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Uvodna riječ načelnika
Drage sugrađanke,
poštovani sugrađani,
počašćen sam prilikom da se i
ovim putem obratim svima vama
koji ćete listati i čitati sadržaj ovog
Informativnog biltena. U godini iza
nas nije nedostajalo društvenih događanja svih predznaka, a u toj različitosti nastojali smo biti dosljedni u
vođenju svih aktivnosti iz domene
djelovanja lokalne samouprave.
U trenucima pripreme ovog
obraćanja Općina Nedelišće prijavila je projekt rekonstrukcije pješačkih staza u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću na Mjeru 7.4.
Ministarstva regionalnog razvoja RH. Projekt vrijedan 7,5 milijuna kuna toliko je važan da o njemu
jednako misli svatko od nas. Riječ
je o prostoru uz državnu cestu koja
prolazi samim središtem Nedelišća i nesumnjivo je najprometnija
u Međimurju. Stanarima utječe na
dnevni ritam, prolaznike i putnike
okupiraju upravo sigurnosni aspekti, a poslovnim subjektima je na dobrobit onoliko koliko i na brigu. Sve
su to razlozi zbog kojih je uređenje
staza uz ovu državnu cestu vrhunski prioritet, na što bih nadovezao i
pješačku stazu u Pušćinama za koju
smo u postupku ishođenja Građevinske dozvole.
Na terenu površine 160.000 kvadratnih metara, koji nam je 2015.

godine darovala Vlada Republika
Hrvatska, uredili smo i potpuno infrastrukturno opremili Gospodarsku zonu Goričica u Nedelišću. Zadovoljni smo tempom kojim su se
ti procesi odvijali jer smo već u kolovozu prošle godine započeli izgradnju vodovodne i kanalizacijske
mreže, oborinske odvodnje, postavljanje plinske i elektroenergetske
mreže s trafostanicom. Duga zima
prolongirala je dovršenje prometnica unutar zone Goričica, no razloga
za brigu nije bilo jer su već prvi topliji dani omogućili izvođenje radova. Dvije od deset parcela u toj zoni
već imaju vlasnika, tvrtku Machiper
oprema d.o.o.
Uz postojeće subjekte u Privrednoj zoni Nedelišće, lani je “uselio”
novi investitor. Tvrtka CNC Pušnik d.o.o. kraju je privela izgradnju
i uređenje svog poslovnog objekta. Na to se nadovezuju pozitivni
pomaci u Gospodarskoj zoni Općine Nedelišće - Istočno od Macinca
u kojoj je omogućeno proširivanje
proizvodnih pogona tvrtke Centrometal d.o.o. Pobliže o tome možete pročitati na idućim stranicama,
no u ovim stupcima želio bih artikulirati značaj novih poslovnih koraka u općinskim poslovnim zonama. Sve dosad učinjeno i uloženo
očekujem da bude vraćeno društvu
kroz nova zapošljavanja. Procjenju-

Radovi na izgradnji prometnice u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće
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Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće

jem da će se u iduće tri godine ovdje
otvoriti 300 novih radnih mjesta,
što za drugu po veličini općinu u državi i treba biti prioritet.
Radna aktivnost naših sugrađanki i sugrađana od primarnog je
značaja za ukupno zadovoljstvo životnim standardima Općine Nedelišće. Tome dodajem činjenicu
da u svih jedanaest naselja u sastavu općine danas imamo kompletnu infrastrukturu, od energenata
do opskrbe vodom, kanalizacijskom
mrežom, sigurnijim prometnicama… Sve spomenuto nam pruža
određeni komoditet i jednostavniju
realizaciju svakodnevnih potreba,
no i dalje vidim prostor za poboljšanja osobito zahvaljujući mladim
ljudima koji me neumorno navode
da na stvari gledam i iz njihove perspektive.
Osvrnuo bih se na podatak da
u aktualnoj akademskoj godini
2016./2017. imamo 75 općinskih stipendista koji studiraju na veleučilištima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu. Među njima je čak trideset
i dvoje studenata s kojima smo ugovore potpisali ove godine, vrednujući pritom i njihova usmjerenja na
studijima. Naime, deficitarna zanimanja koja smo detektirali i za čiju
naobrazbu želimo pružiti dodatnu
podršku su: fizika, rehabilitacija, fizioterapija, geografija, prostorno
planiranje, strojarstvo, elektrotehnika, računalstvo, kemija, farmacija, engleski i njemački jezik. Iz pro-
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računa Općine Nedelišće godišnje
se za stipendije osigurava 439 tisuća kuna. I dok podržavamo visoko
obrazovanje naših mladih sugrađana, uvjereni smo da se i srednjoškolsko obrazovanje, osobito u obrtničkim zanimanjima, treba cijeniti jer
mladima daje istinski potencijal za
stvaranje novih vrijednosti.
To me podsjeća da spomenem i
mališane čiji je boravak u vrtićima
sufinanciran svim roditeljima. Naravno da je to u domeni općinskog
proračuna koji poreznim obveznicima na ovaj način uzvraća dio društvenog imperativa - ulaganja u djecu o kojoj u ovom društvu trebamo
brinuti doslovno svi, i obitelj, i ustanove, i zajednica. Ove godine pokrećemo izgradnju dječjih igrališta po
svim općinskim naseljima jer se u
njih dugo nije ulagalo. Realno, za to

tom moći raspisati natječaj za izradu glavnog projekta nove škole.
Stariji žitelji u našoj općini pomno prate što se oko njih događa,
prave usporedbe o tome kako se živjelo nekad i danas. Jednoga dana
ćemo svi mi tako međusobno razgovarati, no puno je važnije ono
što za sugrađane treće dobi činimo
sada, jer najstarijima je danas sve samo ne jednostavno. Uz kontinuiranu brigu Socijalnog vijeća za potrebe građana iz osjetljivih skupina,
izdvojio bih podatak da je Općina
Nedelišće s Maticom umirovljenika
organizirala podjelu bonova u vrijednosti dvjesto kuna onim umirovljenicima kojima mirovina ne prelazi 1.500 kuna mjesečno. Tako je
ovoga Uskrsa za 500 umirovljenika osigurano bonova u vrijednosti
100.000,00 kuna.

Radovi na izgradnji “Glavne” ulice u Pretetincu

sada postoje i praktični uvjeti jer su
završeni brojni radovi pod zemljom
pa se možemo koncentrirati na ono
što ćemo podići na zemlji.
Za vrijeme pred nama mogu potvrditi kako će biti posvećeno djeci i mladima. Planiramo napraviti
fitness centar za ciljanu populaciju, onu u dobi od 15 do 30 godina,
uz naglasak da će osnovno školstvo ostati pri vrhu važnosti. Zato
i dalje ustrajemo na izgradnji nove
zgrade Osnovne škole Nedelišće za
koju smo izradili idejni projekt nedavno upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH na suglasnost.
Nadam se da će proces odobravanja
imati pozitivan ishod, jer ćemo po-

Nameće se pitanje otvaranja novog Doma za starije i nemoćne u
Nedelišću o kojem se javno govori
već dulje vrijeme. Prostornim planom je na prostoru iza crkve Presvetog Trojstva rezervirano mjesto
za takvu ustanovu, neumorno tražimo investitora, ali zasad bez uspjeha. Svi koji su pokazali interes ujedno iščekuju raspisivanje određenih
državnih mjera u tu svrhu, a u međuvremenu smo ušli u pregovore s
dva nova investitora.
Vjerskom životu pridajemo pažnju koju zaslužuje i kontinuirano
materijalno podupiremo ulaganja u
sakralne objekte. Ministarstvo kulture je osiguralo 200 tisuća kuna,
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jednako toliko i Općina Nedelišće
kako bismo potpomogli aktivnosti obnove objekata. Pri završetku
smo posljednje faze obnove groblja
u Nedelišću rekonstrukcijom mrtvačnice, prednjeg dijela ograde,
prilaza i hortikulture.
Što nas žulja poput kamenčića u
cipeli? Izgradnja Južne obilaznice
Nedelišća. Iza nas su godine i godine priprema za taj zahvat na koji se
Vlada RH 2014. godine koncentrirala na način da je pokrenula postupak izrade potrebnih studija, izdana
je lokacijska dozvola, a danas smo,
na neki način, ponovno na početku.
Ministarstvo pomorstva, prometa
i infrastrukture je prije tri mjeseca provelo javnu raspravu i obradilo studiju opravdanosti Južne obilaznice te najavilo da je rok izgradnje
2021. godine.
Kao što je lokalna samouprava strpljiva u pitanju izgradnje obilaznice, tako sam i osobno - svima
vama, poštovane sugrađanke i sugrađani, zahvalan na povjerenju i
strpljenju. Kako je ovo i prilika zaključenja jednog mandatnog razdoblja u vođenju Općine Nedelišće, ne
želim propustiti priliku da izrazim
ponos što živim i radim u sredini
kojoj je tolerancija utkana u sve segmente života. Razumijem da svatko od nas ima vlastite prioritete,
no istovremeno me ispunjava uvjerenje da nas zajednički standardi
određuju kao zajednicu i da međusobno uvažavanje u tome igra ključnu ulogu. Na ovom našem prostoru
ciljevi su visoko postavljeni, a to govori o svima nama i čini nas poželjnim partnerima u svim društvenim
relacijama.
Darko Dania,
načelnik Općine Nedelišće
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Proslavljen Dan Općine Nedelišće
uz osvrte na postignuto i priznanja
najuspješnijima
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća proslavljen je u četvrtak 2. lipnja
2016. godine Dan Općine Nedelišće, koji se obilježava 15. lipnja uz blagdan
svetog Vida kada je nekada u Nedelišću bio veliki sajmeni dan.

Uz vijećnike Općinskog vijeća,
predsjednike Vijeća Mjesnih odbora, goste iz susjednih jedinica lokalne samouprave i javnih poduzeća te
stranaka i udruga, sjednici su bili nazočni ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat, međimurski župan
Matija Posavec, predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen
Novak i potpredsjednica Petra Kovačić, gradonačelnici Čakovca Stjepan
Kovač, Grada Preloga Ljubomir Kolarek i Grada Mursko Središće Dražen Srpak, župan Općine Središče ob
Dravi Jurij Borko, župnik župe Presvetog Trojstva Nedelišće preč. Nikica Samodol i župni vikar vlč. Tihomir Ciglar te predsjednik Hrvatskog
gimnastičkog saveza Stevo Tkalčec,
kao i djelatnici općinske uprave na
čelu s načelnikom Darkom Daniom
i njegovim zamjenicima Ivankom
Novak i Željkom Kacunom.
Prigodnim riječima okupljenima se najprije obratio predsjednik
Općinskog vijeća Općine Nedelišće Mladen Posavec, koji je, između
ostalog, rekao:

“Za Dan naše Općine, već uobičajeno, osvrćemo se na ono što smo i
kako radili te što smo ostvarili i postigli. Prilikom pripreme za ovu svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, pokušao sam biti što
realniji u ocjeni učinjenoga te kao
prvi među jednakima, ukratko iznijeti mišljenje o radu nas vijećnika.
Održali smo optimalni broj sjednica, na koje je odaziv bio više nego
dobar, aktivnost je bila na zavidnoj
razini, prijedlozi razumni i funkcionalni, rasprave otvorene i kritičke,
odluke efikasne, a atmosfera uvažavajuća i dobronamjerna – sve to
upućuje na zaključak da smo, vjerujem, u glavnini ispunili očekivanja
naših sugrađana koji su nam na izborima povjerili vijećničke obveze.
Isto tako, ističem dobru, konstruktivnu suradnju s načelnikom i njegovim zamjenicima te radnicima
općinske uprave u obavljanju složenih operativnih poslova, na čemu
im zahvaljujem.
Općinsko vijeće je pored proračuna, kao najznačajnijeg akta, doniBROJ 24 | SVIBANJ 2017.

jelo niz odluka i drugih dokumenata
iz svih područja rada. Pritom izdvajam dokumentaciju za uređenje
gospodarske zone Goričica te uređenje ulica nakon izgradnje kanalizacije. Kako bi ova dva najveća projekta mogli realizirati, donijeli smo
i odluku o zaduživanju.
Našu Općinu čine građani – oni
je oblikuju i svojim načinom življenja uvelike pridonose njezinoj uređenosti i sadržajnosti.
Sve uspješniji gospodarstvenici i dalje se razvijaju, izvozno orijentirani učvršćuju dobru zaposlenost i izvrsne pozicije na tržištima
u i izvan zemlje. Hvala im na stvaranju novih vrijednosti, jer one jačaju ekonomski potencijal kao temelj općeg društvenog blagostanja i
razvoja, a mi im u dobroj suradnji i
stvaranju poticajnih uvjeta nastojimo i dalje davati potporu.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec

Članovi brojnih društava, udruga i organizacija svojom aktivnošću
i rezultatima obogaćuju naše društvo i svojim zalaganjem stvaraju
iznimna postignuća u kulturi, sportu, rekreaciji, vrtiću, školi, vatrogastvu, očuvanju tradicijskih običaja i
drugim područjima. Njihova aktivnost prenosi se i usvaja kao pravilo
ponašanja, a sve to nas čini iznimno
zdravom, bogatom i privlačnom
sredinom koju volimo, prema kojoj se s pažnjom odnosimo i s uvažavanjem sudjelujemo u njezinom ži-
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votu. Ponosni smo na naše učenike,
studente, amatere u sportu i kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, koji
su na natjecanjima postigli izvrsne
rezultate. Čestitamo im, zahvaljujemo i dajemo svu podršku za daljnji
rad i aktivnost.
Svakako treba istaknuti i sve veću
aktivnost naše turističke zajednice
koja s novim sadržajima i programima okuplja značajan broj sugrađana na različitim priredbama i manifestacijama koje čuvaju vrijednosti
naše povijesti i kulturne baštine.
O radu u našoj Općini i njezinim
organizacijskim segmentima još bi
se moglo govoriti. Danas je izostavljena kritika, za koju sigurno i kod
nas ima osnove. Tome ćemo se, s ciljem poboljšanja, posvetiti u preostalim mjesecima posljednje godine
našeg mandata.
Izuzetna mi je čast, što smo mi
vijećnici, svojom jednogasnom odlukom dodijelili najviše općinsko
priznanje, Plaketu općine Nedelišće, današnjim dobitnicima: DVD-u
Pretetinec, Ivanu Novaku – posthumno, tvrtki Motoreni i prečasnom
Nikoli Nikici Samodolu. Zahvaljujem Vam svima na vašem sveopćem doprinosu u životu i radu naše
društvene zajednice. Čestitam i zahvaljujem svim današnjim dobitnicima priznanja i nagrada. Svi vi svojim radom i rezultatima činite našu
sredinu kvalitetnijom i prepoznatljivom i izvan granica naše zemlje.
Izvan naših granica prepoznati
smo i po događanjima koja se odvijaju u ovim jedinstvenim prostorima Nacionalnog gimnastičkog centra ATON, zahvaljujući kojem već
devetu godinu koristimo njegove
sadržaje za naše gospodarstvenike,
sportske, kulturno-umjetničke, turističke i druge aktivnosti. Bila je to,
temeljena na povjerenju, prava odluka za našu zajednicu.
Na kraju, zahvaljujem i svim institucijama i tvrtkama na dobroj suradnji u ostvarenju naših planova,
a svima Vama i svim žiteljima naše
Općine čestitam Dan općine Nedelišće – nadolazeći 15. lipanj, blagdan
svetoga Vida.”
Zatim je prikazan prigodni film
kojim su okupljeni upoznati sa
značajnijim izvedenim projektima i aktivnostima na području ko-

Općinski načelnik Darko Dania

munalnog uređenja i izgradnje, te
društvenog života, nakon čega se
nazočnima obratio općinski načelnik Darko Dania, koji je tom prigodom rekao:
“Kažu da slika govori više od tisuću riječi pa se nadam da smo ovim
kratkim filmom u tome i uspjeli.
Svi zajedno možemo biti ponosni
na sve što je učinjeno u našoj općini u proteklih godinu dana. Mi smo
okrenuti budućnosti, svjesni da živimo u izrazito dinamičnom vremenu. Izazovi koji se na dnevnoj bazi
stavljaju pred nas, iziskuju maksimum koncentracije i energije, a mi
planiramo tako nastaviti i sutra.
Naše Općinsko vijeće, naše stručne službe, moji zamjenici i ja ćemo
i u narednom razdoblju činiti sve
potrebno da poboljšamo kvalitetu i standard života naših sugrađana i da realiziramo sve vitalno važne
projekte. Čuli ste u filmu kako Nedelišćem svaki dan prođe 17 tisuća
vozila. Nastavit ćemo sa svim nužnim poslovima da se ta slika promijeni pokretanjem izgradnje južne
obilaznice. Njome bi svakodnevne
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gužve kod škole i vrtića bila prošlost
i značajno bismo povećali sigurnost
- ne samo najmlađih, nego svih sudionika u prometu i ljudi koji žive uz
tu opterećenu prometnicu. Inzistirat ćemo da dugo sanjani san - nova
zgrada Osnovne škole Nedelišće postane java kojom ćemo osigurati jednosmjensku nastavu, poboljšati obrazovne uvjete učenicima,
a njihovim roditeljima omogućiti
da ostatak dana provedu sa svojom
djecom. Najveća međimurska i druga najveća hrvatska općina zaslužuje - ne samo zbog broja stanovnika i
veličine, nego i zbog duge povijesti
vatrogastva - da u Nedelišću imamo
primjereni vatrogasni dom.
Mislimo i na vjersku zajednicu,
jer je ona važan stup našeg društva.
Crkva u Nedelišću vapi za obnovom
i na nama je da osiguramo sredstva za njeno očuvanje, za generacije koje dolaze. Učinit ćemo sve to,
ali i puno više. Nije to lako, naprotiv
- teško je, ali nadam se da smo dosad pokazali spremnost i strpljivost
u procesima koji to naprosto traže.
Nadam se da se naša posvećenost
stvaranju boljeg okruženja za cijelu
zajednicu vidi golim okom, jer Općina Nedelišće i njezini stanovnici
to zaslužuju.
I na kraju dopustite da svima,
dragi sumještani, u osobno i ime
svih općinskih djelatnika čestitam
Dan općine Nedelišće.”
Nazočnima su se prigodno obratili i međimurski župan Matija Posavec, kao i ministar poduzetništva
i obrta Darko Horvat koji su se osvrnuli na projekte vezane uz daljnji
razvoj općine i dali potporu radi njihove realizacije.
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Priznanja najuspješnijima

Uslijedila je dodjela priznanja
najuspješnijim sportašima Općine
Nedelišće u 2015. godini, a po prvi
put i uspješnim studentima i učenicima. Na temelju postignutih sportskih rezultata najboljom sportašicom u 2015. godini proglašena je
Lucija Lesjak, članica Karate kluba
Međimurje, dok je najboljim sportašem u 2015. godini proglašen Damir Posavec, član Atletskog kluba
“Nedelišće.”
U kategoriji najbolje ženske ekipe najboljom je u 2015. godini proglašena Seniorska ženska ekipa Karate kluba Međimurje, a najboljom
muškom ekipom u 2015. godini seniorska momčad Nogometnog kluba “Nedelišće”. Posebno priznanje
uručeno je Košarkaškom klubu Nedelišće za 40 godina rada.

Najuspješniji sportaši Općine Nedelišće u 2015. godini

U ime najuspješnijih sportaša zahvalila je Lucija Lesjak iz Karate kluba Međimurje.

Posebna priznanja i novčanu nagradu od
1.000,00 kuna primili su i Mirna Baksa, i to za
osvojeno treće mjesto u pojedinačnoj konkurenciji na „All-star“ završnom natjecanju Američke informatičke lige (ACSL), koje se održalo u Orlandu
u Floridi u SAD-u, Iva Novak, za postignuti uspjeh
tijekom prve godine Učiteljskog fakulteta u Zagrebu - Odsjek Čakovec i dodijeljenu dekanovu nagra-

du, Filip Bacinger za osvojenu brončanu medalju
na međunarodnom natjecanju ICYS - International Conference of Young Scientists, koje se održalo
u Rumunjskoj, Cluj-Napoca, te Andreas Žnidarić
za osvojeno treće mjesto na županijskom natjecanju iz informatike i inventivnost pri osmišljavanju
računalne igre „Cicle and Recicle“ kojom se podiže
svijest o potrebi recikliranja otpada.
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Na sjednici su uručena najviša
općinska priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2015. godinu, a uručili su ih predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec te načelnik
Darko Dania.
Plakete su primili Dobrovoljno vatrogasno društvo Pretetinec
za 90 godina uspješnog djelovanja
DVD-a, prevenciju i zaštitu osoba,
imovine i okoliša od požara i drugih
elementarnih nepogoda i opasnosti,
posthumno Ivan Novak iz Nedelišća za dugogodišnji uspješan rad i
osobit doprinos u razvoju i izgradnji lokalne sredine i civilnog društva u Općini Nedelišće, tvrtka “Motoreni” trgovina i servis Nedelišće
za 20 godina osobitog doprinosa
u razvoju i promociji obrtništva u
Općini Nedelišće te protojerej stavrofor prečasni o. Nikola Nikica Samodol, župnik u Nedelišću,
za nesebičan angažman i velik doprinos u suradnji Općine Nedelišće i Rimokatoličke župe Presvetog
Trojstva Nedelišće. U ime nagrađenih zahvalio je Dragutin Trupković
iz DVD Pretetinec.
U pratećem kulturno-umjetničkom programu nastupila je studen-

tica solo pjevanja u Beču Tamara
Korunek iz Nedelišća uz klavirsku
pratnju Matije Turka, a sudjelovale su i Mažoretkinje Nedelišća i članovi KUU Seljačka sloga Nedelišće. Okupljeni su mogli razgledati i
izložbu fotografija Međimurske popevke od 1971. do danas, za koju je
fotografije odabrao i popratni tekst
napisao Franjo Preložnjak, a izlož-

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

bu postavio Veljko Posavec. Izložba
je priređena u sklopu obilježavanja
45. obljetnice od prve smotre koja
je održana u dvorištu Vatrogasnog
doma 20. lipnja 1971. godine. Izložbu je predstavila Jasna Hajdinjak,
predsjednica Organizacijskog odbora Međimurske popevke, a otvorio ju je ministar poduzetništva i
obrta Darko Horvat.
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Obrazloženje izvršenja proračuna
za 2016. godinu
Sveukupno realizirani prihodi i primici s manjkom prihoda iz prethodne godine u 2016. godini ostvareni su sa
33.516.950 kn, a ukupni rashodi i izdaci sa 32.402.954 kn tako da ostvareni višak prihoda iznosi 1.113.996 kn.
Najveće učešće u poreznim prihodima sa 93,6% ima porez na dohodak koji kao najznačajniji izvor prihoda proračuna u sveukupnim prihodima i primicima participira sa 36,0%, a koji je u odnosu na 2015. godinu veći za 5,9%.
Tekuće pomoći u iznosu od 1.546.006 kn dobivene su od Ministarstva financija za ublažavanje i otklanjanje
posljedica elementarnih nepogoda - mraza (1.118.476 kn), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zaposlene po
programu javnih radova (refundacija plaća 146.630 kn), županijskog proračuna za ogrjevna drva (270.900 kn) i
10.000 kn iz županijskog proračuna za likovnu koloniju.
Kapitalne pomoći u iznosu od 620.719 kn dobivene su od Ministarstva kulture za obnovu doma kulture u Macincu (100.000 kn), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (340.719 kn), županijskog proračuna za obnovu dvorane u Macincu (100.000 kn) i Savjeta za nacionalne manjine (80.000 kn).
Važno je još napomenuti primitke od financijske imovine i zaduživanja, 11.358.642 kn se odnosi na povučeni
kredit od Privredne banke Zagreb za plaćanje situacija izgradnje infrastrukture Gospodarske zone Goričica i asfaltiranje ulica nakon izgradnje kanalizacije. Iznos od 12.024 kn odnosi se na povrat danih zajmova po kreditnoj
liniji poduzetničkih projekata žena i mladih iz 2004. godine.
OSTVARENJE
2015. g. (kn)

PLAN
2016. g. (kn)

OSTVARENJE
2016. g. (kn)

INDEKS
2016./PLAN

INDEKS
2016./2015.

1. Prihodi od poreza

12.085.263

13.130.455

12.888.630

98,16

106,65

a) Porez na dohodak

11.387.085

12.200.000

12.058.526

98,84

105,90

383.707

560.455

484.328

86,42

126,22

314.471

370.000

345.776

93,45

109,95

2.006.253

1.351.000

2.166.725

160,38

108,00

747.028

480.000

1.546.006

322,08

206,95

1.259.225

871.000

620.719

71,27

49,29

3. Prihodi od imovine

2.077.727

2.673.000

2.421.714

90,60

116,56

4. Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima

2.700.641

3.782.000

3.778.254

99,90

139,90

51.670

70.000

109.687

156,70

212,28

6. Prihodi od prodaje nefinac. imovine

741.949

896.000

790.104

88,18

106,49

a) prihodi od prodaje zemljišta

536.820

746.000

651.620

87,35

121,39

b) prihodi od prodaje proizv. imovine

205.129

150.000

138.486

92,32

67,51

7. Primici

27.624

13.630.000

11.370.666

83,42

41.162,27

a) primici od povrata zajmova

27.624

30.000

12.024

40,08

43,53

0

13.600.000

11.358.642

83,52

-

10.356

0

0

-

-

-

-69.455

-8.832

12,72

-

19.701.483

35.463.000

33.516.950

94,51

170,12

VRSTA PRIHODA

b) Porez na imovinu
c) Porezi na robu i usluge
2. Pomoći
a) Tekuće pomoći
b) Kapitalne pomoći

5. Ostali prihodi – tekuće donacije

b) krediti
8. Višak prih. Iz preth. god.
9. Manjak prih. Iz preth. god.
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI
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OSTVARENJE
2015. g.

PLAN
2016. g. (kn)

OSTVARENJE
2016. g. (kn)

INDEKS
2016./PLAN

INDEKS
2016./2015.

3.655.419

4.088.500

4.003.175

97,91

109,51

2. Materijalni rashodi

4.606.649

7.718.000

6.343.218

82,19

137,70

3. Financijski rashodi

186.049

222.500

110.929

49,86

59,62

4. Nakn. građan. i kućanst.

847.840

925.000

869.402

93,99

102,54

5. Pomoći i ostali rashodi

7.270.747

6.179.000

7.030.324

113,78

96,69

25.113

0

0

-

-

1.845.183

14.900.000

12.697.832

85,22

688,16

8. Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini

619.838

725.000

644.042

88,83

103,90

9. Izdaci za financ. imovinu i otplatu zajmova

714.100

705.000

704.032

99,86

98,59

19.770.938

35.463.000

32.402.954

91,37

163,89

VRSTA RASHODA
1. Rashodi za zaposlene

6. Rashodi za nabavu neproizv. imovine - zemljište
7. Rashodi za proizv. dug. imov.

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

Ukupni iznos rashoda u 2016. godini je 32.402.954 kn, što je u odnosu na 2015. godinu više za 63,89%.
Najviše se odnosi na rashode za nabavu neproizvodne imovine - zemljište u iznosu od 12.697.832 kn, od čega su
najznačajniji građevinski objekti:
a) Ceste
- izgradnja (obnova) asfalta nakon izgradnje kanalizacije
7.993.888
- izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni Goričica
3.011.899
- rekonstrukcija Glavne ulice u Pretetincu
29.960
- ostalo
9.040
Ukupno
11.044.787 kn
b) Ostali građevinski objekti
- izgradnja ograde na groblju Nedelišće
370.006
- izgradnja trafostanice u Gospodarskoj zoni Goričica
863.475
- uređenje stare kovačnice u Gornjem Hrašćanu
33.974
Ukupno
1.267.455 kn
Preostali iznos od 385.592 kn odnosi se na opremu i postrojenja i nematerijalnu proizvedenu imovinu.
Za kapitalne donacije i pomoći u 2016. godini isplaćeno je 619.975 kn, što je u odnosu na plan 0,8% manje, a u
odnosu na 2015. godinu (1.048.157 kn) 40,9% manje.
Isplaćene kapitalne donacije i pomoći odnose se na:
- kapitalnu pomoć - MESAP d.o.o.
120.000
- obnovu crkve Nedelišće
200.000
- dogradnju Vatrogasnog doma u Slakovcu
185.500
- donacija za DVD Pretetinec – za kombi
25.000
- donacija za izgradnju ograde za NK Međimurec
80.000
- donacija za nabavu informatičke opreme za OŠ Macinec
9.475
Ukupno
619.975 kn
Za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama u 2016. godini isplaćeno je 1.135.378 kn, od čega se 1.118.476 kn
odnosi na isplatu štete od mraza.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 644.042 kn, a odnose se na:
- izrada ograde kod ambulante Macinec
4.880
- uređenje Doma kulture Macinec
408.986
- stolarija na Domu kulture Pretetinec
196.676
- ulaganje na građevinskom objektu dj. vrtića Zvončić
33.500
Ukupno
644.042 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 704.032 kn, a odnose se na uplatu 4 tromjesečne rate
Hypo banci za otplatu kredita dobivenog za izgradnju komunalne infrastrukture.
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Noviteti u prostoru i
gospodarskoj slici
U zoni Goričica uređeno deset parcela, dvije odmah prodane
Usprkos ljetnoj žegi koja priziva odmor, kolovoz 2016. godine bio
je mjesec visokog radnog intenziteta. Započeli smo izgradnju prometnica u Gospodarskoj zoni Goričica
u Nedelišću za što smo građevinsku
dozvolu ishodili pet mjeseci ranije.
U postupku javne nabave odabrali
smo izvođača radova, tvrtku Niskogradnja Huđek iz Petrijanca, s kojom smo potpisali ugovor vrijedan
3.282.783,00 kn.
Paralelno s izgradnjom prometnica i oborinskom odvodnjom izvodili su se radovi na izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže za koje
smo s Međimurskim vodama d.o.o.
sklopili dva sporazuma: Sporazum
za izgradnju kanalizacijske mreže u Gospodarskoj zoni vrijedan
927.110,00 kn i Sporazum za izvođenje vodovodne mreže u Gospodar-

skoj zoni u iznosu od 711.875,00 kn.
Do konca 2016. godine svi radovi su
izvedeni uz nadzor za koji je Općina
osigurala dodatnih 76.250,00 kn.
Pored toga, s Međimurje plinom
d.o.o. dogovorena je izgradnja plinske mreže od PS u Varaždinskoj ulici do Gospodarske zone Goričica te
u samoj Gospodarskoj zoni. Izgradnja prometne infrastrukture na tom
prostoru kasnila je zbog duge zime
pa je umjesto u prosincu prošle godine, produljena na prvo tromjesečje 2017. godine. Elektroenergetska
mreža i njezino postavljanje bilo je
u nadležnosti HEP operatora distri-

bucijskog sustava d.o.o. „DP Elektra
Čakovec“ pa je mreža s trafostanicom stajala 863.475,25 kn.
U Gospodarskoj zoni Goričica
Nedelišće formirano je 10 građevinskih parcela čije se veličine kreću
od 11.375 m2 do 19.955 m2, no investitorima se pruža mogućnost spajanja u veće ili definiranje manjih
parcela. Tvrtki „Machiper oprema“
d.o.o. su u kolovozu prošle godine
prodane dvije parcele u vrijednosti 1.519.560,00 kn. Investitor je do
kraja prosinca ishodio Građevinsku
dozvolu za izgradnju gospodarskoproizvodnog objekta.

Radovi na izgradnji prometnica u
Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću

Kartografski prikaz iz PPUO Nedelišće i DPU Gospodarske zone Goričica Nedelišće
Područje obuhvata DPU-a označeno je oznakom I1

BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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Privredna zona Nedelišće

Informacije o
prodaji zemljišta
Podsjećamo da je Odlukom
o prodaji nekretnina, koju je
Općinsko vijeće donijelo u studenom 2015. godine, definirana cijena zemljišta u visini 63,00 kn/m2. Kako bi se na
jednom mjestu mogle pronaći
informacije o veličinama nekretnina, cijenama zemljišta,
njihovoj namjeni i infrastrukturi, pripremljena je brošura
s osnovnim podacima koji su
također istaknuti na internetskim stranicama Općine Nedelišće - www.nedelisce.hr.

Izgrađeni objekt u Privrednoj zoni Nedelišće

Tvrtki „CNC Pušnik“ d.o.o. iz Čakovca je putem javnog natječaja
prodana parcela u Privrednoj zoni
Nedelišće. Na zemljištu vrijednosti 506.250,00 kn investitor je ubrzo započeo izgradnju gospodarske
građevine za koju je izradio projek-

te i ishodio Građevinsku dozvolu još
u travnju 2016. U skladu sa svojim
obvezama Općina Nedelišće je osigurala prilaz na županijsku cestu u
Ulici Vladimira Nazora, a posao vrijedan 66.438,31 kn povjeren je čakovečkoj Tegri d.o.o.

Dobrobiti promjena u prostornim planovima

Urbanističkim planovima definirani “Zavrtje” i
dio Gospodarske zone Nedelišće

Kartografski prikaz detaljne namjene područja IV. ID DPU stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću i novi UPU područja Zavrtje u Nedelišću

Kako bismo omogućili parceliranje područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
u lipnju 2016. godine pokrenuli smo
izradu Urbanističkog plana. Povjerili smo taj zadatak tvrtki Urbia iz
Čakovca koja je iznjedrila prijedlog,
a potom je otvorena javna rasprava i
dat konačan prijedlog. U ožujku ove
godine Općinsko vijeće Općine Nedelišće usvojilo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana područja „Zavrtje“, čija je vrijednost izrade
56.250,00 kuna.
Slijedi provedba formiranja novih građevinskih parcela te upis
novoformiranih čestica u zemljiš-

nu knjigu i nadioba sudionika s novim građevinskim parcelama uz suglasnost i prisustvo svih vlasnika.
Svaki vlasnik bit će uveden u svoj
posjed sa zapisničkom primopredajom novih građevinskih parcela, putem komisije i ovlaštenog geodeta.
Na kraju će se izvršiti uknjižba novih građevinskih parcela. U postupak je uključeno 38 vlasnika parcela
koji su se odazvali na dosad održane skupštine te su se pozitivno očitovali na provedbu postupka koji je
i dalje u toku. Predviđa se da bi završetak prijenosa UPU-a u narav bio
realiziran do jeseni.

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

Prvi uvjet, da se omogući daljnji
razvoj i rad tvrtke „Centrometal“ u
Macincu tijekom prošle godine, bilo
je donošenje I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela
Gospodarske zone Općine Nedelišće Istočno od Macinca. Te su se izmjene
odnosile na Detaljni plan uređenja
na području zone koja se proteže od
Trnovca do Nedelišća uz željezničku
prugu, prolazeći i kroz Macinec. Donošenjem spomenutih izmjena i dopuna u ožujku 2016., a čija je izrada
stajala 50 tisuća kuna, omogućeno
je daljnje širenje proizvodnih pogona tvrtke „Centrometal“.
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Obnova ulica nakon
“Aglomeracije”

Radovi na sustavu odvodnje po naseljima Pušćine, Črečan, Slakovec, Macinec

U srpnju 2016. godine Općina Nedelišće je s tvrtkom
„Tegra“ d.o.o. sklopila ugovor
o radovima na sanaciji ulica
nakon izgradnje kanalizacije i
sustava za odvodnju otpadnih
voda u okviru projekta „Aglomeracija Čakovec“. Ugovorena vrijednost radova bila je
10.443,531,61 kn, no konačna situacija bit će poznata kad
se radovi u potpunosti dovrše s obzirom da su produljeni zbog dugotrajnih zimskih
uvjeta nepovoljnih za izvođenje radova.

Općinske aktivnosti po naseljima
Nastojeći pravodobno osigurati poželjnu kvalitetu života građana po svim općinskim naseljima,
uskladili smo mogućnosti s potrebama i tijekom 2016. godine učinili niz pomaka. U lipnju 2016. smo
u svim naseljima izvršili popravke
i zamjene dotrajalih elemenata na

dječjim igralištima za što je tvrtki
Panex mix d.o.o. plaćeno 21.500,00
kn. U Dunjkovcu, Nedelišću, Pretetincu i Trnovcu su u travnju postavljeni panoi za oglase ukupne vrijednosti 8.037,00 kn. U cilju osiguranja
zdravlja građana, uklanjanja izvora
oboljenja od zaraznih bolesti i sma-

ČREČAN
S obzirom da je u Črečanu tijekom 2016. godine izvođena i zaključena izgradnja sustava za odvodnju
otpadnih voda, Općina Nedelišće
pristupila je sanaciji prometnica i
njihovom asfaltiranju. Ukupna vrijednost sanacije prometnica iznosila je 618.003,06 kn. Kako je na
izvedenu sanaciju prometnica u
Črečanu bilo primjedbi koje se odnose na izvođača radova na kanalizaciji, obvezan je popravak dijela dionica nerazvrstanih cesta u naselju.
Također su uređeni kanali za odvodnju oborinskih voda na dijelovima uz nerazvrstane ceste i županijsku cestu ŽC 2019 u vrijednosti
16.000,00 kn. Poljski putovi su pošljunčani, za što je iz općinskog proračuna osigurano 10 tisuća kuna.
Općina Nedelišće prodaje u Črečanu građevinske parcele koje se nalaze u središtu naselja uz županijsku
cestu. Građevne čestice namijenje-

njenja mogućnosti njihovog prenošenja, saniranja sredine i unapređenja higijenskih uvjeta života
građana, na cijelom području općine Nedelišće izvršena je sistemska
deratizacija u vrijednosti 84.932,50
kn. Donosimo pregled učinjenog u
svakom od općinskih naselja.

GORNJI KURŠANEC

ne su izgradnji građevina osnovne
namjene i /ili pomoćnih građevina
namijenjenih gradnji prvenstveno
stambenih građevina, ali se umjesto
nje na čestici može locirati poslovna
građevina ili kompleks koji će objediniti stanovanje i poslovnu funkciju. Područje je opremljeno komunalnom infrastrukturom, i to sustavom
za odvodnju otpadnih voda i oborinskih voda, plinskom mrežom,
elektroenergetskom mrežom i pristupnim prometnicama. Cijena zemljišta je 40 kn/m2, a kupiti se može
na javnom nadmetanju koje se provodi na licu mjesta na način ‘viđeno-kupljeno’. Zainteresirani kupci mogu se javiti u Općinu Nedelišće
radi daljnjeg dogovora. Vrijedi istaknuti da kupac koji uspije na nadmetanju, u roku 15 dana od potpisivanja
ugovora plaća postignutu cijenu zemljišta, dok se komunalni doprinos
plaća po ishođenju akta o gradnji.
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Po završetku izgradnje sustava za odvodnju otpadnih
voda sanirane su nerazvrstane
ceste po ulicama u naselju. Vrijednost radova je 1.445.381,46
kn, a njihovo dovršenje najavljeno je za travanj 2017. godine. Mjesnom Domu kulture
opremljena je kuhinja za što je
bilo osigurano 2.100,00 kn, pošljunčani su putovi za 5.090,00
kn. Za izvedbu javne rasvjete u naselju, uz državnu cestu
DC3 u Čakovečkoj ulici, izrađena je tehnička dokumentacija koju je pripremila tvrtka
MBT d.o.o. iz Macinca. Vrijednost izrade je 15.000,00 kuna.
Također, u tijeku je izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pješačke staze u
Ulici Josipa bana Jelačića.
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DUNJKOVEC

Kapelica sv. Josipa Radnika u Dunjkovcu dobila je novo
ruho kada su sredinom 2016.
godine izvršeni radovi na obnovi prednje fasade ulaza i bojanju unutrašnjosti objekta.
Radove vrijedne 13.790,00 kn
izvodio je Soboslikarski, ličilački i fasaderski obrt GO-GO

Kapelica sv. Josipa Radnika nakon obnove

iz Dunjkovca. Za dio Glavne
ulice u naselju izrađen je projekt pješačko-biciklističke staze do Slakovca, a realizacija je
predviđena u okviru Programa utvrđenog sa Županijskom
upravom za ceste Međimurske županije. Općina Nedelišće i dalje prodaje građevinske
parcele koje se nalaze u Dunjkovcu na Ciglenicama. Cijena
zemljišta je 50 kn/m2. Zemljište se može kupiti na javnom
nadmetanju koje se provodi
na licu mjesta na način ‘viđeno-kupljeno’. Zainteresirani
se mogu javiti u Općinu Nedelišće radi daljnjeg dogovora.
VII. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Nedelišće (Sl.
gl. Međ. žup. 13/13.) određena
je vrijednosti komunalnog doprinosa za Zonu IV. u iznosu
od 40,00 kn/m3. Kupac koji uspije na nadmetanju, cijenu zemljišta plaća u roku od 15 dana
od potpisivanja ugovora, dok
se komunalni doprinos plaća po ishođenju akta o gradnji.
Opisano područje opremljeno
je komunalnom infrastrukturom, i to sa sustavom za odvodnju otpadnih voda i oborinskih
voda, plinskom mrežom, elektroenergetskom mrežom i pristupnim prometnicama.

GORNJI HRAŠĆAN
Po završetku izgradnje sustava
odvodnje otpadnih voda ulice u naselju su kompletno sanirane, a radovima su bile obuhvaćene i one nerazvrstane. Sveukupna vrijednost
te sanacije bila je 239.969,80 kn.
Po nalogu inspektora Ministarstva zaštite okoliša Općini Nedelišće - da se odbačeni građevinski otpad izvan građevine za zbrinjavanje
otpada ukloni i zbrine te da se izvrši sanacija lokacije „Buzove grabe“,
izvršeni su svi spomenuti radovi.
Troškovi na zbrinjavanju i sanaciji deponije iznosili su 35.901,33 kn.
Nekadašnji veterinarski punkt, a
danas spremište kovačnice dobilo je
svoj legitimitet zahvaljujući pripremljenoj dokumentaciji za nezakonito izgrađenu građevinu u vrijednosti
od 3.000,00 kuna. Pored toga, izrađena je tehnička dokumentacija za
izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu nogometnog kluba u Gornjem
Hrašćanu, u iznosu od 6.875,00 kn,

Uređen je okoliš stare kovačnice i
veterinarskog punkta

kao i geodetski snimak u iznosu od
1.725,00 kn. Izrađen je i elaborat
uklanjanja zgrade nogometnog kluba u vrijednosti 15 tisuća kuna te je
ugovorena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju nove građevine za potrebe Nogometnog kluba
„Pobjeda“ u iznosu od 43.750,00 kn.
U Gornjem Hrašćanu je obavljeno
šljunčanje poljskih putova u vrijednosti 41.000,00 kn.

MACINEC
Završetak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području
naselja Macinec bio je obilježen sanacijom nerazvrstanih cesta, za što
je Općina osigurala 1.538.283.95 kn.
U veće opsege radova svakako valja ubrojiti uređenje dvorane Doma
kulture u naselju. Na temelju izvedbenog projekta održavanja zgrade i
raspisanog natječaja Ministarstva
kulture RH, prijavili smo potrebu
za sufinanciranjem I. faze uređenja dvorane, u iznosu od 778.000,00
kn. U ožujku 2016. Ministarstvo je
odobrilo 100 tisuća kuna u tu svrhu pa je u kolovozu, nakon provede-

Izvođenje radova u zgradi Doma kulture
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Sadnja bilja uz Brežnu ulicu

ne javne nabave, započelo izvođenje građevinsko-obrtničkih radova
na zaštiti zidova i podova od vlage.
Također, obavljeni su radovi na vodovodnim i sanitarnim instalacijama, sve u vrijednosti 200.000,00 kn.
Uređeni su i kanali za odvodnju
oborinskih voda na dijelovima uz
nerazvrstane ceste u Macincu i uz
županijsku cestu LC 20014 u iznosu od 14.000,00 kn. Tvrtka „KBC Betonska galanterija“ iz Macinca je
kod Doma zdravlja i ljekarne postavila ogradu vrijednosti 4.450,00 kn.
Izvršeno je šljunčanje poljskih
putova u iznosu od 8.400,00 kn. U
Brežnoj ulici, uz stopalo klizišta,
posađeno je grmlje i stabla kestena
za što je osigurano 18.006,77 kuna.
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NEDELIŠĆE
Izrazito prometno opterećenje državne ceste DC3, u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću,
još uvijek čeka bolje dane i izgradnju obilaznica Nedelišća na sjevernoj strani. U međuvremenu je prošle godine postavljeno 5 konzola sa
svjetlosnim uređajima za siguran
prijelaz pješaka. U suradnji s varaždinskom ispostavom Hrvatskih cesta d.o.o., iznad pješačkih prijelaza
postavljeni su uređaji u čijoj vrijednosti radova je Općina Nedelišće
sudjelovala sa 28.227,00 kn. Radove
je izvela nedelišćanska tvrtka „Toroid energija“ d.o.o. Svijetleće konzole su pridonijele uočljivosti pješaka prilikom prelaženja državne
ceste i uvelike pomogle sigurnost
prometa u cjelini. Na objektu Doma
umirovljenika je koncem 2016. godine zamijenjen krov. Radove je
izvodio Tesarski obrt Ljubomir Ceilinger iz Nedelišća, a njihova vrijednost iznosila je 30.498,56 kn.

Izvršena je zamjena javnog sata
u Nedelišću, u vrijednosti 23.375,00
kn. U naselju je obnovljena horizontalna signalizacija u iznosu od
16.000,00 kn. Ugovorena je izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije prometnice
u Ulici Josipa Marčeca u iznosu od
20.375,00 kn.

Svjetlosne konzole iznad pješačkih prijelaza

Izvođenje radova na glavnoj uličnoj ogradi
groblja u Nedelišću

Veliki su zahvati učinjeni i prilikom dodatnog uređivanja groblja
Nedelišće. Kako nalaže krajobrazni
projekt uređenja groblja, izrađen u
tvrtki DIA d.o.o. iz Nedelišća, nakon

provedenog postupka javne nabave, u rujnu 2016. započeli su radovi na sanaciji ulične ograde i izgradnji pristupne rampe s parkirališnog
prostora u Ulici Matije Gupca prema prilazu mrtvačnice i preko državne ceste DC3 u Čakovečkoj ulici.
Radove u vrijednosti 332.276,65 kn
izvela je tvrtka „Štefulj - MS“ d.o.o.
iz Pušćina. Usluga izvršenog nadzora iznosila je 18.750,00 kn.

Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza u
Čakovečkoj ulici i Varaždinskoj ulici

Zamjena dotrajalog krovišta na objektu Doma
umirovljenika u Nedelišću

SLAKOVEC

Nakon što je završena izgradnja sustava za odvodnju
otpadnih voda u Slakovcu, izvršena je i sanacija kolnika u
asfaltnom zastoru na prometnicama u naselju. Vrijednost
radova bila je 457.082,38 kn.
U suradnji s Hrvatskim vodama izvršeni su radovi na zacjevljenju kanala za oborinsku
odvodnju. Radove je izvodila
„Međimurska hidrogradnja“
d.o.o. iz Savske Vesi, a vrijednost radova je 25.962,00 kn.
U objektu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slakovec
uređeni su prostori za rad Vijeća Mjesnog odbora Slakovec
u iznosu od 185.500,00 kn.

Dvije najdulje i prometom najopterećenije ulice u Nedelišću,
Čakovečka i Varaždinska, ove će
godine biti dodatno uređene u dijelu namijenjenom pješacima.
Naime, tijekom ožujka 2017. godine ishođena je nova Građevinska
dozvola za rekonstrukciju i građenje pješačkih staza u dvjema ulicama, nakon što je zbog proteka
vremena i promjene zakona potvrda glavnog projekta prestala
važiti. Aktualnu projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka „Agilis“ d.o.o. iz Zagreba. Postojeće
pješačke staze u Čakovečkoj ulici uz državnu cestu DC3 rekonstruirale bi se u području od Ulice Karlović Vinka do benzinske
postaje sjeverno i južno od kolnika državne ceste, uz postojeće
stambene i gospodarske objekte.
Južna (desna) pješačka staza duljine je 1221,04 m, a sjeverna (lijeva) pješačka staza duljine je 1188
m i također smještena uz postojeće stambene građevine i ograde.
Pješačke staze su širine od 1,50 do
2 metra. Oborinske vode sa staza,
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zelenih površina i krovnih voda
s građevina prikupljaju se u vodolovnim grlima, kanalicama te
odvode u sustav za odvodnju otpadnih voda naselja. Odvodnja
oborinskih voda rješava se uzdužnim i poprečnim padovima. Postojeće staze u Varaždinskoj ulici
uz državnu cestu DC3 rekonstruirale bi se u području od raskrižja državne ceste DC3 s državnom
cestom DC208, završetak Ulice
Maršala Tita do izlaza iz naselja istočna (desna) strana duljine je
981,87 m i zapadna (lijeva) duljine je 974,44 m tlocrtno smještena uz postojeće stambene građevine i ograde. Pješačke staze bit će
izvedene u opločnicima, u širini
od 1,50 do 2 metra te od ruba kolnika državnih cesta biti odvojene
zelenim pojasom. U sklopu uređenja planiraju se urediti i kolni
ulazi kako bi se smanjila visinska
razlika kolnika cesta i pješačkih
staza odnosno ulaza u dvorišta.
Sveukupno se vrijednost radova
procjenjuje na 7.294.000,00 kuna.
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PRETETINEC
Ulicu koja se proteže suprotno od
sportskog parka u Pretetincu uskoro očekuje obnova prometnice koja
nosi službenu oznaku UK7. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno je odgovorilo na
zahtjev Općine Nedelišće koja projekt uređenja prometnice procjenuje na vrijednost od 300.000,00 kn.
Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje u visini 100 tisuća kuna, a iz
općinskog će proračuna biti osiguran potreban iznos do ukupne vrijednosti. Izvođač radova je odabran
pa i početak izvedbe „kuca na vrata“. U okviru projekta održavanja
Doma kulture u Pretetincu u kolo-

Građevinski radovi na Domu kulture

vozu 2016. godine započeti su građevinski i radovi na zamjeni stolarije na objektu. Vrijednost radova
iznosila je ukupno 197.893,75 kuna,

Radovi na rekonstrukciji “Glavne“ ulice

a usluga vršenja nadzora 5.000,00
kn. Za rekonstrukciju glavne prometnice u Pretetincu, zajedno s
oborinskom odvodnjom i pješačkom stazom, ishođena je građevinska dozvola, a izvođenje radova
se privodi kraju. Vrijednost izrade tehničke dokumentacije dosegla
je iznos od 29.960,35 kn. Tijekom
2016. godine Hrvatske vode su, u suradnji s Općinom Nedelišće, ishodile Građevnu dozvolu za izgradnju
vodne infrastrukturne građevine Zapadnog obodnog kanala naselja
Pretetinec. Hrvatske vode su provodile imovinsko-pravne poslove vezane uz sređivanje zemljišnih knjiga na česticama kroz koje prolazi
kanal. Provedena je i javna nabava za izvođenje radova, a vremenski
uvjeti polako dopuštaju da ugovorni
izvoditelj započne s radovima.

PUŠĆINE
Na sustavu javne rasvjete u Čakovečkoj i Ulici Matije Gupca u Pušćinama popunjena su i montirana
nova LED rasvjetna tijela. Lampe je
dobavio „V.G.D. servis“ iz Strahoninca, a montirala ih je tvrtka „Toroid
energija“ d.o.o. iz Nedelišća. Ukupna
vrijednost bila je 80.233,38 kn. Izvršena je i sanacija kolnika u grubom
asfaltnom zastoru na prometnicama
u naselju, nakon što je izgrađen sustav za odvodnju otpadnih voda. Vrijednost radova na sanaciji prometnica bila je 2.861.343,07 kn. Tvrtka
„Vektra“ d.o.o. iz Varaždina napravila je geodetski snimak stvarnog stanja Čakovečke ulice u Pušćinama i
ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju pješačke staze u istoj ulici koju će pripremiti tvrtka „NORD-ING“ d.o.o. iz Čakovca.
Obavljeno je šljunčanje poljskih putova u vrijednosti 76.000,00 kn. Pot-

kraj mjeseca ožujka 2017. godine dogovoreno je s Gradskim komunalnim
poduzećem „ČAKOM“ d.o.o. iz Čakovca da se pristupi uklanjanju velikih borova koji se nalaze neposredno uz državnu cestu. To je bilo nužno
zbog opasnosti koja je prijetila svim
sudionicima u prometu, nakon što je
na korijenju drveća nastala ozbiljna
šteta prilikom izvedbe kanalizacije, a
koja je ugrozila stabilnost stabala.

Uklanjanje visokih borova uz državnu cestu
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TRNOVEC
U naselju su izvedeni radovi na sustavu za odvodnju otpadnih voda te je završena
sanacija i rekonstrukcija prometnica. Ukupna vrijednost
sanacije prometnica iznosi 779.825,01 kn. U naselju je
izvršeno uređenje kanala za
odvodnju oborinskih voda u
iznosu od 8.000,00 kn.

PARAG
Zahvaljujući
sredstvima
državnog proračuna, realiziran je program opremanja
dvaju stambenih kontejnera
radi poboljšanja uvjeta rada
pripadnika romske nacionalne manjine u naselju Parag. Ovaj program ima za svrhu ostvarivanje kulturne
autonomije romske manjine,
a spomenuto opremanje stajalo je 80.000,00 kn.
Uređen je sanitarni čvor,
izvršen priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te su nabavljeni namještaj
i informatička oprema. Pored
toga, nabavljena su i montirana nova igrala za popunu dječjeg igrališta.
Tijekom lipnja 2016. godine započeli su radovi na odvozu i zbrinjavanju nepropisno
odbačenog otpada s preostale
dvije lokacije, sukladno Planu sanacije lokacija nepropisno odbačenog otpada u naselju Parag (izrađenog od tvrtke
H-projekt d.o.o. iz Zagreba,
srpanj 2014. g.).
Ukupna vrijednost radova na uklanjanju otpada tijekom 2016. godine iznosila je
389.792,20 kn (od toga Općina Nedelišće 281.385,20 i Hrvatske vode o svom trošku
108.407,00 kn). Stanovnicima naselja Parag omogućeno
je zbrinjavanje odvoza komunalnog otpada ponovnim uvođenjem kanti po kućanstvima.
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Potpisan ugovor o prodaji prvih parcela
u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću
U općinskoj vijećnici u Nedelišću u
srijedu, 9. studenoga 2016., potpisan
je ugovor o kupoprodaji prve dvije
parcele u novouređenoj Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću.
Potpisivanju ugovora bili su nazočni načelnik Općine Nedelišće
Darko Dania i njegova zamjenica Ivanka Novak, predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec s
potpredsjednicom Darinkom Pergar te predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak, a u
ime kupca, tvrtke Machiper oprema
d.o.o. Trnovec Bartolovečki, direktor Goran Grgić.
Načelnik Darko Dania tom je prigodom rekao kako se nakon raspisivanja javnog natječaja za prodaju
parcela prva javila tvrtka Machiper
oprema d.o.o. koja je kupila dvije, od
ukupno deset parcela, a svaka je površine od 12.000 metara četvornih.
Podsjetio je kako je u ožujku prošle godine Vlada Republike Hrvatske
darovala Općini Nedelišće zemljište površine od 16,5 hektara između Nedelišća i Pušćina, namijenjeno osnivanju Gospodarske zone
Goričica, procijenjene vrijednosti
od oko 7,6 milijuna kuna s obvezom
Općine Nedelišće da ga u roku od 3
godine stavi u gospodarsku funkciju. Općinski načelnik istaknuo je
kako je potpisivanje ugovora rezultat poduzetih aktivnosti unatrag tri
godine da se poduzetnicima ponudi zemljište za daljnji gospodarski
razvoj na ovom području. Rekao je
kako je cilj općinskog rukovodstva
približiti se poduzetnicima na ovakav način, a u cilju lakšeg razvoja
poslovanja smanjen je i komunalni doprinos. Dodao je kako je natječaj i dalje otvoren dok se ne prodaju
sve parcele te da su u tijeku radovi
na prvoj fazi komunalnog uređenja
i opremanja ove zone u vrijednosti
od 5 milijuna kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec izrazio je zadovoljstvo što se u funkciju stavljaju

parcele, i to za potrebe proizvodnje. Čestitao je rukovodstvu Općine te upravi na svemu učinjenome
da bi se mogla ostvariti ideja daljnjeg gospodarskog razvoja ovog dijela Hrvatske, te je zahvalio kupcu
parcela što se odlučio na investiciju
u Gospodarskoj zoni Nedelišće.

Predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak također je čestitao rukovodstvu Općine Nedelišće na uspješno
obavljenom poslu vezanom uz poticanje razvoja poduzetništva te je
istaknuo kako u tome ima i podršku Županije, kojoj je cilj da radnici
u ovom području imaju plaću od 7,5
tisuća kuna.
Nakon potpisivanja ugovora direktor tvrtke Machiper oprema
d.o.o. Goran Grgić rekao je kako je
zadovoljan što je u čelnim ljudima
Općine Nedelišće naišao na otvorenu suradnju koja je rezultirala kupnjom ovih parcela. Istaknuo je kako
tvrka sada posluje u iznajmljenoj
hali površine 4.000 metara četvorBROJ 24 | SVIBANJ 2017.

nih i zapošljava 51 djelatnika, a da se
s rastom poslovanja ukazala potreba
za novim većim vlastitim proizvodnim pogonom. Nakon što su obišli
više gospodarskih zona u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, u tvrtki su se odlučili za kupnju parcela u
Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće jer je ovdje najveća ravnoteža
između ponuđene kvalitete, lokacije, cijene te odnosa s odgovornim
osobama. Tvrtka će ukupno uložiti 22,5 milijuna kuna u čitavu investiciju koja obuhvaća kupnju parcela površine 24.000 metara četvornih
te najprije izgradnju vlastitog proizvodnog pogona od 4.000 metara četvornih za koji postoji potrebna oprema, dok će se kasnije ona i
proširivati. Dodao je kako se tvrtka bavi metaloprerađivačkom proizvodnjom te da 95 posto proizvoda
plasira u inozemstvu. Od 2011. bilježi kontinuirani rast proizvodnje,
a time i zapošljavanja te je cilj povećati broj zaposlenih najprije do
70, a zatim do stotinu. Tvrtka proizvodnju bazira prema zahtjevima
kupaca, a među ostalim proizvodi
jedinice za bankomate tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako
je lani za njih isporučila 500.000 tisuća komponenti i za to utrošila 800
tona materijala. Naglasio je kako se
već krenulo s izradom projektne dokumentacije, te bi radovi trebali započeti u proljeće iduće godine, dok
bi otvorenje proizvodne hale u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće
bilo potkraj 2017. godine.
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Deseti sajam knjiga “Mesap Libar”
Deseti sajam knjiga „MESAP LIBAR“ održan je od 7. do 9. travnja ove godine. Na sajmu je književna dijela izlagalo sedamdesetak nakladnika. Pojedine nakladničke kuće izlagale su direktno, a dio preko svojih distributera.
Osim izlagača iz Hrvatske na sajmu su se predstavili i izlagači iz Slovenije. Sajam je u tri dana posjetilo oko 4.500 posjetitelja, a posebnu
vrijednost dali su učenici osnovnih škola iz Međimurske županije,
njih preko tisuću. Kao i svake godine, prisustvovali su književnim susretima koje je organizirala Školska
knjiga d.d. iz Zagreba uz sudjelovanje Željke Horvat-Vukelja, Marice Milčec i Tomislava Barana. Ovaj
je program organiziran u petak, a u
subotu, drugog dana sajma, za najmlađe je izvedena predstava „Bre-

menski svirači“ kazališne družine
„Pinklec“ iz Čakovca, a nakon njih
slijedio je izvrstan nastup Mažoretkinja Nedelišća, KUU Seljačke sloge Nedelišće, a program je završio
predstavom KUD-a Seljačke sloge
iz Donje Dubrave pod nazivom „Vesela novost“. U nedjelju, u prijepodnevnim satima, kazalište „Šareni
svijet“ zabavilo je najmlađe dvjema
predstavama, a poslijepodne program je nastavljen nastupom učenika osnovnih škola sa smotre LiDraNo 2017 i sudionika državnog
natjecanja „Čitanjem do zvijezda“.

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

Njihov je nastup bio veoma impresivan. Posljednja u nizu predstava bila je „Štiri pajdašice“ u izvedbi glumačke družine KUD-a Belica.
Uz knjige, posjetitelji su mogli
razgledati izložbe Hrvatskog državnog arhiva i slikara Udruge „Likovna republika“, kao i veoma zanimljivo predstavljanje informatičara
„Međimurskog informatičkog kluba Čakovec“ i „Mladih informatičara Strahoninca“.

18

U Općini Nedelišće obilježeni
Dan antifašističke borbe i Dan državnosti
U povodu Dana antifašističke
borbe, koji se obilježava 22. lipnja, u
utorak 21. lipnja 2016. čelništvo Općine Nedelišće predvođeno načelnikom Darkom Daniom, zamjenikom
Željkom Kacunom i predsjednikom
Općinskog vijeća Mladenom Posavcem, zajedno s pojedinim članovima Općinskog vijeća i predsjednicima pojedinih vijeća mjesnih odbora
te političkih stranaka, članovima
Udruge antifašističkih boraca, te
predstavnicima Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Općine Nedelišće položili
su vijence i svijeće u prigodi praznika. Vijenac i svijeće najprije su položeni kod spomen-obilježja NOB-a
sudionicima antifašističkog pokreta u II. svjetskom ratu u parku u središtu Nedelišća gdje se okupljenima
prigodno obratio predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije Zvonko
Golub. Okupljeni su se zatim uputili
do biste narodnog heroja Mirka Bukovca ispred zgrade školske sportske dvorane u Nedelišću gdje su također položili vijenac i svijeće, te je
svim građanima općine čestitku povodom Dana antifašističke borbe
uputio načelnik Darko Dania.
Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske u petak 24. lipnja vijenci su položeni kod spomen-obilježja braniteljima domovine Hrvatske
1991. - 1995. kod zgrade sjedišta
Općine u Nedelišću gdje se nalazi i

spomen-ploča stradalim hrvatskim
braniteljima. Prigodne riječi uputio
je načelnik Općine Nedelišće Darko
Dania zahvalivši svim braniteljima
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koji su se žrtvovali za slobodnu i neovisnu Hrvatsku i tako ostvarili teženje hrvatskog naroda, te je svima
čestitao Dan državnosti.
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Proslavljen Dan neovisnosti RH
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 branitelja
te vijećnika Općinskog vijeća, zajednički vijenac i svijeće u petak 7.
listopada 2016. položilo je izaslan-

stvo Općine Nedelišće i Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata Ogranak Nedelišće na čelu s
načelnikom Darkom Daniom i njegovom zamjenicom Ivankom Novak. Okupljeni su minutom šutnje
odali počast svim poginulim, nestalim i stradalim hrvatskim braniteljima koji su pridonijeli konačnom
osamostaljenju domovine Hrvatske. Riječi čestitke povodom Dana

neovisnosti svima okupljenima i
žiteljima Općine Nedelišće uputio
je načelnik Darko Dania. Dan neovisnosti obilježava se u spomen na
odluku Hrvatskog sabora na sjednici, održanoj u podrumu Inine zgrade 8. 10. 1991., kojom su prekinute
sve državno-pravne veze s bivšom
SFRJ čime su stvoreni uvjeti za neovisnost i samostalnost Republike
Hrvatske.

Vijenci i svijeće u spomen braniteljima
uz Sve svete
Izaslanstvo Općine Nedelišće, u
kojem su uz načelnika Darka Daniu
bili njegov zamjenik Željko Kacun,
predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec, potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar, u zajedništvu s predstavnicima Udruge
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Nedelišće položilo je uoči svetkovine Svih svetih
u ponedjeljak, 31. listopada 2016.,
vijence i zapalilo svijeće u spomen
na sve poginule branitelje s područja općine kod središnjeg križa na
groblju u Nedelišću. Zajedno s rodbinom poginulih i nestalih svijeće
su zapaljene i na njihovim grobovima. Također, svijeće su zapaljene i
kod spomen-ploča na zgradi općinske uprave u Nedelišću te na Društvenom domu u Pušćinama.
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Svečano obilježena 352. obljetnica
pogibije Nikole VII. Zrinskog Čakovečkog
uz odavanje počasti hrvatskim braniteljima
“Inače, svjestan sam, dapače znam, i neću zatajiti da sam Hrvat, i to Zrinski”,
jedna je od najslavnijih rečenica koju je u svom pismu zagrebačkom dožupanu Ivanu pl. Ručiću 1659. godine napisao Nikola VII. Zrinski Čakovečki.
Na taj je način ovaj veliki ban, vojskovođa i pisac nedvosmisleno istaknuo
svoju narodnu pripadnost, iako ga u Mađarskoj smatraju najvećim pjesnikom mađarske barokne književnosti, zahvaljujući prvom epu na mađarskom jeziku “Propast Sigeta”.

Njegova tragična pogibija u kuršanečkom lugu 18. studenog 1664.
godine obišla je svijet, a kao i svih
proteklih godina na ovaj datum,
prigodnom svečanošću u Gornjem
Kuršancu brojni uzvanici odali su
mu počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno obeliska u tamošnjem Parku Zrinskih. Među prisutnima su bili župan Međimurske
županije Matija Posavec uz zamjenicu Sandru Herman, predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak i potpredsjednica
Petra Kovačić, načelnik Općine Ne-

delišće Darko Dania sa zamjenikom Željkom Kacunom, predsjednik Zrinske garde Čakovec Alojzije
Sobočanec, potpredsjednik Matice
hrvatske – Ogranak Čakovec Đuro
Ružić, pročelnik Družbe Braće Hrvatskoga Zmaja – Zmajski stol Čakovec Marijan Ramuščak, gvardijan
Franjevačkog samostana fra Željko Železnjak, župni vikar fra Stanko Belobrajdić, župnik Župe sv. Nikole biskupa Novo Selo na Dravi vlč.
Josip Janković, načelnik Policijske uprave međimurske Krunoslav
Gosarić, predsjednik Mađarskog
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nacionalnog saveza županije Zala
Ištvan Pal, Zrinyi kadeti Murakeresztur i predstavnici Odreda mađarskih izviđača Zrinyi Miklos iz Zagreba, te brojni predstavnici javnog,
političkog i kulturnog života.
Načelnik Dania osvrnuo se na činjenicu da se istog dana, kad obilježavamo dan pogibije Nikole VII.
Zrinskog Čakovečkog, unatrag 25
godina prisjećamo i žrtava Vukovara i Škabrnje, te pozvao da ne zaboravimo na naše branitelje iz Domovinskog rata.

“Obitelj Zrinski bila je primjer definiranja hrvatske nacionalne svijesti kakvu danas poznajemo, a koja
nažalost ima i svoje žrtve. Nikola
VII. Zrinski Čakovečki zadužio nas
je za isti cilj kao i hrvatski branitelji 90-ih godina, stoga je naša obaveza da o tome educiramo naše mlade
i budemo ponosni na naše prethodnike”, naglasio je načelnik Dania.
Nakon što su položeni vijenci i
zapaljene svijeće, prigodnu molitvu
za sve poginule hrvatske branitelje
predvodio je župnik Janković.
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Spomendan odcjepljenja Međimurja
od Mađarske i pripojenja matici zemlji
Nizom događanja i svečanosti obilježen je Spomendan odcjepljenja Međimurja od mađarske države i pripojenja matici zemlji, jedan od najvažnijih
datuma međimurske povijesti. “Nadošao je čas oslobodjenja po slavnoj vojsci sinova naše krvi i jezika...”, samo je dio proglasa Rezolucije donesene 9.
siječnja 1919. godine, čime se Međimurje odcijepilo od mađarske države i
pripojilo matici zemlji.
Dan je to kada je na velikoj narodnoj skupštini na Franjevačkom trgu
u Čakovcu, zajedništvom oko 10.000
Međimuraca, izglasana i donesena
ta odluka. Tim je povodom Hrvatski sabor 2005. godine ovaj datum
proglasio Spomendanom. Na svečanoj akademiji tim su povodom u Čakovcu 9. siječnja govorili župan Međimurske županije Matija Posavec,
predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak, povjesničar i saborski zastupnik Branimir Bunjac, te povjesničar mons.
prof. dr. Juraj Kolarić i varaždinski
biskup mons. Josip Mrzljak.

Mihovljanu, kod posljednjeg počivališta dr. Ivana Novaka. Naglašeno
je kako je prije 98 godina upravo dr.
Ivan Novak bio jedan od inicijatora
odcjepljenja Međimurja od mađarske države. Ujedno je u Macincu na
rodnu kuću dr. Ivana Novaka, kako
su ga nazvali, najvrjednijeg Međimurca za oslobođenje našeg „falačeca zemlje“, položen vijenac i zapaljene su svijeće, uz predstavnike
Općine Nedelišće na čelu s načelnikom Darkom Daniom i zamjenikom Željkom Kacunom. Uz spomen-ploču koju je 70-tih godina
prošlog stoljeća postavila Matica

mostaljenju Međimurja. Počast je
odana i akademiku etnomuzikologu
dr. Vinku Žgancu paljenjem svijeća i
polaganjem vijenca na njegovu grobu u rodnom Vratišincu. Spomendan je obilježen i u Prelogu, odavanjem počasti svećeniku te piscu
Jurju Lajtmanu.
Spomenimo i kako je svetu misu
u župnoj crkvi sv. Nikole biskupa u
Čakovcu služio gvardijan fra Željko Železnjak koji je istaknuo potrebu jačanja nacionalne svijesti i u
propovijedi naglasio kako svaki čovjek, svaka kuća, svaka zajednica

I ovogodišnje je obilježavanje u
Međimurskoj županiji započelo polaganjem vijenca i paljenjem svijeća, prvo na čakovečkom groblju u

hrvatska - Ogranak Čakovec, obratio se načelnik i istaknuo ponos na
ovog hrvatskog književnika, političara i pravnika koji je pridonio osa-

ima svoj temelj te ako jedno društvo
ili objekt izgradimo na čvrstim temeljima tada je cijeli sustav čvršći,
kvalitetniji i bolji.

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Radovi na obnovi crkve
Presvetog Trojstva u Nedelišću
Župa Presvetog Trojstva Nedelišće,
prema Programu kulturnog razvitka za 2016. godinu za program zaštite kulturnog dobra crkve Presvetog
Trojstva u Nedelišću, raspisanom
od strane Ministarstva kulture,
ugovorila je radove na obnovi pročelja župne crkve Presvetog Trojstva i pripadajućeg cinktora.
U provođenju Programa kulturnog razvitka za 2016. godinu Ministarstvo kulture je za radove osiguralo sredstva u iznosu od 150.000,00
kn, a Općina Nedelišće u iznosu od
200.000,00 kn, dok je preostali
iznos do ukupne vrijednosti radova od 444.345,05 kn osigurala župa.

Izvoditelj radova je bila tvrtka
Tekeli Projekt-Inženjering d.o.o. iz
Murskog Središća. Glavni inženjer
gradilišta je Andrija Tekeli, ing. građ.
Radovi su započeli 31. 8. 2016. godine i bili su završeni u roku od 45 kalendarskih dana, sukladno Rješenju
od 15. 7. 2016. o prethodnom odobrenju investitora Varaždinskoj biskupiji, RKT župi Presvetog Trojstva u
Nedelišću. Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih zanatskih radova obavili su tvrtka DIA d.o.o. Nedelišće, Čakovečka 50, Reno Vrbanec
dipl. ing. arh. i nadležni Kozervatorski odjel u Varaždinu.

U ovoj godini pristupilo se konzervatorsko-restauratorskim radovima na slikama i skulpturama na
bočnim oltarima crkve. Lijevi bočni
oltar sv. Vida i desni bočni oltar sv.
Antuna Padovanskog su iz 18. stoljeća, od drva su, rezbarenog, pozlaćenog i polikromiranog. U prošlosti su
više puta bojani te je tako sakrivena
izvorna mramorizacija i cjelokupna
polikromija oltara, tj. njihov autentični izgled. Neki dijelovi su popucali, na skulpturama nedostaju pojedini dijelovi, površine slika su bile
zamrljane, zaprašene, dio platna je
oštećen, a zaštitni firnis pun različitih nečisti. Oltari su sada obojani
u kombinaciji maslinaste boje s ružičastom te su u potpunoj opreci s
bojama u brodu crkve i s baroknim
stilom kojem pripadaju. Inventar
župne crkve je zaštićen u skladu sa
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Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske
kao pokretno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske - Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Elaborat stanja inventara župne
crkve izrađen je davne 2003. godine, kada ga je naručila Općina Nedelišće. Elaboratom je obuhvaćen i
tentativni plan konzervatorsko-restauratorskih radova, a na temelju
provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja stanja polikromije, morfolologije i strukture
svih oltara i propovjedaonice te mikroklime u interijeru. Restauratorsko-konzervatorske radove izvodi
Velimir Ivezić, konzervator-restaurator, a vrijednost ugovorenih radova u ovoj godini je 170.000,00 kn.
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Porast broja stipendista Općine
Nedelišće sa 43 na 75 studenata
U općinskoj vijećnici u Nedelišću upriličeno je u petak, 27. siječnja 2017.
godine, potpisivanje ugovora za 32 novih stipendista koji primaju stipendije od Općine Nedelišće u akademskoj godini 2016./2017.
Uz općinskog načelnika Darka Daniu potpisivanju ugovora bili
su nazočni i njegov zamjenik Željko Kacun te potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar. 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 su i iznosi stipendija povećani u odnosu na prethodnu akademsku godinu čime Općina Nedelišće

ka te farmacije. Općina Nedelišće do
akademske godine 2016./2017. imala je aktivne ugovorne obaveze za 43
stipendista. Kada se tome pribroji
32 novih stipendista, Općina Nedelišće u aktualnoj akademskoj godini stipendira ukupno 75-ero studenata. Od novih studenata, 17 ih je u
preddiplomskom studiju ostvarilo
pravo na stipendiju prema uspjehu,
12 u diplomskom prema uspjehu, a
troje studenata ostvarilo je pravo na
stipendiju na osnovu socijalno-imovinskog statusa.

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 Čakovcu i Varaždinu iznosi
300 kuna, za studij u Zagrebu i osta-

dodatno pomaže pokrivanje troškova studenata. Svim novim stipendistima zaželio je uspješan studij, a
po završetku brzi pronalazak posla
u struci. Naglasio je kako će mogućnost za zapošljavanje imati i na području općine Nedelišće, posebno u
novoj gospodarskoj zoni Goričica u
kojoj će djelovati više poslovnih subjekata koji će tražiti i obrazovane
i stručne kadrove. Podsjetio je kako
su trenutačno deficitarna zanimanja
iz područja medicine – rehabilitacija i fizioterapija, zatim strojarstva,
elektrotehnike, fizike, kemije, računalstva, engleskog i njemačkog jezi-

Iz općinskog proračuna za nove
će se stipendiste izdvojiti 185.000
kuna, za postojeće studente 254.000
kuna, odnosno ukupno 439.000

lim gradovima u Hrvatskoj umjesto
ranijih 500 sada iznosi 600 kuna, a
za studij u inozemstvu umjesto 600
kuna sada iznosi 800 kuna.

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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VMO Pretetinec u suradnji
s udrugama i mještanima
Vijeće Mjesnog odbora Pretetinec tijekom 2016. godine ostvarilo je odličnu suradnju sa svim udrugama, društvima i klubovima koji djeluju u mjestu te se angažiralo oko brojnih projekata u njihovoj organizaciji.
tjecatelje i trenerice, na čemu im još
jednom zahvaljujemo!
U samome mjestu u tijeku su
mnogi radovi – Na Društvenom
domu zamijenjena je stolarija i u
ovoj se godini očekuje daljnje renoviranje prostorija doma kako bi ispunio svoju prvotnu funkciju te se dao
na raspolaganje udrugama i mještanima. Ove godine će se dovršiti započeti projekt izgradnje nasipa koji
će spriječiti daljnje poplavljivanje
mjesta, a tzv. glavna ulica (pored nogometnog igrališta) će se asfaltirati
cijelom svojom dužinom. VMO Pretetinec i ovim putem zahvaljuje Općini Nedelišće na trudu i brizi, te se
nada i daljnjoj uspješnoj suradnji.
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
velik poticaj za sve, a Vijeće za naredne godine planira i dodatne akcije tijekom cijele godine.
Tijekom ljetnih mjeseci Vijeće je sponzoriralo 3. Dječju biciklijadu Pretetinec 2016. u organizaciji Udruge žena Pretetinec, koja opet
promovira zdravi život i edukaciju djece, a odazvalo se i njihovom
pozivu za financiranje dječjih darova povodom blagdana svetog Nikole. Nadalje, odazvali smo se pozivu DVD-a Pretetinec koje je u 2016.
proslavilo 90 godina postojanja. Vijeće Mjesnog odbora je ponosno na
svoje vatrogasne dobrovoljce koji se
mogu pohvaliti brojnim priznanjima i aktivnostima kojima promoviraju svoje društvo i mjesto u cjelini.
U rujnu Vijeće Mjesnog odbora
Pretetinec je organiziralo čak dvije ekipe djece koji su se natjecali na

Dječjim igrama u Gornjem Kuršancu i osvojili odlično 3. i 4. mjesto. Na
igrama su nam najmlađi pokazali kako se vješto snalaze u najrazličitijim sportovima i aktivnostima i
kako se mogu nositi s bilo kojom situacijom. Ponosni smo na njih! Ekipe su pripremale Dijana Posedi,
tajnica i Lidija Branilović, predsjednica VMO-a. Bujan Graditeljstvo je
doniralo sportske majice za sve na-
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Za 2017. godinu planiraju se projekti uređenja mjesta te odabir datuma za obilježavanje Dana Pretetinca,
o čemu će mještani biti pravodobno
obaviješteni i pozvani na suradnju.
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Brojna događanja u Macincu
U mjesecu ožujku održana je tradicionalna akcija “Više cvijeća, manje
smeća” koja se održava na području cijele općine Nedelišće, pa je tako
dana 19. 3. održana i u Macincu, u
koju su se uključile sve udruge koje
djeluju u naselju, kao i mještani.
U mjesecu kolovozu asfaltiran je
pješački put od Glavne ulice do crkve Pohoda Bl. Djevice Marije.
Dana 14. kolovoza održana je devetnaesta proslava “Dana Macinca” u organizaciji VMO i Nogometnog kluba “Centrometal” Macinec.
Proslava je započela svečanim mimohodom od Doma kulture do
sportskih terena, gdje je održana
svečana priredba s bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom. Udruge i pojedinci svojim
nastupima oduševili su mnogobrojnu publiku. Volja, želja, znanje, odlučnost pojedinaca, udruga,
te svih koji su sudjelovali u programu pokazali su da ljudi žive za
svoje mjesto, bez zadrške. U mjesecu rujnu VMO je okupilo najmlađe mještanke Macinca, te je oformljena ekipa koja je sudjelovala na
Dječjim igrama koje su održane u
Gornjem Kuršancu. Male Macinčanke osvojile su prvo mjesto, pa će
tako u 2017. biti domaćini.

U mjesecu studenom završena je
kompletna kanalizacijska mreža u
naselju. Povodom završetka radova predsjednik VMO Ivan Krištofić

u Lovačkom domu za sve izvođače i
radnike organizirao je mali domjenak. Nadalje u mjesecu studenom
započeta je adaptacija Doma kul-

ture te je izvedena kompletna hidroizolacija zidova, vanjska drenaža kompletnog objekta, izvedeni su
unutarnji iskopi u dvorani, pratećim prostorijama i ulazu. Napravljena je toplotna izolacija u hodniku
i pratećim prostorijama, te izbetonirana podložna ploča.
Počekom 2017. godine tj. 9. siječnja obilježen je Spomendan pripojenja Međimurja matici Hrvatskoj.
Ove godine navršila se 98. obljetnica od tog događaja. Sredinom veljače 2017. izvedeni su radovi na iskopu kanala za oborinsku odvodnju po
čitavom naselju.
Predsjednik VMO
Ivan Krištofić
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NEDELIŠĆE

Prepoznatljivost u koju
smo svi mi utkani
Iza Turističke zajednice Općine Nedelišće u 2016. godini je veliki broj aktivnosti kojima smo nastavili oplemenjivati sadržaje čiji smo idejni začetnici i provoditelji, ili pak pružamo logističku i drugu podršku. Jednako važni bili su nam programi i projekti drugih dionika koji su u našoj Turističkoj
zajednici prepoznali solidnog partnera pa smo tim suradnjama proširili
vlastito djelovanje u jačanju ovdašnjih turističkih potencijala, tim više što
broj takovih poduhvata s vremenom raste.

Dok vrtimo pedale,
ne padamo

Naše opredjeljenje za biciklizam
i sportsku rekreaciju u promotivne
i istovremeno turističke svrhe još je
uvijek dio temelja našeg programa
rada. Općina Nedelišće je 24. travnja 2016. bila jednim od domaćina
Svjetske biciklističke utrke Tour of
Croatia. Biciklisti su projurili kroz
Brezje, nastavili prema Slakovcu
i Dunjkovcu te prošli najfrekventnijom ulicom u Nedelišću prema
Čakovcu. Popularnost ove biciklističke utrke privukla je brojne promatrače po naseljima, ali uvela i sigurnosne mjere na cestama koje je
također bilo zanimljivo promatrati.
Ponovno smo organizirali vlastitu
proljetnu i jesensku biciklijadu Stazama općine Nedelišće. Na obje biciklijade odazvalo se preko dvjestotinjak biciklista na dionicama dugima

18 i 31 kilometar plus ruta iznenađenja koja je prolazila tik uz rijeku
Dravu. Stajanke su bile u restoranu
Mamica u Pušćinama, na ribnjaku i
u Medenom vrtu u Črečanu, a cilj je
bio na MESAPu u Nedelišću. Za tu
priliku osigurali smo kartu biciklističkih staza, reflektirajuće prsluke i
zelene marame s logotipom TZON, a
promociji smo se posvetili na internetu, radiju i u novinama.
Uz manifestaciju Martinje u Nedelišću održanu u studenom zaključili smo i biciklističku nagradnu
igru Putovnica - Sretnih 13. U igri je
sudjelovalo stotinjak biciklista s ispunjenim putovnicama, a vidljive
pomake pripisujemo popularnosti
biciklizma i naše nagradne igre koja
je lani osigurala nagrade od 1.700,
1.300 i 1.000 kuna kao prve tri te 11
utješnih koje dodjeljuju ugostiteljski objekti uključeni u igru.
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Najviđenija i najposjećenija

… manifestacija Turističke zajednice Općine Nedelišće održana je 15.
listopada 2016. Dani zahvalnosti za
plodove zemlje imaju najdulju tradiciju u našem programu, a događali su se po trinaesti put. Postigli smo
nove rekorde u broju posjetitelja i
izlagača. Među ovim potonjima bilo
je 79 udruga, domaćih radinosti,
obrta, pojedinaca i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz Međimurja, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, Slovenije
i Mađarske. Svi su predstavili svoje
proizvode, rukotvorine, obrte i zanate, a posjetiteljima je posebno zanimljiva bila organski uzgojena hrana i pripravci na koje se danas gleda
kao na jedan od najvažnijih izvora
zdravlja pojedinca. Odabrali smo i
najuspješnije izlagače među kojima
su štandove najljepše uredili dječji
vrtić Zvjezdica, KUU „Seljačka sloga“ i Gljivarsko društvo „Smrčak“,
dok je Udruga žena Kuršanec pripremila međimursko „najslatko“, a
Udruga žena Pušćine „najslano“.
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RADIONICE, SEMINARI,
SURADNJE, SAJMOVI

Od mladog vina do radija
Martinje u Nedelišću održano
je po dvanaesti put i to 7. studenog
2016. u sajamskoj dvorani MESAPa. Svoje proizvode i bogatu međimursku gastronomiju, s naglaskom
na tradiciju, predstavila su čak 33
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge i obrta. Specifičnost manifestacije je priprema hladetine koju je na Martinje donijelo
16 udruga servirajući na štandovi-

ma čak 1400 porcija. Nedelišćanski vinari Kerman, Kossi i Oletić te
drugi članovi DVVM „Kluba Vinoljub“ Nedelišće publici su ponudili mošt i sortna vina na kušanje. Ceremonija krštenja mošta praćena
je kulturno-umjetničkim programom u kojem su sudjelovali Puhački orkestar Općine Nedelišće i Mažoretkinje Nedelišća uz bend „Duo
Global“. Atmosferu Martinja u Nedelišću uživo je prenosio Drugi program Hrvatskoga radija.

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

Svjesni da svakoga dana
iznova odgovaramo izazovima oko nas, u Turističkoj
zajednici Općine Nedelišće
otvoreni smo za stalnu edukaciju. Tako smo pohodili seminare i radionice u organizaciji Međimurske županije,
Hrvatske gospodarske komore, Sveučilišta Libertas i drugih. Sudjelovali smo u radu
Okruglog stola „Pravilnik o
razvrstavanju i kategorizaciji objekata“, ali i u radionicama s temama izrade Master
plana razvoja turizma, destinacijskog menadžmenta, pristupačnog turizma u ruralnom okruženju, itd.
Dali smo svoj doprinos
prezentaciji projekta „Međimoovje“ i „Tour of Croatia“ te
predstavljanju dobitnice nagrade „Suncokret ruralnog
turizma“ Tatjane Šardi. Sudjelovali smo u obilježavanju
Svjetskog dana turizma u Čakovcu, predstavili se na „Danima hrvatskog turizma“ u
Bolu na Braču. Uz brojne važne kontakte sa srodnim organizacijama sve više jačamo
spone sa susjedima u Središču ob Dravi, u Sloveniji, gdje
smo sudjelovali na izložbi
„Velikonočna razstava“, dok
su nam se u sjećanje osobito
usjekli „Dani mladog maslinovog ulja“ u Vodnjanu.
MESAP LIBAR je još jedan od sajmova na kojem
smo posjetiteljima omogućili da iz prve ruke vide cjelokupni kalendar događanja.
Štand uređen u stilu cikloturizma oduševio je sve prisutne, a ujedno ovakvi sajmovi
najbolja su mogućnost da sve
naše sumještane, ali i slučajne prolaznike, upoznamo s
našim radom i manifestacijama koje pokušavamo poboljšati iz godine u godinu.

28

Božićna priča

Atmosferu Adventa naša Turistička zajednica dočarava trodnevnim programom nazvanim Priča o
Božiću. Od 21. do 23. prosinca prošle godine smo od 17 do 20 sati uistinu uživali u božićnom druženju na
prostoru bivšeg NMa u Nedelišću,
gdje su nam se sa svojim izlošcima
na štandovima pridružili vrtići, škola, udruge i OPG-ovi nudeći proizvode i rukotvorine ukrašene božićnim motivima. Dakako, bilo je i
slasnih blagdanskih kolača. TZON
i Vina Kerman pripremili su za građane kuhano vino, a ugođaj je uljepšao program u kojem su svakoga
dana sudjelovali mališani iz dječjih vrtića Zvončić i Zvjezdice, Dječji
zbor Slakovec, Mažoretkinje Nedelišća, Pjevački zbor „Josip Vrhovski“, KUU „Seljačka Sloga“, Ženska
vokalna skupina KUU „Veseli Međimurci“, Zbor Strahoninec i Podružnica umirovljenika Nedelišće.

Ulaskom u Novu 2017. godinu
došlo je vrijeme za jedan od najljepših međimurskih Fašnika, upravo
ovdje kod nas u Nedelišću. Više od
tisuću sudionika prošlo je kroz središnje ulice mjesta, a maškori su i
ovaj put bili atrakcija koju se pratilo s ceste, dvorišnih ulaza, kućnih
prozora, iz automobila. Tradicionalno smo se zadržali na prostoru
MESAPa u ceremoniji osude i spaljivanja Fašnika, ne bismo li time
zazvali dobro vrijeme i još bolju ljetinu, a potom je veselje pod maskama potrajalo do kasnih sati. U prijepodnevnim satima se pak vodilo
pravo gastronomsko natjecanje u
Pansionu Mamica u Pušćinama
gdje je Udruga žena iz Pušćina izazvala domaćine na kuhanje
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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PREDSTOJEĆE
MANIFESTACIJE
24. rujna
Jesenska biciklijada
“Stazama Općine Nedelišće”
14. listopada
Dani zahvalnosti
za plodove zemlje
11. studenog
Martinje u Nedelišću
Prosinac - Priča o Božiću
Po drugi puta smo organizirali i
manifestaciju Ftičeki se ženijo, održanu 14. veljače ispred Turističkoinformativnog centra u Nedelišću.
Na trosatno druženje došli su nam
mališani iz dječjih vrtića Zvončić i
Zvjezdice i prvašići Osnovne škole Nedelišće. Članice Udruge uzgajivača malih životinja Nedelišće
ispekle su kolače i našim malim sugrađanima ispričale o tome kako je
nekada bilo dok su se ftičeki ženili.

U važnije projekte ubrajamo rekonstrukciju Kovačnice u Gornjem
Hrašćanu koju smo prijavili u okviru programa pogranične suradnje
Interreg Mađarska - Hrvatska s još
pet partnera. Drugi veliki projekt
kojem se nadamo je uređenje odmorišta na cikloturističkim rutama na području općine Nedelišće
- Kovačnica i Čiga u Slakovcu koje
sufinancira Ministarstvo turizma.
S radošću smo se odazvali i povije-

sno-kulturnom projektu Međimurske županije realiziranom u suradnji s Međimurskim veleučilištem
(MEV) u Čakovcu na temu Nikole Zrinskog Sigetskog u rujnu prošle godine.
Za 2017. godinu vrijede podjednaki uvjeti rada, a prioritet će biti
pružanje stručne i logističke podrške aktualnim i potencijalnim dionicima u turističkom sektoru.

NAGRADA
Hrvatska udruga za turizam
i ruralni razvoj “Klub članova
Selo” dodijelila je 19. prosinca 2016. godine u Zagrebu godišnje nagrade Suncokret ruralnog turizma, kojima je cilj
nagraditi i promovirati hrvatske ruralne predjele i njihove turističke potencijale.
Među nagrađenima je i projekt Tematski park starih zanata Horvatova kovačnica iz
Gornjeg Hrašćana čiji je nositelj TZO Nedelišće. Dodjela nagrade rezultat je akcije
ocjenjivanja najboljih programa i projekata u ruralnom turizmu. Suncokretom ruralnog
turizma promoviraju se tradicijski sadržaji, povezuju se
najznačajniji projekti, proizvođači, događaji i zanimljivosti, te se uz očuvanje izvornosti stvaraju novi proizvodi
ruralnog turizma.

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Bogat program Sajma cvijeća u
Nedelišću
Udruga žena Nedelišća organizirala je u subotu 6. svibnja kod Doma
umirovljenika u Nedelišću sajam
cvijeća koji je privukao velik broj
posjetitelja.
Kao i prijašnjih godina, tako je i
ove godine jedan predivan proljetni
dan iskorišten da bi se svima zainteresiranima ponudile cvjetne i povrtne presadnice, a na 30-tak štandova mogla se razgledati i prodajna
izložba rukotvorina i drugih ukrasa,
modnih dodataka i raznih ručnih radova. Od jutarnjih sati mnogobrojni
su građani Nedelišća i okolnih mjesta pohodili sajam te se po povolj-

nim cijenama opskrbili presadnicama, ali i sočnim domaćim jagodama,
ljekovitim medom i raznim voćnim
sokovima te mliječnim proizvodima. Vrijedne članice Udruge žena
Nedelišća pobrinule su se i za okrijepu marljivih prodavača, te su ugo-

stile sve zainteresirane kupce i posjetitelje sajma. Kupci su uz zelenilo
vrtnih presadnica i šarenilo cvjetnih sadnica mogli dobiti i pokoji koristan savjet kako bi sve nabavljeno
što prije, dulje i što ljepše cvjetalo ili
dalo bogat urod. Među štandovima i
ove su godine posebno zapaženi bili
štand cekera Udruge žena Nedelišća i štand s proizvodima umjetnog
cvijeća Udruge žena iz Dunjkovca.
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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Vatrogasci društava s područja općine
proslavili svog zaštitnika sv. Florijana
U četvrtak 4. svibnja blagdan
svog nebeskog zaštitnika sv. Florijana proslavili su članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja
općine Nedelišće. Svečani program
počeo je mimohodom vatrogasaca s

njihovim barjacima i limenom glazbom do kapele sv. Florijana gdje je
kapelan vlč. Tihomir Ciglar predvodio misno slavlje za sve žive i pokojne članove DVD-a Nedelišće i DVDa koji pripadaju općini Nedelišće.
Misi su prisustvovali članovi vatrogasnih društava, domaći župljani
te predstavnici Općine Nedelišće,
među kojima je kao član DVD Nedelišće bio i općinski načelnik Dar-

ko Dania, a nazočio je i zamjenik
općinskog načelnika Željko Kacun.
Misu je pratio župni zbor s voditeljem prof. Vladom Mihaljevićem.

Sajam cvijeća Udruge žena Pretetinec
Proljetni dani prilika su za posvećivanje radovima na otvorenom, uređivanje i uljepšavanje naših vanjskih prostora, balkona i
okućnica. Neke od udruga žena organiziraju već tradicionalne sajmove cvijeća u svojim mjestima. Tako
je treću godinu za redom, Udruga žena Pretetinec organizirala Sajam cvijeća u Pretetincu i u dvorištu
Područne škole Dunjkovec. Vrijedne članice Udruge tom su prigodom
ponovno darivale mlade čuvare prirode vrtnim alatom, zemljom i cvijećem za uređenje školskog okoliša,
a u znak zahvalnosti za dobru višegodišnju suradnju. Ostatak prihoda od Sajma, Udruga će utrošiti u
uređenje mjesta i opremanje službene prostorije. Cvijeće je i ove goINFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

dine iz Kapele Podravske dopremio OPG Zlatko Lilek, koji je, kao i
uvijek do sada, jedan dio i donirao.
U promociju očuvanja okoliša i povećanja svijesti o ekološkom načinu života pridružile su se sve učiteljice i učenici škole organiziranjem
Eko-kviza u kojem su za samo nekoliko bodova marljivi trećaši pobijedili svoje starije prijatelje.
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Dječji vrtić “Zvončić” u aktivnostima
za “Zelenu zastavu”
Dječji vrtić “Zvončić” od ove se pedagoške godine uključio u projekt udruge
“Lijepa naša” za dobivanje statusa Eko vrtića.

Cilj je odgojiti mlade generacije senzibilne na okoliš i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku
društva u budućnosti te razvoj eko
svijesti u svim segmentima odgojno-obrazovnog procesa kroz svakodnevne aktivnosti zbog potrebe
unapređenja kvalitete života.
U vrtiću se provode koraci potrebni za dobivanje tog statusa osnovan je eko odbor kojeg čine članovi vrtićkog kolektiva u funkciji
koordinatora te voditelj, predstavnici lokalne zajednice te predstavnici udruga koje se bave pitanjem
okoliša. Napravljena je ocjena stanja okoliša na osnovu koje smo se
opredijelili za temu “Otpad” (skupljamo, sortiramo, recikliramo).
Prema objavljenom natječaju na
razini ustanove izrađeni su logo vrtića, eko kodeks i himna. U prosincu
je provedena akcija zamjene pvc vrećica za platnene - u suradnji s roditeljima sašivene su i ukrašene platnene vrećice koje su djeca dobila u
zamjenu za deset plastičnih - eksperiment izrade “čudovišta od vrećica”
koje prkosi vremenskim uvjetima. U
prosincu smo Udruzi oboljelih od

leukemije i limfoma donirali 56 kg
plastičnih čepova koje smo skupili
u suradnji s roditeljima. Kroz godišnje projekte po skupinama obuhvatili smo slijedeće teme: “Mirisni vrt”
- skupina “Lavići” (uzgoj začinskog
bilja); “Eko vrt” - skupina “Šlapice”
(uzgoj bio povrća) kompostište; “Od
cvijeta do meda” - skupina “Gljivi-
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Provode se aktivnosti
prema eko kalendaru:
ȫȫ obilježio se Dan hrvatskih
voda 7. 9. obilaskom Trnave;
ȫȫ Europski dan bez automobila 22. 9. izložbom na temu
“eko automobili” te biciklijadom kod vrtića;
ȫȫ Međunarodni dan zaštite
životinja 4. 10. suradnjom s
Javnom udrugom za zaštitu
prirode “Međimurska priroda” (posjeta ergeli međimurskog konja u Žabniku);
ȫȫ Svjetski dan hrane 16. 10. sudjelovanjem na Danima zahvalnosti u suradnji s TZ Nedelišće, uvođenjem zdravih
grickalica jednom mjesečno;
ȫȫ Dan jabuke 22. 10. izložbom
autohtonih sorti jabuka, te
izradom čipsa i kompota;
ce”; “Glazba” - skupina “Kockice”
(korištenje neoblikovanih materijala u izradi instrumenata); “Voda” skupina “Jabučice” i “Drvo platana”
- skupina “Kifleki”.
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“Zvončić” dobio status Eko vrtića
Dječji vrtić “Zvončić” prijavio se za
dobivanje statusa Eko škole, odnosno Eko vrtića na međunarodnoj razini s ciljem odgoja mladih generacija senzibiliziranih za okoliš.
Na razvoj eko svijesti među polaznicima Ustanove utjecalo se kroz
sve segmente odgojno-obrazovnog
procesa zbog potrebe unapređenja
kvalitete života.
Da bi se stekao status Eko škole
trebalo je provesti 7 koraka tj. pridržavati se međunarodnih smjernica i kriterija. Napravljena je ocjena stanja okoliša iz koje se vidjelo
dosadašnje postupanje s otpadom,
potrošnja energije i vode te drugih čimbenika koji utječu na okoliš.
Tema koju smo odabrali za promicanje eko odgoja među polaznicima je OTPAD - izradili smo posebne spremnike za odvajanje papira i
plastike, skupljali smo čepove u suradnji s UOLL u humanitarne svrhe, a u procesu smo izrade kompostišta za odvajanje bio otpada. Uz
glavnu temu provodimo aktivnosti
vezane na štednju energije i vode.
Odvajanje otpada te štednju energije i vode bilježi EKO PATROLA jednom tjedno, a uključuje predškolce
u pratnji odgojitelja.

17. 11. 2016. godine održana je
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA
na kojoj je imenovan EKO ODBOR
koji čine predstavnici organizacija lokalne zajednice, udruge, osnivač vrtića, roditelji te djelatnici vrtića s ciljem kvalitetnije provedbe
planiranih eko zadaća i sadržaja. Na
sjednici su izglasani KODEKS VRTIĆA te LOGO, a predstavljena je i
HIMNA EKO VRTIĆA. Također su
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imenovani EKO KUMOVI, a to je
TZ općine Nedelišće.
Svi eko sadržaji integrirani su
u redovni plan i program Ustanove te se provode u obaveznoj dokumentaciji. Uz nju odgojitelji vode
tematske registratore Eko projekata koje provode po skupinama
(“Voda”, “Drvo platana”, “Glazba”,
“Eko vrt”, “Mirisni vrt”, “Od cvijeta
do meda”). Kalendarski tijek zbiva-
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nja bilježi se u “Velikoj eko knjizi”.
U mjesečnim tabelarnim prikazima
bilježimo humanitarno skupljanje
čepova te odvajanje papira za samostalno recikliranje.

EKO AKTIVNOSTI koje su
se provodile od rujna
do travnja:

Hrvatski dan voda - obilazak Trnave, upoznavanje biljnog i životinjskog svijeta, čišćenje korita od
smeća, izrada herbarija
Europski dan bez automobila biciklijada ispred vrtića, izmišljanje
alternativnih pogona za automobile, izložba “Moj eko auto”
Međunarodni dan zaštite životinja - edukacija od strane JU “Međimurska priroda”, posjet ergeli
međimurskog konja u Žabniku
Svjetski dan hrane - edukacija od strane kuhara “Pismo gladnog
djeteta” (osvještavanje obilja i nestašica hrane)
Dan jabuke - istraživačke aktivnosti s jabukama (čips, kompot),
izložba autohtonih vrsta jabuka, posjet voćnjaku
Dan protiv plastičnih vrećica - u
suradnji s roditeljima šivanje platnenih vrećica te zamjena za plastične (Akcija 10 za 1), izrada “čudovišta” od PVC vrećica (istraživačke
aktivnosti: dugotrajna razgradnja
PVC otpada)
Otpad nije smeće - recikliranje
spužve: izrada “zmija” za prozore u
svrhu izolacije od hladnoće, recikliranje PVC boca - izrada hranilica za
ptice zimi, recikliranje papira, uvođenje djece u cijeli proces (trganje,
namakanje, miksanje, valjanje, sušenje, ponovna upotreba)
Posjet mobilnom reciklažnom
dvorištu - upoznavanje s važnošću
odvajanja otpada zbog kasnijeg recikliranja
Energy day - izrada poticajnih
kartica za štednju energije i vode
pod geslom “Zatvori me” i “Ugasi
me” koje je prva Eko patrola podijelila po skupinama
Svjetski dan voda - posjet “Vodocrpilištu” u Nedelišću, obilazak
Trnave te čišćenje korita i posjet
prof. biologije skupini (život u vodi)
Eko vrt i mirsini vrt - sredstva
dobivena od prijave projekta na

“Zelenu agendu” Općine Nedelišće,
radna akcija s roditeljima (izrada visokih gredica, kompostišta te stalka
za začinsko bilje)
U suradnji s TZ općine Nedelišće, Eko kumova, uključili smo se u
obilježavanje “Dana zahvalnosti za
plodove zemlje i dana kruha” (izložba dječjih likovnih radova, nastup
te štand s plodovima zemlje), manifestacija “Ftičeki se ženijo” (izrada
dekoracije od PVC otpada), te akciju “Više cvijeća, manje smeća” (uređenje okoliša vrtića).
21. 4. 2017. realiziran je PRVI
PROJEKTNI DAN u dječjem vrtiću “Zvončić” kroz dvije izložbe
(stolno-didaktičkih igara i glazbenih instrumenata od recikliranih
otpadnih materijala koje su izradili odgojitelji), te dvije radionice (sli-
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ke s eko porukama za “Dan planete Zemlje” na recikliranom papiru i
radionica recikliranja papira u koje
su uključena djeca). Događaj je započeo izvođenjem EKO HIMNE za
posjetitelje, zatim je slijedila prezentacija ostvarenih eko sadržaja,
obilazak izložbi i radionica te druženje uz zakusku. Pojedincima i organizacijama koji su se na bilo koji
način uključili u ostvarenje eko sadržaja i dobivanje statusa Eko vrtića dodjeljene su zahvalnice.
12. svibnja 2017. u Zagrebu će se
Dječjem vrtiću “Zvončić” na svečanoj ceremoniji uručiti “Zelena zastava” čime se dokazuje status Eko vrtića. Obzirom na dobivanje statusa i
dalje ćemo nastojati graditi kulturu
socijalnog učenja za održivi razvoj.
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Dječji vrtić “Zvjezdica”
U protekloj 2016. godini Dječji vrtić “Zvjezdica” prvenstveno se može pohvaliti proširenjem svoje djelatnosti. Ukupna površina prostora iznosi 420
m2, a u njemu se nalaze 3 jaslične i 2 vrtićke skupine.
Jedanaest odgojiteljica timskim
radom omogućava djeci da se u tom
prostoru osjećaju kao kod kuće.
Timskim radom sustavno osvještavamo i mijenjamo svoju odgojnoobrazovnu praksu, transformirajući sebe i svoj profesionalni identitet.
Stvaramo prostor po mjeri djeteta
koji će svojim položajem, veličinom
i prilagodljivošću moći podržati odgojno-obrazovni pristup djetetu
rane dobi. Pristup u kojem naglasak

stavljamo na učenje činjenjem, neposrednim iskustvom. To je pristup
u kojem prostor predstavlja trećeg
odgojitelja. Vrlo uspješnju suradnju već kontinuirano drugu godinu za redom njegujemo s Udrugom
“Pogled” koja je dio Saveza udruga “Prvi korak”. Preko njih dolaze 4 asistentice koje pomažu djeci s
teškoćama u razvoju u ostvarivanju
dnevnih aktivnosti.
Rado se odazivamo svim događanjima u organizaciji Turističke
zajednice i Općine Nedelišće, npr.
Danima zahvalnosti za plodove zemlje koji su se održavali u prostorima Mesap-a gdje smo dobili nagradu za najštand. Na njemu smo
izložili likovne radove naših mališana, a osobito smo ponosne na vrijedne ruke naših mama, baka... koje
su za tu prigodu ispekle kolače. Novac dobiven od prodaje kolača doniran je Udruzi “Pogled”. Isto kao i
novac prikupljen od prodaje božićnih ukrasa na našem adventskom
štandu u vrtiću.

Uz redovni 10-satni program vrtić se posebno ponosi verificiranim
Tečajem kraćeg programa učenja
engleskog jezika za djecu od strane
Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta. Potaknuti interesima djece uključili smo se u Međunarodni projekt Say Hello to the World
koji se provodi tijekom cijele pedagoške godine obrađujući 5 tema:
Ja, ja i moja obitelj, Ja i moj vrtić,
Ja i moja općina/selo, Ja i moja država. Obrađene teme djeca razmjenjuju putem Skype-a s vrtićem Se-
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medina iz Slovenije. Prateći dječje
interese uključili smo se u projekt
“Večer matematike” u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva
koji je bio održan 1. 12. 2016. godine.
U projekt su se uključili i roditelji.
Cilj nam je nastaviti pratiti dječji
interes i prema tome se uključivati
u razne projekte. Zahvaljujemo našim korisnicima usluga, Općini Nedelišće, Turističkoj zajednici, Udrugama i svima onima koji na bilo koji
način surađuju s nama, te se nadamo daljnjoj uspješnoj suradnji.
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Osnovna škola Nedelišće
Humanitarni karakter Božićnog sajma dobrote
Božićno obilje slilo se 19. prosinca u sportsku dvoranu OŠ Nedelišće u kojoj je održan Božićni sajam
dobrote. Učeničke i učiteljske originalnosti, kreativnosti i inventivnosti nije manjkalo pa je u bogatoj
ponudi svaki posjetitelj mogao pronaći sitnicu kojom je uveličao i razigrao svoje blagdane. Osim ukrasa
različitih oblika, boja i veličina, učenici su na svojim prodajnim mjestima nudili i različite slastice, od prekrasnih ručno izrađenih čokoladnih
bombona do kolačića sreće s porukama. Zaljubljenike u slatko oduševile su majke pojedinih učenika
škole koje su vrlo uspješno i brzo rasprodale kolače iz svojih kućnih radinosti. Kružeći dvoranom, mogli
ste kupiti i šalicu tople čokolade ili

punča, ili ukoliko ste ljubitelj slanih zalogaja, vrećicu kokica. Mogli
ste sudjelovati u tomboli, ponuditi
svoj novac za ispričnicu iz predmeta
s kojim se mučite, a najhrabriji su se
imali priliku okušati u 3D virtualnoj
vožnji vlakićem smrti. Likovnom
izričaju sklone učenice za svojim su
štandom oslikavale lica zaigranih
duša, a oni koji još uvijek njeguju dijete u sebi, mogli su se fotografirati i
s Djedom Mrazom.
Najveća je vrijednost sajma ipak
bila u njegovoj humanitarnoj namjeni – naime dio prikupljenih novčanih sredstava, izdašan iznos od
8.035,68 kn, doniran je pedijatrijskom odjelu Županijske bolnice Čakovec za kupnju gastroskopa, dok je
1.562,50 kn uplaćeno u Caritas.

Produženi boravak u Dunjkovcu i Pušćinama
Kako brojnim roditeljima učenika naše škole problem predstavlja
zbrinjavanje djece nakon nastave,
u Područnim je školama Dunjkovec i Pušćine 21. rujna 2016. godine
počeo s radom produženi boravak
koji uvelike pridonosi sigurnosti
najmlađih školaraca, kao i djelotvornom i aktivnom organiziranju
njihova slobodnoga vremena. U

Dunjkovcu je skupinu od 16 mališana dočekala učiteljica Ana Marciuš,
koju je u međuvremenu zamijenila
učiteljica Anja Šafarić, a u Pušćinama s jedanaest učenika radi učiteljica Marija Kovač. Dodatno vrijeme
(od 12.30 do 16.30) učenici provode
u vođenim slobodnim aktivnostima te izvršavanju školskih obveza –
učenju i pisanju domaće zadaće, a s
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Nastavak projekta
e-Škole
Projekt e-Škole pokrenuli su
CARNet i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i trenutno je jedan od najvećih projekata financiran iz fondova EU
na području naše države. Cilj
projekta jest razviti sustav digitalno zrelih škola u kojima
adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske opreme pridonosi učinkovitom
i transparentnom upravljanju školom te razvoju digitalno kompetentnih nastavnika i
učenika. U projekt je uključeno 10% škola u RH, a među njima je i OŠ Nedelišće. Potkraj
prosinca 2016. godine CARNet je ispunio dio svojih obveza obuhvaćenih projektom
e-Škole. Učitelji STEM predmeta (matematike, fizike, kemije i biologije) tako su za svoj
kvalitetniji rad opremljeni hibridnim računalima, stručni
suradnici i ravnatelj prijenosnim računalima, a svi učitelji
matične škole Nedelišće tabletima. Uključujući se u edukacije koje CARNet organizira u
vidu brojnih webinara, radionica i MOOC-ova (modularnog usavršavanja koje rezultira certifikatom), učitelji su
počeli izvršavati svoj dio obveza prihvaćenih projektom.
Kako bi se svi sadržaji projekta mogli adekvatno provoditi, do jeseni škola očekuje
ostatak projektom obuhvaćene opreme – pametne ploče,
optički priključak te pripadajuću infrastrukturu.
obzirom na to da je za zdravo i aktivno funkcioniranje potrebna energija, u cijenu boravka uključen je i ručak. Dio novčanih sredstava – 350
kn mjesečno – roditelji izdvajaju
sami, dok je drugu polovinu iznosa
osigurala Općina Nedelišće.
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OŠ Macinec domaćin međuopćinske
smotre LiDraNo 2017.
Smotra LiDraNo obuhvaća literarno, novinarsko i dramsko-scensko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola.
Ovogodišnja međuopćinska smotra LiDraNo za gornje Međimurje
održana je u organizaciji naše škole,
OŠ dr. Ivana Novaka iz Macinca. Sudjelovalo je 72 učenika i 26 mentora iz 11 škola.
Program Smotre odvijao se u
prostorijama Društvenog doma
u Gornjem Hrašćanu 27. siječnja.
Uvodni dio programa započeo je himnom koju je otpjevala učenica Deana Novak. U nastavku su se predstavili pjevački zbor i tamburaški
sastav Romske duše škole domaćina pod vodstvom učitelja glazbene
kulture Gabrijela Kovačića. Uzvanike je pozdravila i Smotru otvorila ravnateljica škole Božena Dogša.
Uzvanicima se obratila i predsjednica za organizaciju Međuopćinske
smotre Kristinka Vugrinec. Voditelji programa bili su učenici Lovro
Horvat i Melisa Ignac.
Prosudbeno povjerenstvo za literarni izraz od 40 pristiglih radova u
oba centra (Prelog i Macinec) odabralo je 20 koji su bili izloženi pod
zaporkama. Povjerenstvo za novinarski izraz za međuopćinsku je
smotru odabralo sve pristigle samostalne novinarske radove, njih 13,
te 8 radijskih emisija. Naša je škola sudjelovala s radijskom emisijom

„Nakon 15“ koja govori o životu i
razmišljanjima mladih Roma nakon
osnovne škole. Emisiju su kreirale učenice Samanta Balog, Nevenka
Ignac, Marina Oršuš, Željka Oršoš i
Dunja Pec pod vodstvom učiteljice
Sanje Novinščak. Emisija je postigla
zapažen uspjeh te je predložena za
državnu razinu Smotre.

Na Smotri u Gornjem Hrašćanu
prikazano je ukupno pet skupnih te
sedam samostalnih scenskih nastupa. Redoslijed izvedbi je prethodno
odredilo povjerenstvo koje je i pratilo sve nastupe. Našu školu predstavljala je učenica 7. razreda Do-

lores Lovrenčić koja se odličnom
izvedbom monologa Kako sam postala popularna plasirala na Županijsku smotru. Njezina je mentorica učiteljica Dijana Kirić.
Nakon programa Smotre uslijedili su okrugli stolovi kojima su prisustvovala povjerenstva te sudionici sa svojim mentorima. Održani su
u prostorijama škole domaćina, OŠ
dr. Ivana Novaka Macinec. Sudionicima su podijeljene pohvalnice i zahvalnice za sudjelovanje s porukom
da i u budućnosti nastave obogaćivati dramsko, scensko i novinarsko
stvaralaštvo.
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

38

Više od 800 članova
Udruge umirovljenika Nedelišće
„Godine idu, lete ko minute“.
Pjeva Kočiš. I mirovina je tu. Što
onda? Kako dalje? Da to su interesantna pitanja koja si mnogi postavljaju. Nema više radnog vremena,
ranog ustajanja, ne daj Bože noćnog
rada, strogih šefova. Ostalo nam je
puno slobodnog vremena. Ne znate kuda sa sobom. Učlanite se u veliku obitelj Udruge umirovljenika
Podružnica Nedelišće (najbrojnija smo Udruga u našoj Općini - imamo više od 800 članova). U našoj
Udruzi uz razne aktivnosti (sportsko-rekreativne, kulturno-zabavne,
predavanja, razne edukativne radionice, izlete i sl.), pronaći ćete nešto i za sebe. Radno vrijeme tajništva utorkom i petkom od 8 do 11 sati
(M. Tita 23, Nedelišće). Toliko o pozivu novim članovima.
Sada nešto o statusu nas umirovljenika. Često čujem od mlađih,
previše vas je umirovljenika, skoro na jednog zaposlenog jedan umirovljenik. Da to je točno, ali zar smo
mi krivi za takvo stanje. Godinama
smo izdvajali sve doprinose, plaćali
razne samodoprinose, gradili škole,
vrtiće, tvornice. O iznosima mirovina svi znamo kakvi su. Dragi mladi
radno sposobni suosjećam s vama
koji primate minimalac, (pitam se
kakve će biti te mirovine u dogledno

Štand Podružnice umirovljenika Nedelišće, Dani zahvalnosti MESAP

vrijeme). Znamo da je i poslodavcima teško ali?.... Da pošast je tih minimalaca, a da ne spomenem ono
nešto ispod stola!!!! Da to je prevara
ne samo Vas koji radite nego i velika
šteta za društvo u cjelini. Živimo u
vremenu kad poslodavac traži mlade, lijepe dobre i pametne radnike…
A plaća: minimalac!
Ima još. Nakon smrti bračnog
druga umirovljenika. Onaj koji ostane (čast izuzecima) postaje socijalni slučaj. Zašto? Zbog mirovinskog
sustava. Gdje je zapela ona inicijativa da nakon smrti bračnog druga barem dio njegove mirovine pripadne onome koji je ostao. A odakle
novac? Cijenjeni zastupnici Hrvat-

Nastup Folklorne sekcije na Županijskim SP susretima MESAP
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skog sabora, prekrupne otvore ima
to vaše sito za trošenje proračuna,
smanjite otvore, bit će za sve! Vidite zato sam stavio ovaj naslov…GODINE IDU….Mladost i ljepota brzo
prolaze. I što onda? Dolazi mirovina, starost i nemoć.
Gledam ovaj tekst što sam napisao
i mislim si: SVAŠTA SI NADROBIO,
ali svejedno ga šaljem za BILTEN, jer
to su riječi i misli Vas koje susrećem
u trgovini, kafiću, na druženjima. Riječi koje ste mi često rekli. Što nam
je činiti? Svi glave skupa i bit će nam
puno bolje. A Vama, dragi umirovljenici, mnogo zdravlja i svako dobro u
Vašim zlatnim godinama života.
Ljudevit Bošćak
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Udruga umirovljenika Gornji Hrašćan,
Črečan, Macinec i Trnovec

koji se odazvalo tridesetak članova.
Brodicom iz Dubrovnika posjetili smo i otočić Lokrum i arboretum
na njemu. Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Međimurske
županije, čiji je član i naša Udruga,
priređuje u lipnju i listopadu sport-

Svake se godine odlazi na hodočašće u Mariju Bistricu, pa tako i
protekle godine, a popodne na kupanje u Terme Jezerčica. Nakon
sportskih igri u listopadu, Savez poziva sve članice na zajedničko druženje kroz izlet u Zaprešić i Zagreb.
Povodom Martinja krštenje mošta
proslavljeno je u agroturizmu Vinia kod Bjelovara. Tijekom cijele
godine posjećuju se bolesni članovi
Udruge, a prigodom božićnih i no-

ske igre za svoje članice. Natjecanje
se odvija u 5 disciplina, u ženskoj i
muškoj konkurenciji. U lipnju smo
osvojili pokal za 1. mjesto i nekoliko
pojedinačnih medalja, a u listopadu
uz medalje i pokal za 2. mjesto.

vogodišnjih blagdana daruju se i svi
stariji članovi. Ovom prilikom želimo naglasiti da naša Udruga postoji i djeluje za dobrobit svih članova
i mještana Gornjeg Hrašćana, kao i
Črečana, Macinca i Trnovca.

Udruga umirovljenika u protekloj je godini sudjelovala u raznim sportskim,
humanitarnim i zabavnim aktivnostima. Već tradicionalno, 6. siječnja, druženje počinje reprizom dočeka Nove godine i zabavom povodom Dana žena.
U organizaciji Općine Nedelišće,
dolaskom proljeća, održava se akcija “Više cvijeća – manje smeća“.
Kao i svake godine, Udruga umirovljenika uključuje se s desetak članova, koji sudjeluju u čišćenju i uljepšavanju ulica i parkova našeg sela.

Početkom travnja održana je izborna godišnja skupština, na koju
su pozvani svi članovi Udruge, predstavnici udruga iz G. Hrašćana, Mjesnog odbora i Općine Nedelišće. Za
novog predsjednika izabran je Stanko Marciuš, a za tajnicu Vesna Lončarić. Potkraj svibnja organiziran je
izlet u Dubrovnik i Međugorje, na
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Dođite u Udrugu dijabetičara Nedelišće
Imate dijabetes i pomalo ste u panici što i kako jesti i živjeti da biste bili
dobro? Za početak – ne paničarite!
Nije tako strašno kako se čini.
Jer živjeti dobro i kvalitetno s dijabetesom nije nemoguće. Jedan od
načina kako si možete pomoći je
učlanjenje u Udrugu dijabetičara
Nedelišće. Družimo se jednom mjesečno, svakog drugog ili trećeg četvrtka u mjesecu, od 17 sati u prostorijama Udruge umirovljenika
Nedelišće, Maršala Tita 23.

Zanimljivim predavanjima i izmjenom iskustava pomažemo jedni drugima saznati više detalja i novosti vezanih uz dijabetes i načine
njegova držanja pod kontrolom. Na
svakom druženju svima omogućujemo besplatnu provjeru trenutne
razine šećera u krvi, krvni tlak, težinu, kolesterol i trigliceride, a jednom godišnje i HbA1c, te možete
besplatno preuzeti najnovije izdanje časopisa Diabetes.
Organiziramo druženja, pa smo
tako prošle godine prisustvovali edukacijskoj vikend radionici za
osobe s tipom 2 dijabetesa u Trakošćanu, uključili smo se na manifestaciju „Dana zahvalnosti“ na MESAP-u, obilježili smo Svjetski dan
šećerne bolesti, te s Centrom za dijabetes u prostorijama Županijske
bolnice Čakovec proveli akciju pro-

vjere šećera te krvnog tlaka. Brojne aktivnosti su i u ovoj godini pred
nama, a pravilo „zajedno smo jači“
naš je pokretački moto. Dijabetes
nije bolest, već stanje s kojim se uz
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dozu samodiscipline, informiranosti i mudrosti može dugo i lijepo živjeti. Pružite si šansu za to i budite
dio naše „slatke“ i vesele zajednice.
predsjednica Sanja Bratković
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Marija Topolnjak iz Dunjkovca
preminula u 107. godini života
U 107. godini života u nedjelju 12. veljače preminula je najstarija stanovnica općine
Nedelišće i cijelog Međimurja - Marija Topolnjak iz Dunjkovca. Majčica, kako su je zvali,
iza sebe je ostavila čak 42 potomka.
Rođena je u Dunjkovcu 15. siječnja 1911. godine kao jedno od petero djece u obitelji Stjepana Novaka,
koji je poginuo u Prvom svjetskom
ratu i njegove supruge Elizabete,
rođ. Branilović, koja je doživjela 96
godina. Udala se 1930. g. za Antuna
Topolnjaka iz susjednog Pretetinca
s kojim je imala tri kćeri i dva sina.
Bila je vesela i razborita žena kojoj je najveće veselje bilo brojno potomstvo u čijem je društvu najviše
uživala, a kojem je predstavljala ponos. Od 1911. godine, kada je rođena, živjela je u čak 6 država na ovim
prostorima. Najdugovječnija Međimurka pokopana je u utorak 14. veljače na groblju u Nedelišću.
Niti mjesec dana ranije, kao i
mnogih prethodnih godina od njezina 100. rođendana, Majčicu su posjetili čestitari kako bi sa slavljenicom podijelili radost zbog njezinih
visokih godina i u ugodnom razgovoru saznali mnogo toga o dalekoj i
bližoj prošlosti ovoga kraja i o tome

kako se nekad živjelo. 106. rođendan
došli su joj čestitati načelnik Općine
Nedelišće Darko Dania, njegov zamjenik Željko Kacun i predsjednik
Općinskog vijeća Mladen Posavec,
a u ime Međimurske županije predsjednik Županijske skupštine Mladen Novak.
Načelnik Dania sa slavljenicom je
zajedno s drugim čestitarima popričao o mnogim zajedničkim temama
jer Marija sluša radio, prati novosti i
događanja u općini i kroz sve protekle
godine pokazivala je zanimanje za život u svojoj općini. Sa svojim je gosti-

ma podijelila neke tajne svoje dugovječnosti te svima poručila: - Imajte
se radi i držite se skupa i sve nevolje
se lakše prebrode. Njezin recept za
dug život bio je, kako je govorila, pola
čaše vina dnevno, ali i ljubav, poštovanje, obitelj i zdrava prehrana. Čak
49 godina živjela je kao udovica, sa sinom Ivanom, koji je s ostalom braćom i unucima s ljubavlju i pažnjom
brinuo da njihovoj “Majčici”, kako su
je svi zvali iz poštovanja i međimurske tradicije, ništa ne nedostaje. Posebno ju je radovalo 16 unuka, 19 praunuka i dvoje prapraunučadi.

Klub za starije osobe Nedelišće
Klubovi za starije osobe mjesto
su gdje se starije osobe mogu družiti
i kvalitetno provoditi svoje vrijeme
kroz brojne radionice. Klub počinje
s radom od 4. mjeseca ove godine na
adresi Maršala Tita 23, Nedelišće.
Vrata Kluba otvorena su za sve
starije osobe ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 8 do 15 h. Neke
od radionica koje će se održavati
uključuju: 1. Sportsko-rekreativne
aktivnosti: nordijsko hodanje, gimnastika za treću dob, pikado, sportski susreti. 2. Edukacijske aktivnosti: informatički tečaj, tečaj stranog
jezika, savjetovalište, predavanja.
3. Informativne aktivnosti: zdravstveno savjetovalište, pregled sluha
i vida, novinarska grupa. 4. Animacijske aktivnosti: društvene igre,

kvizovi, druženja, tečaj plesa, kazališna grupa, organizacija i provedba izleta, kreativne radionice. Broj
telefona na kojem se možete informirati o svim radionicama i dobiti sve potrebne informacije: 099
331 3534 Marijana Breški. Voditeljica Klubova je Marijana Breški,
dipl. socijalna radnica, koja će svaki ponedjeljak imati i savjetovalište
za starije osobe “Pitaj socijalnu radnicu”. Možete joj se obratiti, te upitati o svojim pravima iz sustava socijalne skrbi, kako ih ostvariti, kako
ostvariti pravo na prijevoz liječniku, pomoć u kući, kome se obratiti
za jednokratne naknade... Ili samo
želite porazgovarati o svakodnevnim problemima koje ne možete
sami riješiti. Klubovi su program
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koji provodi Centar za pomoć u kući
Međimurske županije uz partnere
Općinu Nedelišće, ACT Grupu i Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku. Centar
za pomoć u kući Međimurske županije ustanova je socijalne skrbi koja
nudi usluge pomoći u kući, dostave
toplih obroka te prijevoz uz pratnju.
Pomoć u kući uključuje čišćenje i pospremanje, nabavu lijekova, pomoć u osobnoj higijeni, izmjeru šećera u krvi i krvnog tlaka i sl.,
dostavu obroka (kvalitetna jela prilagođena korisnicima).
Usluga pomoći u kući može se
ugovoriti privatno ili putem rješenja Centra za socijalnu skrb.
voditeljica Klubova za starije
Marijana Breški
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UDRUGA POMOĆ NEIZLJEČIVIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Sedmu godinu u službi palijative
U Međimurju je 2. siječnja 2010.
godine osnovana udruga Pomoć neizlječivima sa svrhom promicanja
svijesti o raznim oblicima pomoći bolesnicima koji boluju od teških i progresivnih bolesti, za koje je
medicina učinila sve zahvate. Budući da je preostalo jedino smirivati simptome, takav je bolesnik
često otpušten iz bolnice i prepušten na daljnju skrb svojoj obitelji
i svom matičnom liječniku i njegovom timu.
Upravo u toj fazi života udruga
preko svojih članova želi obiteljima
pomoći u brizi oko bolesnika. Zbog
toga su u udruzi udruženi volonteri sa širokom lepezom profesija, odnosno svi koji žele udruzi darovati svoje talente, pogođenoj obitelji
svoje vrijeme, a teškom bolesniku
svoju blizinu i pozornost.
Čovjek sadašnjice svjestan je neminovnosti smrti, no u njegovoj
duši tinja lažni tračak nade da će
smrt baš njega ipak zaobići. Stoga
nije svaki čovjek sposoban biti bližnji teškom i neizlječivom bolesniku ili umirućemu. Često se nadamo
kako će to netko drugi obaviti umjesto nas. Ta nas razmišljanja mogu
navesti na sasvim pogrešan put. Događa se da si umislimo kako nismo
u stanju biti uz svoje najmilije, roditelje, bračne drugove ili djecu kad

Udruga “Pomoć neizlječivima” kroz ove je godine ostvarila suradnju s:
ȫȫ palijativnim mobilnim
timom
ȫȫ bolničkim palijativnim
timom
ȫȫ timovima obiteljskih
liječnika
ȫȫ patronažom i zdravstvenom
njegom u kući
ȫȫ Centrom za socijalnu skrb
ȫȫ Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje
ȫȫ lokalnom samoupravom

Dio članova s javne tribine u Nedelišću
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su oni u završnoj fazi života. Udruga
želi ohrabriti malog, običnog čovjeka da prepozna čas kada može priskočiti u pomoć neizlječivom bolesniku, na način da se s bolesnikom
ophodi maksimalno toplo i ljudski,
te da mu se omogući dostojanstveno umiranje. Palijativna skrb je potrebna svugdje gdje su prisutni ljudi
sa svojim krhkim tijelima, opterećenim dušama i ranjivim duhom.
Stoga svaki pravi palijativac ima u
svojoj blizini nepregledno područje
rada. Palijativna skrb uvijek bi trebala početi onoga časa kada se bolesniku priopći njegova teška dijagnoza. Ta skrb mora obuhvatiti
kako bolesnika, tako i njegovu obitelj. Ona nikad ne može nastupiti
prerano, a na žalost, još uvijek često
nastupa prekasno!
Prilog pripremio Mladen Grubić
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Posudionica pomagala –
udruge Pomoć neizlječivima
U sklopu udruge djeluje Posudionica pomagala koja se pokazala
kao izuzetno dobar, praktičan i organizirani oblik pomoći jer teška i
dugotrajna bolest pogoršava socijalnu i materijalnu situaciju u obitelji koja nije u mogućnosti kupiti
ortopedsko ili medicinsko pomagalo. Pomagala se posuđuju besplatno
na privremeno korištenje svim teško bolesnim, neizlječivim palijativnim bolesnicima s područja Međimurske županije na kraće ili duže
vrijeme, ovisno o potrebi na revers
uz koji je potrebno priložiti presliku medicinske dokumentacije iz
koje je vidljiva potreba za korištenje pomagala. Reversom koji se potpisuje prilikom izdavanja pomagala član obitelji korisnika potvrđuje
da je primio na korištenje ortopedsko pomagalo bez naknade te da će
ga nakon prestanka potrebe za njim
u ispravnom stanju vratiti udruzi.
Pomagala su nabavljena financijskim sredstvima udruge, donacijom Biskupijskog Caritasa iz Varaždina, Srednje škole Čakovec, Doma
zdravlja Čakovec, lokalne zajednice
i privatnih donacija.
U radu posudionice sudjeluju
volonteri udruge koji brinu o donacijama pomagala, preuzimanju
i prijevozu istih kao i održavanju i
servisiranju. Vodi se evidencija posuđenih, vraćenih i doniranih pomagala. Posudionica pomagala je
mjesto gdje ljudi mogu posuditi potrebna pomagala, ali isto tako
i donirati pomagala koja im više
ne trebaju, a time ujedno pomažu
drugim ljudima u teškim životnim
trenucima.
Za potrebe posudionice Udruga
koristi prostor Međimurske županije u bivšoj vojarni Čakovec i Županijske bolnice Čakovec.
U periodu od 1. siječnja do 31.
prosinca 2016. kroz posudionicu
posuđeno je ukupno 287 pomagala
od čega je 44 pomagala bilo u Općini Nedelišće.

Trenutno posudionica raspolaže sa sljedećim pomagalima:
ȫȫ bolesnički kreveti (mehanički i električni) s madracima - 52 kom
ȫȫ antidekubitalni madraci 22 kom
ȫȫ invalidska kolica - 50 kom
ȫȫ toaletne stolice i kolica
(princeze) - 17 kom
ȫȫ hodalice (bez kotača, rolatori s 2 ili 4 kotača) - 32 kom
ȫȫ noćni ormarići sa stolićem
za hranjenje - 32 kom
ȫȫ trapezi za krevete - 52 kom
ȫȫ abdukcijski jastuk za rame 1 kom
ȫȫ aspiratori - 6 kom
ȫȫ sjedalice za kadu - 2 kom
ȫȫ povišenje za wc - 4 kom
ȫȫ oksigenator - 1 kom
ȫȫ štake (lakatne i pazušne,
dječje) - 54 para
ȫȫ pelene
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Kontakt osobe
za posudionicu:
Spomenka Tomašić
099 434 1567
Sanja Pilić
091 574 0292

Kontakt
Renata Marđetko
predsjednica
mob: 099 915 9410
e-mail: renata_mardjetko
@yahoo.com

Radno vrijeme
posudionice:
Utorak i četvrtak od 14 do 15
sati uz prethodni dogovor telefonom (ovisno o mjestu gdje se
pomagalo nalazi).
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Aktivnosti članova UDVDR-a
ogranak Nedelišće
Polaganjem vijenaca i paljenjem
svijeća članovi UDVDR-a ogranak
Nedelišće svake godine na dan pogibije odaju počast poginulim braniteljima.

Članovi Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata - ogranak Nedelišće posjetili su ratišta
zapadne Slavonije. Njima su se na
terenu priključili zamjenica načelnika Općine Nedelišće Ivanka Novak i predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak.
Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen-obilježja VRO
,Bljesak, u Okučanima, pored kojeg se nalazi crkva u kojoj je oltar
na kojemu je prvu misu služio Sveti Otac Ivan Pavao II u Banja Luci,
prigodom drugog posjeta BiH, te na
gradskom groblju u Lipiku i Pakracu, kod kapele Male Gospe u mjestu
Kusonje, gdje su dvadesetorica branitelja 8. 9. 1991. g. upala u postavljenu četničku zasjedu i nakon zaro-

bljavanja na brutalan način ubijena.
Obišli smo i PD ,Omanovac, naselja
Kukunjevac, Gaj i Brekinska u kojima su neki članovi Udruge ratovali
za vrijeme Domovinskog rata. Čla-
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novi UDVDR-a ogranak Nedelišće
sudjelovali su na Danima zahvalnosti za plodove zemlje u dvorani Mesap-a u Nedelišću gdje su vršili besplatnu podjelu pečenih ribica.
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U Nedelišću na Veliki petak tradicionalna
humanitarna akcija
Na Veliki petak 14. travnja i ove
se godine priredila već tradicionalna humanitarna uskrsna akcija u
središtu Nedelišća. U organizaciji
Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Nedelišće i Sportsko-ribolovnog društva
“Amur” iz Nedelišća u samom središtu mjesta, nedaleko od općinske
zgrade, od ranog jutra širio se miris pečenih ribica koji je privukao
mnogobrojne namjernike i slučajne
prolaznike koji su se rado uključili u ovu akciju humanitarnog karaktera. Uz posni obrok na Veliki petak i druženje s članovima vrijednih
udruga, mnogi dobri ljudi ostavili su svoj dobrovoljni pirlog te je zahvaljujući ovoj humanitarnoj akciji
prikupljeno oko 2.100 kuna za međimursku udrugu “Pomoć neizlječivima” koja pruža palijativnu skrb.

s područja ove općine koja obiluje
mnogobrojnim društvenim događanjima odazvao se i dosadašnji predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak. Svi su zajedno
sudjelovali u druženju i promociji humanosti zajedno s predstavnicima udruge “Pomoć neizlječivima”
koji su zahvalili organizatorima na
hvalevrijednoj akciji, dok su njihovi

aktivisti, predvođeni predsjednicom
Renatom Marđetko, svima zainteresiranima podijelili promotivni materijal svoje udruge. Načelnik Dania
zahvalio je hrvatskim braniteljima i
ribičima koji svake godine uz podršku Općine Nedelišće organiziraju
na Veliki petak akciju pečenja ribica
od koje je prikupljeni novac namijenjen u dobrotvorne svrhe, te je po-

Akciju su i ove godine podržali predstavnici Općine Nedelišće te
su se odazvali načelnik Općine Darko Dania i njegovi zamjenici Ivanka Novak i Željko Kacun, a kao žitelj

sebno zahvalio svim građanima koji
u prigodi uskrsnih blagdana žele
dati svoj doprinos u pomoći potrebitima i na ovaj način.
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Rad KUU “Seljačka sloga” Nedelišće
od edukacija do nastupa
Rad KUU „Seljačka sloga“ Nedelišće
i u 2016. godini bio je bogat i raznovrstan sa 80-tak nastupa, a ostvaren
je u šest skupina.

Brojni međunarodni nastupi

Osim što su se Slogaši redovito odazivali na brojne manifestacije održane na području same općine i županije, aktivni su bili i na
međunarodnim scenama promičući tako umjetnički izričaj međimurskog kraja, kao i starih, izvornih,
međimurskih pjesama i plesova, ali
i plesova drugih krajeva Hrvatske.
U Sloveniji gostovalo se u mjestima
Črna na Koroškem, Cirkovci, Moščanci i Lendava. U poznatoj mađarskoj turističkoj destinaciji Zalakarosu na folklornoj večeri bili smo
gosti tamošnjeg folklornog društva
s kojima se već dugi niz godina njeguje suradnja i prijateljstvo. kao i u
susjednoj Bosni i Hercegovini na 7.
regionalnoj Smotri folklornog stvaralaštva u Bosanskoj Krupi. Posjet
je bio iskorišten i kao izlet, a članovi Sloge okušali su se i u raftingu na
rijeci Uni.
Jedan od značajnijih međunarodnih nastupa svakako je manifestacija održana u Italiji u gradu
Norcii, pod nazivom „Nacije na tanjuru“. Na samom nastupu kroz
45-minutni program stalo se uz bok

folklorašima iz Argentine i Meksika, a osim domaćina i turista uživali su i veleposlanik RH u Rimu Damir Grubiša, župan Matija Posavec
sa suradnicima te predstavnici Turističke zajednice Međimurske županije, u čijoj organizaciji Slogaši i
gostuju na istoj manifestaciji.
Nakon nastupa, većina gledatelja iskoristila je priliku za čestitke i
fotografiranje, a posebno je emotivni bio susret sa starijom Hrvaticom
koja živi i radi u Italiji.

Hajdinjak i „Pjesmama i plesovima
Posavine“ u obradi Hrvoja Horvata, a uz pratnju Tamburaškog zbora
Udruge pod ravnanjem prof. Miroslava Novaka. Nakon toga slijedi nastup na 32. „Međimurskim popevkama“ i 19. Smotri izvornog folklora
u Donjoj Dubravi gdje udruga s postignutim rezultatima i na prijedlog
selektora ostvaruje pravo nastupa
na Smotri Izvornog folklora Karlovačke županije „Igra kolo“u Ogulinu 2017. godine.

Državne smotre

Zabilježile nas i kamere

Da su među najboljima Slogaši su
dokazali i u Čakovcu na 11. smotri
koreografiranog folklora „Med Murom i Dravom“ na kojoj je ostvarena
pobjeda i pravo nastupa na državnoj
smotri s koreografijama „Međimurske snehe“ u obradi Ivane i Jasne

Čast nam je bila odazvati se pozivu na snimanje scensko-glazbenog
spektakla „Lijepom našom“ u Sv.
Jurju na Bregu, a revijalno su prikazane nošnje udruge na otvaranju
muzeja željezničarstva u Dunjkovcu, kao i u Nedelišću povodom međunarodne biciklističke utrke „Tour
of Croatia“.

Pomagali i u organizaciji

Na 13. Danima kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Nedelišću,
kao domaćini ugostili smo ukupno
5 KUD-ova i to KUD „Rudine župa
Vidoši“ iz Livna BiH, folklorne skupine iz mađarskog Zalakarosa, KTD
„Moščanci“ iz istoimenog slovenskog mjesta, KUD „Kraluš“ iz Stupnika te KUD „Elizabeta“ iz Jalžabeta. Na manifestaciji udruga je
uredila štand za koji dobiva i priznanje za najbolje uređeni štand,
a na sajmu „MESAP Jesen“ KUD
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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„Salinovec“, KUD „Belica“ te DIF
„Koprivnički Ivanec“, čime smo
pokazali posjetiteljima manifestacija suradnju s ostalim čuvarima
folklorne tradicije koja seže i izvan
granica Lijepe naše. Na trodnevnoj
manifestaciji u organizaciji Turističke zajednice naše Općine „Priča
o Božiću“ također je pružena potpora u samoj organizaciji.

Dječja folklorna skupina

Mali folkloraši nastupili su na
manifestaciji „Ftičeki se ženiju“ te
na Večeri pjesme i plesa. Istu skupinu vodili smo i na cjelodnevni izlet
i kupanje u Zalakaroš u Mađarskoj.
Također bilježi se i nastup na manifestaciji „MESAP LIBAR“ te revijalni prikaz tradicionalne nošnje
na otvaranju muzeja željezničarstva u Dunjkovcu. Zajedno s tamburaškim zborom i Folklornom skupinom odraslih bilježi se i zajednički
nastup na „Priči o Božiću“.

ve „Na pravoj adresi“ autora Marca
Camolettia u režiji Dejana Buvača, te su za nju izrađene i dorađene
kulise. Odrađena je i generalna proba predstave, na MESAPU, a zatim i
u Domu kulture u Žiškovcu. Slijedi
Festival kazališnih amatera Međimurske županije KAM 2016. u Prelogu, gdje je predstava nominirana
među pet najboljih, a nominacije za
sporednu mušku ulogu dobili su Dejan Buvač i Ljudevit Boščak. U Murskom Središću predstava je odigrana povodom manifestacije „Ljeto uz
Muru“, a zatim i tradicionalno za žitelje naše općine u dvorani MESAPa. Na 11. Internacionalnom susretu amaterskih teatara u Laktašima
BiH, družina osvaja specijalnu nagradu žirija za „Scensko jedinstvo
i radost igre“. Nadalje, predstava je

Kazališna družina

Započelo se s probama prošlogodišnje predstave „Mladoženja Barillon“ autora Georgesa Feydeaua,
s kojom smo gostovali na 28. smotri
kazališnog stvaralaštva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Retkovcima. Na istoj smotri dodijeljena
je nagrada za najuspješniju scenografiju u predstavi Marijanu Topolnjaku i Dejanu Buvaču, te pohvala
za glumačko ostvarenje Borisa Velickoga i Dejana Buvača. Kako smo
na smotri gostovali u večernjim satima, nakon noćenja iskoristili smo
povratak gostovanjem s istom predstavom u Repušnici. Nadalje se nastavilo s uvježbavanjem predsta-

odigrana i u Đurđevcu na 1. Festivalu „Marinko Ivanišević“, u Slakovcu u organizaciji Udruge žena, u Čakovcu u dvorani Scheier povodom
Dana starijih osoba, te u Nedelišću
na otvorenoj sceni NM Kluba na
2. Kazališnim večerima, na kojima
smo ugostili i KD „Štolcer“ s ovogodišnjom pobjedničkom predstavom
KAM-a, „Ne izlazi bez čarapa“ autorice Kristine Štebih.
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Cekari

S oblekama od lušćija sudjelovali smo na fašniku u Nedelišću i Lepoglavi. Pletilje su održale radionicu izrade predmeta od luščija u
Čakovcu gostujući kod Udruge slijepih Međimurske županije. Također se održala i radionica za članove naše Udruge gdje su se upoznali
s procesom izrade i pletenja cekara.
Pletilje su održale radionicu izrade
predmeta od luščija u OŠ Strahoninec u sklopu strateškog partnerstva
ERASMUS+, gdje je 40-tak učenika
i učitelja iz 7 europskih država (Portugala, Poljske, Sj. Irske, Latvije,
Francuske, Italije i Španjolske) imalo prilike vidjeti i probati pletenje
cekara. Kako izgledaju naše obleke od luščija imali su prilike vidjeti i posjetitelji manifestacije „Nacije
za stolom“ u Italiji. Dio bogate zbirke nošnji od luščija predstavljen je
na sajmu „Dani mladog maslinovog
ulja“, održanom u Vodnjanu.

Također, odrađena je i edukacija
članova kroz seminare, s ciljem dobivanja vlastitog voditeljskog kadra,
i to na zimskoj školi folklora u Koprivnici i na Seminaru za folklorne
voditelje i koreografe u Žiškovcu.
Ivan Trojnar
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Pjevački zbor Josip Vrhovski nastavlja
sa svojim zapaženim nastupima
Netom prije ljetne stanke, nakon odrađenih svih planiranih aktivnosti, Pjevački zbor Josip Vrhovski otputovao je u Šibenik na
međunarodno natjecanje zborova
Adria Cantat. Ispred stručnog žirija otpjevali su skladbe folklornog
izričaja i time osvojili srebernu plaketu u svojoj kategoriji. Pripreme
za koncert trajale su pet mjeseci a
umjetnički voditelj, prof. Branimir
Magdalenić nije krio zadovoljstvo
osvojenom nagradom, koja je još
jedno priznanje zboru za trud i kvalitetan nastup.
Osim natjecanja i nastupa za potrebe Općine Nedelišće, zbor Josip
Vrhovski njeguje prijateljstvo s nekoliko zborova iz Hrvatske i inozemstva. Jedan od njih je svakako
Pevski zbor iz Brežica, koji je već
svima jako dobro poznat i u našem
Međimurju, a nešto novije prijateljstvo njeguje i s Pjevačkim zborom
Gimpl iz Ravne Gore. Međusobne
dobre odnose uvijek poprate i dobrim nastupom, a ove godine ugodno s korisnim spojili su zborovi na
Pan Festivalu u Ravnoj Gori. Nakon
cjelodnevnog druženja u Fužinama
i spilji Vrelo održan je cjelovečernji
koncert u Ravnoj Gori. Time je započela ljetna stanka koja je kratko
trajala. Već je rujan započeo s probama za Božićni koncert u Nedelišću i pripremama za nadolazeće
aktivnosti (Martinje u Nedelišću,
sajam Mesap Jesen).

Za kraj godine Pjevački zbor Josip Vrhovski imao je čast pjevati i predsjednici Republike Hrvatske, Kolindi Grabar Kitarović koja
je sredinom prosinca svoj ured na
nekoliko dana preselila u Međimur-
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sku županiju. Kod nje na primanju u zgradi Županije bilo je nekoliko članova zbora s predsjednicom
Ivankom Novak i umjetničkim voditeljem, prof. Branimirom Magdalenićem. Ukratko su predstavili svoj
program predsjednici Grabar Kitarović i na kratko popričali s njom.
Vrijedi spomenuti da je zbor nastupio i u HNK Varaždin kratkim koncertom, također na poziv predsjednice Republike kada je ugostila u
Varaždinu Diplomatski zbor.
Ipak, ono na što su najviše ponosni i čime najviše promoviraju svoj
rad i Općinu je Božićni koncert u
Nedelišću na kojem su ove godine
nastupili i Renata Sabljak i Ivo Gamulin. U nešto izmjenjenoj dvorani SGC Aton-a ispred mnogobrojne
publike opet su dočarali duh Božića i svu njegovu čaroliju. I ove go-
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dine tu su bili neizostavni simfonijski orkestar, solisti zbora Katarina
Toplek, Antonija Jurinec i Karolina Matjašec, Meri Šeparović, Slavko Vincek, a po prvi put sa zborom
su nastupili i pjevači Dječjeg zbora Josip Vrhovski koji su svakako
bili veliko iznenađenje gledateljima. Novost je bio uz Lejdi Oreb, voditeljicu, Matko Buvač koji je bio u
ulozi voditelja i glumca. Za igrokaz
je bila zadužena Ljerka Tkalčec koja
je svojim trudom i pričom pokazala
da je Božić vrijeme kada bi svi trebali biti zajedno sa svojim najmilijima. U igrokazu su sudjelovali mali

glumci kojima ovo nije prvi nastup,
to su Luka, Vid i Jakov Kirić, a uz
njih glumili su već spomenuti Matko Buvač i Ljudevit Bošćak.
Nakon Božićnog koncerta nije
bilo odmora već su se nastupi nizali skroz do kraja godine. Veliku čast
da otpjeva nekoliko pjesma zbor je
dobio na završnoj sjednici Međimurske županije u Starom gradu, a
u organizaciji TZ Općine Nedelišće
nastupili su i na manifestaciji “Priča o Božiću”.
Odmor nakon blagdana nije dugo
trajao jer se već sprema program za
natjecanja u travnju i lipnju.
Vida Risek
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Praznik rada 1. svibnja proslavljen
i u Općini Nedelišće
Proslava Međunarodnog praznika rada održana je u ponedjeljak 1.
svibnja na nekoliko lokacija na području općine Nedelišće.
Najveći broj okupio se na središnjoj proslavi kod Lovačkog doma u
Nedelišću gdje su vrijedni domaćini
podijelili više od tisuću porcija graha.
Velik broj je proveo nekoliko sati u
ugodnom druženju i odmoru od posla i svakodnevnih briga. Općina Nedelišće za svoje je građane i ove godine organizirala budnicu od jutarnjih
sati koja je prošla mjestima općine.
Na proslavu Praznika rada mještane su pozvali svirači Puhačkog orke-

stra Općine Nedelišće. Potom su se
svi zainteresirani okupili kod Lovačkog doma gdje su u programu nastu-

pile Mažoretkinje Nedelišća i članovi
KUU “Seljačka sloga”, a okupljene je
zabavio i bend Duo Global.

Puhački orkestar Općine Nedelišće tradicionalno već sedmu godinu zaredom svirao je budnicu
povodom Praznika rada po svim naseljima općine.
Tridesetak izabranih članova orkestra starosti od 7 do 77 godina
budi se u 5 sati i priprema se za dugotrajno sviranje pod vodstvom dirigenta Dragana Logožara. Kako bi
stigli do svih naselja voze se na kamionu, a građani ih dočekuju s kolačima i toplim i hladnim napitcima.
Ove godine dočekali su ih u Gornjem Kuršancu , Gornjem Hrašćanu, Trnovcu, Črečanu, Pretetincu i
Slakovcu.
Doručak je organiziran u Caffe baru Oreški u Macincu, a završetak budnice je bio kod lovačkog
doma u Nedelišću gdje je održano druženje svih građana uz grah
koji su pripremili članovi Lovačkog društva Fazan.
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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Zbor Josip Vrhovski osvojio
broncu u Veroni
Nedelišćanski Pjevački zbor “Josip
Vrhovski” još jednom se vratio iz talijanske Verone s nagradom. Pjevačice i pjevači ovog zbora već godinama
sudjeluju na tamošnjem Međunarodnom natjecanju zborova, a ovogodišnja manifestacija se po 28. put
odvijala od 19. do 22. travnja.
Brončana medalja koju su donijeli u Nedelišće ispjevana je pod
ravnanjem profesora Branimira
Magdalenića, koji je sa zborašima
predstavio skladbe: Kirales, Naricaljka, Makedonska humoreska te
Vehni, vehni fijolica.
Natjecanje i proglašenje najboljih održani su u impresivnoj dvorani Teatra Filarmonico, a trodnevni
pjevački spektakl okupio je 24 zbora s tisuću i petsto zaljubljenika u
pjevanje.
Razdragana ekipa Vrhovskog bila
je u prilici sudjelovati u mimohodu
pod zastavama kroz centar grada s
ciljem u gradskom parku u kojem je
priređen domjenak.
I dok su ih turisti zadivljeno promatrali, domaćini su ih poveli do veronske Arene u kojoj su zajedno otpjevali tri pjesme.
- Doživljaj zajedničkog pjevanja
s tako velikim brojem pjevačica i
pjevača iz drugih zemalja bio je veličanstven. Nama je posebno drago
što smo sudjelovali i na humanitarnom koncertu kojim su se prikupljala sredstva za afričku djecu sa
srčanom manom, a čiji je domaćin
bio Zbor “El Portego”.

Nakon proglašenja najboljih,
domaćini su priredili domjenak i
obećali nas posjetiti u Međimurju.
Pobrinut ćemo se da nam budu go-
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sti i da zajedno prezentiramo ono
što nas ujedinjuje – ističe predsjednica Zbora “Josip Vrhovski” Ivanka
Novak.
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U Črečanu održane “Glazbene svečanosti
Josipa Vrhovskog”
U posebno svečanom ozračju održane su u subotu 6. svibnja 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 uspješnim 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, u sklopu
Dana Međimurske županije, 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 spomenploču koju su 1993. godine postavili Matica hrvatska i Mjesni odbor.
Vijenac su položili zamjenik općinskog načelnika Željko Kacun u ime
Općine Nedelišće 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 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 ravnanjem supružnika Elizabete i Dragu-
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tina 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 istaknu-
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li 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 međimur-

skih skladatelja 20. stoljeća. Skladao
je sve glazbene vrste, osim simfonije i koncerta, 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 osno-

vao 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.

Iz Črečana emitirana emisija
“Svakom loncu poklopac”
Iz Črečana je u subotu 6. svibnja
emitirana radijska emisija “Svakom
loncu poklopac”. Emisija se emitira svake subote u terminu od 9 do
13 sati na Hrvatskom radiju 2. program. Ovaj put poklopila se s Glazbenim svečanostima Josipa Vrhovskog u tome mjestu.

Na početku emisije uvodne riječi
o Črečanu i Josipu Vrhovskom uputila je prof. Marija Jelinek, ‘dobri

duh’ Črečana. U emisiji su sudjelovali i općinski načelnik Darko Dania,
zamjenica načelnika Ivanka Novak,
zbor Josip Vrhovski s prof. Branimirom Magdalenićem, te predstavnici
udruga. Iz Odbojkaškog kluba Međimurje Centrometal Jadranko Kirić
(trener i tajnik kluba) predstavio je
slušateljima povijest kluba i trenutne aktivnosti. Iz Udruge žena i VMO
Črečan govorila je Radmila Kopačević, zamjenica predsjednice VMO i
članica UŽ. Iz Animalogic-a govorila je Ema Prokeš, vlasnica dresure
konja i škole jahanja. Jelena Škvorc,
potpredsjednica UŽ i tajnica VMO,
predstavila je svoje retro jelo koje je
ispekla: krumpirove štrukle.
Zamjenica načelnika i predsjednica zbora Ivanka Novak predstavila je naselje Črečan, općinu Nedelišće, te Medeni vrt Tatjane Šarić koja
je dala svoje proizvode za nagrad-
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nu igru u emisiji. Nakon uvoda u 11
sati krenuo je najvažniji dio emisije: 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. Jela
je ocijenila komisija, te je rezultat
bio 2:2, pa je presudio glas gosta: voditelja zbora Brežice Dragutina Križanića koji je donio pobjedu zboru.
Nakon toga slušatelji su se mogli uključiti u nagradnu igru. Sve je
prošlo u izuzetno ležernom i veselom tonu, a voditelji Mirko Fodor i
Andro Tomović bili su oduševljeni
domaćom ekipom koja je sve to pripremila, posebno s Udrugom žena.

54

Prvopričesnici župe Nedelišće 2016.

Na Bijelu nedjelju 3. travnja
prošle godine ukupno 69 djece s područja župe Nedelišće primilo je sakrament prve pričesti. Djeca, koja

su polaznici trećih razreda u Osnovnoj školi Nedelišće te područnim
školama u Pušćinama i Dunjkovcu,
pripremala su se za taj dan kroz 15-
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tak susreta na župnoj katehezi te na
školskom vjeronauku. Svetu misu
predvodio je kapelan vlč. Tihomir
Ciglar koji ih je katehizirao.
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Krizmanici župe Nedelišće 2016.

U subotu 30. travnja prošle godine sakrament svete potvrde primilo je
ukupno 75 osmaša iz župe Nedelišće.

Pripremali su se kroz župnu katehezu
i školski vjeronauk. Na samoj svečanosti svete potvrde djeca su na svemu

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE

zahvalila djelitelju mons. Antunu Perčiću, župniku preč. Nikici Samodolu
te kapelanu vlč. Tihomiru Ciglaru.
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Slavlje prve svete pričesti
u župi Macinec u 2016.

Slavlje podjele prve svete pričesti održano je u župi Macinec 10. travnja prošle godine. Misno slavlje u župnoj
crkvi Pohoda BDM predvodio je župnik vlč. Stjepan Markušić koji je podijelio sakrament pričesti 18-ero djece.

Krizmanici župe Macinec u 2016.

Slavlje podjele sakramenta svete potvrde u župi Macinec održano je prošle godine 14. svibnja. Misno slavlje u župnoj crkvi Pohoda BDM predvodio je mons. Ivan Godina, generalni vikar, koji je podijelio sakrament
za ukupno 45 kandidata koje je kroz kateheze pripremao župnik vlč. Stjepan Markušić.
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33. smotra MEĐIMURSKE POPEVKE
bit će 10. lipnja ove godine
32. smotra hrvatske pučke popijevke iz Međimurja MEĐIMURSKE POPEVKE NEDELIŠĆE održana je u Nedelišću, 4. lipnja prošle godine. Na
smotri je nastupilo oko 260 izvođača, a program je pratilo oko 600 posjetitelja. Smotra je održana u dvorani ATON u Nedelišću. Smotru je otvorila
dožupanica Međimurske županije Sandra Herman.
Za smotru je bila prijavljena ukupno 101 popijevka. U programu su
izvedene 24 popijevke koje je izabrala Stručna komisija na tri predsmotre (Donji Kraljevec, Štrigova i
Pustara Mađarska) i na dječjoj smotri međimurskih popevki, održanoj
u Svetom Martinu na Muri. Stručna
komisija je nakon odabira popijevki
za završnu smotru u Nedelišću održala i okrugli stol u prostorima MESAP-a kako bi izvođači bili što bolje
pripremljeni za smotru u Nedelišću.
Kako bi posjetiteljima pokazali da međimurske popijevke njeguju i izvode i izvođači iz drugih krajeva Lijepe naše, prošle godine kao
posebna gošća predstavila se sopranistica Sandra Bagarić koja je
uz uvodnu pjesmu na početku programa i na kraju programa otpjevala pušlek međimurskih popijevki.
U prvom dijelu programa izvođače
su pratili tamburaški sastavi KUDova, dok je za drugi dio programa
sastavljen tamburaški zbor popevke, koji je pratio gošću u drugom
dijelu programa.

Također, u pripremi su i predsmotre za 33. smotru MEĐIMURSKE POPEVKE NEDELIŠĆE koja
će se održati u subotu 10. lipnja ove
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godine. Njoj će prethoditi predsmotre u Donjem Kraljevcu, Štrigovi i
mađarskom Fićehazu i dječja predsmotra u Sv. Martinu na Muri.
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Dobrovoljno vatrogasno društvo Nedelišće

Sudjelovanje na VII. Državnom
natjecanju vatrogasaca RH
Seniorske „B“ vatrogasne ekipe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nedelišće (stariji od 30 godina), muška
i ženska, sudjelovale su na VII. Državnom natjecanju vatrogasaca Republike Hrvatske koje se održalo 1.
listopada 2016. godine u Puli.
To je bilo već treće natjecanje najviše razine u Hrvatskoj na
koje se neka od vatrogasnih ekipa
DVD-a Nedelišće plasirala za redom (2008. – Split, 2012. – Zadar),
a uspjeh je tim veći što su na natjecanju ovog puta sudjelovali sa čak
dvije ekipe. Obje ekipe su, unatoč
malom nedostatku sportske sreće, ostvarile izniman uspjeh te tako
dostojno predstavljale Nedelišće,
Općinu Nedelišće i Međimursku
županiju na najvećem vatrogasnom
natjecanju u Hrvatskoj koje se održava svake 4 godine. Članovi eki-

pa koji su sudjelovali na Državnom
natjecanju koji se i ovim putem pohvaljuju su: MUŠKA „B“ EKIPA
(Marciuš Zlatko, Posavec Franjo,
Trajbar Vladimir, Posavec Dario,
Kos Goran, Mikolaj Tomislav, Ba-

šek Siniša, Bašek Velimir, Vibović
Radovan i Mak Miro), te ŽENSKA
„B“ EKIPA (Vrček Nataša, Čemerika Sanja, Žužić Tatjana, Modrinjak Zvjezdana, Topolnjak Karolina, Mikolaj Jelena, Petek Klaudija,

Mak Ksenija, Mak Ivana i Kapelari Ivana). Mentori ekipa su Željko
Mikolaj (muška „B“ ekipa) i Siniša
Mak (ženska „B“ ekipa). Ekipe su
na natjecanju vodili članovi Društva Zdravko Mikolaj i Darko Dania.
Svojim znanjem, umijećem i upornošću, zasigurno će se plasirati i na
iduće državno natjecanje te dodatno potvrditi status jednih od najboljih vatrogasnih ekipa u svojoj kategoriji u ovom dijelu Hrvatske.
Goran Kos
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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DVD Gornji Hrašćan u 2016. osnovao
natjecateljske ekipe mladeži
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Hrašćan je dobrovoljna,
stručna, humanitarna i nestranačka udruga dobrovoljnih vatrogasaca od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od
požara. Društvo provodi preventivne mjere zaštite od požara, aktivan
je činitelj u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom elementarnih i drugih
nesreća. Danas društvo ima svoje pravne osobe koje predstavljaju
društvo, a to su predsjednik druš-

tva Robert Šafarić, potpredsjednik Mladen Krizman, zapovjednik
društva Denis Šafarić, njegov zamjenik Nikola Dolar te tajnik društva Mario Kralj. Dobrovoljno vatrogasno društvo danas broji ukupno
58 punoljetnih članova te 41 člana
vatrogasne mladeži.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Hrašćan u 2016. godini
po prvi put u povijesti osniva natjecateljske ekipe mladeži. Tako smo
u 2016. godini imali sljedeće ekipe:
podmladak muški, podmladak žene,
mladež muški, mladež žene, ženska
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“A” ekipa i muška “A” ekipa. Sa svim
ekipama sudjelovali smo na općinskim i županijskim natjecanjima te
sveukupno imali 15 nastupa. Mentori ekipa bili su: Jasmina Jaklin,
Sara Prišlić, Leona Jakovljev i Denis Šafarić.
Program rada Društva najviše se
posvećuje daljnjem osposobljavanju vatrogasnih članova, sudjelovanju na vatrogasnim natjecanjima,
kvalitetnom radu s vatrogasnom
mladeži, preventivnom djelovanju
te nabavku vatrogasne opreme.
Denis Šafarić
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Mažoretkinje Nedelišća sa 100 aktivnih
članica nastupile na 50 događanja
Mažoretkinje Nedelišća su jedna od
najaktivnijih i najbrojnijih udruga
s područja općine Nedelišće, a trenutno okupljaju preko 100 aktivnih
članica podijeljenih u čak šest dobnih sastava.
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).
Mažoretkinje su u protekloj godini nastupile na pedesetak događanja diljem Hrvatske i Slovenije, a
organizirale su i tri samostalna programa/projekta koji postaju tradicionalna događanja prepoznata na
županijskoj razini i šire. Na državnom natjecanju osvojile su medalje
u četiri kategorije, a seniorke su plesale u Parizu na svojoj prvoj plesnoj
turneji u Francuskoj.

Mažoret kamp se održavao od ponedjeljka do petka u popodnevnim
satima na MESAP-u, a na kampu je
sudjelovalo više od stotinu djevojčica s područja općine Nedelišće, ali i
cijelog Međimurja. Polaznice kampa su u 5 dana naučile osnove mažoret plesa i vrtnje sa štapom, uz puno
rekreacije, plesa, ali i timskih igara. Kako bi pokazale naučeno, posljednji dan kampa održana je kratka prezentacija za roditelje.

Mažoret kamp s više
od stotinu sudionika

Plesna čarolija Mažoretkinja
Nedelišća za kraj 2016.

Mažoretkinje Nedelišća su četvrtu godinu zaredom, uslijed brojnih
nastupa tijekom ljeta, predposljednji tjedan kolovoza 2016. organizirale i četvrti Mažoret kamp u Nedelišću. Na kampu su sudjelovale
postojeće članice, ali i sve djevojčice
koje su htjele na tjedan dana isprobati kako je to biti mažoretkinja.

Mažoretkinje Nedelišća su po
drugi put obilježile kraj godine božićno-novogodišnjim programom
“Plesna čarolija Mažoretkinja Nedelišća” koji je održan 30. prosinca
2016. u prepunoj dvorani OŠ Nedelišće. U programu su nastupili svi sastavi Mažoretkinja Nedelišća, a glazbeni doprinos su dali i prijatelji iz
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Godbe na pihala Središča ob Dravi
koji su pratili seniorke u jednoj koreografiji, ali odsvirali i samostalno
nekoliko skladbi. Na kraju programa su trenerice izvele koreografiju
s kišobranima te tako prizvale Djeda
Božićnjaka koji je darivao mažoretkinje. Goste su pozdravili Elizabeta
Mikelj, predsjednica Mažoret saveza Hrvatske i Darko Dania, načelnik
Općine Nedelišće pod čijim pokroviteljstvom je i organiziran program.
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Mažoretkinje plesale ispod
Eiffelovog tornja

Mažoretkinje Nedelišća su na poziv francuske agencije F. V. Productions otputovale u Francusku na
svoju prvu plesnu turneju gdje su
boravile od 17. do 19. lipnja 2016. Uz
pratnju slovenske Godbe na pihala Središča ob Dravi Nedelišćanke
su zaplesale u Parizu te na dvije ma-

Osvojene medalje na
državnom natjecanju

Državno prvenstvo Mažoret saveza Hrvatske održano je od 3. do 5.
lipnja 2016. u Puntu na otoku Krku.
Nedelišćanke su se natjecale sa seniorskim sastavom koji je osvojio

odlično 5. mjesto, dok je seniorski
solo Ivone Galić te duo Lucije Novak i Maje Ciglar donio za Nedelišće
brončanu medalju. Sastav starijih
kadetkinja je u jakoj konkurenciji u
kategoriji sa štapom izborio odlično treće mjesto i brončanu medalju,

nifestacije u gradovima Liancourt
i Etrepagny u blizini glavnog francuskog grada. Nedelišćanke su posjetile Pariz za vrijeme Europskog
nogometnog prvenstva, a dogovorene su i daljnje turneje na kojima
će mažoretkinje promovirati zelene
boje Nedelišća i Međimurja. Također, na turneji je realizirana još jedna u nizu uspješnih suradnji Godbe
na pihala Središča ob Dravi i Mažoretkinja Nedelišća koja je rezultirala
odličnim nastupima u Francuskoj.
a najmlađe Nedelišćanke, mlađe kadetkinje, su na svojem prvom natjecanju u pompon kategoriji izborile
zlato. U sklopu prvenstva, mažoretkinje su sudjelovale i na humanitarnoj večeri „Zajedno za Vukovar“ u
Marini Punat na kojoj su sve mažoretkinje juniorskog i seniorskog uzrasta napravile mažoret špalir za uzvanike. Također je kao show program
održan i izbor za miss mažoretkinja
na kojem je Nedelišće predstavila
Kristina Bacinger. Nakon povratka
s natjecanja, organiziran je prijem
za dobitnike medalja kod načelnika
Općine Nedelišće Darka Danie.
Vedrana Radmanić
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Udruga žena Črečan
aktivna cijele godine
Protekla 2016. godina bila je za članice Udruge žena puna aktivnosti,
kao i sve protekle. Bilo je tu puno
sportskih aktivnosti, ali i prelijepih
druženja i izleta.
U svibnju je organiziran zajednički izlet članica i ostalih zainteresiranih prijatelja udruge na dvodnevno hodočašće u Međugorje. Kući
su stigle mirne i ispunjene unutarnjim zadovoljstvom.
U lipnju su članice sudjelovale na
sportskim susretima u organizaciji
UŽ Slakovec i Općine Nedelišće.
Osim toga, u suradnji s VMO Črečan organizirano je i popodnevno
druženje članova udruga u Domu
kulture i mjesnom parku.
Potkraj kolovoza bile su, kao i
svake godine, na hodočašću u Mariji Bistrici kako bi skupile duhovnu snagu za nove aktivnosti. Osim
toga, članice udruge organizirale
su i jednodnevni izlet na kupanje u
Crikvenicu, što je posebno oduševilo mališane, ali i sve ostale koji su se
pridružili uživanju.
Listopad je vrijeme kada članice aktivno sudjeluju na manifestacijama koje organizira Općina Nedelišće i Turistička zajednica, pa su
sudjelovale na jesenskoj biciklijadi, na „Danima zahvalnosti za plodove zemlje“ i „Martinju“. Članice
su pripremile hladetinu, kolače, domaći kruh i izložile rezultate truda
iz svojih vrtova. Tijekom cijele go-

dine 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 zahvalju-

jući 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.
Održane su i radionice na kojima
su se izradili božićni ukrasi koji su
izloženi na „Priči o Božiću“ koju je
organizirala TZ Nedelišće.
Godina je završena organizacijom izleta članica u Čazmu na adventski sajam obitelji Salaj koji će
zasigurno dugo pamtiti.
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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Rekreativke Udruge žena
Dunjkovec pete u državi
Ako imaš cilj, bar malo slobodnog vremena i entuzijazma, sve se može! Ta
logika i želja za druženjem vodila nas je i u drugoj polovici protekle godine. Iskazale smo se u svim područjima djelovanja. Najviše naših aktivnosti
bilo je vezano uz sport i rekreaciju.
Započele smo nastupom na općinskim susretima žena održanim u
Slakovcu, u odličnoj organizaciji UŽ
Slakovec. Zatim smo se natjecale na
razini Međimurske županije u organizaciji MSSR „Sport za sve„. Ovaj
put domaćin je bila UŽ Mačkovec.
Tu smo izborile plasman na Državno
prvenstvo rekreativki koje se održavalo u Vukovaru u mjesecu listopadu.
Tamo smo pokazale svoju spretnost,
brzinu i preciznost u 6 sportskih disciplina. Od ukupno prisutne 34 ekipe
iz svih krajeva Hrvatske, osvojile smo
odlično 5. mjesto i dostojno predstavile svoje mjesto i Općinu Nedelišće.
Obišle smo spomenike, spomen muzeje i groblje u Vukovaru, zapalile
svijeće, te odale počast, hvalu i slavu
svim palim braniteljima.
Sudjelovale smo i na svim manifestacijama koje je organizirala Turistička zajednica naše Općine: Danima zahvalnosti, gdje smo
uz već tradicionalne domaće kolače i druge delicije, pokazale kako se
spravlja pravo domaće kiselo zelje.
Naravno, opereš noge, narežeš zelje i f kadici gaziš! Imale smo štand
s hladnetinom na Martinju i božićne ukrase i slatke paketiće na Božićnoj priči. S čelnicima naše Općine imamo odličnu suradnju, te
nas podržavaju u svim našim projektima i aktivnostima. I u ljetnom
razdoblju naše članice bile su marljive. Svoje radove, sada već prepo-

znatljive i cijenjene cvjetne rukotvorine, izlagale smo tijekom ljetnih
mjeseci u Čakovcu za: Porcijunkulovo proščenje, Danima Čakovca,

na sajmovima u Pribislavcu, Murskom Središću i Adventu na Mesapu. Kada je našoj mještanki Biserki
Drvar izgorjela kuća nismo mirovale. Otišle smo do nje, porazgovarale, pružile joj podršku. Krenule smo
u akciju skupljanja pomoći. Obišle
smo sve domove u Dunjkovcu, pokucale na sva vrata. Naišle smo na ljude
dobra i široka srca, spremnih na pomoć. Prikupljeni novac položen je na
ŽRN koji je otvorila Općina Nedelišće za pomoć obitelji Drvar. I ovom
se prigodom zahvaljujem svim mještanima na odazivu, razumijevanju,
plemenitosti i dobroti. Jer dobro
se dobrim vraća. Nismo zaboravile ni na naše najmlađe mještane, pa
smo ih, u suradnji s UŽ Pretetinec,
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opet darivale. U Društvenom domu
u Pretetincu podijelile smo slatke
paketiće prisutnoj djeci od najmlađe dobi do završno četvrtog razreda.
Da bude zabavnije, pomogli su učenici Područne škole iz Dunjkovca sa
svojim učiteljicama. Pripremili su
prigodni program i tako razveselili dvoranu prepunu razdragane djece i njihovih roditelja i baka.
Da bismo se malo opustile i napunile baterije, organizirale smo dva
izleta. Bile smo u lijepom Mozirju i
Logarskoj dolini u Sloveniji početkom mjeseca srpnja. U rujnu smo
posjetile otok Krk, razgledale njegove znamenitosti i čak se uspjele malo
okupati u još ugodno toplom moru za
to doba godine. Bilo je nezaboravno.
Godinu smo završile družeći se
sa mještanima naših sela nakon polnoćke u Dunjkovcu. Ponudile smo
ih kolačima, a članovi Međimurske
grude raznim toplim napitcima. Želja nam je da nastavimo u tom smjeru, budemo još aktivnije, pomažemo potrebitima, te realiziramo
zadane ciljeve na dobrobit zajednice i zadovoljstvo sviju nas.
Biserka Ganzer
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10 godina Udruge žena Gornji Hrašćan
Prije 10 godina, 1. travnja 2006. godine, na osnivačkoj skupštini Udruge žena Gornji Hrašćan donijeta je
odluka o osnivanju udruge, dok je
10. svibnja 2006. godine udruga evidentirana u Registar udruga Republike Hrvatske i počela sa svojim
djelovanjem.
Nakon deset godina rada, 9. travnja 2016. godine, Udruga žena Gornji
Hrašćan proslavila je 10. godišnjicu
rada i djelovanja. Na svečanost pod
pokroviteljstvom Općine Nedelišće
kao gosti odazvali su se čelnici Općine i Mjesnog odbora, sve udruge žena
Općine Nedelišće - njih 11, udruge iz
susjedne Varaždinske županije s kojima godinama imamo prijateljske
odnose, kao i sve udruge koje djeluju u Gornjem Hrašćanu. U tih 10 godina Udruga žena organizirala je niz
priredbi za svoje sumještane kao i
priredbe humanitarnog karaktera, a
2015. godine odlučeno je da se organiziraju „1. Dramski susreti udruge
žena Gornji Hrašćan“ koji će se održavati svake naredne godine.
Pošto u našim dramskim susretima sudjeluju udruge žena iz Međimurske i Varaždinske županije, rado se i mi odazovemo. Tako
smo u tih 10 godina sudjelovale na
dramskim susretima u Črečanu,
Bartolovcu, Kućan Marofu, Sračincu, Stažnjevcu, Svibovcu, Vidovcu,
Strahonincu, Lepoglavi i Gornjem
Mihaljevcu. Pod geslom „Upoznajmo Lijepu našu“ organizirani su
izleti na Ivančicu, Hrvatsko zagorje, Slavoniju, Istru, Zadar i okolicu,
Zaprešić, Samobor, Krašić i Zagreb.
Organiziran je i jednodnevni izlet u
susjednu Sloveniju na Bled i Bohinj,
u Graz na Božićni sajam, na Advent
u Zagreb te posjet Božićnoj bajci
obitelji Salaj. Bilo je i izleta za opuštanje kao što je kupanje u Varaždinskim toplicama, Malinskoj i Novom Vinodolskom.
Pod pokroviteljstvom Općine Nedelišće svake se godine organiziraju
Sportski susreti udruga žena Općine
na kojima smo sudjelovale svih godina s time da smo tri puta osvojile

Članice udruge 2016. godine (forografija: Izak Vrtarić, list Međimurje)

prvo mjesto, a jednom bile i domaćini. Kako bi pribavile dodatna financijska sredstva za rad udruge, organizirani su i interni sportski susreti s
tombolom na kojima je odaziv udruga i mještana uvijek izuzetno velik.
Na poziv Općine ili bilo koje udruge
rado se odazovemo. Tako smo u tih
10 godina sudjelovale na otkrivanju
spomen-ploče dr. Josipu Lončariću,
posjetile dom za starije Buza u Slakovcu, bile na otvaranju kovačnice,
na proslavi 50. godišnjice NK „Pobjeda“, na kupu kuhara u Hotel Parku, na „Majušnom španceranju“ u
Slakovcu, na obilježavanju Dana državnosti Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i na proslavi Dana žena za sve udruge žena
općine Nedelišće. Sudjelovale smo
u emisiji „Hrvatska uživo“ u Nedelišću, humanitarnoj tomboli za zakladu „Katruža“ u Hotel Parku i na nogometnom turniru „Grabanica“ te
osvojile 4. mjesto.
Na tradicionalnim manifestacijama u organizaciji Općine Nedelišće
kao što su Fašnik, proslava Prazni-

Izlet na more
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ka rada, Dani zahvalnosti, Martinje, Božićna priča, Više cvijeća - manje smeća, te na biciklijadi „Stazama
općine Nedelišće“ rado se odazovemo i prisutne smo svake godine.
Za ljepše i urednije mjesto uređuju se gredice te sadi proljetno i
jesensko cvijeće. Nekoliko godina unatrag povodom Nikolinja, zajedno s DVD-om Gornji Hrašćan,
daruju se djeca do četvrtog razreda osnovne škole. 2011. godine odobrena su nam namjenska novčana
sredstva Zelene agende za uređenje
okoliša Društvenog doma i kapele.
Zahvaljujemo svim sponzorima koji su nam bili potpora i podrška u proteklih deset godina: Općini Nedelišće, Turističkoj zajednici
Općine Nedelišće, Mjesnom odboru Gornji Hrašćan, svim udrugama,
mažoretkinjama Općine Nedelišće
i Seljačkoj slozi Nedelišće, te se nadamo još boljoj i uspješnijoj suradnji. Ovom prilikom pozivamo sve
mlade mame, djevojke i ostale žene
mjesta da nam se pridruže i da zajedno budemo još aktivnije i bolje.
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Društvo žena Macinec u 2016. g.
Dan Macinca - tradicija duga
devetnaest godina ne prolazi bez
Društva žena Macinec. Priprema za
izložbu traje tijekom cijele godine.
Prošle godine je bila izložba pod nazivom „Zdravlje iz prirode“.

Aktivnosti članica Društva žena
Macinec svake godine počinju Vincekovim pohodom. Na žalost, bez osnivača kojeg nam je život prerano oduzeo, g. Zvonka Kermana.

Sudionici su se okupili u Macincu
ispred Doma kulture gdje su članice Društva žena Macinec za sve pripremile kuhano vino, slanine i kolače. Pohod je počeo u 10 sati s ciljem u
Vinskoj kući Kerman u Sv. Urbanu.
Dobro raspoložena povorka predvođena Robinom Hoodom u vrijeme
fašnika u Nedelišću branila je siromahe od izrabljivanja bogatih.

Suradnja MSSR-a i Društva žena
Macinec je neizostavna pa su i 2016.
godine članice društva imale punkt
za prijem biciklista iz cijelog Međimurja i šire. Kroz Macinec je „projurilo“ oko 1.500 sudionika biciklijade BIMEP.
Majka je naše najveće blago. Svaka majka ima svoje mjesto u našim
srcima. Povodom Majčinog dana u
mjesecu svibnju održana je priredba za sve majke iz Macinca koje su
prigodno darivane.
Pošto volimo svoje mjesto volimo
ga i uređivati. Tako vodimo brigu i o
cvjetnim gredicama u Macincu.
Rekreacija, sport i druženja „su
nam u krvi“ te smo se tako odazvali na sportske igre u Pušćine na Majske susrete. Uspjeh zajamčen. Prvo
mjesto u žestokoj konkurenciji.
Sportske igre žena općine Nedelišće održane u Slakovcu pamte se po
veseloj atmosferi, ugodnim domaćicama i naravno prvom mjestu u
ukupnom plasmanu. Naša zajednička druženja puno puta su radna pa
smo tako ljetne mjesece iskoristili
za postavljanje ploče s nazivom za
naš park - Park Maxenca. Naziv parka dolazi od starog naziva Macinca.

Pošto volimo ukrašavati mjesto
za blagdane tako smo i povodom
Uskrsa ispred Doma kulture postavili dekoracije koje su privukle
mnoge prolaznike, a ponajviše mališane.
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Suradnja TZ Nedelišće i Udruga svake godine je sve bolja. Tako
smo za Dane zahvalnosti pripremili štand s raznim domaćim proizvodima, kolačima, đemovima, sokovima, medom. Sve to bilo je upakirano
u posebno izrađene vrećice i staklena posude.

Neizostavno je i nezaboravno
druženje na MESAP-u povodom
Martinja uz puno hladnetine, mladog vina, kolača i raznih drugih delicija, a šarenilu i raznolikosti manifestacije i mi smo dali prilog svojim
sudjelovanjem.

Kako bi božićne blagdane i novogodišnje dane dočekali u veselijem
raspoloženju ispred Doma kulture u Macincu postavili smo ukrase
- snjegoviće koje smo izradili povodom božićne priredbe za naše najmlađe. Da veselje bude veće posjetio nas je djed Mraz sa svojim
vilenjakom.
Magdalena Špicar Marciuš
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10 godina Udruge žena Gornji Kuršanec
Nakon 10. tradicionalne Uskršnje
izložbe ručnih radova članice Udruge prionule su pripremama za obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje.
Tako smo tijekom proljeća, ljeta
i jeseni prikupljale ljekovito bilje i
druge plodove i sušile ih za čajeve, a
od pojedinih smo izrađivale domaće likere, pekmeze i druge slastice.
Pripremljene delicije izložile smo
na Danima zahvalnosti u Nedelišću,
gdje su posjetitelji mogli kušati svu
čar koja dolazi iz prirode oko nas.
Uz to, članice su pomogle Vijeću
Mjesnog odbora Gornji Kuršanec
u organizaciji 2. Dječjih sportskih
susreta Općine Nedelišće. Studeni
i prosinac bili su rezervirani za adventsko-božićne radionice. Izrađivale smo adventske vijence, božićne aranžmane, kugle za bor, anđele,
patuljke i razne druge ukrase. Naše
radove izložile smo na sajmu Advent u Mesapu te na manifestaciji Božićna priča u organizaciji Turističke zajednice Općine Nedelišće.
Potkraj godine Udruga je proslavila 10 godina djelovanja. Tom
prigodom održana je svečana
skupština u prostorijama Društvenog doma u Gornjem Kuršancu. Članice su pripremile izložbu
ručnih radova, fotografija, novinskih članaka i zahvalnica kao presjek desetgodišnjeg rada.
Ovaj susret iskoristile smo
i kako bi zahvalile Vijeću Mjesnog odbora, Općini Nedelišće, Turističkoj zajednici, DVDu Gornji Kuršanec, Šahovskom
klubu Zrinski i ostalim udrugama i društvima na dosadašnjoj
uspješnoj suradnji. Kao znak zahvalnosti svima su uručene zahvalnice i prigodni ručni radovi
članica.
2017. godina počela je u veselim pripremama za nadolazeći Fašnik u Nedelišću. U povorci
smo sudjelovale kao „Mehikanci
z Gornjeg Kuršanca“.
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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Žene Nedelišća sudjelovale u brojnim
kulturnim i humanitarnim događajima
Na početku prošle godine sudjelovale smo u fašničkoj povorci u organizaciji Turističke zajednice općine Nedelišće. Zajedno s udrugom umirovljenika Nedelišće sudjelovale smo i u fašničkoj povorci ulicama Crikvenice, te
nam je taj događaj ostao u lijepoj uspomeni.

U mjesecu ožujku sudjelovale smo u akciji „Više cvijeća-manje
smeća“ te smo u suradnji s ostalim
udrugama počistile selo.
Potkraj mjeseca travnja organizirale smo naš deveti sajam cvijeća. Na sajmu smo prezentirale rukotvorne od lušćinja (cekare i druge
proizvode) koje marljivo pletu članice udruge, te cvijeće i povrće koje
smo same zasadile. Kao goste po-

traje četiri dana u Čakovcu. Žetva
u Pušćinama bila je posebna, što se
tiče organizacije, te su naše članice
osvojile drugo mjesto. Sudjelovale
smo i na manifestaciji „Bakin kolač“
u gradu Mursko Središće. Porcijunkulovo, Jesenska rapsodija i Dani
županije u gradu Čakovcu također nisu prošli bez naših članica. Za
Dane zahvalnosti u mjesecu listopadu pripremile smo razne delicije
koje smo izložile na štandu za degustaciju. Na tradicionalnom Martinju nudile smo kolače i hladnetinu
koju smo same pripremile.

zvale smo ostale udruge na razini
općine Nedelišće, te poduzetnike.
Početkom lipnja organizirale
smo izlet - posjet Kopačkom ritu i
Osijeku. Također smo sudjelovale
na tradicionalnom MESAP-u koji
traje tri dana s našim već svima poznatim proizvodima od lušćinja.
Štand zaklade Katruža pred Općinom Nedelišće upotpunile su članice udruge, kao i Antunovo koje
Članice koje pletu cekare tri dana
boravile su u Vodnjanu te su prezentirale našu udrugu i očuvanje
kulturne baštine općine Nedelišće.
Organizirale smo darivanje djece povodom dana sv. Nikole slatkim
paketima ispred NM kluba.
Advent i Božićna priča su manifestacije koje također nismo preskočile, već smo marljivo odradile
svoj dio. Bolesne članice posjećujemo, nismo ih zaboravile. Za kraj
2016. g. organizirale smo posjet Božićnom sajmu u Zagrebu. Kao što je
vidljivo u 2016. g. žene su sudjelovale u svim kulturnim i humanitarnim
događajima na području općine Nedelišće, te su dobrodošle i izvan županije. Ovim putem svim članicama
udruge jedno veliko HVALA.

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Za Udrugu žena Pretetinec
2016. bila je godina projekata
Udruga žena Pretetinec u 2016. godini provela je čak pet velikih i vrijednih projekata zahvaljujući potpori Općine Nedelišće i Vijeća
Mjesnog odbora Pretetinec.
Prvi projekt Živim zdravo, vježbam pravo Udruga je osmislila kao
promociju zdravog načina življenja
uz vježbanje (trčanje, hodanje, bicikliranje) i predavanja o prehrani
i važnosti tjelovježbe. Odobrenim
sredstvima su obnovile svoju opremu. Projekt je trajao tri mjeseca.
Tradicionalni Sajam cvijeća
2016. organiziran je na sam Dan
planeta Zemlje 22. travnja, a učenici Područne škole Dunjkovec te njihove učiteljice sudjelovali su u cjelodnevnim ekološkim radionicama,
dok su učenici 1. razreda kao Mladi čuvari prirode zasadili 50 sadnica lavandi koje je donirao OPG Lilek
iz Kapele Podravske. Bila je to još
jedna izvrsna suradnja Udruge i PŠ

Dunjkovec, a sigurni smo da će se i
dalje nastaviti. Prikupljenim sredstvima uredilo se dvorište škole, zasadilo cvijeće u Pretetincu, a dio je
ostao i za potrebe Udruge.
Središnji je projekt Udruge, započet u 2014. godini, Dječja biciklijada. Treća po redu održana je potkraj srpnja i na njoj je nastupilo 46
mladih biciklista, koji su se natjecali u 8 različitih kategorija. Najbolji su nagrađeni medaljama i vrijednim poklonima. Nastavila se odlična
suradnja s PU Međimurskom koja je
upozoravala djecu na pravilno ponašanje biciklista u prometu i obavezno

nošenje kaciga te dijelila informativne letke. Koordinator biciklijade, uz
Udrugu, i osoba zadužena za izvođenje natjecateljskih staza i ove je godine bio g. Zoran Kolac. Prepreke su
bile još bolje i teže (zahvaljujemo se
g. Mariju Posediju koji ih je izradio),
ali se mali vozači nisu predali i još
jednom su pokazali kako ih ništa ne

može iznenaditi. Pripreme za četvrtu biciklijadu u punom su jeku i očekujte mnoga iznenađenja.
Za kraj same godine, Udruga je
sa svojim istomišljenicama iz Dunjkovca organizirala tradicionalno
darivanje djece povodom blagdana svetog Nikole. Opet su u pomoć
uskočile vrijedne učiteljice, učitelj
i učenici PŠ Dunjkovec koji su pripremili program za sve – Neobičnu
priču o Djedu Božićnjaku uz pregršt recitacija i pjesmica.
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.

Osim planiranih aktivnosti i dotacija, Udruzi su u 2016. godini odobrena sredstva iz Plana zelenog djelovanja (tzv. Zelena agenda) pa su
vrijedne članice uredile okoliš dviju kapelica u mjestu, jednoga pileka i još pokojeg kutka kako bi nam
mjesto bilo lijepo, uredno i veselo,
a mještani zadovoljni i spremni na
suradnju. Tijekom ljetnih mjeseci
članice Udruge su se opet razgibavale na sportskim terenima - sudjelovale smo na sportskim susretima
udruga žena općine Nedelišće u Slakovcu, osvojile 1. mjesto na Malonogometnom turniru za žene u Grabanicama, te 3. mjesto - par i 1. mjesto
- ekipa u turniru u visećoj kuglani u organizaciji Udruge Hrastinka
Dunjkovec-Pretetinec.
Za 2017. godinu najavljujemo podjelu cvijeća povodom Dana žena 8.
ožujka, 3. Sajam cvijeća 5. svibnja,
11. Sportske susrete udruga žena
Općine Nedelišće 3. lipnja, 4. Dječju biciklijadu 22. srpnja, te Božićno
darivanje djece 10. prosinca.
Kao i obično, Udruga se odazvala
svim manifestacijama u organizaciji Općine Nedelišće i Turističke zajednice Općine Nedelišće, te drugih
udruga. Izvršni odbor Udruge, četvrtu godinu zaredom, čine: Dijana
Posedi (predsjednica), Sanja Topolnjak (dopredsjednica) i Lidija Branilović (tajnica), a možete ih naći
u službenim prostorijama na katu
Društvenog doma u Pretetincu. Dobrodošli ste u svakom trenutku, pridružite nam se s veseljem!
Izvršni odbor Udruge
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Aktivnosti Udruge žena Pušćine
Bogatstvo neke udruge vrednuje se
po različitim aktivnostima kojima
se bave članice te udruge. Tim motivom vodimo se i mi u Udruzi žena
Pušćine. Prije svega nastojimo sačuvati našu bogatu kulturnu, etno i
gastro baštinu.
Već tradicionalno, svake godine
sudjelujemo na manifestaciji „Bakini kolači“ u organizaciji udruge
Međimurska gruda. Aktivno sudjelujemo u svim događanjima u organizaciji Turističke zajednice na

razini naše općine, a ujedno smo i
aktivne u našim Pušćinama. Dakle
surađujemo s mjesnim odmorom,
nogometnim klubom i vatrogascima. U suradnji s područnom školom Pušćine slavimo Majčin dan uz
prigodnu izložbu ručnih radova naših članica. Na taj način želimo zahvaliti našim majkama i bakama
koje su nas učile vještinama od pletenja cekera do izrade svih mogućih
ručnih radova. Posebno zadovoljstvo nam predstavlja sudjelovanje
na starinskoj žetvi u organizaciji restorana Mamica iz Pušćina i Turističke zajednice općine Nedelišće.
Svaka od 34 članica svojim različitim vještinama i sposobnostima osobno vrijedno pridonosi radu
naše Udruge. Na tome im svesrdno
zahvaljujem.
Ivanka Bene, predsjednica
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Uporni rad i volja Udruge žena Slakovec
Udruga žena Slakovec i u 2016. godini pokazala je da se samo upornim radom, voljom i željom može ostvariti sve što se poželi. Kroz cijelu prošlu godinu sudjelovale smo u svim važnijim manifestacijama koje su organizirane na području i u suradnji općine Nedelišće i Turističke zajednice.
Početkom 2016. godine sudjelovale smo u fašničkoj povorci u kojoj
smo svojim zanimljivim maskama
pod nazivom „Trbušne plesačice“
plijenile pozornost, dok smo ove
godine sudjelovale u Fašničkoj povorci prerušene u „Gusarice“. Za
Dan žena smo već tradicionalno u
središtu mjesta čestitale svim mještankama njihov dan i darovale im
cvijeće. Sudjelovale smo i u akciji
„Više cvijeća manje smeća“ gdje su
se uključile skoro sve članice naše
udruge. Na Majčin dan smo tradicionalno organizirale španciranje po
našoj prekrasnoj Slakovskoj šetnici, u kojoj sudjeluje sve više šetača
rekreativaca i uvijek uživajući u prirodi s obitelji i prijateljima slušamo
samo pozitivne komentare. Ovom
prilikom već sada pozivamo sve ljubitelje prirode, one koji vole miris
šume, cvrkut ptica i dobro društvo
da na Majčin dan posjete Slakovec
i uživaju u šetnji stazama Slakovca.
U 2016. godini po prvi put smo
bile domaćini Općinskih sportskih
igara, te smo se s ostalim udrugama
žena s područja općine Nedelišće
okušale u laganim sportskim igrama i uživale u cjelodnevnom druženju uz muziku i ples. Kao i svake
godine organizirale smo darivanje
djece povodom dana svetog Nikole, uz kratki program dječjeg zbora
Josip Vrhovski, a nakon podjele darova ugostile i počastile žene starije
dobi iz Slakovca. Tijekom cijele godine uređujemo i održavamo cvjetne gredice u Slakovcu.
Tijekom 2016. godine prijavile
smo dva projekta na natječaj, a koja
su važna za razvoj i dobrobit mjesta i svih mještana. Naime, dm-drogeria markt d.o.o. je na području cijele hrvatske objavila natječaj „Jer
sve smo to MI“, a naša udruga se javila na natječaj i predložila projekt

uređenja okoliša oko čige u Slakovcu, te smo za predloženi projekt dobile 27.000 kuna, koja su već utrošena i dio prirode oko čige dobio je
novi izgled, a završetak samih radova planiramo ove godine čim nam

to vremenski uvjeti dopuste. Zatim smo se javile na natječaj Institucije za razvoj i inovativnost mladih iz Zagreba, gdje smo dobile 5
robota za razvoj robotike i automatike za rad s mladima, a koji su idealni alati za ulazak u svijet programiranja (‘coding’) i općenito STEM
zanimanja. Ovom donacijom pokazan je velik interes djece upravo za
ovim smjerom razvoja u informatici, te smo besplatnu radionicu proširili javljanjem na još jedan natječaj od iste institucije, u kojoj smo
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također dobile 20 Micro bitova. Planiramo proširiti grupu djece koja će
pohađati besplatne radionice informatike i robotike u Slakovcu, te se
nadamo još većem interesu djece za
ovakvim načinom educiranja i stjecanja novih znanja.
Udruga žena planira i u ovoj godini ostvariti sve zacrtane ciljeve,
pa će tako i težiti tom cilju. Pozivamo i nove članice da nam se pridruže, te također svojim idejama i
radom pridonesu cijeloj zajednici i
društvu.
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Međimurska gruda otvorila
zbirku “Štrekari”
Članovi i članice Udruge za očuvanje kulturne baštine „Međimurska gruda“ iz Dunjkovca i u 2016. godini nastavili su sa svojim aktivnostima istim
intenzitetom kao i u protekle tri godine, odnosno od svog osnutka.
Nastavili su s organizacijom manifestacija koje su već postale tradicionalne. U ožujku su organizirali
treću po redu izložbu slika. Svoja je
djela predstavio Franjo Mustač Medarov iz Svete Marije. U dva je dana
izložbu pogledalo više od dvjesto
posjetitelja.

Lipanj je predviđen za folklorna događanja u Dunjkovcu. Na trećoj Večeri folklora nastupili su KUU
Zasadbreg i slovenski KUD Luka
Kramolc iz Šantanela. Ova bi priredba bila nepotpuna kada na njoj
ne bi nastupili mali plesači PŠ Dunjkovec. S obzirom da je jedan od ciljeva Udruge promocija međimurske gastronomije, organizatori su
Festivala međimurskih delicija pod
nazivom “Bakini kolači”. Prošle je
godine festival održan u Murskom
Središću. Udrugu je predstavljala
članica Spomenka Marciuš. Pobijedila je članica Udruge žena “Pri-

ločko srce” pa će se ove godine festival održati u Prelogu. Vezano uz
gastronomiju članovi Udruge sudjelovali su na natjecanju u kuhanju gulaša od tikve na Danima otprtih vrat oljare Središče u susjednoj
Sloveniji. Predvođeni predsjednikom Udruge Franjom Soldatom gulaš su kuhali Branko Horvat, Josip
Kovačić i Tihomir Štefulj. Na istoj
su se manifestaciji sa svojim cekarima predstavile Rozina Kralj i Štefanija Pertlik.
Do sada najveći projekt iz Programa rada Udruge je uređenje
Muzeja prve hrvatske pruge –
zbirke “Štrekari”. Prva faza uređenja je završena te je zbirka svečano otvorena na Dan hrvatskih
željeznica 24. travnja prošle godine. Na otvorenju zbirke su uz
mnogobrojne građane prisustvovali predstavnici Općine Nedelišće, TZ Općine Nedelišće, Međimurske županije, TZ Međimurske
županije, Hrvatskog željezničkog
muzeja iz Zagreba te poduzeća HŽ
Infrastruktura d.o.o. i HŽ Putnički
prijevoz d.o.o. Nakon razgledavanja zbirke zaključeno je da je ona
jedinstvena u Hrvatskoj. Riječi
pohvale dodatni su poticaj članovima Udruge da što prije pristupe
drugoj fazi uređenja Muzeja. Zbirku je u sklopu “Noći muzeja 2017”
potkraj siječnja ove godine razgledalo više od tristo posjetitelja.
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U listopadu je predstavljen nosač zvuka s pjesmom “Dujkovec je
selo”. Pjesma nepoznatog autora u
Dunjkovcu se prenosila s koljena na
koljeno, a snimljena je na inicijativu člana Udruge Franje Cimermana
iz Nedelišća.

Kao i proteklih godina, na Badnjak su članovi “Međimurske grude” zajedno s članicama Udruge žena Dunjkovec vjernike koji su
prisustvovali božićnom bdjenju počastili kolačima i toplim napicima.
Članovi Udruge zahvaljuju Općini Nedelišće, TZ Općine Nedelišće,
Međimurskoj županiji, TZ Međimurske županije te svim sponzorima i donatorima bez kojih ne bi mogli provesti većinu svojih aktivnosti.
Tihomir Štefulj, tajnik
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Sportsko-rekreativni kutak
Utrka Nedelišće 17. lipnja ove godine
Utrka Nedelišće održava se već
dvije godine sa startom i ciljem u
Sportskom parku TRATE u Nedelišću. Uvrštena je u kup SZ Hrvatske,
a obuhvaća tri županije: Međimursku, Varaždinsku i Koprivničkokriževačku. Prošle godine, točnije
18. 6. 2016., Sportski park TRATE i
AK Nedelišće organizirali su utrku
na kojoj se okupilo stotinjak trkača, a po prvi put sudjelovala su i vrtićka i školska djeca s područja općine Nedelišće i okolice. Na utrci su

Teniska piramida
TK Nedelišće

sudjelovali trkači s područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničkokriževačke i Zagrebačke županije.
Po prvi put došla su i djeca iz Bosne i Hercegovine samo da bi prisustvovala utrci. Ista takva utrka uvrštena je u kup SZ Hrvatske za 2017.,
a održat će se i 17. 6. ove godine sa
startom i ciljem u Sportskom parku TRATE u Nedelišću. U ovu utrku željeli bismo uključiti sve dobne
skupine, od vrtićke i školske djece
do odraslih i na taj način promicati zdravi način života i kretanja radi
prevencije bolesti.

„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 iz
godinu joj raste popularnost i
broj sudionika piramide.

Tenis škola za bolje zdravlje djece
Nakon što smo napravili animacije po osnovnim i područnim školama Općine Nedelišće potkraj
2016. započeli smo s upisima djece
u tenis školu „Teniskog kluba Nedelišće“. Cilj naše tenis škole je osposobiti djecu za primjenu teorijskih
i motoričkih znanja koja omogućuju sve bolje svladavanje teniske vještine što sustavno pridonosi boljoj
kvaliteti življenja. Istodobno, učin-

kovito se mijenjaju osobine i razvijaju motoričke sposobnosti čime
se izravno osigurava promicanje
zdravlja kao nezamjenjivog čimbenika svih ljudskih aktivnosti. Redovitim i kvalitetnim treninzima,
trudimo se zadovoljavati dječju potrebu za kretanjem i sve više poticati na samostalno tenisko vježbanje,
te razvijati interes za osobni napredak u bavljenju tenisom.

Vincekovo 2017. uz bogat program
Već četvrtu godinu za redom
Vinska kuća Kerman zajedno s
Turističkom zajednicom Općine
Nedelišće i Udrugom žena Macinec organizira Vincekov pohod
koji kreće iz Macinca. Tako je i
ove godine, 21. siječnja, mnoštvo
ljudi u 9.30 krenulo iz Macinca prema Vinskoj kući Kerman
s kraćom pauzom u Badličanu.
Istovremeno se u Vinskoj kući

Kerman odvijao pravi kulinarski
dvoboj u pripremanju “pretepene juhe”. Mirko Fodor i ostala
ekipa iz HR2 uživo su prenosili dvoboj između domaćica, Ine i
Emine iz Vinske kuće Kerman i
izazivačica iz Udruge žena Macinec. Cijeli show bio je popraćen
glasnim navijačicama i navijačima iz Regionalnog kluba IPA. Za
veselu atmosferu pobrinuli su se
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iz „KUU Seljačka sloga Nedelišće“. Oko 13 sati u Vinsku kuću
Kerman stigla je povorka koja je
krenula iz Macinca te je započeo
prigodni popratni program vezan uz Vincekovo. Nakon održanog ceremonijala rezidbe vinove loze druženje se nastavilo
uz ples, pjesmu i veselje. Vincekov pohod najavljen je i za iduću
2018. godinu.
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DSR “Sport za sve” Pušćine
Kao i svake godine uključujemo se
u program s Vincekovim pohodom,
u kojem sudjelujemo svake godine.

Nakon toga nastavljamo pripreme
za maškare koje traju otprilike mjesec dana jer same izrađujemo maske i kostime koje nosimo. S tim maskama i kostimima sudjelujemo na
maškarama u Općini Nedelišće te u
Novom Selu na Dravi. Kad nam dolazi proljeće imamo jako puno posla
jer želimo čistiti svoj okoliš u akciji “Više cvijeća, manje smeća”. Kad
očistimo okoliš već imamo pripreme za sportske aktivnosti među kojima nam dolazi BIMEP Međimurske županije, na kojem i mi imamo
punkt za okrjepu biciklista.
U svibnju nastavljamo sa sportskim aktivnostima te tako organiziramo “Majske susrete žena, dje-

ce i obitelji”. U lipnju sudjelujemo u
Općinskim igrama žena.
U srpnju smo sudjelovali na žetvi kod Mamice gdje smo “zaradili” večeru. U kolovozu i rujnu imamo međusobne sportske aktivnosti.
U sklopu manifestacije Općine Nedelišće naše se društvo predstavilo sa svojim domaćim, raznovrsnim
proizvodima te s našim domaćim
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kruhom na kojeg smo ponosni jer
ga uvijek imamo nekoliko vrsta. Za
Martinje smo u sklopu Turističke
zajednice Općine Nedelišće kuhale
hladetinu koju smo poslužile sa svojim domaćim kruhom te kolačima i
raznim alkoholnim i bezalkoholnim
pićima. U prosincu smo posjetili Čazmu u društvu s našim omiljenim i vjernim društvom iz Macinca.
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Rad SGC-a “ATON’’ kroz
devet godina
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 gotovo 9 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.

Realizacija malonogometnog turnira na mantinele 2. godinu za redom pokazala je veliki interes međimurskih klubova te je ukupno bilo
prijavljeno 60 ekipa u svim kategorijama uz preko 11.000 gledatelja
koji su vjerno pratili svoje klubove
tijekom 12 dana održavanja turnira. Ono što je isto tako važno spo-

menuti, je činjenica, kako su korisnici 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 razvi-
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jaju, neke djelatnosti koje stvaraju
uvjete i pretpostavke za društvenogospodarski razvoj, odnosno ubrzavaju taj razvoj. Takva djelatnost je
i SPORT. 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, sportskorekreacijske 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 struč-
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njaci 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 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 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 dijelom, 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.
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Pregled uspjeha Atletskog kluba
Nedelišće u 2016.
U 2016. godini Atletski klub Nedelišće sudjelovao je na 28 natjecanja s tridesetak atletičara svih dobnih kategorija. O njihovom napretku brinuli su treneri Aleksandar Puklavec, Goran Oreški, Damir Posavec i Gabrijel
Stojanović. Od ožujka ove godine, Klub ima novo vodstvo na čijem je čelu
predsjednik Marko Bratković.
Godina će biti zapamćena po izvrsnim postignućima Alene Hrušoci. Najprije je na sveučilišnom natjecanju u SAD-u, pod vodstvom
trenera Freddieja Glovera istrčala osobni rekord na 400 m s preponama, u vremenu 57,74 što je drugi

na rang listi Europske atletske federacije (EAA) kod mlađih seniorki.
Novi apsolutni međimurski seniorski rekord postigla je i Diana
Pintarić u bacanju diska (41,62) te
osvojila čak 4 brončane medalje na
državnim prvenstvima.
Osim spomenute dvije vrhunske
atletičarke, valja istaknuti da su medalje na državnim prvenstvima osvajali i Lovro Kovačić (srebro u bacanju
koplja – seniori), Roko Farkaš (srebro u troboju – limači), Martin Mlinarič (srebro u skoku u vis – mlađi
kadeti) i Ivana Cikač (bronca u bacanju kladiva – mlađe juniorke). Iako
nisu osvajali medalje na državnim
natjecanjima, svojim radom i postignućima istaknuli su se i Ema Dania (finalistkinja kadetskog kupa u
skoku u vis), Marin Žnidarić (finalist
utrke na 60 m - državno prvenstvo za
mlađe kadete) i limačice Sara Treska
i Iva Branilović (brojne medalje s regionalnih natjecanja). Atletski klub
Nedelišće je u 2016. godini nastupao
i u Hrvatskoj atletskoj ligi – sjever,

Alena Hrušoci i trener Freddie Glover

rezultat svih vremena u Hrvatskoj
i blizu je norme za nastup na Olimpijskim igrama. Time je Alena postala prvi međimurski atletičar koji
je ispunio normu i nastupio na Europskom seniorskom prvenstvu.
Početkom srpnja Alena je u Amsterdamu osvojila 21. mjesto u Europi s
rezultatom 58,98. Ranije, u lipnju,
osvojila je naslov prvakinje Mediterana na prvenstvu Mediterana U23
u Tunisu, također u svojoj najjačoj disciplini – 400 m s preponama.
Alena je sa svojim osobnim rekordom završila godinu kao trinaesta

Skupština 2016. - nagrađeni atletičari
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Finalisti kadetskog kupa: Ema Dania, Martin Mlinarič

gdje se natječu 23 kluba s područja sjeverozapadne Hrvatske. Najviša
šesta ekipna mjesta izborili su seniori i mlađi kadeti, osme su seniorke i
limači, a devete su mlađe kadetkinje.
Organizirano je i natjecanje u sklopu
sportskog ljeta u NGC Aton za najmlađe, ljetni atletski kamp u Strahonincu i utrka Općine Nedelišće u
partnerstvu sa SRC Trate.

Limačice - Branilović, Treska
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Košarkaški klub Nedelišće ima
predstavnike u svim dobnim skupinama
Košarkaški klub Nedelišće u sezoni 2016/2017. imao je predstavnike u svim
dobnim skupinama počevši od onih najmlađih (mini košarka, dječaci, mlađi
kadeti, kadeti i juniori) pa sve do seniora koji se natječu u C-ligi.
Najponosniji smo na organizaciju trećeg turnira za dječake rođene 2002. godine i mlađe, pa bi mogli
reći da je turnir dobio polako ali sigurno predznak tradicionalni.
Turnir se održao u Nedelišću 11.
9. 2016. godine i sudjelovale su 3
ekipe: KK Zagreb, KK Čakovec, KK
Nedelišće i na žalost u zadnji tren
nam je otkazala ekipa KK Ljutomer
(Slovenija). Kao pobjednik turnira izašao je KK Zagreb koji je pokazao što se danas u modernoj košarci
igra: čvrsta obrana, mnogo trčanja i
postizanje laganih poena.
Pod pokroviteljstvom Općine
Nedelišće uspješno je organizran
četvrti od osam sportskih kampova u projektu Sportsko ljeto u Nedelišću. Četvrti sportski kamp bio
je košarkaški kamp kojeg je vodio
trener Jura Kolarić sa svojim pomoćnicima, koji su uspjeli skupiti
66 sudionika u organizaciji KK Nedelišća. Kamp je održan od 27. 6. do
1. 7. 2016. u NGC Aton Nedelišće s
ciljem promocije košarke i učenja
osnovnih elemenata kao što su: košarkaški stav, kretanje u stavu, zaustavljanje, pivotiranje, dodavanje i
hvatanje lopte, vođenje lopte, dvokorak, šutiranje lopte na koš itd.

Osnovni cilj kampa i same škole
košarke koja se provodi tjekom sezone 2016/2017. je potaknuti djecu i
roditelje da svakodnevna umjerena
tjelesna aktivnost pridonosi psihofizičkim sposobnostima djece i lakšoj socijalizacije u društvo.
Što se tiče seniorske ekipe tu smo
imali dosta velikih promjena, pa su
nas tako napustila petorica igrača, pa se rukovodstvo kluba odlučilo za aktiviranje bivših igrača koji su
taj poziv rado prihvatili. Tako danas
seniorska ekipa djeluje s igračima
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iz Općine (Ivan Šegović, Jurica Šegović, Jura Pintarić, Sandi Gašparlin, Mario Ganzer, Ivan Golik, Karlo
Marciuš, Darko Lesar, Davor Đunđuš, Dino Posedi, Tomislav Posavec,
uz dva pojačanja (Karlo Gruja i Armando Kanižaj).
Sve ovo ne bi bilo moguće bez financijske pomoći sponzora, a posebice Općine Nedelišće koja nas
prati već dugi niz godina i koja nam
omogućuje nesmetano treniranje u
sportskim dvoranama u Nedelišću.
Nadamo se daljnjoj uspješnoj suradnji Općine Nedelišće i KK Nedelišće, a na nama je da opravdamo
iskazano povjerenje svojim radom i
rezultatima.
Igrači i rukovodstvo KK Nedelišće
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Odbojka u Općini Nedelišće
Odbojka se u Črečanu igra od pedesetih godina prošlog stoljeća. Desetljećima je tamošnji klub igrao na
vanjskim terenima u najnižem rangu natjecanja. No 1995. kreće pravi
procvat kluba.
Te je godine otvorena dvorana OŠ Nedelišće, stvoreni su uvjeti za bolji rad, klub je skupio svoje
najbolje igrače i ubrzo ušao u drugu ligu. Istovremeno je počeo raditi s mladima i već 1997. osvojen je
naslov doprvaka Hrvatske za mlađe
kadete. Kako su ti mladići stasavali, klub se dizao na tablici druge lige.
Konačno je 2002. izboren nastup u
prvoj državnoj ligi. Zanimljivo da
su to izborili samo igrači iz Črečana, bez ikoga sa strane. Petorica iz
te startne postave imali su prosjek
od dvadeset godina. Od tada je klub
odigrao petnaest uspješnih prvoligaških sezona. Kroz cijelo to vrijeme ih je financijski pomagala tvrtka Centrometal iz Macinca što je još
jedan razlog sjajnih rezultata.
Rezultatski vrhunac dosegli su u
sezoni 2015./16. kada su osvojili treće mjesto u Hrvatskoj što je najbolji plasman jednog međimurskog
odbojkaškog kluba ikad. Temeljem
tog rezultata stekli su pravo nastupa u europskom 2017 CEV Challenge cupu. Tamo su ostvarili jednu pobjedu protiv slovenskog SIP
Šempetra. Ta utakmica odigrana je

u Nedelišću 8. prosinca 2016. pred
više od tristo gledatelja, a Centrometalovci su pobijedili sa 3:2. Definitivno je to bio jedan od najvećih sportskih događaja u Nedelišću
uopće. Bio je to i veliki organizacijski izazov za klub koji je položen s
odličnim uspjehom.
Potkraj prošle godine klub je nastupio i u polufinalu Kupa Hrvatske.
Gledano unatrag nekoliko sezona,
OK Međimurje Centrometal je stalno u vrhu hrvatske muške odbojke.
Temeljem svojih rezultata zadnjih
pet godina proglašeni su za najbolju
županijsku momčad u izboru sportskih novinara Međimurja. Uz seniore klub ima i više mlađih dobnih
skupina. No posljednjih godina klub
ima i svoju žensku ekipu. Radi se o
djevojkama koje su odbojku počele trenirati u OŠ Nedelišće. Kasnije
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ih je, uz potporu Općine Nedelišće,
prihvatio črečanski klub i omogućio natjecanje u trećoj ligi. Njihovi
rezultati su bili sve bolji i bolji, te se
približilo vrijeme da se razmišlja i o
drugoligaškom natjecanju.

Općina Nedelišće ima i drugi
uspješan odbojkaški klub. Radi se
OK Nedelišće Eltingu, klubu osnovanom 2001. godine. Danas se taj
klub natječe u Drugoj ligi centar.
I oni su u sezoni 2015./16. ostvarili svoj najbolji rezultat u dosadašnjem radu osvojivši drugo mjesto u
ligi, te su bili blizu ulasku i u donju
skupinu prve lige. I oni su već nekoliko godina stalno u vrhu u ligi gdje
se natječu. Poput Centrometala i
ovaj klub ima uspješnu tvrtku koja
ih prati, radi se o Eltingu iz Pušćina.
Ova dva kluba primjer su i dobre
međusobne suradnje jer često igrači prelaze iz jednog u drugi klub, a
mnogo toga odrađuju i zajedno.
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Teniski klub “C Lab“ Slakovec
Teniski klub “C LAB” prošle je godine, tj. 2016., obilježio petnaest godina postojanja. U Slakovcu je u rujnu
održan tradicionalni teniski turnir
uz igru i ugodno druženje. Turnir
je počeo 3. rujna i održavao se tri vikenda, a pridružili su se i stari članovi kluba koji su snage odmjerili u
zasebnoj kategoriji.
Članovi kluba igrali su u tri kategorije: do 8 godina, do 12 godina i do
18 godina. U skupini do 8 godina 1.
mjesto osvojio je Sebastian Van, 2.
mjesto Niko Mošmondor, 3. mjesto
Rita Bernat i 4. mjesto Nela Vrhar. U
skupini do 12 godina 1. mjesto osvojio je Lovro Senčar, 2. mjesto Dorian Goricaj, 3. mjesto Mihael Kočet,
te 4. mjesto Leo Brglec, dok je u skupini do 18 godina 1. mjesto osvojio
Marko Salopek, 2. mjesto Mia Vrhar, 3. mjesto Maja Cmrečnjak i 4.
mjesto Ana Treska.
U kategoriji starih članova, takozvanih “legendi”, 1. mjesto pripalo
je Deanu Šafariću, 2. mjesto Josipu
Cmrečnjaku i 3. mjesto Jasmini Jurinec. Turnir su vodile Sanela Senčar i Kristina Trupković uz pomoć
predsjednice kluba Ivane Pozvek.
U subotu, nakon odigranih finala, zapjevao je i dječji zbor “Josip
Vrhovski”, a Udruga žena Slakovec
pripremila je langoše za sve prisutne. Djelovanju kluba već godinama
nesebično pomaže obitelj Novak
kojoj i ovim putem zahvaljujemo.
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Pregršt odličja Karate kluba Međimurje
Od lipnja 2016. godine Karate klub Međimurje sa sjedištem u Nedelišću
bio je vrlo aktivan. Između ostalog, pohodili smo Svjetski kup za mlade te
za juniore i mlađe seniore koji se održao u Hrvatskoj (Umag) potkraj šestog mjeseca i početkom 7. mjeseca.
Nastupili su članovi Kluba: Luna
Hamer, brat i sestra Murković Maria i Dominik, Petra Nedeljko, Lucija Lesjak, Mihael Sirc te Leon Marciuš. S obzirom na jačinu Svjetskog
kupa (nastupilo preko 50 zemalja: Japan, Brazil, Argentina, Panama, JAR, Australija, Kanada, Hong
Kong, Francuska, Irska, Škotska,
Velika Britanija, Rusija, Ukrajina...),
Dominik Murković i Leon Marciuš
bili su blizu bronce ali manjkalo je
malo sportske sreće. Lucija je nastupila posljednja i došla nakon tri
dobivena meča do finala ali u finalu
je naišla na malo spremniju natjecateljicu i izgubila tijesno 2:3.
Nakon toga bili smo na pregršt
međunarodnih turnira Međimurje
open Čakovec, Zagreb, Rijeka, Hungary open Budapest..., osvojili pregršt odličja, a u tome su prednjačili
Mihael Sirc, Leon Marciuš, Dominik Murković, Lucija Lesjak, Ida Posavec, Petra Nedeljko, Ian Posavec,
Noa Molnar, Adisa Gergić koja je
ujedno i brončana s prvenstva Hrvatske za seniorke teška kategorija, Raina Špoljarić, Maria Murković,
Hrvoje Patafta, Laura Jurinić.....
Zahvala svim roditeljima na bezrezervnoj podršci Klubu, kao i
svim sponzorima, a ponajviše Op-

ćini Nedelišće koja iskreno prati sport pa i one tzv. male sportove.

Međimurci na Svjetskom kupu 2016.

Podrška Luciji za prvenstvo Europe

Adisa s trenerom Kristijanom i podrškom iz
Kluba na prvenstvu Hrvatske

Zajednički trening u Atonu međimurskih klubova 2016.
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Naš cilj je promocija karate sporta s
obzirom da je karate ušao u olimpijsku obitelj i 2020. godine pojavit će
se na olimpijskim igrama u Japanu
(Tokyo). Treneri-voditelji u Karate
klubu Međimurje su licencirani treneri karatea Kristijan Lesjak i Adriano Marciuš.
Damira Bujan

81

Međunarodni nogometni turnir
Međimurec U12 bit će 12. i 13. kolovoza
Na jednom od najvećih međunarodnih pionirskih turnira na ovim
prostorima, koji se u Dunjkovcu/Pretetincu održava već 18 godina uz
slogan “Nogometom protiv droge i drugih poroka današnjice”.
Prošle je godine pred velikim
brojem gledatelja i izravnim prijenosom putem Live streama slavio
GNK Dinamo pobijedivši u fantastičnom finalu momčad FK Crvene
zvezde iz Beograda rezultatom 2-1.
Treće je mjesto pripalo NK Hajduku iz Splita koji je u “malom finalu”
bio bolji sa 3-0 od našeg ŠN Međimurja. Organizator je za prva četiri mjesta dodijelio pokale i medalje
igračima, a ostalim sudionicima
medalje za svakog igrača.
Čak je 11 sjajnih pionirskih ekipa,
u uzrastu U-12 (rođenih 2004. godine), nastupilo na ovom priznatom
međunarodnom turniru. Naš besprijekorno očuvani travnjak ugostio je najbolje mlade nogometaše
regije do 12 godina iz nogometnih
škola Dinama iz Zagreba, Hajduka iz Splita, Rijeke, Varaždina, Međimurja, te goste iz slovenskog NK
Maribora i NK Celja, austrijskog
Sturma iz Graza, Crvene zvezde iz
Beograda te naravno domaćina NK
Međimurec.
Organizacijom turnira rukovodio je Ivan Ganzer sa svojim organizacijskim timom u kojem su bili

dopredsjednik Darko Dania, te članovi: Mato Kljajić, Mladen Novak,
Zlatko Leček i Franjo Cimerman
ml. Sama organizacija temeljena
je na volonterskom radu članova i
simpatizera kluba, velikoj pomoći udruga žena Dunjkovec i Pretetinec, te roditelja domaće djece koja
su nastupala na turniru. Najboljim
igračem proglašen je Luka Lukanić
iz GNK Dinama, najboljim strijelcem sa 6 golova Jere Vrcić iz Hajduka, dok je najbolji golman bio Luka
Savatović, igrač NK Zagreba.
Tijekom 17 godina na turniru se
predstavilo dvadesetak klubova iz
sedam država (Hrvatske, Austrije,
Srbije, Italije, Mađarske, Slovenije te Bosne i Hercegovine). Jedini
osvajači dosad su Hrvati. Valja podsijetiti da je Robert Jarni proslavljeni hrvatski reprezentativac, bio je
prvi pokrovitelj turnira sad već davne 1999. godine.
Na ovome turniru stasali su mnogi igrači koji danas nastupaju po domaćim i europskim klubovima: Ivan
Perišić, Alen Halilović, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Kalinić,
Andrej Kramarić, Marko Pjaca, Mar-
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ko Rog, Tin Jedvaj i još drugih 50-tak
igrača. Turnir je u kalendaru HNS-a
i licenciran od Uefe, igran je pod pokroviteljstvom Hrvatskog nogometnog saveza, Općine Nedelišće, Međimurskog nogometnog saveza, te s ne
manje vrijednim doprinosom naših
sponzora. Pripreme za ovogodišnji
19 turnir već su započele. Turnir će
se održavati 12. i 13. 8. 2017.
Svi sudionici turnira će biti smješteni u Studentskom centru Varaždin, a uz to imaju 3 obroka dnevno,
putem organiziranog cateringa.
Ove godine već imamo definirane i potvrđene sudionike: Dinamo
Zagreb, Hajduk Split, Rijeka, Crvena zvezda Beograd, Oxala Tokyo,
Rodeby Aif Švedska, MTK Budimpešta, Maribor, Sturm Graz, Varaždin, Međimurje i naše domaće snage. Novina ove godine bit će u isto
vrijeme turnir na umjetnom igralištu s mantinelama, gdje će nastupati škole nogometa iz bliže okolice. A
dan prije početka turnira planiramo
obilježavanje 80 godina od osnutka
našeg kluba. Zanimljivosti uglavnom neće nedostajati. A vas poštovane čitatelje pozivamo da nam se
i ove godine pridružite u gledanju i
uživanju malih, nogometnih virtuoza na turniru Međimurec U12 2017.
Predsjednik NK Međimurec
Mišel Ganzer
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Godina bogata aktivnostima SRD “Amur”
Tijekom 2016. godine SRD “Amur”
Nedelišće odradio je aktivnosti prema godišnjem planu i programu u
koje su bile uvrštene i pojedine novine u vidu natjecateljskih ekipa seniora i kadeta.
Sredinom svibnja imenovana
je natjecateljska komisija u sastavu Miodrag Kočet, predsjednik, te
Franjo Micek i Zoran Micek, članovi. Ekipa SRD “Amur” Nedelišće za
seniore na kraju godine završila je
na prvom mjestu te se plasirala u
1. Međimursku ligu. Početkom lipnja održan je Kup Općine Nedelišće na jezeru “Zrinski”. Sudjelovao
je 21 senior i 4 kadeta, a najbolji su
bili kod seniora: 1. Franjo Micek
3118 grama, Čedomir Valjak 2116
gr i 3. Slavko Bičanić 2003 grama.
Kod kadeta 1. je bio Samuel Taradi 1764 grama, 2. Patrik Srnec 1047
gr te 3. Sven Hajdinjak 635 grama.
Potkraj lipnja održano je Društveno natjecanje na ribnjaku u Pušćinama. Prijavilo se 15 seniora i 3 kadeta. Najbolji su bili za seniore: 1.
Zlatko Kračun 2074 grama, 2. Drago Perenc 1670 gr i 3. Franjo Micek
sa 1389 grama, a kod kadeta je 1. bio

Rafael Taradi sa 480 grama, 2. Patrik Srnec 1047 gr i 3. Sven Hajdinjak sa 272 grama.
U prostorima na ribnjaku u Pušćinama 10. prosinca 2016. održana
je svečana sjednica Društva pri završetku godine. Sjednici su uz članove Upravnog i Nadzornog odbora
sudjelovali i počasni članovi Franjo
Preložnjak, Ivan Višnjarić i Vlado
Levok. Tom su im prigodom uručene zahvalnice za dugogodišnji rad u
SRD “Amur”, i to od samog osnutka
1995. godine. Druženje je nastavlje-

Poribljavanje s amurom i šaranom dopremljenim iz Mađarske na ribnjacima u Pušćinama i G. Hrašćanu u organizaciji Saveza Međimurske županije (7. travnja 2017.)
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no uz toplu peć i vrući roštilj u organizaciji Upravnog odbora. Poribljavanje za vlastita sredstva održano je
19. prosinca sa 300 kilograma šarana
i 200 kilograma amura. Iako brojna
sportska organizacija s oko 300 članova, nikada se svi ne mogu okupiti na jednom mjestu jer su članovi
Društva sa šireg područja sjeverozapadne Hrvatske i inozemstva pa se
jedino pozivanje obavlja jednom godišnje za sjednicu Skupštine.
Za one koje zanima: od ukupne cijene kompleta godišnje ribolovne dozvole od 400 kuna Društvo prima 96 kuna, a od dozvole po
200 kuna prima 44 kune, dok od
jednodnevne dozvole od 60 kuna
prima 30 kuna. Kadetska članska
iznosi 50 kuna, a tu je i članarina od
100 kuna za člansku iskaznicu. Poribljavanje voda obavlja se prema
broju članova o čemu brine Savez
Međimurske županije, a dodatno
poribljavanje ribnjaka u Pušćinama i Gornjem Hrašćanu Društvo
obavlja za vlastita sredstva, i to
prema planu Društva i Saveza.
Godišnja Skupština Društva
održana je 5. ožujka u Pušćinama.
SRD “Amur” redovito sudjeluje na
humanitarnim akcijama pečenja
ribica za Uskrs i na Danima kruha
na Mesapu i “štand” Društva uvijek
je izuzetno posjećen, posjetitelji su
zadovoljni, dok troškove tih akcija
Društvo samo pokriva. (uo)
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Privlačna sportska rekreacija
društva Grabanice
Društvo športske rekreacije Grabanice iz Nedelišća osnovano je 14. svibnja 2011. godine s ciljem okupljanja mještana Nedelišća i ostalih naselja
općine, kao i organiziranja sportskih aktivnosti, natjecanja, rekreacije i
druženja u svrhu očuvanja zdravlja i unapređenja tjelesne kulture svih
članova i građana.
Društvo je tijekom godina organiziralo različita sportska natjecanja, turnire u nogometu, odbojci na
pijesku, te druge aktivnosti. Tijekom godina Društvo se uključivalo u
sve veće manifestacije koje je organizirala Općina Nedelišće, kao što su
proslava 1. svibnja, Dana zahvalnosti za plodove zemlje, Martinje, Advent u Nedelišću, akcija “Više cvijeća manje smeća” i drugo. U dva je
navrata organiziralo tradicionalno
kolinje, a članovi Društva sudjelovali su i na gulašfestu u Dunjkovcu te
dva puta na Danima buče u Središču
ob Dravi u susjednoj Sloveniji. Svake godine Društvo je sve aktivnije, a
početni broj od 22 člana porastao je
u 2016. godini na 43 člana.
Tijekom prošle godine aktivnosti
su nastavljene, počevši od paljenja
vuzmenke, sudjelovanjem u akciji
“Više cvijeća manje smeća”, organiziranjem proslave 1. svibnja na općinskoj razini, organizacijom 6. po
redu tradicionalnog noćnog malo-

nogometnog turnira, te turnira u
odbojci na vodi. Na Danima buče u
Središču ob Dravi Društvo je osvojilo 2. mjesto, a članovi su bili vrijedni u obilježavanju Martinja gdje su
pripremali hladetinu, da bi godinu
zaključili tradicionalnim kolinjem
i pečenjem langoša na Danima adventa u organizaciji Općine Nedelišće. Društvo nastavlja s aktivnosti-

ma uz poziv na druženja koja će biti
tijekom godine. Aktivnosti Društva
mogu se pratiti na internet portalu
www.grabanice.weebly.com
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Aktivnosti u Gornjem Kuršancu
Dana 3. rujna prošle godine održane su 2. dječje sportske igre na
kojima je sudjelovalo pet ekipa iz
mjesnih odbora općine Nedelišće.
Pobijedila je ekipa Macinca i uz
prvo mjesto osvojila prijelazni pokal. Uz svu radost i veselje djece nadamo se da će se igre održavati i dalje i da će nam se pokal vratiti u naš
lijepi Gornji Kuršanec.

Vijeće Mjesnog odbora Gornji Kuršanec prošle je godine realiziralo sadnju ukrasnog drveća i uređenje gredica sa cvijećem u parku Zrinskih. U sadnji su sudjelovali članovi DVD Gornji Kuršanec i članice Udruge žena.

8. memorijalni turnir “Nikola Zrinski”
U organizaciji Šahovskog kluba “Nikola Zrinski” iz Gornjeg Kuršanca
održan je 20. studenog 2016. godine
osmi po redu memorijalni šahovski
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 27 igrača. Igralo se po švicarskom sustavu
u 7 kola uz tempo igre od 10 minuta
po igraču. Pobjednik turnira, premoćno, bio je Saša Vidović iz Ša-

hovskog kluba Strahoninec, drugo
mjesto osvojio je Nikola Makaj iz
Šahovskog kluba “Varaždin II”, a
treće mjesto zauzeo je Ivica HergoBROJ 24 | SVIBANJ 2017.

tić iz Šahovskog kluba Pretetinec.
Za odličnu organizaciju natjecanja
zaslužni su Stjepan Delija i Tomica
Kovač. Sudio je Rifat Trpeza.
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Udruga “Hrastinka” slavi
25 godina Kuglane
Udruga „Hrastinka“ i tijekom protekle godine aktivno je sudjelovala u
društvenim aktivnostima na području općine Nedelišće, a ove godine
planira obilježavanje 25. obljetnice postojanja „Kuglane“.
Okupljanje mještana Dunjkovca i Pretetinca na popularnoj „Kuglani“ u Hrastinki, neprekidno traje
od 1992. godine, a udruga „Hrastinka“ registrirana je i aktivno djeluje
od 2008. godine otkad je nezaobilazni sudionik društvenih događanja
na području općine Nedelišće.
Danas okuplja 50-tak stalnih članova koji sudjeluju u svim aktivnostima u koje je udruga uključena. Neumorno rade na ostvarivanju
svojih ciljeva, a to su unaprjeđenje i
promicanje kulturne baštine mjesta
Dunjkovec i Pretetinec, Općine Nedelišće i Međimurske županije, zaštita prirode te sportsko-rekreacijsko djelovanje.

Organizirali su tradicionalni, dvanaesti po redu turnir u visećoj kuglani na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja,
a u rujnu je organiziran i ekipni turnir na kojem su sudjelovale i ekipe iz
drugih općina. Tako su se prošle godine prvi put od postojanja kuglane,
uz muškarce natjecale i žene. To je
bilo na opće zadovoljstvo jer su članice Udruga žena Dunjkovec i Pretetinec, osim što su pomogle u organizaciji tombole, pripremile i fine
kolače kojima su se svi skupa zasladili. Osim planiranog odaziva na inicijative Općine Nedelišće, Turističke zajednice i prijateljskih udruga s
područja naše Općine i šire, tijekom
ove godine planirane ključne aktivnosti su obilježavanje 25. godišnjice
postojanja „Kuglane“ u lipnju te tradicionalni 13. turnir u visećoj kuglani u kolovozu.
INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE NEDELIŠĆE
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Izložba malih životinja
“Nedelišće 2017”
Udruga uzgajivača malih životinja iz Nedelišća i ove godine organizirala je
42. izložbu malih životinja.
Bila je to Međunarodna izložba
malih životinja - 42. izložba malih
životinja “Nedelišće 2017” sa specijalnom izložbom svih pasmina gušana, specijalnom izložbom teksana
i specijalnom izložbom međimurske kokoši. Izložba se održala 13., 14.
i 15. siječnja ove godine u sajamskoj
dvorani MESAP-a u Nedelišću. Na
izložbi je izlagalo 114 izlagača, bile
su izložene 1203 životinje, i to 830
golubova u 32 pasmine, 99 kunića u
11 pasmina, 85ptica u 12 pasmina i
265 peradi u 21 pasmini.

najbolji, a kod pomeranskih gušana prvo mjesto osvojio je gušan vlasništvo Vladimira Haramina, drugo mjesto osvojio je Vlado Špiljak,
a treće mjesto Mato Kišak. Kod engleskog velikog gušana prvo i drugo
mjesto osvojio je golub u vlasništvu
Ivice Pintarića, a treće mjesto Ivana

održavao se sajam malih životinja,
posebno je bilo živo u nedelju kada
se prodavalo razmjenjivalo, kupovalo i poklanjalo, mnogo životinja
našlo je nove vlasnike, a prodavači i kupci bili su iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Bosne i Srbije. Novost na izložbi bilo je seosko
dvorište sa živim životinjama a izradio i osmislio ga je tajnik Slavko Zadravec. U dvorištu su se našli kunići, golubovi, perad, pilići i mnoštvo
djece. Mnogima je to bio prvi kontakt sa životinjama. Na specijalki
gušana u svakoj pasmini birali su se
Na specijalnoj izložbi gušana
izloženo je 396 golubova, 183 pomeranskih gušana, 178 engleskih velikih gušana, a posebno nam je drago
što se na izložbi pojavio vorburger
gušan koji se nalazi na znaku društva, a izložio ih je naš član Miran
Culjak. Na specijalnoj izložbi teksana bilo je izloženo 64 golubova. Na
specijalnoj izložbi međimurske kokoši bilo je izloženo 67 komada od
11 uzgajatelja. Sve eksponate ocijenili su suci delegirani od strane
zbora sudaca Hrvatskog saveza. U
tri dana koliko je izložba bila otvorena posjetilo ju je oko 3500 uzgajatelja i ljubitelja malih životinja.
U subotu i nedelju ispred dvorane

Šoltića. Na specijalki golubova teksana prvo mjesto osvojio je golub u
vlasništvu Antuna Baranića, a drugo i treće mjesto Stjepan Korušić.
Kod peradi na specijalki međimurske kokoši prvo mjesto osvojio je pijetao u vlasništvu Vladimira
Grošanića, drugo mjesto Krešo Bosak, a treće mjesto Alojzije Zvonar.
Ovu lijepu izložbu sigurno ne bismo mogli organizirati da nam nisu
pomogli sponzori Međimurska županija i Općina Nedelišće. Zahvaljujemo svim izlagačima na sudjelovanju i pozivamo na sljedeću izložbu u
siječnju 2018. godine.
Ivica Šoltić
BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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Važne obavijesti
Crpljenje, odvoz i
zbrinjavanje fekalnih
otpadnih voda
Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 14. sjednici, održanoj
22. prosinca 2010. g., donijelo
je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama
na području općine Nedelišće,
tvrtki: EKOUSLUGE, Poljska 1
iz Orehovice, tel. 040 635-673,
098 627-791. Koncesionar je
dužan izvršiti uslugu po pozivu
građana i za istu izdati račun.
Cjenik usluge za crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija
na području općine Nedelišće:
Naselje

Cijena
bez PDV-a

1.

Črečan

39,60 kn/m3

2.

Dunjkovec

34,80 kn/m3

3.

Gornji Kuršanec

39,90 kn/m3

4.

Gornji Hrašćan

34,80 kn/m3

5.

Macinec

39,90 kn/m3

6.

Nedelišće

28,80 kn/m3

7.

Pretetinec

34,80 kn/m3

8.

Pušćine

34,80 kn/m3

9.

Slakovec

39,90 kn/m3

10.

Trnovec

39,90 kn/m3

11.

Parag

39,90 kn/m3

Dimnjačarske usluge
Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 19. sjednici, održanoj 9. lipnja 2011. g., donijelo
je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Nedelišće, obrtu
Dimnjačar, Stjepan Bister, Čakovec, Buzovečka 19., tel. 040
364-284. Koncesionar je dužan izvršiti uslugu po pozivu
građana i za istu izdati račun.

Obavijest o načinu i vremenu primjene gnojiva
na poljoprivrednim zemljištima
Pri određivanju količine te načina i vremena primjene gnojiva, moraju se poštivati odredbe Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi
u korištenju gnojiva (Narodne novine, broj 56/08.), 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.) u cilju
smanjivanja gubitaka dušika ispiranjem i isparavanjem zabranjuje se:
ȫȫ gnojenje gnojnicom i gnojovkom
na svim poljoprivrednim površinama bez obzira na pokrov (kulturu) od 1. prosinca do 1. ožujka,
ȫȫ gnojenje gnojnicom i gnojovkom
raspodjelom po površini na svim
poljoprivrednim površinama od
1. svibnja do 1. rujna,

ȫȫ gnojidba krutim stajskim gnojem
na svim poljoprivrednim površinama od 1. svibnja do 1. rujna,
ȫȫ gnojidba mineralnim gnojivima s nitratnim dušikom na svim
poljoprivrednim površinama od
1. studenog do 1. veljače, a iznimno je dozvoljena primjena urea
amonijevog nitrata (UAN) po žetvenim ostacima.
Vlasnicima, odnosno ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta zabranjuje se:
ȫȫ gnojenje gnojnicom, gnojovkom,
stajskim gnojem i krutim stajskim
gnojem na svim poljoprivrednim
površinama koje se nalazi unutar
granica građevinske zone naselja,
ȫȫ gnojenje otpadnim muljom i fekalnim vodama iz sabirnih i septičkih jama na svim poljoprivrednim površinama na području
Općine Nedelišće.

Sakupljanje električnog
i elektroničkog otpada
Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, 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 razini 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 – ovo se praktički odnosi na
svu bijelu tehniku – hladnjaci, perilice rublja, perilice suđa, štednjaci,
bojleri, potom televizori, kompjuteri, glačala, bušilice, radioaparati. Iste je nužno predati sakupljaču
u stanju iz kojeg je vidljivo da nisu
prethodno rastavljani radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova opreme kako nestručnim rastavljanjem ne bi došlo do onečišćenja
okoliša opasnim tvarima. U sluča-
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ju kada EE otpad predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost posjednik je o tome dužan prethodno
obavijestiti skupljača. 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 040/372417 ili 040/372- 424 radnim danom
od 7:00 do 15:00 sati.
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UVOĐENJE POREZA
NA NEKRETNINE
Od 1. siječnja 2017. godine
na snazi je novi Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) temeljem kojeg se od 1. siječnja
2018. g. uvodi porez na nekretnine (nema više naplate
komunalne naknade), za koji
utvrđivanje i naplatu obavljaju
jedinice lokalne samouprave.
Sukladno tome, potrebno
je dostaviti podatke na za to
pripremljenom obrascu, koji
molimo da ispunite i tako ispunjen i potpisan vratite u
Općinsku upravu Općine Nedelišće što prije, a najkasnije do 31. svibnja 2017. godine. Traženi podaci odnose se
isključivo za nekretnine na području općine Nedelišće. Ukoliko ispunjeni obrazac ne dostavite u naznačenom roku, za
obračun poreza na nekretnine koristit će se podaci kojima
Općina Nedelišće već raspolaže (za dosadašnju naplatu komunalne naknade), a sukladno Zakonu primijenit će se
najviši koeficijenti za obračun. Prazan obrazac dostupan
Vam je na Internet stranicama
Općine Nedelišće, www.nedelisce.hr i u Općinskoj upravi
Općine Nedelišće. Za sve dodatne informacije možete se
javiti osobno u Općinsku upravu Općine Nedelišće, M. Tita 1,
na broj telefona: 040/821-107,
040/389-948 ili na mail adresu: komunalni@nedelisce.hr

izdavač:
Općina Nedelišće
M. Tita 1, 40305 Nedelišće
tel. 040/821-107, fax: 040/821-135
www.nedelisce.hr
oblikovanje: Klipka Šenkovec
tisak: LETIS Pretetinec
Nedelišće, svibanj 2017.

Građevinski otpad i otpad koji sadrži azbest
Sukladno novom Pravilniku o
građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN broj 69/16.) definirane su obveze vlasnika građevina
kao i općina. Tako je vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan na poziv jedinice
lokalne samouprave, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni
količine, te vrsti i statusu materijala koji sadrži azbest. Općina Nedelišće je u tu svrhu pripremila obrazac

za prijavu, koji je dostupan u općinskoj upravi ili na Internet stranicama općine, a isti je potrebno popuniti i dostaviti u općinu do 1. lipnja
2017. g. Nakon obrade dostavljenih
popunjenih obrazaca, Općina Nedelišće će iste dostaviti Fondu za zaštitu okoliša do konca srpnja 2017. g., u
svrhu planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži
azbest, što je ujedno i obveza Općine po ranije navedenom pravilniku.

1276 građana u akciji
“Više cvijeća - manje smeća”
Akcija „Više cvijeća - manje
smeća“ održana je na području cijele općine po 16. put. Organizirana je u razdoblju od 27. ožujka do
1. travnja 2017. i u svim naseljima
odazvali su se građani pojedinačno i u grupama. Središnja akcija
provedena je u subotu, 1. travnja.
Ukupno je u ovogodišnjoj akciji
sudjelovalo 1276 građana koji su

iz okoliša uklonili 58,00 m³ različitog odbačenog komunalnog otpada. Smeće se odlagalo na za to
predviđena mjesta radi daljnjeg
skupljanja za koje se potom pobrinuo Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće u suradnji s GKP ČAKOM
d.o.o. U konačnici je skupljeno
smeće odloženo u Totovcu.

Zaštita izvorišta Nedelišće
Skupština Međimurske županije,
sukladno Zakonu o vodama, Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta uz prethodno Mišljenje Hrvatskih voda,
2014. godine donijela je Odluke o
zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i
Sveta Marija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/14.).
Stupanjem na snagu ove Odluke prestala je važiti Odluka o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i
Sveta Marija iz 2008. godine. Opisanom Odlukom utvrđene su zone
zaštite izvorišta, zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona, zona
strogog ograničenja i nadzora – II.
zona, zona ograničenja i nadzora III. zona, mjere zaštite u zonama,
prijelazne i završne odredbe. Provođenje mjera zaštite i sanacije u
zonama izvorišta od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na
druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaBROJ 24 | SVIBANJ 2017.

štite. U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva
dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog
podrijetla i pridržavati se načela
dobre poljoprivredne prakse. Za
vlasnike poljoprivrednog zemljišta koja se nalaze u obuhvatu II.
vodozaštitne zone, između ostalog
zabranjuje se poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema
posebnom propisu, dok je ispuštanje fekalija iz sabirnih (septičkih)
jama na poljoprivredno zemljište
zabranjeno i po 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.).
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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.: 389 – 952
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, bacc. 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:
Dražen Lacković, ing. građ.
tel.: 095 9060-476
Uredovno radno vrijeme je:
ponedjeljak – petak
od 7.00 do 15.00 sati

Raspored odvoza otpada u
Općini Nedelišće u 2017.
Organiziran odvoz komunalnog
otpada obavezan je za sva naselja i
sve stanovnike Općine Nedelišće te
svi stanovnici i svi gospodarski subjekti moraju bez iznimaka koristiti
i plaćati uslugu organiziranog odvoza komunalnog otpada. Na području općine Nedelišće usluga odvoza
i odlaganja komunalnog, ambalažnog i glomaznog otpada povjerena
je GKP ČAKOM d.o.o. iz Čakovca.
GKP „Čakom“ d.o.o. odlaže otpad
na svom Odlagalištu za neopasni otpad u Totovcu, na kojem se, usporedno s odlaganjem novog otpada,
od 2003. godine provodi sanacija
odlagališta. Procjenjuje da odlagalište ima kapacitet za prihvat otpada
s područja cijele Međimurske županije do 2018. g., a u sklopu odlagališta izgrađena je i kazeta za građevinski otpad koji sadrži azbest.
Uz odlagalište otpada, u Totovcu posluje i sortirnica za sortiranje
odvojeno skupljenog otpada putem
PVC vreća, te u reciklažnom dvorištu
koje posluje u sjedištu društva. Građani imaju mogućnost odlagati i selektirano skupljeni otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta, koje se
u dogovorenim terminima postavlja
na određene lokacije u svakom naselju na području općine Nedelišće.

Ovim putem molimo građane da
komunalni otpad ne odlažu u prirodu uz kanale ceste i šumarke, već
da ga uredno zbrinu u za to predviđene PVC vreće te iste zajedno sa
spremnikom (kantom) prilikom
odvoza otpada iznesu ispred svoje
okućnice na javnu površinu.
Postoje PVC vreće za: papir,
staklo, plastiku, metal, tetrapak,
tonere, drveni i biorazgradivi otpad, biorazgradiva vreća i vreće
za miješani komunalni otpad.
PVC vreće moguće je podići uz
predočenje Kupona za preuzimanje vreća za otpad kojeg GKP ČAKOM d.o.o. dostavlja godišnje svakom korisniku, na lokacijama:
1. Mihovljan, Mihovljanska 10,
u terminu: pon.-pet. 6.45-14.45
2. Čakovec, Kralja Tomislava 19,
u terminu: pon-pet. 7.00-15.00
GKP „Čakom“ d.o.o. nadalje
obavlja još uslugu održavanja javnih i zelenih površina u Gradu Čakovcu, ali i usluge košnje trave,
živice, te ostale hortikulturne poslove uređenja dvorišta i sadnje
cvjetnih gredica po narudžbi drugih korisnika. Za uređenje cvjetnih
gredica Grad Čakovec je u nekoliko
navrata bio nagrađivan nagradom
„Zeleni cvijet“.

PVC vreće u koje je potrebno razvrstavati i zbrinjavati otpad

BROJ 24 | SVIBANJ 2017.
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Tabelarni prikaz za područje općine Nedelišće s terminima odvoza otpada
TERMIN ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
PODRUČJE
ODVOZA

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)

Ukoliko dan odvoza padne na državni praznik ili blagdan, odvoz će se izvršiti prvi radni dan nakon praznika.
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
MJESEC 2017.
Naselje

Lokacija MRD-a

Katastarska
čestica

Parkiralište kod MESAP-a, Ulica J. Marčeca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

k.č. 5/1, k.o.
Nedelišće

/

2

27

/

23

/

19

/

12

/

6

/

Kod zgrade VMO-a Pušćine, Školska 23

k.č. 200, k.o.
Pušćine

/

3

28

/

24

/

20

/

13

/

7

/

Kod Doma kulture

k.č. 2107/5,
k.o. Kuršanec

/

6

29

/

25

/

21

/

14

/

8

/

Dunjkovec

Kod Doma kulture Pretetinec

k.č. 757/1,
k.o. Pretetinec

/

7

30

/

26

/

24

/

15

/

9

/

Pretetinec

Kod Doma kulture Pretetinec

k.č. 757/1,
k.o. Pretetinec

/

8

31

/

29

/

25

/

18

/

10

/

Prilaz Sportskom domu NK Slakovec

k.č. 989/1,
k.o. Slakovec

/

9

/

3

30

/

26

/

19

/

13

/

Kod Doma kulture Črečan

k.č. 892/1,
k.o. Črečan

/

10

/

4

31

/

27

/

20

/

14

/

Kod Doma kulture, Čakovečka 43

k.č. 1072, k.o.
G. Hrašćan

/

13

/

5

/

1

28

/

21

/

15

/

Kod škole - šljunčani plato Glavna ulica

1348/3, k.o.
Macinec

/

14

/

6

/

2

31

/

22

/

16

/

Preko puta autobusnog stajališta

k.č. 1509/22,
k.o. Trnovec

/

15

/

7

/

5

/

1

25

/

17

/

Parkiralište kod Doma kulture, Trnovec 45

k.č. 780, k.o.
Trnovec

/

16

/

10

/

6

/

2

26

/

20

/

Nedelišće
Pušćine
Gornji Kuršanec

Slakovec
Črečan
Gornji Hrašćan
Macinec
Parag
Trnovec
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