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SRETAN VAM DAN OPĆINE PETRIJANEC
I BLAGDAN SVETOG PETRA I PAVLA!

U lipnju otvorenje Vatrogasno društvenog
doma u Družbincu, rekonstruirane “Butine”
i dograđenog Dječjeg vrtića u Petrijancu
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RIJEČ NAČELNIKA

RIJEČ PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Društvenog doma Nova Ves Petrijanečka, kao i
energetska obnova Sportskog objekta u Novoj
Vesi s uvođenjem grijanja i u taj objekt.

Općinskog vijeća, koje je svojim odlukama
i prihvaćanjem planova načelnika omogućilo da se sve što je napravljeno napravi na
zakonit i transparentan način.

Za kraj možemo najaviti tek nedavno odobrene projekte i nova ulaganja u komunalnu
infrastrukturu na području naše općine, a to su
svakako izgradnja i rekonstrukcija komunalne
infrastrukture na groblju u Petrijancu (sličan
projekt kao i groblje u Novoj Vesi), rekonstrukcija ulice Alojzija Stepinca u Petrijancu (projekt
za koji je također odobreno financiranje ovog
puta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije) te prvu fazu obnove i rekonstrukcije Radničke ulice u Majerju (odobreno
sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja).

Drage mještanke i mještani općine Petrijanec,
na početku želim vam svima, u ime predstavničke i izvršne vlasti Općine Petrijanec, te u svoje
osobno ime, čestitati Dan općine i blagdan svetog Petra i Pavla, uz iskrene čestitke i želju da svi
zajedno pronađemo puno sreće i zadovoljstva i
istinsku kvalitetu života u našoj općini.
Iza nas je još jedna godina za koju vam ne želim pričati o problemima na koje smo nailazili
ili koji nam još dolaze “na naplatu” iz prošlosti.
Želim vam govoriti o sadašnjosti i budućnosti
naše općine. A sadašnjost kaže da se nikada nije
više investiralo ili gradilo i ulagalo na području
naše općine.
Općina Petrijanec trenutno provodi projekte
vrijedne oko 11,5 milijuna kuna što je možda
i jedno od najvećih investicijskih razdoblja u
posljednje vrijeme. Osim toga Općina je prijavila čak 23 projekta prema EU i nacionalnim
fondovima.
Rekonstrukcija vatrogasno - društvenog doma
Družbinec te obnova groblja u Novoj Vesi s izgradnjom čvrstih staza od tlakavaca, obnovom
grobne kuće i obnovnom ograde, nadogradnja
Dječjeg vrtića Petrijanec te rekonstrukcija ceste
i oborinska kanalizacija u Ulici Butina - samo su
neki od projekata i radova koje možete vidjeti
na svakom koraku u svim mjestima naše općine.
Uskoro bi trebala krenuti i energetska obnova

Konačno možemo reći da se u ovoj Općini događaju stvari koje traže naši mještani i koje se
događaju zbog njih. Konačno je svo znanje, sposobnost i trud stavljeno u funkciju svakog našeg
mještana. Sve je stavljeno u funkciju da osmislimo, prijavimo i realiziramo projekte s ciljem što
boljeg standarda života svakoga od nas.
I to činimo. Sve ovo što se događa oko nas potvrda je toga.
U svemu što sam radim kao načelnik u protekle dvije godine, i što ću i dalje raditi, uvijek
se vodim idejom da u što većoj mjeri osiguram
uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih
potreba mještana Općine Petrijanec. Sve vas
pozivam da kada imate potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođite kako bismo zajednički
pokušali riješiti naše probleme i ostvariti naše
planove. Ovdje sam jer ste mi prije dvije godine
vi dali povjerenje da vodim našu općinu. Ovdje
sam zbog vas i dokle god sam na mjestu na koje
ste me izabrali prvi i jedini interes u općini biti
će vaš interes za što boljim životom.

S poštovanjem
Načelnik općine Petrijanec
Željko Posavec, mag.ing.mech.

Poštovani žitelji općine Petrijanec,
Dan općine i župe svetog Petra i Pavla
koje uskoro slavimo prigoda je da vam kao
predsjednik Općinskog vijeća uputim par
prigodnih riječi. Kada smo nakon zadnjih
izbora vašim glasovima osvojili vlast u općini bilo je ne malo ljudi koji su bili sumnjičavi prema tome može li nova i većim
dijelom prilično mlada ekipa voditi općinu.
Mislim da su vas zadnje dvije godine
uvjerile da može i to itekako dobro. Kao što
je načelnik u svom obraćanju pobrojao i
kao što se vidi iz sadržaja cijelog lista, projekti koji su završeni, koji su u tijeku i koji
se planiraju nadmašuju i najoptimističnija
očekivanja. Dokaz je to da se može, kada je
na prvom mjestu lokalnoj vlasti ono za što
je izabrana, za što je odgovorna i što joj je
u zadaći, a ne velika politika kakve smo bili
svjesni nekih godina.
Netko će možda reći da su se poklopile
mnoge okolnosti, naročito što se tiče sredstava iz Europske unije i jednim dijelom je
tome tako. Međutim, da nema predanog
svakodnevnog rada, da nema znanja ta
sredstva bi završila u drugim sredinama, a
ne kod nas. Koliko se predano radi u svim
segmentima govori i činjenica da smo u
proteklih godinu dana održali 9 sjednica

Ovdje ne mogu ne spomenuti, pošto sam
član Općinskog vijeća od osnutka općine,
odnosno od 1993. godine, da u prošlosti
transparentnost rada načelnika nije bila
najveća odlika. Tako su sredinom 2000.-ih
bez znanja Općinskog vijeća iz Varkoma,
zajedničke tvrtke svih općina s područja
bivše Općine Varaždin, povučena značajna
sredstva (preko 2.000.000,00 kuna) predviđena za sanacije u komunalnoj djelatnosti, koja su potrošena nenamjenski u
okviru redovnih troškova proračuna, što
prvenstveno govori o lošem upravljanju
općinom. To je uteg kojeg smo postali
svjesni ove godine i koji će tražiti dodatno
iznalaženje sredstava za namjenu za koju
su bila originalno izdvojena.
Osim toga htio bih spomenuti da usprkos napretku koji je vidljiv, u sljedećih
godinu dvije kao jedan od bitnih ciljeva
našega mandata moramo uvesti više reda
u komunalnom pogledu. Tu prvenstveno
mislim na donošenje novog Pravilnika o
komunalnom redu kojim bismo regulirali
pitanje zagađenja sredine u našoj općini.
Općinsko čelništvo itekako je svjesno da u
općini postoji nekoliko velikih zagađivača,
koji će svoje poslovanje morati prilagoditi
najvišim ekološkim standardima.
Na kraju svim mještankama i mještanima općine u ime Općinskog vijeća, vijećnika i u svoje ime čestitam Dan općine, želim
svako dobro i osobito čestitam svetkovinu
svetog Petra i Pavla, Dan naše župe.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mr. Sc. Martin Evačić
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SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 2018.:

Petrijanec je u samo godinu dana
napravio ogroman iskorak
– U Općini Petrijanec
vidi se ogromni pomak
– složili su svi okupljeni na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Petrijanec održanoj
povodom Dana općine
krajem lipnja prošle
godine. Na velikoj svečanosti u Petrijancu
sudjelovali su i Predrag
Štromar, potpredsjednik hrvatske Vlade i
ministar graditeljstva
i prostornog uređenja,
varaždinski župan Radimir Čačić, saborski
zastupnik Mario Habek
te brojni drugi uzvanici.

ka čijim je zalaganjem
i poletom napravljen
iskorak. Najzaslužniji čovjek za ono što se
događa u općini je naš
načelnik Željko Posavec
– istaknuo je predsjednik Općinskog vijeća
Martin Evačić.
Sam načelnik Željko
Posavec (SDP) zahvalio je mještanima što
su mu ukazali povjerenje istaknuvši pritom
i brojne projekte koji
su pokrenuti u prvoj
godini mandata. Projekt Aglomeracije, dogradnja dječjeg vrtića,

Realizirano je mnoštvo projekata koji će
dodatno podignuti životni standard svih
stanovnika Općine Petrijanec.
– Petrijanec je 20 godina nazadovao i zaostao za sredinama koje
su 80-ih godina bile
iza nas. U samo godinu dana napravljen je
ogromni zaokret i rezultati se vide. U donošenje odluka uključio se
velik broj ljudi i dobro
je što smo za načelnika
izabrali mladog čovje-

rekonstrukcija
Društvenog doma u Družbincu, energetska obnova Društvenog doma
u Novoj Vesi… samo
su dio dogovorenih i
realiziranih projekata
koji će dodatno podignuti životni standard
svih stanovnika Općine
Petrijanec.
– Ujedno je smanje-

na ekonomska cijena
dječjeg vrtića pa će roditelji smještaj djeteta
odsad plaćati 100 kuna
manje, odnosno 500
kuna, a energetski je
obnovljena i Područna škola u Strmcu Podravskom u iznosu od
440.000 kuna. Uveden
je produženi boravak
te je potpisano 37 ugovora o stipendiranju
studenata. U segmentu
zdravstva, obnovljena
je ambulanta – dodao
je Posavec.
Dubravko Bilić, stranački kolega načelnika
Općine Petrijanec i gradonačelnik Ludbrega,
pohvalio je veliki isko-

rak općine u proteklih
godinu dana.
– Očito je da su promjene ponekad dobre i
da donose dobro cijeloj općini. Drago mi da
se Željko dobro snašao
u ulozi načelnika i da
je Općina Petrijanec,
inače bogata i uređena,
puno bržim koracima
grabi ka Europi, a sada
postaje i prepoznatljiva
po svemu dobrom i realiziranom. Vidite što je
napravljeno u godinu
dana, zamislite tek što
će biti u idućem periodu – poručio je Bilić.
Župan Radimir Čačić poručio je pak da je
petrijanečki
načelnik

vrlo ozbiljno i ambiciozno krenuo u svom
mandatu.
- Štoviše, u suradnji
sa Županijom također
je realizirano nekoliko
projekata poput uređenja PŠ Strmec Podravski i zdravstvene ambulante – dodao je župan
Čačić.
Zadovoljstvo nije krio
niti potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar
graditeljstva i prostornog uređenja, Predrag
Štromar.
– Vidi se da su aktivnosti velike i to ne samo
što se tiče komunalne infrastrukture već
i društvene, ali i svega onoga što je dosad
stajalo u Petrijancu ili
se nije odrađivalo kako
treba. U prvih godinu
dana mandata nove općinske vlasti u Petrijanec je stiglo više od tri
milijuna kuna. Vidi se
ogromni pomak u općini Petrijanec. Načelnik je uporan, priprema
projekte, oni su dobri i
prolaze iako na vlasti
nije SDP-ova vlada već
koalicija HDZ-HNS –

poručio je Štromar.
Na kraju svečane
sjednice uručena su i
javna priznanja Općine
Petrijanec. Zahvalnica
Općine uručena je NK
Orač, NK Nova Ves, Vatrogasnoj zajednici Općine Petrijanec, DVD-u
Majerje, DVD-u Strmec
Podravski, tvrtki AGROPROM Patrčević te Stjepanu Golubiću, Rudolfu
Potočnjaku, Zvonku Bedeniku, Nataliji Ivančić i Antunu Novoselcu. Pohvalnice Općine
su pak primili studenti
Mateja Štefinščak, Ber-

nardica Bačan i Petar
Brlek te učenici Karla
Jambriško, Filip Martinec, Leo Simon i Maja

nicu načelniku predao
je Vladimir Milavec.
Prigodni
kulturni
program upotpunili su

Na svečanoj sjednici su uručena i javna
priznanja najzaslužnijim pojedincima i
udrugama.
Klaneček.
Na kraju, u ime UDVDR kluba Petrijanec,
za suradnju i pomoć u
organizaciji aktivnosti
kluba i memorijalnog
turnira “Jovan – Hrženjak – Tenko”, zahval-

Bernardica Bačan, polaznici Dramske družine OŠ Petrijanec, Lana
Domjan i Laura Vukešin, Tamburaški sastav
KUD-a Petrijanec i Ženska vokalna skupina
Erato.
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Štedljiva LED rasvjeta za
veću sigurnost mještana
U prosincu 2018. godine završeni su radovi na
zamjeni starih i dotrajalih tijela javne rasvjete,
modernom i ekološki prihvatljivom LED rasvjetom. U prvoj fazi radovi
su realizirani u Butini i
Ulici Alojzija Stepinca te
dijelom u Dravskoj ulici.
Važnost
projekta
„Energetski učinkovita
i ekološka javna rasvjeta na području Općine
Petrijanec“,
vrijednog
621.000 kuna, prepoznalo je i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije, ocjenivši
ga kao iznimno dobrog
te ga je sufinanciralo s
ukupno 200.000 kuna.
– Nova i modernizira-

na rasvjeta znači uštede
u proračunu. Cilj nam je
što značajniji iznos proračunskih sredstava vratiti našim mještanima
kroz veća sufinanciranja
u školstvu, socijalnih davanja, pomaganja svim
udrugama do daljnjeg
uređenja naše Općine
– pojasnio je načelnik
Općine, SDP-ov Željko
Posavec.
Radovi su trajali tri
mjeseca, a nova LED rasvjeta postavljena je na
svakom rasvjetnom stupu na dionici državne
prometnice D2, odnosno ulicama V. Nazora u
Petrijancu i S. Radića u
Majerju te ulicama bana
Jelačića i M. Krleže te Ze-

Europa za građane – volontiranje nas čini
boljima jer pomažemo drugima, ali i sebi
Općina Petrijanec je
sa svojim partnerima,
slovenskom Općinom
Desternik,
uspješno
provela europski projekt „Volontiranje u vrijeme krize“, koji je financiran kroz program
„Europa za građane“.
Cilj projekta bio je
animiranje
mještana
i njihovo uključivanje

lendvorskoj i Novoveškoj
ulici. Općina je i po ostalim nerazvrstanim cestama nastavila s postavljanjem LED rasvjete, pa
je tako štedljiva rasvjeta postavljena i u Ulici
Andrije Hebranga, ulici
Ante Starčevića i Alojzi-

ja Stepinca u Petrijancu
i u Ulici Matije Gupca u
Majerju, gdje je izvršena i
zamjena novih betonskih
stupova.
Općina je realizacijom
ovoga projekta dobila čak
6,3 kilometara moderne
javne rasvjete.

Sredinom lipnja u Družbincu vrata otvara
novouređeni vatrogasno društveni dom
Ravnomjerno ulaganje u razvoj i podizanje
životnog standarda svih
naselja Općine Petrijanec visoko je na listi prioriteta općinske vlasti i

načelnika Željka Posavca. Upravo je to jedan od
razloga javljanja na natječaj za sufinanciranje
projekta „Unaprjeđenje
komunalnog standarda

– rekonstrukcija vatrogasno društvenog doma
Družbinec“.
Natječaj je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog

u različite volonterske
aktivnosti, u čemu se i
uspjelo, s obzirom da se
odazvalo 75 građana, od
kojih čak 39 s područja
Općine Petrijanec.
- Svijest o važnosti volontiranja kao i
uključenost čim većeg
broja ljudi, posebno u
vrijeme kriznih situacija, potvrda su kulturne

uređenja, a odlukom
ministra Predraga Štromara, Općini Petrijanec
dodijeljeno je 450.000
kuna. Inače, ukupna
vrijednost projekta je
nešto viša od 1.7 milijuna kuna, a financiranje
preostalog dijela Općina je preuzela na sebe tj.
na općinski proračun.
Čim je zatvorena financijska konstrukcija
započeto je s „papirnatim“ dijelom, odnosno,
dobivanjem građevinske dozvole, potvrđivanjem projekta i odabirom izvođača radova.
Obnova i rekonstrukcija
vatrogasno društvenog
doma Družbinec je u punom zamahu, a svečano
otvorenje novoga prostora biti će 16. lipnja.

i civilizacijske razvijenosti neke zajednice.
Potreba za volonterima
raste na dnevnoj bazi,
s obzirom na česte globalne ekonomske krize
kao i prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane ljudskim faktorom.
Velike tragedije sve su
učestalije što naglašava potrebu razvoja
i usavršavanja službi
za pripremu i odgovor
na krizne situacije, što
je slučaj i u Hrvatskoj
– poručili su sudionici
dvodnevnog događanja
vezanog uz ovaj projekt koje je održano u
Petrijancu.
Vrijednost ovoga projekta je 37.000 kuna, a u
cijelosti je financiran
kroz europske fondove.

Dograđeni dječji vrtić smanjit će liste čekanja
U vremenima sve
izraženijih
migracija
mladih ljudi i obitelji u
inozemstvo, jedan od
glavnih preduvjeta njihova ostanka na području Općine Petrijanec je
ulaganje u podizanje
razine kvalitete životnih
uvjeta. Kada se to odnosi na mlade obitelji s
djecom, tada se prvenstveno misli na ulaganja
u podizanje standarda
predškolskog i osnovnoškolskog odgoja.
Upravo iz tog razloga Općina Petrijanec se
krajem ožujka 2018. godine javila na javni poziv
„Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ kojeg je raspisalo
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku.

- Ponosni smo i zadovoljni što je Ministarstvo
prepoznalo
važnost
našeg projekta dogradnje Dječjeg vrtića da bi
se smanjile liste čekanja. Važno nam je da
svako dijete ima svoje
mjesto u dječjem vrtiću
– ističe načelnik Željko
Posavec.
Ukupna
vrijednost
projekta je 3,3 miliju-

na kuna, a Ministarstvo
radove sufinancira s
1.467.000 kuna.
- Na predškolski i rani
odgoj, odnosno sufinanciranje troškova vrtića i
asistenta u vrtiću izdvojili smo 1,1 milijun kuna.
Riječ je o novcu koji je
osiguran za potrebe
smještaja oko 125 djece – podsjeća načelnik
Općine Petrijanec.
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Općini Petrijanec
RH darovala objekt

Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec i ministar državne
imovine Goran Marić
potpisali su ugovor o
darovanju, kojim Ministarstvo Općini Petrijanec daruje prostor.
Riječ je o građevini
koja je kao dio nekadašnjeg vlastelinstva
„Zelendvor“
grofova
Bombelles, služila u
gospodarske
svrhe,
a izgrađena je u prvoj
polovici 19. stoljeća.
Građevina i pripadajući
prostor dvorišta nalaze
se unutar granica kulturnog dobra „Grobna
kapela
Bombelles“,
zaštićenog i upisanog
u Registar zaštićenih
kulturnih dobara Republike Hrvatske. Kako je
objekt u lošem stanju
Općina Petrijanec je
u lipnju 2017. godine
podnijela zahtjev za
dodjelom građevine,
za sanaciju i uređenje
prostora za društvene
sadržaje. Inače, Općina Petrijanec nije vlasnik niti jedne zemljišne čestice na području
Mjesnog odbora Zelendvor pa bi u ovom
darovanom
objektu
bio smješten centar
za društvene potrebe
mještana.
Donesena je odluka
o darovanju zemljišta
čestice č.k.br. 396 k.o.
Nova Ves Petrijanečka
te će u narednim tjednima biti potpisan Ugovor o darovanju zemljišta s Ministarstvom
državne imovine. Radi
se o čestici koja je susjedna groblju u Novoj
Vesi jer se razmišlja o
mogućem proširenju
groblja i osiguravanju
boljih uvjeta za groblje.
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Obnovljena cesta u Strmcu Podravskom

Općina
Petrijanec jedan
od devet partnera
na projektu
„eRačun“
Općina Petrijanec
je kao jedan od partnera sudjelovala na
radionici u sklopu
koje su predstavljeni
ključni rezultati projekta
Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta i Partnera Instrumenata
za povezivanje Europe (CEF) „eRačun za
tijela javne vlasti RH“.
Riječ je o projektu
u kojem su osim Općine Petrijanec sudjelovali još IN2, FINA,
Zagrebačka županija,
Bjelovarsko-bilogorska županija, Istarska županija, Općina
Kamanje, Vodovod i
kanalizacije Split te
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Cilj projekta usmjeren je prema
promociji i ubrzanju
primjene eRačuna u
Hrvatskoj između tijela javne vlasti, javnih
i privatnih poduzeća,
poboljšanju postojećeg tehničkog i organizacijskog okruženja
za razmjenu elektroničkih računa.
Predstavljeni
su
rezultati kao i značenje uvođenja eRačuna u postupke javne
nabave kao i budući
zakonodavni okvir za
razmjenu eRačuna,
model razmjene, informacije o europskoj
normi te važne stavke
za informacijske posrednike i druge sudionike u procesu javne
nabave.
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Oko 1,8 kilometara ceste u
Strmcu Podravskom dobilo je
novi asfaltni tepih. Riječ je o projektu vrijednom 520.000 kuna koji
je u stopostotnom iznosu financiran sredstvima Županijske uprave za ceste (ŽUC).
– Moram izraziti zadovoljstvo
suradnjom s Varaždinskom županijom, odnosno ŽUC-om, jer
ovo je već drugi veći projekt koji
smo odradili, uz semafore u Novoj Vesi. Odradili smo i nekoliko

Projekt „Zaželi“ za bolji život dvije
ugrožene društvene skupine
Općina
Petrijanec
aktivno se uključila u
provedbu projekta „Zaželi – pomoć u zajednici
za starije osobe“. Riječ
je o projektu od kojega
šira zajednica ima dvostruku korist. Naime,
programom „Zaželi“ se
kroz niz mjera i aktivnosti žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada zapošljavaju
na poslovima skrbi o
starijim osobama i osobama koje ovise o tuđoj
pomoći i njezi.
Kroz projektne aktivnosti koje provodi
Općina Petrijanec čak
je 10 žena s područja

općine, od čega devet
žena starijih od 50 godina, prošlo posebnu
edukaciju za poslove
gerontodomaćica. Osposobljavanje je provelo Pučko otvoreno
učilište u Čakovcu čiji
je program edukacije
gerontodomaćica odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje
u e-radnu knjižicu.
- Potrebno je naglasiti važnost ovoga projekta za Općinu s obzirom da se njegovim
provođenjem izravno
djeluje na poboljšanje
stanja čak dvije, ina-

če ugrožene društvene
skupine. Žene starije
od 50 godina, koje su
se uključile u provedbu, aktivno će se vratiti
na tržište rada s novim
vještinama i znanjima,
a skrb koju će pružati starijim i potrebitim
korisnicima značajno
će podići njihovu kvalitetu života i smanjiti
socijalnu isključenost
– zadovoljno je poručio načelnik Željko
Posavec.
Vrijednost projekta
je 2,18 milijuna kuna, a
u cjelokupnom iznosu
se financira iz Europskog socijalnog fonda.

manjih zahvata, kao što je postavljanje semafora koji označuju školu u Strmcu, a imali smo i investicijskih zahvata održavanja preko
ŽUC-a. Vjerujem da će se dobra
suradnja nastaviti i u budućnosti rekao je načelnik Željko Posavec.
Novim asfaltnim tepihom mještani Strmca Podravskog riješili
su se problema dotrajale prometnice prepune rupa, koja je u velikoj mjeri ugrožavala sigurnost
svih sudionika u prometu.

Nastavak radova na
vodovodnoj mreži

Za energetsku obnovu DD u
Novoj Vesi 314.000 kuna
Općina je aktivno
uključena u sve javne pozive Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, a koji
se odnose na projekte
energetske obnove javnih zgrada. Riječ je o
javnim pozivima kojima
se osiguravaju bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, a posljednji
uspješno prijavljeni projekt je „Energetska obnova zgrade Društvenog doma Nova Ves“.
Ukupna vrijednost projekta je 731.000 kuna, a
Općini Petrijanec dodijeljeno je bespovratnih
314.000 kuna.
– Obnova Društvenog doma u Novoj Vesi
dokaz je da se ravnomjerno ulaže u sve dijelove Općine. Marljivi

ljudi u ovom mjestu
zaslužili su imati reprezentativan objekt, a nakon energetske obnove, zgrada Društvenog
doma bit će na ponos
svih mještana – poručio
je načelnik Posavec.
Provedbom
mjera energetske obnove
ostvarit će se smanjenje godišnje potrošnje
energije za 46,96 posto, smanjenje potrošnje toplinske energije
za grijanje za 75,88
posto, kao i smanjenje
emisije ugljikovog-dioksida (CO2) za 45,64 posto. Aktivnosti promocije i vidljivosti podići će
svijest korisnika zgrade
kao i drugih mještana o
učinkovitijem korištenju
energije i prednostima
povećanja energetske
učinkovitosti.

U suradnji s varaždinskim Varkomom realizirano je nekoliko
projekata na izgradnji
vodoopskrbne
mreže
i kanalizacijskih priključaka. Izgrađena je
vodovodna mreža u
Petrijancu na odvojku Zelendvorske ulice,
duljine oko 115 metara, a vrijednost radova
iznosila je 63.000 kuna.
Radilo se i u Majerju
u Vrtnoj ulici, gdje je
postavljena vodovodna mreža u duljini 420
metara, za što je utrošeno oko 142.000 kuna.
Dodatni novac je osiguran za postavljanje 30
metara vodovoda u Vidovićevoj ulici u Strmcu (18.000 kuna), kao i
za 70 metara vodoopskrbne mreže u Dravskoj ulici u Petrijancu
(28.000 kuna).
- Do sada kućanstva
u ovim dijelovima naselja, nažalost, nisu imala
mogućnost
priključka na vodovod. Svjesni
problema uhvatili smo
se njegovog rješavanja
jer to dugujemo našim

mještanima. Bez obzira u kojem dijelu Općine Petrijanec žive, svi
mještani trebaju imati
jednake uvjete za život.
U planu imamo produženje mreže i u ostalim naseljima, u kojima

se proširuje stambena
zona – rekao je načelnik
Željko Posavec.
Dolazak u Petrijanec direktora Varkoma, Željka Bunića, bila
je prilika i za obilazak
radova u Ulici Butina,
gdje je dovršena gradnja kanalizacijskih priključaka, u projektu vrijednom više od 235.000
kuna.
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LOKALITET KOMAR:

Uskoro
besplatni
internet
na javnim
mjestima
I Općina Petrijanec
omogućit će svojim
mještanima i posjetiteljima besplatan pristup bežičnom internetu (Wi-Fi) na javnim
prostorima. Riječ je
o projektu „WiFi4EU“
koji je namijenjen građanima EU, a odnosi
se na javne prostore
kao što su parkovi,
trgovi, javne zgrade,
knjižnice i zdravstvene ustanove.
Općina Petrijanec
je jedna od 224 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, koje
su prošle na prijavi
projekta. Za potrebe
nabavke opreme i instalacije
pristupnih
točaka, Općina je
dobila 111.000 kuna,
te se obvezala da će
tijekom najmanje tri
godine snositi troškove povezivosti, odnosno pretplate na Internet, kao i održavanja i
upotrebe opreme.
- Usmjerenost na
fondove
Europske
unije jedan je od načina da dovedemo
velike investicije u
našu Općinu, ali i da
uz pomoć ovakvih
projekata povećamo
životni standard naših
mještana – poručio je
Željko Posavec.

Među stoljećima starim
nalazima sakrila se i jedna
neobična – staklena boca
Arheološka istraživanja na lokalitetu Komar ponudila su sasvim
neočekivana uzbuđenja. Naime, u arheološkom projektu čiji je
nositelj Općina Petrijanec, a kojeg s 30.000
kuna sufinancira Ministarstvo kulture, među
stoljećima stare nalaze „podmetnuo“ se i
jedan nešto mlađi, ali
ništa manje zanimljiv
stakleni nalaz. Riječ je
o staklenoj boci koja
krije zanimljivu priču o još zanimljivijem
piću…
- Često lokalitet
iznenadi pa moraš priznati da nemaš pojma
što si iskopao. Tako je
bilo s ovim staklenim
nalazom. Nakon razmišljanja,
istraživanja i konzultacija, odgovor se jednostavno
nametnuo. To je boca
za – Šabeso – rekla je
arheologinja Martina

Matijaško.
Šabeso je prvo potpuno umjetno proizvedeno bezalkoholno i
gazirano piće koje je na
našim prostorima bilo
popularno između dva
svjetska rata.

Šabeso je prvo
potpuno umjetno
proizvedeno
bezalkoholno i
gazirano piće koje
se proizvodilo od
mliječne kiseline,
boja, šećera s
dodatkom soda
vode.
Proizvodnja Šabesa
započela je 1910. godine u Njemačkoj. Punio
se u boce od debelog
stakla čiji je vrat bio
stisnut, a u njemu je
stajala staklena kuglica. Kod punjenja bi pri-

tisak potisnuo kuglicu
u grlo i tako se boca
hermetički zatvorila.
Kada se boca otvarala
trebalo je kuglicu potisnuti prema dolje, a
ona bi upala u stisnuti
dio vrata i tamo ostala. Ovakav način zatvaranja boce je 1872.
godine izumio Englez
Hiram Codd, a popularni naziv za takvu vrstu
boce je „kliker boca“.
Lokalitet
Komar
je istraživan da bi se
utvrdio njegov karakter pošto se u pričanjima mještana spominje
da je ondje postojao
samostan, a određeni
povijesni izvori daju
naslutiti
postojanje
renesansnog kaštela s
kasnijim pregradnjama. U istraživanjima su
otkriveni brojni arheološki nalazi koji za sada
mogu datirati u razdoblje od kraja 15. pa do
20. stoljeća.

I Petrijanec se uključio u program podjele
humanitarnih paketa najpotrebitijima

Općina Petrijanec bila je dio programa podjele humanitarnih paketa pomoći financiranih iz sredstava
Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD), a odobrenog od
strane Ministarstva za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Podjela je započela početkom prosinca 2018. godine i to na području
općina Petrijanec, Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Sveti
Ilija, Sračinec, Trnovec, Vidovec i Vinica te Grada Varaždina.
Humanitarne pakete hrane i higije-

ne primilo je 1900 najpotrebitijih korisnika koji su primatelji zajamčene
minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Varaždin. Paketi su prilagođeni dobi primatelja i to za djecu
do četiri godine starosti, djecu od pet
do 15 godina i odrasle osobe, a popis korisnika FEAD paketa dostavilo
je Društvo crvenog križa Varaždinske Županije.
Ukupna vrijednost podijeljenih paketa je oko 500.000 kuna, dok je za
projekt koji se provodio u četiri županije osigurano više od 5 milijuna kuna.

Više od pola milijuna kuna za groblje u
Novoj Vesi, obnovljena i grobna kuća
U Novoj Vesi realizirana je još jedna velika investicija. Riječ je o
obnovi groblja u radovima vrijednima 561.000
kuna. Rekonstruirana je
ograda s novo posađenim tujama kao i izgrađena staza od tlakavaca.
- To je samo dio zahvata na groblju u Novoj
Vesi. Naime, obnovljena
je i grobna kuća na kojoj

su zamijenjeni prozori,
uvedena klimatizacija s
grijanjem i hlađenjem,
obnovljen sanitarni čvor,
postavljene nove podne keramičke pločice i
obojena ovojnica pročelja zgrade. Na taj način
podiže se standard i infrastruktura koja će biti
pripremljena za ono što
slijedi u drugoj fazi, odnosno, rješavanje imo-

vinsko-pravnih odnosa
na susjednoj parceli koja
je u vlasništvu Republike Hrvatske, a sve u cilju
dodatnih ulaganja u groblje u Novoj Vesi – poručio je općinski načelnik
Posavec.
Treba svakako istaknuti da mještani Općine Petrijanec plaćaju
najmanju grobnu naknadu od svih komunalnih

tvrtki u županiji, ali unatoč tome nakon obavljenih radova imaju uređenije i ljepše groblje.
- Više neće biti blata
na groblju, a formiranjem novih staza okolo
istočne, zapadne i južne
strane dobiva se bolja
povezanost sa svim dijelovima groblja. Također
smo uredili u potpunosti
katastar groblja – potvrdio je načelnik.
Osim na groblju u Novoj Vesi planiraju se i radovi na uređenju groblja
u Petrijancu, a projekt
je prijavljen na mjeru
7.4.1. LAG-a „Sjeverozapad“ i odobren od strane Agencije za plaćanje
u poljoprivredi u iznosu
od 252.000,00 kn. Planirani su jednaki zahvati
kao i na groblju u Novoj
Vesi (postavljanje dviju čvrstih staza, obnova grobne kuće, obnova
ograde).
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Recikliraj i profitiraj
– otpad nije smeće
Općina Petrijanec je u
partnerstvu s Općinom
Martijanec
uspješno
prošla prijavu projekta
„Recikliraj i profitiraj –
izobrazno-informativne
aktivnosti o održivom
gospodarenju otpadom“.
Riječ je o projektu koji
uključuje niz informativnih i edukativnih aktivnosti koje za cilj imaju
podizanje razine svijesti
o važnosti odgovornog
postupanja s komunalnim otpadom.
Vrijednost projekta je
565.000 kuna, od čega
općine dobivaju bespo-

vratnih 85 posto vrijednosti, što je iznos veći od
480.000 kuna.
Taj će se novac iskoristiti na edukaciju o
načinima sprječavanja
nastanka nepotrebnog
otpada, odnosno, kako
se pravilnim odvajanjem
otpada u kućanstvima,
kućnim kompostiranjem
i ponovnom uporabom
predmeta, može znatno
smanjiti količina otpada
koji se u konačnici zbrinjava na odlagalištima.
- Cilj projekta je podizanje svijesti javnosti
o održivom gospodare-

nju otpadom kako bi se
doprinijelo pozitivnim
promjenama u sustavu
gospodarenja otpadom.
Odvajanjem otpada i
njegovim recikliranjem
u velikoj mjeri sprječavamo nepotrebni otpad,
čuvamo prirodne resurse
i čuvamo okoliš - ista-

knuo je načelnik Željko
Posavec.
Ugovor o dodjeli sredstava potpisali su Tomislav Ćorić, ministar
zaštite okoliša i energetike i Dubravko Ponoš,
direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

Energetska obnova zgrade
Sportskog centra u Novoj Vesi
Umirovljenicima
isplaćene
božićnice i
uskrsnice

Općina Petrijanec
ne zaboravlja na svoje umirovljenike, te su
još jednom osigurana
sredstva u općinskom
proračunu za isplatu
prigodnih jednokratnih novčanih potpora
povodom božićnih i
uskršnjih blagdana.
Pravo na jednokratne prigodne isplate
ostvarili su svi umirovljenici čije mirovine ne
prelaze iznos od 1500
kuna. Za isplatu popularnih umirovljeničkih
božićnica i uskrsnica,
Općina je osigurala
iznos od 36.000 kuna.

Još jedan projekt koji
će se sufinancirati novcem iz EU fondova su
radovi na energetskoj
obnovi zgrade Sportskog centra Nova Ves.
Vrijednost radova je

635.000 kuna, a kroz
Europski fond za regionalni razvoj dobiveno je
340.000 kuna.
Radovi
na
zgradi Sportskog centra u
Novoj Vesi uključu-

ju ugradnju kvalitetne
PVC stolarije, izvedbu termo fasade ETICS
sustavom,
toplinsku
izolaciju kosog krova,
ugradnju novog visokoučinkovitog kotla na
pelete te novih grijaćih
tijela s termostatskim
ventilima.
Zamijenit
će se, također, dotrajala rasvjetna tijela novom LED tehnologijom
te će se uvesti sustav
daljinskog očitanja potrošnje energije i vode,
kao i kontrolnih mjerila
energenata i vode.
Provedbom projekta
ostvarit će se smanjenje godišnje potrošnje
energije od čak 78,08
posto, a godišnja potrošnja toplinske energije za grijanje smanjit
će se za 68,03 posto te
će zgrada iz energetskog razreda D prijeći u
energetski razred B.

Ulica Butina uskoro u novom ruhu
U tijeku su radovi na
uređenju Ulice Butina
u naselju Petrijanec, u
projektu koji je odobren
iz mjere 7.2.2. „Ulaganja
u građenje nerazvrstanih cesta“. Provedbom
mjere rekonstruirat će
se ulica koja je od velike važnosti za Općinu, ujedno i jedna od
najprometnijih.
Naime, radi se o području koje spaja središnji općinski trg s
mjesnim grobljem te
povezuje stomatološku
ambulantu, vatrogasni
i društveni dom, kao i
crkvu i pastoralni centar. S obzirom na veliku
koncentraciju stanovništva na tom području,
realizacijom radova nastoji se osigurati sigurnost u prometu i pružiti
bolji uvjeti mještanima.
Naime, ukupna vrijednost projekta je
1.816 milijuna kuna, a
kroz europske fondove
Općina je uspjela osigurati čak 1,75 milijuna
kuna. Tako će se iz proračuna Općine Petrijanec za dovršetak radova

trebati dodati tek nešto
više od 66.000 kuna.
- To je samo još jedna
u nizu mjera na području Općine Petrijanec
kojom se nastoje iskoristiti sredstva Europske unije za realizaciju
projekata, a posljedično i smanjiti depopulacija naselja kao i povećati životni standard
stanovnika. Nova prometnica će podignuti razinu komunalne
opremljenosti koja je
preduvjet za daljnji razvoj i napredak našeg
područja.
Rješavanje
odvodnje
oborinskih
voda je vrlo važan dio
ovog projekta kao i postavljanje
cestovnih
rubnika i izvedba rigola, a to najbolje znaju
i mještani Ulice Butina
- istaknuo je načelnik
Posavec.
S obzirom na to da
su već ranije izvedeni
radovi na gradnji kanalizacijskih priključaka i postavljanju LED
rasvjete, Ulica Butina
uskoro će zasjati u potpuno novom ruhu.
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Uz studente, stipendije prvi puta dodijeljene
i nadarenim srednjoškolcima!
Načelnik Općine Petrijanec, SDP-ov Željko
Posavec, sa studentima
i srednjoškolcima je u
prosincu 2018. potpisao

Trkači svjetske utrke Peace Run baklju
mira donijeli u Osnovnu školu Petrijanec
Pod parolom „Yours
is the first step“ ili „Tvoj
je prvi korak“, u Osnovnu školu Petrijanec
prošle su godine utrčali trkači mira. Sudionici utrke „Peace run“,
različitih vjera i nacija
nose baklju mira diljem
Europe, prenoseći njome poruke koje nas uče
ljubavi i toleranciji, a
na kojima počiva i odgojno-obrazovno djelovanje OŠ Petrijanec.
Škola je, podsjećamo,
ujedno i članica međunarodnog Erasmus
projekta „No place for
hate“ - „Nema mjesta
mržnji“. Ovo je bila

prva škola koju su trkači mira posjetili od prelaska hrvatske granice,
a događaj je okupio u
zajedništvu sve njezine
učenike i djelatnike koji
su za dolazak posebnih
gostiju pripremili transparente s porukama
mira i prigodni program kojim su prezentirali kulturu i običaje
petrijanečkog
kraja.
Riječima dobrodošlice
goste su pozdravili načelnik Općine Petrijanec, Željko Posavec, te
u ime ravnateljice škole, Valerije Paljak, njezina zamjenica, Marija
Vidaček. Kroz zajednič-

ku pjesmu, igru, lijepe
riječi, fotografiranje i
trčanje s bakljom, vrijeme je proteklo baš kako
i treba - u radosti, prihvaćanju različitosti i
zajedništvu. Jezici nisu
bili prepreka, jer osmje-

hom su se sporazumjeli
svi sudionici ovog susreta za pamćenje. U OŠ
Petrijanec neće se još
dugo zaboraviti ovo, po
mnogočemu toplo jutro, posvećeno miru u
cijelom svijetu.

Osnovce na klupama dočekao školski pribor za poželjeti
U općini Petrijanec osnovce su na početku školske godine 2018./2019., na stolu dočekale nove
bilježnice, kajdanke, pisanke te geometrijski pribor
- olovke i gumice. Općina je kupila i likovne mape
za sve učenike. Rezultat je to inicijative općinskog
načelnika, Željka Posavca, koji je kupnjom školskih
bilježnica i školskog pribora želio olakšati izdatke
roditeljima za cijelu školsku godinu. Tako su nove
bilježnice, osim učenika Osnovne škole u Petrijancu, dočekale i učenike Područnih škola Nova Ves
te Strmec Podravski. Za ovu je inicijativu iz općinskog proračuna općine Petrijanec izdvojen kompletan iznos.
- Općina je prvi put izdvojila sredstva za bilježnice u školskoj godini 2017./2018, i to će ubudu-

će biti praksa za svaku narednu. Lani smo odlučili
roditeljima dodatno smanjiti izdatke uključivanjem
u nabavku likovnih mapa i geometrijskog pribora –
naglašava Željko Posavec.
Ovo je još jedna pozitivna mjera kojom je Općina
olakšala žiteljima školovanje svoje djece. Podsjećamo, od jeseni se krenulo ponovno s produženim
boravkom, što je također bila inicijativa Općine još
prethodne školske godine. Program produženog
boravka omogućuje učenicima redovitost u pisanju
domaće zadaće, ponavljanje i uvježbavanje nastavnog gradiva prema nastavnom planu i programu za pojedini mjesec, te zadovoljavanje osobnih
interesa i razvijanje vještina kroz individualni i grupni rad.

stipendija barem djelomično umanjiti njihove troškove – ističe
Posavec te dodaje da je
stipendiju za nadarene

Obrazovanje je dugotrajni proces koji
zahtijeva mnogo rada i odricanja, a
stipendije su nagrade za zalaganje i
dodatna motivacija u školovanju.
ugovore o dodjeli stipendija za tekuću akademsku i školsku godinu. Uz već uobičajene
stipendije za studente,
Općina ih je po prvi
puta dodijelila nadarenim učenicima srednjih
škola.
– Danas svi želimo
našoj djeci pružiti najbolje i najviše što možemo kada je u pitanju obrazovanje. No, troškovi
su sve veći i stoga smo
odlučili da osim studenata stipendiramo i nadarene učenike srednjih
škola. Ulaganje u znanje
je najbolje ulaganje. Često rad nadarene djece
znači i veće troškove za
roditelje, tako da će ova

srednjoškolce primilo
čak devetnaest učenica
i učenika.
Oni u ovoj školskoj
godini primaju stipen-

diju u iznosu od 200
kuna mjesečno, dok
studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem
na području Varaždinske županije dobivaju
300 kuna mjesečno. Polaznici visokih učilišta
sa sjedištem na području Međimurja dobivaju
350 kuna, dok oni koji
studiraju izvan spomenutih županija, ili u
stranoj državi, dobivaju
600 kuna. Srednjoškolci
će stipendije primati do
30. lipnja, a studenti do
1. listopada ove godine.
- Obrazovanje je du-

gotrajni proces koji
zahtijeva mnogo rada,
odricanja i neizostavno je spomenuti financijska sredstva koja su
osnovni pokretač školovanja. Stoga me raduje da Općina Petrijanec
kao i njen načelnik pomažu i podupiru obrazovanje. Stipendiju za
izvrsnost gledam kao
nagradu za svoje zalaganje na fakultetu i
dodatnu motivaciju u
radu – poručuje Mateja Žnidarić, studentica
mariborskog Fakulteta
za zdravstvene vede.

Glomazni otpad i usluga mobilnog reciklažnog dvorišta
Općina Petrijanec je
u suradnji s tvrtkom Čistoća, u dvorištu Općine osigurala kontejnere
za prikupljanje glomaznog otpada. Svaki korisnik Čistoće koji uredno ima plaćene račune,
može svoj glomazni
otpad zbrinuti svakim
radnim danom od 8 do
16 sati.
Druga
mogućnost

koja se nudi stanovnicima Općine Petrijanec
je odvoz glomaznog
otpada po pozivu. Potrebno je tek kontaktirati Čistoću na broj telefona 042/212-996 ili doći
osobno na adresu sjedišta komunalnog poduzeća u Ulici Ognjena
Price 13 u Varaždinu,
a tvrtka će o vlastitom
trošku doći na adresu

korisnika i zbrinuti glomazni otpad. Najveća
zapremnina glomaznog
komunalnog
otpada
koju korisnik po jednom
prijevozu može predati
iznosi 2 kubna metra.
Općina je osigurala svojim mještanima,
također, i uslugu sakupljanja problematičnog
otpada, čije je razvrstavanje i prikupljanje

obvezno putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Na području Općine određeno je sedam
lokacija na koje dolazi
mobilno reciklažno dvorište. Odlaganje otpada
je potpuno besplatno, a
datumske termine dolaska mobilnog reciklažnog dvorišta pratite na
internetskim stranicama Općine Petrijanec.

16

PETRIJANEČKI OPĆINSKI LIST

PETRIJANEČKI OPĆINSKI LIST

Božićni koncert uvijek svečan i poseban

Noveščani proslavili blagdan
sv. Katarine Aleksandrijske

Baš kao i svake godine, 25. studenoga, u
Novoj Vesi Petrijanečkoj
održano je tradicionalno
proštenje o spomendanu
svete Katarine Aleksandrijske. Po ovoj svetici
ime nosi i lijepa kapela
izgrađena u centru mjesta, koja je blagoslovljena davne 1663. godine po rukama biskupa
Petra Petričića. Nakon
jutarnjih misnih slavlja
predvođenih domaćim
župnikom Ivanom Sakačom, slijedio je bogat
program obilježavanja
imendana sv. Katarine
Aleksandrijske. U njemu
su sudjelovali članovi
brojnih udruga koji su u
maloj dvorani Društve-

nog doma izložili svoje
kreativne radove te proizvode biljne medicine.
U goste domaćoj udruzi
Nova Ves u srcu, stigle
su udruga iz Svibovca
Podravskog
Črepičar,
Udruga žena Preslica iz
Sračinca te udruga Zraka sunca iz Donje Voće.
Okupljenim
znatiželjnicima predstavila se i
samostalna
umjetnica
Ivana Yura iz Majerja,
a cjelodnevni program
bio je zaokružen zanimljivom i dinamičnom
večernjom predstavom
Krtice. U nastupu članova glumačkog ansambla
varaždinskog Kerekesh
teatra, mještani su besplatno uživali.

“Petrijanečka
jesenska večer“, fešta
koja se ne propušta
Manifestacija „Petrijanečka jesenska večer“
okupila je staro i mlado
na pravoj veselici ispunjenoj kulturno zabavnim programom kojeg
je upotpunila bogata
ponuda raznih delicija. Prije samog početka
programa prisutne je
pozdravio općinski na-

Uz “Kreativne seniore“
smijeha nikad ne nedostaje
Članovi
Kulturno
umjetničkog društva
Općine
Petrijanec
sudjelovali su u osebujnom zajedničkom
projektu Općine Donja
Voća i Vinica pod nazivom “Kreativni seniori”, koji je odobren
unutar programa Kultura 54+ i financiran
iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se
sastoji od kreativnih
radionica za starije
stanovništvo, a osim
mještana partnerskih
općina uključivanje žitelja susjednih općina
Petrijanec, Sračinec,

Maruševec i Cestica,
pokazalo se kao pun
pogodak. Naime, kreativci koji su 19. veljače ove godine postali glumcima, čitavu
su zimu učili i radili te
uvježbavali uloge pod
budnim okom i režijskom palicom Jana
Kerekeša u Otvorenom kreativnom i kulturnom studiju. Tako
su svoje nove vještine,
u predstavi “Čekanje
tramvaja u Marčanu”,
publici okupljenoj u
viničkoj kino dvorani, pokazali i članovi
KUD-a Petrijanec.
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čelnik Željko Posavec,
zahvalivši svima koji su
sudjelovali u pripremi i
provedbi ove osebujne
priredbe. U dupkom punoj dvorani društvenog
doma recitacijama i nastupom folklorne skupine, led su probila djeca
iz dječjeg vrtića „Bambi“, a nakon njih folklorna grupa Osnovne škole
Petrijanec oduševila je

izvedbom dječjih igara i
spletom plesova Slavonije. Članovi pak dramske skupine, „Ka te briga
mi“, koja djeluje u sastavu KUD-a Petrijanec,
nasmijala je publiku
skečom. Potom je tamburaška sekcija KUD-a
Petrijanec izvela nekoliko samostalnih skladbi,
ali za njezine članove
jednostavno nije bilo
predaha. Naime, cijelo
su vrijeme sudjelovali u
pratnji folklornih skupina od kojih je ona KUDa Petrijanec svojim veselim plesom i zatvorila
kulturno – umjetnički
dio programa.
Posjetitelji su mogli
probati
tradicionalna
jela ovoga kraja koje su
pripremili petrijanečki lovci, ribiči, članovi
udruga, mjesni odbori
te vlasnici OPG-a, sladiti se kestenima, palačinkama i kolačima te
se okrijepiti domaćim
moštom ili vinom. Manifestaciju je organizirala Općina Petrijanec
u suradnji s članovima
Mjesnih odbora i udruga, a sav prihod namijenjen je Osnovnoj školi
Petrijanec.

Općina Petrijanec i
Kulturno
umjetničko
društvo Općine Petrijanec organizirali su u
novom vokalno-instrumentalnom ruhu Božićni koncert u crkvi sv.
Petra i Pavla. U programu su ovaj put sudjelovali Tamburaški orkestar
KUD-a Petrijanec pod
vodstvom Franje Plantaka, solistica Bernardica
Bačan uz klavirsku pratnju prof. Danijela Ota, te
članice Ženske vokalne
skupine “Erato”. Njihove

nastupe je s puno entuzijazma najavljivao Matija Košić. Pomno odabran i bogat repertoar
božićnih skladbi bio je

pravi glazbeni poklon
svim zaljubljenicima u
glazbu, žiteljima općine Petrijanec i njihovim
gostima, koji su uživali u

župnoj crkvi. Na početku se svima okupljenima
obratila Natalija Ivančić,
predsjednica KUD-a Petrijanec, koja je najavila
koncert i čestitala svima prisutnima blagdan
rođenja
Bogočovjeka
Isusa Krista. Na kraju je
općinski načelnik Željko
Posavec uputio zahvalu
župniku Ivanu Sakaču,
Kulturno umjetničkom
društvu Općine Petrijanec, te svima koji su
sudjelovali u izvedbi
koncerta.

Strmec Podravski
bogatiji za nove jaslice
Blagdanski ugođaj
zavladao je na izmaku
prošle godine cijelim
krajem, pa su tako i u
Strmcu Podravskom,
ispred kapele Svetog
Nikole,
postavljene
nove jaslice. U Mariji Bistrici nabavljene
su figure, dok je sve
ostalo nastalo zahvaljujući
entuzijazmu
nekolicine mještana.
Potonji, u nastojanju
da istaknu skromnost
Božića, nisu željeli da
ih se poimence ističe. Uz jedinstvenu, te
do posljednjeg detalja
uređenu štalicu koja
prikazuje i slavi rođenje Isusa Krista, puno
truda i ljubavi uloženo

je i u uređenje okoliša kapele. Sve to je
pridonijelo još svečanijem ugođaju u cijelome mjestu, posebno
tijekom
održavanja
mise polnoćke, koju je
u Strmcu Podravskom
predvodio vlč. Ivan
Sakač, župnik Župe
Petrijanec. Novim jaslicama i lampicama
najviše se raduju djeca, no osjetila se i veća
radost te zajedništvo i
među odraslima. To
ne čudi, jer njima ono
često nedostaje kroz
godinu, a blagdansko
vrijeme je upravo pokazatelj koliko malo
svima treba da bi bili
sretni i ispunjeni.

Mališani iz Dječjeg vrtića
Bambi priredbom se
oprostili od 2018. godine
Dječji vrtić Bambi
održao je uoči božićno
– novogodišnjih blagdana priredbu različitih grupa djece koja pohađaju ovu predškolsku
ustanovu u Petrijancu.
Skupine svih uzrasta
svojim su plesom i pjesmom oduševile roditelje, bake i djedove,
kao i sve druge goste.
Uz poneku slatku tremu, nastup je bio pun
veselja i radosti, a mališani su svojim izvedbama pokazali talente
i sjajne nastupe pred
publikom. Uz pjesmu,
igru, ples i recitacije,

klinci i klinceze pokazali su što su sve s
odgajateljicama učili
i vježbali tijekom godine. Štoviše, dio programa bio je izveden
na engleskom jeziku,
jer su ga djeca pripremila u okviru engleske
radionice. Ovim putem
upućujemo
zahvalu
svim odgajateljicama
na trudu koji ulažu u
odgoj i brigu oko djece,
kojoj također posebno
zahvaljujemo, jer su
upravo razigrani mališani svojim veseljem i
pokazanim vještinama
oduševili sve prisutne.
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VZO Petrijanec obilježila 25. godišnjicu

Puna dvorana dočekala sv. Nikolu
Sveti Nikola, uvijek iznova, na najbolji
način razveseli brojne
petrijanečke mališane.
Jedan je od najomiljenijih kršćanskih svetaca – zaštitnik pomoraca, trgovaca, putnika i
ribara, ali najviše mu
se ipak raduju najmlađi. To se dokazalo i na
podjeli darova za djecu s područja Općine

Petrijanec. Pokloni su
podijeljeni onim najmlađim, ali i osnovcima koji polaze prva četiri razreda. S djecom,
roditeljima, bakama i
djedovima na nastupu
Luke Vidovića “Magic
Show za cijelu obitelj”,
bio je i načelnik Općine
Petrijanec, Željko Posavec. I on je bio iznimno
zadovoljan radošću i

pozitivnom atmosferom koja je vladala u
dvorani uz blagdan svetog Nikole. Dodajmo da
je podijeljeno ukupno
više od 600 poklona,
a ova gesta zasigurno
će potaknuti i djecu i
odrasle na darežljivost
i milosrđe. Jer ionako
nema ljepšeg, nego kad
se dobro i ljubav dijele
s drugima.

Maškare se sjatile na “Petrajski fašnik“

Maškarice i maškare iz petnih žila su se potrudile dovesti do usijanja još jedan Petrajski fašnik.
Okupljanje sudionika je započelo kod Osnovne
škole Petrijanec, a potom je vesela i bučna povorka prošla ulicama Petrijanca sve do Društvenog doma. Dalje nije trebalo ići jer je tu održan
program kojeg je maestralno vodio Jan Kerekeš.
Radi nesmetanog kretanja maskirane povorke,
privremeno je bila zatvorena dionica državne
ceste D2. Na manifestaciji su sudjelovale grupe
Konj, moj prijatelj, Limena glazba Željezničar,
Dječji vrtić Bambi Petrijanec, Osnovna škola Petrijanec, Petrajski kurent, Udruga umirovljenika
Općine Petrijanec, Ted Sodinci rimljanički Ormož,
Črna sraka Sračinec, Fašnička udruga „Coprnice“ Lobor, Zvjerkice, Korenti Cvetkovci, Črepičar
Svibovec, Pingo Cestica, Kulturno umjetničko
društvo Petrijanec te Društvo kurent iz Ormoža.

Petrajski fašnik je okupio brojne posjetitelje svih
uzrasta, od mlađih do starijih generacija, koji su
uživali u veseloj povorci te u atraktivnom programu. Za zabavni program koji je počeo u večernjim
satima, da bi se produžio do jutarnjih sati, pobrinuo se glazbeni sastav prigodnog imena – Luđaci!

VZO Petrijanec lani je
obilježila 25 godina rada,
a proslava jubileja poklopila se s blagdanom
sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Misnim
slavljem u Strmcu Podravskom odana je počast svim vatrogascima s
područja Općine i u ovoj
prigodi predana su priznanja i zahvalnice zaslužnim članovima koji
su svojim radom doprinijeli razvoju vatrogastva u općini Petrijanec.
Plaketa VZO Petrijanec
uručena je Slavku Belščaku, počasnom predsjedniku VZO-a, dok su
ostala priznanja primili bivši zapovjednici, predsjednici i tajnici
Zajednice. Zahvalnice

za iznimnu suradnju i
potporu u radu primile
su susjedne zajednice.
Na svečanoj sjednici je
između ostalog istaknuto kako unatoč velikom
broju društava, Zajednica još uvijek radi na
omasovljenju članstva i
povećavanju broja operativnih članova. Tako je
od njenog osnutka udvostručen broj članova u
DVD-ima, a broj djece i

žena je u odnosu na prije
deset godina utrostručen. Dužnosnici VZO Petrijanec zahvalili su svim
članovima, suradnicima,
prijateljskim društvima
i zajednicama koji su
omogućili da zajedno
doprinose dobrobiti lokalne sredine, mjesta i
zajednice. Nakon svete
mise prijavak načelniku
Željku Posavcu podnio je
zapovjednik VZO-a Da-

vid Lukaček. Predsjednica VZO Petrijanec, Nataša Šincek, zahvalila je
okupljenima na dolasku,
dok je općinski načelnik u svojem obraćanju
slavljenicima i gostima
istaknuo važnost vatrogasnih organizacija, te
zahvalio članovima na
angažmanu i radu u svim
aspektima društvenog
djelovanja na području
općine.

Nogometni prvoligaš Inter iz Zaprešića
uveličao rođendane NK Nova Ves i NK Orač
Nogometni prvoligaš
Inter iz Zaprešića u dva
je navrata gostovao u
Općini Petrijanec. Nogometni prijatelji iz Zaprešića odigravanjem
prijateljskih utakmica,
uveličali su obilježavanje 70. godišnjice NK
Nova Ves i 71. godišnjice NK Orač.
Na igralištu u Novoj
Vesi, Inter je gostovao
15. svibnja 2018. godine
te očekivano pobijedio s
10:0. Nogometni klub
Nova Ves osnovan je
14. svibnja 1948. godine. Utakmica protiv Intera posebno je razveselila dopredsjednika Nove
Vesi, Alena Jambrešića.
– Htio bih se zahvaliti Interu na čelu s trenerom Samirom Topla-

kom, našoj Općini koja
je cijeli događaj popratila logistički kao i svim
posjetiteljima – rekao je
Jambrešić.
Već krajem rujna Inter je ponovno stigao u
Petrijanec, ovoga puta

na prijateljski ogled protiv Orača, a prvoligaš je
upisao pobjedu 7:0.
- Odigrali smo prijateljsku, ali i borbenu utakmicu. Od Županijskog
nogometnog
saveza
Varaždina primili smo

plaketu za 71. godišnjicu rada kluba. Riječ je
o lijepom druženju za
naš klub u kojem nam
je pomogla Općina Petrijanec – rekao je predsjednik Orača, Stjepan
Klaneček.
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Limači Orača
osvojili naslov
prvaka!

Ekipa Caffe bara 5 dvostruki
pobjednik Klampotic lige
Klampotic liga, malonogometno natjecanje
ekipa s područja općina
Petrijanec i Cestica, pokazala se kao pun pogodak. Premijerno ljetno
izdanje Klampotic lige
je okupilo 10 ekipa. Nakon višetjednih nadmetanja kroz 18 kola, uzbudljiv posljednji krug
odigran je 25. lipnja.
U konačnici je prvo
mjesto pripalo ekipi
Caffe bar 5 iz Petrijanca, kojoj je pripao bon
od 10.000 kuna. Drugo
mjesto je osvojio sa-

Klampotic liga
se pokazala kao
pun pogodak,
koja je već u
premijernom
izdanju privukla
veliki broj ekipa.
stav MNK Kolarovec,
kojem je pripao bon od
6000 kuna, dok su treći
bili igrači MNK Lovrečan, koji su nagrađeni
bonom od 4000 kuna.
Ujedno su tri prvoplasirane ekipe nagrađene i
prigodnim peharima.
Treba spomenuti i

najbolje pojedince. Pehar za najboljeg strijelca primio je Sandi
Martan iz MNK Mlaka,
a za najboljeg golmana
Mario Prikratki iz MNK
Lovrečan, dok je nagradu za najboljeg igrača
lige primio Roman Rog
iz pobjedničkog sastava, ekipe Caffe bar 5.
U prvoj sezoni Klampotic lige osim tri najbolje plasirana sastava,
još su nastupile ekipe:
Komšije, Bistro i pizzeria Gaj, MNK Jarki, Sive
Mekle, Yugo 45, MNK
Vrtovi i MNK Mlaka.
Ništa manje uzbudljivo nije bilo niti tijekom druge sezone ovog
popularnog natjecanja.
Na zimskom izdanju
Klampotic lige okupilo

se devet ekipa, a titula
najboljeg sastava ponovno je završila u rukama igrača Caffe bara
5. Drugo mjesto osvojio
je MNK Lovrečan, a treće Pekarnica Leskovar.
Za najboljeg strijelca
proglašen je Dario Bubek koji je u 16 utakmica postigao 21 pogodak,
a priznanje za Fair Play,
za najmanji broj dobivenih kartona, dobila
je ekipa NC Petrijanec
Nova Ves. Nagradu namijenjenu
najboljem
golmanu primio je Silvijo Jovan iz Pekarnice Leskovar, a u izboru
voditelja ekipa za najboljeg igrača Klampotic lige proglašen je
David Županić iz MNK
Lovrečan.

Puno razloga za
zadovoljstvo imaju u
Nogometnom
klubu
Orač. Naime, njihov
pionirski U-10 sastav,
popularni limači, osvojili su naslov županijskih prvaka. Nakon što
su prvi dio natjecanja
završili u velikom stilu
ostvarivši 10 pobjeda
u 11 odigranih susreta, s čak 50 postignutih golova i svega šest
primljenih, limači Orača dokazali su se i na
završnom turniru.
Kao prvoplasirana
ekipa prvog dijela natjecanja, Orač je izborio izravni plasman u
polufinale, gdje ih je
čekala ekipa Bednje.
Novom pobjedom rezultatom 3:1 nastavljen je sjajni niz, koji
je Orač odveo u veliko
finale.
Tamo su s druge
strane stajali vršnjaci
Plitvice. Orač je sjajno
otvorio susret i brzo
došao do vodstva od
3:0. Uslijedilo je malo
opuštanje te igrači Plitvice postižu dva gola,
ali više od toga nisu
mogli. Orač je zasluženo slavio 3:2 i ponio
kući naslov prvaka!
Za limače NK Orač
su nastupali: Karla
Vujević, Paola Težak,
Niko Šlibar, Niko Cupar, Matej Galeković,
Karlo Kereži, Ivano
Vidović, Mateo Koren,
Petar Šincek, Stjepan
Božić, Denis Panić,
Karlo Pintarić, Stjepan Žnidarić, Roko
Krobot, Tin Pongračić,
Leon Bedenik i Roko
Jambriško.
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Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Majerje proslavili 80. obljetnicu djelovanja
Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Majerje lani su proslavili 80. obljetnicu
djelovanja. Svečanost
je u subotu, 23. lipnja
počela postrojavanjem
i mimohodom vatrogasaca kroz Majerje, sve
do nogometnog igrališta gdje je zapovjednik
DVD-a Josip Posavec
predao prijavak načelniku Željku Posavcu. Slijedila je svečana
sjednica koju je otvorio predsjednik DVD-a
Majerje Stjepan Papec,
a nastavljena je podnošenjem izvješća o radu
kojeg je podnio tajnik
Matej Posavec. Gosti
su tako doznali da je
društvo osnovano 1938.
godine, a odlukom kotarskih vlasti 1949. godine pripojeno je DVDu Petrijanec. Međutim,
samo tri godine kasnije
bira se novi Upravni odbor, te društvo od 1952.
ponovno djeluje samostalno. Također, 1980.
godine DVD Majerje
potpisuje povelju o bra-

timljenju s Prostovoljnim gasilskim društvom
Radomerje iz susjedne
Slovenije. U ime Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) te Vatrogasne
zajednice Varaždinske
županije (VZVŽ) čestitke na jubileju vatrogascima je uputio Saša
Lenček, zamjenik pred-

sjednika VZVŽ, a u ime
VZO Petrijanec predsjednica Nataša Šincek
poželjela je društvu i
članovima još mnogo
ovakvih obljetnica. Nakon obraćanja gostiju,
domaćini su podijelili
priznanja, odlikovanja
i zahvalnice zaslužnim
članovima, gostima te

sponzorima. Dodajmo
da je Pavao Posavec, za
svoj nesebičan i dugogodišnji rad u društvu
primio Odlikovanje za
posebne zasluge, najviše odlikovanje koje
dodjeljuje HVZ, dok su
Franjo Matučec i Stjepan Papec primili zlatne vatrogasne medalje.

Velika vježba vatrogasnih postrojbi u Majerju

Vatrogasci iz pet društava Vatrogasne zajednice Općine Petrijanec održali su javnu
pokaznu vježbu koja
je ujedno bila i prvo u
nizu događanja kojima
su lani obilježeni Dani
Općine Petrijanec. Uz
trideset i dva vatrogasca s dva navalna i tri
kombi vozila, u vježbi
su sudjelovali i članovi
Hrvatske gorske službe
spašavanja – Stanica

Varaždin te Gradskog
društva Crvenog križa Varaždin. Vježba je
održana na deponiju u
Majerju (kod nogometnog kluba). Vježbom je
rukovodio Valentino Jovan, zapovjednik DVDa Petrijanec i zamjenik
zapovjednika VZO-a,
a uz zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Petrijanec Davida
Lukačeka koji je dao
i konačnu ocjenu te

predsjednicu Vatrogasne zajednice Natašu
Šincek, ovoj provjeri
spremnosti
vatrogasaca prisustvovali su i
načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec te
Davor Maček, vlasnik
tvrtke DML Logistika
d.o.o. Nakon uspješnog
završetka vježbe izvršeno je postrojavanje
vatrogasaca, a zapovjednik VZO-a izrazio
je zadovoljstvo viđenim

te napomenuo kako su
ovakve vježbe dobar
pokazatelj
spremnosti postrojbi ali i stanja
opremljenosti. Naime,
ovakve vježbe provode se u svrhu provjere
sustava
uzbunjivanja
i spremnosti vatrogasnih postrojbi, provjere ispravnosti opreme,
infrastrukture i izvora
vode, ali i približavanja
vatrogasne djelatnosti
stanovništvu.
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Prvi odbojkaški turnir

Lovačko društvo „Šljuka“ Petrijanec

Na
odbojkaškom
igralištu u Novoj Vesi
Petrijanečkoj prošle godine održan je 1. Rekreativni turnir u odbojci
na pijesku. Ogledalo se
14 četveročlanih ekipa s područja Općine
Petrijanec i cijele Varaždinske županije. U
meču za 3. mjesto bolja
je bila ekipa “DŠK Lančić Knapić” od ekipe
“AD Tkalčec”, dok su se
u finalu sastale ekipe

Zaljubljenici u lov,
nostalgičari na čelu s
Franjom Drvarom, počasnim predsjednikom
društva, 1990. godine,
pokrenuli su ideju za
ponovnim osnivanjem
Lovačkog društva. Inicijativa je realizirana 4.
kolovoza 1991. godine
na službenoj osnivačkoj
skupštini. Zasluge za taj
događaj pripadaju osnivačima i članovima društva 1991. godine: Franjo
Bešvir, Franjo Drvar, Marijan Drvar, Miljenko Drvar, Stjepan Drvar, Slavko Jakopanec, Stjepan
Križnjak,Vladimir Kurečić, Zlatko Mušić, Ivan
Sokač, Mihovil Šprem i
Franjo Videc. Nakon licitacije za dodjelu lovišta
na području Varaždinske
županije 1995. godine,
društvo potpisuje ugovor o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta
broj V/104 ukupne površine od 2872 hektara,
a time i ostvaruje svoj
dugogodišnji cilj o po-

iz Varaždina, tim “Kaj
ja znam” i ekipa “Longe bridge”. Pobjedu je
nakon tri napeta seta,
odnijela ekipa “Kaj ja
znam”. Turnir odbojke
na pijesku u Novoj Vesi
Petrijanečkoj je hvale
vrijedan događaj za ovo
malo mjesto.
- Vrijeme nas poslužilo te se nadamo da se
vidimo i na sljedećem
turniru – rekla je ispred
organizatora Petra Čre-

pinko, dodavši da su
pomoć u pripremi i provedbi natjecanja pružili Općina Petrijanec,

DVD Družbinec i lani najbolji!
Ekipa DVD-a Družbinec i lani je pomela
konkurenciju na petom
Međuopćinskom
natjecanju Vatrogasnih
zajednica općina Cestica, Petrijanec, Vinica i Maruševec, koje se
ujedno bodovalo i za
Vatrogasni kup općine
Petrijanec.
Natjecanje je održano u subotu, 1. rujna
na sportskim terenima
Osnovne škole Cestica u organizaciji tamošnjeg VZO-a, dok
je domaćin bilo DVD
Križovljan Cestica. Od
ukupno trideset pet
ekipa razvrstanih u
šest kategorija, iz VZO
Petrijanec
nastupilo
je 10 ekipa. U kategoriji „muški A“ koja je

i najbolji pokazatelj
uvježbanosti operativnih vatrogasaca u konkurenciji od četrnaest
ekipa, prvo mjesto je
osvojio DVD Družbinec, dok je ženska ekipa istog DVD-a u ukupnom poretku osvojila
drugo mjesto.
U ukupnom poretku
muškog podmlatka od
6-12 godina najbolje
plasirani bili su mali
vatrogasci iz Nove Vesi
osvojivši 5. mjesto, dok
su djevojčice iz DVD-a
Nova Ves jedine nastu-

pile u kategoriji ženskog podmlatka. Prvo
mjesto u bodovanju za
općinski kup u kategoriji „muški A“ osvojio je
DVD Družbinec, drugo
mjesto osvojio je DVD
Nova Ves, a treće DVD
Strmec Podravski.
U kategoriji „žene A“
nastupio je samo DVD
Družbinec. U kategoriji „pomladak muški“
prvo mjesto osvojio je
DVD Nova Ves, drugo DVD Petrijanec dok
su treći bili vatrogasci
DVD-a Družbinec.

NK Nova Ves, sponzori,
Mjesni odbor Nova Ves,
mještani i sudionici
turnira.

Nogometaši
Orača
pripremali
Drugu gimnaziju
Varaždin za
nastup na
Svjetskom
prvenstvu
Nogometaši Orača
su 2. travnja ove godine ugostili momčad
Druge gimnazije Varaždin u prijateljskoj
utakmici. Susret je
odigran u sklopu priprema
varaždinskih
gimnazijalaca za nastup na Svjetskom
školskom natjecanju u
velikom nogometu, na
kojem je Druga gimnazija Varaždin predstavljala Hrvatsku.
Tri igrača Druge gimnazije Varaždin koja
su putovala na Svjetsko prvenstvo, dolaze
iz Općine Petrijanec,
a to su Patrik Mihalić,
Ervin Sokač i Silvio
Jovan.
U ovom prijateljskom ogledu gimnazijalci su slavili rezultatom 4:1.

Hinko Drvar

ke zasluge u organizaciji
i prikupljanju sredstava
(oko 3 milijuna kuna)
za izgradnju doma pripadaju Ivanu Kutnjaku,
tadašnjem predsjedniku
društva ujedno i predsjedniku
Županijskog
lovačkog saveza, Općini Petrijanec i načelniku Vladimiru Kurečiću,
Varaždinskoj
županiji

Petrijanečko Lovačko društvo „Šljuka“
trenutno broji 59 članova.
vratku lovišta oduzetog
1964. godine.
Požrtvovnim radom,
odricanjem u materijalnom i financijskom
pogledu svih članova
društva, ostvaren je veliki uzlet u svim segmentima djelovanja.
Uz postojeći objekt
streljane i ribnjaka, 24.
svibnja 2005. godine
započinje izgradnja Lovačkog doma. Nakon tri
godine i tri mjeseca, Lovački dom je i službeno
otvoren. Uz dobrovoljni
rad članova društva, veli-

te Ivanu Topolnjaku i
tvrtki Termoplin. Sveukupno u izgradnji Lovačkog doma sudjelovalo je
65 donatora. Ugovor o
produljenju lovozakupa
potpisan je 2005./06. i
2016. godine.
Na sjednici redovne
izborne godišnje skupštine 13. travnja 2019.
godine,
uz godišnja
izvješća po pojedinim
izvršnim funkcijama u
Društvu, usvojen je plan
rada i financijski plan za
2019./2020. Izabrano je
novo(staro) vodstvo u

svim tijelima Društva,
koje trenutno broji 59
članova. Funkciju predsjednika društva obnaša
Hinko Drvar, potpredsjednika Miljenko Drvar, tajnika Mario Vrček
i lovnika Petar Drvar. U
proteklom razdoblju u
nove objekte investirano je oko 120.000 kuna.
Izgrađena je potpuno
nova volijera za prihvat
fazanske divljači, te je s
već postojećom volijerom, ukupni kapacitet
povećan na 1000 kljunova, izgrađeno je i novo
spremište te je obnovljena kuhinja.
Financiranje je najvećim dijelom pokriveno
društvenim
sredstvima prikupljenim putem
članarina i sredstvima
iz općinskog proračuna. U narednom periodu planirano je dodatno
ulaganje u objekt, kroz
ugradnju centralnog grijanja i adaptaciju glavnog prostora u iznosu
od oko 70.000 kuna,
kupnju nove mašine i
rekonstrukciju postojeće
glavne i sporedne „trap

streljane„ zajedno s okolišem u iznosu od 80.000
kuna.
Nastavno na plan rada
i ove godine sijat će se
kukuruz na oko 5 hektara, najvećim dijelom
vlastitog zemljišta. Plan
i sredstva za sprečavanje šteta od divljači i ove
godine su osigurana i
dostupna za vlasnike zemljišta kojima će to biti
potrebno .
Društvo je bilo prisutno i sudjelovalo na svim
lovačkim gađanjima prema planu Županijskog
lovačkog saveza, a na
Županijskom prvenstvu
u lovačkom stavu naša
ekipa osvaja 4. mjesto,
a u Lovačkom parkuru 2.
mjesto. Pojedinačno su
se istaknuli Zlatko Mušić
s 3. mjestom u lovačkom
stavu i Ivan Kutnjak s
drugim mjestom u lovačkom parkuru. U kvalifikacijama dvojice naših
članova, Ivan Kutnjak i
Hinko Drvar, izborili su
plasman u županijsku
ekipu, koja je na državnom natjecanju osvojila
3. mjesto.
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Blagoslovom motora otvorena nova sezona

Nastup na smotri kazališnih amatera

Stotine motociklista
okupilo se zadnje subote u travnju na tradicionalnom blagoslovu
motora u Petrijancu.
Motociklisti i njihovi
metalni ljubimci na dva
kotača svećenički blagoslov dobili su jubilarni - 15. put zaredom povodom otvaranja nove
motorističke
sezone.
Ovogodišnje druženje
bajkera u organizaciji
Moto kluba Sjeverozapad počelo je kod prostora Lovačke udruge
Fazan, a nastavljeno je
defileom do crkve sv.
Petra i Pavla u Petrijancu. Motorijada je kulminirala zajedničkim
objedom uz besplatan
grah, a zanimljive moto
igre i žestoka glazba ni
ovaj put nisu izostali.

Početkom travnja ove
godine u Kulturnom
centru „Ivan Rabuzin“ u
Novom Marofu održana
je 11. Županijska smotra kazališnih amatera
Varaždinske županije.
Čast da otvore ovogodišnji program pripala
je članovima Dramske

Nova rasvjeta na nogometnim
igralištima u Petrijancu i Novoj Vesi
Novom nogometnom
sezonom 2018./2019.
formirani su županijski nogometni centri u
kojima su važno mjesto zauzeli Petrijanec
i Nova Ves sa svojim
nogometnim klubovima. S obzirom na to da
svaki klub nastupa sa
šest mlađih uzrasnih
kategorija, porasla je
potreba za dodatnim
terminima za održavanje treninga. Iz tog
razloga Općina Petrijanec je s 110.000 kuna
odlučila financirati postavljanje reflektora na
nogometnim igralištima NK Orač i NK Nova
Ves. Time su stvoreni
uvjeti za noćne trenin-

ge, što je posebno od
velike koristi u zimskim
mjesecima.
Kvalitetniji uvjeti treniranja donijet će još
bolje rezultate. Orač je
trenutno vodeća momčad 3. ŽNL, dok se
Nova Ves nalazi na 2.
mjestu.

Martina Gazdek

skupine KUD-a Petrijanec „Ka Te Briga Mi“,
koji su izveli predstavu
„San zagorske noći“.
Smotru je pratila selektorica Hrvatskog sabora kulture, Gordana
Ostović, dramatičarka
i kazališna kritičarka,
koja je nakon izvedenih
svih deset predstava
proglasila
najuspješnije. Tako će Varaždinsku županiju na Državnoj smotri kazališnih
amatera predstavljati
Glumačka družina „Komedijaši“ KUU Stažnjevec s predstavom „Nekad brak sada mrak“ i
Dramska družina „Videki“ KUD-a Novi Marof s predstavom „Rita“.
Prošlogodišnje jubilarno 10. izdanje Županijske smotre kazališnih amatera održano je
u Strmcu Podravskom.
Dramska sekcija “Ka Te
Briga Mi” KUD-a Petri-

janec pred domaćom je
publikom nastupila s
predstavom „Imaginarij
za laku noć“, kojom je
Martina Gazdek dramatizirala „Trnoružicu“,
„Tri praščića“, „Snjeguljicu“ i „Crvenkapicu“,
ali tako da ih je složila
u cjelinu koja ima dinamiku i sigurnost koja je
daleko od običnog skraćivanja i izvedbenog

protrčavanja.
- Zasluga je to, naravno, i režije koju potpisuju Ivanka i Martina Gazdek, ali i cijelog
niza zanimljivih izvođača spremnih da tek
jednom replikom, gestom ili tek jednom
riječi ocrtaju dramski
lik i njegovu promjenu
– istaknuo je kazališni
kritičar Igor Ružić.

Dvodnevno druženje s KUD-om Petrijanec
U sklopu prošlogodišnjeg programa obilježavanja Dana Općine,
Članovi Kulturno umjetničkog društva Petrijanec, počastili su svoje
sumještane bogatim i

raznolikim programom
na dvodnevnoj manifestaciji „Liepi cajti s
KUD-om“.
Nastupi zborova, glumačkih družina, tamburaša i folkloraša održani

su 16. i 17. lipnja 2018.
u Društvenom domu u
Strmcu
Podravskom.
Voditelji sekcija i članovi KUD-a uložili su izniman trud u pripremu točaka programa u kojem

je sudjelovalo više od
200 izvođača.
„Liepi cajti s KUDom“ kroz dva dana će
upotpuniti i ovogodišnji
program obilježavanja
Dana Općine.
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Lani iznimno aktivna
sva društva i udruge
Iz izvješća o radu
udruga u 2018. godini,
koje djeluju na području
općine Petrijanec proizlazi da su unatoč poteškoćama njihovi članovi
bili vrlo aktivni. DVD-i su
svoje redovne godišnje
skupštine održali već početkom ove godine, a na
onoj DVD-a Družbinec,
održanoj 16. siječnja, naglašeno je da su vatrogasci radi dobre prevencije lani imali samo jednu
tehničku intervenciju.
Na 82. sjednici Skupštine DVD-a Strmec Podravski, koje je od veljače
bogatije za vozilo marke
Ford Transit, rečeno je
pak da će 19 novih članova, i to djece u dobi od
6 do 12 godina, osigurati
nastavak vatrogasne tradicije u ovom naselju.
Članovi Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Ma-

jerje 23. veljače održali
su 81. redovnu sjednicu
Skupštine, a kao najznačajniji događaj istaknuta
je proslava 80. obljetnice postojanja društva te
održavanje javne pokazne vježbe.
U Novoj Vesi Petrijanečkoj, uoči 98. redovne
sjednice Skupštine, načelnik Općine Petrijanec
Željko Posavec predao
je 2. ožujka članovima
DVD-a ključeve novog
kombi vozila. DVD Petrijanec je istog dana na
svojoj 108. redovnoj izvještajnoj sjednici Skupštine istaknuo značajan
pad broja intervencija
u odnosu na prethodne
godine. Naime, tijekom
2018. je imao samo jednu
požarnu te pet tehničkih
intervencija.
Nakon održavanja redovnih sjednica skupšti-

Udruga umirovljenika trenutno okuplja čak 130 mještana
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EU izbori 26. svibnja - vaš glas za razvoj Općine Petrijanec

Jedno u nizu tematskih predavanja o Domovinskom ratu

na DVD-a, u Novoj Vesi su
23. ožujka, svoju sjednicu
održali i članovi Skupštine Vatrogasne zajednice
Općine Petrijanec. Izvješće o radu VZO je podnio
tajnik Tomislav Križnjak
koji je okupljene podsjetio da je između ostalog
započela rekonstrukcija
i nadogradnja vatrogasnog doma u Družbincu.
Istaknuo je i da je Općina
u 2018. godini izdvojila
228.000 kn za VZO.
U prošloj godini iznimno aktivna bila je i
Sportsko-ribolovna
udruga Općine Petrijanec. Njezini članovi sudjelovali su u akcijama
čišćenja okoliša i poribljavanja, te su postigli
izvanredne rezultate na
natjecanjima.
Između
ostalog, osvajanjem 1.
mjesta kupa Općine Ljubešćica i 1. mjesta na
55. Memorijalu Branka
Cindrića.
Redovni Izvještajni Sabor UDVDR-a Kluba Petrijanec održan je u ožujku u Društvenom domu u

Petrijancu. Odaziv gostiju bio je jako dobar, jer su
se okupili predstavnici
brojnih udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
kao i društva s područja
općine Petrijanec, s kojima domaćini imaju višegodišnju suradnju.
Za stručnu pomoć i
suradnju sa školama,
domaćini su uručili zahvalnice ravnateljicama,
učiteljicama i učitelju s
kojima udruga uspješno
provodi projekt “Promicanje istine o Domovinskom ratu”.
Lani su iznimno aktivni bili i članovi Udruge umirovljenika Općine
Petrijanec. Na redovnoj
godišnjoj Skupštini ove
udruge koja okuplja 130
mještana treće životne
dobi, naglašeno je kako
je organizirano nekoliko
zajedničkih izleta i druženja. Udruga posebnu
pažnju posvećuje bolesnim članovima koje redovito obilaze, a u planu
je i osnivanje pjevačkog
zbora umirovljenika.

U nedjelju, 26. svibnja, diljem Europske
unije održavaju se izbori
za Europski parlament.
Izađite na izbore i između 33 kandidacijske liste
dajte svoj glas budućim
hrvatskim predstavnicima u EU parlamentu.

Izbori za Europski
parlament od izuzetne
su važnosti s obzirom
da će i 12 hrvatskih
predstavnika sudjelovati u donošenju više od
90 posto zakona koji se
odnose na sve članice
Europske unije pa tako

i Hrvatsku.
Nikako ne smijemo
zaboraviti da se izlaskom na izbore i davanjem svojega glasa,
osigurava nastavak provođenja EU projekata.
Brojni projekti u Općini
Petrijanec realizirani su

upravo novcem iz europskih fondova.
Stoga u nedjelju, 26.
svibnja, izdvojite malo
vremena i ostvarite
svoju građansku dužnost na jednom od glasačkih mjesta u Općini
Petrijanec.

DiV Plastic, Kolačić sreće i Nova Ves u
srcu, predstavili se na “Španciru“
Među brojnim nezaobilaznim izlagačima
koji se na Špancirfestu
posjetiteljima
predstavljaju svojim proizvodima, suvenirima ili
ponudom autentičnih
gastronomskih delicija,
predstavile su se petrijanečke tvrtke DiV
Plastic, Kolačić sreće i
udruga Nova Ves u srcu.
Osnivačima
tvrtke
DiV Plastic, Valentinu
Jovanu i Davidu Lukačeku, predstavljanje na
Špancirfestu omogućilo
je da posjetitelje uličnog festivala upoznaju
s mogućnostima lokalne proizvodnje korisnih
proizvoda od reciklirane plastike.
- Naš cilj je jednostavan, uzeti otpadnu
plastiku i iz nje izraditi
nešto korisno. U ovom
trenutku postoje ogromne količine otpadne
plastike, a samo 10 do
12% nje se reciklira.
Ostatak završava u okolišu po cijelom svijetu,

pa čak i u našoj hrani.
Vođeni motom - razmišljaj globalno djeluj lokalno - želimo povećati
količinu plastike koja
će se reciklirati u našoj
zajednici – ističu čelnici ove zanimljive tvrtke.
Na jubilarnom, 20.
festivalu uličnih šetača,
predstavila se i tvrtka iz
Majerja “Kolačić sreće”,
koja uspješno posluje
već treću godinu zaredom. U međuvremenu,
proširila je svoju djelatnost na slastičarnu
u Ivancu, a uskoro namjeravaju uvesti i nove
proizvode, te zaposliti
još jednu osobu. Također, prva dva dana na
Španciru se predstavila i udruga Nova Ves u
srcu.
- Kao udruga iz Općine Petrijanec koja je
izlagala i prezentirala svoj rad, trudili smo
se svakom zainteresiranom prenijeti pojedinosti o posebnostima našeg kraja, našem

mjestu, ljudima, običajima i cijeloj općini –
ističu predstavnici ove
neprofitne udruge.
Njeni članovi djeluju kao volonteri, a u
audiovizualnom dije-

lu predstavljanja pitoresknog petrijanečkog
kraja, naglasak su dali
i na Tamburaški sastav
Općine Petrijanec, te na
Mješoviti pjevački zbor
KUD-a Petrijanec.
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DANI OPĆINE
PETRIJANEC

PETAK 7. lipnja

SRIJEDA 26. lipnja

18:00 sati

18:00 sati

Javna vatrogasna vježba
Strmec Podravski
VZO Petrijanec, Gradsko
društvo Crveni križ Varaždin

SUBOTA 8. lipnja
od 12:00 sati UDVDR Klub Petrijanec,
memorijalni revijalni turnir
„HRŽENJAK – JOVAN –
TENKO“, polaganje vijenca
kod spomen obilježja

SUBOTA 15. lipnja
od 18:00 sati Liepi cajti s KUD-om, Društveni
dom Strmec Podravski

Svečana sjednica Općinskog
vijeća, Društveni dom
Družbinec

PETAK 28. lipnja
Učiteljice i Acoustic Band, Trg sv. Petra
- bogata ugostiteljska ponuda

SUBOTA 29. lipnja
od 10:00 sati SRU Općine Petrijanec „Kup
Općine Petrijanec“, ribičko
natjecanje u lovu ribe udicom
na plovak – Ribnjak na
Polanama
SVETI PETAR I PAVAO, proštenje

NEDJELJA 16. lipnja

MLADEN GRDOVIĆ I MEJAŠI, Trg sv. Petra
- bogata ugostiteljska ponuda

od 17:00 sati Liepi cajti s KUD-om, Društveni
dom Strmec Podravski

NEDJELJA 30. lipnja

SUBOTA 22. lipnja

od 20:00 sati Kerekesh teatar – Dimnjačar,
predstava, Trg sv. Petra i Pavla

od 16:00 sati Sportske igre umirovljenika
Udruga Umirovljenika Općine
Petrijanec, Dvorana Petrijanec

NEDJELJA 23. lipnja
od 10:00 sati KONJIČKE IGRE – Zelendvor,
šator, ugostiteljska ponuda
TARAPANA BAND

NEDJELJA 7. srpnja
od 14:00 sati Vatrogasno natjecanje
zaprežnim špricama, na
prostoru iza zgrade PŠ Nova
Ves, DVD Nova Ves

