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Izabrano lokalno čelništvo
Ove smo godine po peti put
od kako živimo u samostalnoj
i slobodnoj Hrvatskoj izašli na
birališta i birali predstavnike
lokalne vlasti, tj. članove
Općinskog vijeća i općinskog
načelnika. Velika novina u
odnosu na dosadašnje izbore
učinjena je izmjenom Zakona
o lokalnoj samoupravi, prema
kojem se općinskog načelnika
bira izravno, dakle više ga ne
imenuje Općinsko vijeće.
Izbori su održani 17. svibnja, a već prema ustaljenom
rasporedu u našoj se Općini
glasovalo na osam biračkih
mjesta. Birali smo članove
predstavničkog
tijela
–
Općinskog vijeća, – općinskog
načelnika, i članove Vijeća
mjesnih odbora.
IZBORI ZA ČLANOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA
Prema Statutu, koji je
temeljni dokument naše
Općine, predstavničko tijelo
Općine Petrijanec ima 11
vijećnika. Mjesto u Vijeću
željeli su pridobiti kandidati
raspoređeni u tri liste, koje su
istaknule slijedeće stranke:
Zajednička lista stranaka
HDZ, HSS i HSLS, zatim
samostalna lista HNS-a i samostalna lista SDP-a. Vaši
glasovi odlučili su da u sastav
Općinksog vijeća ulazi sedam
kandidata sa zajedničke liste
HDZ, HSS i HSLS, tri kandidata sa liste HNS i jedan s liste
SDP.
Prema zakonskoj odredbi
predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji
sazvao je prvu, konstituirajuću
sjednicu Općinskog vijeća za
10. lipnja. Na toj su sjednici
vijećnicima potvrđeni mandati, izabran je novi predsjednik Vijeća i time je novi
saziv predstavničkog tijela
potvrđen. Iduće četiri godine
članstvo u Općinskom vijeću
– a time i brigu za napredak
naše Općine – preuzeli su
slijedeći mještani:
Josip Bačan, Zvonko Bedenik, Mirko Drožđek, Martin
Evačić, Pavao Hudoletnjak,
Natalija Ivančić, Stjepan Jo-

LOKALNI IZBORI
van, Mario Kiđemet, Antun
Novoselec, Rudolf Potočnjak
i Nenad Tomašek. Prema
Statutu vijećnici iz svojih redova biraju predsjednika i dva
potpredsjednika. U ovom je
sazivu za predsjednika izabran ponovno Josip Bačan,
a za potpredsjednike Nenad
Tomašek i Antun Novoselec.
Izabranim vijećnicima želimo
puno uspjeha u obnašanju
časne i odgovorne dužnosti
koju su preuzeli.
IZBORI ZA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Kao što je naznačeno u
uvodu, ove je godine po prvi
put proveden neposredan
izbor općinskog načelnika,
kao jedinog nositelja izvršne
vlasti. Naime, svaka jedinica lokalne samouprave –
općina ili grad – ima, slično
kao i država, predstavničku i
izvršnu vlast. Predstavničku
vlast čine članovi Općinskog
vijeća koji donose odluke, a
izvršnu vlast – dakle one koji
su dužni te odluke sprovoditi
– činili su do sada članovi
Općinskog poglavarstva. Izmjenom Zakona o lokalnoj
samoupravi Poglavarstva su
ukinuta, a svu izvršnu vlast
preuzima neposredno izabrani općinski načelnik, koji
za svoj rad više ne odgovara
Općinskom vijeću, nego svim
građanima koji su ga izabrali,
i jedino ga građani mogu referendumom smijeniti.
Na ovim, prvim izborima
za općinskog načelnika, bila su
tri kandidata: Zvonko Bedenik
sa zamjenikom Vladimirom
Kolarićem, Vladimir Kurečić
i zamjenik Josip Rožmarić, te
Rudolf Potočnjak i zamjenik
Božidar Šincek. Zvonko Bedenik i Vladimir Kolarić bili
su kandidati SDP-a, Vladimira
Kurečića i Josipa Rožmarića
su zajednički kandidirali
HDZ, HSS i HSLS, a Rudolfa
Potočnjaka i Božidara Šinceka
HNS. Najviše vašeg povjerenja pridobio je Vladimir

Kurečić, koji je tako postao
prvi neposredno izabrani
načelnik Općine Petrijanec
u slobodnoj i samostalnoj
Hrvatskoj, a Josip Rožmarić
njegov je zamjenik. No, kao
što znate, Vladimiru Kurečiću
nije ovo prvi korak u politici.
Uz sve visoke političke funkcije koje je do sada uspješno
obavljao, ovo mu je četvrti
uzastopni mandat na mjestu
općinskog načelnika, što je
svima nama jamstvo da je na
čelu naše Općine znalac svog
posla! I još jedna napomena,
koju je vrijedno istaknuti u
ovim turbulentnim vremenima: Niti općinski načelnik niti
njegov zamjenik za svoj rad u
Općini ne primaju niti jednu
kunu naknade!
IZBORI ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Mjesni odbori su oblik
mjesne samouprave koji se
ostvaruje radi neposrednog
sudjelovanja žitelja jednog
naselja ili dijela naselja u
odlučivanju o poslovima koji
su od interesa za to naselje ili
dio naselja. U našoj su Općini
Statutom određeni mjesni odbori za svako naselje, a propisan je i broj članova Vijeća
mjesnog odbora. Tako Vijeće
mjesnog odbora Petrijanec
broji devet članova, po sedam
članova imaju Vijeća mjesnog odbora Majerje, Nova
Ves, Družbinec i Strmec, a pet
članova ima Vijeće mjesnog
odbora Zelendvor.
Članove Vijeća mjesnih
odbora birali smo po prvi puta
na lokalnim izborima 17. svibnja ove godine. Izbor se obavljao u svemu prema izboru za
članove Općinskog vijeća, pa
su i liste kandidata za članstvo
u Vijećima mjesnih odbora
istaknule sve stranke čiji su
kandidati bili i na listama za
Općinsko vijeće. Samo po
sebi je razumljivo da član
Vijeća mjesnog odbora može
biti samo ona osoba koja ima
prebivalište na području tog
mjesnog odbora!

Sukladno zakonskim ovlastima, konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora
saziva općinski načelnik, a
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika.
Svih naših šest Vijeća mjesnih odbora konstituirano je za
zajedničkoj sjednici 2. listopada ove godine. Nakon uvida
u izborne rezultate i verifikacije mandata članova Vijeća,
utvrđeno je da Vijeća mjesnih
odbora imaju slijedeće sastave:
PETRIJANEC:
Ivan
Golub, Dr. Zrinka HuđekLeskovar, Tomislav Klaneček,
Zvonko Kokot, Andreja Leskovar-Simon, Ivan Mihalina,
Zvonko Mikac, Slavko Papec
i Vladimir Telebar. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Petrijanec je Tomislav
Klaneček.
STRMEC: Andrija Bedenik, Tomica Galeković,
Mladen Golubić, Nenad Kišić,
Josip Krleža, Lidija Levanić i
Srećko Skrbnik. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora
Strmec je Mladen Golubić.
NOVA VES: Zdenko
Košić, Antun Liber, Rajko
Lovričić, Ružica Marčec,
Petar Novoselec, Darko Šipek
i Antun Tomašek. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora
Nova Ves je Zdenko Košić.
MAJERJE: Ivan Bačan,
Nevenka Herceg, Ivica Nell,
Vladimir Novoselec, Ivan
Prepelić, Stanislav Rukelj
i Ivan Vrček. Predsjednik
Vijeća mjesnog odbora Majerje je Ivan Prepelić.
DRUŽBINEC: Zdravko
Cupar, Mladen Četrtek,
Dragica Drožđek, Vladimir
Kolarić, Snježana Križnjak,
Marijan Vinceković i Stjepan
Vinceković.
Predsjednik
Vijeća mjesnog odbora
Družbinec je Zdravko
Cupar.
ZELENDVOR:
Josip
Habulan, Bojan Kiđemet,
Marijan Martinčević, Josip
Sambolec i Dragutin Sambolec. Predjednik Vijeća
mjesnog odbora Zelendvor
je Bojan Kiđemet.
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Briga za starije

DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI
Uskoro će se navršiti četiri
su volonterke Ivana
ZA STARIJE OSOBE jelovale
godine od kako na području
Divjak i Bernarda Pintarić,

naše Općine djeluje Program
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pod imenom «Dnevni
boravak i pomoć u kući za
starije osobe» ili kako ga popularno zovemo Dom u Majerju. Ovaj jedinstveni program u
cijeloj Varaždinskoj županiji
provodi jedino Općina Petrijanec, a njime je obuhvaćeno
210 korisnika – osoba treće
životne dobi, mahom starijih
od 65 godina – koji su u socijalno zaštitnoj potrebi bilo
zbog narušenog zdravlja, teže
imovinske situacije ili samo –
usamljenosti. Korisnici ovog
programa su i osobe mlađe od
65 godina ako im je nadležno
tijelo utvrdilo teži invaliditet.
Lakše zdravstvene probleme korisnika rješava naša
medicinska sestra koja dnevno
obiđe i po 15 domaćinstava.
Za teže slučajeve ili odlaske
na preglede u Varaždin korisnicima je na raspolaganju
kombi vozilo nabavljeno
također sredstvima Ministarstva. Njime se korisnicima i
dostavlja topli obrok koji se
priprema u kuhinji doma i to
po simboličnoj cijeni od 10,00
kn. Takav oblik pomoći koristi pedesetak osoba. Svaka
od osam gerontodomaćica
skrbi o 25 do 30 korisnika,
koje obilazi u njihovim domovima, pomažući im u
različitim potrebama: od nabavke kućnih potrepština ili
lijekova, čišćenja i uređivanja
stana, pomoći oko osobne higijene, pa do kratkog druženja,
razgovora…
Svakog dana u dnevni boravak u Majerju dođe i dvadesetak korisnika koji svoje dane
provode u društvu vršnjaka,
u lijepo uređenom prostoru
u kojem imaju mogućnost
pročitati dnevnu štampu, skratiti vrijeme igranjem raznih
društvenih igara, ručnim radovima, pjevanjem ili samo
prisjećanjem na ono «kak je

Ekipa iz majerskog doma s ministrom Ivićem na
smotri u Velikoj
negda bilo lijepo…» Za dolazak i odlazak kućama osiguran
im je prijevoz kombijem, a u
domu o njima brine domaćica
dnevnog boravka. No, ti korisnici aktivno sudjeluju i u
društvenom životu naše zajednice! Svi vi koji ste bili na
Kestenijadi svjedočili ste vrlo
uspješnom nastupu «Klape
oko 400!» Približno toliko
godina imale su zajedno sudionice pjevačke točke – korisnice usluga dnevnog boravka
u Majerju – koja je na kestenijadi pobrala prave ovacije!
Često korisnike u domu posjete i djeca iz Osnovne škole,
a obilaze ih i djeca iz dječjeg
vrtića.
Od ove godine u
provođenje Programa uključeni su i volonteri, pa su tako
korisnici programa zajedno
s volonterima iz Eko udruge
sudjelovali na danima lepoglavske čipke u Lepoglavi,
gdje su svojim radovima izazvali popriličnu pažnju posjetitelja.
Svake godine Ministarstvo uz Dan starijih osoba
organizira
predstavljanje
programa Dnevni boravak i
pomoć u kući za starije osobe.
Ove godine predstavljanje je
bilo u Općini Velika u Požeško

- Slavonskoj županiji, a sudjelovale su i naše korisnice i
volonterke. Predstavile su se
ručnim radovima – vezenjem,
pletenjem, izradom predmeta
od kukuruzne komušine, izradom čipke na batiće… Sud-

te korisnice Programa Kata
Mužek, Marija Požgajec i Terezija Habuljan, predvođene
voditeljicom Silvijom ŠincekHumek i nezaobilaznim
vozačem Pavlom Kerežijem
– Pajom.. Manifestaciju je
obišao i ministar obitelji,
branitelja i međugeneracijske
solidarnosti, zadržao se kratko
na našem izložbenom prostoru i fotografirao se s nama,
što nam je bilo posebno drago.
Što reći za kraj ovog
malog izvješća? Ništa drugo
osim – dođite i vidite! Ovaj
program, financiran gotovo u
potpunosti od strane državnog
proračuna – naša Općina u
svim troškovima sudjeluje sa
17 %! – prava je blagodat za
osobe treće životne dobi i one
kojima je potrebna povećana
pažnja i njega, i prava je šteta
ne koristiti ga!
Voditeljica Programa
Silvija Šincek – Humek

Živut je liepi
Zapičiu sem prste v oblake črne.
Ranu sem otprau, zakričau v kmicu.
Preplašiu sem veliku črnu fticu.
Nek više nikgdar nazaj se ne vrne.
Pobužau sem tvoje obraze zrahla.
Pobužau sem lasi ki se več zlate.
De nam je mladust udešla i vsahla?
Mam te još rad i mislim na te.
A naši se bregi i dale zelene.
Srce bi štelu, a mišica ne da.
I zutra da ne bu ni tebe ni mene
kak rad sem te meu, nek pesma povieda.
Sprehajam se tak z vnukom ukuali.
>Ja bi neka šteu <, mi stiha šepeče.
Za roku ga držim i niš me ne boli.
A fejst nas neka veže i skup vleče.
I se su brige dauku i mimo,
i sunce mam nekak lepše svieti,
i si smo srečni kaj još živimo.
Živut je liepi, ne paščim se vmrieti.
Ivan Hudoletnjak
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ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA

Športsko ribolovna udruga Općine Petrijanec broji
u 2009. godini četrdeset
članova seniora i petnaest kadeta. Imamo svoju ribolovnu
vodu u tzv. Huđekovoj grabi,
za koju smo ovih dana dobili
potvrdu gospodarske osnove,
što nam je jamstvo za daljnji
rad i gospodarenje ribolovnom zonom. Aktivni smo
natjecatelji u III. Hrvatskoj ligi
sjever, gdje postižemo solidne
rezultate. Ove je godine naša
seniorska ekipa sudjelovala
na Županijskom prvenstvu
gdje je osvojila prvo mjesto
i postala županijski prvak za
2009. godinu. No, niti naši
kadeti i kadetkinje nisu mačji
kašalj! Oni su na županijskom
prvenstvu u svojoj kategoriji osvojili drugo mjesto, a u
pojedinačnoj ligi za kadet-

Dio našeg ribnjaka «Huđekova graba»
kinje i kadete također su pri
samom vrhu.
Proslavi dana naše Općine
pridružili smo se organizacijom Općinskog kup natjecanja
u ribolovu u Huđekovoj grabi.
Natjecanje smo organizirali

po drugi puta, a odazvalo nam
se 14 ekipa iz cijele Županije.
No, nismo mi samo ribolovci.
Brinemo se i za okoliš našeg
ribnjaka, pa smo tako tijekom
godine organizirali pet akcija
čišćenja okoliša i košnju trave

uz ribnjake. Sproveli smo i
dvije akcije poribljavanja pa
je u ribnjak puštena velika
količina šaranove i amurove
mlađi. Organizirali smo šest
internih natjecanja za naše
članove, i nekoliko prigodnih
druženja.
Premda naši članovi u rad
udruge ulažu svoje vrijeme, a
i dio novčanih sredstava, ipak
ne bismo mogli funkcionirati
bez potpore naše Općine. Stoga u ime svih ribiča zahvaljujem našem načelniku koji je
uvijek imao razumijevanja
za nas ribiče i donacijom iz
proračuna pomagao nam u
radu i napretku naše udruge.
Svi vi koji se želite odmoriti od svakodnevnih obveza i
opustiti se uz ovako lijepi hobi
kao što je ribolov – pridružite
nam se! Na našem su ribnjaku
svi dobrodošli!
BISTRO!
Pavao Kereži

IZ RADA VATROGASNIH DRUŠTAVA
Kao što Vam je poznato, u
našoj općini djeluje 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava,
koja su objedinjena u Vatrogasnu zajednicu. Općina se
brine i financijski potpomaže
sva društva kao i Vatrogasnu
zajednicu. U svakom ćemo
broju našeg POL-a predstaviti po jedno društvo, pa tako u
ovom broju počinjemo s na-

jstarijim DVD-om. Evo kako
nam ga je predstavio tajnik
Ivica Škrinjar.
Dobrovoljno vatrogasno
društvo Petrijanec je osnovano 1911. godine, od kada
neprekidno djeluje već punih
98 godina. Ovih dana započeli
smo pripreme za obilježavanje
100-te obljetnice rada 2011.
godine. DVD Petrijanec je in-

terventna postrojba od interesa za općinu Petrijanec, ima
20 interventnih vatrogasacasa
sa lječničkom svjedodžbom o
radnoj sposobnosti, koji su osposobljeni za rad u svakoj intervenciji kod gašenja požara
ili drugih tehničkih potreba.
Stručni kadar se sastoji
od 4 časnika, 18 dočasnika, 24
vatrogasca i 15 pripadnika va-

Članovi DVD Petrijanec sudionici Općinskog vatrogasnog kupa u Zelendvoru

trogasne mladeži, koje upravo
sada školujemo za zvanje vatrogasac.
U 2009. godini DVD
Petrijanec je sudjelovao na
vatrogasnom kupu općine
Petrijanec na kojem je muška
A ekipa osvojila prvo mjesto,
dok je muška B ekipa osvojila
drugo mjesto. Sudjelovali smo
i na javnoj vježbi u Družbincu
sa ostalim društvima koja
djeluju na području Općine
Petrijanec. Vježbu je vrlo dobro ocijenio županijski zapovjednik.
Ove godine interventna
postrojba DVD Petrijanec
izašla je na ukupno 30 intervencija, od kojih je većina
bila u romskom naselju. Tamo
uglavnom gasimo smetišta
i ispumpavamo vodu kad su
jake kiše.
Zahvaljujući
pomoći
Općine i entuzijazmu članova,
DVD Petrijanec po stručnosti
i opremljenosti spada u red
solidnih društava, koje je u
svakome trenutku na raspolaganju mještanima općine
Petrijanec, a i šire.
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Kultura

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO
Četrnaesta
godina
postojanja našeg KUD-a
obilježena je mnogim aktivnostima. Kao i uvijek,
najaktivniji je mješoviti
pjevački zbor, koji je sudjelovao na svim društvenim
događanjima u našoj Općini.
Evo kratkog presjeka naših
aktivnosti:
Dramska je sekcija
održala ponovno veoma
dojmljiv scenski prikaz Muke
u SV. Ivanu Zelini. Domaćini
su bili oduševljeni!
Godišnju smo skupštinu
održali 25. travnja, podnijeli izvješća o proteklom
jednogodišnjem razdoblju,
iznijeli planove za dalje…
Ugodno nas se sve dojmila
aktivnost folklorne sekcije
koji su uporno i marljivo
vježbali, vježbali, vježbali…
No, ni mješoviti pjevački
zbor nije «spavao na lovorikama.» Zajednica KUDova Varaždinske županije
pozvala je naš zbor na
županijsku smotru pjevačkih
zborova. Meritorni glazbeni
stručnjaci ocijenili su izvanrednim ocjenama našu
izvedbu četiriju prilično zahtjevnih skladbi, naglasivši

Folkloraši u Zelendvoru

posebno točnost u intonaciji,
glasovnu uravnoteženost i
dinamiku.
Kao i svake godine, i ove
smo bili nezaobilazni dio
proslave Dana naše Općine.
Uveličali smo svečanu sjednicu 26. lipnja izvedbom triju
prigodnih skladbi, a na svoje
su došli i folkloraši, koji su se
predstavili u čak tri uzrasta!
Idući dan, 27. lipnja, održali
smo koncert u našoj župnoj
crkvi. Za tu smo se prigodu «pojačali» pjevačima
Mješovitog pjevačkog zbora
iz Varaždinskih Toplica i
muškom pjevačkom klapom
iz Novog Marofa. Bilo je vrlo
zanimljivo i nadasve lijepo!

Budući da naša sezona završava kao i školska
godina – dakle u mjesecu
lipnju – za kraj nas je Općina
nagradila prekrasnim jednodnevnim izletom na kojem
su nam se pridružili i mladi

iz župnog pjevačkog zbora
«Mysterion.» Raspjevana
i rasplesana karavana od
dva autobusa krenula je 11.
srpnja put Rastoka, pa smo
se zadržali u razgledavanju Karlovca, produžili do
Samobora, i kroz Zagorje se
vratili doma. Nezaboravno!
Kao i prošle godine, i
ove ćete nas moći slušati na
božićnom koncertu u našoj
sportskoj dvorani, za koji se
intenzivno pripremamo.
Zahvaljujući prije svega
potpori naše Općine Kulturno umjetničko društvo
sa svim svojim sekcijama –
dramskom, folklornom, likovnom i naravno, mješovitim
zborom – i dalje će marljivo
raditi na podizanju kulture na
našem području.

Na ribičiji
Tak mirno stojim skorom tri vure
Držim ščiepa i čekam.
Na topoli grlica grluče.
Drava fletno previra i suče.
Žuri se nekam.
Meni se nigdar ne mudi.
Dojdi k meni, prijatel, bar malu
Glej divju racu, kak roni v glubinu
i plava na valu.
Cug z Ormoža štropoče i cvili,
a voda nam slika nebo.
Nas dva pajdaša za grm smo se skrili.
I čakamo.Ve bo, ve bo.
V strmskoj kapelici zdravomarijo bije,
Kmiči se i zima mi je.
Za doma je iti,
a nišče se neče hmeknuti i oditi.
Još bum počakal pri ovoj glisti.
Sam jenkrat kaj hitim.
Ve buju počele gristi.
Ivan Hudoletnjak

Niti na izletu ne ide bez pjesme!
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Udruge

IZ RADA UDRUGE DRAGOVOLJACA I
VETERANA DOMOVINSKOG RATA
Na području naše Općine djeluje
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata. Članovi su organizirani u Klub
Petrijanec, koji je osnovan 29. travnja
2005. godine. Imamo stotinu članova,
od čega njih šezdeset aktivno sudjeluje
u radu Kluba i plaća skromnu članarinu.
U manje od pet godina od osnutka Kluba
promijenila su se već tri predsjednika,
no to su organizacijski problemi koji
muče skoro svaku udrugu. Sredstva za
rad i funkcioniranje Kluba osiguravamo iz članarine i donacije iz općinskog
proračuna, na čemu se i ovom prilikom
zahvaljujemo načeniku i vodstvu Općine
na razumijevanju. Kratak presjek rada
Kluba u 2009. godini:
- tijekom veljače nazočili smo
godišnjim skupštinama vatrogasnih
društava
- 14. ožujka održali smo izborni sabor
i izabrali novog predsjednika
- 21. ožujka sudjelovali smo na
godišnjem saboru kluba Vinica, te na
godišnjoj skupštini Športsko ribolovne
udruge Općine
- 28. ožujka sudjelovali smo na saboru Kluba u Gornjem Knegincu
- 4. travnja bili smo udarna snaga u
općinskoj akciji proljetnog čišćenja, a
kasnije smo sudjelovali u proslavi desete
obljetnice Kluba u Sračincu
- 26. travnja slavili smo zajedno s
našim župnikom u župnoj crkvi sv. misu
za sve pokojne članove našeg Kluba. Misu
je svojim pjevanjem uveličao zbor mladih
Mysterion, pa se ovom prilikom zahvaljujem njima i voditeljici Ani Kranjčić.
- 13. lipnja nazočili smo saboru
Ogranka Varaždin. Tom prigodom
upriličen je i malonogometni turnir na
kojem smo osvojili prvo mjesto i kvalificirali se na Županijske igre
- 4. srpnja kao predstavnici Ogranka
nazočili smo saboru Podružnice u Velikom Bukovcu, a na sportskim susretima
osvojili smo 3. mjesto u malom nogometu
- 28. kolovoza sudjelo-vali smo u
obilježavanju godišnjice formiranja 104.
brigade u Zelendvoru
- 26. rujna bili smo na druženju
klubova u Sračincu
- 10. listopada bili smo domaćini
klubovima UDVDR-a i općinskim umi-

rovljenicima. Imali smo stotinjak gostiju
i pokazali se kao izvrsni domaćini
- 14. listopada položili smo vijenac na
grob Božidara Hrženjaka
- 17. listopada bili smo na druženju u
Trnovcu. U sportskom dijelu na Aquacitiu osvojili smo 1. mjesto u ribičkon natjecanju
- 24. listopada bili smo po treći puta
aktivni sudionici Kestenijade
- 30. listopada uoči bla-gdana Svih
Svetih položili smo s načelnikom vijence na mjesnim grobljima u Petrijancu
i Novoj Vesi
- 7. studenog bili smo na druženju u
klubu Gornji Kneginec
- 19. studenog položili smo vijenac na
grob pokojnog Ivice Jovana

- 20. studenog bili smo na pokopu
predsjedniku Udruge oboljelih od PTSPa i našem prijatelju Marijanu Vuku
- 11. prosinca položili smo vijenac na
grob pokojnog Ivana Tenka
Iz ovog presjeka naših aktivnosti
vidljivo je da vrlo dobro surađujemo
sa gotovo svim udrugama na području
naše Općine, brinemo o dostojnom
obilježavanju obljetnica pogibije naših
suboraca s područja Općine, a druženjima
i zajedničkim akcijama pomažemo jedni
drugima u prevladavanju životnih situacija.
Predsjednik UDVDR Kluba Petrijanec
Vladimir Milavec

MYSTERION

Ni današnji ubrzani ritam života,
Ovim se putem zahvaljujem svim
ni svakodnevne učeničke, studentske i zborašima na strpljivosti i trudu koji ulažu
poslovne obaveze, nisu spriječile zbor u Mysterion jer se rezultati vide i čuju. U
mladih Mysterion da se i dalje sastaje vrlo kratkom vremenu postali smo presvake subote. Snažniji smo od mnogo- poznatljiv zbor mladih koji se razlikuje
brojnih prepreka koje nailaze svaki dan, od drugih po načinu izvođenja pjesama,
pa smo svojom upornošću, ali i podrškom po našim autorskim skladbama koje
mnogih ljudi iz naše općine, naših prijatel- uključuju puhačke instrumente kao što
ja, roditelja i ponajprije našeg župnika us- su klarinet i horna, te po obradama starih
pjeli sačuvati ono najvažnije – ono zbog crkvenih pjesama, koje će biti izvedene
čega je prije 5 godina Mysterion i nastao na našem slijedećem koncertu. Do tada,
– zajedništvo.
probe će i dalje biti svaku subotu. Ako voIako ove godine nismo održali sa- lite pjesmu, ako ste mladi, ako želite dio
mostalni koncert, sudjelovali smo na čak slobodnog vremena provoditi drukčije od
tri festivala duhovne glazbe (Festival uobičajenog – pridružite nam se!
‘’Duga’’ u Ludbregu, ‘’Festival Dobrog
Pastira’’ u Varaždinu i ‘’Martin fest’’ u
Voditeljica zbora
Podturnu). Sudjelovali smo i animirali
Ana Kranjčić
sve važnije mise
u našoj Župi kao
i «reprizu» mlade
mise vlč. Ivana
Raka.
Pjevali
smo na svim
većim općinskim
svečanostima,
na 50. obljetnici
OŠ
Petrijanec,
na
Kestenijadi
„Svim svojim srcem slavim Te ja,
i naravno, na
Radost sva moja si zauvijek Ti.
vjenčanjima kojih
Ništa me neće od Tebe odvojiti…”
je ove godine bilo
puno.
Nastup na festivalu mladih «Sv. Martin» u Podturnu

općinski list
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EKO UDRUGA OPĆINE PETRIJANEC
Svima je nama dužnost skrbiti za
čisti i zdravi okoliš. U današnje vrijeme
intenzivne, prvenstveno poljoprivredne
proizvodnje, okoliš je ugroženiji nego
ikad. Da bi među stanovništvom propagirali potrebu zaštite i čuvanja naše životne
sredine, osnovana je Eko udruga Općine
Petrijanec. Uz to što skrbe o čistoj i zdravoj sredini, članice marljivo čuvaju i

nastoje od zaborava otrgnuti stare
narodne običaje,
oživjeti izradu rukotvorina
poput
pletenja, vezenja,
kukičanja, izrada
raznih uporabnih
predmeta od kuku-

Sudionici predavanja o močvarama

Eko – etno izložba u Petrijancu

ruzne komušine,
slame i slično.
Kada
je
četvrtog travnja
ove godine organizirana akcija
čišćenja, članice
Eko udruge bile
su među prvima

OSNIVANJE TAMBURAŠKOG
ORKESTRA
…svaki je početak težak, pa tako i sviranje na tamburi…
Tambura je trzalačko glazbalo
koje se iz solističkog razvilo u orkestralno i sve se više koristi u raznim
glazbenim žanrovima. Suprotno nekim
mišljenjima, za tamburu je napisano
puno literature, kako za cijeli orkestar
tako i za pojedine solo instrumente.
U zadnje vrijeme tambura je sve
prisutnija i u današnjoj popularnoj glazbi pa čak i na kazališnoj sceni…
Tambura se spominje i svira u
Grčkoj, Makedoniji, Kosovu, Bosni i
Hercegovini, Bugarskoj i dr., no samo je
u Hrvata ona postala i ostala sastavni dio
cjelokupne glazbene narodne kulture s
posebnim mjestom i posebnim statusom. Pa kad se već svira u cijelom svijetu, red je da se svira i u našoj Općini!
Drago mi je da smo uspjeli pobuditi zanimanje za tamburašku glazbu,

za narodne običaje i narodnu kulturu,
pa smo tako ove godine u 10. mjesecu,
uz svesrdnu potporu i podršku naše
Općine, osnovali tamburaški orkestar
kojeg čine srednjoškolci i studenti iz cijele naše Općine, njih 15-ak.
Redovito vježbanje i velika volja za
sviranjem urodili su plodom i već nakon
nepuna dva mjeseca trinaest sirača i dvije hrabre sviračice zajedno muziciraju i
sviraju kao pravi orkestar.
Cilj ovog orkestra je sviranje narodnih pjesama ali i zahtjevnijih orkestralnih tamburaških skladbi.
Nadam se da ćemo svoj trud i
novostečeno znanje uskoro pokazati na
našem prvom koncertu.
Voditeljica orkestra
Ana Kranjčić

koje su se aktivno uključile u akciju. Dan
nakon toga, petog travnja, priredile su
članice Eko udruge vrlo lijepu izložbu rukotvorina u društvenom domu u Petrijancu. Izložba je bila vrlo dobro prihvaćena
i posjećena.
Na poziv organizatora, Grada Lepoglave, članice Eko udruge su se pridružile
korisnicama dnevnog boravka za starije
iz Majerja, i zajednički su izložile svoje
radove na Lepoglavskim danima čipke,
gdje su također vrlo dobro prihvaćene.
Eko udruga je organizirala vrlo zanimljivo predavanje o zaštiti i očuvanju
močvarnih područja uz rijeke Muru i
Dravu. Predavanju je nazočilo pedesetak
posjetitelja, među kojima su bili i učenici
naše škole.
Predsjednica, gđa Božica Rukljić,
ističe da će Udruga i nadalje putem
brošura, letaka i usmenih predavanja
nastojati propagirati sve vidove zaštite
okoliša kao i brige o starinama.

Akcija čišćenja okoliša
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Školstvo

ŠKOLA PETRIJANEC S POGLEDOM U
BUDUĆNOST I KORIJENIMA U PROŠLOSTI
Odgoj i obrazovanje, briga o mladim
naraštajima je nešto što vas nadahnjuje,
motivira i čini život ugodnijim, a mnogostrukim dobrima vraća se u budućnosti.
Na tim postulatima djeluje naša škola
koja se spominje u kanonskim vizitacijama još iz daleke 1638. godine.

1959. god. prva generacija osmoškolaca završava «malu maturu», što je
ove godine svečano obilježeno u povodu
Dana škole, 20. 11. 2009., susretom i
zajedničkim druženjem s tom prvom generacijom učenika. Za novi datum Dana
škole vezan je nezaboravan «događaj

NIKOLINJE
Unatoč recesiji i gospodarskim
teškoćama Općina Petrijanec nije
ni ove godine zaboravila najmlađe.
Tradicionalno, uz blagdan sv.
Nikole, darivali smo djecu i to od
tek rođenih pa do četvrtog razreda
osnovne škole.
Skromnim darovima tako
smo obradovali ukupno 913-ero
djece. Od toga su 292 školarca i
621 predškolac. Darove su podijelili članovi Vijeća mjesnih odbora, i to za Petrijanec, Majerje,
Družbinec i Zelendvor u Osnovnoj
školi, a za Novu Ves i Strmec u
njihovim društvenim domovima.
U Petrijancu su vrtićka djeca izvela kratki program, u Novoj Vesi
su učiteljice sa školskom djecom
također pripremile kratki prigod-

ni program, a u Strmcu je uz to izvedena i kratka priredba, s nastupima
folkloraša KUD-a Vinica i KUD-a
Petrijanec uoči blagdana sv. Nikole,
strjnskog patrona. Posve je razumljivo da su u darivanje uključena i
romska djeca, u što se za romske
predškolce sa svojeg područja po
drugi puta uključila i Općina Cestica.
Polaznici škole darove su primili
u razredima, a malim je Romima u
naselju darove uručio saborski zastupnik Nazif Memedi.
Mala analiza broja predškolaca:
U ukupnom broju od 621 predškolca,
romska djeca su zastupljena sa 230
ili 27 %. Ne zaboravimo: radi se o
djeci predškolskog uzrasta, koji će za
koju godinu biti obveznici pohađanja
škole.

stoljeća» kada je na svečanoj priredbi
predan Petrijancu i školi novoizgrađeni
objekt školske zgrade i športske dvorane.
Posebno je u toj priči da se taj dan slavi
i kao Dan djeteta. Neplanirano je došlo
do te simbioze, ali sluti kao dodatni izraz
milosti pred Božić 2007. godine.
Hvala ti gospodine Načelniče na ljubavi, upornosti, odanosti i daru !
Škola je došla u nove okvire, u nove
situacije. Informatičkim rječnikom
rečeno dobili smo hardwer, a na nama
je da instaliramo softwer. A taj dio čine
učenici, učitelji i roditelji. Škola ulazi
u jednosmjensku nastavu, započinje s
projektnom nastavom ( istraživačkom),
ulazimo u sustav Eko-škola Hrvatske i
Europe. U sportskoj dvorani se gotovo
svakodnevno nešto događa, a proradila je
i Univerzalna sportska škola, Odbojkaška
liga i Nogometna akademija. Naši mladi
sportaši spadaju u sam vrh Varaždinske
županije prema postignutim rezultatima
Škola se kroz Dan otvorenih vrata i druge
tematske dane približava roditeljima i
društvenoj zajednici (Općini). I tu leži
snaga naše škole – u zajedništvu.
Samo zajedništvo može pomoći
daljnjem napretku i cvjetanju Općine i
OŠ Petrijanec.
Ova škola je iznjedrila mnoge doktore nauka, biskupe i svećenike, priznate
glazbenike i nebrojeno akademski obrazovanih građana, a u našoj djeci ima mnogo potencijala koji se mogu razvijati da
postanu korisni sebi, nama i domovini. A
mi smo dužni da im tu priliku i pružimo.
Učenici naše škole osvajaju na natjecanjima znanja 2 prva, 3 druga mjesta
u državi, a njih 20 sudjeluje na drugim
važnim državnim natjecanjima gdje
postižu izuzetno zapažene rezultate. Bez
ljubavi, znanja, upornog rada i strpljivosti
nema dobrih rezultata.
Neka Vam ovi božićni blagdani
budu ispunjeni ljubavlju i mirom , a
nova godina 2010. novim uspjesima i
zdravljem.

Krampus u akciji!

Ravnatelj OŠ Petrijanec :
Ivan Hudoletnjak

općinski list
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Manifestacije

Kada smo prije desetak godina po
prvi put organizirali priredbu pod nazivom «Uz zahvalnu njedjelju» nismo se
ni mi mogli nadati da će u tako kratkom
vremenu postati poznata diljem cijele
Županije! Ove godine je veliki šator na
Trgu u Petrijancu bio skoro premali za
sve sudionike! Već prema tradiciji mjesni
su se odbori, označeni tradicionalnim
«petrajnskim» nazivima i smješteni pod
šatorom, iskazali pripremanjem graha,
izložbom raznih jesenskih plodova, degustacijama svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih tekućina… Pridružili su se i
ribiči, lovci, a i Udruga branitelja imala je
svoj prostor. U dvorani društvenog doma
svoje su radove izložile članice Župnog
Caritasa, Udruga žena iz Majerja, slavna
po sudjelovanju na svim dosadašnjim

Špancir festima u Varaždinu, zatim
članice Eko udruge s prekrasnim ručnim
radovima i starinskim predmetima, korisnice Dnevnog boravka u Majerju, a svoj
su kutak imale i učiteljice iz Osnovne
škole koje su izložile radove prikazane na
školskoj izložbi uz Dan kruha.
Budući da uvijek treba težiti nečem
novom i drukčijem, ovu smo Kestenijadu
i mi «zasladili» jednom novinom. Naime,
priredili smo i izložili proizvode pravih
domaćih «kulin!» Tako se na stolu našlo
za probu – i naravno kupnju! – čvaraka,
domaćih kobasica, hladentine, a bilo je i
devenic i pečenki!
Za zabavu smo na ovogodišnjoj
kestenijadi zadužili vrhunske izvođače.
Dramska družina Osnovne škole Petrijanec izvela je svoj scenski prikaz, a
potom je zapjevao naš mješoviti zbor.
Nastavili su mladi iz župskog zbora Mysterion. Potom je zapjevala čuvena «Klapa
oko 400!» To su naime korisnice Progra-

KESTENIJADA

Detalj s Kestenijad

ma dnevnog boravka iz doma u Majerju,
koje zajedno imaju upravo oko 400 godina! Veselje se nastavilo nastupom naših
folkloraša, a posebnu pozornost privukli
su gosti – plesači Kulturno umjetničke
udruge iz Viduševca. U večernjim satima
pozornica je prepuštena profesionalcima:
Adamu Končiću, Vidu Balogu i Mirku
Švendi, poznatijem kao Žiga Međimurski,
te njihovom pratećem bendu. Dečki –
zvani Kajkavci – svojom su pjesmom i
šalama digli na noge i staro i mlado. U
međuvremenu
šatorom
je
kružio poznati
varaždinski TV
voditelj
Kristijan
Petrović
koji je svojom
Vi c o v i z i j o m
uveseljavao sve
nazočne, ali dao
šansu i domaćim

pričateljima viceva! Prekrasnu večer
završile su domaće snage: Glazbeni
sastav «Akustik band.» Naravno da su
općinske vlasti cijelo vrijeme pekle kestene i ispekle i prodale skoro tristo kilograma!
Budući da je manifestacija od samih
početaka humanitarnog karaktera, čistim
prihodom od ovogodišnje kestenijade pomogli smo našoj sumještanki u
troškovima operacije u inozemstvu.

Petrijanečki
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Aktualno

KRATKE INFORMACIJE OTVOREN SPORTSKI
CENTAR PETRIJANEC
IZ RADA OPĆINE
- Ove godine u svim
našim naseljima na najfrekventnijim odlaznim punktovima postavili smo sedam
metalno staklenih autobusnih
nadstrešnica. Na taj smo način
olakšali čekanje autobusa
našim sugrađanima. Vrijednost investicije je 125.000,00
kn iz općinskog proračuna.
Postavili smo također i dvanaest informativnih tabli
estetski lijepo izvedenih, sa
cvijećem i vrlo funkcionalnih jer podloga od pluta
omogućava vrlo jednostavno
postavljanje oglasa i plakata.
- Polovicom godine u
Strmcu je asfaltirano igralište
uz područnu školu s rasvjetom, a istovremeno su, kao
i na igralištu u Novoj Vesi,
postavljene velike zaštitne
mreže, golovi i koševi, tako
da sportaši i rekreativci u
spomenutim mjestima sada
imaju puno bolji i sigurniji izbor bavljenja sportom.
- Kroz ulicu Butina
izgrađena je kanalizacijska
mreža, kao i rekonstruirana
vodoopskrbna mreža, tako da
i u ovom dijelu naše Općine
sada postoji puno bolji komunalno infrastrukturni standard.
Obnova ceste s odvodnjom i
pješačkom stazom do groblja,
kao i izgradnja parkirališta
značit će završetak ove
«priče.»
- U Zelendvoru smo asfaltirali ulicu; potez Zrinski do
spoja kod kapele Bombelles
u dužini od 430 metara sredstvima općinskog proračuna u
iznosu od 230.000,00 kn
- U Družbincu smo obnovili unutrašnjost vatrogasnog doma, sanitarne čvorove i
kupili 80 stolaca – sve u svrhu
boljih uvjeta za društvene aktivnosti u Družbincu.
- Izborili smo se za

50.000,00 kn od Ministarstva kulture za obnovu zida
kapele u Novoj Vesi. Slijedi
završetak, kao i obnova portala, tj. ulaznih vrata u dvorište
kapele.
- U Novoj Vesi došli smo
do tri četvrtine izgrađenosti
nogostupa zajedničkim sredstvima Županijske uprave za
ceste i Općine Petrijanec. Na
proljeće slijedeće godine slijedi završetak
- U Majerju u sportskom
objektu u potpunosti smo rekonstruirali elektro instalacije, pa ovaj objekt zajedno sa
od strane Općine održavanim
igralištem može biti ponovno
na raspolaganju prije svega
majerskim nogometašima.
- Protekle godine iz
općinskog proračuna stipendirali smo ukupno 35 studenata. U tekućoj školskoj
godini stipendirat ćemo otprilike isti broj, za što je u
općinskom prorčaunu osigurano 130.000,00 kn.
- Općina Petrijanec sufinancira sa 50 % prijevoz 214
srednjoškolaca s područja naše
Općine. Radi se o velikom izdatku za općinski proračun u
iznosu od 502.000,00 kn.
- Protekle jeseni porezivali smo i interventno zavozili
veći dio naših poljskih putova.
Za to je sveukupno izdvojeno
oko 40.000,00 kn. Kako na
području naše Općine imamo
ogromnu mrežu poljskih putova, s prilično neodgovornim
ponašanjem pojedinaca prilikom obrade parcela, kao i velikim brojem uzurpacija javne
površine, - odlučili smo dati
izraditi katastar poljskih putova. Na taj ćemo način dobiti
pravo stanje vlasništva i širina
putova, pa će i komunalnom
redaru biti lakše sankcionirati
prekršitelje.

U svibnju ove godine
završeni su radovi na dogradnji, adaptaciji i obnovi
dotadašnje svlačionice NK
«Orač» Petrijanec. Ovaj zahvat
je točka na «i» izgradnje cijelog sportsko-školskog kompleksa u Petrijancu, u kojem
su osim starog i novog dijela
škole, školsko športske dvorane, starijeg i novog dijela
vrtića, asfaltiranih igrališta za
rukomet i košarku, odbojke
na pijesku, atletske staze, od
ranije postojećeg nogometnog
terena, dvaju rasvijetljenih
teniskih terena, prilazne ceste i

velikog parkirališta – vrhunske
sportske svlačionice, prateći
prostori, klupska trofejna sala,
teretana i sportski kafić. Radi
se o sadržajima važnim za sve
sportaše i rekreativce s područja
naše Općine, koji se na taj način
mogu sportom i rekreacijom
baviti tijekom cijele godine
na otvorenom ili u zatvorenim
prostorima. Vrijednost ove investicije je oko 1.000.000,00
kn, od čega je 600.000,00 kn
općinskih sredstava, a za ostalo
pobrinuo se općinski načelnik
putem mnogih sponzorstava u
obliku materijala i usluga.

Iz «teniske perspektive» pogled na dograđeni i adaptirani
objekt kao dio cjelovitog školsko-sportskog kompleksa – na
raspolaganju svim sportašima i rekreativcima s područja
naše Općine i šire

POTPUNA FUNCIONALNOST
ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE
Školsko sportska dvorana
pokazala se kao pun pogodak.
Naime, osim nastave i izvannastavnih aktivnosti u okviru
Osnovne škole u dvorani su za
sportaše i rekreativce popunjeni svi termini. Pa je tako dvorana popunjena od ponedjeljka
do petka od 17.00 do 23.00 sata.
Subotom je u dvorani takozvana «škola nogometa» za djecu
od prvog do četvrtog razreda. U
dvorani nadalje treniraju i mali
nogometaši iz Općine Voća
Donja, svoje drugoligaške
utakmice igraju rukometaši iz

Trnovca, košarkaši iz Vinice, a
čak su trenirali i slovenski rukometni prvoligaši iz Ormoža.
Nadalje, tijekom zimskih
mjeseci igraju se turniri u
malom nogometu; upravo je
u tijeku turnir šesnaest ekipa
županijskog ranga, a za konac
siječnja i početak veljače
slijedeće godine pripremamo
već tradicionalno prvenstvo
u malom nogometu za «kvartovske ekipe» s područja naše
Općine. U dvorani će i ove
godine na Štefanje biti božićni
koncert.
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DOGRAĐEN DJEČJI VRTIĆ
Ove godine završili smo
dogradnju zgrade dječjeg
vrtića u Petrijancu. Da podsjetimo: Naš dječji vrtić, prvi
objekt za predškolski odgoj
na našem području, izgradili
smo 2001. godine. Tadašnjih
220 m² bilo je nekoliko godina
dovoljno za smještaj sedamdesetak mališana. Međutim,
već 2007. godine interes
roditelja za smještaj djece u
vrtiću prerastao je smještajne
mogućnosti, pa je donijeta
odluka o dogradnji. Nakon
projektiranja i provedene procedure javne nabave u rujnu
mjesecu 2008. počeli smo s
dogradnjom. U svibnju ove godine u potpunosti su završeni
svi građevinski radovi i opremanje, pa je dograđeni dio
vrtića na svečani način, zajedno sa potpuno obnovljenim
dotadašnjim dijelom vrtića,
predan na korištenje. Radi se
o dogradnji novih 280 m², s
potpuno novom kuhinjom i
pratećim prostorima za djecu
i osoblje i s dvije natkrivene
terase. I dogradnja vrtića je
jedinstvena po svojoj ljepoti i funkcionalnosti, s puno
prostora i prirodnog dnevnog
svjetla, tako da djeca i odgajatelji sada uživaju u vrhun-

skom komforu. Sada dakle
raspolažemo s ukupno 500 m²
zatvorene površine, s oko 100
m² natkrivenih terasa i velikim
ograđenim dvorištem s dječjim
igračkama i pomagalima. Ova
površina vrtića omogućuje
smještaj 150-ak djece u punom
svakodnevnom deset satnom
programu. U ovom trenutku
vrtić pohađa stotinjak djece,
što znači da imamo dovoljno
prostora za duže razdoblje i
jedna smo od rijetkih sredina u
kojoj za smještaj djece u vrtić
nema liste čekanja. Cijena
dogradnje iznosi sveukupno
2.700.000,00 kn, od čega je
18,5 % sredstava Ministarstva
regionalnog razvitka, 10,4 %
sredstava Ministarstva poljoprivrede – ruralni razvoj, i
3,7 % županijskih sredstava.
Ostalih 67,4 % su sredstva
Općine Petrijanec.
Podsjećamo također da
Općina sufinancira i cijenu
smještaja djece u vrtiću s
otprilike 55% troškova, za
što se godišnje u općinskom
proračunu
osigurava
oko 700.000,00 kn, kao i
četrdesetak tisuća kuna za
provedbu predškolskog programa dvije godine prije polaska u školu za djecu koja

Ručak za dječicu može početi!

Detalj iz unutrašnjosti vrtića, u kojem mališani već više od
pola godine uživaju u punom komforu
inače ne polaze vrtić. Uspjeh
ovog poduhvata je tim veći
što je ovo bila jedna od vrlo

rijetkih investicija te vrste i
veličine na području cijele
sjeverozapadne Hrvatske.

OSIGURANJE USJEVA
Sve nestabilnije vremenske prilike kod nas i u
svijetu, česte elementarne
nepogode i velike štete na
poljoprivrednim usjevima
ponukale su vodstvo naše
Općine da pokuša pomoći
poljoprivrednicima u prevladavanju šteta. Stoga je
s osiguravajućom kućom
«Croatia osiguranje» dogovoren model suradnje na
osiguranju
poljoprivrednih usjeva i nasada. Po tom
smo modelu svakom poljoprivrednom domaćinstvu
sufinancirali premiju osiguranja usjeva i nasada sa
50 %, a za drugu polovicu
pronašli druge izvore, (Ministarstvo i Županija) tako da
je polica osiguranja za korisnike s područja naše Općine
bila u potpunosti besplatna.
Ove smo godine sufinancirali premije osiguranja za
preko 300 domaćinstava,
koja su sklopila policu sa
«Croatia osiguranjem» i
to iznosom od 350.000,00

kn iz općinskog proračuna.
Koristi od osiguranja su
višestruke. Najvažnije je
da se u slučaju elementarne
nepogode dobije povrat barem dijela uloženog novca, a
svi još dobro pamtimo isplate
odšteta na poljoprivrednim
usjevima zbog nevremena u
lipnju 2008. godine.
U Evropskoj uniji, čija
će članica i Hrvatska vrlo
brzo postati, nezamisliva je
bilo kakva ozbiljnija poljoprivredna proizvodnja ako
površine nisu osigurane.
Stoga je dobro privikavati se
na takav način razmišljanja i
djelovanja.
Već sada možemo najaviti da će se uspješni model osiguravanja nastaviti i u
idućoj godini, no najvjerojatnije, zbog cjelokupne gospodarske situacije, više neće
moći biti u potpunosti besplatan za krajnje korisnike,
no o tome ćete na vrijeme biti
informirani.

NAJLJEPŠE UREĐENE
OKUĆNICE

Kao i prethodnih godina, i ove smo godine odabrali
najuređeniji cvjetnjak, balkon ili okućnicu. Članovi prosudbene komisije bili su predsjednici Vijeća mjesnih odbora,
koji su među predloženim fotografijama odabrali najljepše
u svakom naselju, a potom i tri najljepše na području cijele Općine. Donosimo Zapisnik povjerenstva i fotografije
najuređenijih okućnica.
ZAPI S N I K
povjerenstva za odabir najljepše uređenog cvjetnjaka,
balkona i okućnice
Općinski načelnik donio je Odluku o odabiru najljepše
uređenog cvjetnjaka, balkona i okućnice obiteljske kuće ili
poslovnog objekta. U tu svrhu imenovano je povjerenstvo u
slijedećem sastavu :
- Petrijanec : Tomica Klaneček
- Majerje : Ivan Prepelić
- Nova Ves : Zdenko Košić
- Družbinec : Zdravko Cupar
- Strmec : Mladen Golubić
- Zelendvor : Bojan Kiđemet.
Zapisničar : Biserka Vukešin
Povjerenstvo je temeljem fotografija napravljenih tijekom mjeseca kolovoza donijelo slijedeći zaključak :
- Prvo mjesto za najljepše uređeni cvjetnjak, balkon i
okućnicu u cijeloj općini dodjeljuje se objektu u Zelendvoru
ulica Lj. Gaja 34 vlasništvo DALIBORKE KANJIR.
- Drugo mjesto se dodjeljuje objektu u Majerju, Radnička
34 vlasništvo MARIJE NOVOSELEC.
- Treće mjesto se dodjeljuje objektu u Družbincu,
Komarska 40 vlasništvo ANDREE MARTINEC .
U pojedinim naseljima najljepše uređeni balkoni, cvjetnjaci i okućnice su na slijedećim objektima :
STRMEC: Kuća u ulici B. Radić br. 133 vlasništvo
LIDIJE LEVANIĆ
DRUŽBINEC: Kuća u Komarskoj ulici br. 40 vlasništvo
ANDREE MARTINEC
ZELENDVOR: Kuća u ulici Lj. Gaja br. 34 vlasništvo
DALIBORKE KANJIR
NOVA VES: Kuća u ulici LJ. Gaja br. 4 vlasništvo DAVORKE HRANIĆ
MAJERJE: Kuća u Radničkoj ulici br. 34 vlasništvo
MARIJE NOVOSELEC
PETRIJANEC: Kuća u ulici V. Nazora br. 152 vlasništvo
MARTE PETEK.
Temeljem svega iznesenog,
povjerenstvo predlaže Općinskom
načelniku da se za prvo, drugo i treće
mjesto na nivou Općine vlasnicima
dodijele prigodne nagrade.
U Petrijancu, 19. listopada
2009.
POVJERENSTVO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tomica Klaneček, v.r.
Ivan Prepelić, v.r.
Zdenko Košić, v.r.
Zdravko Cupar, v.r.
Mladen Golubić, v.r.
Bojan Kiđemet, v.r.

SEKUNDICIJA U PETRIJANCU
Oduvijek se u našem kraju posebno svečano obilježavao
početak rada mladog svećenika – njegova prva sveta misa. Zadnje takovo slavlje bilo je kod nas prije desetak godina, a ove smo
godine imali «reprizu» mlade mise, ili kako se to u crkvenim
krugovima naziva – sekundicija. Naime, mladosmisnik Ivan
Rak služio je prvu svetu misu u Koprivnici. Budući da mu je
majka – Katica Rak, rođena Borak – porijeklom iz Petrijanca,
i da je mladomisnik često dio praznika provodio kod bake i
djeda u Petrijancu, poželio je radost svoje mlade mise podijeliti
i sa našim župljanima. Stoga je u dogovoru s našim župnikom,
vlč. Ivanom Sakačem, 23. kolovoza ove godine u petrijanečkoj
župnoj crkvi prikazao svetu misu, propovijedao i podijelio svima mladomisnički blagoslov. Nakon crkvenog dijela svečanosti
uz zajedničko sudjelovanje rodbine, župe i Općine upriličen je
svečani ručak za stotinjak uzvanika. Danas je vlč. Ivan Rak kapelan u župnoj crkvi sv. Nikole u Varaždinu.

Vlč. Ivan Rak u petrijanečkoj župnoj crkvi

BOŽIĆNI KONCERT
Uz blagdan Božića održan je u našoj sportskoj dvorani
prekrasan božićni koncert. Uz mješoviti pjevački zbor i
župski zbor Mysterion na koncertu su sudjelovali i svi mladi
glazbenici koji žive u našoj Općini ili potječu iz naših krajeva,
a pomogli su im i glazbenici iz drugih sredina. Uvod u glazbu
pružili su nam članovi dramske sekcije KUD-a i članice Eko
udruge prikazavši nam žive jaslice i betlehemsko događanje
neposredno uoči Kristova rođenja. Šestotinjak posjetitelja
koji su ispunili sportsku dvoranu imali su prilike doživjeti
božićnu radost na iznimno kvalitetan i dojmljiv način.

BOŽIĆNI KONCERT SMO ORGANIZIRALI I OVE GODINE!
Pozivamo Vas da u subotu,
26. prosinca u 17.00 sati dođete
u petrijanečku sportsku dvoranu.
Pjevat će vam naš mješoviti zbor
i mladi iz Mysteriona,a svirati
naši domaći glazbenici i njihovi
prijatelji. Nakon koncerta počastit
ćemo vas božićnim kolačima i
domaćom kapljicom.
Radosno vas očekujemo!

