoninca, te neformalnih skupina nogometaša iz
Gornjeg Hrašćana i Macinca.
Klub se u početno vrijeme, kao i
drugi klubovi, natjecao pod različitim imenima. Najčešće se za svaki nastup ili prigodu izabralo neko
novo ime (Orač, Seljak, Proleter,
Pretetinec...).
Od 1956. godine, Klub se natječe pod imenom "Međimurec", što
je objavljeno u tjedniku "Međimurje". Od 1960. godine Međimurec se
kontinuirano natječe u ligaškom, a
od 1957. u CUP natjecanju. U tim,
sedamdesetim godinama, na čelnom mjestu kluba smjenjivali su
se, nakon prvog predsjednika Jančija Hergotića, Stjepan Levec, Josip Ganzer, Dragutin Janžek, Dragutin Soldat, Dragutin Levec, Ivan
Đud i Franjo Đud. Zapravo, nikada
ne bismo mogli točno nabrojiti sve
one koji su aktivno, kao nogometaši
ili aktivisti kluba, dali doprinos ovoj
organizaciji. Jer nogomet se u našim mjestima razvijao i razvio - do
neslućenih razmjera. U nogometnoj sezoni koja je započela 1969. go-

dine, u ligaškom natjecanju natjecala su se čak dva naša nogometna
kluba, Međimurec I. i Međimurec
II., a klub je u jednom razdoblju, pored mladih uzrasta, imao i veteransku ekipu! Nakon požara u Zadružnom domu, u kojem je nestala sva
oprema i dokumentacija kluba, krenulo se u pripremu projekata za izgradnju vlastitog sportskog objekta. Uz angažman stotinjak mještana
Dunjkovca i Pretetinca, te pomoć
Općine Nedelišće, radovi su započeli 1987. i završeni neposredno prije Domovinskog rata.
Najveći rezultatski uspjeh Međimurca bio je plasman u "Ligu zajednice općina Varaždin", 1988. godine. U ovu ligu klub se plasirao
nakon što je tri godine uzastopno
napredovao, iz nogometnog Centra
Međimurja, svake godine po jedan
stupanj natjecanja više. U tom, najuspješnijem razdoblju, trener kluba
bio je Dragutin Kofjač, a predsjednik Ivan Ganzer. Uspjeh je utoliko
značajniji, što je ovaj stupanj natjecanja Međimurec ostvario i u njemu
nastupao - isključivo s nogometašima Dunjkovca i Pretetinca.
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Daleko više od ovdje navedenog,
podrobno je napisano u knjizi "Međimurec" koju je klub izdao 1999.
godine, a čiji je autor Franjo Cimerman. Klub ima i svoju himnu koju
pjeva Drago Mlinarec, također djelo istog autora.
Danas se natječemo u Četvrtoj
nogometnoj ligi - skupina Čakovec Varaždin, čime je ponovljen stupanj
natjecanja iz 1988. godine. Bili smo
finalisti i više puta polufinalisti Međimurskog nogometnog CUP-a.
Klub je organizator Međunarodnog nogometnog turnira pionira
U13, koji se 2017. godine već 19. puta
održao na terenu Međimurca. Na
svih dosadašnjih 19 turnira sudjelovale su ekipe vrhunskih nogometnih škola iz Hrvatske i deseci inozemnih klubova, od Italije do Japana.
Ove godine turnir se igra 20. jubilarni put i nastupa 16 klubova iz 11 zemalja svijeta. Na ovom turniru na-
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stupili su u godinama svog stasanja,
brojni hrvatski reprezentativci, kao
što su Nikola Kalinić, Pjaca, Pivarić,
Kramarić, Jedvaj, Strinić, Halilović,
Kovačić, Rog, Pašalić, Maloča, Radošević, Andrijašević i deseci drugih.
Prvi čovjek ovog turnira, od samih
početaka je dugogodišnji predsjednik Međimurca, Ivan Ganzer.
Na kraju istaknimo da sve godine postojanja, Klub ima primjerenu
suradnju s Hrvatskim nogometnim
savezom, s Međimurskim nogometnim savezom, okolnim savezima i
klubovima. Hvalevrijednu potporu
i pomoć kontinuirano nam pružaju
Međimurska županija i Općina Nedelišće, kojima se ovom prigodom
najtoplije zahvaljujemo.

NK “Međimurec” navršio je 80
godina života. No, njegov vijek trajanja, za razliku od našeg ljudskog, nije
ograničen. Pa stoga, poželimo mu da
opstane vječno, da se organizacijski

uzdiže, te da postigne obilje atraktivnih rezultata, kako bi nas se, kada
bude navršio novih 80 godina postojanja, s radošću i poštovanjem sjetio!
Uprava kluba

Škola nogometa Međimurec-Sloboda
ŠN Međimurec-Sloboda djeluje nepune dvije godine, a nastala je spajanjem nogometnih škola Nogometnog kluba Međimurec Dunjkovec-Pretetinec i Nogometnog kluba Sloboda Slakovec.

ŠN Međimurec-Sloboda broji trenutno oko 95 polaznika u kategorijama U-7, U-8, U-10, U-12, U-14 i U-17.
Sve kategorije su uključene u natjecateljski dio. Polaznike trenira 6 trenera 3-4 puta tjedno te se još dodatno radi s vratarima koji jednom
tjedno imaju zasebni golmanski trening. Trenira se naizmjence po kategorijama na terenima NK Međimurec Pretetinec Dunjkovec i NK

Sloboda Slakovec gdje se mora naglasiti odlična suradnja škole nogometa i domicilnih klubova u vidu
odličnih uvjeta za trening koje osiguravaju klubovi. Škola nogometa kroz
prikupljanje članarine i raznih sponzorstava osigurava financijska sredstva koja se prvenstveno ulažu u rad
trenera, a također i u ne manje bitnu
nabavku opreme bez koje je nemoguće odraditi kvalitetne treninge.
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ŠN Međimurec-Sloboda je u suradnji sa ŠN Nedelišće i NGC Aton
organizirala uspješan turnir na mantinele “Aton limač kup 2017.” u dvorani NGC Aton na kojem je sudjelovalo 50 ekipa. Ostvarena je suradnja
sa Coerver Coaching Hrvatska čime
je ŠN Međimurec-Sloboda postala Škola nogometa partner navedenoj akademiji te je održano nekoliko prezentacijskih treninga na koje
se odazvalo 80 polaznika iz različitih škola nogometa. ŠN MeđimurecSloboda organizira “Hraščica kup
2018.” na terenima NK Međimurec
na kojem će se tijekom dva dana 23.
i 24. 6. 2018. natjecati ekipe u kategorijama U-7, U-8, U-10, U-12 i U-14.
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2. Memorijalni turnir “Zvonko Kerman”
Drugu godinu zaredom održao se
Memorijalni turnir u čast Zvonku
Kermanu. Zvonko Kerman bio je
čovjek s jasnom vizijom i čvrstom
vjerom da je u životu vlastitim radom i trudom sve moguće napraviti.
Njegova velika ljubav bili su teniski tereni oko kojih je nastao cijeli sportski kompleks -Sportski park
Trate. U subotu 12. kolovoza na terenima Sportskog parka Trate održao se rekreacijski turnir u tenisu,
odbojci i nogometu. Bilo je to cjelodnevno druženje svih koji su poznavali Zvonka, a i svih koji mu
žele odati počast i time se prisjetiti zajedničkih trenutaka provedenih u Sportskom parku Trate u
Nedelišću. Ovom prilikom željeli
bismo pozvati sve prijatelje, poznanike, poslovne partnere i sve ostale da nam se pridruže 11. kolovoza
na 3. Memorijalnom turniru Zvonko Kerman i na taj način se prisjete
Zvonka Kermana.

Vincekovo kod Kermana
okupilo 250 sudionika
U subotu 20. siječnja održano je peto Vincekovo kod Kermana u organizaciji TZO Nedelišće, Vinske kuće Kerman i Udruge ‘Maxenca’ Macinec na
kojem je 250 sudionika propješačilo 11 km od Macinca do Svetog Urbana.
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Svi sudionici željni rekreacije i dobrog društva okupili su se na
startu u Macincu gdje su predstavnici Udruge 'Maxenca' Macinec poželjeli dobrodošlicu i pripremili kuhano vino, kolače i slanine na kruhu
za sve pješake.
Pauza na pohodu napravljena je
u Badličanu kod nogometnog igrališta, a nakon dva sata laganog hoda
sudionici su stigli do cilja u Svetom
Urbanu gdje je nakon kratkog odmora upriličena ceremonija Vincekovog u vinogradu, a atmosferu su
upotpunili plesači i tamburaši KUU
Seljačka sloga Nedelišće i glumci
Mak teatra iz Zagreba.
Slobodno možemo zaključiti
kako je Vincekovo ispunilo sva očekivanja organizatora, te se veselimo
idućem. Vidimo se sljedeće godine!
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Dječji teniski kamp TK Nedelišće
Na terenima Sportskog parka TRATE u Nedelišću održao se dječji teniski kamp lani od 26. do 30. lipnja.
Oko 40 djece je svakodnevno, uz smijeh, veselje i zabavu, učilo osnove teniske igre.

Kamp je završio u petak kada
su djeca demonstrirala naučene teniske vještine. Svako zainteresirano dijete može se nastaviti baviti tenisom u teniskoj
školi Teniskog kluba Nedelišće.
Nakon svladavanja osnova teniske
tehnike i kretanja na terenu, polaznik nalazi zadovoljstvo u igri uz
moguće sudjelovanje na turnirima,
ligama ili kampovima.
Zbog velikog interesa odraslih,
uvela se i tenis škola za odrasle koja
je počela 1. srpnja.

Teniska piramida
Teniski klub Nedelišće svake godine organizira tenisku piramidu na
koju se početkom ljetne teniske sezone mogu prijaviti svi rekreativci s područja Međimurja, Varaždina i šire.
Teniska piramida traje od 4. do
10. mjeseca, a osmišljena je na način
da su igrači podijeljeni u skupine.
Svaka tri tjedna zbrajaju se omjeri dobivenih i izgubljenih mečeva i
igrači prelaze iz ljestvice u ljestvicu,
ovisno o prikupljenim bodovima,
tj. pobjedama. Teniska piramida u
organizaciji “TK NEDELIŠĆE” se
uspješno održava već četiri godine,
a iz godine u godinu joj raste popularnost i broj sudionika piramide.
Prošle godine je bilo 40 sudionika u
8 skupina iz Međimurja i Varaždinske županije.
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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9. memorijalni turnir “Nikola Zrinski”
Turnir je tradicionalnog karaktera, a održava se povodom obilježavanja sjećanja na hrvatskog bana, vojskovođu i pjesnika Nikolu Zrinskog
prema kojem i klub nosi naziv. Turnir je odigran u prostorima šahovskog kluba "Nikola Zrinski", a nastupilo je ukupno 24 igrača. Igralo se po
švicarskom sustavu u 7 kola uz tempo
igre od 10 minuta po igraču. Pobjednik turnira, premoćno, bio je Slađan
Srnec iz šahovskog kluba Pretetinec,
drugo mjesto osvojio je Ivica Hergotić, također iz šahovskog kluba Pretetinec, a treće mjesto zauzeo je Nikola
Makaj iz šahovskog kluba "Varaždin".
Za odličnu organizaciju natjecanja
zaslužni su Stjepan Delija i Tomica
Kovač. Sudio je Vladimir Hanjš.

U organizaciji šahovskog kluba “Nikola Zrinski” iz Gornjeg Kuršanca
održan je 19. studenog 2017. godine
deveti po redu memorijalni šahovski turnir “Nikola Zrinski”.

Ništa bez suradnje i podrške mještana
Vijeće Mjesnog odbora Pretetinec je u 2017. godini nastavilo odličnu suradnju sa svim udrugama, društvima i klubovima koji djeluju u mjestu te se
angažiralo oko brojnih projekata u njihovoj organizaciji.
U prvom dijelu godine, u organizaciji VMO-a članovi udruga, društava i klubova te brojni mještani
sudjelovali su u akciji čišćenja okoliša u mjestu Više cvijeća, manje
smeća. Svake godine se u akciju uključuje sve veći broj mještana, posebno mladih ljudi i djece što je veliki poticaj i za ostale.
Tijekom ljetnih mjeseci, Vijeće
je nagradilo odlične uspjehe vatrogasne mladeži i podmlatka DVDa Pretetinec, koji su na općinskom
natjecanju osvojili zlatne i srebr-

ne medalje, jednodnevnim izletom u
Dramalj, gdje su djeca u pratnji svojih roditelja i trenera uživala u kupanju, sunčanju i igrama.
U rujnu, Vijeće Mjesnog odbora
Pretetinec je sudjelovalo na Dječjim igrama u Macincu, gdje su osvojili odlično 4. mjesto! Djeca su, po
tko zna koji put, dokazala odraslima kako su ponosni na svoje mjesto
i dostojno ga prezentirali trudeći
se pokupiti što više bodova u svakoj igri. I mi smo ponosni na njih!
Ekipe su pripremale Dijana Pose-
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di, tajnica i Lidija Branilović, predsjednica VMO-a. U samome mjestu
završeni su radovi oko rekonstrukcije tzv. glavne ulice koja je u cijelosti asfaltirana, zajedno s pločnikom,
dok su Hrvatske vode privele kraju
projekt izgradnje nasipa za obranu
od poplava. Nažalost, radovi na preuređenju Društvenog doma u mjestu su zaustavljeni jer nakon zamjene stolarije nisu osigurana sredstva
za daljnje renoviranje. Međutim,
Općina Nedelišće i dalje prijavljuje
projekt renovacije i uređenja na natječaje pa se iskreno nadamo da će
se radovi uskoro nastaviti. Dom je
važan objekt u mjestu, udruge i klubovi ga često koriste za svoje aktivnosti, pogotovo tijekom zime, pa je
svima u interesu da ga se obnovi.
Nakon što su članice Udruge
žena uredile okoliš kapelica u mjestu, Vijeće Mjesnog odbora redovito
financira sadnju ljetnica i trajnica
dva puta godišnje kako bi taj okoliš
uvijek bio uređen i lijep, kako i priliči malom međimurskom mjestu.
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11. sportski susreti udruga žena općine
Nedelišće okupili 140 “sportašica”
Udruga žena Pretetinec bila je u subotu 3. lipnja domaćin 11. sportskim susretima udruga žena s područja općine Nedelišće. Sudjelovalo je oko 140
natjecateljica iz deset udruga koje su se borile za medalje i pokale osigurane za prva tri mjesta.
Svoje gošće domaćin je kod prostora Nogometnog kluba Međimurec dočekao pićem i slatkom okrijepom kako bi ih osvježio po izuzetno
lijepom ali i vrućem vremenu te ih
dodatno potaknuo da daju najbolje od sebe. Također ih je obradovao
nastupom starijih kadetkinja Mažoretkinja Nedelišća s brončanom
koreografijom s nedavnog Državnog natjecanja održanog u Novom
Vinodolskom.
Sve okupljene pozdravile su
predsjednica Dijana Posedi i tajnica
udruge domaćina Lidija Branilović,
posebno pozdravivši članice udruga
žena iz Macinca, Črečana, Dunjkovca, Gornjeg Hrašćana, Gornjeg Kuršanca, Pušćina, Slakovca, Trnovca i
domaćeg Pretetinca, te DSR Sport
za sve iz Pušćina. Predsjednica Dijana Posedi svima je zaželjela dobrodošlicu, kao i ugodnu zabavu i
fair-play. Sportske susrete otvorio
je načelnik Općine Nedelišće Darko Dania koji je okupljene pozdravio u svoje ime te u ime svog novog
zamjenika Nikole Novaka. Ujedno
je čestitao mladim mažoretkinjama na osvojenoj bronci, podsjetivši da su na tom natjecanju juniorke
osvojile srebro, a seniorke još jednu broncu. U ime Općine Nedelišće

udrugama žena zahvalio je na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji te je
zaželio da u iduće četiri godine suradnja bude još bolja. Zaželio je da
pobijede najbolje ekipe, ali i da se
svi lijepo provedu uz završnu okrijepu i druženje jer je na ovakvim susretima najbitnije sudjelovanje.
Natjecateljice su odmjerile snage, sposobnosti, brzine i vrline kroz
šest igara pod budnim okom sudaca

koji su mjerili vrijeme te pazili da se
igre izvode po pravilima. Za svaku
igru moglo se osvojiti od 10 do 100
bodova, ovisno o zauzetom mjestu.
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Nakon provedenih šest igara poredak je bio sljedeći: Prvo mjesto i
zlatne medalje osvojile su odlično
pripremljene članice ekipe Udruge žena iz Dunjkovca (500 bodova),

srebro je pripalo spretnim natjecateljicama iz Društva žena Macinec
(410 bodova), a brončanim medaljama okitile su se sretne članice ekipe
Udruge žena Gornji Kuršanec (360
bodova) koje su bile samo malko bolje od ekipe Udruge žena Pretetinec.
Od petog do desetog mjesta plasirale su se ekipe: Udruge žena Trnovec, Udruge žena Črečan, Udruge
žena Slakovec, DSR Sport za sve Pušćine, Udruge žena Gornji Hrašćan
i Udruge žena Pušćine. Čestitke
najuspješnijim "sportašicama", ali
i svim sudionicama raznih dobnih
"kategorija" koje su pokazale svoju
zavidnu kondiciju i uvijek dobrodošao smisao za ugodno druženje i radosne zajedničke trenutke.

71

Iza Udruge žena Črečan
pregršt događanja
Kao i proteklih godina, i 2017. bila
je puna aktivnosti za članice Udruge žena Črečan. U veljači su članice
sudjelovale na fašniku Općine Nedelišće u kostimima afrikanki. Početkom ožujka dramska sekcija nastupila je na Dramskim susretima u
Gornjem Hrašćanu s igrokazom koji
je napisala članica Ivana Medlobi.
U istom mjesecu članice su se
pridružile kao i svake godine akciji
“Više cvijeća, manje smeća”, te očistile naselje i uredile cvjetne gredice. Povodom Praznika rada članice
udruge su zajedno s VMO Črečan,
vatrogascima i odbojkašima organizirale doček prvomajske budnice,
te veselo druženje i podjelu graha za
sve mještane.

Početkom svibnja Udruga žena i
VMO Črečan također su bili domaćini još jednim Glazbenim svečanostima Josipa Vrhovskog. U mjesnom Domu kulture gostovala su tri
zbora koje su članice srdačno dočekale: Dječji zbor J. Vrhovski iz Slakovca, Zbor J. Vrhovski iz Nedelišča
i Pjevački zbor KUD-a iz slovenskih
Brežica. 6. svibnja iz istog tog doma
emitirana je uživo radijska emisi-

ja “Svakom loncu poklopac” koju
vode Mirko Fodor i Andro Tomović.
U emisiji se odvijao kulinarski dvoboj u kome su sudjelovale domaće
članice Udruge žena (Ivanka Kirić
i Ana Košak) protiv članova zbora
(Valentina Tadić i Ivan Lesjak). Kuhalo se tradicionalno jelo pretepeni
želučeki. Sudjelovali su mnogi gosti
iz mjesta i Općine.
Članice su u istom mjesecu sudjelovale i u tradicionalnoj šetnici
u Slakovcu, a u lipnju na Sportskim
susretima žena u Pretetincu. Sredinom lipnja organizirale su izlet u
slovensko Olimje, te u srpnju jednodnevno kupanje u Malinskoj.
Krajem kolovoza bile su, kao i
svake godine, na hodočašću u Mariji Bistrici kako bi skupile duhovnu snagu za nove aktivnosti. Listopad je vrijeme kada članice aktivno
sudjeluju na manifestacijama koje
organiziraju Općina Nedelišće i Turistička zajednica, pa su sudjelova-
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le na “Danima zahvalnosti za plodove zemlje” i “Martinju”. Članice
su pripremile hladetinu, kolače, domaći kruh i izložile rezultate truda
iz svojih vrtova. Tijekom cijele godine naglasak udruge je na uređenju
naselja, te se udruga brine o uređenju i košnji zelenih površina, uređuje i sadi cvjetne gredice, sudjeluje u
akcijama čišćenja, grabljanja i svih
ostalih aktivnosti u naselju.

I kako se godina bliži kraju, opet
su stigle pripreme za priredbu povodom Svetog Nikole u kojoj su sudjelovali i mališani iz Črečana igrokazom i recitacijama. Djeca do 4.
razreda dobila su slatke poklone zahvaljujući donaciji Općine Nedelišće. Također su darovana i samačka
domaćinstva skromnim poklonom
kojeg su članice odvojile za njih.
Već tradicionalno u božićne dane
članice donacijom daruju i Caritasov dom za djecu s posebnim potrebama. Na kraju još jedne uspješne
godine članice su se počastile jednodnevnim izletom u Graz koji je
prošao svečano i veselo u adventskom duhu. Vjerujemo da će i ova
godina za vrijedne članice UŽ Črečan biti jednako uspješna.
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Obilje aktivnosti Udruge žena Dunjkovec
Udruga žena Dunjkovec imala je obilje aktivnosti u drugoj polovici prošle,
2017 godine. Sve su provedene više nego uspješno!
Najveći uspjesi postignuti su
na sportsko-rekreativnom polju.
Tako smo na 11. Sportskim susretima žena Općine Nedelišće osvojile
1. mjesto. Vrhunske domaćice i organizatorice bile su članice Udruge
žena iz Pretetinca.

Naša ekipa uspješno je sudjelovala i na Međimurskom festivalu rekreativki održanom 16. rujna 2017.
g. Mačkovcu, a u organizaciji MSSR
“Sport za sve” Čakovec. Od 23 ekipe iz cijelog Međimurja, zasluženo
smo osvojile 3. mjesto i tako se plasirale na Državno prvenstvo rekreativki, koje se početkom studenog
održalo u Zadru. Složne, dobro organizirane i spretne, i tu smo osvojile visoko 3. mjesto od ukupno 35
prijavljenih ekipa iz cijele Hrvatske.
Za nas važan i značajan događaj Sportski dan ili Dunjkovske rekre-

ativne igre, po prvi puta smo organizirale sredinom lipnja u sklopu
Dana Dunjkovca. Osnovni cilj i želja
bili su nam da što više odraslih i djece iz Dunjkovca i okolnih mjesta, zainteresiramo i privučemo na sportska borilišta, friški zrak, gibanje i

druženje. Projekt je sufinanciran i
realiziran u suradnji s Općinom Nedelišće. Na natjecanju su sudjelovala djeca u dobi od treće godine nadalje, te odrasli muškarci i žene. Snage
su se odmjeravale u raznim disciplinama: gađanju gola nogom, gađanju
čunjeva, nabacivanju kolutova, bacanju potkove i pikadu. Pobjednicima u svim kategorijama podijeljene
su medalje, a počašćeni su jelom i pićem. Odazvalo se stotinjak natjecatelja. Bilo je veselo, razigrano i lijepo,
te se radujemo susretu i ove godine. Od MSSR “Sport za sve” primile
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smo Priznanje za postignute rezultate na lokalnoj razini, a od Hrvatskog olimpijskog odbora Priznanje
za uspješnu provedbu sportsko-rekreacijskih natjecanja i aktivnosti u
2017. godini.
Da se dobro snalazimo i u kuhinji, pokazala je naša članica Katarina Bašek, koja je na manifestaciji Bakini kolači održanoj u Prelogu,
sa svojom finom tortom od oraha, osvojila odlično 2. mjesto. Organizator je bila Međimurska gruda iz Dunjkovca. Sudjelovale smo i
na njihovom Gulašfestu, te u emisiji
HRT-a Svakom loncu poklopac, kuhajući u Grabanicama pravu domaću želočekovu juhu.
Tradicionalno, 14 puta zaredom,
za Sv. Nikolu darivale smo svu djecu
do 12 godina slatkim paketićima, a s
ostalim smo se mještanima, uz članove Međimurske grude, podružile
i ponudile ih toplim napitcima i kolačima po izlasku s polnoćke.
Sudjelovale smo na svim manifestacijama vezanim uz Turističku zajednicu Općine Nedelišće: Danima
zahvalnosti, Martinju, Božićnom sajmu… Već tradicionalno, svoje smo
bogate i unikatne ručne radove od
cvijeća, nakita i zlatoveza izlagale na
Porcijunkulovom proštenju u Čakovcu, na Sajmu u Ludbregu i Središču ob Dravi, Božićnom sajmu u Čakovcu... Aktivnosti je bilo puno više,
ali nedostaje prostora da se sve nabroje. Zato se na kraju još samo želim
zahvaliti svima koji nas podržavaju
i prate i cijene naš rad i trud. Hvala i
svim članicama na doprinosu u radu
udruge i postignutim rezultatima.
Biserka Ganzer, predsjednica
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Godina projekata u
Udruzi žena Pretetinec
Uspješan nastavak suradnji i provedbe različitih projekata i programa,
kako u organizaciji same Udruge, tako i u sudjelovanju u drugim manifestacijama u Općini Nedelišće, okosnica je rada Udruge žena Pretetinec u
2017. godini. U protekloj godini, Udruga žena Pretetinec uspješno je odradila čak četiri samostalna projekta.
Prvi je bio tradicionalni Sajam
cvijeća 2017., treći po redu, koji se,
ponovo u suradnji s Područnom
školom Dunjkovec, održao u travnju. Izuzetno dobro posjećen, Sajam je još jednom dokazao kako
je odluka o njegovoj organizaciji bila dobra, te kako su samo vrijeme i mjesto odlični za takve projekte. Učiteljice i učenici PŠ Dunjkovec
rado se odazivaju na pozive i slične
suradnje, pa će i nastaviti s istim ciljem i u ovoj godini, dodatno proširujući ponudu programa.

Početak lipnja bio je rezerviran za 11. Sportske susrete udruga
žena Općine Nedelišće koje su Pretetinčarke ugostile na sportskim terenima NK Međimurca. Pri organizaciji pazilo se na svaki detalj – u
dobro osmišljenih i detaljno razrađenih šest igara sudjelovale su članice iz deset udruga iz Općine, za
koje je organizirana i tombola, jelo,
piće i ples do kasno u noć. Najbolje
su nagrađene peharima i medaljama, dok su ostale primile priznanja
za sudjelovanje.

U srpnju, četvrtu godinu zaredom, Udruga je organizirala 4. Dječju biciklijadu Pretetinec 2017., na
kojoj se natjecalo gotovo 70 natjecatelja u dobi od 2 do 11 godina. Kao
i uvijek, sva su djeca osvojila priznanja i medalje, a najbolji i nagrade.
Već tradicionalno, projektu se priključila PU Međimurska sa svojim

preventivnim mobilnim centrom.
Ove godine najavljuju se nova iznenađenja i nove suradnje.
Posljednji projekt u godini, u
prosincu, bio je Božićno darivanje djece, koje je u suradnji s Udrugom žena Dunjkovec ugostilo
Dječje gradsko kazalište Čakovec.
Mladi glumci odigrali su predstavu

Štrumpfovi pomažu Svetom Nikoli,
a razdraganoj dječici je i sam Nikola
dijelio poklone na kraju programa.
Početak kalendarske godine vrijeme je za Godišnju skupštinu, Fašničku povorku i proslavu Međunarodnog dana žena. Uključile smo se
u akciju čišćenja Više cvijeća, manje smeća, posjetili smo mještanku
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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u Staračkom domu, šetale se šetnicom u Slakovcu, odazvale na pozive svih udruga, društava i klubova iz
mjesta i Općine. Sudjelovale smo u
manifestaciji Žetva pre Mamici gdje
su tri članice Udruge pokazale kulinarsko umijeće pripremajući salatu od ječmene kaše. Jesen u Udruzi tradicionalno je rezervirana za
manifestacije Općine: Dane zahvalnosti za plodove zemlje i Martinje,
koje uvijek rado pohodimo i gdje se

rado prezentiramo. Od sportskih
uspjeha, po kojima su poznate, članice Udruge ističu nastupe na visećoj kuglani u Hrastinki, te uvijek
rado posjećeni malonogometni turnir u Grabanicama koji se, nažalost,
nije održao zbog slabog odaziva.
Tijekom godine, Udruga se počastila putovanjem na tri jednodnevna izleta – ljetni u Dramalj, jesenski
u Olimje te zimski na Advent u Zagreb. Zaslužile su!

Članice Udruge posebno su
osjetljive na najmlađu populaciju
mještana pa tako za njih, tijekom
cijele godine, osmišljavaju različite radionice kako bi ih se zabavilo
tijekom ljetnih ili zimskih praznika. Tako su u 2017. organizirane jezične radionice (engleski, njemački, talijanski), Mali znanstvenici, a
1. prosinca se započelo s projektom
Robotika jer su na natječaju Instituta za razvoj i inovacije mladih dobile 5 mbota u vrijednosti od skoro
500 eura. Surađuju s profesoricom
Matejom Šafarić Novak koja jednom tjedno drži radionice za djecu
osnovnoškolske dobi.
Na početku ove godine odabrano
je novo vodstvo Udruge: Lidija Branilović (predsjednica), Sanja Topolnjak (dopredsjednica) i Dijana
Posedi (tajnica). Ovim putem pozivaju sve zainteresirane žene s područja cijele općine da im se pridruže! Možete ih naći svakoga tjedna u
Društvenom domu u Pretetincu ili
na telefone 091/552-1705 (Lidija) ili
098/552-980 (Dijana). Dobrodošle!
Izvršni odbor Udruge

Udruga žena Gornji Hrašćan u 2017.
Udruga žena Gornji Hrašćan djeluje već dvanaest godina. Nastojimo
održavati sve aktivnosti koje smo
realizirale i ranijih godina, te smo
na samom početku godine počele sa
“Stažnjevečkim danima glume”.
Udruga žena je povodom Međunarodnog dana žena organizirala 3.
dramske susrete gdje su nam gosti
bili članovi KUU Seljačka sloga Nedelišće koja nas je sa svojim pjesmama i plesovima uvela u dobro raspoloženje. Zatim je nastupila udruga
žena Črečan, UŽ općine Vidovec te
KUU Stažnjevec-Komedijaši. Dvorana je bila prepuna gledatelja koji
su se nasmijali do suza te su nas na
kraju nagradili velikim pljeskom što
nam daje još veći poticaj za daljnji
rad. Gostovale smo i na dramskim
susretima u Črečanu i Vidovcu.
Sudjelujemo na svim manifestacijama općine Nedelišće. Također se rado odazivamo na sva druga sportska natjecanja i zbivanja u
općini Nedelišće, a i izvan općine. U

svome mjestu sadimo proljetno i jesenje cvijeće te uređujemo gredice
tijekom cijele godine da nam mjesto što ljepše izgleda.
U srpnju smo sudjelovale na tradicionalnoj “Mamičinoj žetvi” gdje
smo se natjecale s udrugom žena
Pretetinec u emisiji Gastro show
koju vodi Mirko Fodor na Drugom

programu Hrvatskog radija. Pripremale smo salatu od ječmene kaše i
pobijedile UŽ Pretetinec. Sudjelovale smo i u emisiji “Svakom loncu
poklopac” koju također vodi Mirko
Fodor, na sportsko-rekreacijskom
prostoru “Grabanice”. Ovaj put u
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ulozi žirija morale smo odlučiti tko
je bolje skuhao tradicionalnu “želočekovu” juhu. U ljetu smo otišle na
izlet u Njivice. U prosincu smo priredile priredbu s darivanjem djece i
predstavom “Crvenkapica”. Godinu
smo završile odlaskom na advent u
Ljubljanu. UŽ je u 2017. godini sudjelovala u kulturnom, humanitarnom i sportskom životu mjesta, općine i županije. Nadamo se još boljoj
suradnji sa svim udrugama općine
Nedelišće. Ovim putem pozivamo
sve žene i djevojke koje se žele pridružiti udruzi da nam se jave da budemo još bolje i aktivnije.
Danica Novak
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Različite aktivnosti Udruge žena Pušćine
Različite aktivnosti i kvaliteta pojedinih članica obogaćuju rad naše
Udruge. Udruga broji 35 članica,
starosti od 30 do 80 godina.
Budući da se naše primarno djelovanje odnosi na očuvanje etno,
kulturne i gastro baštine našeg Međimurja, od velike su nam koristi
upravo naše najstarije članice. Na
tome im velika hvala. U znak za-

hvalnosti našim mamama i bakama
koje su nas naučile vještinama pletenja cekara od lušćinja, heklanju i
vezenju svih mogućih ručnih radova, priređujemo svake godine povodom Majčina dana prigodnu izložbu za mještane Pušćina i dragih
nam udruga s kojima surađujemo.
Uključujemo se i na sve manifesta-

cije u organizaciji Turističke zajednice općine Nedelišće, Turističke
zajednice Međimurske županije i
Općine Nedelišće. Posebno bih istaknula “Mamičinu žetvu” u Pušćinama, na kojoj sudjelujemo već nekoliko godina, a na kojoj prikazujemo
stare običaje žetve pšenice.
Ivanka Bene, predsjednica

Udruga žena Gornji Kuršanec
osvješćuje zdravlje članica
Aktivnosti članica Udruge žena Gornji Kuršanec, kao i uvijek, bile su raznovrsne i mnogobrojne. Kroz projekt, sufinanciran od strane Općine Nedelišće, “Osvijestimo se o svom zdravlju”, organizirale smo razna predavanja i radionice za članice Udruge i širu društvenu sredinu.

O važnosti zdrave i pravilno izbalansirane prehrane predavanje je
održala Zlata Polanec, dok je radionice s temom sirove hrane, bez glutenske prehrane i LCHF prehrane
vodila Jasna Sačić. Liječnica Barbara Krizman Vuhinec održala je predavanje o temi Dijabetes i povišeni
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

krvni tlak kao rezultat nekretanja i
brze prehrane, a također je bilo moguće izmjeriti tlak i šećer. O važnosti kretanja tj. vježbanja predavanje
je održao kineziolog Dario Božić.
Uz stručno vodstvo kineziologa bilo
je organizirano i nekoliko treninga u Društvenom domu u Gornjem
Kuršancu. Osim projekta s čijim rezultatima smo izuzetno zadovoljne, članice Udruge sudjelovale su i
u ostalim manifestacijama koje su
organizirali Turistička zajednica
Općine Nedelišće, Općina Nedelišće, VMO Gornjeg Kuršanca i ostale udruge s područja općine i lokalne zajednice.
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Ostvareni svi zacrtani planovi
Udruge žena Slakovec
Za udrugu žena Slakovec 2017. godina bila je prepuna aktivnosti. Ostvareni su svi zacrtani planovi. Sudjelovale smo na svim manifestacijama koje
su se održavale u organizaciji Općine Nedelišće i Turističke zajednice općine Nedelišće. Svojim idejama i zajedničkim nesebičnim radom svih članica udruga je na svakoj od manifestacija zablistala svojom kreativnošću.
Povodom Dana žena tradicionalno smo darivale naše mještanke cvijećem. Tom gestom željele smo još
jednom podsjetiti koliko je važna
uloga žene u društvu.

stručnim vodstvom Mateje i Nikole
Novak aktivno održavaju. Tijekom
2017. godine bilo je ukupno 5 kola
natjecanja. Svako kolo natjecanja
sastojalo se od jednog zadatka kojeg su natjecatelji, ili ekipno ili pojedinačno, morali riješiti uz pomoć
mBot robota. Natjecatelji udruge
ostvarili su odlične rezultate s obzirom da su se ove godine prvi put na-

Sudjelovale smo u akciji “Više
cvijeća manje smeća” u koju su se
uključile skoro sve članice naše
udruge i time još jednom podržale
ovu hvalevrijednu akciju. Tijekom
cijele godine uređujujemo i održavamo cvjetne gredice u Slakovcu i
prostor oko kapelice sv. Križa i sv.
Florijana. Projekt parka oko Čige
prijavile smo na raspisani natječaj
Općine “Zelenu agendu”. “Čiga”,
koja je ponos našeg sela, smještena je uz nogometno igralište i nalazi se u centru mjesta. Već samim tim
što je zauzela središnju poziciju njezin okolni prostor iziskuje pažnju.
Upravo zato važno nam je da ambijent oko nje nikoga ne ostavi ravnodušnim, željele bismo da on bude
ponos cijele naše općine. Na Majčin
dan tradicionalno smo organizirale španciranje po našoj prekrasnoj
slakovskoj šetnici, u kojoj sudjeluje sve više šetača rekreativaca i zaljubljenika u prirodu koji vole miris
šume, cvrkut ptica i dobro društvo.
Izrazito smo ponosne što je naš projekt koji smo pokrenule 2016. godine urodio plodom, te se Mbit radionice kao i Mbot radionice pod
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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tjecali. Udruga žena Slakovec zauzela je prvo mjesto u svojoj regiji te
je uvrštena u top 30 najboljih ustanova u Republici Hrvatskoj. Tom
prigodom, 20. lipnja u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, troje natjecatelja sa svojim mentorima
prisustvovali su svečanoj podjeli priznanja pobjednicima Croatian Makers lige koje se održavalo uz
prisustvo Predsjednice Republike
Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović,
ministrice znanosti i obrazovanja
Blaženke Divjak i brojnih drugih
sudionika i podržavatelja projekta.
Krajem prošle godine sudjelovale smo na manifestacijama “Dani zahvalnosti”, “Martinje” i Božićnim
manifestacijama, podržavajući time
svaki predloženi projekt od strane

općine kao i Turističke zajednice.
Krajem prošle godine organizirale
smo priredbu i podjelu darova najmlađima povodom Sv. Nikole, gdje
se uvijek odazove veliki broj djece i

roditelja. Zahvalile bi svima koji podržavaju naš rad, koji su nam velika
podrška i pomoć prilikom ostvarenja
naših ideja, te ovom prilikom pozivamo da nam se pridruže nove članice.

Udruga žena Trnovec sve aktivnija
Udruga žena Trnovec aktivna je zadnjih desetak godina, a danas broji
oko 30 članica. Surađuje s ostalim
društvima (NK Trnovec, DVD Trnovec) u svom mjestu Trnovcu.
Ciljevi i aktivnosti Udruge obuhvaćaju očuvanje kulturne baštine
i tradicionalnih običaja Međimuraca: ukjučivanje mladih u rad udruge,
organiziranje edukativnih radionica, a radi prenošenja znanja, tehnike i vještine na mlade, organiziranje
i provođenje izložbi svojih članova, potiče unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija,
običaji, ekološko blago i drugo), poticanje, koordiniranje i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi
koje pridonose razvoju turizma na
području Trnovca (Općina Nedelišće), poticanje zaštite, održavanje

obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za razvoj turizma, u
suradnji s turističkim zajednicama
(općine, gradovi, županija) organizacija nastupa na sajmovima i izložbama turističkog karaktera, bavi se
promidžbom posebnosti naselja Trnovca, kao što su tradicijska ruralna arhitektura, spomenici sakralne i
profane materijalne baštine, očuvanje nematerijalne baštine (folklorni
običaji, napjevi i drugo). Aktivnosti
su nam bile sudjelovanje u karne-
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valskoj povorci Turističke zajednice
Nedelišće, druženje u kavani Jelena
povodom Dana žena, akcija “VIŠE
CVIJEĆA - MANJE SMEĆA”, akcija
uređivanja gredica i sadnja sadnica
cvijeća, sudjelovanje na općinskim
sportskim igrama u Pretetincu i na
manifestaciji “Dani kruha” u Nedelišću te na manifestaciji “Martinje”,
kao i tradicionalna organizacija božićnog domjenka uz darivanje našh
mališana te posjeti starijim i nemoćnim i bolesnim osobama našeg sela i
darivanje simboličnih poklona.
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Udruga žena Nedelišće prisutna na
mnogim događanjima
Prošle godine obilježile smo 10. godišnjicu rada Udruge žena Nedelišće. Sretne smo što imamo neke
aktivne članice od prvog dana i na
tome zahvaljujemo.
Godinu smo započele fašničkom
povorkom u Nedelišću, te druženjem u dvorani Mesapa s ostalim
udrugama, a sve nam je to omogućila Općina Nedelišće. Početkom
travnja sudjelovale smo u akciji “Više cvijeća - manje smeća”, te s
ostalim udrugama počistile selo.
Jako smo ponosne na naš tradicionalni sajam cvijeća, 10. po redu.
Svake godine imamo sve više izlagača, iz općine i izvan nje. Prezentiramo rukotvorine od luščinja te razne presadnice, a sve to iz vrijednih
ruku članica udruge. Ovim putem
zahvaljujemo načelniku Darku Danii na potpori i što nam je omogućio
veći prostor za naše izlagače.
Par žena koje pletu proizvode od
luščinja prezentirale su i bile prisutne na Danima grada Čakovca, obilježavanju Dana Međimurske županije, Antunovom, Festivalu jagoda u
gradu Čakovcu, Porcijunkulovom,
na Jesenskoj rapsodiji i Adventu.
Pozvane su bile i izvan županije, te u
susjedne države Sloveniju i Mađarsku. U mjesecu studenom bile su 3
dana u Vodnjanu na Danima masli-

nova ulja. Jednom mjesečno pozvane su u Toplice Sveti Martin, gdje
pokazuju izradu pletenja cekara go-

stima. Štand zaklade Katruža pred
Turističkim uredom Nedelišće članice su ukrasile svojim katružama

i bile su pohvaljene s velikom donacijom. Uvijek smo prisutne na
manifestacijama koje organizira
Općina Nedelišće: Dani zahvalnosti i Martinje, gdje se trudimo
da što više ponudimo posjetiteljima.
Prve subote u mjesecu prosincu darivale smo najmlađe slatkim paketima i šibom, a roditelje,
bake i djedove častile smo čajem i
kuhanim vinom. Na kraju zahvaljujemo svim članicama udruge, te ovim putem pozivamo žene
koje su voljne biti dio naše udruge da nam se pridruže i da zajedno budemo još aktivnije i bolje.
BROJ 25 | SVIBANJ 2018.
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Legendarna 43. međunarodna izložba
malih životinja “Nedelišće 2018”
Izložba je održana 12., 13. i 14. siječnja na velikom sajmenom prostoru MESAP-a u Nedelišću. Na prostoru MESAP-a ova se izložba održava već sedmu godinu jer je zbog skučenosti prostora školske sportske dvorane bilo
nezaobilazno preseliti ovu izložbu na ovaj veliki sajmeni prostor.
Pa je tako i ove godine ova 43.
izložba dosegla svoj vrhunac, što
brojem izlagača (130 i cca 1.400 eksponata), tako i brojem posjetitelja kojih je bilo gotovo 3.000. Ovo
je bila specijalna izložba svih pasmina gušana, teksana te međimurske kokoši. 12 sudaca bilo je nazoč-

no od kojih je 4 iz Slovenije koji su
se posvetili ocjenjivanju 1.400 eksponata. Među njima je nagrađeno
120 šampiona od kojih vrijedi spomenuti one najmlađe, a to su Lovro
Škvorc (učenik 2. razreda) te Luka
Škvorc (učenik 5. razreda). Lovro i
Luka zaslužili su pehare svojih šam-

NEDJELJNI SAJMOVI
MALIH ŽIVOTINJA U
NEDELIŠĆU SVE VIŠE
POSJEĆENI

Osim izložbe koja se tradicionalno održava u siječnju,
Udruga malih životinja Nedelišće organizira i sajmove na kojima možete razgledati, pokloniti
ili kupiti sve vrste malih životinja pa vas tako Udruga na čelu s
novim predsjednikom Željkom
Posavcem poziva da se pridružite na nedjeljne sajmove koji
se održavaju na velikom sajmenom prostoru MESAP-a u Nedelišću 7 - 12 h, i to sljedećih datuma: 2. rujna, 7. listopada i 4.
studenog. Ulaz na sajam je slobodan pa tako i vi slobodno možete dovesti kuniće, golubove,
kokoši, papige, psa ili mačku
koju možda želite prodati ili pokloniti. Kada se uživo vidi životinja lakše će naći svoga novoga
vlasnika pa tim činom Udruga na human način želi pomoći napuštenim životinjama da
dobe život kakav zaslužuju. Sajmovi su sve više posjećeni što
brojem prodavatelja, tako i brojem posjetitelja koji dolaze i iz
susjednih zemalja. Veselimo se
i vašem dolasku.
Alen Blagović
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piona te se nasmijanih lica i ugode u
svojim srcima vratili s izložbe koju
će sigurno pamtiti cijeli život. Vjerujemo da bi nešto takvo svaki roditelj poželio svom djetetu, pa tako
pozivamo sve zainteresirane, djecu i odrasle da se učlane u Udrugu.
Podijeljeno je i mnoštvo nagrada
Udruge. I ove godine imali smo seosko dvorište sa živim životinjama,

a osim toga djeca i posjetitelji su se
na samom ulazu mogli fotografirati i podružiti se s pravim zmijama:
udavom, boom te ogromnim burmanskim pitonom. Ova je manifestacija ušla u povijest događanja na
međimurskom tlu te zaslužila veliku potporu, rekli su i sam međimurski župan Matija Posavec te načelnik Općine Nedelišće Darko Dania

na samom otvaranju izložbe. Vrijedi spomenuti da su za ovaj događaj
zaslužni svi naši članovi koji dolaze
diljem Međimurja te brojni sponzori koji su nam dali dodatnu potporu. Zadnji dan izložbe u nedjelju
je na vanjskom prostoru MESAPa održan veliki prodajni sajam koji
je također bio obilan i vrlo posjećen gostima koji su pristigli iz susjednih zemalja: Austrije, Mađarske i Slovenije. Zahvaljujemo svim
našim sponzorima te posjetiteljima
koji su došli uživati u našoj izložbi,
a oni koji je nisu posjetili imat će to
priliku učiniti sljedeće godine kada
ćemo biti još jači.
Alen Blagović

Izborna godišnja skupština Udruge
uzgajivača malih životinja Nedelišće
Na izbornoj skupštini 17. ožujka nazočno je bilo 65 članova Udruge te
gosti iz Ormoža, Ivanca, Lepoglave,
Ludbrega i Varaždina. Skupštinu je
vodio Ivica Šoltić, dosadašnji predsjednik koji je ovu Udrugu vodio
puna dva mandata te postigao izvrsne rezultate kao voditelj Udruge.
Na njegovo mjesto jednoglasno
je izabran Željko Posavec od kojeg
se očekuju još veći rezultati. Izabrani su i Zdenka Zadravec kao dopredsjednica Udruge te Slavko Zadravec kao tajnik i Srećko Mesarić
kao blagajnik Udruge. Izabrani članovi Upravnog odbora su: Zlatko
Mavrek, Srećko Mesarić, Željko Posavec, Zdenka Zadravec, Miran Culjak, Stjepan Golub, Ivan Škvorc,
Dejan Kolarić, Siniša Novak, Slavko Zadravec i Ivan Vadlja. Izabrani
članovi Nadzornog odbora su: Dragan Hrustek, Kornelija Kolarić te

Ivica Šoltić. Izabran je i skladištar
Denis Srnec. Sva nova izabrana tijela na mandat, kao i sva zaduženja
izglasana su natpolovičnom većinom prisutnih članova Udruge. Na
skupštini su primili priznanja i naši
počasni članovi Đuro Zadravec i
Antun Branović. Skupštini je prisustvovao i načelnik Općine Nedelišće
Darko Dania koji je također pohvaBROJ 25 | SVIBANJ 2018.

lio rad dosadašnjega predsjednika Šoltića te je Posavcu zaželio još
bolje rezultate u novom vodstvu
Udruge. Pohvalio je i cijelu Udrugu
zaslužnu za održavanje protekle 43.
izložbe te Udrugu za sudjelovanja u
svim događanjima u općini u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Nedelišće.
Alen Blagović
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Sakupljanje električnog i
elektroničkog otpada
Odvoz EE otpada korisnici više
ne mogu naručivati putem kupona kod GKP ČAKOM d.o.o. Za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje
EE otpada određeni su koncesionari na nivou države. Korisnici
uslugu odvoza EE otpada naručuju pozivom na besplatni telefon 0800 444 110. Usluga odvoza
i zbrinjavanje otpada za korisnike je besplatna.
U EE otpad ubrajaju se svi uređaji koji koriste električnu energiju: hladnjaci, perilice rublja,
perilice suđa, štednjaci, bojleri,
televizori kompjuteri, glačala, bušilice, radioaparati. Nužno ih je
predati sakupljaču u stanju iz kojeg je vidljivo da nisu prethodno
rastavljani radi vađenja zasebnih

komponenti ili dijelova opreme. U
slučaju kada EE otpad predstavlja
zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost posjednik je o tome dužan
prethodno obavijestiti sakupljača.
Prilikom preuzimanja EE otpada
posjednik je dužan skupljaču predati EE otpad i ispunjeni prateći
list za opasni, odnosno neopasni/
inertni otpad. Posjednik u kućanstvu prilikom predaje EE otpada skupljaču, potvrđuje primopredaju EE otpada potpisom na
obrascu PPEEO. Ove obrasce sa
sobom donosi skupljač. Za dodatne informacije i pojašnjenja GKP
ČAKOM d.o.o. stoji na raspolaganju pri telefonima 040/372-417
ili 040/372- 424 radnim danom
od 07.00 do 15.00 sati.

Način i vrijeme primjene gnojiva
na poljoprivrednom zemljištu na
području općine Nedelišće
Prema Odluci Općine Nedelišće o agrotehničkim mjerama
u svrhu zaštite poljoprivrednog
zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Međimurske županije 15/09), kod
određivanja količine, načina i
vremena primjene gnojiva, moraju se poštivati odredbe Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj
praksi u korištenju gnojiva (Narodne novine, broj 56/08). Vrijedi znati da se prema Odluci Općine Nedelišće, u cilju smanjivanja
gubitaka dušika ispiranjem i isparavanjem zabranjuje gnojenje
gnojnicom i gnojovkom na svim
poljoprivrednim površinama bez
obzira na pokrov (kulturu) od 1.
prosinca do 1. ožujka.
Zabranjuje se i gnojenje gnojnicom i gnojovkom raspodjelom
po površini na svim poljoprivred-

nim površinama od 1.svibnja do 1.
rujna, zatim gnojidba krutim stajskim gnojem na svim poljoprivrednim površinama od 1. svibnja
do 1. rujna te gnojidba mineralnim gnojivima s nitratnim dušikom na svim poljoprivrednim
površinama od 1. studenog do 1.
veljače. Iznimno je dozvoljena
primjena urea amonijevog nitrata
(UAN) po žetvenim ostacima.
Vlasnicima i ovlaštenicima
poljoprivrednog zemljišta zabranjuje se: gnojenje gnojnicom, gnojovkom, stajskim gnojem i krutim stajskim gnojem na
svim poljoprivrednim površinama koje se nalazi unutar granica građevinske zone naselja te
se zabranjuje gnojenje otpadnim
muljom i fekalnim vodama iz sabirnih i septičkih jama na svim
poljoprivrednim površinama na
području Općine Nedelišće.
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Uvjeti i način
držanja kućnih
ljubimaca
Općinsko vijeće je na 7. sjednici održanoj 29. ožujka 2018.
godine donijelo Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Odluka je objavljena u
Službenom glasniku Međimurske županije broj 3/18. Ovom se
odlukom propisuju uvjeti i način držanja pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca te način i
postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, nadzor
nad provedbom Odluke i novčane kazne predviđene u slučaju da se ne poštuju odredbe Odluke na području Općine
Nedelišće. Također je reguliran
način kontrole i razmnožavanja kućnih ljubimaca trajnom
sterilizacijom, izuzev u slučajevima ako posjednik kućnog ljubimca ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela i ako
je posjednik kućnog ljubimca
od općinskog upravnog tijela
nadležnog za zaštitu životinja
dobio suglasnost za drugi način
kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati
pod kontrolom razmnožavanje
istih te spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje. Propisivanjem i provedbom ovih
mjera cilj je smanjenje velikog
broja napuštenih životinja koje
lutaju po naseljima.
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Općinska uprava i
telefonski brojevi
za kontakt
Općina Nedelišće:
Tel.: 821-107, Fax: 821-135
E-mail: nedelisce@nedelisce.hr
Web: www.nedelisce.hr
Načelnik Općine:
Darko Dania
Tel.: 821 – 107
Jedinstveni upravni odjel:
E-mail: financije@nedelisce.hr
Pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela:
Maja Marčec, mag. oec.
Tel.: 389 – 940
Viša referentica financijsko-računovodstvenih poslova:
Rajka Srnec, pristup. oec.
tel.: 389 – 941
Viša referentica naplate potraživanja:
Ljubica Topolnjak, pristup. oec.
tel.: 389 – 942
Odsjek za pravne i opće poslove:
E-mail: nedelisce@nedelisce.hr
Voditelj Odsjeka za pravne
i opće poslove:
Marko Koraj, struč. spec. admin. publ.
Tel.: 389 – 943
Viši referent za fondove EU, javnu nabavu
i opće poslove:
Ninoslav Bistrović, mag.oec.
Tel.: 821 – 107
Administrativna referentica:
Mirjana Perišić, tel.: 389 – 949
Odsjek za komunalne djelatnosti
i gospodarstvo:
E-mail: komunalni@nedelisce.hr
Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo:
Sanja Zorković, mag.ing.geoing.
Tel.: 389 – 945
Stručna suradnica za poslove komunalnih
djelatnosti i gospodarstva:
Marija Horvat , građ. tehn.
tel.: 389 – 946
Stručna suradnica za pravne poslove:
Dušanka Hlebec-Geček, pravnica
tel.: 389 – 944
Viši referent za komunalne poslove
i gospodarstvo:
Mirko Horvat, ing. geot.
tel.: 389 – 947
Viši referent za
stambeno komunalne poslove:
Dragutin Pleh, ing. građ.
tel.: 389 – 948
Referentica za komunalne poslove
i gospodarstvo:
Milena Novak, građ. tehn.
tel. 389-947
Komunalni redar:
tel.: 095 9060-476
Uredovno radno vrijeme je:
ponedjeljak – petak
od 7.00 do 15.00 sati

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE NEDELIŠĆE
Primjenom pravne stečevine
Europske unije koja je unešena u
pravni poredak Republike Hrvatske kroz niz direktiva, dat je pravni, zakonski i institucionalni okvir
plana gospodarenja otpadom. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17)
i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske osnova su donošenja
Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje od 2018.
do 2023. godine.
Polazišta za izradu Plana su prostorni planovi i raniji planovi gospodarenja otpadom Međimurske
županije i Općine Nedelišće.
Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na svojoj 6. sjednici održanoj
31. siječnja 2018. donijelo Odluku o
pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće.
Tom odlukom definirane su obveze
davatelja javne usluge, obveze korisnika usluge i odredbe o cijeni javne usluge čiji je način izračuna točno propisan Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom i Uredbom
o gospodarenju otpadom.
Korisnici usluga će, kao i do sada,
imati kante i vreće za miješani komunalni otpad te mogućnost selektivnog odvajanja otpada u vreće
za otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil i višeslojnu ambalažu
dok se biorazgradivi otpad mora odvajati u zasebne smeđe kante i vreće, koje će korisnici dobiti najkasnije do 1. studenog 2018. godine.
Općina Nedelišće je u proteklom
razdoblju imala dobro razvijen sustav gospodarenja otpadom, a u novom planira postići potrebnu razinu
standarda u svim aspektima sustava
gospodarenja otpadom, propisanu
novijom, važećom, zakonskom regulativom.
Razvojna strategija Europa 2020.
daje smjernice za preustroj gospodarstva EU u održivo gospodarstvo
i gdje se učinkovito koriste prirodni resursi uz smanjenje emisija u
okoliš. Jedan od osnovnih ciljeva,
koji se moraju postići do 2020. goBROJ 25 | SVIBANJ 2018.

dine je postizanje trenda smanjenja
apsolutne količine otpada i korištenje otpada kao resursa. Na taj način
gospodarenje otpadom i korištenje
otpada kao resursa postaje izuzetno
važan cilj ne samo politike gospodarenja otpadom, nego i industrijske politike upravljanja prirodnim
resursima EU, kao okosnice tranzicije europskog društva prema zelenoj ekonomiji, u kojoj postoji balans između očuvanja ekosustava,
efikasnosti gospodarstva i socijalne
pravednosti i pravedne raspodjele
tereta u društvu.”
U Razvojnoj strategiji Europa
2020. Definiraju se srednjoročni i
dugoročni ciljevi, način njihovog
postizanja i osnovni ciljevi koji se
moraju postići do 2020. Tom inicijativom želi se prekinuti proporcionalna veza između gospodarskog
rasta i stupnja korištenja resursa, a
na taj način i smanjiti štetan utjecaj
njihovog korištenja na okoliš.
Također se želi potaknuti preustroj gospodarstva EU iz linearne u cirkularnu ekonomiju, koja se
temelji na održivom gospodarenju
resursima i sprječavanju nastanka
otpada kroz produljenje životnog
vijeka materijala i proizvoda, reciklaži i ponovnom korištenju otpada
kao resursa, te smanjenju apsolute
količine preostalog otpada na minimalnu mjeru.
Održivi način gospodarenja resursima, kroz uštede u troškovima
zbog poboljšane učinkovitosti, komercijalizacije inovacija i boljeg
upravljanja resursima tijekom čitavog života, donijeti će veću konkurentnost i nove mogućnosti ekonomskog rasta, kao i nova radna
mjesta. To zahtjeva velike promjene u načinu razmišljanja i obrascima ponašanja kako proizvođača
tako i potrošača, kao i politike koje
prepoznaju međuovisnost između
gospodarstva, prirodnog kapitala i
blagostanja društva te nastoje ukloniti prepreke za poboljšanu učinkovitost resursa, pružajući poštenu,
fleksibilnu, predvidljivu i koherentnu osnovu za poslovanje.
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RASPORED ODVOZA OTPADA U OPĆINI NEDELIŠĆE ZA 2018.
Organizirani odvoz komunalnog otpada obvezan je za sva naselja i sve stanovnike općine Nedelišće te svi stanovnici i svi gospodarski subjekti moraju bez iznimke koristiti i plaćati uslugu organiziranog odvoza komunalnog
otpada. Na području općine usluga odvoza i odlaganja komunalnog, ambalažnog i glomaznog otpada povjereno je
GKP Čakom d.o.o. iz Čakovca.
Tabelarni prikaz za područje općine Nedelišće s terminima odvoza otpada
PODRUČJE
ODVOZA

TERMIN ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Sitni otpad (kanta, doplatna vreća)

Ambalažani i odvojeno skupljeni otpad (vreće za odvojeno skupljanje)

Glomazni otpad

Nedelišće 1

ponedjeljak

drugi ponedjeljak
u mjesecu

Nedelišće 2

utorak

drugi ponedjeljak
u mjesecu

srijeda

drugi četvrtak
u mjesecu

četvrtak

drugi četvrtak
u mjesecu

petak

drugi četvrtak
u mjesecu

Pušćine
Gornji Kuršanec
Dunjkovec
Pretetinec
Slakovec
Črečan
Gornji Hrašćan
Macinec
Trnovec
Parag
Kontejneri (4–7 m3)

Po pozivu u roku 32 sata.
Narudžbe svakodnevno 0 – 24
na tel. 040/372-466

Pres kontejneri (do 10 m3, mase do 8 t)
Rolkontejneri (mase do 16 t duljine do 7 m)

Miješani komunalni otpad prikuplja se dinamikom odvoza svakih 14 dana.

Tabelarni prikaz termina postava mobilnog reciklažnog dvorišta na području općine Nedelišće
RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
Lokacija MRD-a

Katastarska
čestica

Nedelišće

Parkiralište kod MESAP-a, ulica Marčeca

Pušćine

Naselje

MJESEC 2018.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

k.č. 5/1, k.o.
Nedelišće

4

/

27

/

/

21

/

/

18

/

/

14

kod zgrade VMO-a Pušćine, Školska 23

k.č. 200, k.o.
Pušćine

5

/

28

/

/

27

/

/

19

/

/

17

kod društvenog doma

k.č. 2107/5,
k.o. Kuršanec

8

/

29

/

/

28

/

/

20

/

/

18

Dunjkovec

kod društvenog doma Pretetinec

k.č. 757/1,
k.o. Pretetinec

9

/

30

/

/

29

/

/

21

/

/

19

Pretetinec

kod društvenog doma Pretetinec

k.č. 757/1,
k.o. Pretetinec

10

/

/

4

/

/

2

/

26

/

/

20

prilaz sportskom domu NK Slakovec

k.č. 989/1,
k.o. Slakovec

11

/

/

5

/

/

3

/

27

/

/

21

kod društvenog doma

k.č. 892/1,
k.o. Črečan

12

/

/

6

/

/

4

/

28

/

/

28

Gornji Hrašćan

kod društvenog doma, Čakovečka 46

k.č. 1072, k.o.
G. Hrašćan

15

/

/

9

/

/

5

/

/

1

/

/

Macinec

kod škole, šljunčani plato, Glavna ulica

k.č. 1348/3,
k.o. Macinec

16

/

/

10

/

/

6

/

/

2

/

/

preko puta autobusnog stajališta

k.č. 1509/22,
k.o. Trnovec

17

/

/

11

/

/

9

/

/

3

/

/

parkiralište kod društvenog doma,
Trnovec 45

k.č. 780, k.o.
Trnovec

18

/

/

12

/

/

10

/

/

4

/

/

Gornji Kuršanec

Slakovec
Črečan

Parag
Trnovec
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