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Aktualno

Županija je spremna za val izbjeglica iz Ukrajine

Najvažnije je ljudima osigurati dostojanstven smještaj

Župan održao kolegij s gradonačelnicima,
načelnicima, županijskim Stožerom civilne zaštite i
čelnicima županijskog Crvenoga križa

Županija spremna za prihvat
izbjeglica iz Ukrajine
Na području županije je moguće smjestiti 120 izbjeglica, ali će u skladu s
priljevom kapaciteti biti proširivani

K
Samo mir

U znak podrške zajedno
ukrajinska i hrvatska zastava
Dok sa zebnjom gledamo vijesti
koje dolaze iz Ukrajine i s nevjericom mislimo je li moguće da
scene za koje smo mislili kako su
nestale s devedesetima, ponovno se događaju na europskom
tlu, svatko od nas našao je način
kako će se nositi sa svim time.
Tako su u rano zimsko jutro, kad
je Bjelovar prekrio jedan od rijetkih snježnih prekrivača, u središnjem bjelovarskom parku osvanule zajedno zastave Ukrajine
i Hrvatske. Na tlu, uz njih, papir na kojem je pisalo NE RATU!
i dva cvijeta u bojama ukrajinske zastave. Snježni prekrivač je
nestao, zastave još uvijek vijore, možda kao opomena, možda
kao podsjetnik koliko moramo biti solidarni i cijeniti mir koji
imamo.
Slaven Klobučar

ako bi se što bolje pripremili za prihvat ukrajinskih
izbjeglica bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić
održao je kolegij s gradonačelnicima, načelnicima općina,
članovima Stožera civilne zaštite
Bjelovarsko-bilogorske županije
te društvima Crvenog križa.
Svi načelnici stožera, gradonačelnici i načelnici općina dobili
su zadatak da uvedu koordinatore na svojim područjima kako
bi se znalo kojim kapacitetima
u svakom trenutku raspolažu
i koga se kontaktira u slučaju
potrebe.-Poučeni iskustvom
potresa kad smo svi željeli pomoći stvorio se kaos, a to želimo
izbjeći. Cilj je da se točno zna
tko je za što odgovoran i tko koordinira postupcima-istaknuo je
župan Marušić. Navodeći kako
je najvažnije ljudima osigurati
dostojanstven smještaj, župan je
istaknuo da je na području županije osiguran smještaj za 120
osoba, ali će u skladu s priljevom
ti kapaciteti biti proširivani.

Uz 8. ožujka

Bjelovarski HSLS obilježio Dan žena
U rano jutro bjelovarski HSLS-ovci dočekali su radnice jutarnje
smjene „Koestlina“ te ih darivali ružama i čestitajući im njihov praznik. Tom prigodom, predsjednik GO HSLS-a Bjelovar Mario Holiček rekao je kako se HSLS već tradicionalno na ovaj način uključuje
u obilježavanje: - Svakako moram reći kako su žene na vodećim i
odgovornim mjestima u gradskim institucijama i tvrtkama, dječjim
vrtićima, ali i 8 članica Gradskog vijeća su žene. Obilježavanje ovog
Dana nije samo simbolično već ponovno šaljemo jasnu poruku kako
žene moraju biti pošteno plaćene za svoj rad i u svemu izjednačene
sa svojim muškim kolegama – zaključio je Holiček. (sk)

Ravnateljica Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije
Melita Lozina kazala je da će
biti prikupljana ciljana materijalna humanitarna i financijska
pomoć.
- Točno će se znati i popisati artikli koji će se skupljati i lokacije
za to. Važno je u ovom trenut-

ku prikupiti i podatke o ljudima koji znaju ukrajinski jezik.
Naravno, naša služba traženja
će imati posla jer će ljude trebati spojiti s članovima njihovih
obitelji, a trebat će im i psihosocijalna podrška-poručila je M.
Lozina. (mp; izvor: BBŽ)
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Aktualno

PBjelovarsko-bilogorska županija jedna od rijetkih koja na čelnim mjestima ima značajan broj žena

Žene su dokazale da mogu uskladiti obitelj, kuću i posao

Obilježili Međunarodni dan žena

Pjevali i plesali u Vili Velebita
Povodom Međunarodnog dana žena garešnička Hrvatska stranka umirovljenika organizirala je druženje uz jelo i tamburaše u
gostionici Vila Velebita u Garešnici. Na zabavu se odazvalo 60
osoba, uglavnom umirovljenika, koji su se, kako doznajemo,
dobro zabavili i opustili te su imali samo riječi hvale za organizaciju zabave. Kako doznajemo od predsjednika HSU-a Garešnica Branka Živodera glavni cilj te političke stranke je briga
za zaštitu umirovljenika kojima su na ovaj način htjeli prirediti
jedno lijepo druženje.

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Žene u našoj Županiji
ravnopravno su zastupljene
- Naša stranka je prisutna s dva vijećnika u Gradskom vijeću Garešnice. Osim mene vijećnica je i Slavica Rukavina iz Garešnice,
a naš cilj je zalagati se za neke stvari koje su važne nama umirovljenicima posebno onima s malim mirovinama. Zalažemo
se primjerice za gradnju staračkog doma u Garešnici. Cijenimo
to što Grad Garešnica isplaćuje božićnice umirovljenicima, ali
smatramo da bi trebalo povećati iznos božićnice koji je sada 200
kuna te da bi trebalo podići cenzus po kojem se određuje tko
ima pravo na tu božićnicu. Naime, sada je dvije tisuće kuna, a
mi mislimo da bi trebao biti tri tisuće. Prioritet u radu nam je
i suradnja s udrugama umirovljenika i tu bih istaknuo odličnu
suradnju s udrugom u Brestovcu dok udruga u Garešnici baš ne
prihvaća suradnju s nama, ali nadamo se da će se to promijeniti
– rekao nam je Branko Živoder. (aš)

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana
žena, 8. ožujka, bjelovarsko-bilogorski župan
Marko Marušić prisustvovao je sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije koja je sazvana kako bi se još
jednom skrenula pozornost javnosti na stoljetnu
težnju za bolji ekonomski, politički i društveni
položaj pripadnica ženskog spola. Činjenica je da
su žene još uvijek, unatoč svojim sposobnostima i
obrazovanju, manje plaćene za svoj rad od muških
kolega i teže dolaze do vodećih funkcija i položaja u društvu. No, da pomaka ipak ima podsjetio
je župan Marko Marušić, ponosan što je upravo
Bjelovarsko-bilogorska županija jedna od rijetkih
koja na čelnim mjestima ima značajan broj žena.
-Ponosan sam što naša Županija od tri moja zamjenika ima dvije zamjenice žene, od ukupno deset

pročelnika čak devet su žene, a i na čelu Županijske
skupštine je žena. Još trebamo poraditi na boljem i
ravnopravnijem omjeru unutar Županijske skupštine jer imamo samo 8 predstavnica žena u njoj –
istaknuo je župan Marko Marušić, čestitajući svim
ženama njihov dan i darujući ih ružama.
Iako nije jednostavno uskladiti obitelj, kuću i posao, žene su dokazale da sve to mogu, istaknula
je predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Bjelovarsko-bilogorske županije, Jasna
Mikles Horvat, podsjetivši okupljene u zanimljivoj prezentaciji na uspješne žene kroz povijest te
njihovu stoljetnu borbu za ravnopravnost. Nakon
malog sata povijesti posvećenog ženama svi zajedno uputili su se na bjelovarski Korzo kako bi
predstavnicama ljepšeg spola čestitali njihov dan
te ih prigodno darivali ružama. (a.k.)

Kinoteka u Bojani nadomak Čazme

Večer dokumentarnih filmova u Galeriji Matešin
Dokumentarac Čazmanski vodotoranj iz 2020. otkriva da je Franjo u samo deset dana maestralno oslikao veliki vodotoranj
što nadmašuje umijeće svakog slikara

U

subotu 26. veljače u sklopu
ovogodišnjeg obilježavanja
dvadeset godina od osnivanja Galerije Matešin u Bojani, održana je Večer dokumentarnih
filmova.
Zabavnu i interaktivnu večer organizirao je akademski slikar Franjo Matešin.
Posjetitelji i gosti gledali su čak šest dokumentarnih filmova čiji su autori Antonija Putić i sam Franjo Matešin, vlasnik
Galerije.
Na repertoaru su bili dokumentarci Antonije Putić: Zovu me Franjo, snimljen

2009. godine i Bojanski godišnjak iz 2016.
te Matešinovi filmovi, Samo jedno drvo
trešnje (2014.) i Čazmanski vodotoranj
(2020.). Zadovoljni posjetitelji, dodatno oduševljeni ljubaznošću domaćina,
ugodnom atmosferom imaju samo riječi
hvale:
-Oduševio me film Čazmanski vodotoranj iz kojeg smo otkrili da je naš Franjo
u samo deset dana maestralno oslikao
veliki vodotoranj što nadmašuje umijeće svakog slikara. Svakako je vrijedno
pogledati ovaj film te preporučujem
sugrađanima da se idući put odazovu

u većem broju. Bojana i Franjina Galerija pružaju drugačiji doživljaj gledanja
dokumentaraca od onih na koje smo
navikli pred televizorima, - otkriva nam
Ljiljana Diktić jedna od posjetiteljica
Večeri dokumentarnih filmova u Galeriji Matešin.
Osim filmova koji su se gledali zadnjeg
vikenda u veljači, Galerija Matešin na
repertoaru ima još i dokumentarce:
Novo nebo, nova zemlja (2012.) i Bilo je
to zime 2012. čija je premjera održana
28. siječnja ove godine u Bojani.
Ivana Popilovski
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Grad Čazma obnavlja postupak ishođenja osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma

Hoće li Županija, nakon devet godina,
udovoljiti zahtjevu Čazmanaca?
Gradonačelnik Pirak – Grad Čazma je uz osnivačka prava spreman preuzeti i sve financijske
dugove Osnovne škole, koji od energetske obnove iznose približno 2,5 milijuna kuna

J

edna od glavnih tema uoči
zadnjih lokalnih izbora aktualnog gradonačelnik Čazme Dinka Piraka, bila je upravo
ova, od Županije preuzimanje
osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma. Slijedom
toga vijećnici Gradskoga vijeća, na prošloj sjednici održanoj
24.veljače, jednoglasno su donijeli Odluku o još jednom u nizu
pokretanja postupka, u vjeri da
će nova županijska vlast to Čazmancima napokon i omogućiti.
– Spremni smo i sposobni preuzeti osnivačka prava, krenuti novim zanosom u školstvu,
kako bi se postigla veća operativnost u svakodnevnom funkcioniranju škole, brže reagiralo
na hitne probleme, a prije svega
omogućila veća kvaliteta rada,
kazao je gradonačelnik Pirak i
posebno naglasio - Grad Čazma je uz osnivačka prava spreman preuzeti i sve financijske
obaveze Osnovne škole pa i sva
dugovanja za radove koji su izvedeni prilikom energetske obnove
škole, a koja iznose čak približno
2,5 milijuna kuna. Taj dug škole
Grad može bez poteškoća vratiti
u tri godine kroz decentralizirana sredstva, koje Županija našoj
školi nije doznačivala u punom

Pirak: Nedopustivo je da dvorana nema grijanja
Sadašnja aktualnost nam nalaže ispravnim zašto tražimo osnivačka prava nad Osnovnom
školom, a to je da naša Sportska dvorana, koja
je u sastavu Osnovne škole, cijelu ovu zimu
nema grijanja. Jasno, potrebno je prevladati
neke birokratske prepreke, provesti javne nabave, ali usprkos tomu trebalo je žurno postupati.
Jednostavno treba interventno zamijeniti trošpripadajućem iznosu. Nismo
protiv toga što su se škole obnavljale, do je dobro, ali ne na način
kako je to izvedeno. Dugovi su
nastali lošim vođenjem bivše žu-

nu cijev, koja spaja Sportsku dvoranu sa kotlovnicom u Školi, i omogućiti đacima i sportskim
udrugama aktivnosti u dvorani tijekom zime.
Cijela ta procedura se odužila i problem još nije
riješen. To je nedopustivo. Uvjeren sam da su
Gradu bila prepuštena osnivačka prava djelovali
bi žurno i otklonili uzrok koji je doveo do prekida
grijanja u dvorani. (fj)

panijske vlasti. Ovime bi riješili
Županiji barem jedan dio muka s
dugovanjima nastalim kod energetskih obnova škola, mišljenja je
gradonačelnik Pirak i pojašnjava

što bi Čazma dobila prijenosom
osnivačkih prava.
Prijenosom osnivačkih prava dobila bi se nova sinergija ustanova
u gradu, od Vrtića do Osnovne i

Devet godina upornosti, bez pozitivnog odgovora Županije
Grad Čazma je još 2013 godine pokrenuo
inicijativu za prijenos osnivačkih prava nad
Osnovnom školom Čazma, sa Županije na
Grad. Gradsko vijeće u ondašnjem sazivu u
tome je podržalo Učiteljsko vijeće i Školski
odbor Škole. Zahtjev Grada nije došao na
dnevni red Županijske skupštine iako je

zahtjev iz Čazme ponavljan čak četiri puta.
Novi saziv Gradskoga vijeća Čazme 2017
godine ponovo usvaja Odluku dostavlja
je Županiji. U studenom te godine zahtjev
Čazmanaca ipak je uvršten u dnevni red
Županijske skupštine, ali kao dopuna
dnevnoga reda bez pripremljenih materi-

jala pa su vijećnici zahtjev odbili. Gradsko
vijeće Čazme u prosincu 2017 ponovo donosi Odluku da se zahtjev ponovi Županiji. Unatoč tomu što je ovaj put zahtjev
poduprt i Peticijom s više od 1000 potpisa
građana Čazme, pozitivan odgovora iz Županije, Grad opet nije dobio. (fj)

Srednje škole, stvorili preduvjeti za kvalitetniji rad škole, kako
u prostornim kapacitetima za
jednosmjenski rad u Osnovnoj
školi, tako i adekvatan prostor
za Glazbenu školu, te opremanje i provedba drugih projekata za učenike. Neki od većih su
gradnja Učeničkog doma, izgradnja parkirališta za roditelje
koji dovoze djecu u školu, kao
i izgradnja poligona za potrebe
učenika srednjoškolskog obrazovanja vozača motornih vozila.
Razvojni planovi Grada Čazme i
prostorno planska dokumentacija, vezanih uz školstvo, spremni
su za kandidiranje na EU i nacionalne fondove, ali preduvjet za
to je prijenos osnivačkih prava
nad Osnovnom školom na Grad,
čime bi se riješili i imovinsko
pravni odnosi, ključni da Grad
može pokrenuti daljnje investicije u školstvu.

Peticija s 1000 potpisa
Grad će uz Odluku Gradskoga
vijeća Županiji poslati i Peticiju
„Vratite nam našu školu“, s više
od tisuću potpisa građana, koju
je sa zahtjevom prijenosa osnivačkih prava na Grad, pokrenulo
Vijeće roditelja Osnovne škole Čazma, još prije pet godina
na koju se prijašnja županijska
vlast također oglušila. – O svemu je detaljno upoznat župan i
vjerujem da ćemo vijećnicima u
Županiji objasniti potrebu i da
će već na sljedećem zasjedanju
Skupštine biti donesena pozitivna Odluka, optimističan je
gradonačelnik Pirak. Budući je
nakon posljednjih izbora, između Županije i gradova, uspostavljena pozitivna sinergija, izgledno je da će nakon gotovo deset
godina, biti udovoljeno željama
Čazmanaca.
Franjo Jagatić
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Aktualno

Dobrosusjedski odnosi izuzetno važni

Župani Darko Koren i Marko Marušić otvoreni su za svaku suradnju

I ove godine PU Bjelovarsko-bilogorska
dijelom je ROADPOL-ove sveobuhvatne akcije

Prvo predstavljanje nacrta
masterplana prometnoga sustava
Bjelovarsko-bilogorske županije

Masterplan prometnog sustava
preduvjet za razvojne projekte
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je održano prvo predstavljanje nacrta masterplana prometnoga sustava Bjelovarsko-bilogorske županije. Članovima Radne skupine za izradu Masterplana
prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije predstavljen je nacrt tog dokumenta, koji izrađuje zajednica ponuditelja
koju zastupa tvrtka UMiUM iz Zagreba. Masterplan prometnog
sustava Bjelovarsko-bilogorske županije strateški je dokument
razvoja kojim će biti analizirana povezanost prometnog sustava
s gospodarskim, biti utvrđeni ciljevi i mjere za razvoj, a bit će
i podloga za izradu ili dopunu prostornih planova. Masterplan
i Strateška procjena utjecaja na okoliš glavni su preduvjeti za
pokretanje razvojnih projekata poput gospodarskih, turističkih
i sličnih. Županija će zatražiti prijedloge od jedinica lokalne
samouprave, uputiti poziv za sudjelovanje tvrtkama u području
prometa i prometne infrastrukture, obrtničkim i gospodarskim
komorama, te turističkim zajednicama na svom području. Dovršetak projekta i službeno predstavljanje javnosti očekuje se
potkraj godine. (mp; izvor: BBŽ)
TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA
BILOGORA - BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine”
broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima
koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama
(Narodne novine broj 13/22), članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar („Službeni glasnik Grada
Bjelovara” broj 9/20), te odluke Turističkog vijeća Turističke
zajednice područja Bilogora - Bjelovar o raspisivanju natječaja
za direktora/direktoricu donesenoj na V. sjednici održanoj 28.
veljače 2022. Turističko vijeće Turističke zajednice područja
Bilogora – Bjelovar 7. ožujka 2022. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje direktora/direktorice Turističke
zajednice područja Bilogora – Bjelovar
Natječaj je u cijelosti objavljen na internetskoj stranici Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar
http://turizam-bilogorabjelovar.com.hr/business/turizam/
natjecaji.
U Bjelovaru 7. ožujka 2022.
TZP Bilogora - Bjelovar

Građani, predložite mjesta
kontrole brzine prometa
I
ove godine temeljem plana organizacije ROADPOL - mreže prometnih policija država
Europe bit će održan 24-satni pojačani nadzor
brzine u više od 20 država članica ROADPOL-a,
tako i na području Republike Hrvatske. Kako brzina ostaje vodeći uzrok najtežih prometnih nesreća
i smrtnog stradavanja,
cilj akcije je pridonijeti
smanjenju stradavanja
i povećanju svijesti vozača o nepotrebnom i
opasnom prekoračenju
zakonskih ograničenja
te brzini neprilagođenoj uvjetima na cestama.
-Prema statističkim
pokazateljima uzrok
najvećeg broja prometnih nesreća s poginulim
i teže ozlijeđenim osobama u desetogodišnjem
razdoblju od 2010. do 2019. godine je brzina, koja
je bila uzročnik u ukupno 39 posto prometnih
nesreća s poginulima i teško ozlijeđenim osobama-navode u PU Bjelovarsko-bilogorskoj. Stoga

će u četvrtak 24. ožujka biti provedena ciljana
preventivno-represivna 24-satna akcija nadzora
brzine kretanja vozila.
-Građani se, ukoliko žele, mogu uključiti u provedbu akcije dostavljajući nam prijedloge o lokacijama na području naše Policijske uprave, na
kojima bi prema njihovom mišljenju trebao
biti obavljen nadzor
brzine. Nakon dostave prijedloga policijski
službenici će donijeti
odluku o lokacijama
na kojima će provoditi
akciju, a koje moraju
ispunjavati propisane
uvijete. Svoje prijedloge
građani mogu dostaviti do 10. ožujka na elektroničku poštu bjelovarsko-bilogorska@policija.hr - kažu u policijskoj
upravi. Popis lokacija i vremena nadzora bit će
objavljen mrežnoj stranici Uprave stranici kako
bi i građani mogli prisustvovati provođenju nadzora. (mp)

Budući da je brzina kretanja
vozila još uvijek najveći
uzročnik stradavanja u
prometu, u cijeloj će Europi
24. ožujka biti provedena
24-satna akcija nadzora

U Koprivnici se sastali čelnici dviju županija
Darko Koren i Marko Marušić

Otvoreni za svaku suradnju
Govorilo se o prometnom povezivanju dviju županija, iskustvima
u obrazovanju, ali i proširenju suradnje u sektorima gospodarstva,
obrtništva, poljoprivrede i turizma

D

a su prijateljski dobrosusjedski odnosi izuzetno važni
pokazali su župani
Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije
Darko Koren i Marko Marušić.
Naime, dvojica županijskih čelnika u pratnji suradnika su se
u četvrtak 24. veljače sastali u
Koprivnici i dotaknuli nekoliko
važnih tema iz djelokruga rada
županijskih uprava, posebice
investicija u obrazovni i zdravstveni sektor.
Važna je tema bila uspostava
javnog linijskog prijevoza. Naime, susjedna je županija provela
cjelokupnu analizu autobusnih
linija pri čemu je od predviđenih

80, šest planirano za povezivanje s Bjelovarsko-bilogorskom
županijom. Tako se moglo čuti
da je važno realizirati adekvatnu i funkcionalnu mrežu javnog
linijskog autobusnog prijevoza,
posebice u dijelu koji se odnosi
na prijevoz učenika, radnika i
umirovljenika te osigurati dobru povezanost ruralnih krajeva sa urbanim županijskim
područjima. Gosti iz Bjelovarsko-bilogorske županije doznali
su i nešto više o investicijama i
aktivnostima u obrazovnom
sektoru.
Župan Marušić je kazao da će
Bjelovarsko-bilogorska županija
koristiti velika iskustva i brojne
savjete Koprivničko-križevačke

na različitim poljima te da stoji
na raspolaganju za sve oblike
suradnje. Na kraju je uz zadovoljstvo činjenicom da dvije
županije dobro surađuju zaključeno da ima prostora za još
veće povezivanje i projektne aktivnosti u sektorima gospodarstva, obrtništva, poljoprivrede
i turizma kojima će se ostvariti
zajednički županijski interesi,
ali i interesi lokalne zajednice.
Uz župana Marušića sastanku
je prisustvovala njegova zamjenica Marija Jungić, pročelnica
za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Martina Posavac Ćurić i pročelnica županova
kabineta Mirjana Posavac. (mp;
izvor i foto: KKŽ)
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Osvrt na pozitivan primjer iz čazmanskih Komunalija

Gospodarstvenicima na cijeni
plina uštedjeli 3 milijuna kuna
Direktor Beljan - Drastično povećanje cijene
plina uspjeli smo spriječiti tako što smo
planirane količine ugovorili na vrijeme i pod
boljim uvjetima

U

čazmanskom Komunalnom poduzeću Komunalije, dobrom poslovnom politikom, uspjeli su
gospodarstvenicima spriječiti
udar na drastično povećanje cijena plina, što u nekim drugim
gradovima, poput Bjelovara, to
nije slučaj. Kako će se gospodarstvenicima u Čazmi, te općinama Šandrovac i Veliko Trojstvo,
gdje su Čazmanci distributeri,
na tom energentu uštedjeti
tri milijuna kuna, računicu je
transparentno i argumentirano
objasnio direktor Ivan Beljan
- Do rujna prošle godine za

gospodarstvo smo imali cijenu
plina 5,49 kuna a u siječnju ove
smo godine utvrdili cijenu 8,08
kuna, što je povećanje 47 posto i zajamčena je do 30.rujna
ove godine. Riječ je o cijeni s
pdv - om. I ta nova cijena je za
potrošače veliki teret u poslovanju. Ali, kada se to usporedi s
primjerom kod naših susjeda u
gradu Bjelovaru, gdje je Gradska
plinara Zagreb povećala cijenu
čak 234 posto, pa gospodarstvenici na bjelovarskom području
plaćaju plin 4,76 posto skuplje
od naših. Drastično povećanje
cijena plina uspjeli smo spri-

ječiti tako što smo planirane
količine ugovorili na vrijeme i
pod boljim uvjetima. Cilj nam je
dobiti pripadajuću distributivnu
razliku, za pozitivno poslovanje,
a potrošačima omogućiti što
nižu cijenu.

Beljan je to potkrijepio konkretnim primjerima kod nekih
najvećih potrošači u čazmanskom gospodarstvu. – Ako
usporedimo razliku od naše
cijene i one koju obračunava
Gradska plinara za Bjelovar,
Čazmatrans će uštedjeti 300
tisuća, Poduzeće „Škarda“ 40
tisuća, Elkom 35 tisuća, Ugostiteljski objekt „Fokus“ 22 tisuće
kuna, kao i stotinjak mnogih
drugih manjih potrošača. Istaknut ću posebno OPG „Pazdrijan“ iz Prnjarovca gdje se na
bazi plina suše velike količine
kukuruza, njemu bi ušteda bila
čak 161 tisuću kuna. Računica
je jasna, na ukupnu potrošnju
plina, koja na godišnjoj razini
za sve naše potrošače iznosi
600 tisuća kubika, konkretna
ušteda je tri milijuna kuna.
Na ugovorenu količinu plina i

više od dostatne našim potrošačima imamo i malih rezervi,
pa smo izašli u susret i nekim
bjelovarskim poduzetnicima s
isporukom plina po povoljnijim
uvjetima, od onih koje im daje
zagrebačka Gradska plinara.
Realno je očekivati da će, zbog
povećanja cijene, ukupna potrošnja plina pasti, jer će ljudi
tražiti neka druga rješenja kojima će nastojati izbjeći cjenovni
šok, realan je u očekivanjima
Ivan Beljan.
- Navedenu uštedu ne bi ostvarili da nema dobre komunikacije
sa gradonačelnikom Dinkom Pirakom, Upravom i Nadzornim
odborom poduzeća, rukovoditeljima, i prije svega druženja s
dugogodišnjim poslovnim partnerima, zaključio je na kraju direktor čazmanskih Komunalija.
Franjo Jagatić

Župan Marušić poručio da i ove godine županijski
gospodarstvenici mogu očekivati pomoć Županije

Važno je da mjere budu od pomoći
poduzetnicima i obrtnicima
Kako bi mjere i bile učinkovite župan Marušić je posjetom jednoj od
bjelovarskih tvrtki osluhnuo koje su to stvarne potrebe gospodarstva

B

jelovarsko-bilogorska županija i ove će
godine, unatoč skromnim mogućnostima,
dio proračunskih sredstava kroz konkretne
mjere usmjeriti na pomoć gospodarstvu. Naime,
ove bi se godine za potpore poduzetnicima i obrtnicima trebalo utrošiti oko dva milijuna kuna i
zbog toga je potrebno da mjere budu kvalitetno
osmišljene i dođu poduzetnicima kojima su najpotrebnije. Da bi bile uistinu učinkovite župan
Marko Marušić je odlučio osluhnuti koje su to
stvarne potrebe gospodarstva i tek na temelju
toga kreirati konkretne mjere potpore poduzetnicima i obrtnicima. S tom namjerom posjetio
je bjelovarsku tvrtku Kudumija, jednu od najuspješnijih u proizvodnji, prodaji i iznajmljivanju
šatora, gdje je razgovarao s vlasnicima Darijom
Kudumijom i Jasnicom Despot. Tom je prilikom
naglasio da su proračunske mogućnosti Županije
skromne, ali žele pomoći koliko mogu.-Iznimno
je važno da mjere koje ćemo ponuditi, budu od
pomoći poduzetnicima i obrtnicima. Dakle, sukladne njihovim stvarnim potrebama, a ne da

Komunalac osigurao jeftin plin

Prosječna cijena samo
3,90 kuna po kubiku!

kreiramo mjere koje nikome ne trebaju-kazao je
Marušić ističući da će mjere i javni pozivi prema sadašnjem planu biti objavljeni potkraj ljeta.
Pozdravljajući svaku inicijativu i nastojanje da se
pomogne gospodarstvu, Kudumija je potvrdio da
je tvrtka ranijih godina koristila neke od mjera
poput subvencioniranja kamata na kredit i to su
mjere za koje bi i sada sigurno bilo dosta interesa.
(mp; izvor i foto: BBŽ)

Garešnički Komunalac poslovnim subjektima na području svoje distributivne mreže osigurao je plin po najnižim cijenama
zahvaljujući tome što ga je na vrijeme naručio po staroj cijeni
godinu dana unaprijed. Više o tome doznali smo od direktora
Komunalca Dražena Bengeza.
- Svojim smo korisnicima osigurali najnižu cijenu plina u županiji tako da prosječna cijena plina za naše poslovne subjekte iznosi
3,90 kuna s PDV-om. Tu smo cijenu dogovorili još sredinom
lipnja prošle godine za cijelu plinsku godinu koja traje od 1.
listopada 2021. do 30. rujna 2022. godine. Ugovorili smo cijenu
po megavatsatu od 33 eura, koji je poslije porastao na 100 eura i
više. Naši poduzetnici ne samo da se ne moraju bojati poskupljenja, nego će cijena plina od travnja za njih još i pojeftiniti zbog
Vladinog paketa mjera odnosno smanjenja stope PDV-a – rekao
nam je direktor Komunalca Dražen Bengez. (aš)
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Crna kronika

Povećan broj razbojništava na čazmanskom području

Novac, nakit i satovi na meti kradljivaca

Bjelovar

Policija procesuirala nekoliko razbojništava na čazmanskom području

Teško ozlijedio
67-godišnju
na pješačkom
prijelazu

31-godišnjakinja i tri maloljetnika
orobili i ozlijedili 72-godišnjakinju

U petak 25. veljače oko 12.55
sati u Bjelovaru je teško ozlijeđena 67-godišnja pješakinja. 51-godišnjak je upravljao
osobnim automobilom (BJ)
Ulicom Andrije Kačića Miošića i na raskrižju s Ulicom
Josipa Jurja Strossmayera nije
uspio stati ispred pješačkog
prijelaza pa je vozilom udario
67-godišnju pješakinju koja
je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza.
Nakon udara pješakinja je
pala na kolnik te je prevezena vozilom hitne medicinske
pomoći u Opću bolnicu Bjelovar na pružanje liječničke
pomoći, gdje je zadržana
zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda. 51-godišnji
vozač i 67-godišnja pješakinja su alkotestirani, a reakcija
na alkohol je izostala. Protiv
51-godišnjaka slijedi kaznena
prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu
u Bjelovaru zbog počinjenog
kaznenog djela izazivanja
prometne nesreće u cestovnom prometu, iz članka 227.
Kaznenog zakona. (mp)

Zagrebačko-zadarski dvojac dva puta orobio 47-godišnjaka, nasilno mu
uzevši nakit i novac vrijedne više od 50.000 kuna

Zbog dimnjaka
zapaljeno
krovište
obiteljske kuće
U ponedjeljak 28. veljače oko
osam sati u Ulici Kneza Višeslava u bjelovarskom naselju
Ždralovi izbio je požar na
krovištu kuće 72-godišnjakinje. U požaru je izgorjelo oko
10 četvornih metara krovišta,
a nagorio je ostali dio krovišta
te potkrovlje. Požar su ugasili
pripadnici Javne vatrogasne
postrojbe grada Bjelovara, a
očevidom je utvrđeno da je
do požara došlo uslijed tehničke neispravnosti dimnjaka. 72-godišnjakinja nastalu
štetu cijeni na nekoliko desetaka tisuća kuna. (mp)

ILUSTRACIJA

U

posljednje je vrijeme
zabilježen povećan broj
razbojništava na čazmanskom području, pokazala
su kriminalistička istraživanja Policijske postaje Čazma.
Provedeno je istraživanje nad
31-godišnjakinjom i trojicom
maloljetnika zbog osnovane
sumnje da su počinili teške krađe i razbojništva. Sumnja se da
su 20. siječnja popodne u čazmanskom naselju Narti provalili
u kuću 61-godišnjaka te ukrali
više tisuća eura, dok su 9. veljače u kasnim večernjim satima u
Ivanskoj ušli u obiteljsku kuću
72-godišnjakinje te joj uz primjenu sile ukrali nakit vrijedan
nekoliko tisuća kuna i pritom
su vlasnici kuće i nakita nanijeli
lakše ozljede.

31-godišnjakinja je uhićena i
uz kaznenu prijavu nadležnom
Općinskom državnom odvjetništvu predana pritvorskom
nadzorniku PU Bjelovarsko-bilogorske. Protiv trojice malodobnika je zbog počinjenih ka-

znenih djela upućeno posebno
izvješće nadležnom Općinskom
državnom odvjetništvu za mladež u Bjelovaru.
Dovršeno je i kriminalističko
istraživanje nad 43-godišnjom
hrvatskom državljankom sa za-

grebačkog područja i 31-godišnjim hrvatskim državljaninom sa
zadarskog područja zbog sumnje
da su zajedno počinili dva kaznena djela razbojništva na štetu 47-godišnjaka s čazmanskog
područja. U subotu 26. veljače
oko 20 sati 43-godišnjakinja je
automobilom oštećenog odvezla na poljski put u Derezi gdje
mu je 31-godišnjak nasilno uzeo
novčanik i nakit u vrijednosti nekoliko desetaka tisuća kuna.
Kriminalističkim istraživanjem
je utvrđeno da su dvoje na gotovo identičan način i u svibnju lani počinili razbojništvo
na štetu istog 47-godišnjaka,
koje on tada nije prijavio policiji. I tada ga je 43-godišnjakinja odvezla na nenaseljeni dio
prometnice između Dereze i
Cerine gdje mu je 31-godišnjak
oteo nakit i sat u vrijednosti
više od 30 tisuća kuna i predao
43-godišnjakinji. (mp)

Prometna nesreća

Zbog nepravilnog
pretjecanja jedna osoba
teško, dvije lakše ozlijeđene

U šumi Krivaja u đulovačkoj općini

ILUSTRACIJA

Pri rušenju stabla poginuo 55-godišnji
djelatnik Hrvatskih šuma
U srijedu 23. veljače oko 14.20 sati u šumskom predjelu „Skoblar“ nedaleko
mjesta Nova Krivaja u općini Đulovca, poginuo je 55-godišnji djelatnik Hrvatskih šuma. Kako je priopćila policija 35-godišnji djelatnik obrta iz Virovitice je
rušio stablo jele iznad šumskog puta te je ono palo na 55-godišnjeg djelatnika
Hrvatskih šuma. Od zadobivenih ozljeda 55-godišnjak je na mjestu događaja
preminuo. Na mjestu događaja je uz nazočnost inspektora zaštite na radu
obavljen očevid, dok je prema nalogu zamjenice Općinske državne odvjetnice u Bjelovaru tijelo stradalog prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice
Bjelovar gdje je sutradan obavljena obdukcija. U vezi događaja nastavljeno je
kriminalističko istraživanje, nakon kojega je podnijeto izvješće nadležnom
državnom odvjetništvu. (mp)

U petak 25. veljače oko 20.55 sati u velikotrojstvenom naselju Ćurlovcu dogodila se prometna nesreća
s ozlijeđenim osobama. 26-godišnjak je upravljajući
automobilom (KC) kroz Ćurlovac pretjecao osobni
automobil unatoč punoj središnjoj crti i činjenici da
traka kojom je pretjecao nije bila slobodna. Stoga
je prednjim lijevim krajem svoga udario u prednji
lijevi kraj automobila (BJ) kojim je 19-godišnjakinja
upravljala iz suprotnoga smjera. Nakon udara vozilo 26-godišnjaka je sletjelo u desni putni jarak gdje
je udarilo u prometni znak i ogradu. Pritom su se
rasipali dijelovi vozila koji su zasipali prednji kraj
osobnog automobila (KC) koji je 26-godišnjak pretjecao, a kojim je upravljao 21-godišnjak. U nesreći
teške tjelesne ozljede zadobio je 26-godišnji vozač,
dok su lake tjelesne ozljede zadobile 19-godišnjakinja
i njezina 23-godišnja putnica. Svi vozači su alkotestirani. kod 19-godišnjakinje i 21-godišnjaka reakcija
na alkohol je izostala, dok je u krvi 26-godišnjaka
utvrđena koncentracija alkohola od 0.28 promila.
Protiv njega slijedi obvezni prekršajni nalog zbog
počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa
na cestama. (mp)
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Aktualno

Na snagu su stupile nove epidemiološke mjere i preporuke

Za većinu javnih ustanova ukinute COVID potvrde

Obilježena 31. obljetnica osnutka bjelovarskih ‘Omega’

Obećali da će od Omega
učiti kako istinski
voljeti domovinu
Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za šest poginulih i 36 umrlih
pripadnika Udruge specijalne policije „Omege“

U

srijedu 23. veljače u
organizaciji Udruge
specijalne policije
„Omege“ uz podršku Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske obilježena je
31. godišnjica osnutka te elitne,
časne i jedinstvene postrojbe
u Domovinskom ratu te 20.
godišnjica Udruge specijalne
policije „Omege“. Bila je to prilika za prisjećanje na šestoricu
poginulih pripadnika postrojbe,
ali i 36 umrlih pripadnika specijalne jedinice i članova udruge. Njihova su imena pročitali
Ema Hudoletnjak i Ivan Đurak,
a povjesnicu postrojbe Roberto
Rakijaš. Tom je prilikom odaslano obećanje da će mladi, djeca,
unuci i praunuci njegovati uspomene od zaborava i od Omega
učiti kako istinski voljeti domovinu, narod i darovanu slobodu.
Ispred spomen obilježja podignutog ispred zgrade Policijske
uprave u čast svim poginulim i

Obilježena godišnjica smrti
Zdravka Ivkovića
Okupljanjem rodbine, prijatelja i poštovatelja, na bjelovarskom
groblju Borik obilježena je jedanaesta godišnjica smrti Zdravka
Ivkovića, jednog od osnivača Ogranka Matice hrvatske u Bjelovaru i njenog dugogodišnjeg predsjednika.
Svijeće i vijence položili su predstavnici Ogranka Matice hrvatske u Bjelovaru i Vijeća ogranaka Matice hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije.
Zdravko Ivković rođen je 20. studenog 1928. godine u Splitu gdje
je proveo djetinjstvo, završio osnovnu školu i tri razreda muške
gimnazije. Proživljavao je teške trenutke, stalne nestašice, teror
i poniženja za vrijeme talijanske okupacije Splita, a na kraju i
izgon iz rodnog grada 1942. godine. Putujući šest dana vlakom
u teretnom vagonu, obitelj stiže u Bjelovar, gdje je kao i ostale
izbjeglice primljena srdačno i prijateljski. Dolaskom u Bjelovar,
školske godine 1942./43. upisuje se u Gimnaziju.
Ogranak Matice hrvatske Bjelovar ostvario je brojna vrijedna
ostvarenja na raznim područjima. Objavljene su brojne knjige iz
književnosti i povijesti s posebnim naglaskom na lokalnu povijest, a pokrenuta su periodična izdanja, časopis „Rusan“, održana
su brojna predavanja i predstavljanja knjiga.
Matica je bila uključena u obilježavanje važnih datuma vezanih
za Bjelovar i Bjelovarsko – bilogorsku županiju, a zahvaljujući
inicijativi i upornosti Zdravka Ivkovića podignuto je Spomen
– obilježje prešućivanim žrtvama II. svjetskog rata i poraća u
Lugu, kao i Spomen obilježje na žrtve Prvog masovnog Zločina
u II. svjetskom ratu u selu Donjim Mostima. (sk)

Sudionici Križnog puta obišli
Spomen područje Barutana

umrlim pripadnicima vijence su
položili obitelji poginulih i Nada
Hegedić, koja je bila i predstavnica Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata
Bjelovarsko-bilogorske županije. Potom članovi Udruge specijalne policije ‘Omega’, izaslanik
ministra Ministarstva hrvatskih
branitelja i ravnatelj za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć branitelja Dinko
Tandara te predstavnici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, koje je predvodio načelnik
Jakob Bukvić i zamjenik te ratni

zapovjednik „Omega“ Hamdija
Mašinović. Svijeće je zapalila
izaslanica župana Zvjezdana
Stella Horvatinčić, izaslanik
gradonačelnika Bjelovara i
predsjednik Gradskog vijeća
Nenad Martinovski, članovi
braniteljskih udruga proizašlih
iz Domovinskog rata i predstavnici još nekoliko udruga.
Policijski kapelan preč. Damir
Vrabec predvodio je molitvu
za poginule i umrle pripadnike
„Omega“ kao i za sve hrvatske
branitelje poginule u Domovinskom ratu. (mp; foto: PU BB)

Članovi Pastorala mladih Bjelovarsko-križevačke Biskupije na svom su proputovanju, povodom ovogodišnjeg
Križnog puta, posjetili Muzej
Operativne zone i Zbornog
područja Bjelovar na Barutani. Njih gotovo 300 obišlo je Muzej i postav na otvorenom, a u
znak zahvale vlč. Zoranu Grgiću, povjereniku Pastorala mladih
uručena je umjetnička slika s prikazom kapelice smještene na
Spomen području. U dogovoru s povjerenikom vlč. Grgićem
dogovoreno je da će u suradnji s Društvom za očuvanje hrvatske
vojne tradicije mladi Bjelovarsko-križevačke biskupije sudjelovati
u projektu “Stazom bjelovarsko-bilogorskih branitelja” kojeg
Društvo provodi u suradnji s Udrugom specijalne policije “Omege” Bjelovar, a sufinanciran je sredstvima Ministarstva branitelja.
Radi se o projektu terenske nastave za 150 učenika srednjoškolskog uzrasta koji posjećuju značajne lokalitete Domovinskog rata
na području Bilogore i zapadne Slavonije s odredištem u Pakracu.
Društvo je izrazilo želju da ugosti i sudionike Susreta hrvatske
katoličke mladeži koji će se održati u rujnu ove godine u Bjelovaru
i time nastavi ovu za Društvo zaista značajnu suradnju.(sk)

Nezavisni dvotjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

U osam općina provedene
dodatne edukacije i cijepljenje

K

vanje i cijepljenje provođeno
od 2. ožujka do danas. Riječ
je o općinama Đulovac, Nova
Rača, Kapela, Rovišće, Šandrovac, Velika Pisanica, Zrinski
Topolovac i Severin u kojima je
manje od 40 posto stanovništva
cijepljeno drugom dozom. Valja
podsjetiti da je među ostalima i
u tim općinama već ranije bilo
organizirano cijepljenje auto-
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Popuštanje epidemioloških mjera

Zbog toga što je procijepljenost
drugom dozom manja od 40 posto

ako zbog rata u Ukrajini, tako i zbog činjenice da se u posljednje
vrijeme doista bilježi
velik pad broja oboljelih, pandemija je pala u drugi plan. No, još
uvijek je bolest prisutna i valja
i dalje biti oprezan te se pridržavati svih uputa predviđenih
za sprječavanje širenja zaraze.
Među njima je i cijepljenje. U
tom je smislu Ministarstvo
zdravstva naložilo provođenje
dodatnih aktivnosti, odnosno
savjetovanje i cijepljenje u županijama, odnosno općinama
na području kojih je procijepljenost drugom dozom manja
od 40 posto. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije
to je osam općina, doznajemo
od Vedrana Trupca, ravnatelja
županijskoga Zavoda za javno
zdravstvo, u kojima je savjeto-
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busom Cjepko. Kako jenjava
epidemija jenjava i interes za
cijepljenjem.-Gotovo se izjednačio udio cijepljenih prvom i
drugom dozom, što govori da
interes za cijepljenjem pada.
Cijepljenih prvom i drugom
dozom je nešto manje od 50 posto, a u ukupnom stanovništvu
je oko 58 posto-kazao nam je V.
Trupac. (mp)

Za većinu javnih ustanova
ukinute COVID potvrde
Na snagu su stupile
nove epidemiološke
mjere i preporuke te
Stožer civilne zaštite
Republike Hrvatske
donio odluku da se s
prvim danom ožujka
ukida mjera po kojem
je posjeta na sportskim priredbama na
otvorenom bila ograničena na 40 % kapaciteta svake pojedine tribine, priopćio je
ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U zatvorenom
je pak novom odlukom dozvoljeno 50 umjesto dosadašnjih 20
posto kapaciteta. No ostaju COVID potvrde kao dokument potreban za ulazak na stadionu.
Osim toga, od 1. ožujka ukinuta je kontrola COVID potvrda u
većini javnih ustanova. Tako od je prestala važiti mjera obveznog
testiranja na covid-19 i predočenje dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju kao uvjeta za ulazak u prostore javno-pravnih tijela jer je zaključeno da, s obzirom na stupanj imunosti
i relativno kratko zadržavanje stranaka, više ne postoji u toj
mjeri opasnost koja bi dovela u pitanje funkcioniranje državnih
i javnih službi.
COVID potvrde i dalje vrijede u ustanovama socijalne skrbi i
zdravstvenim ustanovama, dok ih više ne treba predočiti, primjerice, prilikom ulaza u poštu. Još uvijek su na snazi do kraja
ožujka ostale mjere koje se odnose na obavezu nošenja masaka
u javnom prijevozu, prelazak državne granice i rad trgovina.
Slaven Klobučar

Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Europskim novcem do specijalizacije doktora medicine

Da bi primarna zdravstvena skrb
bila podjednako dostupna svim
građanima naše županije osim
stalnih objava javnih natječaja
za zapošljavanje doktora medicine kojih kronično nedostaje u
cijeloj Hrvatskoj, a time i u našoj
županiji, u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije konstantno rade i na podizanju kvalitete zdravstvene skrbi. Jedan
od načina da bi se to postiglo je
specijalizacija doktora medicine za kojom teži gotovo svaki
liječnik. No da bi ustanova kako
što je Dom zdravlja omogućila
specijalizaciju jednog svog liječ-

nika potrebno je osigurati više
od milijun kuna. Kako je riječ
o pozamašnoj svoti novca za
svaku zdravstvenu ustanovu i
zdravstveni sustav koji ionako
jedva spaja kraj s krajem, jedni
način da se namakne taj novac
su izdašni Europski fondovi.
Upravo zahvaljujući sredstvima Europske unije, osiguranim iz Europskog socijalnog
fonda kroz projekt „Specijalizacija doktora medicine Doma
zdravlja Bjelovarsko-bilogorske
županije“ vrijedan 1.011.785,86
kuna, uskoro će Dom zdravlja dobiti novu specijalisticu

obiteljske medicine. Riječ je o
liječnici Antoniji Kožul koja će
u kolovozu ove godine završiti
četverogodišnju specijalizaciju
obiteljske medicine te se vratiti
na svoje radno mjesto u županijski Dom zdravlja u kojem radi
od 2010. godine.
- Specijalizacija obiteljske medicine je bila logičan slijed cjeloživotnog obrazovanja liječnika.
Kao i u svakoj drugoj specijalizaciji njezin sadržaj obuhvaća
unapređenje postojećih i usvajanje novih znanja i vještina. Sva
znanja i vještine koje stječemo
tijekom specijalizacije pomo-

ći će nam u našem radu, ali će
od još veće koristi biti našim
pacijentima koji će dobivati
kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu skrb – ističe Antonija
Kožul, specijalizantica obiteljske
medicine.
Valja istaknuti da je odlukom
Županijske skupštine donesen
plan specijalizacije još 12
liječnika Doma zdravlja s tim
da tu odluku treba odobriti i
Ministarstvo zdravlja.-Od 12
odobrenih i s naše strane ponuđenih specijalizacija za sada su
interes iskazala četiri liječnika,
dvoje su zainteresirani za specijalizaciju obiteljske medicine,
jedan za radiologiju, a jedna li-

ječnica za ortodonciju. Uskoro
planiramo objaviti natječaj za
specijalizaciju s tim da će nam
izvor financiranja najvjerojatnije ponovo biti europski fondovi
– pojasnio je vršitelj dužnosti
ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije,
Josip Rajković.
Najizgledniji je to način poboljšanja kvalitete usluge prema pacijentima, jer doktor nakon specijalizacije ima puno šire znanje
koje mu uz adekvatnu opremu
omogućuje rješavanje većine
zdravstvenih problema pacijenta već u primarnoj skrbi. Takvim
pristupom i bolnički sustav bit
će manje opterećen. (a.k.)

Sadržaj ovog promotivnog članaka isključiva je odgovornost
Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije
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Aktualno

Kako je stanovništvo u Hrvatskoj sve starije, ovakvih objekata sigurno će trebati sve više – kazao je Štefović

Općina Štefanje kreće u gradnju hospicija

Savez Čeha u RH oživljava prostor koji je desetljećima bio zapušten i nekorišten

U Tkonu na otoku Pašmanu niče
veliki Kulturno-edukacijski centar
Održavat će se aktivnosti poput ljetovanja, ljetnih i zimskih škola, usavršavanja, folklornih, kazališnih i glazbenih
seminara, a prostor će osim dviju škola koristiti i sve udruge koje okuplja Savez Čeha u RH

S

avez Čeha u RH u Tkonu
na otoku Pašmanu provodi vrijedan projekt koji
će budućim generacijama ne samo učenika, već i svih
čeških udruga na području RH
osigurati boravak i provođenje
mnogih aktivnosti. Riječ je o
gradnji Kulturno-edukacijskog
centra Tkon na zemljištima dviju čeških osnovnih škola Jana
Amosa Komenskog Daruvar i
Josipa Ružičke Končanica.
Naime, dvije škole zemljišta
posjeduju od šezdesetih godina
prošloga stoljeća i ondje su sagradile bungalove u kojima se
ljetovalo. Nakon Domovinskoga
rata nisu imale mogućnosti ondje ulagati i obnavljati pa je Savez Čeha došao na ideju oživjeti
taj prostor. Izrađen je projekt
koji je ušao u okvir operativnoga
plana Vlade RH, a lani je Savez

s dvjema školama potpisao ugovore o prijenosu prava gradnje
na 100 godina i ugovore o međusobnim odnosima.-Za prvu
tzv. daruvarsku fazu ishođena
je sva dokumentacija i projekt
vrijedan 18 milijuna kuna lani je
krenuo u izgradnju. Kapacitet je
60 osoba i trebao bi biti dovršen
do jeseni nagodinu, do kada će
biti gotovo i opremanje-kaže
predsjednica Saveza Ana-Maria
Štruml-Tuček.
Za drugi dio projekta, koji se
odnosi na gradnju na zemljištu OŠ Končanica, prije dva su
mjeseca potpisani ugovori, a
projekt je gotov te je trenutno u
fazi ishođenja građevinske dozvole.-Ondje je kapacitet nešto
veći, 70 kreveta i imat će veći
komfor. Nadamo se da će i taj
projekt krenuti najesen-kaže
Štruml-Tuček, navodeći da bi

taj trebao biti vrijedan oko 40
milijuna kuna.
U objema građevinama, koje
će u stvari biti jedna ustanova
i to najvjerojatnije pod kapom
daruvarskog Češkog kulturnog
centra, održavat će se brojne aktivnosti poput ljetnih i zimskih
škola, ljetovanja, usavršavanja,
održavat će se folklorni, kazališni i glazbeni seminari. Tko će
koristiti prostor?-Potpisali smo
ugovore o međusobnim odnosima s dvjema školama prema
kojemu će u dijelu ljeta i dijelu
ostatka godine termini pripadati
dvjema školama, a ostatak Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj
koji okuplja sve ostale škole i
32 češke besede, tako da će biti
na raspolaganju doista velikom
broju korisnika-pojašnjava
Štruml-Tuček. Michael Palijan; foto: Vladimir Bilek

Nezavisni dvotjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

Predviđeno ulaganje od 50 milijuna kuna

Općina Štefanje kreće
u gradnju hospicija
Izgradnju hospicija Općina Štefanje planira financirati iz ITU
mehanizma i jedan je od projekata na kojem će se temeljiti budući
razvoj općine

I

zmeđu Grada Bjelovara i
općina Štefanje, Rovišće,
Veliko Trojstvo i Kapela još
u rujnu prošle godine potpisan
je Sporazum o suradnji na izradi
i provedbi Strategije razvoja Većeg urbanog područja Bjelovar.
Općinsko vijeće Općine Štefanje je na 6. Sjednici Općinskog
vijeća usvojilo je Zaključak o
nacrtu Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog
plana Strategije kojeg će morati
usvojiti sve općine i Grad Bjelovar kako bi se moglo ići u samu
izradu.
U zajedničku strategiju Općina
Štefanje je predložila potpunu
sanaciju i dogradnju Društvenog doma u Narti, izradu biciklističko-pješačke staze od općinskog središta do Bjelovara te
izradu projektne dokumentacije
za izgradnju hospicija.
Upravo je hospicij jedan od
projekata kojega je načelnik
Silvestar Štefović izdvojio kao
mogući zamašnjak budućem
razvoju općine.
– Sve je više bolesnika koji zahtijevaju palijativnu skrb. Bolnice im više ne mogu pomoći i
tamo zauzimaju mjesto, a kod
kuće ne mogu dobiti adekvatnu
skrb da dostojno provedu zadnji
dio života. To su bolesnici koji
su terminalnom stadiju bolesti,
a kako je stanovništvo u Hrvatskoj sve starije, ovakvih objekata
sigurno će trebati sve više – kazao je Štefović.
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Projektom se želi pomoći ovim
osjetljivim skupinama društva

Unapređenje kvalitete
života i zaštita prava starijih
osoba s invaliditetom

P

unih godinu dana provodit će se projekt „Unapređenje kvalitete života
i zaštita prava starijih
osoba i osoba s invaliditetom“
Financiranim od Ministarstva
rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se uz partnerske organizacije,
Grada Bjelovara i Centra za socijalnu skrb Bjelovar.
Povodom provedbe projekta koji osobama s invaliditetom pomaže
kroz organiziranje dnevnih aktivnosti uz obavezno informiranje
starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe
protiv nasilja nad starijim osobama, u petak 4. ožujka održana je
konferencija za medije kako bi javnost bila upoznata s njegovim najvažnijim značajkama. Usluge i aktivnosti usmjerene su na kvalitetu
života i zaštitu prava osoba s invaliditetom, sportsko – rekreativne
sadržaje, kao i kulturne i edukacijske.
– Mi o starijim osobama moramo voditi kontinuiranu brigu, prvenstveno iz razloga jer imamo oko 700 članova starijih od 60
godina i zaista im je potrebno pružiti sustavnu podršku u brojnim
pogledima. Zahvaljujući ovom projektu, starije osobe s invaliditetom moći će sudjelovati u planiranim aktivnostima i koristiti
naše usluge, kratko je rekao Tomislav Novosel, predsjednik Udruge
tjelesnih invalida Bjelovar.

Različitim aktivnostima do kvalitetnijeg života
O samom projektu govorila je njegova voditeljica Tea Bošnjak: –
Putem projektnih aktivnosti podižemo kompetencije naših članova,
odnosno starijih osoba s invaliditetom. Za dnevne aktivnosti zaduženi su naši vanjski suradnici, a riječ je o sportsko – rekreativnom
sadržaju, vježbanju u dvorani pod stručnim vodstvom, šetnjama,
sportskom ribolovu. Pod kulturno – zabavne aktivnosti svrstane
su kreativne i literarne radionice, pjevački zbor, izleti, kulturno –
zabavne i umjetničke večeri. Tu su i informatički tečajevi te edukativne radionice stranog jezika. Zdravstveno savjetovalište obuhvaća
mjerenje tlaka, šećera u krvi i stručno savjetovanje prema dijagnozi.
Drugi dio projekta odnosi se na podizanje razine svijesti o pravima
starijih osoba s invaliditetom, borbu protiv nasilja nad starijima,
osiguranje prijevoza i zaštitu prava osoba s invaliditetom. Pravno
savjetovanje smo već usavršili u suradnji s Pravnim fakultetom iz
Zagreba čiji studenti putem Pravne klinike našim članovima redovito pružaju pravne savjete – pojasnila je Bošnjak.

Klub sportskog ribolova, ali i druge sekcije
Projekt bi se financirao iz ITU
mehanizma, prema svemu sudeći u više faza, a u vremenu od
projektiranja do gradnje cilj je
osmisliti način kako će hospicij funkcionirati, a računa se na
pomoć ministarstava i drugih
partnera. Sam projekt gradnje
hospicija predviđa se na iznos
veći od 50 milijuna kuna, dok bi
samo projektna dokumentacija
mogla koštati i više od 2 milijuna kuna. Općina će morati sudjelovati s 15% svojih sredstava
u svim projektima koji će se financirati iz ITU mehanizma, pa
tako i u izradi projektne dokumentacije za hospicij, no načel-

nik Štefović naglašava kako
se bez pripremljene projektne dokumentacije ne može
očekivati da projekt zaživi.
– Naravno, trošimo novac naših poreznih obveznika, naših
građana, na nešto za što nismo
100% sigurni da će biti sutra.
Ako za par stotina tisuća kuna
možemo dobiti 2,5 milijuna kuna je prilika koja se ne
smije propustiti i mislim da se
ne treba bojati da će ulaganje
propasti. Hoćemo li krenuti u
izgradnju za godinu, dvije, tri,
ne znam, ali treba imati temelj,
pa ćemo onda dalje nastaviti –
zaključio je Štefović.

Da invalidnost ne mora biti prepreka za brojne aktivnosti svjedoči
i Klub sportskog ribolova koji okuplja oko dvadeset ribolovaca koji
su aktivni već godinama: – Naša populacija je nešto starija i članovi
nas nažalost često napuštaju, kako zbog godina, tako i zbog fizičkih
poteškoća. Zbog ograničenih financijskih sredstva, broj članova
kluba je ograničen. Imamo i natjecateljsku ekipu koja sudjeluje na
natjecanjima svih naših suradničkih udruga koje pokrivaju cijelu
sjeverozapadnu i istočnu Hrvatsku. Najveći susret koji mi organiziramo zove se Ribolovni kup Udruge tjelesnih invalida Bjelovar
i održava se na ribnjacima Sportskog društva Česma Bjelovar u
Tomašu pojasnio je voditelj Kluba Vlado.
Osim ribolovom, članovi se bave i pisanjem, pa postoji i literarna
grupa za osobe s invaliditetom koje na taj način njeguju hrvatski
jezik, čitaju, jedni drugima predlažu zanimljiva književna djela,
razgovaraju o pročitanom i raznim drugim zanimljivim temama
koje se tiču literarnog segmenta, ali i ljudske svakodnevice. Sve ove
aktivnosti iznimno su važne za kvalitetno provedeno vrijeme i veću
uključenost u društvo, što je svima cilj.
Slaven Klobučar
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Aktualno

Ovakva ulaganja osiguravaju rast i razvoj ne samo jedne kompanije, već cijele regije - poručuje župan Marušić

Intersnack Adria u Hercegovcu otvorila skladište grickalica

U Hercegovcu otvoreno novo skladište

Intersnack Adria uložila 33 milijuna kuna

U

Hercegovcu je svečano otvoreno novoizgrađeno skladište
gotovih proizvoda
tvrtke Intersnack Adria, proizvođača poznatih brandova
slanih grickalica. Smješteno je u
sklopu proizvodnog kompleksa,
a riječ je o investiciji vrijednoj 33
milijuna kuna, od kojih je pola
osigurano kroz javne natječaje
fondova Europske unije.
Time se zaokružuje niz ulaganja
koja dosežu 70 milijuna kuna, u
cilju modernizacije tvorničkog
kompleksa, ali se tu ne misli stati. Nastavit će širiti
i modernizirati proizvodne kapacitete, stavljajući poseban naglasak na još učinkovitiju regionalnu distribuciju i povećanje
domaće proizvodnje.
- Investicijom u zgradu i opremu skladišta gotovih proizvoda
nastavljamo ostvarivati cilj što
uspješnije i kvalitetnije proizvodnje te snažnije regionalne
prisutnosti i jačanja pozicije

tržišnog lidera u segmentu
slanih grickalica. Uspješno opravdavamo i održavamo status
vodećeg hrvatskog proizvođača
slanih grickalica od 100 posto
hrvatskog krumpira - istaknuo
je Ianko Krandarov, direktor
Intersnacka Adria i Intersnack
Bugarska te dodao kako je kompanija u 2021. ostvarila rast
izvoza i prodaje na domaćem i
inozemnom tržištu. Ostvareni

su i značajni pozitivni pomaci u
poslovnim rezultatima u odnosu na 2020., unatoč izazovnoj i
neizvjesnoj prošloj godini, obilježenoj nastavkom pandemije i
lošijim urodom krumpira.

Ugrađena je
najsuvremenija
oprema
Novo skladište gotovih proizvoda, kapaciteta više od 4700

paletnih mjesta, opremljeno
je najsuvremenijim sustavom
WMS (Warehouse Management System), uz najnaprednije standarde čuvanja i daljnje
distribucije proizvoda koje potrošači na policama prepoznaju pod brendovima Čipi Čips,
Chio, Chio Kroki Kroket, Chio
Tip Top, PomBär i Nutline. U
skladištu će odsada biti skladišteni svi gotovi proizvodi za
hrvatsko, ali i regionalno tržište. Takve investicije važan su
preduvjet za daljnje širenje na
tržištima regije, a od koristi su
i lokalnoj zajednici.
- Novo skladište ima veliku važnost ne samo za kompaniju već
i za lokalno stanovništvo. Zbog
značajnog povećanja volumena,u tvornici u Hercegovcu
povećali smo broj zaposlenika,
i to za 10 posto u odnosu na
2020. godinu, te smo također
povećali produktivnost - istaknuo je Josip Cvetko, direktor
tvornice Intersnack Adria u
Hercegovcu.
- S našim kooperantima imamo
iznimno dobru i dugogodišnju
suradnju. Za nadolazeću sezonu
ugovorili smo10 posto više površina za uzgoj, a i u budućnosti očekujemo nastavak trenda
povećavanja ugovorenih površina za otkup. Nastavit ćemo

s ulaganjem u najmoderniju
tehnologiju, opremu i procese
proizvodnje i skladištenja, ali i u
unapređivanje znanja i iskustva
naših zaposlenika, jer želimo
poticati razvoj lokalnog gospodarstva - dodao je Cvetko.
Obraćajući se okupljenima, načelnik Općine Hercegovac, Boro
Bašljan je istaknuo da je tu uzgoj
i prerada krumpira zastupljena
u tolikoj mjeri da se cvijet krumpira nalazi i na općinskom grbu.
Na svečanom otvorenju i u obilasku novog skladišta sudjelovao
je bjelovarsko-bilogorski župan
Marko Marušić;
- Ovakva ulaganja osiguravaju
rast i razvoj ne samo jedne kompanije, već cijele regije – poručio je župan.
Potpora je stigla i iz Ministarstva poljoprivrede te je, otvarajući novo skladište, državni
tajnik, Zdravko Tušek, pohvalio razvoj te sredine, obzirom da
je tek nekoliko mjeseci ranije u
Hercegovcu otvorio i novi vrtić.
Intersnack Adria tržišni je lider
u kategoriji slanih grickalica na
hrvatskom tržištu. Najpoznatiji
brendovi u portfelju kompanije
su Čipi Čips, kao prvi i vodeći
hrvatski čips, brend s tradicijom
dugom 45 godina, od 1977., proizveden od 100 posto hrvatskog
krumpira.
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OŽUJAK U INKUBATORU IDEJA

Proljetno čišćenje

saznaj na jednom mjestu i iz prve ruke:

Počeo odvoz glomaznog otpada
iz obiteljskih kućanstava
na području grada Bjelovara

KAKO OSNOVATI
I UPRAVLJATI OCD-om
16:00 SATI

17.ožujka

U

tijeku je proljetna akcija odvoza glomaznog otpada koju već
godinama besplatno za sva
obiteljska kućanstva s područja grada organizira bjelovarski Komunalac.
Prva ovomjesečna akcija provest će se
u subotu 12., a druga 26. ožujka i to
u sjevernom dijelu grada, a potom će
uslijediti još dvije akcije u svibnju.
Točan raspored odvoza glomaznog
otpada po naseljima i ulicama može
se pronaći na služenim internetskim
stranicama Komunalca.
Podsjetimo, pod glomaznim otpadom
koji se prikuplja podrazumijeva se
drvo odnosno stari namještaj, stolarija, palete, te ostali predmeti od drveta,
potom plastika - plastični namještaj,
stolarija, plastične bačve i posude, kanisteri i gajbe.
Prikupljaju se i metali poput metalnih stolova i stolica, metalno posuđe,
limovi, mehanički aparati i metalni namještaj. Tu je i ostali glomazni otpad
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16:00 SATI

31.ožujka

zakonska regulativa koju moraš
primijeniti
modeli dobrog upravljanja
OCD-om

INTELIGENTNO
UPRAVLJANJE POSLOVNIM
FINANCIJAMA
prilagodi financije trendovima
u organizaciji i izvan nje
inovativni izvori financiranja
menadžersko upravljanje

Inkubator ideja
Ulica Andrije Mohorovičića 59, Bjelovar

ULAZ SLOBODAN
UZ PRETHODNU NAJAVU
od madraca, kauča, fotelja, sanitarnih
uređaja i automobilskih guma pa sve
do električnog i elektronskog otpada.
Kad je pak riječ o opasnom, građevinskom te otpadu nastalom u poljoprivredi on se, ističu u Komunalcu, ne
prikuplja. (a.k.)

Inkubator ideja

inkubator_ideja

043/243-534

office@inkubator-ideja.hr

www.inkubator-ideja.hr

U Inkubatoru ideja dijelimo znanje

Novi čelnici odradili zakonom određeno osposobljavanje

Priprema za učinkovitu
provedbu poslova i zadaća
Čelnici CZ-a imaju značajnu
ulogu u tom sustavu i
odgovorni su za njegovu
uspostavu i funkcioniranje

N

akon što su preuzeli te funkcije
u Bjelovaru je održano osposobljavanje novoimenovanih
članova stožera civilne zaštite jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske
županije. Naime, u skladu sa Zakonom
o sustavu civilne zaštite članovi stožera
civilne zaštite dužni su osposobiti se za
obavljanje poslova civilne zaštite u roku
od godine dana od imenovanja.
Cilj osposobljavanja je pripremiti sve
nositelje sudionika i operativnih snaga
za učinkovitu provedbu njihovih poslova i zadaća, osiguranje kvalitete vođenja,

koordiniranja i upravljanja događajima,
učinkovitija zaštita ljudi, okoliša i dobara
te jačanje otpornosti na svim razinama.
Načelnik Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite Stjepan Huzjak je
istaknuo veliku važnost osposobljavanja
budući da jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave imaju značajnu
ulogu u sustavu civilne zaštite i odgovorne su za uspostavu i funkcioniranje
civilne zaštite na svom području.
Osposobljavanje provode djelatnici
Ravnateljstva, a uključuje predavanja
o sustavu civilne zaštite, o planskim
dokumentima u sustavu civilne zaštite,
stožernom upravljanju, odnosima s javnošću i medijima, korištenju IT sustava
u kriznim situacijama te završava simulacijskom vježbom izvanrednog događaja. Ravnateljstvo civilne zaštite ovom
osposobljavanju daje posebnu važnost
te ga priprema i provodi uvažavajući sve
potrebne propise i metodološke standarde u području civilne zaštite, kao i
iskustva iz nedavnih događaja koji su
ugrožavali materijalna dobra ili ljude,
priopćeno je iz MUP-a.
(mp; izvor i foto: MUP)

Coworking Inkubator ideja mjesto je na kojem
se povezujemo, razmjenjujemo iskustva i rastemo. Ovaj jedinstveni coworking prostor omogućuje vam da koristeći radni prostor i kroz
sudjelovanje u aktivnostima koje se u njemu
provode unaprijedite poslovanje svoje organizacije na način da steknete nove poslovne
vještine, smanjite troškove poslovanja i stvorite mrežu kontakata čime ćete se izdići iznad
konkurencije.
Jedna od aktivnosti koje se u Inkubatoru provode su i radionice namijenjene razvoju poslovnih
vještina na kojima ćete kroz druženje u ležernoj
atmosferi, uz mnoštvo primjera iz prakse, na
jednom mjestu i iz prve ruke dobiti provjerene
informacije koja ćete dalje implementirati u
svoju postojeću organizaciju ili iskoristiti kao
podlogu za pokretanje nove.
Ne propustite priliku da na jednom mjestu
i iz prve ruke saznate sve bitne informacije
vezane uz teme koje su na rasporedu u mjesecu ožujku.
Što vas očekuje u ožujku
Radionica u četvrtak 17. ožujka, namijenjena
je neprofitnom sektoru, a upoznat će vas s
prednostima i mogućnostima djelovanja kroz
udrugu. Naučite kako osnovati i organizirati
poslovanje postojeće udruge i s lakoćom, uz
stručno mentorstvo savladajte kompletnu
zakonsku regulativu vezanu uz poslovanje
udruga.
Radionica u četvrtak 31. ožujka namijenjena
je kako neprofitnim tako i profitnim organi-

zacijama. Omogućit će vam da kontinuiranim
planiranjem i praćenjem realizacije predvidite trendove na tržištu i donesete održive
financijske odluke. Dobivenim informacijama
uspješno ćete savladati prepreke i nedoumice
s kojima se svakodnevno susrećete u financijskom upravljanju svojim organizacijama.
Pripremite pitanja jer će naši predavači spremno odgovoriti na svako od njih.
Ulaz na sva događanja je bez naknade.
Želite sudjelovati?
Iako je ulaz slobodan, dolazak je potrebno
najaviti pozivom (043/243-534), e-mailom
(office@inkubator-ideja.hr) ili porukom na
Facebook ili Instagram stranici Inkubatora
ideja. Vidimo se!
Inkubator ideja – projekt koji je
sufinancirala Europska unija
Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva
nositelj je EU projekta pod nazivom Inkubator ideja čija je ukupna vrijednost 1.994.857,17
kn. Projekt je sufinanciran od strane Europske
unije iz Europskog socijalnog fonda iznosom
od 1.695.628,59 kn te iz Državnog proračuna
Republike Hrvatske (na pozicijama Ureda za
udruge Vlade Republike Hrvatske) iznosom
od 299.228,58 kn.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Bjelovarskog centra za razvoj civilnoga društva.
Više informacija o fondovima Europske unije
možete saznati web stranicama www.esf.hr i
www.strukturnifondovi.hr
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Aktualno

U jednoj vrtićkoj skupini garešničkog Dječjeg vrtića Maslačak formiran prvi svemirski kutić

Plan je da vrtić u Garešnici postane stručno razvojni centar

Održana sjednica Koordinacije vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske županije

Aktivnosti prilagođene
smanjenom iznosu sredstava

Od 6. do 12. ožujka obilježava se Tjedan
oftalmologije

Zeleno svjetlo za glaukom
Možda je neke ovih dana iznenadila zelena boja kojom je obojan glazbeni paviljon u Bjelovaru, na taj se način Grad Bjelovar
uključio u obilježavanje Tjedna oftalmologije koji se ove godine
održava pod sloganom „Upalimo zeleno svjetlo za glaukom“.
Ove godine zbog pandemije izostat će besplatno mjerenje očnog
tlaka koje se svake godine provodilo u Općoj bolnici Bjelovar.
No ipak će biti obilježavanja. Tako je u utorak HORKUD Golub
u Domu kulture izveo svoj poznati kuplet „Slatki jadi gospojice
Karoline“, a u srijedu su liječnici Marko Raić i Danijela Trnski
održali predavanje „Glaukom kao javnozdravstveni problem“.
Kod glaukom a je važno istaknuti kako je to bolest bez simptoma
te pacijenti često ni ne znaju da je imaju, a samo pravodobnim
otkrivanjem moguće ju je spriječiti. Zabrinjavajući je podataka
kako je glaukom najčešći uzrok sljepoće. Pretpostavlja se kako
od glaukom au svijetu boluje više od 78 milijuna ljudi, a više od
5 milijuna oslijepi zbog posljedica ove bolesti.
Procjenjuje se da će taj broj do 2040. godine narasti na više od
111 milijuna. U razvijenim zemljama oko 50 posto glaukomskih
bolesnika nije dijagnosticirano, a u nerazvijenim zemljama i do
čak 90 posto.
Slaven Klobučar

U

Bjelovaru je održana sjednica Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Bjelovarsko-bilogorske
županije, domaćin koje je u njihovom,
prije dvije godine kupljenom i potpuno obnovljenom Kulturnom centru u Bjelovaru, bila Udruga
Albanaca BBŽ. Na dnevnom redu su bili Plan i
program rada i financijski plan za 2022. godinu,
izvještaj s održane 6. smotre manjinskog stvaralaštva BBŽ i informacije o aktivnostima članova
Koordinacije u proteklom razdoblju. Podsjetimo,
Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih
manjina Bjelovarsko-bilogorske županije, kao tijelo koje surađuje s ostalim manjinama i poveznica
je u suradnji sa Županijom, čine po tri člana vijeća
češke, srpske, mađarske i albanske i predstavnik
romske nacionalne manjine.
Upravo je na prvoj ovogodišnjoj sjednici Koordinacije bio župan Marko Marušić. Čestitao je
predstavnicima nacionalnih manjina na radu
dodajući kako promicanjem svoje kulture, jezika i običaja dodatno obogaćuju županiju koja
je i na razini Hrvatske poznata kao područje s
najviše nacionalnih manjina. Osvrnuo se i na
manja izdvajanja iz županijskog proračuna u
ovoj godini za manjine. Zbog već poznate loše
financijske situacije mjere štednje zahvatile su
i proračunska izdvajanja za manjinske zajednice Prepolovljena je i naknada za rad u vijećima
nacionalnih manjina.-U ovoj situaciji treba biti

razuman i objektivan i govoriti istinu, kakva god
da jest, umjesto davanja lažnih obećanja-kazao
je Marušić.
Tako je za realizaciju plana i programa Koordinacije u proračunu Bjelovarsko-bilogorske
županije, koja jedina financira njezin rad, planirano 410 tisuća kuna.-I mi smo se odrekli dijela
sredstava i smanjili dio planova, tako da će iznos
biti rezerviran za rad predstavnika i vijeća, za rad
Koordinacije. Potom za organizaciju 7. Smotre
manjinskog stvaralaštva domaćin koje će u Velikoj Pisanici biti mađarska nacionalna manjina,
kao i za projekte manjinskih udruga-kaže predsjednik koordinacije Damir Malina. Predviđeno
je i obilježavanje značajnijih datuma za manjinske zajednice, suradnja sa Županijom i tijelima
državne vlasti, sudjelovanje u javnom životu,
zaštita i briga o pravima nacionalnih manjina te
očuvanje jezika, pisma i kulture.
Michael Palijan, foto: BBŽ

Čazmancu Davoru Kirinu u objektiv uletio neobičan prizor na nebu iznad sišćanskih ribnjaka

Veliko jato preleta ptica ždralova Grus grus
Darko Podravec - Glasaju se
slično brbljavim puranima
pa mogu nekoliko minuta
unaprijed najaviti svoj
nailazak

P

oznati čazmanski majstor fotografije Davor Kirin, na legendarni datum 22.02.2022, zatekao se
uz ribnjake u Sišćanima, gdje su mu u
objektiv kamere “uletjele“ neke neuobičajene ptice. Ovaj put za njega je to bilo
potpun0o novo iznenađenje. Visoko na
nebu začuo je neobično glasanje nekih
ptica, koje su u velikom jatu letjele prema sjeveru. Iz znatiželje je determinaciju
zatražio od poznatog promatrača ptica,
znajući da će odgovor brzo dobiti. Tako

je bi bilo, oglasio se Darko Podravec
volonter hrvatske Udruge za
zaštitu ptica.
- To je bio prelet ždralova
Grus grus, jata koja u naletima može činiti tisuću
ptica, ponekad i više. Glasaju se slično brbljavim
puranima pa mogu nekoliko minuta unaprijed najaviti svoj nailazak. Ponegdje ih
zovu i divljim purama, a ponekad
se ljudi zabune pa ih prozovu divljim guskama, što je opet pogrešno, jer one u
letu nemaju duge noge iza repa i glasaju
se slično udomaćenoj guski.
Ždralovi među prvima još po relativnoj
hladnoći sele na sjever prema Baltiku, a
među zadnjim pticama tek na početku
zime sele na zimovanje. Ždralovi koji lete

preko naših krajeva zimuju na području Tunisa. Izdržljive su
ptice pa bez slijetanja prelete
udaljenosti
od 500, 1000 i
više kilometara u slučaju povoljnih vjetrova,
što se godinama
potvrđuje praćenjem
mladih jedinki obilježenih
GPS uređajima. Radi se o ozbiljnim poduhvatima naročito kada s područja Korčule u jednom pokušaju prelijeću cijelu
širinu Sredozemnog mora, prateći obale
i otoke na tom putu. Kao društvene ptice
za vrijeme seobe odmaraju se u jatima od
nekoliko tisuća jedinki i nekoliko se dana

ili tjedana prehranjuju na lokacijama pored nekoliko preostalih velikih močvara
u Europi ili pored velikih ribnjačarstava
na mjestima nekadašnjih močvara.
U Hrvatskoj takvo okupljalište nalazi se u
Jelas polju pored Slavonskog Broda, gdje
je primijećeno da se zbog toplijih zima
zadržavaju sve do polaska na sjever.
Ponekad, ali rijetko, nekoliko jedinki
zbog dezorijentiranosti maglom ili zbog
umora može sletjeti u bilo koje polje sa
ostacima kukuruznog zrna.
Područje oko ribnjaka u Sišćanima
izgleda nije pogodno samo za stanovanje ptica, već je zanimljivo i za prelet pojedinih vrsta, kao što je pokazano na ovom primjeru rijetko kada
viđenom i zabilježenom visoko na
nebu šireg čazmanskog okruženja.
Darko Podravec / Franjo Jagatić
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Garešnički dječji vrtić promovira znanost od najmlađe dobi

Od osvajanja Mjeseca do prvog svemirskog vrtića
U jednoj vrtićkoj skupini garešničkog Dječjeg vrtića Maslačak formiran prvi svemirski kutić, a plan je od jeseni uvesti
aktivnosti sa svemirskom tematikom u sve vrtićke skupine

U

garešničkom Dječjem vrtiću Maslačak
u prostorijama vrtićke skupine Bubamare formiran je prvi svemirski
kutić.
Time je započela realizacija
ideje koju je još krajem prošle
godine čitateljima našeg lista
prezentirala ravnateljica tog
vrtića Marinela Kermeci. Kako
nam je tada rekla plan je da vrtić u Garešnici postane stručno
razvojni centar kroz suradnju s
garešničkom Udrugom SFERIA
i zagrebačkom Udrugom Profesor Baltazar, koje promiču
znanost.
Maslačak bi trebao postati prvi
hrvatski svemirski vrtić, a sve
povezano s Milojkom Vucelićem, znanstvenikom rođenim
u Garešnici, koji je sudjelovao u
NASA-inu svemirskom programu Apollo, zaslužnom za slanje
prvih ljudi na Mjesec. Otvaranje
svemirskog kutića mali je, ali važan korak garešničkog dječjeg
vrtića u ostvarenju toga plana.
- Taj je svemirski kutić kreiran
uglavnom od pedagoški nestrukturiranog materijala koji je u vještim rukama djece i odgojiteljica
postao svemirska postaja s istraživačkim centrom za istraživanje
zvuka, svjetlosti, boja i tekstura.
Time se potiče kompletan senzomotorički razvoj djece. Bubamare su izvrsno prihvatile novi

kutić, vrlo rado u njemu borave,
igraju simboličke igre, istražuju svim osjetilima, isprobavaju,
zaključuju te prikupljaju nova
iskustva i spoznaje – prenosi
nam prva iskustva sa svemirskih kutićem Margareta Miloš
iz Udruge SFERIA te dodaje da
ta udruga intenzivno pomaže
vrtiću u kojem su postavili vrlo
ambiciozne, jasne, konkretne
i ostvarive ciljeve do kojih žele
doći marljivim radom. U vrtiću
je plan od jeseni uvesti aktivnosti
sa svemirskom tematikom, prilagođene uzrastu djece, u sve vrtićke skupine na mjesečnoj bazi.
Djeci žele ponuditi interaktivne,
zanimljive, zabavne i razvojno
orijentirane sadržaje.

Izvrsno su
prihvatili novi
kutić, vrlo rado u
njemu borave
Educirat će odgojitelje o ulozi ranog učenja o sadržajima
iz STEM područja, a krajem
ožujka u vrtiću će predavanje za
djecu i roditelje starijih skupina
održati poznata hrvatska astrofizičarka prof. dr. sc. Vernesa
Smolčić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu,
koja se bavi proučavanjem galaksija.
Alen Štandar

Nastavljaju se ulaganja u prigradska naselja

U Galovcu obnovljena dva dječja igrališta
Da Bjelovar nisu samo uži centar već da se podjednako brine
i o prigradskim naseljima dokazuje i to kako je ovih dana
završena obnova dva dječja
igrališta na području Galovca
kojeg je tom prigodom obišao
gradonačelnik Dario Hrebak.
On se sastao s predsjednikom
Mjesnog odbora Galovac Željkom Hunjetom.
Hrebak je tom prigodom pojasnio kako prava građevinska
sezona nije još ni počela, a već
je napravljeno jako puno: - Grad
je krenuo s radovima koje vremenske prilike dopuštaju. Želja
nam je razvijati sva prigradska
naselja i svake godine izdvajamo
znatna sredstva koja ulažemo u

obnavljanje društvenih domova
ili druge infrastrukture koja je
od općeg dobra kako bi se podigla kvaliteta života.
Pred nama je dakle intenzivna
obnova dječjih igrališta. U sklopu školskog objekta u Galovcu
obnovljeno je igralište te su
postavljeni koševi za košarku.
Vjerujem da na ovaj način doprinosimo boljoj kvaliteti života
djece. Također, obećali smo pomoći i lokalnom nogometnom
klubu. Podsjećam da ćemo putem projekta obnove Luga i na
toj lokaciji postaviti potpuno
novo igralište za djecu. U samu
obnovu ćemo tijekom sljedećih
nekoliko tjedana uložiti oko 150
tisuća kuna. Grad Bjelovar brine

o 41 dječjem igralištu, a svakako
se nadamo nastavku izgradnje
novih. Vjerujem da ćemo u sklopu izgradnje nogometnog stadiona i parka u tom dijelu, uspjeti
pronaći mogućnosti i za još
jedno novo igralište – pojasnio
je gradonačelnik Dario Hrebak.
Zadovoljstvo uloženim od strane
Grada Bjelovara, ali i planiranim
aktivnostima, nije krio predsjednik Mjesnog odbora Galovac
Željko Hunjet koji je ujedno i
predsjednik NK Galovac: - Kad
govorimo ovom obnovljenom dijelu, moram reći kako je bilo zapušteno više od deset godina. No
ono što svakako želim istaknuti je
odlična suradnja s Gradom i što
se obećanja izvršavaju, odnosno

provode na terenu. Raduje nas i
obećana pomoć nogometnom
klubu koji je prošle godine proslavio 70. godina uspješnog djelovanja. Želja nam je i dalje okupljati
mlade kako bi trenirali, družili se
i što je najvažnije, ostali živjeti u
svom mjestu – rekao je Hunjet.

Vrijedi spomenuti kako ovih
dana i zamjenik gradonačelnika
Igor Brajdić, zajedno sa pročelnicima i suradnicima iz Gradske
uprave obilazi mjesne odbore
kako bi na licu mjesta saznali o
problemima i potrebama građana.
Slaven Klobučar
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Dok sa strepnjom pratimo vijesti iz Ukrajine

Grad osigurao smještaj za stotinjak izbjeglica

Očekujući izbjeglički val

Grad osigurao smještaj na nekoliko
lokacija, po potrebi koristit će se i
odmaralište u Novom Vinodolskom
Gradonačelnik oštro osudio napad na Ukrajinu

Boje ukrajinske zastave na
zgradi Gradske uprave
Već prvog dana invazije Rusije na susjednu Ukrajinu osude ovog
čina dolazile su iz cijelog svijeta sa svih razina. Tako je bilo i u
Hrvatskoj gdje su političari jednoglasno osudili ovaj čin agresije i
napada u kojem će najviše stradati civili. Među prvima, na društvenim mrežama oglasio se gradonačelnik Dario Hrebak koji je
napisao „Oštro osuđujemo jutrošnji napad Rusije na Ukrajinu,
zastrašujuću kulminaciju neprijateljske i antieuropske politike
Kremlja te potez bez presedana u modernoj europskoj povijesti.“
U znak podrške ukrajinskom narodu, na zgradi Gradske uprave
projicirana je velika ukrajinska zastava. (sk)

Zelena boja u znak podrške i osvještavanja

U prvom valu može
se smjestiti stotinjak
osoba, a po potrebi
će se kapaciteti
proširivati

D

ok sa strepnjom pratimo vijesti iz Ukrajine, a
sve više njezinih građana
traži sigurnost i spas van granica
svoje zemlje, službe Grada Bjelovara i gradonačelnik Dario Hrebak odmah su krenule u traženje
smještaja za prve izbjeglice koje
će svoju sigurnost potražiti na
ovom području. Upravo je zato
gradonačelnik i sazvao konferenciju za medije na kojoj je naveo
kako se na području grada nalazi
nekoliko objekata spremnih za
prihvat, a po potrebi će se osigurati i gradsko odmaralište u
Novom Vinodolskom: - Nakon
ovih nemilih scena i ruske agresije na Ukrajinu odmah smo

tražili način kako pomoći tim
nesretnim ljudima. Kao čovjek
i političar, oštro osuđujem ovu
agresiju jedne zemlje na drugu.
Znamo kroz što prolazi Ukrajina
jer smo prije trideset godina i mi
bili u sličnom položaju i tada su
oni stali uz nas i među prvima
nas priznali kao državu. To se ne
smije zaboraviti i zato moramo
pomoći. Ukrajinci nisu izbjeglice ili azilanti, oni će biti naši
sugrađani i želimo da se osjećaju
dobrodošlo – poručio je Dario
Hrebak i dodao - Stručne službe
su napravile kompletnu analizu
i posložile sve elemente za prihvaćanje izbjeglica. U ovom trenutku Bjelovar može prihvatiti
oko stotinu Ukrajinaca. Crveni
križ raspolaže sa 11 sklopivih
kreveta, 600 deka, 50 kompleta
posteljina, 14 vreća za spavanje i
dva madraca. Isto tako, Učenički dom raspolaže s 20 kreveta s
madracima, dok u dvoranama
imamo 60-ak strunjača koje se
mogu koristiti kao privremeni
ležajevi. Možemo računati i na
mnoge uređene domove u prigradskim naseljima.

Po potrebi će se koristiti
i sportski objekti
Mogućnost korištenja dvorana
koje raspolažu sa strunjačama
koje se mogu iskoristiti kao
privremeni ležajevi pojasnio je
direktor Poduzeća za upravljanje sportskim objektima Marko
Mihalinec: - Dvorane mogu primiti jedan dio ljudi, no imamo
kapacitete u našem odmaralištu u Novom Vinodolskom da
smjestimo minimalno 60 osoba,
a maksimalno 80, ovisno o potrebi. Odmaralište je spremno i
ako se ukaže potreba, može se
odmah staviti u funkciju – pojasnio je Mihalinec.
Ako znamo kako je Bjelovar
dom 21 nacionalne manjine
koje pokazuju njegovu multikulturalnost i bogatstvo, onda
nas ne ćudi što se odmah krenulo s pomoći nesretnom ukrajinskom narodu. Moramo napomenuti, ako će doći do velikog
izbjegličkog vala, tada će se u
pogon staviti i lovački domovi
te drugi adekvatni prostori za
smještaj.
Slaven Klobučar

Obilježen Međunarodni dan
rijetkih bolesti
Kako je već običaj da se gradske znamenitosti bojaju bojama
ili logima koja simboliziraju neki problem ili se na njega želi
ukazati, tako je i projekcijom logotipa na zgradi Gradskog muzeja javnost senzibilizirana kako bi obilježila Međunarodni dan
rijetkih bolesti.
Rijetke bolesti skupina su različitih oboljenja kojima je osnovno
zajedničko obilježje niska prevalencija. Točnije, rijetkim bolestima smatraju se one bolesti koje se javljaju kod manje od pet
pojedinaca na 10 tisuća stanovnika. U svijetu postoji od 5 do 7
tisuća poznatih rijetkih bolesti. Kada se promatra njihov zajednički utjecaj, pogađaju oko 20 milijuna ljudi u Europi, a većina
oboljelih su djeca. Hrvatski savez za rijetke bolesti, koji okuplja
31 udrugu, skrbi o više od 1100 oboljelih od rijetkih bolesti.
Važno je otkriti bolest na vrijeme pa liječenje i njihova kontrola
mogu biti vrlo uspješni. (sk)
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Športska zajednica Grada Bjelovara

Proglašeni najbolji sportaši i ekipe te dodijeljena
priznanja najuspješnijima za 2021. godinu

U

bjelovarskom Domu
kulture okupili su se
sportaši i sportašice
kako bi primili priznanja za
uspjehe ostvarene u 2021. godini. Među brojnim uzvanicima
koji su došli čestitati sportašima
bili su župan Marko Marušić,
predsjednik Športske zajednice
Bjelovarsko – bilogorske županije Fredi Pali, predsjednik
Bjelovarskog sportskog saveza
osoba s invaliditetom Dražen
Družinec, predsjednica Sportskog zaveza gluhih Bjelovar Ljiljana Filipović te brojni drugi.
Na početku se nazočnima
obratio predsjednik Športske
zajednice Grada Bjelovara
Željko Maletić koji je istaknuo
kako ovu Zajednicu čini 66 punopravnih udruga koje su se u
nju učlanile. U obraćanju se
osvrnuo i na pandemiju: - Tijekom vrhunca pandemije koronavirusa uvjeti rada i okolnosti
su bile nešto teže, no dali smo
sve od sebe kako bi se sportske
aktivnosti nastavile odvijati u
okvirima u kojima je to bilo
moguće. Po pitanju financiranja sportskih udruga ističem
kako je Grad Bjelovar jedan
od boljih u našem okruženju.
Radi se o 6 milijuna i 839 tisuća kuna za 2021. godinu. Dobar dio iznosa išao je upravo u
smjeru sportskih udruga, pokrivanja troškova trenera, ras-

Nagrađeni po kategorijama
Seniorke pojedinačno: 1. Ela Jelić (TKD Omega), 2. Tatjana Banjac
(SD Bjelovar 1874.), 3. Ivana Grgić (STK Bjelovar).
Seniori pojedinačno: 1. Miran Maričić (SD Bjelovar 1874.), 2. Kevin
Češljar (TKD Fox), 3. Tibor Jurjević (RK Bjelovar).
Seniorke ekipno: 1. STK Bjelovar, 2. ŽRK Bjelovar, 3. SD Bjelovar
1874.
Seniori ekipno: 1. SD Bjelovar 1874. 2. RK Bjelovar, 3. TKD Fox.
Kadetkinje pojedinačno: 1. Ema Bugarinović (TKD Fox) 2. Isti
broj bodova imale su Chiara Ilić (TKD Omega) i Iva Aušperger
(Badminton klub Bjelovar). Tako 2. mjesto dijele Chiara Ilić i
Iva Aušperger.
Kadetkinje ekipno: 1. STK Bjelovar, 2. TKD Fox, 3. ŽOK Bjelovar.
Kadeti pojedinačno: 1. Tin Đuranec (SD Bjelovar 1874.), 2. Patrik
Hajduković (TKD Fox), 3. Jan Malogorski (TKD Omega).
Kadeti ekipno: 1. SD Bjelovar 1874. 2. KK VEDI Bjelovar, 3. TKD Fox.
Juniorke pojedinačno: 1. Ena Daskijević (TKD Omega), 2. Ines Pifar
(ŽRK Bjelovar), 3. Karla Skukan (ŽOK Bjelovar).
Juniorke ekipno: 1. STK Bjelovar, 2. TKD Omega, 3. ŽRK Bjelovar.
Juniori pojedinačno: 1. Bruno Grđan (TKD Omega), 2. Fran Kaminski (SD Bjelovar 1874.), 3. Mihovil Kozić (RK Bjelovar).
Juniori ekipno: 1. SD Bjelovar 1874. 2. RK Bjelovar, 3. NK Bjelovar.
poređivanja prema različitim
programima te materijalnog
opremanja klubova – poručio
je Maletić.
Podršku sportašima dao je i župan Marko Marušić koji se prisjetio i svojih sportskih uspjeha. Istaknuo je kako su sportaši
možda najbolji promotori Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske
županije jer svojim predanim
radom i posvećenošću osvajaju
iznimne rezultate.

U gradskom proračunu Grada
Bjelovara u ovoj godini planirano je izdvajanje za sport u visini
7 i pol milijuna kuna, a veoma
bitna stavka su i projekti putem
kojih će se nastojati obnoviti i
dograditi sportski objekti, kako
u samom gradu, tako i izvan
njega – pojasnio je pojasnio
je Milan Mateković, pročelnik
Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport Grada Bjelovara te dodao kako su osim ovih

Bjelovarski Sportski savez osoba s invaliditetom i Športska zajednica Grada Bjelovara dodijelili su nagrade u kategoriji osoba
s invaliditetom:
Seniorke pojedinačno: 1. Marijeta Magdić (Stolni tenis-Kul Pong)
Seniori pojedinačno: 1. Damir Bošnjak (streljaštvo, član SD Bjelovar 1874.), 2. Josip Slivar (Atletika – Atletski klub Sokol Bjelovar),
3. Radovan Halas (Ateletika – Atletski klub Sokol Bjelovar).
Seniori ekipno: 1. mjesto: Atletski klub Sokol Bjelovar
Bjelovarski sportski savez gluhih i Športska zajednica Grada Bjelovara u kategoriji gluhih osoba dodijelili su:
Seniori pojedinačno: 1. mjesto: Bojan Crnojević
Seniori ekipno: 1. mjesto: Kuglački klub gluhih “Bilogora” Bjelovar
Dodijeljene plakete Športske zajednice za 2021.godinu
Zlatna plaketa Športske zajednice Grada Bjelovara za 2021. godinu
– Petar Mamić (streljaštvo)
Trofej Športske zajednice dobili su: Šahovski klub Bjelovar i Zvonimir Iveković, atletika
Posebna priznanja Športske zajednice Grada Bjelovara dobili su: Konjički klub Vinia, jahanje i Hana Novosel, jahanje.
Slaven Klobučar
sredstava, osigurana sredstva i
za velika ulaganja u sportsku
infrastrukturu, među kojima
se svakako ističe izgradnja nova
dva stadiona. Onaj bjelovarski
vrijedan je 22 milijuna kuna,
dok će onaj u Ždralovima koštati oko 9 milijuna kuna.
Za planirane investicije u
sportu izrađena je projektna
dokumentacija u iznosu većem od 50 milijuna kuna, a
odnosi se isključivo na vanjska

financiranja. Riječ je o obnovi atletske staze u Bjelovaru,
dvorane Sokolana 1 te sedam
energetskih obnova sportskih
objekata među kojima su Dvorana europskih prvaka Bjelovar,
sportski objekt u Klokočevcu,
Galovcu, Gudovcu, objekt streljane, dvorana za taekwondo,
kao i dodatna rekonstrukcija
i dogradnja Gradske streljane - pojasnio je Mateković.
Slaven Klobučar
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DARUVAR

Veliki uspjeh mladih robotičara Tehničke škole Daruvar

U Plzňu u ukupnom poretku osvojili prvo i drugo mjesto

Bili smo na aktualcu prve ovogodišnje sjednice
daruvarskog Gradskog vijeća

U fokusu vijećničkih pitanja rasvjeta,
turizam, promet i druge teme
U Daruvaru boravio češki veleposlanik M.
Hovorka i svjetski poznati violinist J. Talich

Proširenje kulturne suradnje
Daruvara i Republike Češke

Odgovore na
vijećnička pitanja
davale su pročelnice
Danica Cetin Pajer i
Olga Šimon-Danek

P

rvi puta u ovoj godini daruvarsko Gradsko vijeće
zasjedalo je u četvrtak 24.
veljače. Kao i obično sjednica
je započela Aktualnim satom,
u okviru kojega su vijećnici
iznosili prijedloge i postavljali
pitanja, kojih je ipak bilo nešto
manje negoli inače. Budući da
gradonačelnika na sjednici nije
bilo, na pitanja su odgovarale
gradska pročelnica Upravnoga
odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i
komunalne djelatnosti Danica
Cetin Pajer i Upravoga odjela za
opće, pravne, imovinsko-pravne
poslove i društvene djelatnosti
Olga Šimon-Danek.
Antun Romozi je iznio prijedlog da bi valjalo prometnicu
koja vodi od gradskoga jezera na
glavnu cestu proširiti i pobrinuti
se za bolju vidljivost te je prenio stav gradskoga HSU-a da bi
uz stubište istočno od ulaza u
gradsko groblje trebalo postaviti
rukohvat kako bi stariji i slabije
pokretni mogli lakše prolaziti
tim dijelom.

Tomislav Karaula je govoreći o
potrebi poboljšanja turističke
ponude grada pitao gradsku
vlast postoji li konkretan plan
Grada i Turističke zajednice vezan za ciljeve i razvoj te ponude
? D. Cetin-Pajer je odgovorila
da se na tomu već duže vrijeme intenzivno radi pri čemu je
Grad Daruvar lani, ne čekajući
nacionalni odnosno regionalni,
potpisao ugovor o izradi akcijskoga plana razvoja turizma
grada Daruvara.-Pozivam da se
u Gradsku upravu jave svi zainteresirani koji bi željeli aktivno sudjelovati u upravljačkom
odboru koji će pratiti izradu
te analizu i provedbu toga plana-poručila je pročelnica.
Eminu Šimek Kovačić zanimalo
je može li se postaviti više rasvjetnih tijela u Kranjčevićevoj
ulici prema novoj šetnici te je li
moguće povećati broj koševa za
smeće koje se nerijetko nalazi
odbačeno pokraj postojećih. Cetin-Pajer odgovara da će nadležna
služba obići teren i uvažiti zahtjev
za više rasvjetnih tijela, a da je na
održanom kolegiju već utvrđena
potreba postavljanja više ne samo
koševa za smeće već i klupa.
Ines Marjanović je ističući da
će izgradnja novoga trgovačkog centra donijeti pozitivne,
ali i negativne promjene, upozorila da se na predjelu izgradnje novog trgovačkog centra u

Jelačićevoj, Šenoinoj i Lipovcu
Majuru svakako treba pobrinuti
za reguliranje, odnosno usporavanje prometa, posebice preko pješačkih prijelaza.-Promet
Šenoinom ulicom će postati
visoko frekventan. Nogostup
imamo, nije završen, ali bit će
ove godine. Ulica je uska, puno
je kamiona i promet je brz. Izgradnjom centra bit će povećan
broj vozila i postat će opasnijom. Bilo bi dobro kada bi ulica
bila proširena, kvalitetno obilježena signalizacijom, postavljeni pješački prijelazi i u najvećoj
mjeri usporen promet-kazala je
I. Marjanović. Budući da je Šenoina županijska cesta o tomu
će se razgovarati s čelnicima
ŽUC-a, poručeno je.
Kako već ima potreba za organizacijom novih likovnih
kolonija, a ne mogu početi jer
je potrošen sav dotirani novac,
Zdenka Franekića je zanimalo
kada daruvarska likovna udruga
može računati na novu dotaciju
iz proračuna? Pritom je podsjetio da su lani bili vrlo aktivni i
za humanitarne potrebe izradili više od 200 slika. Zanimalo
ga je i kada će krenuti realizacija financiranja stambenog
zbrinjavanja mladih obitelji na
području grada. Pročelnica Šimon-Danek najavila je da će mu
biti dostavljen pisani odgovor.
Michael Palijan

U Gradu Daruvaru boravio je češki veleposlanik Milan Hovorka,
kojega je primio gradonačelnik Damir Lneniček sa zamjenicima
Vandom Cegledi i Vladimirom Bilekom. Veleposlanik je obišao
Daruvarske toplice te je sa svojim domaćinima prisustvovao koncertu svjetski poznatog češkog violinista Jana Talicha i hrvatske pijanistice Petre Gilming. Naime, ove godine se obilježava 30 godina
rada Hrvatsko-češkog društva. Tim je povodom Ivanka Stahuljak,
supruga prošle godine preminulog poznatog hrvatskog glazbenog
pedagoga i pisca, violista, diplomata i prvog predsjednika toga
društva Zlatka Stahuljaka, u suradnji s Veleposlanstvom Republike
Češke, u Zagrebu organizirala koncert J. Talicha te se javila ideja
da koncert bude održan i u Daruvaru, središtu češke nacionalne
manjine u Hrvatskoj.-Veleposlanik Hovorka je oduševljen funkcioniranjem češke nacionalne manjine u Daruvaru. Puno smo
razgovarali da se kulturna suradnja i dalje razvija u smjeru gostovanja profesionalnih čeških kazališta-kazala je V. Cegledi. (mp)

Međuopćinski LiDraNo u
ČOŠ Jana Amosa Komenskog

Odabrano petero kandidata za
županijski susret
Češka osnovna škola Jana Amosa Komenskog bila je domaćin
međuopćinskog susreta LiDraNo, na kojemu se u kategoriji pojedinačnih scenskih nastupa predstavilo troje učenika. Mateo Ković
s pjesmom Petra Preradovića ‘Jezik roda moga’, Matko Ogrizek s
monologom Zlatka Krilića ‘Prvi sudar’ te Mia Zavadil s proznom
pjesmom ‘Djeca nasmijana’. Tročlano povjerenstvo koje su činili
Natalija Poredski Lacina, Jasminka Kuzle i Višnja Veber Malina za
županijsku su razinu odabrali nastup Matka Ogrizeka. U okviru
susreta stručno povjerenstvo za literarne radove, članovi kojega su
bili Tanja Novotni Golubić, Hedviga Marjanović i Vladan Ivković,
razmatralo je petnaest radova. Za županijsku je razinu predložilo
literarne radove ‘Živjeti slobodno’ Dore Hlušička, ‘Udžbenik života’ Ive Holeček, ‘Pogled kroz prozor’ Davida Radmana, ‘Heroj’
Ane Marjanović te ‘Moja mama’ Kristijana Pintere. (mp)
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Grad Daruvar se pripremio za prihvat izbjeglica iz ratom zahvaćene Ukrajine

Mjesta ima u češkom i Domu za
starije i nemoćne, u privatnim kućama
B
rojni gradovi i općine u
Hrvatskoj pripremaju se
za prihvat izbjeglica iz
Ukrajine, bude li potrebno. Među
njima i Grad Daruvar. Kako doznajemo od načelnice gradskoga
Stožer civilne zaštite Vande Cegledi krajem prošloga tjedna na
sjednici stožera potvrđeno je da
smještajni kapaciteti postoje u
češkom domu, odnosno uređenom hostelu gdje je 48 kreveta,
a mogućnosti za smještaj ima i u
dijelu Doma za stare i nemoćne
Ljudevite pl. Janković iz kojega
su nedavno iselile sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog. Taj
prostor Dom još uvijek ne koristi

u svoje svrhe pa se ondje može
osigurati 29 kreveta. Kada je u
pitanju prehrana, bila bi osigurana u Domu za stare i nemoćne i
za ljude smještene u Češkom i u
Domu za stare i nemoćne-kaže V.
Cegledi. Troškove kuhanja snosit
će Grad, a refundirati ih država.
Na raspolaganje se stavila i Kava
Queen, kaže V. Cegledi u kojoj su
voljni o svom trošku kuhati za 10
obitelji. I daruvarski Caritas nudi
pomoć i prostor u pastoralnom
centru, dok, kaže Cegledi, javljaju
se i fizičke osobe koji nude kako
cijele kuće za smještaj obitelji,
tako i smještaj u svojim domovima u kojima oni žive.

-Vezano za prikupljanje humanitarne pomoći zaključeno
je da je najprihvatljivija uplata
novca na račun koji je Crveni
križ Hrvatske otvorio upravo
za tu svrhu, budući da je prolaz
koridorima kroz Ukrajinu otežan-pojašnjava načelnica gradskoga stožera. Članovi Stožera
su obišli i gradska skloništa.
Utvrđeno je da je najveće ispod
nekadašnje robne kuće i ono
ispod Doma zdravlja u iznenađujuće dobrom stanju, pri čemu
je u prvom pročistač zraka servisiran 2017. godine, dok ono
ispod Caffe bara Public nije za
upotrebu.
Michael Palijan

Grad Daruvar donio novi Program poticanja poduzetništva

Najizdašnije potpore IT tvrtkama iz
sektora programiranja i robotike
Poticaji za otvaranje
poslovnih subjekata
i zapošljavanje su
izjednačeni na 10.000
kuna. Prema novom
programu pojedini
poslodavac može
ostvariti poticaj za
samo jednu osobu u
godini.

D

aruvarski poduzetnici
i obrtnici i ove godine
mogu računati na potpore iz gradskoga proračuna
kao i proteklih godina, osigurane putem Programa poticanja poduzetništva na području
grada Daruvara, koji je na svojoj posljednjoj sjednici donijelo
daruvarsko Gradsko vijeće. No,
program od ove godine je ponešto izmijenjen u odnosu na
prethodne. Naime, do sada su
poduzetnici i obrtnici za otvaranje novih tvrtki ili obrta dobivali
potporu od 15.000 kuna, dok su
za svakog zaposlenog ostvarivali
poticaj od 5.000 kuna. Sada su
iznosi za dvije mjere izjednačeni.

Naime, kako je pojasnila pročelnica Upravnoga odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno
uređenje i komunalne djelatnosti
Danica Cetin Pajer, sada će i u
jednom i drugom slučaju poticaj
iznositi 10.000 kuna.
-Izmjena je i ta da se poticaj ne
može koristiti za osobu za koju
je već korišten. Naime, nije moguće da istu osobu kroz nekoliko godina zaposli više poslodavaca. Želimo steći uvjete da
te osobe kroz tri godine steknu
uvjete stalnog zaposlenja-kaže
pročelnica. Izmjena je i ta da
svaki poduzetnik ili obrtnik
može dobiti poticajna sredstva
samo za jednu osobu u 2022.

godini. Novost u okviru donijetog Programa poticanja
poduzetništva na području
grada Daruvara vezana za
poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti je
kategorija jednokratnog poticaja za start-up tvrtke. Sve
one kojima je prema NKD-u
glavna djelatnost IT sektor
programiranje ili robotika
mogu ostvariti poticaj od čak
35.000 kuna.
Sukladno novom programu
kao i u dosadašnjima korisnici sredstava su postojeći i
novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom
jedinicom na području Daruvara, obrtnici i slobodna
zanimanja s prebivalištem
ili poslovnom jedinicom
na području Daruvara. No,
novi program donosi i uvjet
da zapošljavaju djelatnike s
prebivalištem na području
Daruvara i susjednih općina Dežanovca, Končanice,
Sirača i Đulovca. S obzirom
na to da je Program prošao
potvrdu Gradskoga vijeća,
očekuje se da bi javni poziv
mogao biti raspisan tijekom oćujka. U proračunu
je za poticaje u ovoj godini
rezervirano 500.000 kuna.
Michael Palijan

Učenici Tehničke škole uspješno nastupili
na Međunarodnom natjecanju ROBO 2022.

U Plzňu u ukupnom poretku
osvojili prvo i drugo mjesto
Učenici Tehničke škole Daruvar uspješno su nastupili na Međunarodnom natjecanju ROBO 2022., održanom od 28. veljače do 3. ožujka
u češkom Plzňu. Nakon nekoliko prethodnih mjeseci priprema imali
su zadatak projektirati i dizajnirati robotsko vozilo, izraditi ga i programirati kako bi se moglo upravljano kamerom, autonomno kretati
po zadanoj stazi s preprekama.Natjecanje u kojemu je sudjelovalo
14 timova iz Češke, Slovačke, Njemačke i Hrvatske provedeno je u
trima kategorijama: prezentacija projekta na engleskom jeziku, dizajn
vozila i brzina vožnje. Republiku Hrvatsku predstavljala su tri tima
iz Tehničke škole Daruvar, a u ukupnom su poretku Matej Golub i
Nikola Lončar, pod mentorstvom Krunoslava Kulhavija osvojili prvo,
a Mateo Finek i Luka Turi, pod mentorstvom Tomislava Krala drugo.
U plasmanu po disciplinama Finek i Turi bili su prvi u prezentaciji na
engleskom jeziku, dok su Josip-Benjamin Szabo i Marin Pontoni, pod
mentorstvom Alena Klubičke bili drugi. U kategoriji najboljeg dizajna
prvi su bili Finek i Turi, a Golub i Lončar drugi. U kategoriji najbrže
vožnje Golub i Lončar osvojili su drugo mjesto. Svrha natjecanja je i
razvoj suradnje među školama pa su na poziv zamjenika guvernera za
obrazovanje i sport Rudolfa Salvetra i načelnice odjela za obrazovanje,
mlade i sport Jaroslave Havličkove u ime Plzenskog kraja na svečanom
dijelu sudjelovali i ravnateljica Sanja Klubička i koordinator Miro Kligl.
Istovremeno su održali i radne sastanke s partnerima iz Češke i Slovačke i dogovorili buduću suradnju na novim projektima.-Čestitamo
učenicima i njihovim mentorima na iznimnom trudu i zalaganju-priopćeno je iz Tehničke škole Daruvar. (mp)
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Učenici Srednje škole Čazma demokratski odlučili

Najbolje krafne - punjene pekmezom i posute „štaub“ šećerom

Sa 6. sjednice Gradskoga vijeća održane 24. veljače

Grad s 1,8 milijuna kuna kupuje
zemljište za novu poduzetničku zonu

P

redsjednik Gradskog vijeća Branko
Novković, prije utvrđivanja dnevnoga reda, izvijestio je o promjenama
na dva vijećnička mjesta. Ivica Sever, s
Kandidacijske liste grupe birača, podnio
je ostavku na dužnost vijećnika, pa je na
njegovo mjesto, s iste liste birača, prisegnula Gordana Jančić. Ivana Sabljak Murlin
istupila je iz SDP-a, te će mandat nastaviti
kao nezavisna vijećnica.
Nakon što je gradonačelnik Dinko Pirak
izvijestio o brojnim aktivnostima od zadnje
sjednice, odgovarao je na pitanja vijećnika.
Pitanja na aktualcu, od putnih graba, igrališta , interneta, do čipiranja kanti
Ivanu Žugaj zanimalo je kada će se čistiti
putne grabe u Lipovčanima i uz druge županijske ceste. – Ponudit ćemo Upravi ŽUC-a
partnerski odnos zajedničkog financiranja
tih radova, kako bi ih se što više obavilo, s
obzirom da mi je poznato njihovo financijsko stanje. Igor Grčić je pitao kada će i
Miklouš dobiti Dječje igralište, te hoće li u
obnovu Dom u Zdenčecu. – U nabavi su
već sprave za igralište i djeca u Donjem Mikloušu kod Doma će dobiti uređeno mjesto
za igru. Već sam pozivao nekoliko puta vatrogasce iz Zdenčeca da dođu na dogovor
kako bi se zajedno dogovorili o obnovi, ali
nisu pokazali interes. ponovo ću ih pozvati.
Kristijan Marinić osvrnuo se na loše veze

Bjelovarsko bilogorski župan u dva je
navrata proglasio nepogode za Grad
Čazme u prošloj godini. Obračunata
šteta od suše na poljoprivrednim kulturama obračunata je u iznosu 24,3
milijuna kuna za 179 podnesenih prijava. Odlukom Vlade za ublažavanje
posljedica Gradu je doznačeno 524
400,00 kuna i taj iznos, početkom siječnja, isplaćen je oštećenicima, osim
za ribnjake. Štete od posljedica potresa prijavljene su na 126 objekata i 115na
objektima fizičkih osoba s ukupnim
iznosom od 5,4 milijuna kuna. Županija
je obračun proslijedila Državnom povjerenstvu, ali iz državnog proračuna
Grad još nije dobio doznaku za isplatu
tih šteta oštećenicima. (fj)
interneta, poučen nedavnim nestankom jedan dan veza u Čazmi zbog čega je sve bilo
blokirano u radu, te pitao kada će Komunalije čipirati kante za otpad. – Problem interneta riješit ćemo zajedničkim projektom,
koji se financira iz EU fondova, a obuhvaća
osim Čazme, još i općine Štefanje, Ivanska,
Berek i Velika Trnovitica. U vezi čipiranja
direktor Ivan Beljan je odgovorio – Podijelili
smo svima i drugu kantu i sve su čipirane,
ali nedostaje još opremiti uređajem i kamione smećare. No, samo ćipiranje neće bitno
promijeniti troškove odvoza. Moramo biti
oprezni, planirati takvu cijenu kojom se nikome ne bi isplatilo odvoziti otpad u šumu,
pojasnio je Beljan. Branko Novković prenio
je zahtjev Vagovčana da se uz novo Dječje
igralište uredi i mjesto s raspelom. – Da,
postavili smo ondje dječje sprave te će se
uredit cijeli taj okoliš i sa sakralnim obilježjem, odgovorio je gradonačelnik. Jedna od

Čazmanci u spomen poginulim
policajcima u Pakracu
Na tradicionalnom obilježavanju početka Domovinskog rata 1./2. ožujka
1991..u Pakracu sudjelovali su i Čazmanci. Pripadnike Udruge hrvatskih policije
branitelja Pakrac – Lipik, Podružnice u
Čazmi, predvodio je predsjednik Željko
Piškorić. – Od osnutka naše Podružnice 2016 godine, redovito odlazimo odati
počast našim poginulim pripadnicima. Iz
Čazme su poginula četiri a jedan se vodi

Od prirodne
nepogode suše i
potresa obračunate
štete u iznosu 30
milijuna kuna

kao nestali. Zahvaljujem Gradu Čazmi
na potpori našoj Podružnici i što svake godine na ovo sjećanje šalje svojega
izaslanika. Ove godine bio je to Branko
Novković, predsjednik Gradskoga vijeća
Grada Čazme, kazao je Piškorić. Odavanju počasti pridružili su se i izaslanici
ostalih čazmanskih braniteljskih udruga,
a događaj je kamerom zabilježio čazmanski ratni fotograf Davor Kirin. (fj)

Odluka bila je i kupovina zemljišta u Čazmi
u zoni malog gospodarstva, koje se nalazi uz
zgradu Konzuma. – U poduzetničkoj zoni
Ninkovica sve su parcele prodane, pa je za
buduće potencijalne ulagače potrebno osigurati novu lokaciju. Radi se o površini četiri
jutra zemljišta u vlasništvu tvrtke Severka
iz Vagovine, s namjenom za nova ulaganja
investitora. Dio tog prostora bilo bi moguće namijeniti i za sortirnicu komunalnog
otpada. Ponuđena nam je cijena sto tisuća
kuna manje od procjene vještaka, pojasnio
je gradonačelnik Pirak. Sa dva glasa suzdržana ( Marinić, Grčić) vijećnici su donijeli
Odluku o kupovini za 1,8 milijuna kuna.
Jednoglasno su prihvaćene Odluke o reviziji procjene rizika od velikih nesreća i
planu djelovanja u prirodnim nepogodama, te Izvješće o prirodnim nepogodama
na području Gada Čazme u 2021 godini.
Franjo Jagatić
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Grad Čazma ispunio je obećanje iz 2020. – uz maratonce
i brojne popratne sadržaje dugo očekivani rock koncert

Kao šećer na kraju
svirat će Psihomodo pop

P
Gradska knjižnica Slavka Kolara obilježila
Međunarodni dan materinjeg jezika i Dan
nacionalne i sveučilišne knjižnice

Promocija Male glagoljske
početnice
Povodom Međunarodnog dana materinjeg jezika (21.2.) i Dana
Nacionalne i sveučilišne knjižnice (22.2.) kada je 1483. godine
tiskana prva hrvatska knjiga, na glagoljici, prošlog četvrtaka u
Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma održana je promocija
Male glagoljske početnice. Ova promocija na kojoj su sudjelovali
učenici, ostvarena je u suradnji sa Osnovnom i Srednjom školom
Čazma. Autorice Male glagoljske početnice su Katice Šarlija i
Tanje Nađ, učiteljice u OŠ Ivanska koja je nakladnik početnice
izdane još 2020. godine. Mala glagoljska početnica je vrijedan
priručnik za učenje glagoljice u obliku albuma sastavljena je od
pet poglavlja. Učenici su se ujedno, uz Mali leksikon hrvatske
glagoljice, upoznali i s najvažnijim pojmovima glagoljske baštine.
-Baština je sve što nas okružuje, naše naslijeđe, utkana je u sve
što radimo. Ima važnu ulogu u životu svakog pojedinca. Naš je
zadatak potaknuti ostale na razmišljanje o njezinu očuvanju, poručuju iz Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma. Ovom je
prigodom, za poznavanje glagoljice, nagrađen Matija Kovjanović
učenik 1. razreda SŠ Čazma, a Malu glagoljsku početnicu uručila
mu je jedna od autorica, učiteljica Katica Šarlija. (ip)

Čazmanski srednjoškolci osladili se krafnama

Projekt - Kad si sit, sretan si - u
pokladnom izdanju
Na pokladni utorak u školskoj knjižnici Srednje škole
Čazma, učenici 2. b razreda
i njihova profesorica Suzana
Pušić, na satu Hrvatskoga jezika osladili su se krafnama,
a sve u sklopu projekta Kad
si sit, sretan si koji se provodi
u školi. Osim tradicije pripremanja ove slastice u vrijeme
poklada, povod njihovom
okupljanju bio je i saznati njezin točan naziv. Kaže li se krafna,
krofna, kroflin ili nešto četvrto? Možda pokladnica? Osim što
su saznali različite nazive učenici su saznali legendu o nastanku
krafne kao i nešto više o pokladnim običajima u našim krajevima.
Učenici su kušali različite vrste krafni, one tradicionalne punjene
pekmezom od marelica ili pak one s čokoladnim punjenjem ili punjene kremom od vanilije. Nisu izostale ni one moderne američke
s rupom u sredini i čokoladnim preljevom i mrvicama i različitim
preljevima. Učenici su demokratski odlučili da su najbolje krafne
one starinske - punjene pekmezom i posute „štaub“ šećerom. (ip)

rva manifestacija u godini
koja se održava u Čazmi
i koju građani s veseljem
očekuju Međunarodni je atletski supermaraton „Od Kaptola
do Kaptola“ kojeg posljednje
dvije godine nije bilo, kao ni popratnog programa koji dodatno
napuni Čazmu brojnim posjetiteljima. Tako će već subota uoči
glavne manifestacije započeti aktivno. HPD Garjevica preuzela je
organizaciju dječje orijentacijske
utrke u kojoj su dvije godine zaredom sudjelovali uz Društvo
„Naša djeca“ Čazma kao idejnog
začetnika poučnog i zanimljivog natjecanja za djecu starijih
razreda osnovne škole. Orijentacijska utrka održat će se od 15
do 17 sati, no prije toga, već od
14 sati na sportskim terenima u
Čazmi bit će Bike show kojim će
se demonstrirati vožnja BMX
biciklima. U sklopu Bike showa
djeca će moći sudjelovati na radionicama koje organizira Flow
ramps, slovenska sckateboard i
BMX škola. Nešto kasnije u prostorijama Matice umirovljenika
Čazma njeni članovi organiziraju
druženje uz glazbu.
Nedjelja uvijek započinje startom supermaratona i to u 08:00
sati s glavnog zagrebačkog trga.
U međuvremenu, do dočeka
maratonaca iza 11:00 sati, a i
tijekom cijelog dana, u Čazmi

će se moći jahati na konjima na
zelenoj površini iza vodotornja.
Jahanje organizira Konjički klub
Čazma. U 9:30 započet će atletska natjecanja i zabavne igre
djece i učenika dječjeg vrtića,
osnovne i srednje škole Čazma.
Prijepodne će se okupiti lokalni
obrtnici, proizvođači i OPGovi te izložiti svoje proizvode,
a Grad Čazma osigurao je besplatni izložbeni prostor na
štandovima novouređene zelene tržnice pored atraktivne
kupole na vodi.
Od 10 sati u prostorijama Matice umirovljenika Čazma svi
zainteresirani moći će pogledati
izložbu „Slike, crteži i grafike
Matko Antolčić. Na ulicama

Čazme od 11 sati bit će i izložba
starodobnih vozila koje ponovo
organizira Oldtimer klub Ivanić
Grad. Nakon što se u 15:30 na
gradskom trgu svečano proglase
pobjednici i rezultati ovogodišnjeg supermaratona uslijedit će
tradicionalna Moto alka. Motori
s alkarima brujat će središtem
Čazme od ranog poslijepodneva
sa službenim početkom u 16:30.
Na opću radost rokerske i ostale populacije željne dobre svirke
uživo, kao šećer na kraju održat
će se koncert dugoočekivanog i
davno najavljenog Psihomodo
popa. Gobac i ekipa svoj nastup pred čazmanskom publikom imat će na gradskom trgu.
Ivana Popilovski

Nije fenix nego dabar
Pomalo zaboravljena maskota
Supermaratona „Od Kaptola
do Kaptola“ još uvijek je lik dabra. Nekadašnjih godina djecu je zabavljao upravo čovjek
preobučen u odijelo dabra, a
vrtićancima i ostalim malim sudionicima supermaratona po-

klanjale su se umanjene verzije
istog, u obliku plišane igračke.
Dabar je osim svojih karakteristika nosio žuti dres i sportsku
kapu i predstavljao je čazmansko podneblje uz rijeku Česmu
gdje su dabrovi brojni i zaštićeni.
Njegov lik, kao fenix iz pepela,
vratila je u život Emina Tkalčan i
to vlastitim umijećem. Emina se
iz hobija bavi kukičanjem, naročito dječjih igračaka svih oblika i
veličina. Dodatna vrijednost njenih kukičastih igračaka je upravo
u tome što je sve ručni rad koji je
nemjerljiv u novcu. Svaka igračka je unikatna, a dabar, Čazmanac-supermaratonac, nosi boje
čazmanskog grba i zastave.
Emina će svoje radove izložiti

i ponuditi kupcima upravo na
jednom od štandova novouređene zelene tržnice, u nedjelju,
27. ožujka u Čazmi. (ip)
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GAREŠNICA

Skupština DVD-a Dišnik ususret 90. godišnjici

Poslužena je i poznata dišnička janjetina s ražnja

Proglašeni najbolji sportaši Garešnice

Patricija Santo i Dražen Bengez obilježili 2021.
Najbolja sportašica je
rukometašica Patricija
Santo, najbolji sportaš
ribolovac Dražen
Bengez, a najbolje
seniorske ekipe su
šahisti ŠK Garešnica
i rukometašice RK
Garešnica

U

ugostiteljskom objektu
OPG-a Vida u Kapelici
kod Garešnice Sportska zajednica Grada Garešnice
upriličila je svečanost na kojoj
su proglašeni najbolji sportaši,
sportske ekipe i sportski djelatnici u 2021. godini. Titula
najbolje sportašice Garešnice
pripala je rukometašici RK Garešnica Patriciji Santo, a najboljim sportašem proglašen je
ribolovac Dražen Bengez, član
ŠRD Ilova iz Garešnice. Najbolja
muška seniorska ekipa u prošloj
godini bili su šahisti ŠK Garešnica, a ženska rukometašice RK
Garešnica.
Najboljom sportskom ekipom
u mlađim uzrasnim kategorijama proglašeni su juniori NK
Garić iz Garešnice, koji su pod
vodstvom trenera Maria Milutina u sezoni 2020/21. osvojili

Rukometašica Patricija Santo

Ribolovac Dražen Bengez

U obrani čvrsta, u
napadu raznovrsna

Izuzetna sezona
okrunjena titulom

Patricija Santo
svoje prve korake napravila je
u garešničkom
rukometnom
klubu još u prvom razredu
osnovne škole.
Svojim igrama i
požrtvovnošću
na utakmicama
i treninzima postala je uzor mladim rukometašicama, ali i svojim
suigračicama. U
obrani je čvrsta, a u napadu raznovrsna, kažu
njeni treneri. Neizostavan je dio prvog sastava
seniorki RK Garešnica, a na svakoj je utakmici
među najboljim igračicama i strijelcima. (aš)

Dražen Bengez
član je natjecateljske ribolovne ekipe Športsko-ribolovnog
društva Ilova iz
Garešnice, koja
se takmiči u
Prvoj hrvatskoj
ribolovnoj ligi
u lovu ribe udicom na plovak.
S ekipom Ilove
osvojio je četvrto mjesto u
prvenstvu Prve
nacionalne lige, prvo mjesto u Županijskoj ligi
te prvo mjesto u županijskom Kupu. Osim
toga bio je pojedinačni prvak Županijske lige
te međužupanijskog Kupa. (aš)

naslov prvaka Prve županijske
lige, drugo mjesto na nogometnom turniru Winter indoor cup te su bili jesenski prvaci
Prve ŽNL – jug. Za najboljeg
sportaša u kategoriji juniora
izabran je savate borac Tomislav Kranjec, član Savate kluba
Šan iz Garešnice, koji je osvojio
Kup Hrvatske, Austrija savate
open te bio drugi na prvenstvu

Hrvatske i treći na Svjetskom
prvenstvu. Iz istog kluba dolaze
i najbolji kadet Robert Rijetković te kadetkinja Tomislava Krivec, koji su se također isticali
na savate turnirima u zemlji i
inozemstvu.
Sportska djelatnica godine je
Đurđica Šetit, dugogodišnja
predsjednica i tajnica NK Vihor
iz Kapelice, koji se natječe u 3.

ŽNL – jug. Posebno priznanje
za dugogodišnji rad i izniman
doprinos u promicanju sporta
dobio je Jozo Sušilović, dugogodišnji uspješni igrač i trener RK
Garešnica te rukometni sudac.
Istovrsno priznanje posthumno
je dobio i pok. Dragomir Čuljat,
nekad igrač, trener i predsjednik
NK Mladost Nada iz Hrastovca
pod čijim je vodstvom taj klub

svojedobno igrao u drugoj nacionalnoj ligi.
Najboljim sportašima priznanja
su uručili predsjednik Sportske
zajednice Željko Rijetković i
gradonačelnik Garešnice Josip
Bilandžija. Prije svečanosti proglašenja najboljih sportaša gradska Sportska zajednica održala
je godišnju skupštinu na kojoj
su prihvaćena izvješća o radu
u prošloj godini. Na skupštini
je rečeno da u okviru Zajednice danas djeluje 18 sportskih
udruga odnosno dvije manje
nego lani jer je Šahovska udruga
Bljesak prestala s radom, a Phoenix Gym promijenio sjedište.
Na skupštini su usvojeni novi
kriteriji za raspodjelu novca
sportskim udrugama.
Rad s mladima istaknut je
kao jedan od prioriteta kojeg
će Sportska zajednica posebno vrednovati, a pohvalno
se govorilo o radu s mladim
uzrastima u nogometu, rukometu, šahu i savateu. Izdvojen
je primjer NK Brestovac koji je
lani značajno unaprijedio svoju
školu nogometa. U ovoj se godini i od Stolnoteniskog kluba
Garešnica očekuje da pojača rad
s mladima. U financijskom smislu, rečeno je, prošla je godina za
Sportsku zajednicu bila vrhunac
jer je Grad Garešnica sport financirao s oko 730 tisuća kuna
što je više nego ikad u povijesti
Garešnice. Alen Štandar
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Zasjedao garešnički Stožer Cvilne zaštite

Neka se jave svi koji nude
smještaj izbjeglicama!
Vremeplov

- Sada je najvažnije utvrditi naše smještajne kapacitete i zato pozivamo
ljude koji nude smještaj izbjeglicama da nam se što prije jave – kaže
predsjednik Stožera Željko Rijetković

U Garešnicu po novi auto
Na mjestu gdje je danas hotel Garić, u središtu Garešnice, ranih
sedamdesetih godina prošlog stoljeća, po vedrim nebom bilo je
prodajno skladište Poljoopskrbe iz Zagreba. Tu su ljudi iz Garešnice i bliže i dalje okolice, kupovali suvremenu poljoprivrednu
mehanizaciju i automobile, fiće i stojadine. Na slici preko puta
se vidi autobusni kolodvor Croatiatransa i kuglana na kojoj su
kuglači čunjeve postavljali ručno. (aš)

Ulaganja

Obnavlja se dom u Prokopu
U tijeku je temeljita obnova mjesnog doma u malom selu Velikom Prokopu na području Grada Garešnice. Upravo je uređena
i okrečena središnja sala za sastanke i zabave (na slici) veličine
14 x 7 metara, a radovi koje izvodi Lovrić gradnja iz Garešničkog Brestovca nastavljaju se uređenjem i opremanjem kuhinje i
sanitarnog čvora. Posao je vrijedan 100 tisuća kuna, a financira
se novcem Srpskog narodnog vijeća i Grada Garešnice. (aš)

Vjekoslav Flipec vratio ključeve MO Uljanik

Zahvalio se mještanima,
gradonačelniku i medijima
Nakon što je neprekidno jedanaest godina bio predsjednik Mjesnog
odbora Uljanik, pod kojim su još sela Duhovi, Gornji Uljanik i Uljanički brijeg, Vjekoslav Filipec nije se kandidirao za novi mandat na
toj funkciji na nedavnim mjesnim izborima. Prošlog tjedna vratio je
ključeve prostorija tog Mjesnog odbora gradskim čelnicima i na taj
se način oprostio od svoje dužnosti te se ujedno zahvalio na suradnji
svima s kojima je surađivao posebno svojim svojim mještanima,
gradonačelniku Garešnice Josipu Bilandžiji i medijima.
- Sve te godine, za dobrobit Uljanika, u društvenom životu i na
komunalnom planu, radio sam kako sam najbolje znao i umio.
U skladu s mogućnostima i uz potporu čelnika Grada Garešnice
napravili smo dosta. Hvala mojim mještanima koji su me pratili u
radu kao i gradonačelniku Josipu Bilandžiji. Povlačim se ponajprije
zbog zdravstvenih razloga, a i godine su tu, navršio sam 78. Hvala
medijima koji su pratili naš rad - rekao je Vjekoslav Filipec. (aš)

Hrvatski domobran

Obilježili stradanje civila
Ogranak Hrvatskog domobrana Garešnica paljenjem svijeća
obilježio je tužnu obljetnicu pogibije osmero garešničkih civila
u Drugom svjetskom ratu. Više o tom tragičnom događaju rekao
nam je predsjednik Hrvatskog domobrana Mirko Mihalinac:
- Riječ je o zločinu kojeg su počinili pripadnici Moslavačkog
partizanskog odreda koji je početkom 1943. godine napao Garešnicu koju je branio I. Gorski zdrug Garešnica. Zbog neuspješnog
napada partizani su se osvetili na osmero civila u starosti od 21
do 83 godine, koje su odveli u Kmošekov podrum pod brijegom
na izlazu iz Garešnice prema Pašijanu i tamo ih pogubili 22./23.
veljače 1943. godine. – kazao je. (aš)

G

arešnički Stožer Civilne
zaštite sastao se povodom aktualne situacije
povezane s oružanom agresijom
Rusije na Ukrajinu i mogućim
dolaskom većeg broja izbjeglica iz Ukrajine u Hrvatsku. Kako
nam je rekao predsjednik Stožera Željko Rijetković razgovaralo se o mogućnostima njihova
zbrinjavanja, a zaključak Stožera je da sve privatne inicijative
trebaju ići preko Crvenog križa
Garešnica i Stožera Civilne zaštite Grada Garešnice. Pozivaju
se svi građani koji imaju mogućnosti za prihvat izbjeglica od-

nosno oni koji imaju slobodne
kuće ili stanove da se jave radi
evidencije kako bi se formirala
baza podataka.
- Pratimo razvoj situacije i postupat ćemo u skladu s napucima
nacionalnog i županijskog Stožera. Sada je najvažnije utvrditi
naše smještajne kapacitete i zato
pozivamo ljude koji nude smještaj izbjeglicama da nam se jave.
Izbjeglicama će besplatne obroke
osigurati Grad Garešnica kako je
to radio i u najkritičnijim trenucima pandemije koronavirusa –
kazao je Rijetković, a ravnateljica
Crvenog križa Garešnica Melita

Lozina rekla je da Crveni križ
za sada prikuplja samo novac
putem uplata na namjenski žiro-račun te je pozvala građane da
budu pripravni i da čekaju poziv
za eventualno prikupljanje ciljanih artikala. Također je pozvala
sve one koji znaju ukrajinski jezik
da se jave Crvenom križu. Oni će
biti zabilježeni i pozvani u slučaju potrebe prevođenja. Ako
netko samoinicijativno dođe na
naše područje, rekla je, te osobe
treba prijaviti u Crveni križ kako
bi i njima mogla biti osigurana
financijska, materijalna i psihološka pomoć. (aš)

Sa skupštine DVD Dišnik

Društvo će proslavom obilježiti 90. godišnjicu
DVD Dišnik proteklog je vikenda
održao godišnju skupštinu, a na
njoj su uz članove društva i njihove goste iz prijateljskih DVD-a
nazočni bili i gradonačelnik Garešnice Josip Bilandžija, zapovjednik Vatrogasne zajednice i
JVP Garešnica Tomislav Kunješić, tajnik Vatrogasne zajednice
Zlatko Rončević i direktor Komunalca Dražen Bengez. Skupštinu je znalački vodio Milan Rajšić, a izvješće o radu društva u
prošloj godini podnio je Velimir
Bebek, predsjednik DVD-a.
- Društvo je provodilo preventivne preglede i kontrolu ispravnosti vatrogasne opreme.
U suradnji s članovima NK
Dišnik organizirali smo nekoliko radnih akcija na uređenju
okoliša vatrogasnog spremišta i
mjesnog doma, a surađivali smo
i s drugim udrugama u mjestu.
U narednom društvu planiramo

raditi na širenju članstva i uključivanju mladih u rad društva –
rekao je predsjednik Bebek.
Blagajnik Milan Rajšić konstatirao je da društvo dobro financijski stoji, a predsjednik Nadzornog odbora izvjestio je članove
da vodstvo društva radi zakonito
u skladu s propisima. Odlučeno
je da će se 27. kolovoza održati
proslava 90. godišnjice DVD-a te
da će visina članarine biti 50 kuna
po članu, a ne više po kućanstvu.
Zapovjednik VZ Tomislav Ku-

nješić upoznao je nazočne s provođenjem vatrogasnih tečajeva i s
drugim novostima u vatrogastvu,
a vatrogasce je pozdravio i gradonačelnik Josip Bilandžija koji je
pohvalno govorio o radu DVD-a
i naznačio da Grad nastoji pratiti
sva društva s financijskim sredstvima većima od zakonskog minimuma. Nakon službenog dijela za sve je sudionike upriličena
večera, a poslužena je poznata
dišnička janjetina s ražnja.
Alen Štandar
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GRUBIŠNO POLJE

Učenici s oduševljenjem dočekali

Napokon bez maski u učionicama

Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje provodi već treći projekt osobnih asistenata

Osobna pomoć je izuzetno važna izvaninstitucionalna usluga
Projekt predstavlja veliku pomoć za šest osoba s invaliditetom, kojima u svakodnevnim aktivnostima pomaže šest asistenata
Udruga osoba s invaliditetom
Grubišno Polje među nekoliko projekata provodi i već
treći projekt Osobni asistenti
u Grubišnom Polju. Projekt
predstavlja veliku pomoć za
šest osoba s invaliditetom, kojima u svakodnevnim aktivnostima pomaže šest asistenata.
Riječ je o osobama od 16 do
40 godina s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, doznajemo
od predsjednika Udruge Stjepana Bardića.

Projektom je određena i edukacija osobnih asistenata i korisnika osobne asistencije, koju je
u prostorijama Udruge provela
Jozefina Kranjčec, predsjednica
Saveza udruga s tjelesnim invaliditetom.-To je obveza svake udruge koja ostvari projekt
financiran iz Europskog socijalnog fonda. Bez obzira tko
financira smatram da je to izuzetno važna izvaninstitucionalna usluga koju za sada pružaju
naše udruge-kazala je Jozefina

Kranjčec. Podsjetila je da je
Udruga osoba s invaliditetom
Grubišno Polje prve asistente
dobila 2015. godine, koji su bili
pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama.
Predsjednica SUTI-a pritom se
zahvalila gradskoj vlasti koja je
podržala rad Udruge i prepoznala kvalitetu rada te zalaganje čelnika Udruge. Kaže kako
je Udruga na najboljem putu da
postane jedna od vrlo uspješnih
kontinentalnih udruga.-Pruža-

ju i uslugu pomoćnika u nastavi, proveli su projekt Zaželi,
osobnu asistenciju, a razgovarali smo i o tomu da napišu
projekt dnevnoga boravka gdje
bi osobe s invaliditetom nakon
navršene 18. godine života
mogle boraviti po četiri sata
dnevno da im uljepšamo život,
a olakšamo ga njihovim obiteljima-kaže J. Kranjčec.
Još jednom je istaknula kako
je dobit ovog projekta višestruka. Osim što je zapošlja-

vanjem osoba smanjen broj
nezaposlenih, poreze koji se
izdvajaju iz njihovih plaća ulaze u lokalni proračun, a prihodima su obogaćene i njihove
obitelji, dok koristi ima i šira
zajednica budući da te obitelji prihode troše na području
svoga prebivališta. Projekt
Osobni asistenti u Grubišnom
Polju III vrijedan je 530.570
kuna i u cijelosti je financiran
iz Europskog socijalnog fonda.
Michael Palijan

U Grubišnom Polju spremni za mogući
prihvat pedesetak izbjeglica iz Ukrajine

U devedesetima ‘ispekli’
iskustva s prihvatom
prognanika i izbjeglica
Smještaj je moguć većinom u većim privatnim
objektima, a pozvani su i građani da, koji to mogu
i žele, prihvate izbjeglice pokaže li se potreba
Zbog rata koji sve više zahvaća njihovu domovinu, mnogi Ukrajinci, većinom žene i djeca utočište traže izvan svoje države koja
je pod udarom ruskih snaga. Tako se procjenjuje da će iz Ukrajine
izbjeći i do pet milijuna ljudi. Veći dio njih utočište je već pronašao
u Ukrajini susjednim zemljama, a dio ih je došao i do Hrvatske.
I na području Bjelovarsko-bilogorske županije, tako i na području Grubišnoga Polja provedene su pripreme za prihvat izbjeglica.
Nakon što se o tomu govorilo na nedavnom kolegiju župana u
gradonačelnik Zlatko Mađeruh je formirao stožer u kojemu su
osim gradskih dužnosnika našli predstavnici policije, vatrogasaca, Civilne zaštite i Crvenoga križa i u neprestanom su kontaktu
sa županijskim stožerom.
-Smještaj je moguć većinom u većim privatnim objektima, a
pozvani su i građani da se, koji mogu prihvatiti izbjeglice, jave
Stožeru. Za sada je mogućnost smještanja pedesetak izbjeglica i
trenutno nema informacija da je netko od izbjeglica već smješten
na području grada.
Potreba je i za onima koji govore ukrajinski jezik. Javilo se i nekoliko poduzetnika koji su voljni donirati određenu pomoć-kazao
je gradonačelnik.
Prikupljanje humanitarne pomoći ići će isključivo putem Crvenoga križa kako bi se izbjeglo gomilanje nepotrebne, kao što je
bio slučaj nakon potresa na Banovini. No, s obzirom na to da je
Grubišno Polje već tijekom devedesetih godina prošloga stoljeća
‘ispeklo’ iskustvo sa zbrinjavanjem prognanika iz Hrvatske te
izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, zasigurno će i u slučaju potrebe smještanja ukrajinskih izbjeglica znati odgovoriti na najbolji
mogući način.
Michael Palijan

Nakon jednogodišnje pauze održan skromniji maskenbal

Gradska djeca jedva dočekala
da se mogu maskirati i zabaviti
U organizaciji Centra za kulturu i informiranje
dr. Franjo Tuđman i Gradske knjižnice Mato Lovrak, u četvrtak 24. veljače je u grubišnopoljskoj
kinodvorani održan maskenbal. Budući da su
epidemiološke mjere još bile na snazi, nije bilo
moguće organizirati ga na otvorenom, onako
kako su Grubišnopoljci navikli u prošlim godinama, kada su sudjelovala djeca Dječjega vrtića
Tratinčica i Osnovne škole Ivana Nepomuka
Jemeršića. Tako su se organizatori odlučili na
nešto manju verziju maskenbala kako bi gradskoj djeci koja se vole maskirati i zabaviti ipak

omogućili nekakav oblik te vrste zabave. Očito
je pandemija, onemogućivši u prethodnom dvogodišnjem razdoblju mnoge događaje, u ljudima
upravo stvorila želju za takvim događajima. Tako
se na maskenbalu predstavilo šezdesetak maski,
među kojima su mnoge bile doista maštovite.
A, organizatori su najboljim maskama uručili i
nagrade, koje su osigurali Grad Grubišno Polje
i Turistička zajednica Grada. Riječ je bila o novčanim nagradama od 300 kuna za prvo, 200 za
drugo i 100 kuna za treće mjesto i u pojedinačnoj
i grupnoj kategoriji. (mp: foto: CIK)
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Ukidanje obveze nošenja maski u učionicama s oduševljenjem dočekali u OŠ I.N. Jemeršića

Neki učenici svoje učitelje nikada nisu vidjeli bez maski
Ipak, neki učenici nisu
dobro shvatili nove mjere
da u hodnicima i
zajedničkim prostorijama
moraju nositi maske
pa ih se upozorava da to čine

P

osljednjih nekoliko tjedana evidentan je pad broja oboljelih od koronavirusa. Stoga je Hrvatski zavod
za javno zdravstvo objavio nove Upute
za sprječavanje i suzbijanje epidemije
bolesti Covid-19. Promjene se odnose
na rad predškolskih ustanova, osnovnih
i srednjih škola. Naime, tijekom nastave
u razredima maske više nisu obavezne za
učenike i djelatnike, ali ih učenici i djelatnici mogu i dalje nositi ako smatraju
da su im potrebne. Preporučaju se svim
učenicima i djelatnicima škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 da, ukoliko
im ako im zdravstveno stanje omogućuje
nošenje maske. Maske su, pak, obavezne
tijekom prolaska i boravka u zajedničkim

prostorijama te u javnom i organiziranom prijevozu.
Nove su uvjete s radošću dočekali u
Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića.-To je lijepa vijest kako za učenike
tako i učitelje. Lakše će se moći komu-

nicirati. Budući da smo velika škola, često imamo i natječaje za zapošljavanja i
promjene učitelja. Tako je bilo slučajeva
da neki učenici pojedine učitelje uopće
nisu upoznali kako izgledaju bez maski
pa to zorno pokazuje s kakvim je odu-

ševljenjem ta mjera dočekana u našoj
školi. No, neki učenici nisu dobro shvatili da ipak u hodnicima trebaju imati
maske-kaže ravnateljica škole Snježana
Šeliš. Iako im novi napuci, žele li to ili
smatraju se sigurnijima i dalje s maskama na licima, ravnateljica je potvrdila
da se do sada ni jedan učenik niti učitelj
nisu izjasnili da će zadržati maske.
Potvrdila je da je epidemiološka situacija u toj školi na početku novih mjera bila
odlična.-Učenici su bili na praznicima
i prije negoli su se vratili u školu testirali su se. U ponedjeljak prije negoli su
se trebali vratili u klupe samo je jedan
učenik bio pozitivan-kaže ravnateljica
Šeliš. Nove mjere i trenutna epidemiološka situacija svima ulijevaju optimizam da će u skoro situacija biti još
bolja te da će se po tom pitanju stvari
ubrzo normalizirati.-Poručila bih roditeljima i učenicima da se još malo strpe,
jer mi se čini da će dolaskom ljepšega
vremena da će mjere još više popustiti.
Naravno, vjerujemo epidemiolozima i
struci koji znaju što je za sve nas najbolje, a to je na prvom mjestu zdravlje
djeteta-zaključila je ravnateljica Šeliš.
Michael Palijan

Grubišnopoljska nastavnica matematike Blaženka Orct
punih 35 godina prenosi svoje znanje matematike

Omiljena profesorica promovirana u zvanje
trajne profesorice savjetnice
Blaženka Orct, nastavnica
matematike grubišnopoljske
Srednje škole Bartola Kašića,
stekla je titulu stalne profesorice savjetnice. Riječ je o
još jednom njezinom koraku u napredovanju u struci.
Naime, prvi puta je napredovala u struci u zvanje
profesorice mentorice 2007.
godine, nakon pet godina je
stekla titulu profesorice savjetnice, te ju ponovno potvrdila i 2017. godine. Sada je
stekla trajno zvanje profesorice savjetnice, budući da je
napunila 35 godina radnog
staža. Napredovanje u struci
predstavlja veliki ugled i čast, kaže.
-Nakon diplome smo obični profesori, a napredovati možemo u zvanje mentora, odnosno savjetnika. To sam zaslužila radom
sa svojim učenicima i kolektivom. Imam
podršku kćeri i sina, podržavali su me bivši,
a podržava me i sadašnja ravnateljica. A, da
nema dobrih učenika u školi ni to se napredovanje ne bi moglo dogoditi-kaže B. Orct.
Njezin je moto da između učenika nema
razlike i svakome od njih jednako daje te
im jednaku pažnju poklanja. Povlaštenih
nema bez obzira na ocjenu. Stručnost i

veliko znanje koje 35 godina prenosi i takav stav prema učenicima bili su veliki
poticaj mnogim učenicima
da krenu stopama svoje
omiljene profesorice. Njih
je čak 37 zaplivalo vodama matematike.-Ne samo
profesori, već i diplomanti
Učiteljskog fakulteta s pojačanom matematikom. Jako
sam sretna i ponosna što je
tomu tako-kaže profesorica
savjetnica.
Osim njih i svi ostali kojima
je ikada predavala bez obzira jesu li imali bolje ili lošije
ocjene, kada ju sretnu rado
stanu i popričaju sa svojom nastavnicom
matematike i nikada nije doživjela ružne riječi, kaže. Iako je i ta škola kao i brojne druge suočena s padom broja učenika, ističe da
je grubišnopoljska u svojevrsnoj prednosti
jer je u maloj sredini u kojoj su dobra djeca
i roditelji.-S djecom se može raditi, s roditeljima dogovoriti, dok je i kolektiv odličan
i funkcioniramo jako dobro-ističe B. Orct.
Osvrnula se i na promjene u školstvu u 35
godina njezina radnog staža, pri čemu kao
posebnu prednost izdvaja digitalizaciju u
nastavi.
Michael Palijan

Odličan uspjeh učenika grubišnopoljske
SŠ Bartola Kašića na natjecanjima u znanju

Sedmero učenika pozvano
na županijska natjecanja
Drugo polugodište je vrijeme školskih natjecanja u znanju u svim školama, tako i
u Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno
Polje. Neki su se učenici svojim znanjima
posebno izdvojili na školskoj razini natjecanja i ostvarili pravo nastupa na višoj,
županijskoj. Tako su nakon postignutog
odličnog rezultata na školskom natjecanju
iz matematike učenici 1. razreda gimnazije
Luka Vujić i Ivor Čvek te učenik 1. razreda
tehničara za računalstvo Filip Jurina pozvani na županijsko natjecanje iz matematike
24. ožujka u Gimnaziji Bjelovar. Njihovi su
mentori Blaženka Orct i Dalibor Lacina.
Nakon postignutog odličnog rezultata na školskom natjecanju iz povijesti
učenica 2. razreda gimnazije te škole
Olivera Čuka pozvana je na županijsko
natjecanje 10. ožujka u Srednju školu
Čazma. Čestitke osim učenici upućene

su i njezinoj mentorici Moniki Vojvodić
Andričević. O. Čuka je bila odlična i na
školskom natjecanju iz hrvatskog jezika
pa je pozvana i na županijsko natjecanje
30. ožujka 2022. u Komercijalnu i trgovačku školu Bjelovar. U ovom je slučaju
mentorica Kristini Vrbicki.
Učenici te škole bili su uspješni i na školskom natjecanju u znanju informatike.
Tako su Tibor Milković učenik 3.C i Ivan
Soldan učenik 1.C razreda pozvani na
županijsko natjecanje 11. ožujka u Tehničku školu Bjelovar. Učenici su se za natjecanje pripremili uz mentorstvo Željke Brdar. Na županijski susret LiDraNo
pozvana je i učenica 3.C razreda Marija
Novalić. Pod mentorstvom nastavnice
Kristine Vrbicki nastupit će 15. ožujka
na županijskom susretu koji se održava
upravo u njezinoj školi. (mp; foto: SŠ BK)
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HERCEGOVAC

Radovi u općini gotovo pa i ne staju

Dovršetak dvorane OŠ Slavka Kolara

Veleposlanik Republike
Češke u Hercegovcu

Napokon rješenje i
za dovršetak dvorane
Masarykov, odnosno Češki dom u Hercegovcu posljednjih godina je
doživio potpunu obnovu. Obišao ga je, u društvu supruge, i veleposlanik
Republike Češke u Hrvatskoj, Milan Hovorka

V

iše od 120 godina je od
doseljenja Čeha u Hercegovac, a važna obljetnica uz koju je i 100 godina
postojanja tamošnje Češke besede prošle je godine obilježena
u njihovu, Masarykovu domu.
Izgrađen je prije 90 godina i
posljednjih nekoliko obuhvatno obnovljen i moderniziran. O
tome je, za posjete Hercegovcu,
veleposlanik Republike Češke u
Hrvatskoj Milan Hovorka, više
saznao od predsjednice besede,
Maje Angjal:
- Udruga je osnovana 1920, a
prvi nastup imao je Puhački orkestar. Djelujemo u četiri skupine, u aktivnostima nas je malo
omela korona, ali smo to vrijeme iskoristili da uredimo naš,
Češki dom, kroz projekte i uz
podršku općine - rekla je predsjednica udruge, Maja Angjal.
Uz pohvale domaćinima, veleposlanik Milan Hovorka je
izrazio zahvalnost na podršci
lokalne i regionalne vlasti za
rad udruga pripadnika njegova
naroda. Ovakvi objekti su važni jer su prostor za stvaranje u
kulturnoj djelatnosti:
- Prvi put sam u Hercegovcu,
ali ne i u Bjelovarsko- bilogor-

skoj županiji. Hvala na odličnoj
dobrodošlici, želim zahvaliti na
podršci koju češka nacionalna
manjina ima od niza općina i
gradova. Mi to cijenimo. Ovakvi objekti su važni, tu se možete družiti, plesati, pjevati, a
to čini dio osnova naših odnosa
koji se temelje na međuljudskim
kontaktima.
Osim kulture, poveznica je i
gospodarska aktivnost. O tome
će biti govora i za skorog službenog posjeta veleposlanika Bjelovarsko- bilogorskoj županiji,
kojeg je najavio saborski zastupnik češke i slovačke manjine,
Vladimir Bilek:
- Vjerujem i da ćemo po gospodarskom pitanju zajedno na-

praviti pomak, dio čega je plan
da Češka bude partner sajma u
Gudovcu. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je 17 Čeških beseda, sve su vrlo aktivne i svugdje
imaju potporu lokalne uprave.
Potpora je vidljiva i u Hercegovcu, obzirom da se uz nju planira
nastavak radova kojima će se u
preostali dio doma uvesti centralno grijanje, a u tom objektu
je, bez naknade, smještena i općinska knjižnica.
Osim hercegovčanskog načelnika, Bore Bašljana, susretu je
nazočio gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak te bjelovarskobilogorski župan Marko Marušić u pratnji zamjenice Marije
Jungić.

Dva su važna projekta na kojima zajedno posljednjih mjeseci intenzivno surađuju čelnici Općine Hercegovac i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz zahuktale aktivnosti oko dovršenja
sportske dvorane…. Jedan se odnosi na pitanje kako će se riješiti
pitanje zgrade škole u Palešniku, oštećene u potresu, nakon čega
je nastava izmještena u drugu zgradu. Projekt za sanaciju je kandidiran na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prema
uvjetima, nije prihvatljivo prethodno planirano potpuno rušenje
i izgradnja novog objekta pa će se dio sanirati. Ipak, najoštećeniji
dio će biti uklonjen i izgraditi novi prostor s dvije učionice.
Radovi u općini Hercegovac gotovo pa i ne staju. Neki su manji,
neki veći, no svima se pridaje jednaka pažnja. Na red je, nakon
gotovo 10 godina, došao i dovršetak sportske dvorane u dvorištu
OŠ Slavka Kolara. Kako kaže načelnik općine, Boro Bašljan, ugovor s projektantom koji radi ažuriranje projektne dokumentacije
je potpisan i dokumenti bi trebali biti gotovi kroz period od dva
mjeseca. Na osnovu te dokumentacije tokom ljeta će se raspisati
javna nabava za odabir izvođača za dovršetak radova na dvorani
koji bi zatim trebali početi krajem 2022. godine.
Radovi u općini Hercegovac gotovo pa i ne staju. Neki su manji, neki veći, no svima se pridaje jednaka pažnja. Na red je,
nakon gotovo 10 godina, došao i dovršetak sportske dvorane
u dvorištu OŠ Slavka Kolara. Kako kaže načelnik općine, Boro
Bašljan, ugovor s projektantom koji radi ažuriranje projektne
dokumentacije je potpisan i dokumenti bi trebali biti gotovi kroz
period od dva mjeseca.

Veliko srce
mještana Hercegovca
I Općina Hercegovac pozvala je mještane da se jave ukoliko imaju mogućnost smještaja izbjeglica iz ratom pogođene
Ukrajine. Veliko srce pokazali su i ovaj put, odazivom, a i
sama općina nudi kuću za jednu obitelj. Riječ je o kući u Palešniku kako bi u njenoj blizini uredilo parkiralište, a sama
kuća u roku jednog dana može biti spremna da primi moguće
stanare, rekao je načelnik Boro Bašljan.
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Gradske vlasti su mu poželjele dobrodošlicu

Novi župnik u Grubišnom Polju

Ušli smo u Korizmu, dio liturgijske godine koji prethodi najvećem kršćanskom blagdanu Uskrsu

Vrijeme pokore, gorljivijeg slušanja
Božje riječi, molitve i dobrih djela
Nažalost, u širokom
krugu javnosti nerijetko
se iskrivljuje značaj
korizmenog odricanja i gura
u pomodarstvo bez dubljeg
značenja, što je čin potpuno
suprotan evanđelju koje se
u crkvama čita upravo na
Pepelnicu

P

epelnicom ili čistom srijedom,
prošloga je tjedna započelo liturgijsko korizmeno vrijeme ili vrijeme četrdesetnice, koje završava na Veliki
četvrtak. Osim pokore, Pepelnica je dan

razmišljanja, nemrsa i posta, što znači
jedan obrok u danu do sita koje ne sadrži
meso toplokrvnih životinja. Na blagdan
Pepelnice svećenici su u okviru misnih
slavlja kršćane posipali pepelom uz riječi: „Spomeni se čovječe da si prah i da
ćeš se u prah pretvoriti“ ili „Obratite se i
vjerujte Evanđelju!“. Pepeo je simbol pokore i poziv je kršćanima da razviju duh
poniznosti i žrtve, a također podsjeća da
je Bog velikodušan i milosrdan onima
koji mu se obraćaju pokorna srca. Pepeo
se dobiva se od blagoslovljenih grančica
palme korištenih na Cvjetnicu prethodne
godine.
Korizma je priprava za najveći kršćanski
blagdan Uskrs, koji se ove godine proslavlja 17. travnja. Vrijeme je to pokore,
gorljivijeg slušanja Božje riječi i molitve,

priprave na svetkovanje vazmenog otajstva. Vrijeme je to odricanja i dobrih djela prema ljudima. Korizma bi trebala biti
općenito pokorničkog karaktera. Tako
ju između ostaloga karakterizira post i
nemrs. No, bit posta nije u samom uzdržavanju od hrane pa, kako je poručio
sveti Leon Veliki, ‘nema koristi od uskraćivanja hrane tijelu, ako se srce ne ostavi
nepravde i ako se jezik ne uzdrži od pogrde’. Tako se u širokom krugu javnosti
nerijetko iskrivljuje značaj korizmenog
odricanja i gura u pomodarstvo bez dubljeg značenja, gdje važno javno istaknuti
‘tko će se čega odreći’, kao čin potpuno
suprotan sjajnom evanđelju koje se u crkvama čita upravo na Pepelnicu.
Od pokorničkoga karaktera izuzeto je
šest nedjelja unutar tog liturgijskog vre-

mena jer svaka nedjelja, pa i korizmena,
ima pečat uskrsnuća Gospodnjega u
tjednom ritmu života kršćana. U liturgijskoj tradiciji hrvatskog naroda svaka
korizmena nedjelja ima svoje ime: Čista jer je prva nakon Pepelnice ili Čiste
srijede; Pačista jer je još čišća od Čiste;
Bezimena je bez imena iz poštovanja prema Korizmi i muci Isusovoj; Sredoposna
jer je na polovici korizmenog vremena;
Gluha jer se te nedjelje pjeva bez orgulja
i posljednja Cvjetnica koja simbolizira
Isusov ulazak u Jeruzalem i najavljuje
Muku Gospodnju.
Jedna od značajki Korizme je i pobožnost
križnoga puta. U njenu okviru vjernici
razmišljaju o Isusovoj muci i smrti te
mole Božju pomoć za vlastite životne
križeve.
Michael Palijan

Grubišnopoljski gradski čelnici primili
novog župnika vlč. Marija Brezaka

Novom župniku poželjeli
dobrodošlicu i dobru suradnju

U Garešnici održan tečaj Kursiljo za krizmanike

Dublje se upoznali s
istinama kršćanskog života
– Oduševljenje krizmanika bilo je veliko jer su
mogli vidjeti drugu stranu crkve koja je otvorena
za mlade i zanimljiva – kaže garešnički župnik
Dejan Tot
Proteklog vikenda u garešničkoj Župi Pohoda Blažene Djevice Marije održan je mali tečaj kršćanstva za krizmanike Kursiljo. Njegovi polaznici, a
riječ je o 47 krizmanika garešničke Župe, na tom
su tečaju imali priliku malo dublje upoznati se sa
istinama kršćanskog života i darom vjere koju žive
kao mladi vjernici.
- Duhovnu obnovu organizirala je naša Župa, a
vodili su je mladi animatori koji duboko žive svoju
vjeru i koji su nastojali dar te vjere podijeliti s krizmanicima. Oduševljenje krizmanika je bilo veliko

jer su mogli vidjeti drugu stranu crkve odnosno
da crkva nije nešto zatvoreno nego da je otvorena
za mlade i zanimljiva – rekao nam je garešnički
župnik vlč. Dejan Tot.
Duhovna obnova završila je nedjeljnom misom
nakon koje su krizmanici iznijeli svoja iskustva i
svjedočili kako su doživjeli duhovnu obnovu. Svi
komentari bili su lijepi i pozitivni. Krizma će biti
21. svibnja, a krizmanici će do tada proći završnu
pripremu za sakrament Svete potvrde. Pred Uskrs
će proći Uskrsnu ispovijed, a 14. svibnja Župa će
ih počastiti hodočašćem u Mariju Bistricu što će
biti kruna i završetak njihove pripreme za Svetu
potvrdu, sakrament kojim krizmanici ulaze u svijet odraslih u vjeri.
Alen Štandar

Nakon što je
preuzeo službu u župi Presvetoga Srca
Isu suov a u
grubišnopoljskom naselju
Ivanovu Selu,
ž u p n i k a te
župe vlč. Marija Brezaka primio je grubišnopoljski gradonačelnik Zlatko Mađeruh zajedno
s predsjednikom Gradskoga vijeća Ivom Martinovićem i pročelnicom za financije Jasminkom Meheš. Podsjetimo, nakon što je
dotadašnji župnik don Ivan Košćak preminuo 23. siječnja, upraviteljstvo tom župom dodijeljeno je vlč. Brezaku, dotadašnjem
upravitelju župe Kaniška Iva nedaleko Garešnice. Osim toga,
dekretom bjelovarsko-križevačkoga biskupa msgr. Vjekoslava
Huzjaka vlč. Brezak je imenovan i vikarom župa sv. Josipa Grubišno Polje i Svih svetih Veliki Zdenci. Na prijmu, na kojemu
je bio i preč. Većeslav Magić, upravitelj dviju župa u kojima će
Brezak obavljati vikarsku službu, ujedno i dekan Garešničkoga
dekanata, domaćini su novom župniku poželjeli dobrodošlicu
i dobru suradnju. Gradonačelnik je župniku Brezaku darovao
sliku s likom svetoga Josipa, zaštitnika grubišnopoljske župe,
u kojoj će vlč. Brezak obavljati i svoju vikarsku službu. Novi je
župnik izvijestio svoje župljane da će na svetoj misi ove nedjelje
župu Ivanovo Selo pohoditi biskup Huzjak kako bi i službeno
novoga župnika uveo u službu. (mp)
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DRUŠTVO

Vesele povorke prošetale ulicama

Mali i veliki maškari dočekali fašničke ludorije

Održan tradicionalni XII. Garešnički fašnik

S veseljem dočekali maskenbal uživo
U

organizaciji Turističke zajednica Sjeverna
Moslavina u Garešnici je održan tradicionalni,
12. po redu, Garešnički fašnik (GAF). Nakon što
je prošle godine zbog pandemije bio online ove godine
je održan uživo na središnjem gradskom trgu, a na nje-

mu se okupilo stotinjak kreativnih maski. - Najveća želja
bila nam je organizirati fašnik ponovno uživo. Do zadnjeg časa nismo bilo sigurni da li ćemo u tome uspjeti
zbog situacije s koronavirusom tako da smo sve radili na
brzinu što se odrazilo i na organizaciju koja će već iduće

Fašnik u Daruvaru
I u Daruvaru je priređen Karneval. U subotu 26. veljače na Trgu
kralja Tomislava u maškarama je sudjelovalo Amatersko kazalište Daruvar, daruvarske mažoretkinje i Gradski puhački orkestar.
Održan je mađioničarski show, a mališane je zabavljao štulaš s
balonima. U utorak 1. ožujka, na Fašnik, u kinodvorani 30. svibnja
održan je maskirani koncert Glazbene škole Bruna Bjelinskog. (mp)

godine biti puno bolja. Svim smo sudionicima osigurali
besplatne tople napitke i krafne, a zbog hladnoće imali
smo problema s razglasom – rekla nam je direktorica
TZ Daniela Belak koja se zahvaljuje svim maskama koje
su došle na GAF. (aš)
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Čazmom je prošetala vrtićka fašnička povorka

Najmlađi Čazmanci zaslužni su
da se običaj maškara ipak ne zatre
Virtualne
maškare

I

ako se u Čazmi već dugo ne održava fašnik kakav je nekada
znao biti, kao manifestacija kojom se oživljavaju tradicionalni
pokladni običaji kroz pjesmu, ples, maskiranu povorka i ludost
kroz ulice grada, najmlađi Čazmanci zaslužni su da se običaj ipak
ne zatre. Tako su prošlog fašničkog utorka ulicama grada prošetale
male maškare i to one iz DV Pčelica. Djeca, roditelji i odgojiteljice

kreirali su zanimljive kostime i barem nakratko oživjeli i razveselili
svoje sugrađane. Vesela i šarena povorka krenula je ispred vrtića
i prošetala glavnim gradskim ulicama, a mogli su se vidjeti likovi
iz bajki, razne životinje s kopna, mora ili zraka, astronauti, malo
crnačko pleme poput onih iz srca Afrike, cijela kolona Crvenkapica, Elzi, Ani i Olafa kao i roj razigranih pčelica. Ivana Popilovski

S druge strane, one virtualne, Turistička zajednica Grada
Čazme pozvala je građane da
elektroničkom poštom pošalju
fotografije svojih maski. I ove
godine izabrane su najbolje i
najoriginalnije maske iz kategorije pojedinačne i grupne. Najviše lajkova i nagrade osvojili su
redom: Kategorija pojedinačno:
1. mjesto: Kristina i Dora Šajtar,
2. mjesto: Oliver i Gabriel Kolar,
Leonardo i Gabriela Ivšić, 3. mjesto: Gabrijel i Ivano Dragičević.
Kategorije grupno:
1. mjesto: Kolačići, 2. mjesto: Zečići i 3. mjesto: Delfini, koji su svi
polaznici DV Pčelica Čazma. (ip)

Maskenbal u Češkoj obeci
Poznato je da folklorna društva čuvaju
običaje i prenose ih na generacije koje
dolaze. No i svima njima pandemija je
ograničila programe i gostovanja, pa se
svaka pružena prigoda koristi za druženje i sve ono lijepo što znači biti članom
neke udruge. Tako ej Češka obec Bjelovar za svoje velike i male članove organizirala maskenbal. Pod maskama su se

Male maškare i
u Hercegovcu
Male maškare prošetale su i kroz Hercegovac. Pokladni utorak prigodno su obilježili
polaznici tamošnjeg odjeljenja Dječjeg vrtića
„Maslačak“ i učenici razredne nastave, s učiteljicama. Uz pjesmu, javili su se i djelatnicima
u općinskoj upravi, gdje su ih oni i počastili, a
razveselili su sve koji su ih susretali.

našle sve generacije iz svih sekcija ove
vrijedne manjinske udruge. Pred njima
je izuzetno aktivna godina, pa već kreću s pripremama za Dane češke kulture,
Večer nacionalnih manjina, ali i brojne
druge nastupe i gostovanja kroz godinu,
među kojima će biti i gostovanje u Republici Češkoj na Folklornom festivalu
u Pragu koji će se održati u rujnu. (sk)
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Veliko zanimanje za knjigu ‘Bilo jednom u Daruvaru’.

Posjetitelji ispunili prostor Društveno-kulturnog centra Daruvar

Premijera predstave koja je oduševila publiku

Tena – kronika raspada jedne ljepote
Nakon pola stoljeća
Bjelovar je doživio
premijeru jednog
profesionalnog
ansambla

U

koprodukciji Centra za
učenje i kulturu Bjelovar, Gradskog kazališta
Joza Ivakić Vinkovci, GDK Gavela, Ludes Tetar Koprivnica i
Gradskog kazališta Požega u
Bjelovaru je izvedena predstava
„Tena – kronika raspada jedne
ljepote“ koja je oduševila mnogobrojnu publiku u dva dana
prikazivanja, a svečanost prvog
dana svojim dolaskom uveličao
je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Jandroković je izrazio zadovoljstvo

na suradnji nekoliko gradova i
što je iz nje nastala jedna velika
predstava čija se premijera održava u Bjelovaru.
Pripovijest “Tena” slovi kao jedna od najpoznatijih i najuspjelijih Kozarčevih književnih djela.
U njoj je dao i pouku, ali i kritiku
prema svojoj rodnoj Slavoniji.

U djelu se vrlo jasno primjećuje autorovo odlično uočavanje
detalja kod opisa okoline, životnih situacija i likova, a najviše
opis karaktera i života glavnog
ženskog lika. Kozarac se ovdje
pokazao kao odličan portretist,
koji pored toga što ima dobro
oko za detalje, posebnu pozor-

nost pridaje likovima koje oživljava duboko i suptilno.
Ravnateljica CUK-a Zvjezdana
Galkowski zahvalila je što su pozvani u ovako značajan projekt:
- Nakon više od pola stoljeća u
Bjelovar smo doveli premijeru
jednog profesionalnog ansambla. Na taj način Bjelovaru daje-

mo poticaj za osnivanje pravog
profesionalnog kazališta, jer
imamo braću Gorana i Bojana
Navojca, plejadu mladih sve
uspješnijih glumaca poput Ivana
Ožegovića i Ognjena Milovanovića. Znajući koliko je Tena važna za Slavonce i da su se glumci
jako dugo pripremali za njezinu izvedbu, presretni smo što
smo dio velikog događaja. Bez
obzira što živimo u modernom
i suvremenom društvu, dodir s
temama u Teni uvelike su prisutni i dalje. Isto tako, CUK je u
posljednje tri godine napravio
jako puno iskoraka vezanih za
područje svoje djelatnosti. Puno
je noviteta, raznolikih programa, razvijamo se, idemo prema
novim izazovima i realiziranju
vrijednih ideja – pojasnila je
Galkowski. (sk)

Izložba u sklopu projekta Grad i njegovi ljudi

Koncertna poslastica

Dar od srca

Večer hrvatskih skladatelja

Izložbom „Dar od srca“ bjelovarskoj publici predstavlja se samouka
umjetnica Inga Burmudžija. Izloženo
je 56 radova koji se mogu razgledati
do 31. ožujka 2022. u prizemlju, 1. i
2. katu Narodne knjižnice „Petar Preradović“. Izložba je nastala u sklopu
projekta Grad i njegovi ljudi kojim
se predstavljaju zavičajni umjetnici.
Crtanje i slikanje je njezina velika
ljubav i to još od ranog djetinjstva,
što kroz studij biologije djelomično kompenzira crtajući preparate
biljnog i životinjskog svijeta. Po
umirovljenju 2007. godine počinje
intenzivnije crtati posebnim slikarskim flomasterima, a zatim se susreće s pomalo zaboravljenom tehnikom enkaustike. Uz spomenuto radi
i u tehnici točkanja, tzv. dot art. Iza
ove umjetnice je 17 samostalnih te
13 skupnih izložbi, od kojih su neke
i međunarodnog karaktera.
- Dugo sam se spremala javiti u bjelovarsku knjižnicu kako bi i u njoj
postavila izložbu svojih amaterskih
radova, tako da sada ovo ostvarenje doživljavam kao dar koji su mi
omogućili djelatnici ove vrlo lijepe
knjižnice. Za uzvrat darujem od srca
mom rodnom gradu izbor radova
za koje se nadam da će se barem

Koncert je održan u sklopu Dana
Matice hrvatske, a nastupile su škole
iz Bjelovara i Zagreba

ponekom od posjetitelja svidjeti, a
možda ponajviše onima koji vole
nešto življe boje. Eto, otuda i naziv
ove moje izložbe!
- Enkaustika je slikanje voštanim bojama koje se tope pomoću posebnih
elektroničkih uređaja pri čemu nastaju slike čudesnog senzibiliteta. To
je prilično zahtjevna i kompleksna
tehnika, a radi se na posebnom glatkom papiru te na drugim podlogama
koje ne upijaju vosak. Riječ je o vrlo
starom načinu slikanja koje doživljava
svoju renesansu upotrebom električnih uređaja nalik malim putnim glačalima i posebnim grijaćim pločama
pomoću kojih se tope voštane boje
te tako nastaju vrlo fini prelazi koji se
teško mogu postići drugim slikarskim
tehnikama. Posebno je zanimljiva
podloga drvo gdje u kombinaciji sa
šelakom i upotrebom otvorenog pla-

mena nastaju posebni efekti preljeva
boja, a dodatnu čar daje reljefna površina, što možete uočiti na nekoliko
mojih posljednjih radova. - Iako sam
u Bjelovaru tek rođena i nikad nisam
živjela, za njega sam sentimentalno
vezana od ranog djetinjstva. Dok
sam bila dijete često sam dolazila u
Bjelovar i zauvijek ću pamtiti igru
sa zečićima u vrtu stare kuće, miris dunja na ormaru spavaće sobe i
kolače bake Karmele – pojasnila je
umjetnica i pozvala sve u Knjižnicu
- Veselilo bi me da pogledate izložbu,
a posebno da svoje dojmove upišete
u „Moju teku utisaka“ koja se nalazi
na Studijskom odjelu i nadam se da
će Vam moje slike barem nakratko
pružiti malo dobrog raspoloženja u
ovim dosta teškim vremenima koje
prolazimo, eto već treću godinu, svi
zajedno. (sk)

U bjelovarskom Domu kulture održan je koncert pod
nazivom „Večer hrvatskih skladatelja“ na kojem su
domaće skladbe izvodili učenici i profesori Glazbene
škole Vatroslav Lisinski iz Bjelovara i istoimene škole
iz Zagreba.
Na repertoaru su se našle 22 skladbe, a sam koncert
zamišljen je kao dio izložbe o Vatroslavu Lisinskom
koja je otvorena u Gradskom muzeju Bjelovar.
Ravnateljica bjelovarske glazbene škole Nevenka
Presečan - Arvay istaknula je kako ih sve zajedno veseli što se nakon dužeg vremena ponovno
mogu održavati koncerti: - Ponovno nastupamo
u novoobnovljenom Domu kulture i ostvarili smo
suradnju sa školom iz Zagreba čiji će se učenici i
profesori predstaviti bjelovarskoj publici. Raduje
nas ta suradnja, ali nas raduju i nastupi – pojasnila
je Presečan -Arvay.
Predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Bjelovaru, ali
i profesor u Glazbenoj školi, Vedran Milić istaknuo
je kako je ovaj koncert još jedno vrijedno događanje u ovogodišnjim Danima Matice hrvatske koji su
unatoč pandemiji donijeli bogat program. Od predstava, predavanja, književnih večeri, koncerta, pa do
izložbe „Vatroslav Lisinski“ koju je pripremio Stjepan
Sučić. Sav program ovogodišnjih Dana Matice hrvatske posvećen je obilježavanju njezinih 180 godina
djelovanja, a u obilježavanje su se uključile brojne
ustanove i institucije, kao i udruge. Slaven Klobučar
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Garešnički Ogranak Matice Hrvatske izdao novu
knjigu moslavačkog autora Željka Stubičana iz Bereka

Srednja škola Čazma obilježavanjem 26. veljače, Svjetskog dana pripovijedanja
započela je projekt Jesmo li
prerasli bajke?. U projektu
sudjeluju učenici gimnazijskih razreda, a voditeljice
projekta su profesorica hrvatskoga jezika Melita Ivanetić i profesorica etike Renata
Špehar. Povodom Svjetskog
dana pripovijedanja u školskoj knjižnici SŠ Čazma
učenici 1., 2. i 3. razreda gi-

- Autor tematizira život u tom dijelu Moslavine kroz lirski i slikarski
doživljaj u hodu kroz cijelu godinu. On od zaborava čuva jezik
svoga kraja, način života i običaje – kaže predsjednik Ogranaka
profesor Zvonko Farago

G

doživljaj u hodu kroz cijelu
godinu. On od zaborava čuva
jezik svoga kraja, način života
i običaje. U poanti knjige naći
ćemo želju autora da se ono što
su generacije čuvale godinama
čuva i dalje. Misao vodilja vidljiva je u pjesmi „Zarad godišća
tog“ u kojoj nam autor kaže da
nitko ne smije zaboraviti „de je
nikel, zaboraviti koren svoj ni
zavičaja običaja“. Ova knjiga autorov je lirski i slikarski doživljaj
života svijeta i prostora s kojim
je stopljen i kome pripada svim

svojim bićem – kaže
profesor Farago o toj
knjizi.
Ogranak će knjigu
javnosti predstaviti na Danima
Matice Hrvatske ovoga proljeća,
a u planu je organizacija književnih večeri u Bjelovaru, Daruvaru,
Grubišnom Polju i Garešnici. U
planu je i predstaviti još dvije
knjige koje je izdao taj Ogranak.
To su roman Željka Stubičana
„Trag u bespuću“ i zbirka pjesama „Kantica u pijesku“ autorice
Senke Slivar. Njihovo predstav-
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Svjetski dan
pripovijedanja
u Srednjoj
školi Čazma

Zbirka pjesama „I bila
negdar godišća neka...“
arešniči Ogranak Matice
Hrvatske izdao je novu
knjigu, a riječ je o zbirci
pjesama poznatog moslavačkog pučkog autora Željka Stubičana iz Bereka „I bila negdar
godišća neka...“. Urednik knjige
ja profesor Zvonko Farago koji
je napisao i pogovor. Zbirka je
pisana zavičajnim jezikom Bereka i okolice odnosno toga dijela
Moslavine, a Stubičan se u knjizi
osim riječju izražava i slikom.
- Autor tematizira život u tom
prostoru kroz lirski i slikarski
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ljanje prošle je godine onemogućila pandemija. Kako
doznajemo od Zvonka Faraga koji je ujedno i predsjednik
Ogranka Matice Hrvatske u
Garešnici u pripremi je i monografija tog Ogranka koja bi
trebala biti dovršena do kraja
godine.
Alen Štandar

Predstavljena knjiga Daruvarčanke Vlatke Danĕk, nastale na temelju
njezinih brojnih zanimljivih tekstova iz serije ‘Šećimo Daruvarom’

‘Bilo jednom u Daruvaru’ sjajna
je romansirana povijest grada
-Taj se materijal često
nije mogao uklopiti u
seriozne tekstove koji
su toga trena nastajali
pa su zato ovdje da se
ne zaborave-poručila
je autorica

U Društveno-kulturnom centru
Daruvar održana je promocija
knjige Daruvarčanke Vlatke
Danĕk nazvane ‘Bilo jednom
u Daruvaru’. Kako pojašnjava
autorica, riječ je o knjizi koja je
najbliža oznaci romansirane povijesti grada. Naime, nastala je
iz serije tekstova nazvanih ‘Šećimo Daruvarom’, koje je Vlatka
Danĕk objavljivala na mrežnoj
stranici Daruvarski portfolio.-Ovi bogato ilustrirani članci
izlazili su u posebnoj rubrici i

bili vrlo čitani, zbog čega su neki
doživjeli ponovno objavljivanje
na Internet stranici Moj portal
u rubrici posvećenoj kulturi-na-

vodi autorica. Dodaje da je ‘Bilo
jednom u Daruvaru’ knjiga u
kojoj su mnoge zanimljive, vesele i sočne priče o događajima

iz prošlosti Daruvara, koje je
u raznim prigodama tijekom
svog tridesetogodišnjeg novinarskog staža čula od raznih
sugovornika.-Taj se materijal
često nije mogao uklopiti u
seriozne tekstove koji su toga
trena nastajali pa su zato ovdje da se ne zaborave-poručila je u predgovoru knjige
autorica V. Danĕk. Da je doista veliko zanimanje publike
za knjigu može se prosuditi
i prema velikom broju posjetitelja promocije kojih je
gotovo osamdeset ispunilo
prostor Društveno-kulturnog centra Daruvar. Nakladnik knjige otisnute u 300 primjeraka, koja se može kupiti
u jednoj daruvarskoj knjižari,
Ogranak je Matice hrvatske
u Daruvaru. Naravno, knjiga
se može pronaći i u fundusu
Pučke knjižnice i čitaonice
Daruvar.
(mp; foto: Grad Daruvar)

mnazije, sudjelovali su na
radionici koju je održala
mlada čazmanska studentica
završne godine predškolskog
odgoja i obrazovanja, Dora
Popilovski. Dora je svoje
dosadašnje iskustvo pričanja bajki stekla završenom
edukacijom za pripovjedača
volontera, „Bajkaonica“ u
sklopu projekta Saveza Društava „Naša djeca“ Hrvatske
- Neka odrastanje bude dječja igra“ Bajkaonice za djecu
održavala je prijašnjih godina u Čelfogradu za vrijeme
adventa i Gradskoj knjižnici
u Čazmi.
-Naša sugrađanka je održala dinamično i interaktivno
predavanje/radionicu gdje
je pričala o važnosti pripovijedanja bajki i o tome kakav
učinak ima doživljaj bajke na
nas te zašto je u svemu tome
važna mašta. Učenici su potom imali priliku okušati se u
pričanju bajki vođeni svojom
maštom, - otkriva nam profesorica Renata Špehar. (ip)

34

10. OŽUJKA 2022. | BR. 125

Nezavisni dvotjednik Bjelovarsko-bilogorske županije

DRUŠTVO

Čazmanske planinarke obilježile Međunarodni dan žena

Posjetile Ozalj i upoznale se sa znamenitostima toga kraja

Najpoznatija Božićna priča u Hrvatskoj nije propala

Božićna priča obitelji Salaj ide dalje
Nakon raskida suradnje s dosadašnjim
partnerom najpoznatija božićna priča u
Hrvatskoj, ona obitelji Salaj u Grabovnici vraća
se u ruke obitelji koja ju je i pokrenula

Z

latko Salaj idejni začetnik Božićne priče rekao
je kako su nakon brojnih
medijskih napisa kolale informacije kako je propao, no daleko je to od istine.
Ono što je istina je da je raskinut je ugovor s tvrtkom koja je
plaćala najam za imanje i Zlatko Salaj će dalje sa svojim sinom
Alenom voditi brigu o njemu i
manifestacijama koje će se održavati, a prva je već Uskrsna
priča koje zbog pandemije nije
bilo 2 godine.
- Uskrsna priča bit će besplatna za sve, no bit će postavljene
kutijice ako netko želi ostaviti

dobrovoljni prilog da lakše platimo račun za struju. Može doći
tko god želi, da se slika, prošeta,
a rasvjeta će biti upaljena pred
noć i uvečer– kaže Salaj i najavljuje već sada Božićnu priču u
prosincu.
– Već ćemo 1. rujna početi postavljati lampice i opet će biti
malo drugačije. Mora uvijek biti
drugačije jer ja prvi ne bih išao
gledati ono što sam već vidio,
zato treba osmišljavati da bude
još bolje i još ljepše – rekao je.
A da bude još ljepše pobrinut
će se i Martin Reichmann, njemački kipar čije su skulpture
posjetiteljima imanja već upale

u oči kao što su npr. Harlekin,
sova i vidra. Trenutno radi na
novim kipovima koji će dodatno ukrasiti imanje, a zanimljivo
je da ih radi motornom pilom

i ostalim pomagalima u drvu,
točnije hrastu.
– Dobar sam prijatelj s Alenom, Zlatkovim sinom koji
živi u Njemačkoj. Rekao mi je

jednom kako njegov otac ima
veliko imanje i želim li za njega
napraviti nekoliko drvenih kipova. Rekao sam da je to dobra
ideja i tako sam ponovno ove
godine ovdje, radim i uživam
u prelijepoj prirodi – rekao je
Reichmann.
Zlatko Salaj je rekao kako je nakon puno vremena ponovno zadovoljan i dodaje kako mu je ovo
već drugi put kako mu se dogodilo da pucaju partnerstva što je
ponovno platio živcima i novcem.
- Sretan sam i veseo, imamo
umjetnika na imanju koji radi
skulpture od drveta, sin mi je
došao i osmišljavamo kako i što
dalje raditi. Za sada smo posadili 70 tisa, sadimo nordijske
jele, premalo je bilja, pa želim
još drveća, kako bi imanje zasjalo novim sjajem – rekao je na
kraju Salaj.

Spojem tradicionalno oprečnih vrijednosti – umjetnosti i
tržišta, u Čazmi je otvoren novi obrt za poučavanje

Velik interes Čazmanaca za školu
crtanja i slikanja u Ateljeu Antolčić
Iz aktivnosti čazmanske
Udruge „Veliko srce“ i Srednje škole

Predstava “Nasilje
nikad nije rješenje”
Mladi čazmanski umjetnik,
Matko Antolčić, mag. art. odlučio se za novi životni potez
te je svoj umjetnički talent spojio kroz tradicionalno oprečne
vrijednosti umjetnosti i tržišta
otvorivši u Čazmi obrt za poučavanje. Iako je prošloga ljeta i
jeseni održavao radionice crtanja i slikanja od nedavno će poučavanje svih uzrasta o crtačkim
i slikarskim tehnikama kao i
osnovama kiparstva, oblikovanja glinom i žicom, linorezom i

kaligrafijom raditi tijekom cijele
godine, svakodnevno, prema interesu klijenata.
Tom je prigodom u Ateljeu Antolčić otvorena Škola crtanja i slikanja za djecu i odrasle koji su ponovo pokazali veliko zanimanje.
Osim tečajeva, u svoju ponudu
uvrstio je i vrlo zanimljive sadržaje Art party - zabavne radionice za odrasle kao i Art piknik koji
uključuje tematske radionice crtanja i slikanja u prirodi. Tečajevi
u Ateljeu Antolčić trajat će cijele

školske godine od početka rujna
do kraja lipnja, a nakon završene
školske godine održavat će se ljetni tečajevi u srpnju i kolovozu. Na
polaznicima je već sada, samo da
pribave likovnu mapu jer su sva
oprema i materijali uračunati u cijenu, a posebne pogodnosti imaju
dvoje, troje ili više članova obitelji
koji prilikom upisa tečaja ostvaruju popust. Nakon završenog tečaja radovi svih polaznika moći će
se vidjeti na skupnim izložbama
u Čazmi. (ip)

U tijeku je provedba projekta „ Zaustavimo vršnjačko nasilje“
kojega je nositelj Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i
istraživanje Sirius a financira se iz Ministarstva za demografiju,
mlade i socijalnu politiku, a partner je Udruga udomitelja djece
i odraslih osoba „Veliko srce“ Čazma. Provodi se u čazmanskoj
Srednjoj školi i Srednjoj školi u Ivanić Gradu. Voditeljice aktivnosti su prof. Renata Špehar u Čazmi, a u Ivanić Gradu prof. Renata
Horvatić. „ Nasilje nikad nije rješenje“ Jedna od aktivnosti bila je
u čazmanskoj Srednjoj školi 18. veljače . Glumci Petra Kurtela i
Vedran Komerički Teatra The Arto, za učenike drugih razreda,
izveli su predstavu naziva „Nasilje - za nasilje nema opravdanje“.
Osim gledanja predstave, učenici su prigodno obilježili i Dan
ružičastih majica, pa su imali priliku vidjeti koje sve vrste nasilja
postoje te kako se obraniti od njih. Reakcije učenika bile su izuzetno pozitivne, napominju iz Udruge „Veliko srce“ i čazmanske
Srednje škole. Projekt inače traje godinu dana. (fj)
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Učenici 6. razreda čazmanske Osnovne škole u nastavku međunarodnog projekta Erasmus

Upoznali Grčku, slikama, zvukovima...
Danijela Šajtar - Našu
školu i naš grad
prezentirali smo u
najboljem mogućem
svjetlu te prenijeli
pozdrave i poruke
našega gradonačelnika

O

snovna škola Čazma
sudjelovala je, od 14. do
19. veljače, šest dana u
Grčkoj u nastavku međunarodnog projekta Erasmus+ KA229
Diversity! Unity!Equality! , o
rodnoj ravnopravnosti između
muškaraca i žena. Uz domaćine
sudjelovali su učenici iz Portugala, Turske, Španjolske, a šestero
učenika šestog razreda iz Čazme, u pratnji ravnateljice Škole
Lidije Osman i učiteljice Danijele
Šajtar, predstavljali su Hrvatsku.
Donosimo njihova iskustva iz
drevnoga grada Soluna. Piše Danijela Šajtar, nositeljica projekta
za čazmansku Osnovnu školu.
- Na ulicama je neprestana
gužva što nas je u prvim
trenucima poprilično omamilo.
Zbog pandemije maske su nam
bile na licima cijelo vrijeme, i na
otvorenom. Necijepljeni učenici
su se morali testirati svakih 48
sati kako bi mogli uči u školu,
trgovinu, restoran. Pokušali smo
kupiti cipele, jedinu stvar jeftiniju
nego kod nas, no nismo smjeli
ući bez valjane COVID potvrde.
Kako bi nam Grčka ostala u što

Dojmovi učenika – Naša grčka avantura!
Iris Huđin, 6.b - Iskustvo ću pamtiti cijeli život.
Stekla sam nove prijatelje iz drugih država, vidjela sam kako ljudi žive, probala razna jela, upoznala se s kulturom i poboljšala engleski jezik.
Prijatelji i Grčka će mi jako faliti, nadam se da
ćemo se opet jednog dana sresti.
Domagoj Uradin, 6.d - Bilo je super. Drugi dan
smo išli u Grčku školu, a peti u Grčke obitelji.
Zadnji dan je bio moj najbolji, išli smo u muzej i
kupati se u prirodnim izvorima tople vode.
Ana Grčić, 6.c – Prvi smo dan išli na ručak, ali
mi hrana nije bila baš fina. Posjetili smo muzeje i bazen. Sve je bilo lijepo i zanimljivo. Ako bi
me netko pitao, je bi htjela ponovo ići u Grčku,
rekla bi da!
boljem sjećanju i shvatili način
školovanja u Grčkoj, domaćini
su nas proveli po razredima gdje
su nas učenici uveselili pjesmom,
plesom i čestitkama za Valentinovo. Posjetio nas je i grčki bog
vina Dionizije, bio je to poseban
spoj sa starogrčkom religijom.
Našu školu i naš grad prezentirali smo u najboljem mogućem

Marko Lukač, 6.a - .Sve je bilo super organizirano. Posjetili smo i njihove obitelji, ručali i igrali se
sa djecom iz grčke obitelji. Zadnja dva dana su
mi bila najbolja jer smo posjetili Zeusov hram i
kupanje u topim izvorima na otvorenom.
Nela Mrazović, 6.c - Prvi put sam letjela avionom. Upoznala sam grčku kulturu i način života.
Najvrjednije je što sam stekla nove prijatelje iz
Grčke, Portugala i Turske. I razvila svoje znanje
iz engleskog jezika.
Nika Salaj, 6. d – U njihovoj školi stekla sam
nove drage prijatelje. Naročito su m i se dojmile njihove prirodne ljepote, more, sunce i ptice.
Ostat će mi u lijepom sjećanju večernje šetnje
ulicama grada. (fj)

svjetlu jer smo na neki način,
kroz ovaj projekt, ambasadori i
kulture naše zemlje.
Vrijedni i ljubazni domaćini su
organizirali vesele radionice za
nas. Učili smo o zanimanjima
koja su gotovo pa isključivo
muška ili ženska i pokazali da
to ne mora biti tako. Pripremali
smo poruke podrške oboljelima

od karcinoma ,izrađivali maske.
Našli smo malo vremena i za
modu te usporedili starogrčku s
modernom. Saznali kako modni kreatori crpe inspiraciju iz
davnih vremena. Na kraju smo
i sami postali modeli, barem na
par minuta. Zaplesali smo i popularni Sirtaki. Usporedili smo
stare folklorne plesove i otkri-

li dodirne točke u običajima i
plesovima. Sjajna organizacija
domaćina omogućila nam je da
kroz igru naučimo više o muško-ženskim igrama i razmijenili
iskustva. Našli smo se u boćanju,
zuji i graničaru. Shvatili smo da
smo kao rođeni za potezanje
užeta, a predmete bacamo dalje
no što možete pomisliti. Posjetili smo i ured gradonačelnika
Soluna. Izmijenili smo poklone i
pozdrave našeg gradonačelnika.
Jedno poslijepodne smo proveli u obiteljima djece domaćina.
Bilo nam je sjajno.
Upoznali smo Grčku okusima,
slikama i zvukovima. Posjetili smo rodni grad Aleksandra
Velikog, Pellu, slavne slapove
Edese, tople izvore u Pozaru,
Zavičajni muzej u Ormi. Domaćini su predstavili svoju zemlju
u najboljem mogućem svjetlu, a
mi donosimo predivna iskustva
stečena u Grčkim obiteljima.
Hvala domaćinima na sjajnoj
organizaciji! Danijela Šajtar /
Franjo Jagatić

HPD „Garjevica“ uz Međunarodni dan žena

Planinarke na nagradnom izletu u Ozlju
Vesna Bertol utoplila
tijelo i srca izletnika
Čazmansko Planinarsko društvo
od osnutka tradicionalno za svoje
članice organizira nagradni izlet
u povodu Međunarodnog dana
žena, 8.marta. Kako je ova godina
u znaku obilježavanja deset
godina Društva, izlet u prošlu
nedjelju 6.ožujka, bio je proširen
i s drugim zainteresiranim
građankama Čazme. Tako je
na izletu bilo 45 žena u pratnji
petorice muškaraca planinara iz

Društva. - Posjetili smo grad Ozalj
i upoznali se sa znamenitostima
toga kraja. Proveli smo lijepo
vrijeme u etno parku, razgledali
zbirku stambenih i gospodarskih
objekata, koji su prekriveni slamom od raži i svjedoče o sve rjeđim primjercima tradicionalnog
graditeljstva. Ova priča je u biti
o hrvatskoj slikarici Slavi Raškaj,
koja je rođena u Ozlju. U pratnji
vodiča posjetili smo i stari grad

Ozalj, odnosno Dvorac Ozalj.
U dvorcu je smješten Zavičajni
muzej koji je osnovan 1971.g. a
raspolaže vrijednim izlošcima iz
vremena Zrinskih i Frankopana.
Poslije šetnje i razgledavanja grada otišli smo na ručak, na seosko
imanje Viki Grill. Ipak smo mi
prirodnjaci, planinarci, živimo
prirodu, udišemo prirodu, uživamo u prirodi i svaki dan iznova
upoznajemo prirodu. I šećer na

Čazmanske će planinarke izlet uz Dan žena pamtiti po lijepoj
i hvale vrijednoj gesti jedne donatorice iz Ivanić Grada. –
Ogromno i veliko, veliko hvala Vesni Bertol, inače našoj članici
iz susjednog Ivanića Grada. Članicama našega i drugim sudionicama ovoga izleta donirala je 50 kapa, rukavica i šalova.
Poklon smo podijelili izletnicima, crvene boje za žene a crne
za muškarce. Nije nam to ugrijalo samo ruke i glave, već i srca.
Naše Društvo ponosno je što je Vesna s nama, i nije ovo prvi
put za njezine lijepe donacije iznenađenja, kazao je predsjednik
Garjevičana Kristijan Čikor, i udijelio pohvale izvrsnim turističkim
vodičima, koji su ovaj put besplatno vodili Čazmance i detaljno
ih upoznali s kulturno-povijesnom baštinom Ozlja. (fj)
kraju posjet Pavlinskom samostanu. Zahvaljujemo Hpd „Garjevica“ na ovom lijepom izletu,

zapisala je u Planinarski dnevnik
planinarka Ljiljana Oršulić Mihekovec.
Franjo Jagatić
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Otvorene Paraolimpijske igre u Pekingu

Hrvatske boje brani i grubišnopoljski Bjelovarac Josip Zima

Počele Paraolimpijske igre u Pekingu, hrvatska natjecateljska delegacija broji četiri člana

Bjelovarski nordijac Josip Zima u Pekingu
hrvatskog odličja na zimskim
POI. Hrvatsku delegaciju s
tribina su bodrili predsjednik
HPO-a Ratko Kovačić, te Krešimir Šamija, ravnatelj Uprave
za sport u Ministarstvu turizma
i sporta. Paraolimpijske igre su
prvi put održane 1960. godine u
Rimu, dok su prve Zimske POI
bile 1976. godine u švedskom
Ornskoldsviku.
Zima je jučer trebao nastupiti u
kvalifikacijama sprinta, prema
hrvatskom vremenu između tri
do 4,30 sati, no kako je i prije
toga zatvoreno ovo izdanje,
rezultat u ovom broju izostaje.
Prema rasporedu u subotu 12.
ožujka, dan prije zatvaranja igara, nastupa u disciplini nordijskog skijanja na 10 kilometara
sjedeći. Sve je Zimine nastupe
moguće vidjeti u snimkama
nacionalne dalekovidnice. (mp)

Ovog tjedna Zimu očekuju dva nastupa, sprint i
nordijsko trčanje na sjedeći

U

petak su otvorene XIII.
Zimske Paraolimpijske
igre, koje će u Pekingu
do 13. ožujka okupiti više od
650 paraolimpijaca iz više od 50
zemalja svijeta. Hrvatske boje
brane alpinci Damir Mizdrak i
Lucija Smetiško, snowboarder
Bruno Bošnjak te grubišnopoljski Bjelovarac Josip Zima
u nordijskim disciplinama.
Podsjetimo, hrvatski sportaši s
invaliditetom prvi puta na zimskim paraolimpijskim igrama
nastupili su u Salt Lake Cityju
2002. godine, a nastupili su i
2006. godine u Torinu, 2010.
u Vancouveru, 2014. u Sočiju
te 2018. godine u Pjongčangu,

gdje je prvi puta nastupio i Josip
Zima.
Svečanost otvaranja Zimskih
POI održana je na Nacionalnom
kineskom stadionu, popularno
nazvanom Ptičjim gnijezdom,
na kojem su nedavno održane
svečanosti otvaranja i zatvaranja ZOI, odnosno na kojemu je
Grubišnopoljac Darko Kralj na
ljetnim paraolimpijskim igrama
2008. godine osvojio prvu hrvatsku paraolimpijsku medalju
u povijesti tih igara. Hrvatski
parasportaši su u ‘Ptičje gnijezdo’ ušli 15. po redu, a hrvatsku
trobojnicu nosio je snowboarder Bruno Bošnjak, osvajač
bronce iz Pjongčanga, prvog

2. Odbojkaška liga skupina sjever

Odbojkaši Čazme sve su bliže naslovu prvaka

U prošla dva kola s dvije pobjede
čazmanski su odbojkaši sve bliže mogućem osvajanju naslova
prvaka u ovoj sezoni 2. odbojkaške lige skupine sjever.
Na gostovanju u Zagrebu 26.
veljače prvo derbi sa Sheeftom.
Bila je to odlična utakmica u kojoj su Čazmanci lakše od očekivanog lako u 64 minute dobili
utakmicu rezultatom 3:0. Malo

neizvjesnosti je bilo samo u prvom seta a nakon toga Čazma je
u potpunosti dominirala i relativno lako osvojila nove bodove,
a izravni suparnik time ispao iz
utrke za naslov prvaka.
Na domaćem parketu Čazmanci su u prošlu nedjelju ugostili
osjetno slabiju momčad. To se
vidjelo i tijekom utakmice koju
su lako dobili. Unatoč tomu što

je trener Donđivić dao priliku za
igru i manje iskusnim igračima
svaki set je bio sigurna pobjeda. S novim bodovima u dvjema
utakmicama Čazma je zaposjela prvo mjesto na ljestvici, pred
skoru završnicu sezone.
Uzbudljivo će svakako biti u subotu kada u 16 sati Čazmanci
ugošćuju momčad zagrebačkog
Medicinara iz Trnja. Ishod ove

utakmice odlučuje o prvaku,
pa će trener Krešimir Donđivić, protiv jakih suparnika, u
igru ubaciti najbolji sastav koji
će uz potporu domaće publike,
koja se očekuje u većemu broju,
osigurati siguran put do prvaka. Čazma će naime, i narednu
utakmicu igrati na domaćem
parketu sa osjetno slabijim sastavom Petrinje. Franjo Jagatić

Tel. 043 485 127 i 485 039
e-mail: rgp951@gmail.com
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NK Čazma uoči proljetne sezone

Za Čazmu proljeće mora
biti uspješnije od jeseni

O

ve subote 12 ožujka
počinju prve utakmice
u nastavku prvenstva 4.
Nogometne lige BJ-KC-VT u
kojoj se natječe i momčad NK
Čazme. Čazmanci su jesen završili na devetom mjestu sa 15
bodova prikupljenih u samo
pet dobivenih utakmica. Imali
su čak osam poraza a nijednu
utakmicu nisu odigrali neodlučeno. Upravu kluba ali i trenera
Nevija Birta takav ishod prvog
dijela natjecanja nije zadovoljio.
Od igrača se zato ovog proljeća očekuje puno više, kako bi
čazmanski predstavnik u tom
stupnju natjecanja sezonu završio s boljim plasmanom. To
svakako neće biti nimalo lagano. Trener Birt nije baš previše
optimističan. – U nedjelju smo
odigrali zadnju pripremnu utakmicu u Predavcu sa Dinamom
iz našega ranga. Nije izgledalo
loše, izgubili smo 2:1, iz penala
nesretno u zadnjoj minuti. Zbog
ozljeda ili privatnih obaveza

nedostajalo nam je više igrača
( Grčić, Turk, Nekić, Grgić,
Birt). Što se tiče sastava igrača
za početak nastavka prvenstva,
još uvijek sve je otvoreno.
Oni koji su redovito trenirali
imaju prednost, nadam se da
ne bude ozljeda do subote,
no sasvim sigurno je da trojica
kartoniranih neće igrati. Kad
nam se vrate kartonirani igrači
onda sve bude lakše, ako ne
bude nekih nepredviđenih
izostanaka, kazao je Birt i
dodao dobru vijest o povratku
jednog među ključnim igračima

čazmanskog sastava. - Zadnji
dan prelaznog roka uspjeli smo
dobiti ispisnicu od NK Bjelovara
za Dominika Furmeka, i na njegov doprinos kvalitetnijoj igre
cijele momčadi računam već u
prvoj utakmici. U subotu dolazi nam jaka momčad Pitomače
koja je jesen završila na drugom
mjestu. Bit će jako teško, ali sve
ćemo napraviti da postignemo
pozitivan rezultat, u svakom
slučaju bolji od jesenskog susreta kada smo kod njih u gostima
izgubili s 1:0.
Franjo Jagatić

Stolnotenisači STK Čazma odigrali su prve utakmice proljetnog dijela

STK Čazma ostaje u borbi za prvaka 3. lige
Kolar: O prvom
mjestu će nadamo se
odlučivati direktan
susret s trenutno
vodećom ekipom
Virovitica 2
Prva seniorska ekipa STK Čazma sredinom veljače u Virovitici
odigrala je dvije utakmice 13. i
14. kola 3. hrvatske lige-zapad
protiv ekipa Bjelovar 2 i Garešnica 2 te pobijedila obje ekipe
rezultatom 4:0. Ovim rezultatom zadržala je drugo mjesto na
ljestvici budući da je prvoplasirana ekipa Virovitica 2 također
ostvarila sve pobjede. Virovitica 2 je odigrala jednu utakmicu
više od Čazme, jer je Čazma u
12. kolu bila slobodna.
-To se dogodilo zbog isključivanja ekipe Kul pong Bjelovar
iz natjecanja odlukom natjecateljske komisije regije, iz razloga što nije obavila zdravstvene
preglede svojih igrača. Radi toga
su brisani svi rezultati isključe-

ne ekipe, što nije povoljno za
Čazmu, jer je nju u jesenskom
dijelu sezone Čazma pobijedila, a Virovitica 2 nije. Na taj
način je Čazma ostala bez već
osvojenih bodova, a Virovitici 2
je poništen poraz, pa je izravni
konkurent za prvo mjesto ovom
odlukom dobio prednost od jednog boda, - doznajemo od Bože
Kolara predsjednika STK Čazma. Ostale dvije ekipe Čazma

2 i Čazma 3 u međužupanijskoj
ligi. u Virovitici također odigrale prvi proljetni turnir. Ekipa
Čazme 2 je u 10. kolu izgubila
od Virovitice 3 rezultatom 4:2
i u 11. kolu od Siscie 2 s 4:1, a
pobijedila je u 12. kolu Bjelovar
6 s 4:1. Trenutno je na 6. mjestu
sa 17 bodova. Ekipa Čazma 3 je
izgubila sve tri utakmice i to od
Bjelovara 4 i Bjelovara 5 s 4:1, a
od Virovitice 3 s 4:0, i plasirana
je na 10. mjestu s 13 bodova.
-Možemo zaključiti da je sezona za stolnoteniski klub Čazma
dobro počela, jer u 3. hrvatskoj
ligi i dalje ostajemo u borbi za
prvaka lige. Međutim do kraja
sezone ima još dosta utakmica i
za ostvarenje ovog cilja moramo
održati dobru igru i pobjeđivati
do kraja, a o prvom mjestu će
nadamo se odlučivati direktan
susret s trenutno vodećom ekipom Virovitica 2. Također očekujemo i da će ostale dvije ekipe
Čazme odigrati bolje u nastavku i pobjedama poboljšati svoje
plasmane na ljestvici, - nadalje
objašnjava Kolar. (ip)
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NK Bilogora ‘91 završila pripreme uoči
nastavka sezone

Tri poraza, dvije pobjede i remi
Nogometaši Bilogore ‘91 prošloga su vikenda odigrali posljednju
pripremnu utakmicu prije nastavka prvenstva, u kojoj su gostovali kod siračkoga Kamena. Domaćine su pobijedili rezultatom
3:0 dvama zgodicima Mateja Kraljevića i jednim Filipa Škare.
Podsjetimo, Bilogora ‘91 je do sada odigrala nekoliko prijateljskih
utakmica u sklopu priprema za drugu polovicu prvenstva u 4.
HNL BJ-KC-VT. U prvoj u gostima kod Bjelovara poraženi su s
5:1, potom su na domaćem terenu svladali končaničkog Ribara
s 3:1. Na gostovanju kod HNŠK Moslavine u Kutini pretrpjeli
su poraz od 6:0, dok su u Virovitici s tamošnjim trećeligašem
remizirali s 2:2. U pretposljednjoj pripremnoj utakmici u Pitomači su ponovno zabilježili poraz od 2:0. Nakon posljednjega
pripremnog susreta s Kamenom, ovoga vikenda izlaze na teren
u okviru proljetnoga nastavka sezone 14. kolom, u kojemu će u
subotu u 15,30 sati ugostiti NK Slatinu. (mp)

NK Zdenka ‘91 trima porazima, dvama
pobjedama i neriješenim susretom završila
pripreme

U prvom kolu gostuju kod
velikopisaničkog Bila
Zdenka ‘91, koja se ove nogometne sezone vratila u 1. ligu Bjelovarsko-bilogorske županije ovoga je vikenda odigrala posljednju
pripremnu utakmicu. Gostovala je kod velikopisanočkoga Bila
i pretrpjela poraz od 2:1. Podsjetimo da su Zdenkaši pripreme
počeli porazom u Sopju od 3:1. Uslijedio je potop od čak 11:0 kod
NK Maksimira, pa potom remi od 2:2 s končaničkim Ribarom
na domaćem terenu. Zdenka ‘91 je u okviru priprema prvi puta
ugostila klub iz 1. lige Osječko-baranjske županije. Riječ je o NK
Đurđenovcu koji je svladala rezultatom 4:1. U pretposljednjem
pripremnom susretu u gostima kod Mladosti u Daruvarskom
Brestovcu pobijedili su rezultatom 2:3. U 16. kolu, prvom kolu
nastavka u 1. ligi Bjelovarsko-bilogorske županije Zdenka ‘91
u subotu 13. ožujka NK Zdenka ‘91 gostuje kod Bila u Velikoj
Pisanici i nakon poraza u prijateljskoj utakmici ima priliku za
izravnavanje u službenom dijelu natjecanja. (mp)

Šahovski kup Županije

ŠK Bjelovar slavio u Garešnici
U Garešnici je protekle subote odigran Županijski šahovski kup
u organizaciji Šahovskog društva Braslav Rabar iz Hercegovca.
Na natjecanju koje je održano u hotelu Garić sudjelovalo je pet
šahovskih ekipa. To su prva i druga ekipa ŠD Braslav Rabar, ŠK
Garešnica, ŠK Bjelovar i ŠK Bilogora 91 iz Grubišnog Polja. Kup
je osvojio ŠK Bjelovar, druga je bila prva ekipa ŠD Braslav Rabar
iz Hercegovca, treći ŠK Garešnica, a zatim slijede ŠK Bilogora i
druga ekipa ŠD Braslav Rabar. Za Garešnicu su nastupili Ognjen
Matko, Antonio Sermek, Marin Mužina te Tomislav i Miroslav
Horina. Najuspješniji igrač ŠK Garešnica bio je Marin Mužina. Pobjednik ovog natjecanja nastupit će u finalu Kupa Republike Hrvatske, a treba spomenuti i to da je ovo natjecanje bilo
uvertira u početak ligaških natjecanja koja uskoro kreću. (aš)
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Ne štede se tenisice

Trčanje na duge staze ušlo je u noge Čazmancima

Analizirali smo Ususret 45. Međunarodnom supermaratonu, 27. ožujka

Čazmanci u tenisicama od Zagreba
do Čazme pretrčali 2.600 kilometara

Buban s najviše, devet
uspješnih nastupa,
Škopac treće plasirani
najtrofejniji

A

nalizirali smo sudjelovanje trkača iz čazmanskog kraja na do sada
održanim utrkama Međunarodnog supermaratona„Od zagrebačkog do čazmanskog kaptola“. Već od prve utrke davne
1976 godine, trojice prvijenaca
(Kožar – Jelenečki – Šlajmer),
trčanje na duge staze vrlo brzo
je ušlo u noge nekim znatiželjnim mladim Čazmancima sa željom provjeriti mogu li i oni bez
prekida pretrčati 61 kilometar.
Već petu godinu poslije, 1980 na
cilju, među 83 maratonca, stigla
su i prva petorica iz čazmanskog
kraja, najmlađi sudionik na utrci
18-godišnji Branko Baborski iz
Milaševca, Branko Car iz Vrtlinske, Franjo Vinceković i Franjo
Anić, susjedi iz Vagovine, te
Đuro Savić iz Čazme. Savić,
poznatiji kao „mali Đuro“ i naredne dvije godine uspješno je

18 maratonaca iz Čazme 42
puta je pretrčalo ciljem u Čazmi
Oni su svojim odricanjima i atletskim uspjesima nedvojbeno dali
veliki obol povijesnoj tradiciji svojega grada: Branko Baborski,
Đuro Savić, Branko Car, Franjo Anić, Franjo Vinceković, Damir
Podvorec,Tihomir Vreš, Mario Nemet, Ivica Škopac, Željko Buban, Darko Ferenčak, Darko Matovina, Franjo Matešin, Danijel
Stjepanović, Nenad Vuković, Ivica Stjepanović, Davor Gibanjek
i jedina žena Ivanka Buban. (fj)

završio trku. Baborski je sljedeće
godine „povukao“ sobom i svojega suseljana Damira Podvorca,

ali oba nisu uspjela završiti trku.
Podvorcu (19) je to bilo dobro
iskustvo, pa je naredne dvije

godine uspio pretrčati ciljem,
kao i 1983. godine 17-godišnji
čazmanski srednjoškolac (automehaničar) Tihomir Vreš.

Ivica Škopac u
uzlaznoj putanji do
trećeg mjesta
Narednih deset godina nije bilo
Čazmanaca, dok se 1994 godine
nije pojavio na cilju Mario Nemet i ponovio svoj drugi uspjeh
godinu poslije, a te 1995. prvim
nastupom na cilju iznenadio je
Derežanin Ivica Škopac, pa su
obojica toplo pozdravljena od tisuću gledatelja. Od tada kreće
uspon Škopca, pa već sljedeće
godine stiže deveti, a pridružuje
mu se prvi put prof. Željko Buban. Godine 1997. uz Škopca
iznenadila su na cilju dvojica
mladića iz Miklouša, Darko
Ferenčak i Darko Matovina.
Sljedeće 1998 uz Škopca opet
Ferenčak. Osim njih dvojice u
cilj s djecom utrčao je Bojanec
Franjo Matešin, danas poznati
ak. slikar. Ferenčaku treća, a
Matešinu druga uspješnica, bila
je 2000, od koje pak Buban niže

seriju od ukupno devet svojih
uspješnih nastupa.

Ivanka Buban jedina
žena iz Čazme istrčala
Godina 2001. ostat će upamćena po dolasku na cilj prof.
Ivanke Buban, jedine žene iz
Čazme koja je do sada istrčala
trasu Zagreb – Čazma. Škopac
se 2003. u čast 777 proljeća Čazme popeo na treće mjesto pobjedničkog postolja. Nakon čak
28 godina stanke na cilju se 2009
godine ponovo pojavio Franjo
Anić i nastavio slijed uspješnice,
još tri godine. Od 2014 na cilju opet nova imena, prvo Ivica
Stjepanović iz Bosiljeva, godinu
poslije Davor Gibanjek iz Dereze, a potom 2016 Čazmanac
Nenad Vuković i Bosiljevčan
Danijel Stjepanović, a potonji
je ponovio uspjeh i naredne
2017 godine. Vuković svoje još
dvije uspješnice imao je 2018
i 2019 g. Ukupno njih 18 u 42
nastupa je od Zagreba do Čazme pretrčali 2.600 kilometara.
Čestitamo!
Franjo Jagatić

Bubani „zarazili“ trčanjem svoje učenike buduće uspješne maratonce
Bračni par, Ivanka i Željko Buban, profesori iz Čazme,
za radnog vijeka u čazmanskoj Srednjoj školi uvelike
su svojim primjerom utjecali na svoje učenike, kako
zavoljeti trčanje. - Drago nam je da smo ostavili traga
kod naših učenika. Mnogi su krenuli trčati zbog nas.
Neki su s puno odricanja uspjeli istrčati ovu napornu

utrku: Darko Ferenčak, Darko Matovina, Franjo Matešin, Nenad Vuković, čestitamo !. Neki se tek odlučuju i
pripremaju, poput Katarine Anić i Marka Kolara, kojima bismo ove godine rado zapljeskali na cilju u Čazmi.
Jedan nam je učenik rekao kako ne bi nikada trčao
da nije bilo nas dvoje. Često smo im pričali kakav je

to osjećaj trčati na svjetskim maratonima, gdje trče
tisuće ljudi. Bez obzira na predmete koje smo predavali, učenici se više sjećaju tih priča nego matematike
i kemije. Lijepih doživljaja je zaista puno, dojmovi su s
puno sjete ovih dvoje profesora zaljubljenika u trčanje
još i danas u zasluženoj mirovini. (fj)
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Stoljetna tradicija maškara Češke nacionalne manjine

Končanički Medo ponovno u akciji

N

akon godinu dana pauze
vesele Končaničke maškare posljednjeg vikenda u veljači ponovno su protutnjale selom. Neumorni Medo,
jedan od 13 likova maškarne
povorke, uspio je povaljati svu
žensku čeljad, sve kako bi godina bila što plodnija i rodnija.
Stoljetna je to tradicija Češke
nacionalne manjine, ponosne da
se upravo njihov pokladni običaj
našao na listi dobivanja zaštićenog kulturnog dobra Republike
Hrvatske.
Tjeranje zime i sveg zla te prizivanje proljeća i novog života,
zajedničko je svim pokladnim
povorkama. Unatoč tome postoje i specifičnosti po kojima
se razlikuju poput mnogima
već znanih Končaničkih maškara češke nacionalne manjine
koja čini većinu stanovništva
u toj općini. S puno ljubavi i
entuzijazma i ove su se godine momci prerušili u neobične
likove kako bi kao što tradicija
nalaže u pokladno vrijeme obišli
svaku kuću u selu navješćujući
dobru i plodnu godinu.
-Naše tradicionalne maškare
na koje smo iznimno ponosni
održavaju se u kontinuitetu vise
od 100 godina, sa malim prekidima u vrijeme Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata

liti sudionicima ovogodišnje
povorke na trudu i na tome što,
bez obzira na posljedice, čuvaju
ovu našu lijepu tradiciju – govori Vanjiček.

Zaštićeno
kulturno dobro

i nažalost prošle godine kada
epidemiološka situacija odgodila maškare. Specifične su po
tome što postoji strogo propisan
protokol kojeg se svi sudionici
moraju držati. To znači da u
maškarnoj povorci mora biti
13 likova s tim da svaki od njih
ima svoj zadatak. Uz povorku
je obavezno i puhački orkestar
po čemu smo također poznati
– objašnjava Alenka Vanjiček,
dopredsjednica Češke besede Končanica i organizatorica
Končaničkih maškara.
Povorku predvodi Laufer, iza
njega dolazi Crveni turek, pa

troje plesača u crnim odijelima. Slijede puhački orkestar,
kolitari, židi, a na kraju, pravo
iznenađenje.
-Riječ je o najvećoj atrakciji naših maškara, a to je Ličan koji je
odjeven u plavo i koji sa sobom
vodi medu koji pak ima poseban
zadatak. On mora povaljati što
je moguće više ženske čeljadi, od
djevojaka do baka. Naime, vjeruje se da, što više žena medo
povalja, to će bolja i plodnija
biti nadolazeća godina, pogotovo kad je riječ o rađanju novih mališana – pojašnjava naša
sugovornica, te ističe.

Kune sve bliže kućama i ne boje se

Love piliće, jedu i jaja

U

selima poilovskog kraja sve se češće mogu
vidjeti kune, više kune
bjelice (na slici), a manje kune
zlatice. Ljudi s kojima smo
razgovarali žalili su nam se da
se kune mogu vidjeti oko napuštenih štagljeva, šupa i štala
što prije nije bio slučaj. Nakon

što su domaćicama počela nestajati jaja iz gnijezda i nakon
što bi se u kokošinjcu počelo
smanjivati leglo pilića, shvatili
su da se nešto događa. Najprije
su posumnjali da u kokošinjcima darmar rade lasice i štakori,
a onda su sačekali, stražarili i
otkrili da perad, znači kokoši i

race, napadaju i kune. Dakako,
još uvijek se ne radi o velikoj
najezdi kuna, ali ih već sada ima
toliko da prave značajnu štetu.
Sada se postavlja pitanje kako
se riješiti tih napasnih životinja
kojih ima i na tavanima napuštenih kuća, a provlače se i kroz
najmanje pukotine. (aš)

Probrani momci
sudionici povorke
- Važno je naglasiti kako je
obično jako teško naći dovoljan
broj sudionika ove povorke jer
je riječ o iznimno teškom i napornom zadatku koji se obavlja
bez obzira pada li snijeg ili kiša.
Naime, ti su ljudi u pokretu od
zore pa sve do večeri, plešu po
točno određenim pravilima, što
je fizički iznimno zahtjevno.
Obilazeći selo do kuće do kuće
prevale vise do 10 kilometara
u tom danu pa se događalo da
neki nakon maškara završe na
bolovanju. Stoga želim zahva-

Ovaj, nadasve zabavan događaj, lokalni Česi njeguju generacijama pa ne treba čuditi da
su upravo Končaničke maškare
zbog duge tradicije i naravno
zalaganja predstavnika Češke
nacionalne manjine 2019. godine uvrštene na listu preventivne zaštite kulturnih dobara pri
Ministarstvu kulture Republike
Hrvatske.
-To znači da moramo još nekoliko godina kontinuirano raditi
da bi ovaj naš lijepi običaj dobio
status zaštićene nematerijalne
kulturne baštine. Vjerujemo ne
ćemo u tome uspjeti jer cijelo
selo živi za ove maškare od onih
najstarijih do najmlađih koji će
vjerujemo nastaviti tradiciju –
ponosno zaključuje Vanjiček.
Slaže se s njim i načelnik Općine
Končanica, Zlatko Bakunić , te
ističe da nije samo riječ o atraktivnom događaju za mještane
sela već i o odličnoj turističkoj
priči koju će Općina I dalje pomagati i promovirati u skladu
sa svojim mogućnostima. (a.k.)

