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Aktualno

U Čazmi tristo članova HSS-a napustilo stranku
Ovim činom poslana jasna poruka nezadovoljstva predsjedniku Kreši Beljaku i vrhu stranke

Super radio
najslušaniji u Županiji

Prema istraživanju agencije Ipsos MEDIApuls o slušanosti
radijskih postaja, Super radio je najslušanija radijska postaja
u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Radio koji ima koncesiju
za područja gradova Bjelovara i Čazme, te Općine Štefanje u
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Općine Farkaševac u Zagrebačkoj županiji nadmašio je po slušanosti radijske postaje
koje imaju državne i županijske koncesije. Super radio je prvi
i po dnevnom i po tjednom dosegu prema istraživanju koje e
Ipsos proveo u zadnjem kvartalu 2019. godine.
– Očekivali smo ovakve rezultate, ali ovo je samo potvrda da
je Super radio stvarno najslušaniji u županiji što često ponavljamo u našem programu, a mnogi nam to nisu dali za pravo.
Ovo je dokaz da slušatelji znaju prepoznati kvalitetu i trud
svih zaposlenih, a ovo nam je samo poticaj da postanemo još
bolji – rekao je direktor Super radija Dražen Kocijan Kocka. (fj)

AKTUALNO U Tomačici kod Garešnice u tijeku je
ekshumacija žrtava Drugog svjetskog rata i poraća

Čelnici Daruvara, Đulovca, Končanice,
Sirača i Dežanovca dogovorili:

Centru Rudolf Steiner donirat će
150 000 kuna za kupnju kombija
Daruvarski Centar Rudolf Steiner uskoro će kupiti novo kombi
vozilo za prijevoz djece korisnika s područja Daruvara i susjednih četiriju općina Sirača, Končanice, Dežanovca i Đulovca.
Naime, gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček i načelnici
četiriju općina prihvatili su inicijativu Centra i Općine Đulovca
te dogovorili da će zajedno prikupiti 150 000 kuna i donirati ih
Centru za kupnju kombija. Kako je rekao D. Lneniček i do sada
je Centar Rudolf Steiner organizirao prijevoz djece koristeći
vanjske usluge, koje je, pak, moralo plaćati ministarstvo.-Ovo
je ‘win-win’ situacija: bit će jeftinije za Centar, imat ćemo kvalitetniju uslugu, a djeca će imati povoljniji, brži i jednostavniji
prijevoz od kuća do Centra-kaže Lneniček. Ova je inicijativa
još jedan lijepi primjer da se dogovorom i suradnjom susjednih
lokalnih samouprava puno može postići ponajprije na poboljšavanju uvjeta života djece s teškoćama u razvoju i razvojnom
riziku, ali i na omogućavanju boljih uvjeta rada institucija poput
Centra Rudolf Steiner, koji takvoj djeci pruža usluge. (mp)

Do sada pronađeni
posmrtni ostaci 10 žrtava
O mogućem postojanju masovne grobnice Upravu za zatočene i
nestale Ministarstva hrvatskih branitelja koja provodi iskapanja
obavijestio je Ogranak Hrvatskog domobrana Garešnica

U

z župnu crkvu sv.
Tome u Tomašici
mjesno je groblje, a
livada zarasla u šikaru ispod toga groblja danas je
mjesto istrage. Kako doznajemo
trenutačno su u tijeku iskapanja
koje provodi Uprava za zatočene
i nestale Ministarstva hrvatskih
branitelja zbog saznanja da je na
toj lokaciji masovna grobnica
žrtava iz Drugog svjetskog rata i
poslijeratnog razdoblja, a dosad
su ekshumirani posmrtni ostaci
deset osoba. Tu je informaciju
s fotografijom pronađenih posmrtnih ostataka (koju objavlju-

jemo uz ovaj tekst) na svojoj web
stranici objavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja, a više o tome
doznajemo i od predsjednika
Ogranka Hrvatskog domobrana
Garešnica Mirka Mihalinca po
čijim je saznanjima Ministarstvo
započelo s istraživanjem.
- Još 2014. godine podnijeli smo
zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom i na temelju tog
saznanja potkrijepljenog izjavama svjedoka započela su ova
istraživanja. O nalazu je obaviješteno Županijsko državno
odvjetništvo u Bjelovaru koje je
ishodilo nalog za ekshumaciju

Županijskog suda u Bjelovaru.
Pretpostavljamo da se radi o 30ak žrtava pripadnika Hrvatske
vojske koji su stradali u Drugom
svjetskom ratu i poraću. Suglasnost za iskapanja dala je i župna crkva sv. Tome u Tomašici i
biskupija. Nakon ovog slučaja
nadamo se da će se pokrenuti
iskapanja i na dvije lokacije na
području susjedne Općine Berek
– rekao nam je Mirko Mihalinac
te dodao da će posmrtni ostaci
biti obrađeni u Zavodu za sudsku
medicinu, a potom će biti odloženi u zajedničku grobnicu s dostojnim spomen obilježjem. (aš)
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17. ožujka trebalo biti svečano proglašenje najboljeg europskog stabla

Zbog koronavirusa svečanosti proglašenja naj EU stabla u Bruxellesu neće biti

Toga dana će
zasigurno biti
otkriven pobjednik,
ali možebitno
kakvom ‘on line’
svečanošću.
Do 23. veljače, ginko
Adam bio je treći.

S

posljednjim danom veljače završeno
je i glasanje u okviru ovogodišnjeg
natjecanja za Europsko stablo godine,
na kojemu je boje Hrvatske branio naš drveni ambasador ginko Adam iz Daruvara.
Podsjetimo, pravo natjecanja na europskoj
razini ostvario je pobjedom na domaćem
natjecanju. Rezultati europskog glasanje su
od 23. do 29. veljače sukladno pravilima postali tajni, no još 23. veljače je bilo poznato da
je Adam bio na trećem mjestu odmah iza
prvoplasiranog češkog Čuvara poplavljenog

sela i drugoplasirane ruske Usamljene topole. No, koje je u konačnici mjesto od 16
kandidata zauzeto, bit će poznato tek 17.
ožujka. Naime, za tada je u Bruxellesu bilo
najavljeno svečano proglašenje pobjednika,
no kako smo doznali od Spomenke Mlinarić,
ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, koja je daruvarskog ginka
kandidirala na natjecanje, prošloga je tjedna
ustanova primila poruku da se zbog koronavirusa odgađaju svi skupovi u Bruxellesu pa

tako i proglašenje.-Uglavnom do 17. ožujka
nećemo znati plasman, a u međuvremenu će
nas obavijestiti na koji će način s obzirom na
novonastale okolnosti biti održano proglašenje pobjednika. Moguće je i on-line-kaže S.
Mlinarić. Prema pravilima na nacionalnoj, ali
i europskoj razini na svečanost proglašenja
pozivani su predstavnici triju najbolje plasiranih stabala tako da su prema posljednje
poznatim rezultatima u Bruxelles trebali putovati i hrvatski predstavnici. S nestrpljenjem
čekamo 17. ožujka ! (mp)

Uzburkala se stranačka politika u Čazmi

GO HSS-a Čazme izašla iz HSS-a
N
akon što je Dinko
Pirak, još u siječnju
ove godine, poslao
otvoreno pismo Kreši Beljaku da odstupi s predsjedničke dužnosti stranke, ništa se
nije promijenilo pa je to bio povod da cijela Gradska organizacija Čazme izađe iz stranke, budući je njezin predsjednik ostao
i dalje, za čazmanske HSS-ovce
nepoželjni, Krešo Beljak.
Priopćenje, koje potpisuje gradonačelnik Dinko Pirak, član
Glavnog odbora u središnjici
stranke i potpredsjednik Županijske organizacije HSS-a,
donosimo u cijelosti:
– Iako sam član gotovo četvrt
stoljeća i kao takav obnašam
dužnost gradonačelnika Grada
Čazme već gotovo isto toliko
godina, zahvaljujući ponašanju
Kreše Beljaka, predsjednika
HSS-a, odlučio sam zajedno sa
300-ak članova Gradske organizacije HSS-a Čazma, izaći iz
jedne od najstarijih stranaka u
Hrvatskoj, stranke čija načela
sam prigrlio i podržavao svih
ovih godina. Djelovali smo
u skladu sa naukom njezinih
utemeljitelja, velikih hrvatskih
domoljuba, Antuna i Stjepana
Radića. Krešo Beljak nanio je
neizmjernu štetu ugledu Stranke kršenjem Statuta, svojim iz-

Kakav je dojam vijećnika?

javama u javnosti, ponašanjem
i karakterom. Apelirali smo na
njegovu savjest kao osobe da
odstupi i da prestane uništavati
stoljetnu haesesovsku tradiciju,
međutim, očito je da Beljak ili
nema savjesti ili morala kako bi
postupio ispravno. Nije ga briga niti za ugled Stranke niti za
ugled i želje njezinih članova.
Krešo vozi po svome i ne zanima ga ništa drugo već samo
poklonjeni saborski mandati
koji su mu obećani od strane
SDP-a. Zbog toga cijela Gradska organizacija Hrvatske seljačke stranke Čazma istupa iz
HSS-a kojeg vodi Krešo Beljak
te nastavljamo dalje djelovati
kroz drugi oblik nezavisne lokalne političke opcije. Radi toga
izražavamo duboko žaljenje, jer
smo neki u HSS-u proveli i po

30-ak godina. Čazmanski HSS
bio je jedna od najbrojnijih i najuspješnijih organizacija HSS-a u
Hrvatskoj. Naši apeli se ne čuju,
naše primjedbe ne prihvaćaju.
Stranka više nije ono za što smo
se zalagali nekad, ne prati nauk
svojih utemeljitelja, već se promijenila u neku novu tvorevinu
nepoznate sudbine i upitnih korijena. To definitivno više nije
Radićeva politika i ono što od
HSS-a očekuje narod. Budući da
ne podržavamo smjer u kojem
Krešo Beljak vodi HSS zajedno
sa njegovim društvom probranih podanika koji čine predsjedništvo stranke, istupamo iz
Beljakove stranke, a odlaskom
Kreše Beljaka i njegovih istomišljenika, svi naši članovi vratiti će
se u HSS. Održan je posljednji
Odbor HSS-a Čazme koji je

Nedeljka Bačani: – Radeći s ljudima na selu uvidjela sam njihove
potrebe koje nikako drugačije ne mogu riješiti nego učlaniti se u HSS i
da pomognem našim ljudima. HSS kao takav je riješio puno problema.
Gradonačelnik je uvijek imao otvorena vrata za sve nas, za sve naše
potrebe. Među prvima smo uveli pomoć novorođenoj djeci, među
prvima pomoć ljudima koji žive u staračkim jednočlanim obiteljima.
To je bilo učenje Stjepana Radića i to je najbliže mojim svjetonazorima,
pomoći bližnjem. U srcu smo i dalje ostali HSS-ovci i Stjepan Radić nam
je u srcu, zato teška srca izlazim, rekla je vijećnica Bačani.
Marijan Bertek: - Kroz povijest ova stranka bila je ponos i jedina
opcija. Danas smo došli na takve grane da je vrlo teška odluka na
nama koji smo dugo godina članovi – ostati ili izaći. Pokušali smo se
boriti, legalno smijeniti vodstvo koje je svakakvo, samo nije HSS-ovsko. Vrlo teška odluka je bila i meni, ali još bi teže bilo ostati nositi ovo
breme, ovu ljagu koju radi sadašnje vodstvo, rekao je vijećnik Bertek.
Marijana Habijančić: – Treća sam generacija članova HSS-a
u mojoj obitelji. HSS je za mene dio tradicije i vrlo važno u mojem
životu. Žao mi je što je došlo do toga, ali nažalost nemamo izbora.
Situacija u obitelji je postala nesnošljiva i vrijeme je da dijete ode od
roditelja, što ne znači da se neće vratiti.. Imali smo većinu u Vijeću i
vjerujem da ćemo ostati složni bez obzira kako se zvali. I dalje ćemo
širiti vrijednosti HSS- a bez obzira pod kojim imenom, – kazala je
vijećnica Habijančić.
Što će se dalje događati s bivšim čazmanskim HSS-ovcima, sada
nezavisnim vijećnicima i hoće li se Gradska organizacija ponovo
vratiti u isti HSS ako Krešo Beljak odstupi, tek će se vidjeti.

pokazao složnost svih članova
i JEDNOGLASNO je usvojena
odluka o napuštanju Beljakovog
HSS-a. Djelovati ćemo i dalje u
istom sastavu, sa istom snagom
i još većom voljom za dobrobit
našega kraja i naših građana.
Gradonačelnik, dužnosnici i
naši vijećnici u čazmanskom

Bivši HSS-ovi vijećnici ostaju u Gradskom vijeću kao nezavisni
Budući da je i šest vijećnika HSS-a u čazmanskom Gradskom vijeću izašlo iz stranke pitali
smo gradonačelnika, kakav je njihov status i
daljnjem sudjelovanju u donošenju važnih odluka za Grad. Donosimo i izjave nekih gradskih
vijećnika koji su izašli iz HSS-a.
– HSS ima šest gradskih vijećnika i imamo
najveći broj mandata u gradskom vijeću i sa

svih šest vijećnika izlazimo iz stranke. Tu je
oko 300 naših članova koji nam daju potporu. Gradska organizacija Čazme bila jedna od
stožernih u stranci. HSS u ovom gradu nikad
nije izgubio lokalne izbore. Dakle, uvijek pobjeđujemo pa i ja kao gradonačelnik uvijek u
prvom krugu. Zašto? Zato jer nam građani daju
povjerenje, jer misle da to dobro radimo, ali

dajemo si pravo da i kritiziramo ono što nije
dobro. Iza mene stoje ljudi , svaki dan gledam
im u oči i nema nikakvih igara kojima su političari skloni. Mi želimo i dalje voditi ovaj grad
u dobrom smjeru, bez ikakvih političkih špekulacija i kalkulacija, najavio je Pirak.
Na fotografiji desno: Dinko Pirak,
gradonačelnik Grada Čazme

Gradskom vijeću djelovat će i
dalje za dobrobit našeg kraja u
kojem živimo, naveo je u objavi
za medije Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme, bivši
predsjednik GO HSS-a Čazme,
potpredsjednik Županijske organizacije HSS-a i član Glavnog
odbora HSS-a.  Franjo Jagatić
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Aktualno
Poginuo pod kotačima
traktora u vlastitom dvorištu
Prošloga je četvrtka u nesretnom slučaju u dvorištu obiteljskog imanja u Šupljoj Lipi, poginuo 86-godišnji mještanin
tog končaničkog naselja. Naime, 86-godišnjak je u dvorištu
pilio drva cirkularom zakvačenim za traktor. U jednom je
trenutku traktor krenuo unatrag te je 86-godišnjak pao, a
zadnji kotač traktora je prešao preko njegovih prsa i djela
glave. Nažalost, zbog preteških ozljeda starac je na mjestu
događaja preminuo. (mp)

Crne vijesti s naših prometnica
Brzina i alkohol opet su bili glavni uzrok većine prometnih nesreća

Prometna nesreća s najgorom posljedicom u Čazmi

Preminuo 25-godišnjak

 U šumi nedaleko Garešnice

Šumari iskopali minobacačku
granatu iz II. Svjetskog rata
Djelatnici Hrvatskih šuma na području Garešnice prošloga su
četvrtka u šumskom predjelu Martinska pokraj Garešnice izrađujući put radnim strojem iskopali neeksplodiranu granatu. Na
mjesto događaja je izašao policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu koji je utvrdio da je riječ o minobacačkoj granati
kalibra 82 milimetra, zaostaloj iz Drugog svjetskog rata. Minu
je na mjestu pronalaska kontrolirano uništio budući da nije bila
pogodna za transport. (mp)

 Afganistanci nelegalno u Bjelovaru

‘Slijepo’ doputovali iz Srbije i u
Bjelovaru iskočili iz kamiona
Policija je prošle srijede u Bjelovaru privela dvojicu migranata
koji su u grad doputovali u kamionu srpskih registarskih pločica.
Naime, oni su, iskoristivši nepažnju vozača prije graničnog prijelaza s Hrvatskom, tajno se ukrcali u tovarni prostor kamiona
koji je iz Srbije doputovao u Bjelovar u krug tvrtke Sedlić, gdje
su iznenada iskočili iz tovarnoga prostora kada se vozilo zaustavilo. Kako se ispostavilo riječ je o dvojici Afganistanaca, koje
je policija uhitila te utvrdila da su nezakonito ušli i nezakonito
borave u Republici Hrvatskoj. U policiji su potvrdili da to nije
prvi slučaj nelegalnog dolaska migranata u Bjelovar. Kako doznajemo, još u svibnju prošle godine na isti način, skrivanjem u
kamionu, u krug jedne druge bjelovarske tvrtke ušla su četvorica Afganistanca. U kamion su ušli iskoristivši trenutak kada
je vozač kamiona također srpskog prijevoznika prije prelaska
granice odmarao. (mp)

 Sjeverna bjelovarska obilaznica

Pijan pretjecao preko pune crte i
završio na krovu u jarku
U četvrtak 27. veljače oko 19.55 sati na sjevernoj bjelovarskoj
obilaznici u prometnoj je nesreći ozlijeđen 32-godišnji vozač. On
je Peugeotom s 1,53 promila alkohola u krvi prolazeći raskrižje
s cestom za Gornje Plavnice počeo pretjecati na dijelu kolnika
označenim punom crtom, ali nije uspio bez posljedica vratiti
se na svoj kolnički trak. Tako je zadnjim desnim dijelom svog
udario u prednji bok teretnog automobila stranih registarskih
oznaka koji je pretjecao. Nakon udara osobni automobil je sletio u putni jarak u kojemu se zaustavio prevrnut na krov. Zbog
zadobivenih ozljeda 32-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu
Bjelovar, a protiv njega je podnijet optužni prijedlog. (mp)

U

petak je od posljedica
prometne nesreće u
Čazmi preminuo 25-godišnji motociklist.
Upravljajući motociklom Ulicom Franje Vidovića brzinom
neprilagođenom osobinama
ceste i gustoći prometa te zbog
naglog kočenja prešao je na lijevu stranu kolnika. Udario je u

zadnji lijevi bočni kraj osobnog
automobila kojim je upravljala
31-godišnja vozačica ispred njega u istom smjeru, ali je u trenutku nesreće skretala ulijevo
na kolni ulaz.
Nakon udara motociklist je pao
i podletio pod osobni automobil i zadobio ozljede opasne po
život. Prevezen je u Opću bol-

nicu Bjelovar gdje je od ozljeda
preminuo.
O događaju bit će podnijeto
posebno izvješće Općinskom
državnom odvjetništvu u Bjelovaru. 25-godišnjak je treća
poginula osoba u prometnim
nesrećama ove godine na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske. (mp)

Vozio brzinom trostruko većom od dopuštene

Lokalnom cestom vozio 163 km/h!
Dobit će prijavu koja mu jamči kaznu od 10 000 do 20 000 kuna i
zabranu upravljanja vozilima B kategorije tri mjeseca

I

ako zvuči nevjerojatno da se takvom brzinom
netko može kretati lokalnim prometnicama, policijska je kamera dokazala da je brzina kojom
se bezobzirni vozač kretao Garešnicom protekloga vikenda stvarna. Naime, na dijelu prometnice s
dozvoljenom 50 km/h, vozač je upravljao brzinom
od čak 163 km/h ! Tako će vlasnik vozila na kućnu
adresu dobiti prekršajnu prijavu koja mu jamči kaznu od 10 000 do 20 000 kuna i zabranu upravljanja
vozilima B kategorije tri mjeseca, a moguća je i kazna zatvora od 60 dana te šest negativnih prekršajnih
bodova. Taj je bezobzirnik jedan od ukupno 252

vozača koji su protekloga vikenda počinili prekršaje. Još je čak 197 vozača prekoračilo dozvoljenu brzinu kretanja, a 10 vozača je bilo alkoholizirano, pri
čemu je najviše, 1,65 promila alkohola u krvi imao
51-godišnjak zaustavljen u Ulici Ljudevita Gaja u
Daruvaru. Osam vozača nije koristilo sigurnosni
pojas, dok ih je devet nepropisno koristilo mobitel u vožnji. U akciji pojačanog nadzora policije, u
kojoj je fokus bio nadzor prekršaja takozvanih četiriju ubojica, koji su najčešći uzročnici prometnih
nesreća s najtežim posljedicama, još je 27 vozača
kažnjeno za ostale prometne prekršaje. (mp)

S 2,18 promila upravljao biciklom
U ponedjeljak 2. ožujka u 17.10 sati policijska je
ophodnja u Ulici kralja Zvonimira u Grubišnom
Polju zaustavila poprilično veselog biciklistu, koji
je dvokotačnim vozilom upravljao poprilično ‘pod
parom’.

Naime, utvrđeno je da je 32-godišnjakovim žilama kolala krv zasićena koncentracijom alkohola
od 2,18 grama po kilogramu. Zbog prekršaja je
isključen iz prometa te mu je uručen obavezni
prekršajni nalog. (mp)
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Akcija upisa u registar Zaklade Ana Rukavina

Grubišnopoljci mogu u registar
darivatelja krvotvornih stanica

I

z Zaklade Ana Rukavina, koja sustavno radi
na proširenju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica
izvijestili su da će u četvrtak 26. ožujka od 11 do
13 sati u Grubišnom Polju na drugom katu zgrade gradske vijećnice na Trgu bana Josipa Jelačića
održati akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.
Akcija u Grubišnom Polju održat će se na inicijativu Udruge mladih „Grubiša“ kako bi se pomoglo
oboljelima u potrazi za podudarnim darivateljem.
Svi zdravi građani od 18 do 40 godina starosti
mogu se upisati u Hrvatski registar.

– Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanje uzorka krvi
za HLA tipizaciju kojim se utvrđuju antigeni tkivne snošljivosti. Upis je prvi korak koji je potrebno
ispuniti kako bi se pomoglo teško oboljelima od
akutne i kronične leukemije, limfoma te bolesnika
s teškim oštećenjem koštane srži diljem svijeta –
poručuju iz Zaklade.
Posljednji puta su građani Grubišnoga Polja imali
priliku upisati se u registar dobrovoljnih krvotvornih matičnih stanica Zaklade Ana Rukavina
u studenom davne 2007. godine u Gradskom
društvu Crvenoga križa.
Michael Palijan

Končaničko Općinsko vijeće donijelo važne odluke:

Po prvi puta donijeli program
poticanja poduzetništva
vrijedan 50 000 kuna
Skupština Udruge hrvatske policije
branitelja Pakrac – Lipik podružnice Čazma

Nedovoljno se publicira uloga
policije u Domovinskom ratu
Čazmanska podružnica broji pedesetak redovnih članova većinom bivših i sadašnjih policijskih službenika redovnog i pričuvnog sastava uglavnom Policijske postaje Čazme (Čazme,
Ivanske i Štefanja), ali i branitelja organizacijskih i formacijskih
dijelova MUP-a. Na najvažnije aktivnosti podsjetio je predsjednik Podružnice Mladen Furmek. Aktivnosti su uglavnom bile
usmjerene na obilježavanje godišnjica i događaja iz Domovinskog rata. Tako su pripadnici te udruge u Pakracu prisustvovali
obilježavanju početka Domovinskog rata, u Glini početka oružanog otpora agresoru u Siraču počasti i sjećanju na poginule
policajce Željka Cindrića iz Ivanske i Ivice Filkovića pripadnika
Omege. Prisustvovali su vojno redarstvenom hodočašću u Mariji Bistrici, posjet herojskom Gradu Vukovaru kao i u drugim
prigodama zajedno su nastupali s pripadnicima čazmanske Hvidre. Bilo je tu još i sportskih natjecanja te aktivnosti na lokalnoj
razini, poput planinarske kotlijade uz Dan grada Čazme. Čulo se
i kako je uloga policajaca nedovoljno prisutna u publikacijama
koje opisuju Domovinski rat u kojemu su u počecima policajci
bili posebno važna komponenta. Taj nedostatak treba otkloniti
u sljedećim objavama, poput one koja se već priprema u Pakracu. Predsjednik Furmek najavio je želju za proširenje suradnje
s pripadnicima policije u Daruvaru te zahvalio Gradu Čazmi
na novčanoj potpori a Osnovnoj školi u Čazmi uručit će se Zahvalnica za česte usluge prijevoza školskim kombi vozilom. Rad
čazmanske Podružnice pohvalili su predstavnici matične Udruge
Pakrac – Lipik, udruge iz Gline a na pomoć i dalje mogu računati
od čazmanske Hvidre, rečeno je na Skupštini održanoj u prošlu
subotu u Čazmi. 
Franjo Jagatić

Lani osnovan Komunalac Končanica novim odlukama vijeća od
sada preuzima većinu komunalnih aktivnosti na području općine

V

ijeće Općine Končanica na sjednici prošloga
četvrtka između ostalih
je donijelo dvije važne odluke.
S obzirom na to da je postojao
interes Općina je po prvi puta
donijela Program poticanja
poduzetništva na svom području, blagodati kojega će moći
koristiti postojeći i novi mikro
i mali poduzetnici te obrtnici
i slobodna zanimanja sa sjedištem ili poslovnom jedinicom
na području Končanice.
Program donosi dvije mjere: poticanje zapošljavanja i poticaje
za početak obavljanja registrirane djelatnosti.
Naime, za svakog novozaposlenog poduzetnici ili obrtnici ostvarit će 5000 kuna, dok će isto
toliko ostvariti i za otvaranje
nove tvrtke, obrta ili slobodnog
zanimanja. Kako doznajemo
dvije mjere će moći i kombinirati. Ovogodišnjim je Proračunom za tu svrhu rezervirano
50 000 kuna, no bude li interesa
nije isključeno povećanje iznosa
rebalansom Proračuna tijekom
godine. S obzirom na to da na
području općine postoji šezdesetak tvrtki odnosno obrta,
zasigurno je da će nove mjere,

za koje će uskoro biti raspisan
i javni natječaj, zainteresirati
kako njih tako i potencijalne
nove poduzetnike i obrtnike.
Općinsko je vijeće s nekoliko
odluka formalno u rad pustilo
tvrtku Komunalac Končanica.
Naime, s obzirom na odredbe
Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji onemogućuje da
se aktivnosti iz područja komunalnih usluga provode putem
jedinstvenog upravnog odjela,
lani je osnovana tvrtka, kojoj
je novim odlukama osiguran
rad. Dok će prikupljanje komunalnog otpada i dalje obavljati

daruvarski Darkom, končanički
Komunalac će od sada obavljati poslove održavanja i građenja komunalne infrastrukture
poput održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina na
kojima nije dopušten promet
motornim vozilima, građevina
odvodnje oborinskih voda, zelenih površina, društvenih domova, groblja i drugog te usluge
ukopa pokojnika.
Time je i dio imovine koji je do
sada bio u vlasništvu Općine
prenijet u vlasništvo nove komunalne tvrtke.

Michael Palijan
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HDZ BBŽ Snažna potpora timu „Odvažno za Hrvatsku“

Andrej Plenković i njegov tim g
jačanja HDZ-a, razvoja i napret
„Na svojoj smo koži najbolje osjetili kako je izgledala unutarstranačka demokracija dok su na pozicijama tajnika
stranke i međunarodnog tajnika bili Milijan Brkić i Miro Kovač. Demokracija i promjene koje nam oni nude nama u
BBŽ ne trebaju i mogu reći samo ne ponovilo se!“ - poručio je koordinator Plenkovićevog tima za BBŽ Miro Totgergeli

P

o drška aktualnom
predsjedniku Hrvatske
demokratske zajednice premijeru Andreju
Plenkoviću i njegovom timu na
predstojećim unutarstranačkim
izborima u HDZ-u, kad je u pitanju članstvo s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, čini
se, uopće nije upitna. Na takav
zaključak upućuje razvoj događaja od prošlog tjedna u kojem
su Bjelovarsko-bilogorsku županiju pohodila oba tima koja se
međusobno nadmeću u borbi
za poziciju stranačkog vodstva.
Lokalnom članstvu u Bjelovaru
prva se predstavila „opcija za
promjene“ i to u krnjem sastavu.
Predvodio ih je kandidat za
predsjednika Miro Kovač, a s
njim su još bili i dvojica od trojice kandidata za potpredsjednike stranke Tomislav Tolušić i
Davor Ivo Stier.
U bjelovarskom hotelu Central
u srijedu navečer došlo ih je poslušati 80-tak ljudi među kojima
čak nisu svi bili ni članovi stranke. Sutradan na istom mjestu
bjelovarskom članstvu svoj program pod geslom „Odvažno za
Hrvatsku“ predstavio je aktualni
predsjednik Andrej Plenković, a
s njim su bili i svi članovi njegovog tima, kandidat za zamjenika

Kandidatkinja za potpredsjednicu stranke Zdravka Bušić o današnjoj poziciji HDZ:

Da je danas predsjednik Tuđman živ HDZ bi, vjerujte mi,
bio točno na poziciji na koju ga pozicionira Andrej Plenković
-Dragi prijatelji sigurna sam da se mnogi od
vas sjećaju onih dana 90-tih i svega što se
tada događalo. Ja sam od prvog dana bila uz
predsjednika Tuđmana, bila sam pročelnica
njegovog Ureda, u stranci sam od 1989. godine i dobro znam koliko je za snagu naše
stranke važno zajedništvo i okupljanje koje
je ostvario i njegovao predsjednik Tuđ-

predsjednika, aktualni ministar
hrvatskih branitelja Tomo Medved te svo četvoro kandidata
za potpredsjednike, aktualni
ministar prometa Oleg Butković, predsjednik HDZ-ovog
saborskog kluba Branko Bačić,
državna tajnica u Ministarstvu

man. Danas su druga vremena ali bilo naše
stranke je i danas isto i zato HDZ mora imati
ljude koji znaju i koji osjete bilo vremena u
kojem živimo. Danas mnogi pričaju o poziciji HDZ i o tome gdje bi on bio da je pokojni
predsjednik živ. Ne vjerujete u te priče jer
da je danas predsjednik Tuđman živ, HDZ bi
vjerujte mi bio točno na poziciji na koju ga

vanjskih i europskih poslova
Zdravka Bušić i župan Osječko-baranjske županije Ivan
Anušić.
Za njihovog predstavljanja dvorana bjelovarskog hotela pa čak i
predvorje su bili pretijesni da bi
primili sve koji su ih željeli vidje-

pozicionira Andrej Plenković – poručila je
uz ostalo kandidatkinja za potpredsjednicu
stranke Zdravka Bušić pozivajući članstvo u
Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
da vodeći računa o potrebnom zajedništvu
povjerenje i glas daju dosadašnjem i budućem predsjedniku Andreju Plenkoviću i njegovom timu.

ti i čuti. Da Plenković i njegov po
svemu sudeći pobjednički tim
mogu računati na značajnu podršku bjelovarsko-bilogorskog
članstva moglo se naslutiti već
tijekom nedavno provedenog
prikupljanja potpisa za kandidature.

Naime, koordinator Plenkovićevog tima za Bjelovarsko-bilogorsku županiju predsjednik
Županijske organizacije HDZ-a BBŽ-a saborski zastupnik
Miro Totgergeli sa suradnicima u dva tjedna na prostoru
županije za kandidature svih u
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garancija su
tka Hrvatske

timu „Odvažno za Hrvatsku“
prikupio je ukupno oko 13000
potpisa. Za kandidaturu samog
Plenkovića prikupljeno je 2346,
a i za svakog od kandidata pojedinačno preko 2000 potpisa

što je osjetno više od prvotno
planiranih. Te brojke potvrđuju
da skupljači potpisa nisu žalili
truda, no to je tek prvi korak
jer kako je to na predstavljanju
naglasio i sam Totgergeli, s istim

žarom sve bi trebalo ponoviti i
na izborima u nedjelju 15. ožujka jer tek nakon pobjede Plenkovićevog tima će se moći reći
da su svi zajedno odradili dobar
posao.
U takav ishod Totgergeli ne
sumnja ni najmanje, a za takav
stav ima i jake razloge.
- Mi ovdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županije smo na svojoj
koži najbolje osjetili kako je izgledala unutarstranačka demokracija dok su na pozicijama
tajnika stranke i međunarodnog tajnika bili Milijan Brkić i
Miro Kovač. Svi još dobro pamtimo kako su se tada raspuštale
gradske organizacije, a sve je
kulminiralo unutarstranačkim
izborima za mladež HDZ kada
je od 19 skupština poništeno
njih čak 11. Takve demokracije
i takvih promjena nama u Bjelovarsko-bilogorskoj županije
ne treba i mogu reći – ne ponovilo se – kazao je Totgergeli
podsjećajući da je takvo vođenje
stranke na kraju završilo rušenjem vlastite vlade nakon čega
je na čelo stranke došao Andrej
Plenković i njegovim dolaskom
sve se za HDZ počelo mijenjati
na bolje.
– Stoga mi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji znamo što nam
je činiti 15. ožujka i zato vas sve
pozivam da izađemo u nedjelju
na izbore i damo svoj glas Andreju Plenkoviću i njegovom
timu – zaključio je Totgergeli.
Nakon njega članstvu su se redom obraćali kandidati za pop-

tredsjednike stranke Oleg Butković, Zdravka Bušić, Branko
Bačić i Ivan Anušić te potom i
kandidat za zamjenika predsjednika Tomo Medved i svi odreda
govorili o postignućima vlade i
stranke pod vodstvom Andreja
Plenkovića.
Upravo rezultati i postignuća
vlade najbolje govore o njegovoj uspješnosti kao premijera
ali i predsjednika stranke te je,
kako su svi u svojim izlaganjima naglasili, utoliko i logično na
predstojećim unutarstranačkim
izborima dati podršku njemu i
njegovom timu jer to je garancija daljnjeg jačanja stranke te
razvoja i napretka Hrvatske.
Potom se članstvu obratio i
sam Andrej Plenković te predstavljajući još jednom svoj tim
obrazložio zašto zavrijeđuju
povjerenje i podršku članstva
za još jedan mandat u vođenju
stranke i države.
– Upravo ovako posloženi predstavljamo sve profile članica i
članova HDZ-a,i geografski i
svojim svjetonazorom i svojim
angažmanom i željom da doprinesemo osobno jednom jedinstvenom smjeru stranke i toje
ono što nas povezuje – kazao
je Plenković i dodao da je program koji su napravili temeljen
na postignućima koje su vlada
i stranka napravile u protekle
četiri godine. Nadalje je kazao
kako nema ni jednog elementa u
kojem njegova vlada nije napravila iskorak naprijed,od zaštite
nacionalnih interesa, digniteta

Domovinskog rata do iskoraka u gospodarstvu, smanjenju
ukupne zaduženosti, rastu BDP-a, rastu plaća do povećanja
iskoristivosti fondova Europske
unije, iskoraka u reginalnom razvoju pa i demografiji.
– Sve ovo govorim jer znam koliko se trudimo, koliko ulažemo
i koliko smo imali tema koje nismo planirali u našem programu, a pale su nam na stol. Svi
kosturi iz ormara hrvatske ekonomske tranzicije su nama došli ponovo na stol. Ne plaćemo
nego ih rješavamo jedan po jedan, vodeći računa o državnom
proračunu, radnim mjestima i
budućnosti svih nas, budućnosti
cijelog naroda. Stoga vjerujući u
ovaj tim, doprinos svojih kolega,
zahvalni za vaš dolazak, zahvalni za vaše potpise koje ste skupili cijenili bismo vašu podršku
15. ožujka kao poticaj i potporu
HDZ-u da zajedno pobijedima
na parlemantarnim izborima
ove godine - zaključio je Plenković uz snažan pljesak potpore
svih okupljenih.
Svoj program Plenković je prije
Bjelovara istog dana predstavio i
članstvu u Garešnici, Daruvaru i
Grubišnom Polju gdje je također
dobio svesrdnu potporu kako za
program tako i za odabir tima.
Stoga je za pretpostaviti da će
ove nedjelje 15. ožujka Andrej
Plenković i njegov tim što se
Bjelovarsko-bilogorske županije
tiče ostvariti uvjerlljivu pobjedu
i sve drugo bilo bi ogromno iznenađenje.

Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ Tomo Medved o najvećem izazovu u svom resoru:

Nakon tri i pol godine napora uspjeli smo ispraviti izvrnuti odnos društva
prema temeljima Hrvatske, a to su Domovinski rat i hrvatski branitelji
-Rezultati koje je ostvarila ova vlada a koji su vidljivi u
svakom resoru su ujedno obveza da osmislimo nastavak
novih modela i postizanje još viših standarda za dobrobit
našega društva i našega naroda. Želim posebno izdvojiti
resor u kojem ponosno obnašam ministarsku dužnost
i zahvaliti svim braniteljskim udrugama jer postignute
rezultate ne bismo ostvarili bez partnerskog odnosa s
jedne strane s udrugama iz Domovinskog rata i s druge strane bez potpore svih članova vlade, a poglavito

potpore predsjednika Andreja Plenkovića – kazao je
kandidat za zamjenika predsjednika ministar hrvatskih
branitelja Tomo Medved dodajući da je najveći izazaov u
protekle tri i pol godine bio ispraviti izvrnuti odnos društva prema hrvatskimbraniteljimai Domovinskom ratu. –I
uspjeli smo dragi prijatelji nakon tri i pol godine napora
uspostaviti ozračje društva gdje se na odgovarajući način
vrednuju Domovinski rat i hrvatski branitelji – poručio
je Medved napominjući da je puno pokazatelja što je

učinila ova vlada u odnosu prema temeljima Hrvatske
a to su Domovinski rat i hravatski branitelji. Medved je
još kazao da tim „Odvažno za Hrvatsku“ ima viziju i jasno zna u kojem pravcu treba nastaviti voditi Republiku
Hrvatsku te uputio jasnu poruku. –Stoga je moj poziv
prema vama da izađete 15.ožujka na izbore i povjerenje
date timu „Odvažno za Hrvatsku“ jer će taj tim nastaviti
podizati standarde i kvalitetu života hrvatskog naroda
– zaključio je Medved.
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Imate li dobru poslovnu ideju i vjerujete kako je
možete realizirati?
Do 17. travnja prijavite je na natječaj za najbolji Startup i ostvarite je sa 100 tisuća kuna nagrade

Najbolji startup

Za najbolju projektnu
ideju nudimo

Podsjetimo

Lani 100 tisuća kuna osvojio
Goran Pauška sa sustavom za
nadzor specijalnih vozila
Drugo izdanje „Startupa 2019.“ donijelo je opet puno vrlo dobrih
poslovnih ideja, a komisija sastavljena od 11 uglednih poslovnih
ljudi i stručnjaka imala je težak zadatak kako odabrati pobjednika. Nagradu od 100 tisuća kuna osvojio je Goran Pauška za
svoj Sustav nadzora stanja specijalnih vozila. Uz nagrađenog
Paušku u finalu su se još našli Denis Vaštag sa svojom idejom za
Osnivanja laboratorija za ispitivanje i verifikaciju medicinskih
uređaja, Franjo Bijelić s idejom 3D printanja keramičkog posuđa, Lika Kraljić s izradom personaliziranih sjenila rasvjetnih
tijela korištenjem naprednih tehnologija FDM 3D ispisa i Alen
Kovačević s internetskom platformom ”IzvoliHvala”

Na prvom natječaju pobijedio
Vedran Presečki sa posebnom
spravom za trčanje
Kad je Grad Bjelovar 2018. raspisao prvi natječaj, prijavilo se
ukupno 26 projekata za ”Bjelovar Startup“. Za vrijednu nagradu
pristigle su prijave ne samo iz Bjelovara, već iz gotovo cijele
države, od Zagreba, Čakovca, Osijeka… U komisiji za izbor najbolje projektne ideje bili su uspješni poduzetnici i ljudi bliski
gospodarstvu, Saša Cvetojević, Hrvoje Prpić, Davorin Štetner
(CRANE), Vladimir Ferdelji, Esad Čolaković (HUM-CROMA),
Tajana Kesić Šapić (HGK), Edin Hodžić (IN2), Danijela Sokolić,
(Ekonomski fakultet Rijeka), Zrinka Puharić (Veleučilište u Bjelovaru), Vedran Vujčić (Zagrebačka banka), Igor Topljak (Erste
& Steiemarkische banka) i Danijel Baruškin (HPB).Od pristiglih
prijava odabrano je pet finalista, a na prvom Startup pobijedio
je Vedran Presečki iz tvrtke Ferrodus s poduzetničkom idejom
bezmašinske fitnes sprave za trčanje s feroodus kočnicom. Ova
jedinstvena sprava za trčanje postala je vrlo traženi proizvod te
ove sprav iz Bjelovara pronalaze korisnike diljem svijeta.

100 tisuća kuna

Imate mjesec dana za pokazati kako imate proizvod s kojim ćete
osvojiti tržište. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i
fizičke osobe bez obzira na lokaciju, vrstu ideje, dob ili neke druge
ograničavajuće faktore

G

rad Bjelovar će sljedeći tjedan u suradnji s Tehnološkim parkom Bjelovar organizirati treću godinu zaredom izbor
za najbolju projektnu ideju „Najbolji
Startup“. I ove godine nagrada je 100 tisuća kuna
koju dodjeljuje Grad Bjelovar. Svi prijavljeni kandidati, uz evaluaciju ideje, preporuke za poboljšanje, dobit će i kratke cikluse edukacija i besplatno
savjetovanje tijekom 2020. godine.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne
i fizičke osobe bez obzira na lokaciju, vrstu ideje,
dob ili neke druge ograničavajuće faktore, uz uvjet
da se nagrada može efektuirati tek nakon što se
osnuje startup, odnosno inkorporira u odgovarajuću pravnu osobu na području Grada Bjelovara.
Samo predstavljanje ovogodišnjeg natječaja bit
će u pogonu prošlogodišnjeg pobjednika Gorana

Pauške i njegove tvrtke Autodiagnostik. Natječaj će biti otvoren do 17. travnja, a prosudbeno
povjerenstvo kojeg čine predstavnici Veleučilišta
u Bjelovaru, CRANE-a, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, Udruženja
obrtnika, Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u
Rijeci te predstavnici poslovnih banaka (Erste i
Zagrebačka banka) odlučit će o pet najboljih ideja
29. travnja.
Među pet najboljih bit će odabran i osvajač ove
vrijedne i za širenje poslovanja izuzetno motivirajuće nagrade. Ova nagrada i izbor najboljeg
startup-a jedna je od osam mjera Grada Bjelovara
u sklopu potpora za razvoj poduzetništva, a ove
godine Grad je u svom proračunu osigurao dva
milijuna kuna za potpore te se natječaj za ostale
mjere očekuje sredinom travnja.
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Ono što je u većini razvijenih zemalja normalno,
kod nas je još u povojima
U Hrvatskoj je Bjelovar predvodnik projekta transparentnosti i otvorenosti

U Bjelovaru održana konferencija o transparentnosti

Tri jedinice na lokalnoj razini na
korupcije, nego u zadnjih tridese
Razgovaralo se o otvorenosti proračuna, percepciji javnosti i
privlačenju investicija

U

utorak je Grad Bjelovar bio domaćin konferencije „Kako transparentnost utječe na
razvoj poduzetništva“ koju je u
partnerstvu organizirao zajedno
s Večernjim listom i Poslovnim
dnevnikom. Konferencija se održala pred prepunom dvoranom
Kulturnog i multimedijskog centra u Bjelovaru. Među brojnom
publikom bilo je i dosta poduzetnika koji su iz prve ruke željeli saznati o planovima projekta
transparentnosti u tijelima javne
uprave te kako će se to odraziti
na njihovo poslovanje.
Zamišljena je da se kroz predavanja, prezentacije, intervjue i
panel diskusije sazna puno više
o utjecaju transparentnosti, ali i
na praktičnim primjerima, njezinom utjecaju na poduzetništvo. Sudjelovali su predsjednik
Udruge poreznih obveznika
Lipa Davor Huić, partnerica u
Odjelu poreznih savjetovanja
tvrtke Deloitte Helena Schmidt, predsjednik HUP-a Ivan
Bračić, Božo Zeba iz Središnjeg
državnog ureda za razvoj digitalnog društva, direktor tvrtke
UVI Play Marko Komerički,
načelnica Općine Omišalj Mirela Ahmetović, voditelj bjelovarskog ureda tvrtke Serengeti
Robert Blažek i direktorica Tehnološkog parka Bjelovar Ivana
Jurković Piščević. U ime Grada
Bjelovara na konferenciji su u
sudjelovali gradonačelnik Dario Hrebak te njegov zamjenik
Igor Brajdić. Moderatori panela i tribine bili su glavni urednik
Poslovnog dnevnika Vladimir
Nišević te urednik na Al Jazeeri
Saša Ćeramilac. Pozdravljajući
sve prisutne gradonačelnik Dario Hrebak napomenu je kako
je organizacija ovakve jedne

konferencije snažna poruka
da je Grad Bjelovar oslobođen
svakog oblika korupcije. Sve je
jasno, javno vidljivo i građani
imaju pravo znati kako se troši
njihov novac.

Bjelovar prvi
u Hrvatskoj
krenuo u projekt
transparentnosti
Kad je preuzimanjem dužnosti
prije nešto više od dvije godine
nova gradska vlast najavila kako
će otvoriti potrošnju proračunskih sredstava i javnosti dati na
uvid i potrošnju svakog zaposlenika Gradske uprave, mnogi su
u to sumnjali. Da je ta namjera
itekako ozbiljna pokazalo se
vrlo brzo – putem aplikacije na
mrežnim stranicama Grada vrlo
se lako mogu pronaći svi podaci.
Bjelovar je prvi u Hrvatskoj pokrenuo ovakvu otvorenost potrošnje gradskog novca. Upravo
o potrošnji novca, ali i poreznim
davanjima, na konferenciji je govorila Helena Schmidt, jedna od
stručnjakinja poreznog sustava.
Napomenula je kako je porezna
politika često podložna promjenama koje možda i ne daju očekivane rezultate. Za primjer je uzela
paušalno oporezivanje obrtnika,

ali i turističkih ležajeva. Upravo je
ta dva primjera navela kao možda
nedovoljno pravedno razvijena
modela, jer je cilj da porezna politika ipak u sebi ima dozu pravednosti. Na konferenciji je govorio
i Davor Huić iz Udruge poreznih
obveznika Lipa. On je govorio o
trošenju javnog novca i provedbi
strukturnih reformi te jesu li one
doista u službi građana. Osvrnuo
se kako javnost samo u zadnjih
nekoliko mjeseci svjedoči nizu
afera ljudi u politici koji su javni
novac na neki način privatizirali,
odnosno, s njime nisu upravljali
odgovorno i transparentno. Zaključio je kako je ta netransparentnost vidljiva i na lokalnoj, ali
i na nacionalnoj razini. Istaknuo
je kako je transparentnost važan
alat u demokratičnosti društva jer
ona omogućava građanima uvid
kako se troši njihov novac, ali im
tada daje i mogućnost da na izborima sankcioniraju sve ono loše
što su uočili. Za dobar primjer
naveo je Svetu Nedjelju i Omišalj
koji su na dobrom primjeru Bjelovara krenuli istim putem.
Iz Omišlja je na konferenciji bila
načelnica Općine Mirela Ahmatović koja je na panel diskusiji
govorila na koji je način projekt
transparentnosti zaživio na njihovom području:

Transparentnost i u sportske klubove

SOM sport aplikacijom moći
će se vidjeti kako troše novac
Prošlotjednim potpisivanjem ugovora između gradonačelnika Daria
Hrebaka i Lorenza Gašparića iz tvrtke Fotis Labor stvoreni su preduvjeti za uvođenje SOM sport aplikacije kojju je napravila ta tvrtka.
Aplikacija će omogućiti uvid u realnom vremenu u potrošnju namjenskih sredstava koje Grad izdvaja za sport. Na taj način provest će se
transparentnost u svim sportskim klubovima Sportske zajednice
(sk)
Grada Bjelovara. 

– Kad smo saznali za primjer
Grada Bjelovara odlučili smo
ga slijediti. Žalosti nas što nas
nitko u Hrvatskoj, osim Svete
Nedjelje, nije slijedio, ali vjerujem kako će se to ubrzo promijeniti. Ovaj projekt više nije nešto
novo, on je zapravo nešto normalno što se podrazumijeva u
civiliziranoj zemlji. Mislim kako
je vrijeme da Hrvatska postane

civilizirana zemlja u kojoj će se
program transparentnosti uvesti ne samo u sve lokalne jedinice, već i u sve javne službe. Želja
nam je da uz ovaj oblik koji provode Bjelovar i Omišalj uvede
se i transparentnost postupka
javne nabave kako bi mogli reći
da smo napravili veliki korak u
suzbijanju korupcije u Hrvatskoj –zaključila je Ahmetović.
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Kao primjer može poslužiti iskoristivost Europskih fondova u kojima su sredstva
s ugovorenih 400 tisuća kuna u 2012. godini narasla na 140 milijuna kuna u zadnje dvije godine

apravile su više u borbi protiv
et godina svi političari zajedno

Transparentnost
utječe na razvoj
gospodarstva i
privlačenje investicija
U panel diskusiji sudjelovali su i
poduzetnici. O razlogu otvaranja
predstavništva i dolaska u Bjelovar govorio Robert Blažek, u ime
tvrtke Serengeti. Rekao je kako
su prilikom razmišljanja u kojem
gradu otvoriti ured, Bjelovar se
nametnuo prvi. Upravo zato što
se pokazao kao grad koji uredno i javno posluje, ali je okrenut
i privlačenju investicija. Blažek
je napomenuo kako dolazi iz IT
sektora i kako su u njemu plaće
znatno veće od hrvatskog prosjeka. Tvrtka je prilikom otvaranja
ureda u Bjelovaru imala dvoje zaposlenih, a sada u njoj radi čak
dvadeset i dvoje Bjelovarčana. O
poduzetništvu, ali i problemima
s kojima s poduzetnici susreću
govorio je Ivan Braić iz Udruge

malih i srednjih poduzetnika
koja djeluje pri HUP-u. Rekao je
kako je se ona percepcija u društvu kako su svi poduzetnici lopovi polako mijenja. I zapravo poduzetnici zajedno s jedinicama
lokalne samouprave na kojima
djeluju mogu doprinijeti razvoju
i boljem standardu. Gradonačelnik Dario Hrebak napomenu je
kako otvorenost trošenja gradskog novca i ukupnog upravljanja
gradom privlači investitore jer se
osjećaju sigurno. Odnosno, kako
je njihova kuna sigurna i donosi
najbrži povrat investicije, ali i da
ga lokalna birokracija neće kočiti
u razvoju poslovanja. Hrebak se
osvrnuo kako je projekt transparentnosti bio tema i kod nekoliko predsjedničkih kandidata, ali
i kako je Miroslav Škoro, jedan
od vođa treće opcije za predstojeće parlamentarne izbore naveo
kako će projekt transparentnosti primijeniti na državnoj razini

ako osvoji vlast. Kako je gradonačelnik Dario Hrebak ujedno i
predsjednik HSLS-a govorio je
o programu s kojim će njegova
stranka izaći pred birače. Jedan
od glavnih ciljeva bit će upravo
transparentnost i nastojanje da
ona zaživi u cijeloj Hrvatskoj.
Rekao je kako je svjestan izazova koji ih očekuju, ali i otpora jer
je većini ugodno u njihovoj zoni
zatvorenosti. Hrebak je rekao
kako ipak vjeruje kako će i ostali primijeniti model Bjelovara,
Omišlja i Svete Nedjelje, jer su te
tri lokalne jedinice napravile više
u borbi protiv korupcije, nego u
zadnjih trideset godina svi političari zajedno.
O tome kako transparentnost
utječe na razvoj gospodarstva,
ali i razvoj jednog grada govorio je zamjenik gradonačelnika
Grada Bjelovara Igor Brajdić. U
kratkom uvodu osvrnuo se na
stanje koje se zateklo prilikom

preuzimanja vlasti, ali i napredak koji je ostvaren. Uzeo je za
primjer iskoristivost Europskih
fondova u kojima su sredstva
s ugovorenih 400 tisuća kuna
2012. narasla na 140 milijuna
kuna u zadnje dvije godine. Bjelovar je tim sredstvima obnovio
većinu škola i dječjih vrtića, a
brojni projekti su u tijeku, među
kojima je ove godine najveća
investicija obnova Doma kulture s kojom će Bjelovar dobiti
pravu kazališnu zgradu. Naveo
je kako transparentnost i njezina
primjena utječe na privlačenje
poduzetnika, povećanje plaća i
ostanak mladih u sredini u kojoj žive. Vjeruje kako će ulaganja
ne samo u centar grada već i u
sva prigradska naselja omogućiti ravnomjeran razvoj grada.
Rekao je kako Bjelovar očekuju
velika ulaganja, od izgradnje stadiona do projekta Terme Bjelovar te je važno imati otvorene

i čiste račune kako bi građani
znali kako se troši njihov novac.
Kroz dvije video ankete, o programu transparentnosti govorili
su gospodarstvenici, ali i građani. Tako su dvojica poduzetnika
koja su prethodnih godina sa
svojim proizvodima pobijedila
na natječaju Startup koje je za
najbolje poduzetničke ideje raspisao Grad Bjelovar rekla kako
im suradnja i podrška koju imaju
u Gradu Bjelovaru znači puno u
poslovanju, a to je prepoznato i
kod njihovih poslovnih partnera.
Konferencija je završila tribinom
pod nazivom „Transparentnost
i digitalizacija u RH, koliko smo
napredovali“ na kojoj su navedeni primjeri s državne razine, ali
i implementacija prema nižim
razinama upravljanja.

Računi na sunce – nije
samo floskula
Poruka koja je poslana s ove
konferencije je sažeta u riječima gradonačelnika Daria
Hrebaka: – Računi na sunce!
Građani imaju pravo znati na
što se i kako troši njihov novac
i toga moraju biti svjesni političari i na lokalnoj i na državnoj
razini vlasti. Time se šalje jasna
poruka o borbi protiv korupcije
i privlačenju investicija i poticanju poduzetništva, ali i vraćanju
povjerenja građana u politiku i
političare – zaključio je Hrebak.

Slaven Klobučar
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Aktualno širenje koronavirusa podiglo oprez u
vrtićima i školama
Na području naše županije još nije evidentiran nijedan oboljeli

Stigli laboratorijski nalazi

Kvaliteta vode i više
nego zadovoljavajuća
Još jedna potvrda
opravdanosti
građenja bjelovarskih
toplica

N

akon analize uzetih
uzoraka s bušotine
u Velikom Korenovu u Grad Bjelovar
stigli su rezultati laboratorijskog
ispitivanja kvalitete vode na izvoru budućih Termi Bjelovar.
Dobivene rezultate predstavili
su gradonačelnik Dario Hrebak

sa suradnicima i predstavnici
Geotehničkog fakulteta iz Zagreba kao i predstavnici tvrtki
koje se bave geotermalnim vodama. Analizu uzoraka radio je
Laboratorij za ispitivanje voda
Škole narodnog zdravlja Andrija
Štampar. Dobiveni rezultati pokazuju kako temperatura vode u
protoku iznosi 29,5 stupnjeva,
a preporučeno crpljenje je 10
litara u sekundi. Sam kemijski
sastav vode pokazuje kako ona
obiluje magnezijem, kalcijem
i hidrogenkarbonatom, što je
svrstava u red sličnih voda u
drugim toplicama, a po bistrini i
kvaliteti može se usporediti s izvorima Bistre u Gotalovcu i s Ja-

nom iz Sutinskih i Svetojanskih
toplica. Gradonačelnik Hrebak
nije krio zadovoljstvo dobivenim rezultatima: - Želimo iskoristiti bogom dani potencijal
koji Bjelovar ima. Ovo izviješće
pokazuje ono čemu smo se nadali. U fazi smo i izrade izvodljivosti i turističkog potencijala
ovog projekta. Ne želimo samo
izgraditi toplice, cilj nam je da se
one i samofinanciraju. Sljedeći
nam je cilj izabrati projektanta
koji će nam dati idejno rješenje
i nadamo se da će to biti kroz
dva mjeseca gotovo - zaključio
je Hrebak iznoseći daljnje planove oko ovog projekta. 
Slaven Klobučar

Ovaj tjedan je
u znaku zdravlja očiju
Pravovremenim pregledom provjerite vid
i prijeti li vam glaukom

U

povodu Svjetskog dana glaukoma u Bjelovaru se već
šestu godinu zaredom organizira Tjedan oftamologije
koji organizira Odjel oftamologije Opće bolnice u Bjelovaru. Cilj je educirati ljude o glaukomskoj bolesti te ukazati im
na važnost ranog otkrivanja i liječenja, jer ako se pravovremeno
ne otkrije i ne započne liječenje ova bolest može dovesti do sljepoće. Od ponedjeljka su tako organizirana besplatna mjerenja
očnog tlaka. U utorak je održan koncert Tamburaškog sastava
„Golub“. Danas će poznati komičar Željko Vukmirica u prostoru
Bjelovarskog kazališta izvesti predstavu „Povijest moje gluposti“.
Sutra će Vojin Perić, glumac Kazališta slijepih i slabovidnih Novi
život, pretpremijerno izvesti predstavu Slijep kao ljubav. Sam
početak obilježavanja ovog Tjedna došla je podržati i zamjenica
gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec. 
(sk)

Koronavirus sve više prijeti

Bjelovar je na sreću još
uvijek bez ijednog zaraženog
Održan sastanak s
ravnateljima škola i
vrtića

I

dok je broj zaraženih koronavirusom u svijetu prošao
100 tisuća, a zabilježeni su
prvi slučajevi i u Hrvatskoj, ali
i njenom susjedstvu, od čega je
Italija za sada najviše pogođena širenjem zaraze. Na svima
nama je odgovorno ponašanje

i držanje visokih higijenskih
standarda kako bi se širenje ove
bolesti zaustavilo. Na tu temu
u Gradskoj upravi gradonačelnik Dario Hrebak i zamjenica
Valna Bastijančić Erjavec održali su radni sastanak sa svim
ravnateljima osnovnih škola i
vrtića. Cilj sastanaka je bio preventivne prirode radi primjene
upozorenja koje izdaju zdravstvene institucije oko širenja
koronavirusa u našoj zemlji.
Ravnatelji su upoznali gradona-

čelnika kako je razina higijene
u školskim i vrtićkim prostorijama zadovoljavajuća i kako su
stalna nastojanja kako bi djeci
bile svakodnevno osigurane
potrebne higijenske potrepštine. Svakodnevno pratite vijesti
kako biste na vrijeme saznali
sve naputke koje izdaje Ministarstvo zdravstva, izbjegavajte
javna okupljanja i nastojte ne
putovati u Italiju i druge zemlje
koje su znatno pogođene širenjem koronavirusa. 
(sk)

Započeli radovi na energetskoj obnovi

I škola u Kokincu dobiva novo ruho
U prigradskom naselju Kokinac započeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade područne škole te je tom prigodom početak
radova obišao gradonačelnik Dari Hrebak sa suradnicima. Ova
zgrada stara 57 godina vapila je za obnovom te se u njoj zadnjih
nekoliko godina nije ni odvijala nastava. Sam projekt energetske
obnove vrijedan je 890 tisuća kuna, a u financiranju sudjeluje
Grad Bjelovar s 312 tisuća te Europski fond za regionalni razvoj s
iznosom od 419 tisuća kuna i Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije sa 157 tisuća kuna. Nakon obnove
ostvarit će se značajne uštede u potrošnji toplinske energije te
će zgrada iz E prijeći u C energetski razred. 
(sk)
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Osnovan Lions club
Nasta Rojc Bjelovar

Ovo je najmlađi
Lions klub u
Hrvatskoj

N

a charter večeri, potvrdnoj svečanosti, koja se održala
29. veljače 2020.
u Hotelu Central u Bjelovaru
osnovan je trenutno najmlađi
Lions klub u Republici Hrvatskoj. Radi se o LC Nasta Rojc
kojeg je pokrenula skupina
entuzijastičnih Bjelovarčanki
kojima humanitarni rad, borba
za ljudska prava, društveno korisno djelovanje i empatija nisu
strane aktivnosti. Lions Club
International ili Međunarodni Lions klub sekularna je humanitarna organizacija koju je
davne 1917. godine u američkoj
državi Illinois osnovao Melvin
Jones. Jones se vodio mišlju da
tadašnji lokalni poslovni klubovi
trebaju proširiti svoje djelovanje
te da, osim o vlastitom boljitku,
trebaju mariti i o boljitku svoje
zajednice i svijeta uopće. S tom
mišlju Lions klub je začet, a s
njom djeluje i danas. Lionizam
je u Hrvatskoj aktivan od 1990.

Bjelovarska učenica plasirala se
na državno natjecanje
godine, a danas broji više od
šezdeset Lions klubova. Među
njima je LC Nasta Rojc iz Bjelovara najmlađi, tek osnovan.
No, kako hrvatski Lions visoki
dužnosnici kažu, bjelovarske
lavice su srcem, mišlju i djelom
već sada pokazale predanost,
ozbiljnost i strastvenost u Lions
aktivizmu.Naglasimo da je prihod od charter večere, donacija
građana, donacija tvrtki i prodaje tombola namijenjen obnovi dotrajalih dijelova pokućstva
Sigurne kuće u Bjelovaru, skloništu za žrtve obiteljskog nasilja.
Zahvaljujući poznanstvima i suradnji bjelovarskih lionsica s LC
Slava Raškaj iz Zagreba, korisnice bjelovarske sigurne kuće već
su u svoj privremeni dom primile

profesionalnu perilicu rublja, donaciju spomenutog LC iz Zagreba, a uslijedit će darivanje novih
madraca, blagovaonskih stolica
i drugog inventara. Bjelovarske
lavice su još godinu dana unaprijed, pripremajući se za charter svečanost, aktivno djelovale
u okviru svoje domene pa je iza
njih uspješno provedena humanitarna akcija u suradnji s kazališnim glumcem Ivanom Ožegovićem na kojoj su mu iskreno
zahvalne. Spomenuta charter
svečanost i humanitarna akcija
za Sigurnu kuću ne bi bile moguće da im se na inicijativu članica
nisu priključili mnogi građani
i građanke, tvrtke, kompanije,
obrti, obiteljska gospodarstva,
društva i klubovi. 
(sk)

Najbolja u pripremi slanog rolata

N

a Međužupanijskom natjecanju učenika srednjih škola
Worldskills koje se održalo u Sisku u Srednjoj strukovnoj
školi Viktorovac , učenica Katarina Ferenčić iz Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar pobijedila je s
ukupno osvojena 283 boda. Ona je u disciplini pomoćni kuhar
i slastičar pripremila slani rolat koristeći osnovne namirnice
špinat, batat i svježi sir. Uz nju su se natjecali učenici Srednje
strukovne škole Viktorovac, i Ekonomska i turistička škola Daruvar, a škole iz Velike Gorice i Zagreba odustale su za vrijeme
natjecanja. Uz Katarinu je na ovom važnom natjecanju bio i
njezin mentor Igor Grgić koji ju je pripremao za ovako značajno
natjecanje jer su upravo s mentorima učenici morali izraditi
recepturu i prigotovljavanje jela. Kako je Katarina natjecanje
odradila točno, uredno i ukusno, tada je ova nagrada zasluženo
došla u Bjelovar, a ona se s osvojenim prvim mjestom plasirala na
državno natjecanje Worldskills 2020. koje će se u svibnju održati
na Zagrebačkom velesajmu. Slaven Klobučar

Pisanicom do Uskrsa
Organizirano puno
događanja

U

punom su jeku pripreme za održavanje
ovogodišnje kulturne manifestacije
„Pisanicom do Uskrsa“ koja se
održava od 3. do 5. travnja i
donosi najbogatiji program do
sad. Organizatori su Grad Bjelovar, Gradski muzej Bjelovar i
Turistička zajednica BilogoraBjelovar. U sklopu manifestacije održat će se prvi znanstveni i
međunarodni stručni skup pod
nazivom „AB OVO“ na kojem će osim hrvatskih izlagača
gostovati i oni iz Ukrajine. Na
skupu će se govoriti o sličnostima i različitostima Bjelovarske pisanice i one pronađene
u ukrajinskom Lavovu. Upravo

na temu Bjelovarske pisanice arheologinja i kustosica Marijana
Dragičević napisala je, a Mario
Banović ilustrirao slikovnicu za
djecu Tajna gudovačke pisanice
koja je tiskana u 700 primjeraka.
Kako je u kurikulumu predviđeno da učenici trećih razreda u
sklopu nastave moraju posjetiti
muzej, tamo će ih razveseliti
upravo ova slikovnica na dar
s kojom će još bolje upoznati

svoj zavičaj i neke njegove tajne iz prošlosti. Uz znanstveni
skup organizirana su i brojna
događanja na samom Korzu i
u središnjem gradskom parku.
Tako će biti izgrađene palisade,
a kostimirani izvođači vratiti će
nas u vrijeme 15. stoljeća kada
je i nastala Bjelovarska pisanica.
Svojim proizvodima, suvenirima i rukotvorinama predstaviti
će se i mali proizvođači i izlagači. A za sve mališane i ove
godine bit će organizirana potraga za uskršnjim jajima koju će
dodatno razveseliti Moto zečevi
i kostimirani glumci Bjelovarskog kazališta. Koliko je ove godine ova manifestacija krenula
u ozbiljnom smjeru svjedoči
i pokroviteljstvo Ministarstva
kulture, Ministarstva turizma,
Hrvatske turističke zajednice,
Hrvatske gospodarske komore te Renesansnog festivala.

Slaven Klobučar

Grad raspisao javni poziv za
sudjelovanje na Sajmu cvijeća,
ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar 2020.
Prijave traju do 30. travnja

P

roljeće nije obilježeno dužim trajanjem dana, već i aktivnim
radovima na uređenju vrtova i okućnica. A da bi se što
lakše moglo doći do sjemena i presadnica Grad Bjelovar
i ove godine organizira Sajam cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica koji će se održati 9. i 10. svibnja u centralnom gradskom
parku. Kotizacija za sudjelovanje se ne naplaćuje, a ako vam je
za izlaganje potrebno osigurati štand tada ga obrtnici i pravne
osobe plaćaju 100 kuna, dok je za OPG-ovce i poljoprivredna
gospodarstva on besplatan. Prijave se pisanim putem predaju do
30. travnja u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara na
čijim mrežnim stranicama saznajte koje ste dokumente dužni
priložiti prilikom prijave. 
(sk)
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daruvar

Opremanje dograđenog dijela dječjeg vrtića je prioritet
Ako se ne proda stara zgrada stvarat će samo nepotrebni troškovi

Iskrilo i na aktualcu posljednje sjenice Gradskog vijeća Grada Daruvara

D. Lneniček: Ne iskačem iz paštete,
recite sve što vam je na duši!

SDP-ov Marijan Fila
je gradonačelnika
optužio za
izmišljanje radnih
mjesta, a njegova
stranačka kolegica
Dijana Takač za
privatan interes s
jednim gradskim
medijem.

P

osljednja sjednica Gradskog vijeća Daruvara,
održana u ponedjeljak
2. ožujka, donijela je nekoliko novih pitanja gradskih vijećnika u Aktualcu. SDP-ov Marija Fila, kojemu je predsjednik
vijeća Stjepan Trkač dozvolio da
gotovo dvije minute prekorači
vrijeme za postavljanje pitanja,
krenuvši od gradonačelnikove
imovinske kartice, preko njegova djelovanja kao predsjednika
uprave Darkoma, svoje je gotovo petominutno izlaganje završio pitanjem do kada se misli ići
sa zapošljavanjem izmišljanjem
radnih mjesta i proširivanjem
gradskog aparata ?-Ako imate
konkretna imena i prezimena
recite, i kojoj stranci pripada.
Ako je vaša supruga koja je do-

bila stalan posao u Domu za
stare i nemoćne iz HDZ-a nema
problema. Učlanit ćemo je ako
treba!-odgovorio je gradonačelnik Damir Lneniček, upućujući
Filu da svaku sumnju u nepravilnost prijavi nadležnim institucijama.-Po vašem bi danas bili u

Darkom će sanirati odlagalište
korisnoga otpada u ljevaonici
Vijećnicu Snježanu Hopp zanimalo je do kada će Grad dozvoljavati
Darkomu da u staroj ljevaonici u prostoru Dalita odlaže otpad.-Rekla bih čak da je to i opasni otpad. To je plastika, žute vreće. Hrpe
tog otpada su odložene u ljevaonici. Sigurno nije unutar zakonskih
okvira pa me zanima kada će biti uklonjeno. Lneniček je odgovorio
kako Darkom ondje zbog problema s plasmanom na burzi sirovina
skladišti plastiku, papir i stare krpe.-To nije opasan otpad. Vjerujem da će biti brzo uklonjen pogotovu ako danas donesemo odluku
o prodaji ljevaonice. No, zatražit ćemo od Darkoma sanaciju u što
(mp)
bržem roku-odgovorio je Lneniček. 

situaciji kao prije tri godine da
nemamo za plaće ustanova, za
pisanje i prijavu projekata. U
Dalitu bi i dalje rasla džungla i
lisice bi hodale po gradu-odgovorio je Lneniček. Branko Kovačić je opetovano upozorio na
problem zapuštenog zemljišta
nedaleko Javora. Igor Jareš, koji
je tražio da procjene vrijednosti
parcela Dalita za prodaju osim
ovlaštenog sudskog vještaka
pregleda i županijsko povjerenstvo, gradonačelnika je pitao
ima li naznaka za dolazak većih
investitora na područje Daruvara i koju poruku gradonačelnik može poslati građanima o
razvoju gospodarstva i povećanju broja zaposlenih u realnom
sektoru.-Kupnjom i prodajom
dva dijela Dalita vratili smo uložen novac. Ondje sada radi 40
djelatnika s tendencijom da ih
bude i stotinjak uskoro. Najveća
je prepreka struja. Vjerujem da
ćemo do ljeta imati 2 megavata. Bez struje nema investitora,
a ona ne ovisi o Gradu već o
HERA-i-odgovorio je gradonačelnik, navodeći da transparentnijeg načina prodaje parcela od javne licitacije, koju je
Grad uveo, nema. Nekoliko je
pitanja bilo vezano za promet.
Vijećnica Ivana Kljajić je pitala postoji li mogućnost da se u

Za sada ništa od Zavičajnog
muzeja Daruvara
Iako je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća bilo osnivanje
Zavičajnog muzeja Daruvara, odluka nije prihvaćena. Dio vijećnika,
među kojima je najviše elaborirala Snježana Sabo s nezavisne liste
Vladimira Bileka, kazali su da je odluka nedovoljno jasno predstavljena te da postoji podosta neodgovorenih pitanja i manjkavosti koje bi,
smatraju, cijelu aktivnost oko formiranja muzeja stavilo pod upitnik.
Nedostaju im informacije koji je to fundus koji bi se našao u muzeju,
otkud bi se muzej financirao, dok je Sabo čak rekla da bi prihvaćanjem
takve odluke bili u proračunskom prekršaju. Zamjenica gradonačelnika Vanda Cegledi, koja je pokrenula ideju osnivanja Zavičajnog
muzeja ističe da manjkavosti nema i da je procedura osnivanja ipak
drugačija negoli ju je Sabo predstavila te da se oko projekta savjetovala sa stručnjacima. No, glasovanje u kojemu je naviše bilo
suzdržanih glasova, presudilo je da se ta tema s dopunama pojavi
(mp)
na jednoj od narednih sjednica Gradskoga vijeća. 

Jelačićevoj ulici postave ležeći
policajci ili signalizacija kako bi
promet bio još sigurniji, Antun
Romozi je upozorio na oštećenja nogostupa u Gupčevoj koja
je prouzročio kamion, a Dianu
Takač je zanimalo koliko je kazni naplaćeno zbog prometovanja osobnim automobilima po
za promet zabranjenim Trgom
kralja Tomislava. Takač je tražila
gradonačelnika i da pojasni, kako
je rekla, pristranost Radija Daruvara aktualnoj gradskoj vlasti,
odnosno postoji li između Radija
i gradske vlasti izravan privatni
interes.-Nisam shvatio da pos-

toji ikakva pristranost. Štoviše,
ne iskačem iz paštete koliko bih
možda i mogao. Ne znam na što
ste aludirali? Ako imate kakve
pritužbe, oni će vas rado ugostiti u emisiji. Ja ću vam prepustiti
prvi četvrtak recite sve što vam
je na duši, što vas žulja i smeta-odgovorio je gradonačelnik,
najavivši da će odgovor na pitanje o prometovanju trgom dobiti
pismenim putem. Predsjednik
vijeća S. Trkač upozorio je na to
da bi trebalo ujednačiti naknade
članovima nadzornih odbora i
upravnih vijeća. 

Michael Palijan
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Na Kongresu poduzetnica u Zagrebu

Gradu Daruvaru dodijeljena
povelja ‘Grad-prijatelj
ženskog poduzetništva’

N

a 5. Kongresu poduzetnica održanom u
Zagrebu, najvećem
poslovnom okupljanju žena u
poduzetništvu Hrvatske i Jugoistočne Europe, Gradu Daruvaru uručena je ‘Povelja Grad
prijatelj ženskog poduzetništva’. Daruvar je povelju dobio
jer aktivno promiče žensko poduzetništvo, inicira, organizira
i financira edukacije i manifestacije kojima se jača žensko poduzetništvo te pomaže ženama
na realnom tržištu. Nagradu je
u ime Grada Daruvara preuzela potpredsjednica Gradskog
vijeća, inicijatorica i aktivna
sudionica edukacija i provedbe projekta na području Grada
Daruvara Snježana Sabo, koja je
ujedno sudjelovala i u radu Kon-

gresa kao jedna od panelistica
na temu Ženski networking –
nedosanjani san ili učinkovito
djelovanje. Kongres se i ove godine, posjećenošću, sadržajima
te temama na panelima svrstao
uz bok najvećih europskih manifestacija namijenjenima poslovnim aktivnostima žena na
realnom tržištu. Ovogodišnji
laureati uz Daruvar su i gra-

dovi Poreč i Županja, a Daruvar je prvi grad iz Bjelovarsko
bilogorske županije i središnje
Hrvatske koji je dobio tu titulu.
Do sada su se tom titulom okitili
Vukovar, Nova Gradiška, Lipik,
Pakrac, Sisak, Zaprešić, Petrinja,
Zagreb, Jastrebarsko, Prelog, a
od županija Međimurska, Varaždinska te Krapinsko zagorska.

(mp)

Prodajom će osigurati novac
za opremanje nove zgrade
Za opremanje novog prostora u kojemu
je i sedam odgojnih skupina potrebno je
namaknuti 1 250 000 kuna

D

S novim monitorom do
kvalitetnijih nalaza mamografije
O važnosti mamografa u Daruvaru govori činjenica
da je od 2007. godine obavljeno 15 000 pregleda

Uskoro u prodaju ide stara zgrada Dječjeg vrtića
Vladimir Nazor u Jelačićevoj

ječji vrtić Vladimir
Nazor Daruvar dat
će u prodaju svoje
nekretnine u Ulici
Josipa Jelačića, odnosno staru
zgradu vrtića iz koje će, kada
bude dovršena dogradnja zgrade
u Gajevoj, preseliti pet odgojnih
skupina djece, kuhinja i upravni
dio, odnosno ured ravnateljice,
tajnice, računovotkinje, zbornica
odgajatelja i arhiv. U prodaju će
tako zgrada i dvorište u Jelačićevoj veličine 1219 četvornih metara i dvorište u Svačićevoj ulici
veličine 169 četvornih metara.
Kako stoji u suglasnosti za prodaju koju je vrtiću dalo daruvarsko Gradsko vijeće nekretnine
će kao jedna cjelina biti prodane
putem javnog natječaja po cijeni
ne manjoj od procijenjene tržiš-

 Liga protiv raka Daruvar predala novi
monitor Domu zdravlja na korištenje

ne od nešto više od milijun kuna.
Naime, u tijeku je završna faza
dogradnje vrtićke zgrade u Gajevoj ulici, projekta ukupno vrijednog 8,7 milijuna kuna pa valja
namaknuti novac za opremanje.
Dio oporbe je protiv prodaje
zgrade te se pita nisu li projektom bila predviđena i sredstva
za opremanja ? Pojašnjeno je da
je iznos iz troškovnika u svakoj
od dviju faza dogradnje tijekom
javne nabave povećan za oko
pola milijuna kuna pa je za opremanje novog prostora potrebno
namaknuti dodatnih 1 250 000
kuna. Podrška čelnicima grada
u nastojanjima da putem prodaje
stare zgrade osiguraju novac za
opremanje sedam prostorija odgojnih skupina, uprave i kuhinje,
bila je i vijećnica Emina Šimek

Kovačić, ujedno i voditeljica
računovodstva vrtića, navodeći
da je to dobro rješenje.-Novac
dobiven prodajom bit će uložen
namjenski u opremanje, a ne na
plaće ili što drugo. Ukoliko bi ostala u našem vlasništvu zgrada bi
nam bila samo trošak-kazala je
Šimek-Kovačić. Javni natječaj za
prodaju bit će proveden što prije
kako bi na vrijeme bio osiguran
novac za opremanje vrtića, budući da je završetak radova na
dogradnji nove zgrade u Gajevoj
predviđen za lipanj ove godine.
Michael Palijan

N

akon što su vrijedni članovi Lige protiv raka Daruvar uz
pomoć donatora nabavili prijeko potreban monitor za valjani rad mamografa u daruvarskoj Ispostavi Doma zdravlja
Bjelovarsko-bilogorske županije, u dvorani Ispostave je obavljena i
primopredaja novog monitora. Podsjetimo, putem nekoliko akcija
Liga je prikupila potrebnih 60 000 kuna i kupila monitor. Izvršni
odbor Lige odredio je uvjete pod kojima će monitor biti dan na
korištenje i upravljanje Domu zdravlja BBŽ. Monitor tako ostaje
vlasništvom Lige protiv raka Daruvar i ne smije biti izmješten na
neku drugu lokaciju unutar Doma zdravlja. Nadalje, tko oboli od
maligne bolesti, a član je lige imat će s predočenom iskaznicom
prednost kod upisa na pregled, pojasnila je Milada Sofka, predsjednica Nadzornoga odbora Lige. Koliko je važan mamograf u
Daruvaru govori činjenica da je od 2007. godine obavljeno 15 000
pregleda. Liga broji 110 članova, ali i dalje pozivaju sve ljude s daruvarskog i područja susjednih gradova i općina da se uključe u Ligu,
jer će s članarinom od 50 kuna uvelike pomoći osobama oboljelim
od malignih bolesti. Uz predstavnike Lige primopredaji je bio nazočan gradonačelnik Damir Lneniček i zamjenica Vanda Cegledi,
liječnici te medicinsko i rukovodeće osoblje Ispostave i drugi. (mp)

 62. Županijsko natjecanje mladih
tehničara u OŠ V. Nazora u Daruvaru

Pokazali izvrsno znanje u
tehničkim područjima
Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar
bila je domaćin 62.
Županijskog natjecanja mladih tehničara,
na kojemu je u dvjema kategorijama i 12
područja nastupilo
86 učenika koji su se
uspješno plasirali na
školskim natjecanjima
održanima u dvadesetak škola na području županije. Učenici su
se u Daruvaru natjecali u modelarstvu i maketarstvu, graditeljstvu, strojarskim konstrukcijama, obradi materijala, elektrotehnici, elektronici, robotici, fotografiji, robotskom spašavanju žrtava,
automatici, modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina i radio-komunikaciji. Ravnateljica škole Kornelija Častek kaže kako je
daruvarska OŠ Vladimira Nazora već nekoliko godina domaćin
natjecanja.-Zadovoljni smo rezultatima svih učenika. Lijepo je
znati da su djeca okrenuta STEM zanimanjima i tehničkom natjecanju. Osim što su pokazali odlično znanje učenici su se upoznali,
družili i stekli nova iskustva-kaže K. Častek, posebno sretna jer su
tri učenika škole kojoj je na čelu osvojila prva mjesta iz područja
radiokomunikacija, fotografije i elektronike i tako ostvarila pravo
natjecanja na državnoj razini. 
(mp)

18

Nezavisni dvotjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

12. Ožujka 2020. | BR. 74

čazma

Do kraja godine prepolovit će se iznos prireza
S 10 % on se spušta na 5 % i time Čazmu svrstava u gradove s najnižom stopom prireza.

Zabilježeno na prvoj sjednici Gradskoga vijeća Čazme ove godine

Vijećnici HSS-a prešli u nezavisne
Za financiranje iz državnih fondova pripremljeno je i kandidirano šest projekata u iznosu
većem od četiri milijuna kuna, kazao je gradonačelnik Pirak

V

ijećnici Gradskog vijeća
Čazme održali su prošli
petak prvu radnu sjednicu ove godine, a 18-u u svom
mandatu, koja će biti zapamćena po tome što je, šest vijećnika
nakon izlaska iz Hrvatske seljačke stranke, nastavilo sudjelovanje u radu Gradskog vijeća
kao nezavisni. U aktualnom
satu vijećnici su prvo saslušali
osvrt Mirka Cindrića načelnika
Policijske postaje Čazma o stanju sigurnosti na čazmanskom
gradskom u prošloj 2019 godini. Pokazatelji su znatno lošiji u
skoro svim segmentima sigurnosti u usporedbi s prethodnom godinom. Kriminalitet je
naročito u velikom povećanju.
Kaznenih djela je lani bilo 50
posto više, čak 139, a najviše se
to odnosilo na krađe i teške krađe, kriminal u gospodarstvu i
naročito zabrinjavajuće na štetu
maloljetnika. Cindrić je posebno izdvojio pokušaj razbojništva
u Čazmi, u kojemu je bilo, kako
ej rekao i opasnih ljudi, te kako
su policijski službenici uspješno spriječili čin razbojništva.
Povećani su i prekršaji javnog
reda i mir i to uglavnom izvan
ugostiteljskih lokala odnosno na
prostoru Gradske tržnice galamom koja uznemiruje stanare.
Povećane j i broj kazni za nasilje
u obitelji. Jedino je stanje u prometu bilo nešto povoljnije. Poginula je jedna osoba i to upravljajući traktorom. Načelnik je

Imenovano povjerenstvo za
zakup i prodaju državne zemlje
Na prijedlog gradskog Povjerenstva za izbor i imenovanja, vijećnici
su jednoglasno u Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta, u vlasništvu Republike Hrvatske, imenovali pet članova. Predsjednica je Jadranka Paranos, pravnica u Gradskoj upravi,
a članovi su, Dražen Dupor geodetski tehničar koji upravo radi na
poslovima koji se vezuju uz poljoprivredno zemljište, Nikolina Perčec
ing. agr. iz Poljoprivredne savjetodavne službe, te vijećnici Gradskog
vijeća Branko Pleša i Ivan Kovačević. Zadaća Povjerenstva će biti
Gradskom vijeću predlagati odluke o izboru najpovoljnije ponude za
zakup ili prodaju državne zemlje na čazmanskom gradskom području. No, to neće biti tako uskoro, najranije u jesen, nakon što Grad za
prodaju pojedinih parcela zemlje određenih za prodaju prethodno
(fj)
pribavi suglasnosti Županije i Ministarstva poljoprivrede. 

spomenuo kako je unazad deset godina na prometnicama u
nadležnosti čazmanske Policij-

ske postaje, poginulo 14 osoba,
a najčešći uzrok bila je brzina.
Unatoč tome što vozači već zna-

ju za postavljenu kameru u novačićevoj ulici, jedinu u Čazmi,
opet rade puno prekršaja zbog
prebrze vožnje i ne vezivanja sigurnosnog pojasa. I nakon što je
načelnik Cindrić napustio sjednicu Vijeća za nešto više od jednog sata u Čazmi je upravo zbog
neprilagođene brzine poginuo
25 godišnji motociklist. Cindrić
se na kraju pohvalio kako su na
rad policijskih službenika bile
samo četiri ne osnovane pritužbe građana, te zahvalio Gradu Čazmi na uzornoj suradnji.
Gradonačelnik Dinko Pirak, u
nastavku aktualca, izvijestio
je vijećnike o pripremljenim i
kandidiranim projektima za financiranje iz državnih fondova
u ukupnom iznosu većem od

Župljanima
Miklouša Trg
brata Antuna
Đurekovića
Na prijedlog Župe sv. Nikole
Biskupa i suglasnost Mjesnog odbora Miklouša, vijećnici
Gradskog vijeća jednoglasno
su donijeli odluku da se u Gornjem Mikloušu prostor oko crkve, župnog stana i park ispred
crkve, imenuje Trg brata Antuna Đurekovića. Brat Antun Đureković, karmelićan, rođen je u
Mikloušu i cijeli je život posvetio malim, siromašnim ljudima,
pa su njegovi župljani Miklouša
odlučili odati mu i na ovaj način
priznanje za sva dobra djela
koje je za njih činio tijekom života. Potkraj prošle godine o
bratu Tončeku, kako su ga od
milja zvali Mikloušanci, izdana
je i knjiga ,u kojoj prevladavaju
dirljiva svjedočanstva župljana
o njegovu dobročinstvu.  (fj)

četiri milijuna kuna. Najavio je
uskoro i neizbježno povećanje
cijene zbrinjavanja komunalnog
otpada, te nakon te lošije vijesti
dodao i najavu dobre za građane, smanjenje gradskog prireza,
o čemu će vijećnici odlučivati
veća na sljedećoj sjednici. Gradonačelnik Pirak i direktor Komunalija Ivan Beljan odgovarali
su na pitanja koje je postavilo
osam vijećnika, a uglavnom su
se, kao i svaki put, odnosila na
komunalnu problematiku.

Franjo Jagatić

Čazmanski gradonačelnik Pirak najavio smanjenje prireza

Gradskom proračunu pola milijuna kuna manje

U drugoj polovici ove godine,
Grad Čazma prepolovit će prirez porezu na dohodak, s 10
na 5 %. Jedan od razloga za takav potez je činjenica da Grad
Čazma u posljednjih nekoliko
godina bilježi pozitivan gospodarski rast pa se na ovaj način
želi potaknuti poslodavce da i

oni poduzmu korake kako bi se
zajedničkim snagama povećala
osobna primanja građana.
Drugi razlog smanjenju prireza je što građani svakim danom
plaćaju sve veće namete jer,
naprosto, državna intencija je
takva da se ti nameti povećavaju. Smanjenje prireza pore-

zu na dohodak bit će jedan od
načina da građani ove stresove,
a koje nam jednostavno država
nameće, lakše prebrode, kaže
gradonačelnik Čazme Dinko
Pirak.
U prošloj 2019 godini na račun
prireza porezu na dohodak u
Proračunu Grada Čazme priku-

pilo se 1.100.000 kuna. Smanjenjem će se taj iznos prepoloviti.
Bez obzira na to, gradonačelnik
stoji kod odluke o smanjenju
prireza.
- Imamo u provedbi EU projekte
kao i velika vlastita ulaganja i za
to je potrebna svaka kuna. No,
kad pogledamo drugu stranu

građani će neminovno morati plaćati skuplji odvoz otpad
jer nam je gradsko odlagalište
zatvoreno i moramo ga voziti drugdje. Na ovaj način kroz
smanje prireza nastojimo koliko
toliko olakšati građanima plaćanje sve većih obveze, dodao je
gradonačelnik Dinko Pirak.(fj)
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Gradonačelnik Dinko Pirak, održao prijem za župnike čazmanskih župa.

Pohvaljena obostrana suradnja

Za sakralne objekte
Grad je ove godine u
proračunu planirao
170 tisuća kuna.

N

a susretu se razgovaralo o suradnji u protekloj godini i planovima
župa u ovoj godini. - Suradnja
sa svih pet župa je jako dobra.
Ne razgovaramo samo jednom
godišnje, već pomažemo i kada
treba nešto napraviti interventno na sakralnim objektima. Naša
pozicija financijske potpore u
proračunu i u ovoj godini za
sakralne objekte je 170 tisuća
kuna, ali ako će biti potrebno
radit ćemo i rebalans proračuna,
obećao je okupljenim župnicima
gradonačelnik Pirak.Dekan čazmanskog dekanata i župnik župe
Sv. Marije Magdalene prečasni
Dubravko Lauš izdvojio za prošlu godinu u suradnji s Gradom
proslavu blagdana Svete Marije
Magdalene i Dana grada, izložbu
o Hospiciji Svetog Kuzme i Damjana i prvi puta organizaciju
Advent u Čazmi.– U minuloj
godini građevinski smo uredili
svetište gdje su provedeni arheološki i istraživački radovi, a uređeno je podište i hor na koji će
tijekom ove godine biti vraćene
orgulje. Na obnovi je glavni oltar
i dva pomoćna oltara, a obnavlja
se i propovjedaonica, kazao je
prečasni Dubravko Lauš. Župa

Ministarstvo kulture kasni
s odlukom o potporama
Ministarstvo kulture kasni s objavom rezultata po natječaju ove
godine i to nam stvara velike poteškoće. Naime, sve teže se dolazi
do izvođača radova, naročito građevinskih. Kvalitetni izvođači su
već unaprijed dobili poslove za cijelu ovu godinu, pa naši programi
kasno dolaze na red u godini, zato poslove obično završavamo pred
Božić. Prinuđeni smo tražiti manje kvalitetne izvođače kako bi se
poslovi završili na vrijeme uvjetovano odobrenim potporama. Tu bi
nam trebalo pomoći, da se objave Ministarstva za naše programe
ubrzaju, kazao je draganečki župnik Ivan Grudiček. Ministarstvo kulture je napokon u prošli petak 6.ožujka objavilo rezultate po Javnom
pozivu za programe na pokretnim kulturnim dobrima. Tako je upravo
draganečkoj Župi odobreno 80 000 kuna, pola za glavni oltar sv.
Franje Ksaverskog u crkvi u Bojani, a pola za oltar sv. Trojstva u crkvi
u Dragancu, dok je čazmanskoj Župi odobreno 40 000 kuna za oltar
(fj)
Blažene djevice Marije u Čazmi. 

Sv. Jelene Križarice u Vrtlinskoj
proteže se na tri županije,
Bjelovarsko bilogorsku, Sisačko
moslavačku i Zagrebačku i po
tome je posebna.– Planiramo
neke građevinske radove koji
zahtijevaju određenu financijsku
potporu. Mala je župa pa nema
neke velike izvore financiranja,
ali ljudi su srdačni i spremni

uključiti se u bilo kakvu akciju,
kazao je župnik Ilija Piličić.
Župnik župe Pohoda Blažene
Djevice Marije iz Gornjeg
Draganca Ivan Grudiček kazao
je kako su ove godine u glavnom
fokusu radovi na crkvi Svetog
Franje Ksaverskog u Bojani. –
Crkva je prazna jer su oltari
na restauraciji. Ove je godine

u planu obnova unutarnjeg
dijela, žbukanje, krečenje
i novi pod, istaknuo je
Grudiček. - Zahvaljujem što
je započeta gradnja mrtvačnice na groblju u Prnjarovcu.
Predlažem da se istodobno
napravi i priključak za osvijetljene kapelice koja je u
neposrednoj blizini mrtvačnice, kazao je Mihael Gojani
župnik Župe Sv. Margarete
iz Dubrave, iz Zagrebačke
županije, koja uključuje i nekoliko sela s područja Grada
Čazme. Ivan Tomak župnik
Župe Sv. Nikole biskupa u
Mikloušu najavio je iduće godine održavanje mlade mise,
pa će u povodu toga slijedi
i kompletna obnova crkve
iznutra i izvana. Kako će to
biti odredit će biskupija. Svi
su župnici zahvalili Gradu i
gradonačelniku na zavidnoj
potpori u dosadašnjemu
radu, a gradonačelnik im je
na kraju susreta uručio prigodne poklone.

Franjo Jagatić

Gradonačelnik Pirak u obilasku radilišta na obnovi vatrogasnih domova

Grad ulaže višemilijunski iznos novca u vatrogastvo

G

rad Čazma, uz redovna
izdvajanje za redovne
potrebe vatrogastva,
izdvaja i dodatna sredstva za
obnovu vatrogasnih domova.
Kada se sve zbroji, Grad Čazma
na godinu za svoje vatrogasce
izdvaja više milijunski iznos
novca. - Krenuli smo odlučno u
obnovu domova, i vidim da idemo predviđenom dinamikom.
Veliki su zahvati u domu DVD-a
Čazme gdje će vrijednost radova biti veća od 100 tisuća kuna.
Radovi dobro napreduju pa
ćemo visoku obljetnicu Društva,
proslaviti u lijepo (pre)uređenim
prostorima, istaknuo je gradonačelnik Dinko Pirak, nakon što
je posjetio radilišta vatrogasnih
domova. - Ove godine obnova je
obuhvatila kompletnu renovaci-

ju velike sale, dio hodnika i dio
male kuhinje. Salu smo obnovili
od podova do stropa, a do kraja godine je još nabavka novih
stolova i stolica te garaža, kazao
je Mario Bart predsjednik DVD
-a Čazme u susret iduće godine
obilježavanja 150 godina, jednog
od najstarijih društava u Hrvatskoj. Nove prostorije dobit će i
Javna vatrogasna postrojba Grada Čazme, za koju se preuređuje
zgrada bivše stanice za tehnički
pregled vozila. - Do sada smo
bili u prostoru DVD-a Čazma i
zahvaljujem na izvrsnoj suradnji.
Ta lokacija je u samom centru
Čazme u ulici prema osnovna
škola gdje je veliki protok djece
i jak promet kamiona za dvije
tvornice. Sve to nas ograničava
u djelovanju, jer u operativi naše

hitne službe važno nam je što
kraće vrijeme izlaska, a upravo
to dobivamo na novoj lokaciji,
zadovoljan je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Josip
Heger i najavio da će pripadnici
postrojbe blagdan svetog Florijana, njihova zaštitnika, proslaviti
u novouređenom vatrogasnom
centru. Puno se radi i u prigrad-

skim naseljima. Obnavljaju se
vatrogasni domovi u Vagovini, Bojani, Dragancu i Mikloušu, a završena je obnova u
Dapcima i Bosiljevu, pa će ova
godina biti zapamćena po do
sada najvećim ulaganjima u
vatrogastvo na čazmanskom
gradskom području.

Franjo Jagatić

Završena obnova
i dogradnja
čazmanskog vrtića
„Pčelica“

Od ponedjeljka
već dolaze
nova djeca
Nakon što je nadležna Komisija iz Bjelovarsko bilogorske
županije u prošli tjedan detaljnim pregledom utvrdila da dograđeni dio zgrade
čazmanskog Dječjeg vrtića
“Pčelica” udovoljava tehničke, higijenske i sve ostale
uvjete propisane za predškolski odgoj, dobiveno je zeleno
svjetlo za boravak djece u novom prostoru. U dvije odgojno obrazovne skupine, novu
jasličnu i mlađu mješovitu,
od početka ovoga tjedna 43
novoupisane djeca već dolazi
na privikavanje, prve početke boravka u vrtiću. - Sve je
namješteno po državnom
pedagoškom standardu. Dobili smo dvije lijepe i velike
prostorije za boravak djece,
nove zatvorene i natkrivene
terase, dograđenu i proširenu kuhinju i kompletno
opremljen i obnovljen prostor starog dijela vrtića, novu
didaktiku i materijal za rad,
te obnovljeno veliko dječje
igralište. Veselimo se boravku novih mališana s kojima
ćemo imati mogućnost sveukupno primiti i 200 djece,
rekla je ravnateljica Martina
Kovač, te dodala kako će ulaganje u obnovu i dogradnju
vrtića od 6,2 milijuna kuna,
biti opravdana time što kapaciteti i zadani standardi
ustanove sada mogu zadovoljiti potrebe u narednih
desetak godina. Usporedo s
prijemom u vrtić novih mališana došlo je i do povećanja
zaposlenih. U radni su odnos
primljene četiri nove odgojiteljice i spremačica.

Franjo Jagatić
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garešnica

I garešničke službe u pripravnosti
zbog koronavirusa
Građanima se preporuča pridržavanje preporuka zaštite

Grad Garešnica završava realizaciju eko projekta o zaštiti prirode i okoliša

Čuvanjem prirode
čuvamo i svoje zdravlje!
U dvije godine
provođenja projekta
građani su na razne
načine educirani o
važnosti očuvanja
okoliša, a glavni
je cilj podići
ekološku svijest
svih dobnih skupina
stanovništva

 Uspjesi
garešničkih
srednjoškolaca

Najbolji u
vjeronauku i
posluživanju

K

ako bi se smanjila količina otpada koja se
odlaže na gradskom
odlagalištu Johovača
i kako bi se građane potaknulo da razvrstavaju otpad Grad
Garešnica u suradnji s Poduzetničkim centrom Garešnica već
gotovo dvije godine provodi
projekt „Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode
i okoliša na području Grada
Garešnice“. Riječ je o projektu
vrijednom 360 tisuća kuna od
kojih je gotovo 300 tisuća kuna
osigurano iz europskih fondova,
a taj novac utrošen je za poticanje i educiranje svih dobnih
skupina stanovništva da bi ih se
poučilo kako se razvrstava otpad i koliko je to važno za očuvanje prirode i okoliša, a time i
ljudskog zdravlja. Projekt će se
uskoro u potpunosti realizirati i
njegovo provođenje završit će u
svibnju. U okviru njega tiskane
su brošure i leci o sprečavanju
nastanka otpada, njegovoj ponovnoj upotrebi, kompostiranju, odvojenom prikupljanju i
odgovornom postupanju s otpadom. Osim informativnim
publikacijama građani su edu-

cirani i putem radijskih emisija,
novina, interneta i drugih medija, održavane su i tribine te
edukativna predavanja za školsku i predškolsku djecu, a sve to
kako bi se podigla svijest kod
ljudi i kako bi oni prihvatili razvrstavanje otpada kao nešto što
je normalno i što se podrazumi-

jeva – rekla nam je voditeljica
projekta Mateja Marijanović iz
Poduzetničkog centra. Dio tog
projekta su i radionice za učenike osnovne i srednje škole koje
su održane proteklih dana. Na
njima su srednjoškolci u skupina izrađivali kreativne stvari
od prikupljenog otpada, a naj-

bolji radovi bit će izloženi i nagrađeni na kraju projekta. Eko
radionice organizirane su i za
učenike nižih razreda Osnovne
škole Garešnica, a na njima je
sudjelovao i gradonačelnik Garešnice Josip Bilandžija koji je
učenicima podijelio prigodne
eko bojanke. Alen Štandar

Na vjeronaučnoj olimpijadi
Bjelovarsko-križevačke biskupije održanoj u Svetom
Ivanu Zelini učenici Srednje
škole August Šenoa iz Garešnice osvojili su prvo mjesto.
Riječ je o ekipnom natjecanju na kojem su sudjelovali
Nikola Klarić iz 2. h razreda
i Matej Turić iz 3. g te Vjekoslav Bambir i Ivan Havliček iz
4. g. razreda. Mentorica im
je bila vjeroučiteljica Adriana Komugović, a tema ovogodišnjeg natjecanja bio je
Sveti Vinko Paulski, apostol
milosrdne ljubavi. Garešnički srednjoškolci su najviše
znali o toj temi i tako su se
plasirali na državno natjecanje koje će se u travnju održati u Gospiću. Na državno
natjecanje plasirali su se i
garešnički konobari, točnije
učenica trećeg razreda konobara Klara Lakotić koja je
bila najbolja na regionalnoj
smotri WorldSkills Croatia
koja je održana u Koprivnici.
Njezin mentor bio je poznati
garešnički konobar majstor,
danas nastavnik u srednjoj
školi Hrvoje Milinković, a
Klara se natjecala u disciplini Ugostiteljsko posluživanje.
Državno natjecanje učenika
strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. održat
će se u svibnju u Zagrebu.(aš)
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Izabrano vodstvo Temeljne organizacije HDZ-a Garešnica

Za predsjednika
izabran Dražen Bengez
Na skupštini je bio
i državni tajnik
Velimir Žunac
koji je rekao da
su brojni radovi u
gradu pokazatelj da
aktualna gradska
vlast na čelu s
HDZ-om ima viziju
razvoja Garešnice

U

velikoj dvorani Hrvatskog doma u Garešnici u nedjelju
je održana izborna
skupština Temeljne organizacije HDZ Garešnica na kojoj
je sudjelovalo 70-ak članova
stranke, među kojima puno
žena i mladih. Cijela skupština
bila je u znaku obilježavanja
Dana žena, a svaka je žena dobila ružu. Potom je dosadašnji
predsjednik Goran Grgić, koji
je obnašao posljednja dva mandata, podnio izvješće o radu te
naznačio da se više ne planira
kandidirati jer je vrijeme da tu
dužnost preuzmu mlađi kolege. Za novog predsjednika
izabran je Dražen Bengez, za
dopredsjednika Mladen Greidl,

 Ured gradonačelnika

Sastanak zbog koronavirusa
Na inicijativu gradonačelnika Garešnice Josipa Bilandžije i načelnika Stožera civilne zaštite Željka Rijetkovića te zapovjednika JVP Tomislava Kunješića u Uredu gradonačelnika održan je
sastanak zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Razgovaralo
se o mogućim mjerama u slučaju pojave te zarazne bolesti, a
rečeno je da u Garešnici dosad nije zabilježen ni jedan oboljeli.
Ravnateljice srednje škole i dječjeg vrtića te ravnatelj osnovne
škole izvijestili su da se u tim ustanovama provode dodatne
higijenske mjere. Na slijedećem sastanku sudjelovat će i epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo, a građanima je preporučeno
da se pridržavaju savjeta i preporuka u vezi sigurnosti i zaštite
stanovništva od koronavirusa koje svakodnevno na svojoj web
stranici objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
(aš)

a u izvršni odbor ušli su i Marija Mrkonja Preberina, Evelyn
Muhvić, Mario Križan, Krešimir Filipčić i Damir Rijetković.
To je bila posljednja od izbornih skupština koje je proteklih
tjedana provelo 12 temeljnih
organizacija HDZ-a koliko
ih djeluje na području Grada
Garešnice, a izbori za vodstvo
Gradske organizacije HDZ-a
održat će se 5. travnja. Novoizabranom vodstvu čestitao je
predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Željko Starčević
koji se zahvalio i dosadašnjem
predsjedniku Goranu Grgiću.
Čestitke novom vodstvu uputili
su i državni tajnik Velimir Žunac te gradonačelnik Garešnice
Josip Bilandžija, obojica članovi

HDZ-a. Gradonačelnik Bilandžija nazočne je upoznao s
brojnim projektima koje provodi gradska uprava, a među kojima je istaknuo skoro dovršenje
izgradnje novog dječjeg vrtića,
obnovu zgrade starog kina te
izgradnju reciklažnog dvorišta,
uređenje unutrašnjosti Hrvatskog doma, obnovu bivše općinske zgrade, izgradnju nove
knjižnice i kompletno uređenje
središta Garešnice. Državni tajnik Velimir Žunac rekao je da
brojni radovi u gradu dokazuju
da aktualna gradska vlast ima
viziju razvoja isto kao i aktualna hrvatska Vlada koja svakodnevno radi na stvaranju bolji uvjeta života za sve građane
Hrvatske.
(aš)

 Garešničani treće životne dobi okupljeni
u Udruzi umirovljenika Garešnica aktivno
provode svoje vrijeme

Plešu, idu u kazalište i putuju
diljem Hrvatske
Bez financijske potpore Grada Garešnice i
Bjelovarsko-bilogorske županije udruga ne bi
mogla uspješno djelovati, a dobiveni novac
umirovljenici troše transparentno

Č

lanovi Udruge umirovljenika
Garešnica u svom
prostoru na Trgu
hrvatskih branitelja
održali su redovnu,
vrlo dobro organiziranu i vođenu
godišnju izvještajnu
skupštinu. Uvodno
je govorila predsjednica udruge Jeronima Bakarić i podsjetila na
najvažnije aktivnosti u prošloj godini. Organizirali su razna druženja, najčešće su plesali, ali i odlazili na izlete, razgledali sakralne i
povijesne lokalitete diljem Hrvatske, posjećivali kazališne predstave
u zagrebačkim kazalištima, a u Zagreb već po tradiciji odlazili su i
za vrijeme Adventa. Tako će biti i u ovoj godini s tim što će ubuduće
više odlaziti u Gorski Kotar i Slavoniju. Garešnica je prošle godine
bila domaćin 4. Susreta umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije i tu su manifestaciju, rečeno je, organizirali na primjeren način.
Predsjednica Bakarić zahvalila je svim članovima koji su marljivo
radili, a posebno je pohvalila Maricu Balen iz Garešničkog Brestovca
koja sve njihove aktivnosti fotografira i objavljuje na panoima i to
bez naknade, volonterski. Tajnik udruge Miroslav Mauher na stalnoj
financijskoj pomoći zahvalio je Gradu Garešnici i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Bez te pomoći, naglasio je, udruga ne bi mogla
uspješno djelovati. S tim novcem i novcem od članarine raspolaže
se na zakonit i transparentan način što dokazuju izvješća blagajnika
i Nadzornog odbora koja se prihvaćena jednoglasno. Rad skupštine
pratili su i predstavnica Županije Sandra Cindrić i gradonačelnik
Garešnice Josip Bilandžija koji su pohvalno govorili o radu udruge.

Alen Štandar
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grubišno polje

Mladi pokazuju odgovornost i
želju za uključivanjem u zajednicu
Od škola do udruga doprinose razvoju sredine u kojoj žive

Grad Grubišno Polje osigurao potpore za zakup prostora u inkubatoru

Ružičastim
majicama i
porukama
protiv nasilja
Učenici i nastavnici Srednje
škole Bartola Kašića su se noseći ružičasto pridružili obilježavanju Nacionalnog dana
borbe protiv vršnjačkog nasilja,
poznatijeg kao Dan ružičastih
majica, koji se obilježava posljednje srijede u veljači. U
Hrvatskoj se on obilježava od
2013.Pokret je nastao u Kanadi
potaknut pričom srednjoškolca koji je u znak podrške majci oboljeloj od raka odlučio u
školu obući ružičastu majicu
čime je postao žrtva nasilja. U
znak potpore u pomoć mu je
priskočila grupa dječaka koja
je, podijelivši ružičaste majice
učenicima u školi, poslala poruku o važnosti tolerancije i nenasilničkog ponašanja.Posebno su aktivni bili učenici 3. i 4.
razreda gimnazije.U izložbeni
su prostoru postavili tematski
plakat, muffine s porukama o
nenasilju i letke uz moto #NasiljePrestajeOvdje! 
(mp)

Srednjoškolci
uređuju ‘Bakin vrt’

Krajem ožujka, mjeseca u kojemu obilježavaju Dan škole,
učenici i nastavnici Srednje
škole Bartola Kašića su u
sklopu projektnog tjedna planirali urediti školski takozvani
Bakin vrt. Njega su zamislili
kao prostor u kojemu provodili vrijeme školskih odmora,
a ideja je obogatiti ga sadnicama cvijeća koje su uzgajale
naše bake, pa su u potrazi za
presadnicama trajnica i cvijeća našeg kraja. Pa stoga poručuju, ukoliko ih imate viška
s veseljem će prihvatiti svaku
donaciju. Pozivaju sve sugrađane koji vole cvijeće i žele ga
podijeliti s njima za kreiranje
Bakinog vrta da im sadnice
donesu u školu radnim danom od 8 do 14 sati.  (mp)

Svakom poduzetniku kroz pet godina
zajamčeno 103 000 kuna potpora
Poduzetnici koji su prvi ušli u inkubator svjedoče da su uvjeti toliko
dobri da bi takav prostor, primjerice, u Zagrebu u jednom danu bio
razgrabljen

N

akon što su se u prostor
Proizvodno poduzetničkog inkubatora uselili dvije grubišnopoljske tvrtke,
očekuje se da će i preostalih
šest prostora veličine po 111,
odnosno 113 četvornih metara
biti vrlo brzo popunjeno. Tomu
bi svakako trebale pridonijeti
subvencije koje Grad Grubišno Polje osigurava zakupnicima
poslovnog prostora u inkubatoru. Naime, Grad potpore osigurava zakupnicima prostora u
inkubatoru koji s Razvojnom
agencijom AGRO ustanovom za
razvoj grada, koja upravlja inkubatorom, imaju zaključen ugovor o zakupu prostora, pri čemu
plaćaju punu cijenu zakupa. No,
upravo je ugovor jamstvo da će
putem Gradskoga programa
refundirati trošak zakupa. I
to za prvih 36 mjeseci zakupa

poslovnoga prostora u inkubatoru u 100 postotnom iznosu
zakupnine, za četvrtu godinu
90 posto, a posljednju, petu 80
posto zakupnine. O kakvim je
potporama riječ ilustriraju broj-

ke. Naime, tržišna cijena najma
prostora u inkubatoru je 1830
kuna mjesečno. Pomnoži li se to
s prvih 36 mjeseci proizlazi da
Grad u prve tri godine zakupniku osigurava potporu od 65

880 kuna, u četvrtoj godini je to
19 764 kune, a u petoj godini 17
568 kuna, odnosno u konačnici
103 212 kuna u pet godina po
poduzetniku. Poduzetnici koji
su prvi ušli u inkubator svjedoče
da su uvjeti više nego odlični te
da bi takav prostor, primjerice,
u Zagrebu u jednom danu bio
razgrabljen. Potpore mogu koristiti OPG-i, trgovačka društva
i zadruge koji su poslovali manje
od tri godine na dan podnošenja
zahtjeva, imaju minimalno jednog zaposlenog, nemaju dugova
po osnovi javnih davanja i dugovanja prema Grad i moraju imati sjedište na području grada.
Sukladno javnom pozivu koji je
nedavno otvoren korisnici potpora moraju obavljati djelatnosti iz područja prerađivački industrije ili proizvodnje i prerade
poljoprivrednih prehrambenih
ili neprehrambenih proizvoda,
ali ako nisu u postupku stečaja
ili likvidacije ili im je blokiran
poslovni račun.

Michael Palijan

Novim planom do što skorijeg uređenja reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište bit će dostupnije
građanima u dvorištu Komunalca
Nakon planova da reciklažno
dvorište bude formirano na već
pripremljenoj plohi u okviru
komunalne zone Prdavac uz
gradsko odlagalište otpada, od
središta grada udaljeno 2,5 kilometra, pojavila se nova prilika da odlagalište bude uređeno
puno prije na bližoj lokaciji. Naime, direktor grubišnopoljskog
Komunalca Ivica Ahac rekao je
kako je novi plan putem natječaja Ministarstva zaštite okoliša i energetike namijenjenog
izgradnji i opremanju takvih
projekata odlagalište formirati
u krugu Komunalca. Iznos koji
bi Komunalac mogao ostvariti
za takav projekt je između 500

Komunalac će se javiti na javni poziv Ministarstva
zaštite okoliša i energetike za izgradnju i opremanje, na
kojemu može ostvariti od 500 000 do 4,5 milijuna kuna
000 i 4,5 milijuna kuna.-Na javni poziv se ne možemo javiti za
postojeću plohu, već je rezerviran za nova reciklažna dvorišta.
Tako smo u dogovoru s gradonačelnikom krenuli u postupak
izrade projektne dokumentacije i
parcelacije dijela dvorišta tvrtke.
Postavili bi dvadesetak kontejnera za sve vrste otpada-kaže Ahac.
Takvo će rješenje biti bolje jer će
biti puno bliže i dostupnije od
komunalne zone, ali će i Komu-

nalac imati bolju kontrolu nad
razvrstavanjem i preuzimanjem
otpada. I dalje će u funkciji biti
žute kante za reciklažni otpad,
štoviše će biti podijeljene u svim
naseljima na području grada.-Naravno, ukoliko će imati
viška reciklažnog otpada koji im
ne stane u žute kante koje Komunalac odvozi u posljednjem tjednu u mjesecu, građani će moći
sami dovesti u reciklažno dvorište-navodi direktor Komunalca.

Prostor do sada predviđen za
reciklažno dvorište kod deponije bit će prenamijenjen u privremeno odlagalište građevinskog
otpada. Uspostavom reciklažnog
dvorišta bit će ispunjeni uvjeti i
za organizirano prikupljanje
glomaznoga otpada. Ahac kaže
kako je javni natječaj Ministarstva otvoren godinu dana te da je
dovoljno vremena da se pripremi
dokumentacija i provede projekt.

Michael Palijan
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Uređenje domova na grubišnopoljskom području vrijedno 168 300 kuna

Uvedena centralna grijanja
u domove u Grbavcu i Treglavi

D

ovršeni su projekti
ugradnje centralnoga grijanja na pelete u
mjesnim domovima u grubišnopoljskim naseljima Grbavcu
i Treglavi. Projekti su to kojima
se unaprjeđuje stanje mjesnih
domova na području grada. Za

instalaciju centralnoga grijanja
doma u Grbavcu utrošeno je
79 500 kuna, dok je za centralno grijanje mjesnoga doma u
Treglavi utrošeno 88 800 kuna.
Kada je u pitanju izvor financiranja radovi u mjesnom domu
u Grbavcu su financirani u cije-

losti iz gradskoga proračuna, dok
je za radove u mjesnom domu
u Treglavi polovicu iznosa osigurala Češka beseda Treglava
putem Saveza Čeha u Republici
Hrvatskoj. Branko Kašić, voditelj
Odsjeka za promet i komunalno
redarstvo Upravnoga odjela za

komunalne djelatnosti Grada
kaže da je tvrtka koja je izradila projekte ujedno bila i nadzor provedbe posla te je prije
nekoliko dana prekontrolirala
i dala dozvolu da se grijanje
u dvama mjesnim domovima
može koristiti. 
(mp)

Novi projekt Udruge mladih Grubiša vrijedan 58 000 kuna

‘Mladi na prvom mjestu’ kroz
poduzetništvo, poljoprivredu i fitness
Ciljana skupina
projekta su mladi od
14 do 35 godina

N

akon što ga je u lanjskom
kolovozu kandidirala
Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku, Udruzi mladih Grubiša
je u veljači ove godine odobren
projekt pod nazivom “Mladi na
prvom mjestu”. Za projekt vrijedan 58 tisuća kuna s Ministarstvom je 23. veljače potpisan
ugovor o dodjeli sredstava.
Projekt će trajati 12 mjeseci i u
njegovu će okviru će biti održane razne radionice, edukacije i
treninzi. Ciljana skupina projekta su mladi od 14 do 35 godina.-Želimo, koliko je to moguće, poboljšati standard života
i aktivnosti mladih na području
Grubišnoga Polja, posebice sa
sadržajima koji bi ih mogli zanimati. Pri kreiranju projekta smo
u obzir uzeli i geografsko područje na kojemu živimo, gdje
smo u skladu s ruralnom sredi-

nom odredili pojedine teme i
edukacije-kaže Matej Lukenda,
predsjednik Udruge. Tako je
projekt temeljen na trima osnovnim aktivnostima: na poticanju poduzetništva i razvoju
poduzetničkih vještina kod
mladih, potom je tema mladi u

poljoprivredi i ruralnom kraju
te na kraju fitness program za
mlade.-U dijelu projekta fitnessa predviđeno je da dva puta
tjedno kroz godinu dana treneri održavaju edukacije i treninge. Dogovorena je suradnja s
Razvojnom agencijom AGRO i

Udrugom ruralnog turizma.
Za sve edukacije i treninge
angažirani su stručni suradnici, a planirana je i suradnja
s nogometnim klubovima te
srednjom i osnovnom školom u Grubišnom Polju.

Michael Palijan

Poljoprivrednici
pokazali dobar
interes za
proširenje svoje
djelatnosti
Razvojna agencija AGRO izGrubišnog Polja održala je radionicu vezana za uvjete prihvatljivosti, kriterije odabira i
proceduru prijave na natječaj
za provedbu Podmjere 6.2.
“Potpora ulaganju u pokretanje
nepoljoprivrednih djelatnosti
u ruralnim područjima”,izPrograma ruralnoga razvoja. Mateja Cah, ravnateljica agencije
kaže kako je unatoč tomu što
je natječaj još u nacrtu namjera bila sve potencijalne prijavitelje projekata informirati o
svim obvezama, ali ih uputiti
da pripreme dokumentaciju za
koju se već sada zna da će biti
potrebna i moguće ju je ishoditi.-Na natječaj se mogu prijaviti
oni koji će pokretati kakvu turističku ponudu, preradu poljoprivrednih proizvoda ili pružati
usluge u okviru već postojećeg
poljoprivrednog gospodarstva,
koje je najmanje godinu dana
upisano u upisnik-kaže M. Cah.
Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva do najviše 50
000 eura, kojim može osigurati izgradnju ili rekonstrukciju
objekta, opremanje, nabavku
opreme, a važno je da OPG koji
je prijavitelj te mjere nema već
registriranu djelatnost za koju
namjerava ostvariti novac. Prijavitelji mogu kandidirati projekte koji su i vrjedniji od 50
000 eura, ali u tom slučaju novac koji prelazi taj iznos moraju
osigurati sami.. 
(mp)

U tijeku je pedagoška provjera sposobnosti djece prije upisa u 1. razred osnovne škole

Ove godine 52-je grubišnopoljske djece doraslo za pohađanje škole
U Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića do 30. ožujka provodi se pedagoška provjera sposobnosti djece prije upisa
u 1. razred. Kako doznajemo od školske
pedagoginje Rajke Dražić Lužanić prvi
je to korak u provjeri sposobnosti djece
za upis u prvi razred, gdje pedagoginja i
logopetkinja procjenjuju osnovne vještine

djece. Potom iz Zavoda za javno zdravstvo
liječnik školske medicine dolazi obaviti
liječničke preglede i dati svoju procjenu.-Nakon toga povjerenstvo sastavljeno od svih stručnjaka koji su provodili
preglede i provjere prema prikupljenim
skupnim podacima odlučuje tko će od
djece dorasle za upis i biti upisan u prvi

razred, a tko će možebitno dobiti odgodu
za nagodinu. U cijelom procesu i roditelji imaju pravo zatražiti odgodu upisa ili
prijevremeni upis, o čemu na temelju dodatnih procjena psihologa odluku donosi
županijsko povjerenstvo-kaže pedagoginja. Prema popisu Ureda državne uprave
na području našega grada 52-oje je djece

doraslo za upis u prve razrede. No, pedagoginja Dražić-Lužanić ističe kako to možebitno i nije konačan broj jer se nerijetko
dogodi da se pojavi još koje dijete koje nije
na popisu, a praksa je pokazala da pojedina djeca u međuvremenu od kreiranja
popisa do početka provjera odsele s tog
područja. 
(mp)
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HERCEGOVAC

Najvažniji amaterski festival
Drag i publici i glumcima

Održani 26. Dani hrvatskog
pučkog teatra u Hercegovcu

Z

avršeni su 26. Dani
hrvatskog pučkog teatra u Hercegovcu,
koji kroz kazališni
amaterizam spaja domovinsku
i iseljenu Hrvatsku. Pred brojnom publikom izvedeno je šest
predstava, družina iz Hrvatske,
Njemačke, Bosne i Hercegovine
te po prvi put iz Crne Gore. Dolazak u Hercegovac, gdje će učiti
od iskusnijih, rekla je voditeljica ove najmlađe družine, Dijana
Milošević. Razmjena iskustava
olakšat će ostvarenje njihove
zadaće, a to je očuvanje hrvatske baštine među Bokeljskim
Hrvatima na području Boke
Kotorske. Glasnim pljeskom u
subotu je nagrađena komedija
„Udavače“ u izvedbi Putujuće
scene iz Stuttgarta, odakle su
glumci i prethodnih godina
dolazili u Hercegovac. Ipak,
najdužu, rijetko prekidanu, tradiciju dolazaka na ovaj festival
glumačkih amatera ima glumačka družina iz Travnika u Bosni
i Hercegovini, čiji je osnivač,
Anto Bilić, ujedno bio i voditelj
kazališne radionice za sudionike ovogodišnjih Dana hrvatskog
pučkog teatra u Hercegovcu.
Osim gostiju pristiglih izvan
granica Lijepe naše, nastupili
su i glumci iz Hrvatske; tradicionalni sudionici su iz Starog
Grada na Hvaru, a ove godine
predstavu su izveli i glumci iz

Svake godine ovaj festival, koji kroz kazališni amaterizam spaja
domovinsku i iseljenu Hrvatsku, ispunjava svoj cilj; očuvanje
hrvatskog jezika i tradicije kroz kazalište i izvan granica Lijepe naše.
Ove godine izvedeno je šest predstava.

Ladislava. Danjgube su ostvarile i posljednju suradnju s prošle
godine preminulim profesorom
Stjepanom Banasom, idejnim
začetnikom festivala, na čiji je
doprinos očuvanju kulturne baštine u svom govoru podsjetio

načelnik Boro Bašljan. Svi oni
nastupili su nakon domaćina,
Pučke scene Hrvatske čitaonice
u Hercegovcu, čija je ekipa i ovaj
put nasmijala publiku, novom
predstavom „Mlaćenici i plaćenici“. U dosadašnjih 25 godina

na ovom je susretu prikazano
više od 120 kazališnih predstava, a sve se odvija u organizaciji
Hrvatske čitaonice, uz podršku
Ministarstva kulture, Matice iseljenika, Bjelovarsko-bilogorske
županije i Općine Hercegovac.

Proglašeni
najbolji u
sportu Općine
Hercegovac
Svake godine Zajednica
sportskih udruga Općine
Hercegovac dodjeli priznanja
najboljima i najzaslužnijima.
Cilj je nagraditi i potaknuti
mještane na bavljenje sportom, a da sport ima budućnost u toj sredini, pokazuje
to da je većina nagrada otišla
u ruke mladih osoba.
Zajednica sportskih udruga
Općine Hercegovac dodijelila je priznanja najuspješnijima za prošlu godinu. Ove
godine izostala je nagrada
sportskog djelatnika, koja
se novom odlukom vodstva
može i ne mora dodijeliti
svake odluke. Osim u slučaju ekipne, sve tri pojedinačne nagrade otišle su u ruke
mladih, još uvijek školaraca.
Titulu najbolje ponijela je Eva
Mihaljević, za postignute rezultate na šahovskim natjecanjima. Najperspektivniji
mladi sportaš je nogometna
nada, Josip Naglić, a Mariju
Gelenčir, članicu i Hrvatske
juniorske reprezentacije u
savate boksu, sportska zajednica nagradila je posebnom nagradom za postignute rezultate i promoviranje
Općine na državnoj i međunarodnoj razini. Najuspješnijom ekipom proglašeno je
Šahovsko društvo „Braslav
Rabar“. Po prvi put nagrade su dodjeljene tek u četiri
kategorije, odlukom Izvršnog odbora, prema kojoj se i
trofej za sportskog djelatnika
može, ali i ne mora dodijeljivati svake godine. Čestitke
nagrađenima na svečanosti je
uputio i načelnik Boro Bašljan te još jednom pohvalio
rad i zalaganje svih pojedinaca i udruga na području Općine Hercegovac, dio kojih su
i one u djelokrugu sporta.
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Zelene teme u fokusu
županijskog HSS-a

Skupština Županijske organizacija Hrvatske
seljačke stranke Bjelovarsko-bilogorske
županije održana je u Hercegovcu. Među
glavnim smjernicama za buduće razdoblje
je veće fokusiranje na „zelene teme“.

Ž

upanijska organizacija
Hrvatske seljačke stranke Bjelovarsko-bilogorske županije u Hercegovcu je održala Programsku
skupštinu. Više od stotinu delegata jednoglasno je prihvatilo
plan i program rada za ovu te
Izvješće o radu za prošlu godinu
koje je podnio predsjednik županijskog HSS-a, Boro Bašljan.

Izrazio je žaljenje radi trenutnih
nesuglasica u stranci kao i zbog
odlaska oko 300 članova čazmanske organizacije iz stranke,
zbog neslaganja sa smjerom politike koju vodi predsjednik Krešo Beljak. „Osobno sam uložio
puno napora da se razlike i prijepori pokušaju iznači dijalogom,
ali nisam uspio te smo nažalost
ostali bez dugogodišnjih aktivnih

članova, što me iznimno žalosti“,
rekao je Bašljan. Ova se tema na
nije mogla zaobići na sjednici čiji
je termin zakazan još početkom
godine, ali unatoč svemu, Bašljan
je istaknuo optimizam temeljen
na jedinstvu, brojnosti i značaju
stranke u županiji. Glavna poruka skupštine je da se stranka
mora više okrenuti „zelenim temama“, snažnije zalagati za selo,
ruralni prostor jer on čini gotovo 90 posto prostora Hrvatske, a
nije mu posvećeno dovoljno pažnje, dodao je Bašljan. Težimo biti
više usmjereni na zaštitu okoliša
i bolji položaj seljaka jer oni su
uvijek bili neizostavan dio i srž
Hrvatske seljačke stranke, stoji
u priopćenju županijskog HSS-a.

N
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29. turnir ŠD „Braslav Rabar“

Tijekom veljače niz aktivnosti se povezuje uz obilježavanje Dana
Općine Hercegovac. Jedna od njih je tradicionalni šahovski turnir
tamošnjeg Šahovskog društva Braslav Rabar. Sudjelovalo je 49 natjecatelja svih dobnih skupina iz cijele Hrvatske, a ukupnom poretku najbolji je bio Ognjen Matko. Drugo mjesto zauzeo je šahist iz
Pakraca, Alojz Macarol, dok je treći bio Marijan Špoljar iz Slatine.
Uz ove, posebne nagrade dodjeljene su najboljima u pet različitih
kategorija; u konkurenciji žena to je Rajna Šargač iz Slatine, a među
kadetkinjama Eva Mihaljević iz Palešnika. Među kadetima je najbolji bio Mihael Sučić iz Bjelovara, u juniorskoj kategoriji Emanuel
Račan iz Garešnice dok je kao najbolji domaći igrač nagrađen Tomislav Gladoić iz Hercegovca. Ovakve turnire nemaju ni puno veće
sredine, ističe predsjednik društva, Hrvoje Duk, ponosan i time da
turnir ima dugu tradiciju tradiciju održavanja, kroz 29 godina, a u
ovoj planiraju još nekoliko važnih aktivnosti i šahovskih natjecanja.

U znak sjećanja

U općinskom središtu u Hercegovcu
postavljena su dva nova obilježja, u
blizini tamošnje Osnovne škole. U
njoj je na brojne generacije prenosio ljubav prema materinjem jeziku
Stjepan Banas, dobri duh kulture
Bijele Moslavine. Tako ga je nazvao
načelnik Boro Bašljan na sjednici
Općinskog Vijeća na kojoj donijeta
odluka da park u kojoj je smješteno
jedno obilježje, ponese njegovo ime.
Drugo je postavljeno uz samu školu, na raketiranoj lokaciji u vrijeme
Domovinskog rata, a pored koje se
danas nalazi prostor novog vrtića.

Hercegovčanski vrtićarci
uselili u novi prostor

akon ulaganja od gotovo 2 i pol milijuna kuna
te svečanog otvorenja
na sam Dan općine, polaznici
Dječjeg vrtića u Hercegovcu
krajem veljače uselili su u novouređeni prostor. Riječ je o 34
polaznika u dvije grupe, koje
su nakon 50 godina postojanja
vrtića na katu sad smještene u
prizemlju zgrade škole. Obzirom da je 2018. godina, s 19
novorođenih beba ove jeseni
stasalih za polazak u jaslice,
bila rekordna od osamostaljena
Općine, i dalje se u vrtiću traži
mjesto više, što je pokazatelj
da mlade obitelji ostaju živjeti
u ovoj sredini.
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Darivani najmlađi
stanovnici Općine
Hercegovac
Tradicionalno, u
vrijeme obilježavanja Međunarodnog dana
žena, u Hercegovcu je svakog
ožujka upriličeno
darivanje novorođenih beba u
prošloj godini.
Tako će bilo i ovog tjedna, kada je održan
susret roditelja i najmlađih stanovnika te
načelnika općine, Bore Bašljana. Podsjetio je da se iz lokalnog proračuna za svaku
bebu izdvaja do dvije tisuće kuna ukoliko je
troje ili više djece u obitelji, a tu je još mjera kojom se želi zadržati pozitivna demografska slika. Bebe rođene u prošloj godini
na području Općine Hercegovac su: Sofija,
Sara, Stephanie, Noel, Ana, David Ven, Sara,
Jan, Anja, Nika, Jakov, Matej, Nikolina i Danijela. Osim novčanog dara, okupljenima su
uručeni poklon paketi Crvenog križa Garešnica, a svaka nazočna mama i baka dobila je
cvijet iz ruke načelnika.
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043/220-025 | 098/403-086
info@parketi-sabljo.com
parketi-sabljo.com
interijerisabljo

Uspješna poduzetnička priča iz Bjelovara

Interijeri Sabljo vodeći su proizvođač
stilskih podnih parketa, a kreću i u
proizvodnju namještaja po mjeri
Visokokvalitetnim
hrvatskim
proizvodom osvojili
su domaće, ali i
europska tržišta

T

vrtka Interijeri Sabljo
iz Bjelovara dugi je
niz godina sinonim za
proizvodnju i ugradnju
visokokvalitetnih podnih obloga
parketa izrađenih iz punog drveta hrasta, trešnje, jasena i bukve. No, posebnost proizvodnog
programa je program intarzija
iz drva i posebnih mozaika koji
zahtijevaju puno ručnog rada i
kreativnosti. S ovim unikatnim
podnim ili zidnim oblogama
postali su nezamjenjivi kad se
radi o uređenju rezidencijalnih ili
kulturno-povijesnih građevina.
Od opremanja brojnih muzeja,
do nedavno završene obnove
zgrade Vlade Republike Hrvatske gdje je bio poseban mozaik
koji su tražili konzervatori, pa
do makedonskog i crnogorskog
parlamenta. Posebnost njihove
proizvodnje vidljiva je posebno
u Republici Austriji gdje se nalazi
dosta starih građevina koje prilikom obnove zahtijevaju čuvanje
posebnosti i identičnosti dizajna
i tu su Interijeri Sabljo nezamjenjivi. Obnovljenim podom ili
zidnom oblogom i vraćanjem
njihove izvornosti ova tvrtka
doprinosi očuvanju kulturne
baštine i umijeća izrade ukrasa

od drva. Osim proizvodnje drvenih podnih obloga, proizvode
i drveni namještaj, masivne krevete, stilski i rustikalni namještaj,
sobna vrata i stepeništa, a svi su
proizvodi izrađeni od masivnog
drva koje nabavljaju od domaćih
proizvođača. Upravo tako zaokruživši proizvodnju na tržište
plasiraju čisti hrvatski proizvod.
Na tržištu su prisutni već četrnaest godina, a osim hrvatskog,
svojim kvalitetnim proizvodima
osvojili su tržišta Slovenije, Austrije, Francuske, Italije i brojnih
drugih europskih i zemalja biv-

še Jugoslavije. Za svoj uspješan
rad primili su brojna priznanja
i nagrade, a svakako vrijedi reći
kako su 2009. bili dobitnici Zlatne kune za malu tvrtku u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
koju dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora. Kako nam
je u razgovoru potvrdila Ružica
Sabljo, direktorica tvrtke, po bonitetu i uspješnom poslovanju
tvrtka je već godinama u top 3
% najboljih poduzeća u Hrvatskoj. Ova tvrtka uredno podmiruje obveze i prema državi i
prema dobavljačima i upravo to

partnerstvo doprinosi razvoju i
proširenju njenog proizvodnog
programa. Novitet je opremanje i proizvodnja namještaja po
mjeri, kuhinje, ormari i dr. te je
nakon proizvodnje podova ovo
novi iskorak u ponudi. Ovaj proizvodni program predstavljen će
biti na ljeto ove godine. Inače,
ova tvrtka svoj proizvodni program predstavlja po brojnim
renomiranim europskim sajmovima kao izlagač ili suizlagač. Njihove proizvode odlikuje dizajn, stil i kvaliteta te sami
izgled proizvoda što je u ovakvoj

proizvodnji presudno. Upravo
sve to svrstava Interijere Sabljo
u sami europski vrh proizvodnje
drvnih proizvoda. Svi oni koji se
žele bolje upoznati s njihovim
proizvodnim programom mogu
to napraviti putem mrežnih
stranica www: parketi-sabljo.
com ili ih posjetiti u Ulici Hrvatskog proljeća 3 u Bjelovaru. Ako uređujete ili opremate
kuću, apartman ili ugostiteljski
objekt, unesite u njega posebnost ručno obrađenog drveta jer
ono daje toplinu, ekskluzivnost i
nikad ne izlazi iz mode.
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Dobre vijesti za povrtlare
Očekuje se dobra zarada

Zadrugari čazmanske zadruge Plodovi Moslavine spremno dočekuju sezonu

Podravka za feferone ponudila kunu više
Sjetva sjemena
za presadnice rog
paprike počinje
već idući tjedan,
najavljuje upravitelj
Vjekoslav Budanec

P

oljoprivredna zadruga
Plodovi Moslavine organizirala je u prošli četvrtak
sastanak i edukaciju zadrugara
i kooperanata pred početak
nove sezone uzgoja povrća, jer
sjetva sjemena za rog papriku
treba počet u kontejnere već
idući tjedan. Upravitelj zadruge
Vjekoslav Budanec detaljno je
pobrojio sve predstojeće aktivnosti i preložio najbolje rokove
početka uzgoja, te iznio dobre
vijesti o cijenama koje je najavila Podravka kojoj će zadrugari putem zadruge i ove godine
isporučivati povrće. Neke su
cijene povrća povećane u odnosu na prošlu sezonu. Tako
je za feferone povećana sa šest
na sedam kuna, što je odlična
cijena i zaista veliko povećanje
za jednu sezonu. S feferonima
je manje brige i posla, beru se u
tri navrata, sa stankom između
oko tri tjedna, a ne kao krastavci
svaki dan ili najmanje tri puta u

Feferoni su inače deficitarni pa je zato i cijena veća. Za
krastavce kornišone cijena je nepromijenjena, ekstra klasa
6,40 kuna, prva 6 kuna, druga 3,50 i treća klasa jednu kunu
tjednu. Feferoni su inače deficitarni pa je zato i cijena veća.
Za krastavce kornišone cijena
je nepromijenjena, ekstra klasa
6,40 kuna, prva 6 kuna, druga
3,50 i treća klasa jednu kunu.
- Sjetvu krastavaca ove ćemo
godine početi ranije. Prednost
je sadanja presadnica iz kontejnera jer tako je ujednačena
sadanja a puno brže dođe u rod
i nema problema s nicanjem
nego kad se sjeme izravno sije

u zemlju na polju. Preporučam
sjetvu sjemena krastavaca već
potkraj travnja, a sadanja presadnica na njivu bila bi nakon
tri tjedna, oko sredine svibnja.
Ranija sjetva i sadnja omogućila bi i početak berbe ranije,
sredinom lipnja, što je u skladu
s najavom iz Podravke o ranijem
početak preuzimanja krastavaca, pojasnio je Budanec. Novim
zadrugarima ponovio je kako
zadruga kreditira kompletnu

proizvodnju, sjeme, gnojivo,
vapno, postavljanje folije i sustav navodnjavanja, mreže za
krastavce, presadnice. Dakle
svu tehnologiju, popis sredstava koja se smiju koristiti za
zaštitu s obaveznom evidencijom kada je tretirano i s kojom
količinom te svim uputama. Iz
iskustva od prošle sezone Budanec je zadrugarima preporučio
i neke nove sorte krastavaca,
koje su se pokazale puno bolje

Gljive Evaj iz Ilovskog Klokočevca šire proizvodnju

u rodu. Podsjetio je kako ulaganja nisu novčano velika. Na
površini od tisuću kvadrata sadi
se 2000 sadnica i sav trošak za
tu količinu je oko 2 500 kuna, i
taj se trošak podmiruju prilikom
isplate koja je u roku 30 dana od
obračuna predane robe. Zadruga se širi i zadrugarima a među
njima su i dvije nove zadrugarke
Elizabeta Cecelja i Ana Marija
Tutić iz Ivanićkog Graberja iz
susjedne Zagrebačke županije.
Na kraju je za zadrugare organizirano predavanje i edukacija
o gnojidbi povrća koje su održali stručnjaci tvrtki Cipro i Yara
partneri Zadruge Plodovi Moslavine. 	
Franjo Jagatić

Zbog velike potražnje, udvostručuju uzgoj gljiva

Vlasnik Matija Evaj nije imao većih poslovnih ambicija, no potaknut stanjem na tržištu
i prilici za kupnju napuštene gljivare odlučio se na odvažan poduzetnički poduhvat

O

bitelj Evaj iz Ilovskog Klokočevca
već 25 godina bavi se uzgojem
gljiva, a posao kojeg je Stevo Evaj
započeo amaterski postupno je izrastao
u ozbiljnu i uspješnu proizvodnju. Nakon što je prije nekoliko godina otišao
u mirovinu obiteljski posao preuzimaju
njegovi sinovi Matija i Mario, svaki osniva svoju tvrtku, no i dalje međusobno surađuju te uspješno rade razvijajući posao
u kojem zapošljavaju sve više mještana
tog malog moslavačkog sela smještenog
na desnoj obali rijeke Ilove, na granici
Moslavine i Slavonije. Matija Evaj vodi
tvrtku Gljive Evaj, još prije nekoliko godi-

na nije imao velikih poslovnih ambicija,
no sada se potaknut sve većom potražnjom tržišta za gljivama, ali i dobrom
poslovnom prilikom za kupnju jedne
napuštene gljivare u susjedstvu, odlučio
na odvažan poduzetnički potez.- Novi
pogon omogućit će nam da udvostručimo proizvodnju šampinjona i bukovača, povećamo zaposlenost i ostvarimo
veće prihode. Objekt bivše gljivare kupili
smo u suradnji s agencijom HAMAG BICRO i Ministarstvom gospodarstva,
poduzetništva i obrta te smo realizirali
mali zajam za ruralni razvoj kojim je financirana kupovina hale za uzgoj gljiva.

Ukupna vrijednost projekta je 400 tisuća
kuna, a iznos zajma bio je oko 350 tisuća
kuna – rekao nam je Matija Evaj. Sad je
u tijeku renoviranje kupljenog pogona,
potom planiraju zapošljavanje novih pet
djelatnika te proširenje suradnje na trgovačke centre s kojima do sada nisu radili
jer su im glavni kupci bile pizzerije, restorani i pekare te kupci na zagrebačkim
tržnicama. Gljive Evaj u garešničkom
kraju poznate su i po doniranju gljiva
potrebitima putem Crvenog križa, ali
i kao sponzor brojnih manifestacija na
kojima su gljive pripremljene na tavi nezaobilazna delicija. 
Alen Štandar
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Društvo

Obilježen Međunarodni dan žena
S cvijećem su dame obradovali njihovi kavaliri

Izvještajna skupština čazmanske udruge vinogradara i vinara održana je 29. veljače.

Vinogradar Ivan Katalenić novi je predsjednik
Gradonačelnik Dinko Pirak – U okviru projekta Čazma Natura
vinogradari će dobiti vinski podrum, a moguće i vinsku cestu.

N

a Izvještajnoj skupštini čazmanske udruge
vinogradara i vinara,
koja okuplja pedesetak članova iz čazmanskog kraja, nekih
gradova i općina bjelovarsko bilogorske te susjedne zagrebačke
županije, predsjednik Nenad
Brnjanec pobrojio je mnoge aktivnosti, koje su članovi proveli
volonterski. Istaknuo je nastupe
na više izložbi na kojima su vina
Čazmanaca ocijenjena visokim
ocjenama, održana su i stručna
predavanja, te je putem udruge
vinogradarima za obnovu vinograda nabavljeno 200 loznih cjepova. No, ono po čemu je ova
udruga poznata je međunarodna izložba vina Čazmanski vinokap, na kojoj je prošle godine
78 vinara izložilo 143 uzoraka
vina i 20 alkoholnih pića, te je
po tome izložba postala prepoznatljiva u ovom dijelu Hrvatske.

Gradonačelnik Dinko Pirak
vinogradar i prvi predsjednik
Kad završimo naš veliki projekt Čazma Natura, bit će novih sadržaja
i otvorene mogućnosti za sudjelovanje vinogradara ove udruge. Tu
prije svega mislim na interpretacijski centar na trgu u središtu grada,
koji u projektu sadrži i uređenje podruma, koji će biti idealno mjesto
za prezentaciju vina naših vinara, ali i ostalih s područja Moslavine.
Uzor za ustroj vinskog podruma mogu nam biti vinari iz Popovače,
s kojima ćemo nastaviti još tješnju suradnju, najavio je Dinko Pirak,
inače vinogradar i prvi predsjednik čazmanske Udruge vinogradara
i vinara utemeljene prije 20 godina. (fj)

Brojne aktivnosti čazmanskih
vinogradara i vinara ove će godine biti u znaku 20 godina od
osnivanja udruge. Udruga će
nastaviti uspješnu suradnju s
Gradom u smjeru unaprjeđenja
i poticanja vinarske proizvod-

nje i turističke ponude, započeti aktivnosti za otvaranje vinske
ceste, poticanje daljnjeg razvoja
vinogradarstva, sufinanciranje
sadnje novih vinograda ili obnovu starih, obrazovanja za zanimanje vinogradar, vinar, rezač

loze, projektiranja, izgradnje te
registracije podruma, klijeti, kušaonica/vinotočja, sufinanciranje stručno edukacijskih putovanja, radionica, sudjelovanja
vinara na izložbama, predstavljanju tradicijskih vinskih običaja, istaknuo je novoizabrani
predsjednik mladi čazmanski
vinogradar Ivan Katalenić. Prva
i najzahtjevnija zadaća udruge
bit će organizacija već 9.čazmanskog vinokapa, međunarodne izložbe koja će se održati

28. ovoga mjeseca. Direktorica
Turističkog ureda Martina Dončević najavila je kao su pripreme
već u završnoj fazi pa će to biti
još jedna od važnih turističkih
ponuda Grada Čazme. Obogaćivanju turističkih sadržaja
svakako će pridonijeti i najavljeno, do kraja ove godine, otvaranje prve vinske ceste, za koju
su sazreli uvjeti, zahvaljujući i
čazmanskim vinogradarima,
koji uređuju svoje podrume za
prihvat turista vinoljubaca.

Ususret 9. međunarodnoj izložbi vina 28.ožujka

Na „Čazmanskom vinokapu“
68 izlagača sa 154 uzoraka

U

sklopu priprema za 9.
međunarodnu izložbu
vina, čazmanska Udruga vinogradara i vinara, u prošlu
je nedjelju 8.ožujka zaprimljeni
izložbene uzorke. Za „Čazmanski vinokap“ ove je godine 68
izlagača ponudilo 154 uzorka
raznih sorata svojih najboljih
vina, među kojima su i 22 uzorka alkoholnih pića, odnosno
rakija i likera. Sveukupno je to
približno istom broju kao i lani.
Zastupljena su vinogorja iz pet
hrvatskih županija, bjelovarsko
bilogorske, zagrebačke, koprivničko križevačke, varaždinske i
sisačko moslavačke. Mađari su
ponudili 25 uzoraka a Slovenci
11 uzoraka. - Naša su očekivanja ispunjena. Veseli nas što je i
ove godine novih vinara koji do
sada još nisu sudjelovali. Došli

su se okušati na našoj izložbi jer
primjenjujemo vrlo visoke kriterije ocjenjivanja, koje provode
članovi Povjerenstva s ovlaštenjima Ministarstva poljoprivrede, kazao je Nenad Brnjanec, tajnik čazmanske Udruge
i predsjednik Povjerenstva za

primanje uzoraka. Izvorna
moslavačka sorta škrlet bit
će zastupljena sa 16 uzoraka i ocjenjivat će se zasebno.
Matija Žabić iz Garešnice donio je čak deset uzoraka vina
i alkoholnih pića i po tome je
najzastupljeniji iz bjelovarsko
bilogorske županije. Doznajemo kako je Žabić istodobno
s predajom uzoraka postao
novi član čazmanske udruge
vinogradara i vinara. Do zaključenja ovog broja novina
još se pouzdano nije znalo,
hoće li se održati iliće zbog
rizika od korona virusa izložba i biti održana 28.ožujka.
No, bez obzira na tu neizvjesnost Komisija će obaviti
ocjenjivanje vina, doznajemo
iz Udruge vinogradara i vinara Čazme. Franjo Jagatić

Umirovljenici proslavili 8. ožujka
Čazmanski umirovljenici drže do tradicije proslave Međunarodnog dana
žena 8.marta. Matica
umirovljenika Grada
Čazme organizirala
je u prošlu subotu tim
povodom tradicionalno druženje, ne samo
umirovljenica već i muškaraca. Unatoč tomu što su mnogi umirovljenici izbjegavaju masovna okupljanja zbog korona virusa,
ovaj put ih se okupilo osamdesetak. Među Čazmancima bila je
i skupina umirovljenika iz Štefanja. Umirovljenicima su se tim
povodom priključile još i radno aktivne djelatnice čazmanske
tvornice Intra-lightinga (bivšega TEP-a) i pozavidjele na tome
kako se umirovljenici znaju dobro zabavljati i družiti. Sve sudionice ugodno je iznenadila muška ekipa Matice umirovljenika
Čazme darivajući im karanfile iz donacije SDP-a. Večer je prošla
veselo i zabavno uz domaći glazbeni sastav umirovljenika. (fj)
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Život: Umirovljenički dani garešničkog učitelja Miroslava Đurđevića

Krave doji ručno, a mlijeko dijeli prijateljima
Krave Lizu, Jelu i Mirtu svaki dan vodim na
pašu, a dok ih čuvam čitam novine i uživam
u prirodi – kaže Miroslav Đurđević

M

alo je danas ljudi u
samoj Garešnici koji
još uvijek drže krave,
a neobično je i zanimljivo da je
jedan od njih umirovljeni garešnički učitelj Miroslav Đurđević
(71). Već je nekoliko godina u
mirovini, no vitalan je i dobrog
zdravlja i na nogama je od jutra do mraka. Živi sam, a osim
krava uzgaja i konje. U zadnje
vrijeme najviše je „okupiran“ sa
svojim kravama Lizom, Jelom i
Mirtom koje vodi na ispašu na

livadu između Gupčeve ulice i
trase bivše željezničke pruge Garešnica – Bjelovar. Posjeduje 6
jutara livada i oranica, ali ne prima, niti je ikada tražio, nikakve
državne poticaje. - Svaki dan
krave izvodim na pašu, ujutro
i poslijepodne, a dok ih čuvam
čitam novine i uživam u prirodi.
Krave dojim ručno, a mlijeko je
odlične kvalitete. Moje tri krave
daju mi ujutro od 15 do 18 litara
i na večer oko 12 litara mlijeka.
Imam nekoliko abonenata, lju-

di kojima prodajem mlijeko na
kućnom pragu, a oko deset litara
dnevno poklanjam svojim prijateljima. Javim im telefonom da

ih mlijeko čeka na stolu u dvorištu i da ga slobodno uzmu dok
sam ja na paši s tim da mi vrate
prazne boce. Moje mlijeko je pu-

nomasno, kvalitetno i od njega
žene prave vrlo dobre tradicijske
domaće sireve – rekao nam je
Miroslav Đurđević. Miroslav se
godinama bavi i konjogojstvom,
a trenutno ima dva pastuha Roka
i Vihora. Aktivan je i u Konjičkom klubu Graničar u kojem
obnaša dužnost tajnika i s kojim
posjećuje razne manifestacije s
konjskim zapregama i na taj način sudjeluje u očuvanju hrvatske
tradicije. Uz sve to ispunjava ga
i ljubav prema plesu i nema tog
umora koji bi ga spriječio da ode
na ples sa svojim prijateljicama
pa makar treba „potegnuti“ i do
Bjelovara ili Virovitice, kamo
često odlazi petkom ili subotom.

Alen Štandar

Gospođa Tifka prepoznatljivo lice blagajne Komunalca

Vedrinom i profesionalnošću pokazuje
kako radi posao koji iskreno voli

V

eć deset godina Tifka Božić radi na blagajni Komulaca i tako je upoznala
gotovo cijeli Bjelovar i okolicu.
Kaže kako ona svoj posao iskreno voli, kao i svakodnevne kontakte s ljudima. Na ovu blagajnu
obično dolaze umirovljenici koji
uz posjet tržnici obave i plaćanje
računa: - Znamo kako oni žive,
njima svaka kuna puno znači, a ovdje mogu platiti račune
bez naknade. Malo popričamo,
našalimo se i odmah nam je
svima lakše. Godinama radeći
ovaj posao povežeš se s ljudima.
Znaš njihove probleme, ali i životne radosti. Kad su blagdani
ljudi donesu kavu, čokoladu,
čestitaju ti, a znajući kako neki
od njih žive, tada još više cijeniš
taj mali znak pažnje, ali i poznanstvo koje s njima dijeliš. Rastuže me osmrtnice. Znaš kako je
još prošli tjedan netko bio kod
tebe na blagajni i razgovarao, a
svjestan si kako više neće doći
– kaže Tifka i dodaje – U šetnji
gradom ljudi me pozdravljaju
kao i u trgovačkim centrima, pa
me muž često pita, otkuda znaš
toliko ljudi – smije se Tifka i već
dolaze stranke na blagajnu. Stevo
Lončarević iz Bjelovara došao je
platiti vodu i odvoz smeća. Kaže
kako redovito svaki mjesec sve
račune koje dobije od Komunalca plaća upravo kod gospođe
Tifke: - Dođem na tržnicu kupiti
što mi treba, a usput platim i ra-

Izložba kolača i prezentacija
‘Prava žena kroz vrijeme’
Povodom Međunarodnoga dana žena Gradska knjižnica Mato
Lovrak i Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman su u
Grubišnom Polju organizirali izložbu kolača, koja je ujedno bila
i nagradna. Naime, među sedam vrsta kolača, koliko ih se našlo
na izboru, okupljene žene su tajnim glasanjem izabrale najbolji.
A to je bio kolač koji je pripremila Sandra Robić. Osim ugodnog
druženja u prostoru knjižnice i kušanja kolača, organizatorice
su pripremile i prezentaciju ‘Prava žena kroz vrijeme’, kojom
su pokazale kako su žene bile percipirane u društvu od početka
prošloga stoljeća do danas. Povodom Dana žena CIK i Gradska
knjižnica su organizirali i radionicu za djecu. 
(mp)

Raspisan natječaj za nove skladbe

čune – kaže Stevo i dodaje – lijepo je kad te na blagajni poznaju
po prezimenu, razmijenimo koju
riječ i idem dalje, a i već se i u
gradu pozdravljamo što je lijepo i
pokazuje koliko je profesionalna
i draga gospođa Tifka – završava
Stevo, dok mu u međuvremenu
Tifka izvraća novac za račune.
Tifka nam nastavlja pričati kako
je zadovoljna što ima dobar odnos i razumijevanje s Upravom
Komunalca. Oni joj dostavljaju
obrasce ili obavijesti koje stran-

kama trebaju, a ona njima šalje
ono što je zaprimila kako bi se
što više izašlo ususret starijim
ljudima. Na pultu smo ugledali
prošli broj naših novina, a Tifka
kaže kako se vrlo brzo podijeli
sve što je dostavljeno jer su ljudi
navikli uz plaćanje računa besplatno uzeti novine. Ostavljamo
Tifku u njezinom poslu jer svako malo dođe netko platiti račun
ili samo razmijeniti koju riječ s
ovom dragom gospođom.

Slaven Klobučar

Početkom ožujka
Organizacijski odbor 6. Etno festivala „Bilogoro, u srcu
te nosim“ raspisao
je natječaj za nove
skladbe koje će biti
izvedene na festivalu u Velikom Trojstvu koji će se održati u studenom ove godine. Sudionici mogu
prijaviti nove i do sad ne izvođene skladbe maksimalne duljine
od 4 minute. Natječaj je otvoren do 15. rujna, tako da svi oni
koji se žele prijaviti imaju dovoljno vremena da to naprave. A
da ovaj festival kreće u ozbiljne glazbene vode svjedoči kako je
prošlogodišnja pobjednička skladba „Pajdaša dva“ bila izvedena
i na javnom snimanju emisije „Lijepom našom“, a uz nju su izvedene još tri skladbe s tog festivala. Sam festival od ove godine
ima i službenu istoimenu internetsku stranicu, a sve aktivnosti
se mogu saznati i putem društvenih mreža.
(sk)
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USPJEH Nagrada Ženskog poduzetničkog centra

Bernarda Cecelja najuspješnija
N
a Kongresu poduzetnica
Hrvatske i regije, najvećem
poslovnom skupu žena u poduzetništvu, Bernardi Cecelji
iz V. Toplica, a vlasnici i direktorici tvornice Bernarda za proizvodnju madraca,
kreveta i opreme za spavanje koja zapošljava više od 250 zaposlenika, uručena je
nagrada Najpoduzetnica 2020. godine.
Kongres poduzetnica Hrvatske i regije
organizira Ženski poduzetnički centar,
najveća nevladina asocijacija koja okuplja
više od 2.300 članica i članova, a u sklopu
kojega se po prvi puta održala dodjela
nagrada Najpoduzetnica u nekoliko kategorija, uz Grand Prix nagradu Najpoduzetnica 2020. Upravo je Bernardi

Cecelja, ne samo uspješnoj poduzetnici Hrvatske, nego i ovog dijela Europe,
pripala čast najbolje i osvajanje Grand
Prix nagrade Najpoduzetnica 2020. g. U
nazočnosti više od 550 sudionica i sudionika nagradu joj je uručila predsjednica
Ocjenjivačkog suda Slavica Šipicki koja je
poručila nazočnima u dvorani da je nagrada rezultat predanog rada i discipline.
Dobitnica Cecelja podsjetila je na svoju
poslovnu priču od trnja do zvijezda, te
ostavila snažan dojam na sve nazočne.
- Žena mora, unatoč svemu što je lomi,
biti čvrsta i ne pokleknuti. Staviti posao
na prvo mjesto, a onda dolazi sve ostalo. Kada žena ima financijsku sigurnost,
sposobna je da nešto napravi i ima rezul-

tate – savjetovala je Cecelja te najavila
poduzetničke aktivnosti na području
kontinentalnog turizma.
- Rođena sam u V. Toplicama, gdje i danas živim. Već godinama gledam kako
toplički turističko - zdravstveni kapaciteti propadaju. To me boli i dira u srce.
Uz puno bitke s birokracijom dobila sam
koncesiju za termalnu vodu čime je omogućena izgradnja hotela Bernarda koji
se privodi kraju. Hotel će imati 27 soba.
Postojat će mogućnost fizikalne terapije. Imat će vanjski i unutarnji bazen, a
uz brojne dodatne kapacitete, pa tako
i smještajne zaokružit ćemo brojku od
ukupno 60 soba i 130 ležajeva – premijerno je najavila Cecelja.
	

POLJOPRIVREDNICI!
Otkiselite zemlju, povećajte prinose i svoju dobit

KALCIJ–KARBONATNO
BRAŠNO: STOČNA KREDA

Zagorje
1/4

Dodaje se u proizvodnji potpunih
i dopunskih krmnih smjesa
u količini prema recepturi
proizvođača hrane za životinje.
Proizvod je 100% prirodan, bez
dodataka i nije štetan za okoliš.
Proizvodi se prema HACCP
načelima iz vapnenačke stijene iz
vlastitog kamenoloma u Marčanu.

ZEOLIT AGRO
Proizvod je
namjenjen za
rasipanje po tlu,
povećava prinose,
zadržava vlagu i
čisti zemlju.

Zagorje Kamen d.o.o.,

42 000 Varaždin
Kamenolom Marčan
Gornja bb,
42 207 Vinica, Hrvatska
Tel / fax: 042 722-130
M: 099 446 429

KALCIJ – KARBONATNO
ZRNO i BRAŠNO
Proizvod je NAMJENJEN
KALCIFIKACIJI TLA; 100% prirodni
bez dodataka; nije štetan za
okoliš; min 96% CaCO3, 98%
TOPIV U VODI, djeluje u roku 48
sati . Proizvodi se prema HACCP
načelima iz vapnenačke stijene iz
vlastitog kamenoloma u Marčanu.
Povećava pH vrijednost tla i
povećava pronose.

ZEOLIT ZA ŽIVOTINJE

time
Proizvod je namjenjen za mješanje u krmne smjese. Veže mikotoksine i
.
životinja
prirast
brži
i
probavu
bolju
a
čuva zdravlje životinja, osigurav

www.zagorje-kamen.hr
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DUHOVNI KUTAK
Dan obitelji Bjelovarsko-križevačke biskupije
U vremenu smo korizme
Najpotrebnije je zajedništvo i vjera

Bjelovarsko-križevačka biskupija obilježit će u mjesecu ožujku 2020. godine,
desetu obljetnicu svojega osnutka. Kao
uvod i priprava za ovaj uistinu veliki i
značajni događaj, bit će organiziran čitav
niz duhovnih aktivnosti na gotovo svim
poljima njezina djelovanja i poslanja.
Uveritra će biti svečana proslava 2. Dana
obitelji Bjelovarsko-križevačke biskupije
u subotu 14. ožujka 2020. godine. Tako
je u župama Biskupije, ovaj tjedan organizirano klanjanje pred Presvetim i sveta
Misa na nakanu za uspjeh Dana obitelji.
Svim aktivnostima cilj je potaknuti u svo-

jim župnim zajednicama promicanje istinske zauzetosti za dobro braka i obitelji.
Središnji događaj proslave 2. Dana obitelji Bjelovarsko – križevačke biskupije
održati će se u subotu 14. ožujka 2020.
godine u Bjelovaru. Početak susreta bit
će Križni put koji započinje u 10:00 sati u
bjelovarskoj katedrali. Nakon pobožnosti, uslijedit će svečana sveta Misa koju će
predvoditi mons. dr. Vjekoslav Huzjak,
biskup Bjelovarsko-križevački. Nakon
završetka svečanog slavlja svi će se sudionici u povorci sa zastavama uputiti
do dvorane IV. OŠ Bjelovar – Dvorane

Sveta Stolica poziva na mir
i hrabrost u suočavanju s
epidemijom koronavirusa
„Ljudski život u Božjim očima ima veliku vrijednost. Ako je u
nekim okolnostima nešto napalo zdravlje i život mnogih ljudi,
a možda i naš, ne smijemo se osjećati sami pred tim neprijateljem“, objavio je Dikasterij za laike, obitelj i život u poruci
u vezi s epidemijom Covid-19, poznatijom pod imenom koronavirus, prenosi Vatican News. „Kao dikasterij koji je Sveti
Otac zadužio za pastoralnu brigu za laike, obitelj i život, želimo u ovom teškom trenutku, svima koji su pogođeni Covidom-19 ili se osjećaju ugroženima tom virusnom infekcijom,
očitovati našu blizinu, ljubav i molitvu“, piše u poruci u kojoj
se također zahvaljuje liječnicima, bolničarima i medicinskim
sestrama, pomoćnom osoblju i znanstvenim istraživačima
za njihovo velikodušno zauzimanje, ohrabrujući ih da troše
svoju snagu i intelektualne talente koje im je Bog darovao za
trenutačne potrebe. Svi se u poruci pozivaju da se hrabro i
mirno suoče s tom međunarodnom zdravstvenom krizom,
stavljajući se na raspolaganje i bivajući spremni, radi općeg
dobra, na neke žrtve u osobnom stilu svakodnevnog života.
„Svatko je pozvan učiniti svoj dio, no nije sam, imamo Božju
zaštitu koja bdije nad svakim od nas očinskom ljubavlju“, piše
u poruci Dikasterij za laike, obitelj i život i ističe: „I Crkva želi
biti blizu svakom bolesnom od Covida-19, njegovoj obitelji
i prijateljima, zdravstvenom osoblju i javnom zdravstvu koji
se brinu za oboljele, pa i znanstvenicima koji traže lijek za tu
bolest“. U poruci se Dikasterij posebno obraća obiteljima koje
su pozvane s ljubavlju i velikim osjećajem odgovornosti voditi
brigu za svoje članove koji su zaraženi Covidom-19; brinuti
se za svoje stare koji ne mogu izlaziti iz kuće zbog opasnosti
od zaraze; brinuti se za one koji su najslabiji zbog neke druge
bolesti od koje već boluju; za djecu koja moraju ostati kod
kuće i ne ići u školu zbog zdravstvenih razloga. To je težak zadatak osobito za obitelji koje žive u siromašnim mjestima koja
oskudijevaju gospodarskim izvorima i socijalnom pomoći, ali
i za one koji bi mogli izgubiti posao zbog posljedica epidemije na svjetsko gospodarstvo. Poruka potom ističe da u tim
okolnostima obitelj može postati izvor i snaga koja pokreće i
širi smisao za odgovornost, solidarnost, snagu i razboritost,
međusobno dijeljenje i pomoć u teškoćama. Dikasterij za
laike, obitelj i život na kraju se sjedinjuje s papom Franjom
koji je, tijekom opće audijencije 26. veljače, izrazio svoju blizinu bolesnima od koronavirusa i zdravstvenim radnicima
koji se brinu za njih, kao i građanskim vlastima i svima koji se
zauzimaju kako bi pomogli bolesnicima i zaustavili infekciju.

europskih prvaka. Nakon pripremljene
okrjepe, uslijedit će program kojega će na
poseban način obilježiti predavanje naših
istaknutih kršćanskih pisaca – Stjepana
i Ružice Lice kao i tematske radionice.
Glazbenu će notu ovom susretu na poseban način svojim nastupom dati i Alan
Hržica, jedan od predvodnika duhovne
glazbene scene u Hrvatskoj. Završni program trebao bi započeti u 15:30 sati, dok
će središnje slavlje jubileja biti sveta Misa
20. ožujka u 18:00 sati koju predvodi kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u bjelovarskoj katedrali.

Planinarski križni put
Bjelovarsko-križevačke biskupije

M

ladi iz mnogih dijelova Hrvatske pa i izvan
granica Lijepe naše
okupili su se pod geslom “Sluštaje ga!”, proteklog vikenda, 7.
i 8. ožujka na 65. planinarskom
križnom putu koji je započeo s
polaznom točkom na Kalniku
te vodio trasom Carevdar sa
završnicom u Zrinskom Topolovcu. U organizaciji planinarske bratovštine sv. Bernarda te
uz pokroviteljstvo Bjelovarskokriževačke biskupije i Ureda
za pastoral mladih Zagrebačke
nadbiskupije.Kroz molitvu, pjesmu, tišinu, razgovor i druženje
mladi su prošli postaje križnoga
puta od crkve, kapele i raspela
u Kalniku, Kamešnici, Osijeku
Vojakovačkom, Donjoj Glogovnici, Carevdaru, Većeslavcu,
Poveliću, Brezovcu i na samom
kraju zajedno su se okupili na
završno misno slavlje u crkvi
sv. Mihaela Arkanđela u Zrin-

Svaki je početak težak, ali riječima
se ne može opisati zajedništvo koje
je povezivalo 300 mladih i ostale
sudionike koji su se odvažili sudjelovati
skom Topolovcu u 18 sati. Misu
je predvodio bjelovarsko-križevački biskup mons. dr. Vjekoslav
Huzjak. Tijekom cijelog vikenda
biskupijski zbor mladih pratio
ih je glazbom. No kao što se
zna svaki je početak težak, ali
riječima se ne može opisati zajedništvo koje je povezivalo 300
mladih i ostale sudionike koji su
se odvažili sudjelovati. Prvi dan
380 sudionika je krenulo na put
s Isusom, te je bilo zaokruženo
sa Sv. misom u Carevadru, gdje
je prije Sv. mise bila kateheza
koja je bolje približila samu svrhu PKP-a. Geslo “Slušajte ga!”

potkrijepljeno je malim znamenjem koje je dodatno naglasilo
slušanje Boga. Slušalice koje su
bile dar mladima bile su zapravo
pomagalo koje treba “uštekati”
u Bibliju i čuti Boga. Drugi dan
bio je zaodjenut u put šutnje,
gdje su sudionici 2 kilometra
putovali osluškujući prirodu i
razmišljajući o svojem vlastitom životnom putu. Na kraju
križnog puta župna crkva sv.
Mihaela Arkanđela u Zrinskom
Topolovcu bila je premala za sve
one koji su željeli zahvaliti Bogu
za darovane milosti.

Ana Marija Horvat
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KULTURA
Sve naše
autorice
Bjelovarski ogranak
HPKZ-a ima bogatu izdavačku djelatnost pri
čemu se posebno ističe
Biblioteka stvaralaštvo
učitelja. U biblioteci je od
1993. do danas objavljen
31 naslov, od toga šest u
sunakladništvu. Među
objavljenim autorima 12
je autorica koje su zaslužile da ih se spomene,
da se prisjetimo njihovih
djela. Međunarodni dan
žena, 8. ožujka ove godine
bio je povod da okupimo
autorice programom ”Sve
naše autorice”.
Programom smo željeli predstaviti objavljene knjige, ali i općenito
predstaviti rad, aktivnosti
i, prije svega, družiti se s
ovim iznimnim ženama.
U programu su sudjelovale Darinka Bojčić, Nada
Crnogorac, Zdenka Mija
Brebrić, Katica Kovrlija,
Anita Sertić Kurtušić i
Anđelka Šoški. Autorice
su čitale svoje stare, ali i
nove priče i pjesme. Topli prepoznatljivi junaci,
poznate i nepoznate situacije, briljantni dijalozi i
stihovi, raznolikost izričaja i tema, ljepota pisane
i izgovorene riječi očarala
je (nažalost) malobrojnu
publiku. Ovaj program još
jednom je pokazao snagu
čitanja tekstova naglas.
Pročitane priče i pjesme
izazvale su na trenutak
smijeh i radost, ali i tugu
i ganuće, dočaravajući
bogatstvo emocionalnog
života autorica koji ni na
trenutak nije ostavio publiku ravnodušnom. Moderatorica je bila Suzana
Jurić, prof. savjetnica koja
je uvelike pridonijela čaroliji susreta. Umješno
je povezala autorice i isplela biografske priče o
svakoj. Posebno je vješto
predstavila autorice koje
nisu mogle sudjelovati u
programu. Cijeli program
može se svesti na jedan
zajednički nazivnik, a to
je žEnergija! Zorka Renić

Vrlo živo na kulturnoj karti županije
Od predstavljanja knjiga, predavanja, koncerata, do osnivanja novog KUD-a

Predstavljena foto-monografija „Raspela Bjelovarskog dekanata“

Ova knjiga vrijedni je doprinos
očuvanju pučke pobožnosti

U

sklopu 7. po redu Dana
Matice hrvatske u Bjelovarsko-bilogorskoj
županiji predstavljena je knjiga „Raspela Bjelovarskog dekanata“ koju je izdao Ogranak
Matice hrvatske u Bjelovaru.
Na predstavljanju su o ovom
izdavačkom projektu govorili
Slaven Bandur koji je napravio
sve fotografije. Predsjednica
OMH Anita Blažeković koja
je istaknula kako je cilj ovom
knjigom sačuvati raspela kao
izraz pučke pobožnosti u prostoru. O knjizi je svoj osvrt dala
i vrsna poznavateljica bilogorskih običaja i tradicije Gordana Marta Matunci koja je rekla
kako su oduvijek naši ljudi bili
povezani sa svojim raspelima.
Ona su im pružala utjehu, ali

i mjesto za molitvu, pa čak i u
onim vremenima kad se pobožnost i nije baš javno smjela
pokazivati. Posebno zanimljiv
osvrt na knjigu dao je biskup
Bjelovarsko-križevački Vjekoslav Huzjak.
On je rekao kako je ova knjiga
poticaj svima nama, ali i svećenstvu da se raspela obnove
kako bi se sačuvala od propa-

Predsjednica OMH Anita Blažeković
koja je istaknula kako je cilj ovom
knjigom sačuvati raspela kao izraz
pučke pobožnosti u prostoru
danja jer ih je dosta u lošem
stanju. Biskup Huzjak zahvalio
je Matici hrvatskoj što se odluči-

la za ovako vrijednu knjigu koja
je na neki način svjedočanstvo
vremena.  Slaven Klobučar

U Tomašici osnovano Kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga

Očuvati hrvatsku pjesmu, ples i običaje

Za predsjednicu KUD-a izabrana je Jasna Kostanjšek, a za njenu
zamjenicu Antonija Severović. Gradonačelnik Garešice Josip
Bilandžija dao je punu podršku osnivanju društva
Tomašičani su osnovali Kulturno umjetničko društvo Seljačka
sloga. Na osnivačkoj skupštini
u mjesnom domu u nazočnosti
brojnih mještana i gradonačelnika Garešnice Josipa Bilandžije
za predsjednicu KUD-a izabrali
su Jasnu Kostanjšek, zamjenicu
predsjednice Antoniju Severović, tajnika Tomislava Severovića i blagajnicu Maju Puhović
Topčić. Uvodno je govorila
Anita Miljanović i među ostalim naznačila:aktivnosti u okviru ogranka Seljačke sloge koja
djeluje od 1925. godine. Uloga
ogranka bila je čuvanje hrvatskih tradicijskih vrijednosti, ponajviše izvornih pjesama, plesova i običaja. Tomašica je među
prvima u Hrvatskoj, a već 1927.
godine imala pjevački zbor Brš-

ljan koji je nastupio na smotri u
Zagrebu u velikoj dvorani industrijske palače s ukupno 22 zbora iz Hrvatske pred dvije tisuće
gledatelja. Tomašički tamburaši
imali su zapažene nastupe 1928.
godine i bili su rame uz rame s
tamburašima Hrvatskog sokola
iz Novske, Ogulina, Križevaca i

Zagreba - rekla je Miljanović i
dodala: - U radu tomašičkih pjevačkih i folklornih društava bilo
je lijepih ostvarenja, ali i zastoja i
prekida. No, uvijek bi se vraćali
na scenu. Početkom sedamdesetih godina oživio je rad KUD-a
Seljačke sloge i Tomašičani su
opet zapjevali i zaplesali na lo-

kalnim pozornicama, ali i na
Međunarodnoj smotri folklora
u Zagrebu. Tada, a i danas glavna je zadaća bila sačuvati bogatu folklornu baštinu, običaje i
nošnje. Inicijativa za ponovno
obnavljanje rada KUD-a među
našim građanima dobro je prihvaćena i oni će taj rad poduprijeti. Moramo pomoći ljudima
koji će na amaterskoj osnovi, s
puno entuzijazma, stati na čelo
društva i raditi na obogaćivanju
kulturnog života. Vjerujemo da
će taj rad pomoći i Grad Garešnica i Bjelovarsko-bilogorska
županija – kazala je. Skupštini
su nazočili i amaterski kulturni radnici Romana i Vjekoslav
Martinić iz Garešnice koji su
ponudili pomoć u radu novog
KUD-a. Prigodno su govorili
tomašični župnik vlč. Kristijan
Bogdan i gradonačelnik Garešnice Josip Bilandžija, a on je čestitao entuzijastima na osnivanju
društva i obećao im potporu u
radu.
Alen Štandar
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Mladi garešnički klaviristi

Prednjače u radu s djecom Održali koncert, putuju
SKD Prosvjeta Garešnica održalo
je izbornu skupštinu kojoj su uz
članove društva nazočili i brojni
gosti među kojima i generalni sekretar SKD Prosvjeta Hrvatske
Slobodan Živković, predstavnik
Grada Garešnice Milan Rajšić,
predsjednik županijskog Vijeća
srpske nacionalne manjine Darko Karanović, jerej SPC Slavomir
Gvojić i drugi. Iznoseći izvješće o
radu u prošloj godini predsjednik
društva Zoran Blanuša naznačio
je da je Prosvjeta u prošloj godini
imala 31 nastup, među kojima i
gostovanje u talijanskom Riminiju na Međunarodnoj smotri
folkora. Uspješno su organizirali
tradicionalne manifestacije društva i to 10. Smotru dječjeg kulturnog stvaralaštva, 14. Susrete
u Moslavini, Đurđare i Tucijadu
te obilježili Krsnu slavu društva
i sudjelovali na proslavama hramovskih slava Velike Gospojne

na operu u HNK

u Velikoj Bršljanici i Vidovdana
u Velikom Vukovju. - Ove godine
dogradit ćemo prostor bivše škole u Rogoži kako bi naša udruga
dobila prostor za probe i za držanje narodnih nošnji te za etno
sobu. U tome će nam uz Vijeće
SNM financijski pomoći i Bjelovarsko-bilogorska županija te
Grad Garešnica i na tome smo im
zahvali. Imamo problem s održavanjem naših manifestacija jer je
Hrvatski dom u Garešnici subotom zauzet zbog kino predstava
i nadamo se da će nam se omo-

gućiti da ga koristimo bar dva
puta godišnje – rekao je na
skupštini Zoran Blanuša koji
se zahvalio članovima udruge
i roditeljima mladih folkloraša
na pomoći u radu društva. U
nastavku skupštine Blanuša je
dobio povjerenje da i dalje kao
predsjednik vodi to društvo,
a osim njega u novo vodstvo
izabrani su Nikola Radošević,
Bojana Birač, Milan Rodić,
Dobrila Ivanić, Božo Birač i
Borislav Kabljanac.

Alen Štandar

U kinu 30. svibnja u Daruvaru

Povjesničar Ante Nazor predavao
na temu izbijanja Domovinskog rata
U Pučkom otvorenom učilištu
Daruvar predavanje nazvano
„Kako je i zašto došlo do izbijanja Domovinskog rata“ održao
je Ante Nazor, ravnatelj Memorijalno-dokumentacijskog centra
Domovinskog rata iz Zagreba.
U svojoj relativno kratkoj, ali iznimno bogatoj karijeri, Nazor je,
između ostaloga, bio predavač

u Dočasničkoj školi u Jastrebarskom te na Katedri za vojnu povijest Hrvatskog vojnog učilišta
u Zagrebu, a i danas je časnik za
vojnu povijest u Zapovjedništvu
za združenu izobrazbu i obuku
‘Petar Zrinski’ i predavač na Visokoj dočasničkoj školi u kojoj
u sklopu predmeta Vojna povijest predaje Operacije OSRH-a

u Domovinskom ratu. I sam
je bio sudionik Domovinskog rata tako da su sudionici
predavanja, koji su ispunili
kinodvoranu 30. svibnja u
Daruvaru doista imali priliku
čuti autentične informacije i
doznati sve što ih je zanimalo,
a nisu znali na temu izbijanja
Domovinskoga rata.  (mp)

Na klavirskoj produkciji polaznika Glazbenog odjela Osnovne škole
Garešnica nastupilo je četrnaest učenika škole klavira koju vodi prof.
Ivana Gereci. Za mlade glazbenike bila je to prilika da pokažu svoje
glazbeno umijeće u izvođenju djela najpoznatijih skladatelja klasične
glazbe. Na produkciji su nastupili Marija Žunac, Ivan Tutić, Ema
Žabić i Veroika Paradžik iz prvog razreda, Lucija Palijan i Elizabeta
Halgota iz drugog, Anja Uzelac, Petra Poplašen i Martina Miloš
iz trećeg razreda, Hana Vugrinović, Ena Katalenić, Dora Jugović i
Barbara Štandar iz četvrtog i Margareta Batinić iz šestog razreda. U
okviru nastave mladi garešnički glazbenici idućeg će utorka ići u Hrvatsko narodno kazalište u Zagreb na operu Ero s onoga svijeta.(aš)

Glazbena poslastica u Daruvaru

Koncert Mandolinsko-tamburaškog
orkestra i Klape Stentoria
Publika okupljena u daruvarskoj kinodvorani ‘30. svibnja’ prošloga
je vikenda imala priliku uživati u glazbenoj poslastici, koju su priredili članovi Mandolinsko-tamburaškog orkestra KUD-a Jedinstvo iz
Splita i daruvarske Ženske klape Stentoria. KUD Jedinstvo jedno je
od najstarijih i najtrofejnijih u Hrvatskoj i ove godine obilježavaju 100
godina postojanja, a u njegovu sastavu je Mandolinsko-tamburaški
orkestar koji spada u kategoriju velikih orkestara budući da broji više
od 20 članova. Čine ga vrsni glazbenici mandolina, tambura, gitara i
ostalih trzajućih instrumenata koji su svoje znanje stekli uglavnom
u školi mandoline i gitare taj KUD provodi. Ženska klapa Stentoria,
koja je nedavno proslavila 10 godina djelovanja i predanoga rada na
očuvanju klapske pjesme kao dijela hrvatske kulturne baštine, svojim je
uvijek odličnim izvedbama koncertu dala dodatan vrijedan pečat. (mp)
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sport

Izabrani najbolji među najboljima
Nagrađeni rad, odricanje i postignuti uspjesi

NOGOMET Mladost u proljetni dio ušla maksimalno, a Bjelovar polovično

Papac: Nadam se boljoj realizaciji
Mladost će u subotu
opet biti gost, a
Bjelovar ponovno
domaćin

Slijedi Liga za
ostanak

J

esenski prvaci nogometaši
Mladosti iz Ždralova maksimalnim su učinkom ušli
u proljetni dio prvenstva,
a Ivan Sabljić bio je strijelac po
jednog gola na obje utakmice.
U prvom proljetnom susretu, 29. veljače, Mladost je na
svom igralištu Brdo pobijedila
Graničar iz Đurđevca 2:0 (1:0),
golovima Matije Vrbanića u 23.
i Ivana Sabljića u 77. minuti. U
40. minuti dosuđen je kazneni
udarac za Mladost, ali je udarac Vedrana Mlinarića obranio
gostujući vratar Petar Božek.
Prošle subote momčad Mladosti gostovala je u Ludbregu, gdje
je svladala domaću Podravinu
1:0, golom Ivana Sabljića u 22.
minuti.
- Nismo baš odigrali kako bi
htjeli u prvom poluvremenu
prve utakmice ovog proljeća,
dok je igra u drugom dijelu
bila na boljem nivou. U prvom
poluvremenu susreta protiv
Graničara i u drugom poluvremenu utakmice u Ludbregu
nedostajala je realizacija. Imali
smo 16 udaraca prema golu, od
kojih četiri u okvir gola, a protiv
Podravine samo je jedan udarac
bio u okvir gola te su na kraju
susreta jedna - dvije situacije,
koje je imao domaćin, mogle
ugroziti našu pobjedu, u utakmici u kojoj smo bili boji daleko bolji suparnik Vjerujem da
ćemo se iz utakmice u utakmicu
polako dizati, da će nam realizacija biti bolja te nam jedino
preostaje da stvorene prilike
pretvaramo u golove. Zadovoljni smo učinkom, a naročito
igrom u prvom poluvremenu
na susretu u Ludbregu, u kojem
nam Podravina nije došla do
gola - rekao je trener Mladosti
Nikola Papac. U sljedećem kolu
momčad iz Ždralova ponovno
će biti gost i to sastava Rudara
iz Murskog Središća.
- Još nas očekuju gostovanja
kod Virovitice i Podravca, a Ru-

RUKOMET U
posljednjem kolu
uoči doigravanja
Bjelovar izgubio
kod Spačve

Rezultati 15. kola
Podravac - Podravina 4:3, Tehničar - Bjelovar 2:0, Virovitica - Polet (SMnM) 0:2, Papuk - Varteks 1:1, Rudar - Radnik Križevci
1:2, Mladost - Graničar Đ 2:0.

Rezultati 16. kola
Podravina - Mladost 0:1, Graničar Đ - Rudar,
Radnik Križevci - Papuk 3:0, Varteks - Virovitica 2:1, Polet (SMnM) - Tehničar 4:1, Bjelovar - Podravac 3:1.

Parovi idućeg kola

Trener Mladosti Nikola Papac može biti
zadovoljan s prva dva proljetna kola

dar je sigurno najjači suparnik
u ovom dijelu uoči doigravanja.
Na to gostovanje ići ćemo dosta
oprezno, maksimalno spremni,
ponoviti dobru igru. Moramo
odigrati dobro, a ako želimo biti
prvi moramo pobijediti - zaključio je Papac.
U prvom proljetnom kolu Bjelovar je bio gost Tehničara u
Cvetkovcu, koji je slavio 2:0,
golovima Krune Jambrušića u
25. minuti iz kaznenog udarca i
Mihaela Mlinarića u 34. minuti
susreta. Prošle subote Bjelovar je na Gradskom stadionu
pobijedio momčad Podravca
rezultatom 3:1 (1:0). Sve golove na susretu postigli su igrači
Bjelovara, budući da je Podravac izjednačio rezultat na 1:1 u
58. minuti auto golom Alberta
Nreca. Dvostruki strijelac bio

14.3. u 15.30: Bjelovar - Podravina, Podravac - Polet (SMnM), Tehničar - Varteks, Virovitica - Radnik Križevci, Papuk - Graničar Đ, Rudar - Mladost.

je Jakov Pranjić, golovima u 26.
minuti iz kaznenog udarca i u
86. minuti, dok se jednom među
strijelce upisao i Slaven Ravlić u
71. minuti, nakon što je tri minute ranije ušao u igru umjesto
Marka Cmrka.
- Znali smo da nas u Cvetkovcu
očekuje dobar domaćin, a išli
smo s nadom da nećemo izgubiti i tako smo se postavili. Na
kraju zaslužena pobjeda Tehničara, u susretu u kojem smo
imali neke prilike, ali ih nismo
iskoristili. Na tom susretu vidio
sam puno dobrih stvari i bio sam
zadovoljan s ekipom. Utakmica protiv Podravca bila nam je
jako bitna, jer su bili bod iza nas.
Pritisak je bio dosta velik, a posljednji smo put pobijedili kod
njih u Virju u listopadu prošle
godine. Hvala Bogu uspjeli smo

Ivan Sabljić bio je strijelac jedinog gola
na subotnjem susretu s Podravinom

Tablica
Mladost
Polet
Radnik
Tehničar
Varteks
Rudar
Bjelovar
Virovitica
Podravac
Papuk
Podravina
Graničar Đ

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
13
10
9
8
7
6
6
5
3
2
1

2
1
1
3
5
1
2
2
1
4
1
3

1
2
5
4
3
8
8
8
10
9
13
12

36:13
53:15
33:25
39:18
41:21
26:33
29:28
25:34
18:43
20:32
17:48
17:44

41
40
31
30
29
22
20
20
16
13
7
6

pobijediti, odigrali smo dobro i
zadovoljan sam. Nama je problem realizacija, a u subotu smo
postigli tri gola - rekao je trener
Bjelovara Ante Jeličić. U subotu će Bjelovar ugostiti ludbrešku
Podravinu.
- I ta nam je utakmica, druga
zaredom kod kuće, jako bitna.
Iako nikoga ne podcjenjujemo
smatram da je naša momčad
bolja i da bi trebali pobijediti,iako neće biti lako jer su
Ludbrežani u prošlom kolu na
svom terenu izgubili od Mladosti samo s 1:0. Pokušat ćemo
se složiti i dati sve od sebe da
u subotu pobijedimo te da ostvarimo maksimalan učinak iz
dvije utakmice u nizu, a što će
doprinijeti boljoj atmosferi u
svlačionici - zaključio je Jeličić.

Dražen Novosel

U susretu 18.,posljednjeg
kola uoči doigravanja u Paket 24 Premije rukometnoj
ligi momčad Bjelovara izgubila je u Vinkovcima od
Spačve 26:25, a odlučujući
pogodak postigao je Marin
Marić, pet sekundi prije kraja susreta. Bjelovar je većim
dijelom utakmice, točnije do
58.minute bio u vodstvu, ali
je u posljednjih dvije minute
kompromitirao sve do tada
učinjeno. Na poluvrijeme se
otišlo s dva gola prednosti za
Bjelovar, rezultatom 11:9, u
45. minuti momčad Bjelovara imala je i pet golova prednosti (14:19). Sastav Spačve
izjednačio je rezultat (22:22)
u 55. minuti golom Raguža,
nakon toga ponovno je Bjelovar stekao dva gola prednosti, imao 25:23 i loptu, ali
su na kraju poraženi napustili Vinkovce. Najefikasniji
u bjelovarskom sastavu, s
po pet postignutih golova,
bili su David Špiler, Stipan
Šimunović, Domagoj Grizelj i Domagoj Smojver, dok
je prvo ime utakmice bio
igrač Spačve Dario Raguž
s 10 golova iz 11 pokušaja.
Bjelovar natjecanje u Paket
24 Premijer rukometnoj ligi
nastavlja u Ligi za ostanak,
koja počinje već ovog vikenda, a u koju Zamet kreće s 5
bodova, Sesvete sa 4, Umag
s 3, Bjelovar s 2, GRK Varaždin 1930 s 1, a Dubrovnik
bez bodova. Voljom ždrijeba
Bjelovar će prvi susret odigrati kod Umaga, u 2. će kolu
(21./22. 3.) biti gost Dubrovnika, u 3. kolu 28./29. ožujka dočekuje GRK Varaždin
1930, u 4. kolu 4./5. travnja
bit će gosti Zameta, a u 5.
kolu,11./12. travnja Bjelovar će ugostiti Sesvete. Liga
za ostanak završit će utakmicama 10. kola, koje su na
rasporedu 27. svibnja. D.N.

Nezavisni dvotjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

Športska zajednica županije dodijelila godišnja
priznanja sportašicama, sportašima i momčadima

Marija Borković i Miran
Maričić najbolji su seniori
Najbolje seniorske ekipe su ŽRK i RK
Bjelovar, a Trofeji županije uručeni su
Draženu Stilinović, Zvonimiru Ivekoviću,
HNK Daruvaru i ŠRD-u Česma

S

portska zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije prošloga je petka
već tradicionalno proglasila najbolje sportašice, sportaše i sportske momčadi u prošloj
godini. Titulama najboljih seniora u 2019. godini okitili su se
Marija Borković, rukometašica
RK Bjelovara i Miran Maričić
iz Streljačkoga društva Bjelovar 1874. Na drugim mjestima
našli su se Ana Piragić iz TKD
Omega i Željko Košutić iz KK
Bjelovar, a trećima su proglašeni Tihana Rab iz SD Končanica i Filip Jurišić iz RK Bjelovar.
Najbolje seniorske momčadi
su ŽRK Bjelovar i RK Bjelovar.
Srebrno priznanje u seniorskoj
ekipnoj konkurenciji primile su
članice SD Končanica i članovi
Kuglačkoga kluba Bjelovara, a
brončano sportašice Stolnoteniskoga kluba Bjelovara i članovi
HKK Slavko Krivski Termal.
Najbolji kadeti su Ema Bugarinović i Bruno Grđan oboje članovi TKD Omega. Slijede Nika
Tutić iz HKK Slavko Krivski

Termal i Mihovil Kozić iz RK
Bjelovara te na trećem mjestu
Tomislava Krivec iz Savate kluba Šan i Meteo Grgić iz NK Bjelovara. Najbolji juniori su Anja
Popović i Kevin Češljar iz TKD
Fox. Drugi su Karmela Pokopac
iz ŽRK Bjelovara i Ivan Bogdan
iz DDS 1885, a treći Ivana Grgić
iz SK Bjelovara i Josip Benjamin
Szabo iz HKK SK Termal. U
ekipnoj kategoriji najbolji kadeti
su oni SD Končanica i SD Bjelovar 1874, druge su kadetkinje
HKK Slavko Krivski – Termal i
kadeti RK Bjelovara, a treće kadetkinje SRD Česma Bjelovar
odnosno kadeti Stolnoteniskoga
kluba Bjelovar. Najbolje su juniorke SD Končanica i juniori NK
Bjelovar. Druge su juniorke SK
Bjelovara i juniori RK Bjelovara, dok su treće juniorke TKD-a
Omega i juniori DDS 1885. U
kategoriji sportaša osoba s invaliditetom najboljom juniorkom
proglašena je Marijeta Magdić
iz KPK Bjelovar. Najbolja seniorka je Marija Kasumović iz AK
Sokol Bjelovar, druga je Vlasta

Kolouh, a treća Zdenka Bašek,
obje iz USROI Daruvar. Najbolji
sportaš s invaliditetom je Deni
Černi iz AKI Otos Grubišno
Polje, drugi Josip Slivar iz AK
Sokola Bjelovar, a treći Damir
Bošnjak član SK OSI Bjelovar.
Ekipno najbolja je ženska ekipa
Športskog saveza Osoba sa invaliditetom Bjelovarsko-bilogorske
županije, druga ženska ekipa
Udruge za šport i rekreaciju osoba sa invaliditetom iz Daruvara,
a treća ženska ekipa Športskog
saveza osoba s invaliditetom u
pikadu. Najbolji klub je Atletski
klub „Sokol“ iz Bjelovara, drugi je
AKI „Otos“ Grubišno Polje i treći
SK OSI „Sokol“ iz Bjelovara. Posebna priznanja primili su Petar
Daskijević iz Taekwondo kluba
Omega i Mislav Obradović iz RK
Bjelovara. Brončane Plakete za
životno djelo dobili su Ljubinko
Crnojević, Dragutin Hubak i
Dejan Vukman, srebrnu Slavko
Bejuk, a zlatne Milan Starčić,
Đuro Čizmar, Siniša Slavinić i
Taekwondo klub Bjelovar. Uručeni su i Trofeji Bjelovarsko-bilogorske županije tekwondooašu
Draženu Stilinović, atletičaru
Zvonimiru Ivekoviću, HNK Daruvaru i Sportskom ribolovnom
društvu Česma. Posebno priznanje primio je župan Damir Bajs.

Michael Palijan
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 Mladi nogometaši HNK Daruvara
nastupili na turnirima u Pleternici i Voćinu

Ekipa HNK Daruvara 1 U10
osvojila 6. Voćinsko proljeće
Prošloga vikenda
mali nogometaši
HNK Daruvara
uzrasta osam
godina nastupili
su u Pleternici na
tradicionalnom
turniru “Pleteri”
u konkurenciji
12 ekipa. Nakon odlične grupne faze i pobjeda nad Nopo Legenom, Kuzmicom i Slavonijom u četvrtfinalu su nesretno izgubili
od NK Požege s 1:0. Bez obzira na ispadanje bili su posebno sretni
jer ih je došao bodriti bivši Vatreni i član stručnog stožera Hrvatske nogometne reprezentacije Ognjen Vukojević. Klupski nogometaši uzrasta 10 godina nastupili su na 6. Voćinskom proljeću u
konkurenciji 16 ekipa. Jedini su nastupili s trima ekipama. Treća
ekipa nije prošla grupno razigravanje, dok su prva i druga prošle
četvrtfinale, ali je žrijeb presudio da se dvije momčadi sastanu
u polufinalu. Daruvar 1 bio je uspješniji i u borbu za brončano
odličje poslao Daruvar 2, koji ga nije uspio osvojiti. No, zato je
Daruvar 1 odličnom igrom osvojio turnir. 
(mp)

 ŠRD Štuka pobjednik Treće lige zapad

Izborili viši rang natjecanja
Hrvatski sportski ribolovni savez u Vinkovcima je i službeno proglasio najbolje ribolovce i
ekipe za prošlu natjecateljsku sezonu. Među
najboljima bili su i ribolovci čazmanske Štuke,
pobjednici ekipno u Trećoj ribolovnoj ligi zapad. Osim što su
preuzeli pobjednički pehar ekipno, Čazma ima i pojedinačno
pobjednika lige. Pobjednički pehar dobio je Vanja Ugrinović.
Za ekipu su nastupali : Drago Petrović, Mario Volarić, Vanja
Ugrinović te kapetani Darko Horvatinović i Predrag Živković. U
istom sastavu nastupat će u višem stupnju natjecanja. Poželimo
Čazmancima bistro u II ligi. 
(fj)
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Samo radom i uspjesima vraćaju se navijači
Dokazuje to nogometni klub iz Velikog Vukovja

SVEČANOST: Proglašeni najbolji sportaši Grada Garešnice

Najbolji Dragan Vaclavek i Greta Uđbinac
Najboljom
seniorskom ekipom
proglašena je prva
ekipa ŠRD Ilova iz
Garešnice koja je
izborila povratak
u prvu ligu, a
najboljom mladom
ekipom nogometaši
Garića uzrast U-12

Ivan Škalički,
najbolji sportski
djelatnik

Liječnik
neraskidivo
povezan s
Garićem

U

organizaciji gradske
Sportske zajednice
proglašeni su najbolji sportaši, sportašice, sportske ekipe i sportski
djelatnici Grada Garešnice u
protekloj 2019. godini. Najboljom sportašicom proglašena
je Greta Uđbinac, seniorka RK
Garešnica, najboljim sportašem
Dragan Vaclavek, kapetan NK
Garić, a najboljom sportskom
ekipom seniori ŠRD Ilova iz
Garešnice koji su prošle godine
osvojili naslov prvaka Druge hrvatske ribolovne lige u lovu ribe
udicom na plovak. Najboljom
sportašicom Grada Garešnice
u mlađim uzrasnim kategorijama proglašena je kadetkinja
Tomislava Krivec, članica Savate
kluba Šan iz Garešnice, najboljim mladim sportašem kadet
Gabrijel Čukman, rukometaš
RK Garešnica, a za najbolju
mladu sportsku ekipu izabrana
je momčad U-12 NK Garić iz
Garešnice koja je prošle sezone
osvojila naslova prvaka Prve županijske lige, a vodeći su i nakon
jesenskog dijela nove sezone. Na

Greta Uđbinac, sportašica godine

Dragan Vaclavek, najbolji sportaš

Želi biti zubarka, ali i
igrati za Garešnicu

Kruna na zalasku
nogometne karijere

Garešnička sportašica godine Greta Uđbinac u
rukometu je aktivna od drugog razreda osnovne
škole, a danas je članica seniorske ekipe RK Garešnica s kojom nastupa u Drugoj HRL – sjever. U
većini utakmica je najbolji strijelac ekipe, ali i glavni stup obrane. Od prošle godine aktivna je i kao
rukometni sudac i sudi diljem Hrvatske. Učenica
je završnog razreda gimnazije u Garešnici, planira
upisati stomatološki fakultet, a nada se da će moći
uskladiti studentske i sportske obveze kako bi i
(aš)
iduće sezone igrala za garešnički klub.

Dragan Vaclavek okosnica je Garićeve seniorske
momčadi, omiljen je kod suigrača i navijača, a u
klubu je aktivan i kao trener mladih nogometaša
uzrasta U-12 koji dominiraju u Prvoj županijskoj
ligi. U Gariću je prvi put zaigrao 1992. godine u mladim uzrastima, već godinama je kapetan i najbolji
igrač kluba, no nikada do sada nije ponio titulu najboljeg sportaša Garešnice. Stoga ga, kaže, posebno veseli ovo priznanje. Igračku karijeru planira
okončati u Gariću i potom se posvetiti treniranju
(aš)
mladih.

svečanosti je proglašen i najbolji sportski djelatnik u prošloj
godini, a to je dr. med. Ivan
Škalički dugogodišnji član NK
Garić. Posebna priznanja dobili
su ribolovac garešničkog ŠRD
Ilova Josip Kutlić, za promicanje

Grada Garešnice, i član NK Bršljanica Milan Klipa za dugogodišnji rad i izniman doprinos u
promicanju sporta. Sportskom
nadom proglašena je mlada
šahistica Renata Hranilović iz
ŠK Garešnica.Nagrađenima su

Garešnice te rekao da Grad
Garešnica nastavlja sa sustavnim ulaganjima u sport i mlade
rekavši da će iznos za sport u
2020. biti povećan na 710 tisuća kuna. Prije dodjele priznanja
održana je skupština Sportske
zajednice na kojoj je odobren
zahtjev za istupanjem iz Zajednice kluba Phoenix Gym, ali je
i istaknuto da je Sportska zajednica u prošloj godini postala
bogatija za članstvo NK Polet
iz Uljanika koji je obnovio rad.

Alen Štandar

Treća HRL – sjever (M)

 Županijski nogometni kup

Nes(p)retan poraz Garića
NK Garić iz Garešnice proteklog je vikenda nes(p)retno izgubio utakmicu
osmine finala županijskog kupa koju je
igrao u Rovišću protiv Dinama iz Predavca. Dinamo je slavio rezultatom 6:4,
a do pobjede je došao tek nakon izvođenja penala nakon što je susret završio
1:1. Tragičar utakmice na kraju je ispao

priznanja uručili predsjednik
gradske Športske zajednice
Željko Rijetković i gradonačelnik Garešnice Josip Bilandžija,
koji je tom prigodom čestitao
dobitnicima na odličnim sportskim rezultatima i promociji

Za najboljeg sportskog djelatnika izabran je dr. med. spec.
Ivan Škalički, dugogodišnji član
NK Garić iz Garešnice. Ivan Škalički nakon nogometne karijere
u Gariću je ostao aktivan kao
član klupske uprave i klupski
liječnik. Iako živi u Bjelovaru i
radi u Đurđevcu gdje je voditelj
radiologije u tamošnjem Domu
zdravlja kao klupski liječnik prisutan je na gotovo svim utakmicama Garića bilo da se radi
o domaćim ili gostujućim susretima. Osim toga i na brojne
druge načine podupire i pomaže rad kluba, a i u budućnosti
planira ostati aktivan u Gariću.
(aš)


Filip Kožuhar koji je promašio jedanaesterac, no činjenica je da su garešnički
nogometaši u ovoj utakmici propustili
brojne prilike, a pamtimo one Oršića,
Mihatovića i Luke Rijetkovića. Proljetni
dio prvenstva 4. HNL BJ-KC-VT Garić
otvara ove nedjelje gostovanjem u Suhopolju.
(aš)

Prva pobjeda rukometaša Garešnice
Seniori RK Garešnica u 16. kolu Treće
HRL – sjever konačno su zabilježili svoju prvu pobjedu u prvenstvu. U derbiju
začelja na domaćem terenu u Garešnici
pobijedili su pretposljednju momčad lige
RK Vidovec s 30:27. Za garešničku ekipu igrali su Počuč, Jakovljević, Jergović,
Šukman, Kermeci, Mrkalj, I. Klarić, Ma-

renić, N. Klarić, Bojčić, Vlajnić, Petrović,
Havranek i Đuričić. I dalje su posljednji
na tablici, u nastavku prvenstva pokušat
će osvojiti još koji bod, a klupska uprava
na čelu s Njegovanom Gazibarom, ima
u planu posložiti tu ekipu do jeseni kako
bi se u novoj sezoni garešnički muški rukomet vratio na pobjedničke staze.(aš)
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 NK Zdenka ‘91 i NK Hajduk Hercegovac

Prijateljska utakmica pa
prekinuta!
NK Radnički iz Velikog Vukovja konačno se maknuo s dna ljestvice

Pojačali se, igraju bolje,
a vraća se i publika
Cilj im je održati momčad na okupu i ovog
proljeća skupiti što više bodova – kaže
predsjednik kluba Zoran Blanuša

N

K Radnički iz Velikog
Vukovja član je Treće
županijske nogometne
lige – jug i posljednjih se godina ne može pohvaliti s osobito
uspješnim rezultatima u prvenstvu. No, uoči prošle sezone pojačali su se s nekoliko igrača i
napokon su ostvarili minimalan
pomak s dna ljestvice. - Za razliku od prijašnjih sezona kada
smo imali problema s nedos-

tatkom igrača i sastavljanjem
ekipe, prošle jeseni osvojili smo
10 bodova i završili na 10. mjestu. To je minimalan, ali za nas
vrlo značajan pomak. Momčad
trenira Josip Tomić, okosnica
našeg tima su domaći igrači iz
Vukovja, uz njih imamo igrače
iz Rogože, Stupovače, Garešnice
i Kutine, a plan nam je osvojiti
što više bodova i održati momčad na okupu – rekao nam je

predsjednik kluba Zoran Blanuša. Prošle su godine postavili
mreže iza golova, ovoga proljeća
planiraju urediti sanitarni čvor
u klupskom objektu i urediti
spremište za opremu, a nadaju
se da će im pomoći Županija
i Grad Garešnica. I ove će godine organizirati tradicionalni
memorijalni turnir u spomen
na tragično preminulog igrača
Sašu Marunića kojeg će održati
u lipnju odmah po završetku prvenstva. Raduje ih što je s boljim
rezultatima njihovog kluba na
utakmicama sve više gledatelja.
Alen Štandar

Garešničke mažoretkinje marljivo se pripremaju za EP u Mariboru

Prvi treninzi na velikom plesnom podiju

G

arešničke mažoretkinje
od proteklog tjedna treniraju u novoobnovljenoj sportskoj dvorani Osnovne
škole Garešnica i to, kako nam
je rekla njihova predsjednica
Mihaela Žiher, po prvi puta u
primjerenom prostoru odnosno
na podiju za ples širine i dužine dvadeset metara. Žele se što
bolje pripremiti za nadolazeće
Europsko prvenstvo koje će se
od 2. do 5. srpnja održati u Mariboru. - Srijedom treniramo
u sportskoj dvorani osnovne
škole i to u velikoj dvorani. To
nam odgovara jer velike formacije uvježbavamo sa 17 plesača
i plesačica što ne bismo mogli

uvježbati u maloj dvorani koju
smo ranije koristili. Treninge
vodi Nataša Kranjec koja iz
Virovitice dolazi svaki tjedan s
tim da se dodatni treninzi pred
natjecanje održavaju u Hrvatskom domu i vode ih naše buduće trenerice Patricija Udovčić i
Petra Stojaković – kaže Mihaela

Žiher. Na Europskom prvenstvu
u Mariboru nastupit će s tri koreografije i to solo men štap kadeti, solo men pom pom kadeti
i kadeti mix formacija. Očekuje
ih i nastup na državnom prvenstvu u Popovači na kojem će im
biti cilj izboriti prolazak s nekom od velikih koreografija.(aš)

2. HRL – sjever (ž)

Garešnica nadigrala Bjelovar i Dardu
Rukometašice RK Garešnica u posljednja dva tjedna nastavile su nizati pobjede u prvenstvu Druge
HRL – sjever. Prvo su u Garešnici pobijedile RK
Bjelovar 2 s uvjerljivih 31:26, a potom su prošle
subote u gostima pobijedile RK Dardu još uvjerljivijim rezultatom 42:26. Time su zabilježile četvrtu
pobjedu u pet odigranih utakmica drugog dijela
prvenstva i jasno dali do znanja da su stasale u res-

pektabilnu ekipu druge
lige. Treba reći da su se
u sastav vratile bivše
igračice Garešnice koje
su zbog školovanja izbivale iz kluba što je dalo dodatni vjetar u leđa ekipi. Dobri rezultati vratili su i
gledatelje čija će podrška Garešničankama dobro
doći već u idućem kolu kada dočekuju Baranju.(aš)

Posljednja pripremna utakmica NK Zdenke ‘91 prije početka
nastavka proljetnoga dijela prvenstva u 4. HNL sjever, u kojoj je
ugostila Hajduka iz Hercegovca, nije odigrana do kraja. Ne zbog
kiše, snijega ili leda, već grube igre. Naime, u 48. minuti sudac je
prekinuo utakmicu zbog nekoliko grubih prekršaja te naguravanja
igrača i isključenja gostujućega koji je laktom udario prvotimca
domaćina. I u prvom poluvremenu je bilo trzavica između igrača,
tako da je ‘laktarenje’ i možebitan nered na terenu prevalio kap
strpljenja djelitelja pravde na prijateljskom susretu tijekom kojega
nije bilo zgoditaka. Slijedećega vikenda u prvom kolu nastavka
prvenstva Zdenka ‘91 gostuje u Čazmi. Nogometaši Bilogore ‘91
su protekloga vikenda do kraja odigrali posljednju prijateljsku
utakmicu. Ugostili su susjedni Ribar iz Končanice i pobijedili ga
rezultatom 3:0. U prvom kolu nastavka grubišnopoljski četvrtoligaš će na domaćem terenu ugostiti NK Daruvar. 
(mp)

 RK Ilova Grubišno Polje

U dva kola poraz i pobjeda
Rukometaši Ilove su protekloga vikenda u 19. kolu 2. HRL sjever ostvarili vrijednu i važnu pobjedu. Na domaćem su terenu
ugostili staroga poznanika iz Trnovca i svladali ga rezultatom
32:30. U prethodnom su kolu pretrpjeli poraz u Marofu od 39:34.
Službeno su na pretposljednjem mjestu ljestvice s devet bodova.
Naime, na posljednjem mjestu je i dalje Zagorica, ali taj klub posljednja tri kola ne igra jer je najavio napuštanje lige. U naredna
dva kola Ilovu čekaju susreti s četvrtoplasiranom Rugvicom,
odnosno drugom ekipom šestoplasiranog Varaždina 1930. (mp)

 U Daruvaru održano Prvenstvo
sjeverozapadne Hrvatske u karateu u
katama i kumitama

Daruvarski karatisti treći u
ukupnom plasmanu
U Daruvaru je održano Prvenstvo sjeverozapadne Hrvatske u
karateu u katama i kumitama, domaćin kojega je bio Karate Klub
Slavko Krivski Termal Daruvar. Nastupilo je 243 natjecatelja iz
14 sportskih klubova s područja šest županija, među kojima i oni
domaćina. Ukupno su natjecatelji Karate kluba Slavko Krivski
Termal Daruvar osvojili 13 prvih, 14 drugih i 23 treća mjesta,
a ujedno su bili i klub koji je na natjecanju nastupio s najviše
natjecatelja. Time su u ukupnom plasmanu zauzeli treće mjesto.
Naime, drugo mjesto u ukupnom poretku, na kojemu se našao
KK Virovitica, daruvarskom je klubu izmaklo samo za jedno 1.
mjesto. U kategoriji kata daruvarski je klub zauzeo drugo mjesto
s osvojenih po 10 prvih i drugih te dvadeset trećih mjesta. U
kategoriji kumita domaćini su se plasirali na 6. mjesto s po tri
prva i treća te četiri druga mjesta. 
(mp)

 3. HL - Slavonija zapad

STK Garešnica traži priliku u Kutini
Prva i druga ekipa STK Garešica ove nedjelje u Kutini igra 6.
krug prvenstva Treće hrvatske lige – Slavonska regija zapad,
a igrat će tri kola. U prva dva kola prva ekipa Garešnice igra
s Viroviticom 3 i Bjelovarom 2, a druga ekipa s Kul Pongom i
Siscijom 2 dok se u trećem kolu ekipe Garešnice međusobno
sastaju. Na otvorenju drugog dijela prvenstva koje je odigrano
u veljači garešničke ekipe nisu imale puno uspjeha tako da u
Kutini imaju veliku priliku da poprave svoj bodovni konto. Prva
ekipa STK Garešnica trenutačno je sedma na tablici dok je druga
ekipa 11. od ukupno 12 ekipa u ligi.
(aš)
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sport

Naši klubovi zanimljivi i stranim igračima
Po riječima njegovog menadžera u G. Polje došao najbolji strijelac u regiji

Draganec puca na pobjede

Momčad NK Draganca jesenski dio prvenstva u Drugoj županijskoj ligi, u koju su ispali iz Prve županijske, završila je neslavno,
na pred posljednjem mjestu s devet poraza, jednom neriješenom
utakmicom i samo tri pobjede. Nakon loše jeseni, proljeće dragančanima budi nadu za bolje rezultate. U zimskoj stanci uprava
kluba bacila se na nužna pojačanja, kako bi s ojačanom momčadi
spasila ispadanje u još niži rang. Tako je u Draganec pridošlo više
igrača na koje ozbiljno računa trener Branimir Babec. – Pridruži-

Ususret proljetnog prvenstva u 4. nogometnoj ligi BJ – KC – VT

Čazma u borbi za opstanak
Momčad je
Č
pojačana a uprava
azmanci su jesen završili
bez ijedne pobjede, s 12
poraza a iz jedne neodlučene utakmice ubrali tek jedan
bod, što ih je svrstalo na neslavno posljednje mjesto na ljestvici. Iako im je to kao novacima
u tom stupnju natjecanja prva
polu sezona, nisu se pokazali
spremnim za okršaje s iskusnijim momčadima sastavljenih
očito s kvalitetnijim igračima.
Kako bi opstali u četvrto ligaškom društvu uprava kluba se
tijekom zimske stanke bacila na
pojačanje momčadi. Znatno je
izmijenjen sastav kojemu je trener Nevio Birt vratio samopouzdanje. Na pripremim utakmicama momčad je dobro uigrana
a igrači svjesni da moraju čvršće
„zagristi“ u nastavku prvenstva,
kako bi izborili opstanak. To se

dobila novog
predsjednika,
čazmanskog
poduzetnika
Roberta Milčića

očekuje prvenstveno od igrača
koji slove kao znatno pojačanje. - Stanje u klubu je potpuno
pod kontrolom, a atmosfera u
svlačionici na visokoj razini.
Pripreme su obećavajuće, pa
ukoliko nam se ukaže prilika
na otvaranju proljetnog dijela
prvenstva doći do startnih bodova znatno bi nam se podiglo

samopouzdanje. A to ćemo vidjeti već u prvom susretu ove
subote na domaćem terenu
kada nam u goste dolazi Zdenka 91, momčad koja je jesenas
izborila sredinu ljestvice, kazao
je kratko trener Birt. Usprkos
svemu Čazma u proljeće starta
s velikim entuzijazmom, puna
optimizma u uspješni ishod na
kraju prvenstva. Osim igračkih
izmjena promjene su i u Upravi
kluba. Dosadašnjeg predsjednika Đuru Matešina zamijenio je
Robert Milčić, poznati čazmanski poduzetnik koji će nastojati
dati svoj obol u želji spašavanja
Čazme od ispadanja u niži rang.
Koliko su optimistične najave iz
tabora Čazme bile opravdane,
uskoro će se vidjeti, jer proljetno
prvenstvo počinje već ove subote. 
Franjo Jagatić

I u redovima NK Bilogore ‘91 inozemna akvizicija

Napad grubišnopoljskog četvrtoligaša
ojačao Brazilac David Santos Souza
Upućeni u lokalne nogometne
prilike znaju da u HNK Daruvaru od početka sezone igraju
čak tri inozemna igrača iz Gvineje i Kameruna. Od prošloga
tjedna i grubišnopoljska Bilogora ‘91 u svojim redovima
ima inozemnog igrača. Riječ je
o mladom 19-godišnjem Brazilcu Davidu Santosu Souzi iz
grada Pintadasa u državi Bahia
iz sjeveroistočne regije Brazila.
Predsjednik kluba Željko Held
pojašnjava da je klub ostao bez
trojice ozlijeđenih ključnih igrača, a za prijelaz iz domaćih igrači trebaju imati dozvolu svojih
klubova. Jedino rješenje bilo je
okrenuti se inozemnoj ponudi

putem jedne domaće agencije.
Za Davida Santosa Souzu njegov menadžer Josip Juraj Tominac kaže da je najbolji strijelac
u regiji iz koje dolazi i da bi i na

hrvatskoj travi trebao opravdati
taj status. Prva provjera toga bila
je prijateljska utakmica Bilogore
‘91 s NK Čazmom i to samo dan
nakon što je Brazilac 16 satnim
letom doputovao u 10 000 kilometara udaljenu Hrvatsku.
Predsjednik kluba Željko Held
kaže kako se Brazilac Santos
Souza na terenu pokazao kao
zanimljiv igrač.-Moćan u duelima, brz, nema straha od šutiranja, dobar centar-šut, što je
sve dovelo da gotovo iz ničega
stvori tri poluprilike u kojima
je dobro reagirao-pojašnjava
Held, izražavajući nadu da će
brazilska akvizicija u klubu biti
kvalitetno pojačanje. 
(mp)

li su nam se ponovo Davor Cigler iz Viktorije Vojakovac, izvrstan
igrač i značajno pojačanje za naš klub, Antonio Vidaković iz
Dabaca igrač koji je igrao u višim rangovima i s njime dobivamo
sigurnost u veznoj liniji, zatim su nam iz zagrebačkih klubova
dobro došli Armin Hegić, Antonio Dedić i Marko Petrović.
Ovo je sada sasvim druga slika momčadi u odnosu na jesenski
dio prvenstva, momčad koja jamči naš sigurni opstanak u ovoj
ligi, kazao je trener Babec i optimistično dodao – Postavili smo
si vrlo visoki cilj, odigrati svih 13 utakmica bez poraza. Koliko
su igrači pojačane momčadi Draganca spremni trebaju pokazi
navijačima na domaćem terenu već u nedjelju kada će ugostiti
Skok čvrstu momčad s drugog mjesta na tablici. Franjo Jagatić

Proslavili 90. obljetnicu
Županijski prvoligaš NK Brestovac iz Garešničkog Brestovca održao je izbornu skupštinu na kojoj je povjerenje za novi mandat na
čelu kluba dobio dosadašnji predsjednik Alen Brezovac. On je u
izvješću o radu u prošloj godini naznačio da je 2019. bila izuzetno
uspješna za klub, a najveći uspjeh bio je osvajanje naslova prvaka
Druge ŽNL - jug i ulazak u viši rang. -Prošle smo godine osvojili
prvenstvo i time smo na najljepši način proslavili 90-tu obljetnicu
kluba. Uz ligaško natjecanje bili smo aktivni i na drugim područjima te smo surađivali s mjesnim odborom i udrugama koje
djeluju u Brestovcu. Organizirali smo dva nogometna turnira,
revijalnu utakmicu s veteranima HNS-a, pomogli organizaciju
stolnoteniskog turnira, nastupili na Susretima Brestovaca te priredili maskembalsku zabavu – rekao je predsjednik Brezovac te
dodao: - Ulagali smo u naš klupski objekt i igralište. Postavili smo
zaštitne mreže iza golova, osposobili pomoćno igralište, uređivali
sanitarni čvor, a nabavili smo i novu kosilicu i trimer. U ovoj
godini planiramo uvesti plin, adaptirati svlačionice, zamijeniti
stolariju te postaviti fasadu na klupske prostorije, a dovršit ćemo
i uređenje vanjskog zahoda, obnoviti tribinu i proširiti parkiralište – kazao je Brezovac koji se na podršci u radu kluba zahvalio
Gradu Garešnici i gradonačelniku Josipu Bilandžiji, gradskog
Sportskoj zajednici, Komunalcu, mjesnom odboru i svim udrugama koje djeluju u mjestu.Na skupštini je biran i Izvršni odbor
kluba, a u njega su ušli Luka Čengić, Andreja Jurgan, Željko Čop,
Danijel Gilić, Danijel Čengić, Saša Štičko, Marijan Štičko i Siniša
Klobučar dok su u Nadzorni odbor izabrani Stevo Donč, Goran
Hercigonja i Željka Gilić. Što se tiče nastupa u novom prvenstvu
Prve ŽNL – Bjelovar, rečeno je da se klub uoči sezone pojačao, a
jesenski dio prvenstva završio je na 10. mjestu s 18 bodova čime
su u klubu zadovoljni. Prvu ekipu vodi trener Željko Rebrović, a
mlađe uzraste Marijan Jovanović. Nazočne su pozdravili i obećali
im daljnju potporu gradonačelnik Josip Bilandžija i predsjednik
Sportske zajednice Željko Rijetković.
Alen Štandar
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Hyundai
SUV ponuda financiranja
Bez troškova obrade.

Santa Fe
od

3.691 kn/mj*

Tucson
od

1.884 kn/mj*

Kona
od

1.104 kn/mj*

Uz najpovoljniju mjesečnu ratu i bez troškova obrade!
Sanjate o novom automobilu koji je oku ugodan, potpuno pouzdan i prostran, kako biste sa sobom uzeli sve što vam je važno? Nudimo vam
tri vladara ceste – Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson ili Hyundai Kona koje si možete priuštiti uz najpovoljniju mjesečnu ratu i bez ikakvih
troškova obrade. Odvezite jedan od modela Hyundai SUV obitelji i otkrijte zašto Sretni Uvijek Voze Hyundai.
Ovlašteni Hyundai prodajni partner:

Automobil Lončar d.o.o.
Zagrebačka 90, 42000 Varaždin
T: 042/404 891
hyundai.automobil-loncar.hr
*Akcija obuhvaća financiranje putem operativnog leasinga u suradnji s Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Trajanje leasing ugovora iznosi 60 mjeseci uz 10% akontacije, bez troškova
obrade i uz ugovoreni ostatak vrijednosti. Mjesečni obroci uključuju PDV i izraženi su u HRK. Ugovor se sklapa u valuti EUR, obračunato po prodajnom tečaju Erste&Steiermärkische Bank
d.d. Maksimalna kilometraža iznosi 10.000 km/godišnje. Ponuda vrijedi isključivo za privatne kupce, male i srednje poduzetnike.
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Posjetili smo rođene u najneobičniji dan, 29. veljače

Karolina, Bruno i Milan
s najmanje rođendana

N

ajneobičniji dan u godini svakako je 29.veljače, jer se pojavljuje
svake četvrte, odnosno prijestupne godine. Osobe koje su rođene
tog dana na različite načine slave svoje
rođendane. Neki svake četvrte a neki
svake godine. Istražili smo kako to slave
osobe koje smo pronašli i posjetili na
čazmanskom području? Naši sugovornici su dvoje maloljetnih osoba i jedna
punoljetna. Prema hrvatskim zakonima
osobe koje su rođene 29.veljače stječu
punoljetnost 1.ožujka u godini kada je

navršila osamnaest godina života. Mladi Čazmanac Bruno Dulan, proslavio
je treći rođendan iako mu je 12 godina
od rođenja.
Majka Adela nam otkriva – rođen je desetak dana poslije termina, kao da je baš
želio birati taj dan. No nikakvih problema
sa slavljem rođendana nemamo. Dok nije
prijestupna godina Bruno sa svojim prijateljima slavi svake 28. veljače a 1. ožujka
okupimo se odrasli na još jednom slavlju.
Baš nam je lijepo i veselo oba dana. Po
ničemu se ne osjećamo zakinuti ni Bruno

ni mi roditelji, veselo je pojasnila majka
Adela, dok se otac Dubravko pobrinuo
za rezanje rođendanske torte.
Premda već ima 16 godina života, Karolina Prankić iz Pobjenika 29.veljače
proslavila je svoj tek četvrti rođendan.
Samohrani otac Ivica, Karolini je na dar
donio tortu s brojem 16, kako bi je podsjetio da je već odrasla osoba. Krsna
kuma Katarina, nije propustila ni jedan
rođendan do ovoga kada zbog bolesti
na žalost nije mogla sudjelovati. Karolina je učenica prometne struke Srednje

Foto zapažanje

„Razrovanom“ cestom
do ljekovitog izvora
Makadamska cesta od sela Kreštelovca
prema udolini gdje je pravoslavna kapelica Svete Bogorodice i pokraj nje izvorište
pitke, zdrave, za mnoge i ljekovite vode,
puna je udarnih rupa i teško je prohodna za

automobile (na slici). Tu cestu dolazeći po
vodu svakodnevno koriste stanovnici daruvarskog i garešničkog kraja, ali i ljudi iz šire
okolice. Stoga bi je trebalo žurno popraviti,
jame nasipati, vododerine izravnati…(aš)

škole u Čazmi i želja joj je s uspjehom
završiti. Milan Daničić iz Donje Petričke imao je tek trinaesti rođendan, iako
je već u 53-oj. Ovaj rođendan bio mu
je poseban, proveo ga je u bolnici. No,
čestitara nije nedostajalo. Doznajemo
kako se cijela obitelj Daničić već naviknula na tu neobičnost dana rođenja.
Ni najstariji žitelji u njegovu kraju ne
pamte da je još netko rođen 29.veljače, pa se Milan time osjeća ponosno.
Čestitamo slavljenicima s najmanje
rođendana u životu.

