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Godina velikih dostignuća, izazova i projekata

sretan vam dan
općine petrijanec
i blagdan svetog
petra i pavla
100 godina kapelice
Srca Isusova u Majerju
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RIJEČ NAČELNIKA

RIJEČ PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
kao i niz pitanja vezanih uz komunalne
potrebe općine.

pročišćavanja otpadnih voda za naselja Zelendvor, Družbinec, Strmec Podravski i Novu Ves
Petrijanečku.

Usprkos tome općinsko čelništvo itekako je svjesno da u općini postoji nekoliko
velikih zagađivača, koji će svoje poslovanje morati prilagoditi najvišim ekološkim
standardima. Nemoguće je danas duboko
u 21 stoljeću tolerirati zagađenja sredine
i ne ulaganje u standarde zaštite okoliša
na štetu mještana, a gledajući samo svoju
ekonomsku korist. Zbog toga općina je za
najveće zagađivače inicirala inspekcijski
nadzor koji bi trebao rezultirati izricanjem
potrebnih mjera da se saniraju štete po
okoliš i zdravlje ljudi.

Tijekom realizacije ovog projekata pozivam
mještane na strpljenje. Zasigurno će biti prašine, nesaniranih cesta, prometnih gužvi, ali nakon izgradnje kanalizacije i priključaka za sva
domaćinstva, ne samo da ćemo podići standard
u našoj općini, već ćemo zaštititi i okoliš i podzemne vode, što je cilj i ovog projekta.
Također, važno je naglasiti kako smo u svakodnevnoj komunikaciji s investitorom Varkomom, kao i izvođačima radova kako bi provedba
projekta išla svojim tijekom. Osim toga, upravo
je dobra suradnja s Varkomom, ŽUC-om i Hrvatskim vodama donijela niz kapitalnih ulaganja
na područje naše općine.

Drage mještanke i mještani općine Petrijanec!
Godina koja je iza nas bila je iznimno uspješna. Posebno bih naglasio kako smo preko europskih fondova uspješno povukli gotovo 5 milijuna
kuna za realizaciju kapitalnih projekata kojima
podižemo kvalitetu života te činimo našu općinu ugodnijim i ljepšim mjestom za stanovanje.

Spomenute investicije samo su dio svega
onoga što radimo u cilju poboljšanja života u
našoj općini. Istim ćemo tempom nastaviti i dalje kako bismo kroz brojne infrastrukturne projekte podigli standard u našoj općini te poboljšali kvalitetu življena svakog našeg mještana iz
svakog pojedinog naselja.
Dragi sumještani, sretan Vam dan općine
Petrijanec i blagdan sv. Petra i Pavla!

Dogradnjom Dječjeg vrtića „Bambi” povećali
smo smještajne kapacitete za naše mališane i
omogućili im viši pedagoški standard te ugodniji boravak u prostoru. Još 2018. smanjili smo
cijenu vrtića za 100 kuna, a prošle smo godine
više od polovice izvornog proračuna uložili u
predškolski odgoj. Sve to svjedoči kako su nam u
fokusu mladi i obrazovanje, a upravo je ulaganje
u obrazovanje najisplativija je investicija. Iz tog
razloga novčano podupiremo učenike i studente
s područja naše općine jer je ulaganje u mlade
zapravo ulaganje u budućnost.
Uz sufinanciranje Europske unije energetski
su obnovljene zgrade Društvenog doma Nova
Ves Petrijanečka te Sportskog centra. Ulagalo
se i u komunalnu infrastrukturu, modernizirali
smo prometnice, postavili energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu te nabavili mobilno reciklažno dvorište.
Također, važno je spomenuti i najveći infrastrukturni projekt na području općine Petrijanec – aglomeraciju, odnosno sustav odvodnje i

Poštovane mještanke i mještani Općine
Petrijanec,
prošla je još jedna godina, kao što to
obično biva puno brže nego bi mi to možda
željeli. Prošle sam godine napisao da pored
vrlo intenzivne aktivnosti u izgradnji i obnovi potrebne infrastrukture trebamo našu
općinu napraviti i normativno dobrom za
život. Potrebno se okrenuti donošenju odluka koje će omogućiti kvalitetno upravljanje prostorom i resursima koje imamo na
korist svih žitelja općine.
U tu svrhu pokrenut je proces donošenja novog prostornog plana, koji bi trebao
biti donesen za mandata ovog općinskog
Vijeća.

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

Na sedam održanih sjednica u proteklom periodu puno se pažnje posvećivalo
brizi o zaštiti okoliša, oko čega je održano
niz rasprava na mnogobrojnim točkama
dnevnog reda. Naročito bih htio spomenuti da usprkos napretku u zaštiti okoliša
koji je vidljiv, u slijedećoj godini kao jedan
od bitnih ciljeva našega mandata moramo
uvesti više reda u komunalnom pogledu.
U tu svrhu donijeli smo novi Pravilnik o
komunalnom redu kojim smo regulirali
pitanje zagađenja sredine u našoj općini,

Ovo je treća godina našeg mandata, za
koji ste nam ukazali povjerenje i iskreno
se nadam da Vas nismo razočarali. Moram
napomenuti da kao kruna naših aktivnosti
u zadnjoj godini ovog mandata dolazimo
pred finalizaciju izgradnje kanalizacijskog
sustava, čime će općina Petrijanec konačno
imati kompletno zaokruženu komunalnu
infrastrukturu, čime se ne mogu podičiti
ni svi gradovi u Republici Hrvatskoj. Davne
1993. kada je Petrijanec nakon puno godina ponovo dobio općinu započeli smo
sa projektom plinifikacije svih naselja u
općini i ponosan sam što ovaj ciklus završavamo još jednim velikim projektom.
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 2019.

Općina Petrijanec uspješno provodi
projekte vrijedne oko 11.5 milijuna kuna
Povodom Dana Općine, blagdana sv. Petra i
Pavla, u srijedu, 26. lipnja 2019. u novo otvorenom domu u Družbincu
je održana svečana sjednica Općinskog vijeća.
Nazočne goste, među
kojima su bili i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić
i zamjenik varaždinskog
župana Tomislav Paljak,
pozdravio je predsjednik Općinskog vijeća
Martin Evačić. Istaknuo
je da su im prve zadaće na početku mandata
prije dvije godine bile
da općinski proračun
svedu u realne okvire,
urede
funkcioniranje
Jedinstvenog upravnog
odjela te daju značaj dotad marginaliziranom
Općinskom vijeću. Rekao je da su to uspjeli u
prvoj godini, a paralelno
s tim krenuli su poboljšati rad općinske uprave. Da su uspjeli vidljivo
je iz brojnih projekata

koji se provode, rekao je.
Upravo je o brojnim
značajnim projektima i
rezultatima provedenih
aktivnosti, kao i planovima za budućnost
govorio načelnik Općine Željko Posavec. Naglasio je kako je važno
govoriti o sadašnjosti i
budućnosti općine te o
poboljšanju standarda

U našoj se općini
događaju stvari
koje traže naši
mještani.
života mještana.
– Konačno mogu reći
i odgovorno stojim iza
toga da se u ovoj općini
događaju stvari koje traže naši mještani i koje se
događaju baš zbog njih,
što je zapravo i moja vizija od samih početaka,
kada sam dobio povjerenje većine mještana

za upravljanje razvojem
ove općine – istaknuo je
načelnik Posavec.
– 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.
Projekti koji se provode
i koji se namjeravaju
provesti obuhvaćaju sva
važna područja i djelatnosti, od komunalne
infrastrukture, obrazovanja, zaštite okoliša,
društvenog, kulturnog
i sportskog života – kazao je Posavec te naveo
novouređeni vatrogasni
društveni dom u Družbincu najavio i energetsku obnovu zgrade
Društvenog doma u
Novoj Vesi, energetsku
obnovu zgrade Sportskog centra Nova Ves te

Općina Petrijanec prijavila je čak 23 projekta prema EU i nacionalnim fondovima

obnovu groblja i grobne
kuće u Novoj Vesi i projekat za obnovu groblja
u Petrijancu.
U tijeku su i završni
radovi na uređenju Ulice Butina u Petrijancu.
U suradnji s Varkomom
realizirano je nekoliko
projekata na izgradnji
vodoopskrbne mreže i
kanalizacijskih priključaka u Petrijancu, Majerju i Strmcu Podravskom,
a nastavilo se i s projektom postavljanja LED
rasvjete. Općini Petrijanec odobreno je gotovo 1,5 milijuna kuna za
dogradnju dječjeg vrtića
od strane Ministarstva
za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku i radovi su u svojoj
završnoj fazi. Osim toga,
za osnovnoškolce je osiguran školski pribor iz
proračuna Općine, dok
su za studente i učenike
osigurane stipendije.
Na području općine
provodi se projekt ‘Recikliraj i profitiraj’ u suradnji s općinom Maruševec, dok je u suradnji s
tvrtkom Čistoća, Općina
osigurala kontejnere za
prikupljanje glomaznog
otpada, a osigurana je i
usluga sakupljanja problematičnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.
Općina
Petrijanec
uključila se i u provedbu
projekta Zaželi – pomoć
u zajednici za starije
osobe, čime se žene u
nepovoljnim položajima
na tržištu rada zapošljavaju na poslovima skrbi
o starijim osobama i osobama koje ovise o tuđoj

“Na dobrom smo putu da gradimo općinu koju karakterizira razvoj, rast i napredak”, naglasio je načelnik

pomoći i njezi. Općina
se uključila i u program
podjele
humanitarnih
paketa najpotrebitijima
FEAD, a umirovljenicima
su isplaćene božićnice i
uskrsnice.
– Mislim da smo na
dobrom putu i da gradimo jednu općinu koju
karakterizira razvoj, rast
i napredak – zaključio je
načelnik Posavec.
Dan Općine Petrijanec čestitao je zamjenik

godine. Mladi načelnik
je pokazao politički gen,
odnos prema općem
dobru, društvenu odgovornost i kako pomicati
stvari na bolje – kazao
je Paljak koji je spomenuo županijske projekte
na području općine Petrijanec, među kojima
su dovršena energetska
obnova Područne škole
u Strmcu Podravskom
i predstojeća Područne
škole u Novoj Vesi.

Projekti koji se provode i koji se
namjeravaju provesti obuhvaćaju sva
važna područja i djelatnosti.
župana Tomislav Paljak
te dodao da je na upravo dovršenom uređenju
Ulice Butina pokazano
kako ulica može izgledati, ali i kako se uspješno mogu realizirati europski projekti.
– To je doista pomak
i osvježenje zahvaljujući garnituri koja je preuzela vlast prije dvije

Ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić
u ime gradonačelnika i
načelnika istaknuo je da
se u Petrijancu puno napravilo zajedničkim radom, naporom i vjerom
u dobre projekte.
– Dane općina i gradova slavimo da obnovimo zajedništvo, sve
što nas vezuje kao mje-

štane jednog grada ili
općine. Vi imate na što
biti ponosni. Jedan velik
dio zajedničkog života
je ulaganje u različite društvene sadržaje,
udruge, obrazovanje i
sve su to stvari koje se
ovdje mogu vidjeti – rekao je Bilić.
Na kraju je čestitao
potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić. Pohvalivši projekte i napredak
općine, primijetio je da
se često koristila riječ
„zajednica“.
– Općina živi punim
plućima. Izvorni prihodi su 6,5 milijuna kuna,
a imate projekta za 12
milijuna kuna, nacionalnih i europskih. U
konačnici to je naš novac, ne zaboravite da
Hrvatska uplaćuje u Europsku uniju. Moramo
biti pametni i pokušati
što veći broj projekata
ostvari i što veći novac
povući. Ideja je ključna
za uspjeh – poručio je
Hajdaš Dončić.

Sjednici su, uz gore
nabrojane goste, prisustvovali brojni gradonačelnici, načelnici i
zamjenici susjednih općina, općinski vijećni-

Općini Petrijanec
odobreno je
gotovo 1,5
milijuna kuna
za dogradnju
dječjeg vrtića.
ci te gospodarstvenici,
predstavnici ustanova,
udruga i društava s područja Općine Petrijanec,
župan Občine Desternik (SLO) Franc Pukšić
i gradonačelnica grada
Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek .
U glazbenom dijelu
svečane sjednice sudjelovali su sopranistica Bernardica Bačan,
KUD Općine Petrijanec
– Petrijanečki tamburaši i ženska vokalna
skupina Erato.
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Ulica Alojzija Stepinca između Petrijanca
i Družbinca dobila asfalt i kanalizaciju
Općina Petrijanec nastavila je ulagati u poboljšanje cestovne infrastrukture. Asfaltirana je
cesta u ulici Alojzija Stepinca koja spaja Družbinec i Petrijanec. Na toj
se cesti nalazi i mjesno
groblje pa je cesta itekako prometna. Duljina
zahvata iznosi 478,50 m
sa proširivanjem ceste i
novim rješenjem spoja
iste na Ulicu Butina u
Petrijancu te na Dravsku
ulicu u Družbincu.
„Ukupna
vrijednost
investicije je 599.000
kuna, a prije proširivanja ceste napravljeni su i
radovi na kanalizaciji. Po
završetku, cesta je široka

Ukupna
vrijednost
investicije je
599.000 kuna.
5 metara te je dograđen
i nogostup uz groblje“,
pojasnio je načelnik
Željko Posavec.
Ovaj projekt nije bio
nimalo jednostavan jer je

Društveni dom prije početka energetske obnove.

Nakon završetka energetske obnove.

Ukupna vrijednost projekta je 995.955,00 kuna

Završena energetska obnova Društvenog
doma u Novoj Vesi Petrijanečkoj

Nakon završetka rekonstrukcije, ulica je širine pet metara

trebalo stvoriti uvjete za
realizaciju, odnosno izmaknuti Društveni dom.
„Da bismo uopće napravili
rekonstrukciju
te ceste trebali smo napraviti radove na rekonstrukciji Društvenog
doma u Družbincu kojeg
smo rekonstruirali i izmaknuli, da bi se dobio
dovoljan prostor za prometovanje“, kazao je Posavec ističući da se zbog
blizine groblja, posebice
na blagdan Svih svetih,

kao i za vrijeme pogreba,
tom ulicom kreće veliki
broj vozila.
Izgradnja spomenute
ceste nije jedini takav
projekt odnosno investicija na području općine. Uz navedene radove upravo se završava i
projekt asfaltiranja ulice
Butina, a odobrena su i
sredstva za Fazu I Radničke ulice u Majerju. U
sklopu aglomeracije napravljena je i kanalizacija s priključcima.

Prvotno stanje širine 2,5 m

Završena energetska obnova Sportskog centra u Novoj vesi

Sportski centar prije obnove

Sportski centar u Novoj Vesli Petrijanečkoj energetski je obnovljen u
sklopu projekta sufinanciranog od
strane Europskog fonda za regionalni razvoj. U projekt je uloženo gotovo
650 000 kuna, a korisnicima će od
sada biti jednostavnije i ugodnije koristiti prostorije Centra.
Kako bi se ostvarila ušteda energije pa samim time i jeftinije korištenje prostorija, ugrađena je PVC
stolarija, postavljena je termo fasada, kosi je krov dodatno toplinski

izoliran, a ugrađen je i novi visokoučinkoviti kotao na pelete te nova grijaća tijela. Zamijenjena su dotrajala
rasvjetna tijela sa novom LED tehnologijom. Uveden je i sustav daljinskog očitovanja potrošnje energije i
vode i kontrolnih mjerila energenata
i vode.
Korisnici prostora boravit će u
puno ugodnijem prostoru te će kvalitetnije obavljati sve svoje aktivnosti.
Prilikom konferencije za novinare,
načelnik Općine Petrijanec, Željko

U naselju Nova Ves
Petrijanečka
završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrade
Društvenog doma. Kako
bi se osigurali manji
troškovi i potrošnja
energije pri grijanju i
hlađenju zgrade, uvedena je toplinska izolacija
vanjskih zidova, stropa
prema negrijanom tavanu te poda prema negrijanim prostorijama u
pogledu suterena. Također, bolja energetska
učinkovitost zgrade se
postigla zamjenom dotrajale stolarije novom
PVC stolarijom. Sve
navedeno će rezultirati smanjenjem godiš-

nje potrebne toplinske
energije za grijanje za
više od 75%.
Osim provedbe spomenutih zahvata, mjerom energetske obnove,
izgrađena je i betonska
ulazna rampa s obostra-

Projekt je
sufinanciran od
strane Europske
unije.
nim rukohvatima i protu kliznom površinom
radi osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti na jedna-

Posavec istaknuo je kako je ova obnova pripomogla poboljšanju uvjeta
boravka u zgradi. “Energetski certifikat zgrade sada je A+ dok je prije
bio D, a već pripremamo i nove projekte za slične natječaje“, rekao je
Posavec.
Na konferenciji bio je prisutan i
potpredsjenik Vlade, Predrag Štromar te Općinski vijećnici, predstavnici Agencije za razvoj Varaždinske
županije i Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije,
članovi Nogometnog kluba Nova
Ves te članovi DVD-a Nova Ves.

koj razini kao i ostalim
osobama.
Na završnoj konferenciji 8. studenog 2019
prisutnima se obratio
načelnik Općine Petrijanec, Željko Posavec:
„Sav europski novac
ili pak novac resornih
Ministarstva olakšanje
je za proračun Općine
Petrijanec pa će se ta
sredstva moći uložiti u
neke druge svrhe. Ove
godine imamo odličan
uspjeh sa prijavama na
Europske fondove, ali i
na Ministarstva te smo
zahvalni na svakom sufinanciranju koje nam
je odobreno. Energetska obnova Društvenog

doma u Novoj Vesi omogućiti će značajne uštede energije, a samom
obnovom
povećavaju
se uvjeti boravka u javnoj zgradi. Napravljen
je i energetski certifikat zgrade Društvenog
doma razreda “A” nakon
obnove. Napominjem i
kako to nije završetak
ulaganja u Društveni
dom Nova Ves.“
Na završnoj konferenciji bio je prisutan i
potpredsjednik Vlade,
Predrag Štromar koji je
najavio nove natječaje
energetske obnove i kapitalnih pomoći Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja.

Energetski obnovljen Sportski centar u Novoj Vesi
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Otvoren obnovljeni Društveno
– vatrogasni dom u Družbincu

U nedjelju, 16. lipnja u
Družbincu je uz mimohod Vatrogasaca i blagoslov, otvoren Društvenovatrogasni dom nakon
obnove i proširenja.
Rekonstrukcija je sufinancirana od Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja, a
na Domu starom preko
60 godina do sad se nisu
radile nikakve značajnije
obnove. “Uspjesi članova
DVD-a na natjecanjima i
zajedništvo i okupljanje
udruga razlog su zašto
je vašno ulagati u ovaj
dom” istaknuo je načelnik Željko Posavec.
Svečanosti je prisustvovao i ministar Predrag Štromar koji je između ostalog naglasio i
zadovoljstvo činjenicom
da se u Općini Petrijanec ne osjećaju političke
razmirice.
Okupljenima se obratio i Tomislav Križnjak,
tajnik DVD-a Družbinec
koji se osvrnuo i na povijest DVD-a: „Prva svečana sjednica održana

je 1960. godine, a nakon
toga prostorije su mnogo godina služile vatrogascima i mještanima za
druženja i promoviranje
vatrogastva ovoga kraja
te se tako tijekom godina
učlanilo mnogo ženskih i
muških članova društva.
Mnogi naši sumještani su
u njemu održali svadbe i
druga slavlja. Danas smo
neizmjerno veseli zbog
otvorenja ovog našeg
predivnog vatrogasnog
doma koji će služiti narednim generacijama u
društveno korisnom radu
cijelog mjesta, a ponajviše sadašnjim i novim generacijama vatrogasaca”,
naglasio je Križnjak.
Uz brojne okupljene
vatrogasce i mještane,
svečanosti otvorenja Vatrogasnog doma nazočili
su i saborski zastupnik
Mario Habek, načelnici
općina Cestica i Sračinec
Mirko Korotaj i Božidar
Novoselec, predsjednik
petrijanečkog Općinskog
vijeća Martin Evačić i
drugi uzvanici.
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Obnovljena kapelica Srca Isusova u Majerju

Energetski učinkovita i
ekološka javna rasvjeta i
u Petrijancu!
U Općini Petrijanec nastavlja se obnova javne
rasvjete. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova
Europske unije prijavljen je
projekt sufinanciranja vrijedan gotovo šesto tisuća
kuna. Ministarstvo će sufinancirati ukupno dvijesto

tisuća kuna, dok će se veći
dio sredstava osigurati iz
proračuna Općine.
Ovim projektom obuhvaćena je i zamjena dotrajalih svjetiljaka u naseljima Strmec Podravski i
Družbinec, njih ukupno
108 te dopuna na mjestima gdje sada nema svjetiljki, a ukupno će biti ugrađeno novih 219 novih LED
svjetiljki.
„Modernizirana rasvjeta
znači i uštede u proračunu, a važniji od toga je faktor sigurnosti. Ovo je ujed-

no i bolja rasvjeta što znači
da će na prometnicama
uskoro biti i bolja vidljivost,
a to znači i veću sigurnost
u noćnim satima.“ rekao je
načelnik Željko Posavec.
Projektom su obuhvaćene ulice naselja Družbinec: Prvomajska ulica,

Komarska ulica, Ulica
Zrinskih i Frankopana,
Dravska ulica, Livadarska
i Vrtna ulica te ulice naselja Strmec Podravski:
Ulica Braće Radić, Podravska ulica, Vidovićeva
ulica.
Općina Petrijanec prošle je godine provela projekt modernizacije ukupno
6,3 km javne rasvjete naselja Petrijanec i Majerje,
s ugrađenom 191 svjetiljkom nove generacije LED
izvora svjetlosti na produljenim krakovima.

Na stotu godišnjicu
posvećenja, u Majerju se obnavlja kapelica
Srca Isusova zahvaljujući sredstvima Ministarstva
regionalnog
razvoja i fondova Europske unije, Općine
Petrijanec i Župe Svetog
Petra i Pavla.
„Na natječaj smo
prijavili našu župu koja
je bila nositelj projekta. Odobreno nam je
50.000,00 kuna sufinanciranja za 2019. godinu.
Krajem prošle godine
krenuli smo s radovima, malo smo stali zbog
sveukupne situacije sa
COVID-om 19, ali radovi se sada privode kraju“ naglasio je načelnik
Željko Posavec.
Kapela je izgrađena 1920. godine, s početkom
radova
godinu ranije, a 2008.
godine je nadograđena i
obnavljana.
„I prethodne dvije godine brinuli smo za kapelu Srca Isusova. Prve
godine smo obnovili betonsku ogradu, a druge
smo ugradili električno
zvono kao donaciju Općine Petrijanec. Također, Općina Petrijanec
će sudjelovati i sa kapitalnom pomoći prema

Ukupna vrijednost obnove kapelice Srca Isusova je 180 tisuća kuna.

Župi i ove godine u obnovi Majerske kapelice“,
dodao je Posavec.
Kapelica Srca Isusova
u Majerju posvećena je
4. srpnja 1920. godine.
Petrijanečki župnik vlč.
Ivan Sakač napominje
da je stogodišnji objekt
nekoliko puta obnavljan u svojoj prošlosti,
a sada će stogodišnjicu

dočekati u novom ruhu.
„Kapela nije daleko
od župne crkve, tako
da ovdje nemamo redovitu liturgiju. Imamo
mjesečno jedanput, prvog petka kad se slavi
Srce Isusovo, onda imamo svaki mjesec svetu
misu. I godišnje proštenje, blagdan Srca Isusova koji obično dođe u

lipnju. Svake nedjelje se
skupljaju vjernice koje
redovito mole. Za svibanjskih i listopadskih
pobožnosti sakupljaju
se svakog dana na molitvu. Kapala nije važna
samo kao zgrada nego
kao prostor gdje vjernici u zajedništvu žele
slaviti Boga“, istaknuo
je župnik Sakač.
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Dvije nove prostorije i dvorana za vježbanje

Dograđen je dječji vrtić u Petrijancu

Ulica Butina uređena za 1,75 milijuna kuna
sufinanciranih iz Europskih fondova

Kako bi najmlađim
stanovnicima
Općine
Petrijanec boravak u njihovom vrtiću bio ljepši,
ali i kako bi se čim više
djece moglo upisati u vrtić, dograđeno je ukupno
455 kvadratnih metara
pa je tako vrtić dobio
tri nove prostorije od
kojih se dvije koriste za
predškolski odgoj, a jedna kao mini dvorana za
vježbanje.
„U ožujku 2018. godine prijavili smo dogradnju našeg dječjeg vrtića
na natječaj Ministarstva i
zatražili 59 posto od ukupnog troškovnika projekta, a odobreno nam je
oko 1,4 milijuna kuna iz
programa za poboljšanje materijalnih uvjeta u
predškolskim ustanova-

ma“, objasnio je općinski
načelnik Željko Posavec.
„Vrtić pohađa 126 djece, a očekujemo i nove
upise tijekom proljeća,
iako možemo reći da su
već sada kapaciteti puni.
Ono što me i kao načelnika i kao profesora ve-

Vrtić pohađa 146
veselih mališana.
seli jest činjenica da smo
u potpunosti zadovoljili
pedagoški standard. Prije
smo imali četiri prostorije u vrtiću i 118 djece, što
je doista bilo tijesno za
tu malu kvadraturu“, kazao je načelnik Posavec,
uz napomenu da su zadovoljni demografskom

slikom u Općini.
„Djece ima i roditelji ih redovito upisuju, a
nama je kao općini iznimno bitan predškolski
odgoj. Prošle smo godine snizili cijenu vrtića za
100 kuna za participaciju za roditelje. Kad zbrojite ovu investiciju od 3,3
milijuna kuna u dogradnju vrtića i poboljšanje
uvjeta u vrtiću te oko
1,1 milijun kuna kojima
Općina kroz godinu sufinancira boravak djece,
možemo reći reći da smo
više od polovice proračuna uložili u predškolski odgoj“, naglasio je
Posavec.
Uz mještane, otvorenju su nazočili i županijski i državni dužnosnici,
među njima i zamjenik

varaždinskog župana Tomislav Paljak koji je naglasio kako je Općina Petrijanec počela na pravi
način raditi i „disati” u
posljednje dvije godine.
Dodao je kako je očigledno da je u ovoj općini
došlo vrijeme investicija
te da ga posebno raduje što se mnogo ulaže
u poboljšanje uvjeta za
predškolski odgoj.
Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar graditeljstva i prostornog
uređenja Predrag Štromar osvrnuo se na brojne
mjere aktualne vlade čiji
je cilj stvoriti preduvjete
da mlade obitelji ostanu u Hrvatskoj, a među
njima su i ulaganja u izgradnju i uređenje dječjih vrtića.

Više od polovice proračuna Općine Petrijanec ulaže se u unaprijeđenje predškolskog odgoja

Načelnik Općine Željko Posavec i predsjednik
Općinskog vijeća Martin Evačić s gostima su
obišli novouređenu Ulica Butina u naselju Petrijanec. Radi se o projektu koji je odobren iz
mjere 7.2.2. – „Ulaganja
u građenje nerazvrstanih cesta“.
Provedbom ove mjere
rekonstruirana je Ulica
Butina koja je od veće
važnosti na području Općine Petrijanec i
istovremeno jedna od
najprometnijih. Naime,

riječ je o području koje
spaja centralni trg općine s mjesnim grobljem,
ali povezuje i liječničku
te stomatološku ambulantu, vatrogasni i društveni dom, crkvu i pastoralni centar. Ulica je
rekonstruirana u duljini
od 620 metara, a izvedeni su radovi i na gradnji
kanalizacijskih priključaka te na postavljanju
LED rasvjete.
– Rekonstrukcija ove
ulice bila je prijeko potrebna što najbolje znaju
mještani. To je samo još

jedna u nizu mjera na
području Općine Petrijanec kojom se nastoje
iscrpiti sredstva Europske unije za realizaciju
projekata, a posljedično
i smanjiti depopulacija naselja kao i povećati
životni standard stanovnika općine Petrijanec.
Sama prometnica će podignuti razinu komunalne opremljenosti koja
je preduvjet za daljnji
razvoj i napredak navedenog područja. Za navedenu prometnicu ovih
je dana izdana Uporabna

dozvola – istaknuo je načelnik Posavec.
Rekonstukcija nerazvrstane ceste Butina u
naselju Petrijanec sa
pripadajućom kanalizacijom i signalizacijom
izvedena je kako bi se
unaprijedila kvaliteta života u naselju Petrijanec
te posljedično smanjila
depopulacija u naselju.
Ukupna
vrijednost
projekta iznosi preko
milijun i sedamsto tisuća kuna, a 85% financirano je iz sredstava Europske unije.

„Veliko gradilište“ u Majerju – rekonstruira se Radnička
U nizu velikih projekata koji se provode na području Općine Petrijanec,
od uređenja domova do
izgradnje komunalne i cestovne infrastrukture, uskoro će krenuti radovi na rekonstrukciji ceste i izgradnji
oborinske kanalizacije u
Radničkoj ulici u Majerju, u
općini Petrijanec.
„Predviđenim će se radovima rekonstruirati i proširiti kompletna cesta dužine 1038 metara te izgraditi
nogostup dužine 430 metara, što uključuje i izvedbu
rigola. Radovi uključuju i

izgradnju oborinske kanalizacije u duljini od 430 m, od
kapele kod državne ceste
D2, do odvojka“ pojasnio je
Posavec koji je dodao kako
je općina Petrijanec u zadnjih dvije godine postala
„veliko gradilište“.
Zahvaljujući rekonstrukciji koja samo što nije završena, Radnička će ulica
u jednom dijelu dobiti nogostup širine 1,2 metra,
dok će na dijelu ceste bez
nogostupa, u duljini od 526
metara , širina kolnika biti 5
metara, a odvojak dug 82
metra bit će širok 4 metra.

Ova dogradnja osigurat
će i mnogo veću sigurnost u prometu, posebice
biciklistima.
Dodajmo da će se osim
uređenja prometnice izgraditi i sustav za odvodnju

oborinske vode koja će se
ispuštati u okolni teren preko upojnih bunara.
Projekt sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sa 315
tisuća kuna.
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Gerontodomaćice u
Općini Petrijanec dobile
visoku ocjenu korisnika
U okviru „Zaželi-programa
zapošljavanja
žena“ Općina Petrijanec
provodi projekt „Pomoć
u zajednici za starije
osobe“.
Cilj projekta je unaprijediti
mogućnost
zapošljavanja teže zapošljivih žena i pružiti
uslugu pomoći u kući
starijim i nemoćnim
osobama s područja Općine, a u okviru projekta
zaposleno je deset žena.
Kako bi provjerili stav
korisnika projekta, provedena je anketa u kojoj
su korisnici mogli ocijeniti zadovoljstvo u nekoliko kategorija, poput
raspored dolazaka i informiranost gerontodomaćica. Rezultati ankete

u svim su segmentima
pokazali visoku prosječnu ocjenu, čak 4,84.
Naglasili su pozitivan
utjecaj pružene usluge
na kvalitetu njihova života. Osim pomoći u kućanskim poslovima, naveli su da im „razgovori
s djelatnicama olakšavaju bol“ te da se „osjećaju sigurno znajući da
će ih djelatnica posjetiti
i pomoći u njihovim potrebama“. Starije i nemoćne osobe nerijetko
su usamljene i ovisne o
drugima, zbog čega posebno cijene ljubaznost
i velikodušnost djelatnica. Jedan običan razgovor dovoljan im da donekle popuni prazninu
s kojom se svakodnevno

Naučili kako tehnički i programski prijaviti projekt

U Petrijancu radionica za prijavitelje projekata
U suorganizaciji Općine Petrijanec i Ureda za
udruge Vlade RH, u društvenom domu u Petrijancu,
24. veljače 2020., održana
je interaktivna radionica
za potencijalne prijavitelje

suočavaju.
„Iznimno nam je drago što je kvaliteta pruženih usluga na visokom nivou i što korisnici
prepoznaju trud i rad
djelatnica zaposlenih u
svrhu pružanja usluge
pomoći u kući. Raduje
nas činjenica da korisnici ne cijene samo njihovu pomoć u kućanskim
poslovima već i razgovore, koji im uljepšavaju
život i smanjuju osjećaj

samoće“, ističe Željko
Posavec, načelnik Općine Petrijanec.
Projekt ukupne vrijednost 2.179.448 kuna
Općina Petrijanec provodi kao nositelj u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Varaždin i
Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje – Regionalnim uredom Varaždin. Projekt je financiran
iz Europskoga socijalnog fonda.

Svakom domaćinstvu i spremnik za odlaganje plastike

Završile „Recikliraj i profitiraj“ edukacije na području
općina Maruševec i Petrijanec
U Društvenom domu
u Petrijancu održala se
završna konferencija projekta „Recikliraj i profitiraj
– izobrazno-informativne
aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području općina Maruševec i
Petrijanec“.
Na istaknuto je kako
projekt doprinosi unapređenju kvalitete života u lokalnoj zajednici, održivom
razvoju i zaštiti okoliša te
promiče načela dobrog
upravljanja i suradnju s civilnim društvom.
„Distribuirali smo letke
i plakate, snimili radijske
i televizijske spotove koji

promoviraju održivo gospodarenje otpadom, a u
aktivnosti smo uključili i
učenike naših škola“, izjavio je zamjenik načelnika
Općine Maruševec Mario
Klapša prilikom predstavljanja projekta te je dodao
kako općine projektom
žele povećati postotak domaćinstava koja u potpunosti razumiju i podržavaju
recikliranje.
Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec dodao
je kako je jedan od rezultata projekta zasigurno i povećanje razvrstavanja svih
vrsta otpada u odnosu na
komunalni otpad: „Općina
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Petrijanec prijavila je projekt nabavke spremnika
za odlaganje plastike koje
će dobiti svako domaćinstvo dok se problematični
otpad besplatno prikuplja
u mobilnom reciklažnom
dvorištu, a glomazni se
otpad prikuplja u dvorištu
Općine svaki radni dan“.

Cilj provedbe projekta
Recikliraj i profitiraj je povećanje svijesti javnosti o
važnosti i načinu održivog
gospodarenja otpadom u
cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, kao i manjom količinom otpada koji
se odlaže na odlagalište.

programa kako bi im se pomoglo u pripremi što kvalitetnijih prijedloga na predstojećim natječajima.
„Cilj radionice je da zainteresirani nauče kako
prijaviti projekt u tehnič-

kom smislu i kako ga razviti u programskom smislu“,
naglasila je Željka Markulin iz vladinog Ureda za
udruge RH.
Objasnila je kako je postupak prijave jednostavniji
nego na klasične EU fondove jer se cijeli proces odvija online, a Varaždinska
je županija najuspješnija u
prijavi ovakvih projekata.
Načelnik Željko Posavec
dodao je kako je Europa
za građane prvi europski
projekt koji je Općina Petrijanec dobila zajedno s partnerima iz Slovenije.
Na radionici sudjelovali

su zamjenik načelnika Općine Cestica Žarko Rodeš,
zamjenik načelnika Općine Sračinec Krunoslav Lukačić, zamjenik gradonačelnika grada Lepoglave
Hrvoje Kovač.
U sklopu programa
Europa za građane u Hrvatskoj je tijekom 2019.
odabrano 12 projekata, a
osim navedenih uspješno ocjenjenih projekata iz
Maruševca i Petrijanca, iz
Varaždinske županije su
odobreni još projekti Gradu
Ludbregu i Općini Sračinec te Pučkom otvorenom
učilištu Varaždin.

Petrijanec, Vinica, Cestica i Sračinec
postali suvlasnici reciklažnog dvorišta
Općine Vinica, Cestica, Petrijanec i Sračinec
suvlasnici su novog mobilnog reciklažnog dvorišta koje će zajednički
koristiti za zbrinjavanje
otpada, a preuzeli su ga
u društvu Davora Skroze, direktora Čistoće.
“Dosadašnja iskustva
s reciklažnim dvorištima pokazala su da su
građani osvijestili važnost pravilnog gospodarenja otpadom”, rekao
je direktor Čistoće te
naglasio kako pravilno odlaganje dovodi do
smanjenja
miješanog
komunalnog otpada, što
je i konačni cilj.
Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac rekao je kako su
kupnjom
reciklažnog
dvorišta
zadovoljene
sve zakonske regulative koje su propisane
pri zbrinjavanju otpa-

da. Posebno je istaknuo
važnost mogućnosti odlaganja opasnog otpada
koji nije u redovitom
prikupljanju.
S time se slaže i načelnik Sračinca, Božidar
Novoselec koji naglašava: “Riješili smo veliki
broj problema koji su
ljudi imali na kućnom
pragu, tako da je ovaj zajednički projekt općina i
Čistoće izuzetno dobar
za naše mještane. Općina Sračinec u cijelosti će
financirati troškove oko
reciklažnog
dvorišta,
tako da mještani neće
imati povećanje cijena.”
Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec
podsjetio je kako su
dužni prema Zakonu o
održivom
gospodarenju otpadom osigurati reciklažno dvorište
mještanima.
“To smo činili i pro-

teklih godinu dana kroz
najam da vidimo na koji
će način to funkcionirati i odaziv je bio jako
dobar. Dobili smo podatke koliko otpada se
odložilo, a velika se većina odnosila upravo na
opasni otpad” naglasio
je Posavec.
U postupku nabave,
izrada mobilnog reciklažnog dvorišta po-

vjerena je tvrtki Tehnix
d.o.o., a njegova je vrijednost 160 tisuća kuna.
Voditelj
komercijalne
službe Tehnixa Željko
Horvat, rekao je kako
mobilno dvorište zadovoljava najviše europske standarde kada se
govori o komunalnom
otpadu, a može se odvojiti i odložiti 40-ak vrsta
otpada.
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Učenici OŠ Petrijanec u novoj školskoj godini dobili i ormariće!
Načelnik Općine Željko Posavec posjetio je na prvi dan nastave
Osnovnu školu Petrijanec, razrede prvašića, te svim učenicima, učiteljima i
suradnicima zaželio sretnu i uspješnu
novu školsku godinu. Za sve učenike,
njih ukupno 481, Općina je osigurala
bilježnice, pisanke, geometrijski pribor, olovke gumice i šestare.
Prvi dan nastave protekao je u
svečanom raspoloženju. Posebno je
veselo bilo za naše prvašiće, upisanih
njih ukupno 51.
Dočekani su priredbama dobrodošlice, koje su već postale tradicija
ove škole. Na kraju priredbe svima se

obratila i ravnateljica, Valerija Paljak.
„Prvi dan škole naše učenike dočekali su novi garderobni ormarići.
Učenici će sada u svojim ormarićima
moći ostavljati kapute, cipele, ali i sve
ostale stvari koje im ne stanu u torbe. Ormarići su vrlo praktični i jako su
razveselili naše đake, a zadatak učenika jest da dobro paze na ključiće
svojih ormarića!“ naglasila je Paljak
pričajući o novitetima u školi.
Ukupna vrijednost investicije, 452
ormarića za potrebe matične škole OŠ Petrijanec, je 93.500,00 kn,
a Općina je za tu namjenu izdvojila
50.000,00 kn.

Dodijeljene stipendije učenicima i studentima Općine Petrijanec

„Svake godine imamo velik broj darovitih
mladih ljudi koji zaslužuju stipendiju!“
U prostorijama male
dvorane
Društvenog
doma Petrijanec, održano je potpisivanje
ugovora o stipendiranju učenika i studenata u akademskoj godini
2019./2020.
Dobitnicima stipendija ugovore je uručio
načelnik Općine Petrijanec uz prigodnu čestitku: „Raduje nas da
u Općini svake godine
imamo velik broj darovitih mladih ljudi koji
zaslužuju dobiti priznanje za uloženi trud
i stipendiju kao poticaj
daljnjem obrazovanju.
Danas svi želimo našoj
djeci pružiti najbolje
i najviše što možemo
kada je u pitanju obrazovanje, a troškovi su
sve veći. Zbog toga smo
odlučili da osim studenata stipendiramo i nadarene učenike srednjih
škola. Čestitam svim
stipendistima, uz že-

lju da im nova školska i
akademska godina bude
još uspješnija“.
Za akademsku godinu 2019./2020. Općina
Petrijanec dodijelila je
71 stipendiju za što je
u proračunu osigurano
270 tisuća kuna. Prema
kriteriju izvrsnosti pravo
na stipendiju ostvarilo je
26 učenika i 45 studenata. Učeničke stipendije
iznose 200 kuna mjeseč-

no. Studenti polaznici
visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije, njih
šestero, dobivati će 300
kuna mjesečno, a studenti polaznici visokih
učilišta sa sjedištem na
području Međimurske
županije, njih četiri, 350
kuna, a studenti polaznici visokih učilišta sa
sjedištem izvan Varaždinske županije i Me-

đimurske županije ili u
stranoj državi 600 kuna.
„Drago mi je da je naš
načelnik Željko Posavec
prepoznao važnost ulaganja u znanje, obrazovanje i nas mlade, stoga
se u ime svih nas zahvaljujem za dodijeljene stipendije“ rekao je Petar
Brlek, student pete godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i stipendist.

15

Civilna zaštita Općine
Petrijanec dokazala
spremnost
Pripadnici Civilne zaštite Općine Petrijanec
u četvrtak, 5.prosinca
2019. održali u vježbu
evakuacije i spašavanja
u Osnovnoj školi Petrijanec, a pod pretpostavkom potresa koji je izazvao urušavanje zgrade
s popratnom pojavom
požara. Na vježbi su uz
učenike i djelatnike OŠ
Petrijanec sudjelovali i
pripadnici svih pet dobrovoljnih društava s
područja Općine Petrijanec – DVD Petrijanec,
DVD Družbinec, DVD
Majerje, DVD Nova Ves

i DVD Strmec Podravski
kao i pripadnici HGSS
Stanica Varaždin, GDCK
Varaždin, Policijske postaje Varaždin te Zavoda za hitnu medicinu
Varaždin.
Vatrogasna
društva
po dolasku vrše unutarnju i vanjsku navalu te
pronalaze dvije ozlijeđene osobe koje iznose
iz objekta i predaju pripadnicima Crvenog križa. Daljnjom pretragom
na katu nalaze još jednu
ozlijeđenu osobu koji
iznose pripadnici HGSSa, a ozljede zbrinjava

Hitna medicinska služba.
Djelatnici MUP-a regulirali su promet oko škole i
susjednog dječjeg vrtića.
Evakuaciju učenika i djelatnika vodila je ravnateljica škole Valerija Paljak
dok je glavni koordinator
vježbe bio zapovjednik
VZO Petrijanec David
Lukaček. Nakon završetka sa svim sudionicima
napravljena je analiza
vježbe koju je vodio Zoran Happ, voditelj Službe
za pripravnost i prevenciju u Područnom uredu
civilne zaštite Varaždin.
Prisutnima se obratio
načelnik općine Petrijanec Željko Posavec koji

je napomenuo kako je
ovo prva vježba održana
sa svim službama Civilne zaštite te da će se iste
kontinuirano obavljati i
u budućnosti.
Predsjednica VZO Petrijanec Nataša Šincek
istaknula je kako Vatrogasna zajednica općine
Petrijanec unazad nekoliko godina na svojim
vježbama veoma uspješno surađuje s GDCK Varaždin, Stanicom HGSSa Varaždin te MUP-om
te izrazila zadovoljstvo
što su ovaj put uključile
i ostale službe uključene
u Civilnu zaštitu Općine
Petrijanec.

Predstavljen projekt “Želim voziti bicikl”
U prostorijama Općine Vinica predstavljen je projekt
„Želim voziti bicikl“ koji će se provoditi u četiri osnovne
škole na području Varaždinske županije, a to su OŠ Vinica, OŠ Cestica, OŠ Petrijanec i VII. OŠ Varaždin koji su
danas potpisali ugovore o provođenju i financiraju projekta uz općine Vinica, Cestica i Petrijanec te ZSUGV. Sam
projekt će provoditi Biciklistički akademski sportski klub
„Vinica“ na čelu s Branimirom Štimecom, a najbolji učenici
ovog programa su ujedno pobjednici i sudionici državnog
natjecanja „Sigurno u prometu“.
– Oni najbolji koji će pohađati ovaj projekt, četiri najbolji
iz osnovne škole, će se natjecati na županijskom natje-

canju, najboljih četiri na županijskom idu na državno, a
najboljih četiri na državnom idu na prvenstvo Europe –
naglasio je Štimec.
Na predstavljanje je stigao i varaždinski olimpijac Kristijan Đurasek koji je pozdravio i pohvalio ovu inicijativu.
– Jako je bitno da djeca nauče voziti bicikl i da su sigurna u prometu, a nakon toga, ako se nekome to svidi,
može nastaviti i profesionalno se baviti biciklističkim sportom – rekao je Đurasek.
Općina Petrijanec također se uključila u projekt i podržala učenike koji će svoje vještine vježbati na biciklu uz
mnoštvo prepreka u sklopu navedenog projekta.
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Međunarodni „Petrajski fašnik“ oduševio
maškare i posjetitelje

Petrovo u znaku izložbe
na Sajmu tradicija

“Liepi cajti s KUD-om” u
Strmcu Podravskom
Na Trgu sv. Petra i
Pavla na Petrovo 2019.,
Općina Petrijanec je
pripremila sajam tradicije na kojem su članice udruga izlagale
svoje rukotvorine. Osim
domaćina, svoje radove izložile su također i
Udruga žena “Trnovečko srce” Trnovec, Čipkarsko društvo “Danica Bresler” Lepoglava,
Udruga žena “Maruša”
Maruševec, Udruge ručnih radova “Vezilje” Cestica, Udruge umirovljenika Općine Petrijanec,
Udruga za očuvanje starih običaja “Črepičar”,
Udruga žena “Preselica”
Sračinec, Udruga žena iz
centra svijeta, Kreativni
seniori 54+ Kulturnokreativni studio keramika i slikanje i OPG
Zagorščak.
Izložbom radova nastoje se očuvati predmeti i motivi baštine
zavičaja nastalih tradicijskim
vještinama
poput vezenja, heklanja, pletenja cekara od
kukuruzne komušine,
izrade domaćih sapuna i
izrade platna na tkalačkom stanu.

Izložba se održala
ispred prostora zgrade
stare. „Sajmovi ručnih
radova idealno su mjesto za prezentacije izrade rukotvorina, kupnju
prigodnih blagdanskih
poklona, ali i prilika za
najmlađe uzraste da se

upoznaju s različitim
tehnikama ručnih radova i izloženih unikatnih
predmeta“, naglasili su
organizatori.
U obilasku Sajma tradicija bili su prisutni
osim domaćina, načelnika Općine Petrijanec
Željka Posavca, zamjenik gradonačelnika Lepoglave Hrvoje Kovač,
zamjenik načelnika Općine Cestica Žarko Rodeš, saborski zastupnik
Mario Habek.

17

U subotu, 15. lipnja i
u nedjelju, 16. lipnja, u
društvenom domu u Strmcu Podravskom, povodom
Dana općine održana je
kulturna
manifestacija
“Liepi cajti s KUD-om”.

U subotu su nas svojim
glazbenim
poslasticama, komičnim dramskim
komadima te folklornim
plesnim koracima počastili KUD Cestica – dječja folklorna sekcija, KUD
Vinica – folklorna sekcija,
KUD Lepoglavski Pušlek,
dramska sekcija, KUD Kaštel Pribislavec – folklorna
sekacija, KUD Klaruš Maruševec – dramska sekcija, KUD Petrijanec – ŽVS
Erato, KUD Petrijanec –
Tamburaška sekcija, KUD
Kaštel Pribislavec, dramska sekcija “Diletantska
družina Kaštel Pribislavec”, KUD Klaruš Maru-

ševec – folklorna sekcija,
KUD Klaruš Maruševec –
tamburaška sekcija
U nedjelju pak su nastupili KUD Petrijanec –
dječja folklorna sekcija,
Udruga žena “Preslica”

Sračinec, KD Desternik –
Ženski pevski zbor, KUD
Petrijanec – folklorna
sekcija, KUD Petrijanec
– dramska sekcija “Ka Te
Briga Mi”, Udruga žena
Kozarevac, KUD “Benednikt” Svibovec Podravski, KUD Vinica – ŽSV
“Leluje”, i zbor Udruge
umirovljenika Općine Petrijanec sa svojim prvim
nastupom.
Mladi i malo striji folkloraši uz druženje i impresivne koreografije predstavit će se jedni drugima,
ali i svim građanima kao
dio programa obilježavanja Dana Općine.

U organizaciji Udruge
„Petrajski kurent“ i uz
podršku Općine Petrijanec u subotu, 15. veljače,
održan je 2. međunarodni
„Petrajski fašnik“, manifestacija koja je okupila
gotovo 400 sudionika i
oduševila i goste i domaće mještane.
„Ovo je bila stara tradicija koja je u međuvremenu izumrla. Našli smo se
mi dečki, četvorica, prije
tri godine, napravili maske, a danas nas je već 35
u udruzi. Shvatili smo da
fašnik malo ljudima fali
u našem kraju“ rekao je
predsjednik Udruge „Petrajski kurent“ Miljenko
Leskovar.
„Priču je pokrenula
Udruga „Petrajski kurent“
s ciljem da se tradicija
fašnika ne zaboravi. Prvi
je to fašnik koji će se ove
godine održati u Varaž-

dinskoj županiji. Uz goste
iz Slovenije i ovog dijela
Hrvatske, sve naše udruge su se uključile u manifestaciju, bilo u povorci,
bilo logistički.“ kazao je
načelnik Željko Posavec.
U povorci su sudjelovali
Udruga „Konj moj prijatelj“, mališani iz Dječjeg
vrtića Bambi u Petrijancu, djeca iz Osnovne škole Petrijanec, domaćini
iz Udruge „Petrajski kurent“, Udruga umirovljenika Petrijanec, Udruga
za očuvanje starih običaja
„Črepičar“ iz Svibovca Podravskog, Športno društvo
Cvetkovci Ormož, Udruga
tradicijskih običaja „Pingo“ iz Cestice, Coprnice
iz Lobora,KUD „Petrijanec“, Koranti Sobetinci,
KUD „Prepuštovec“, TED
Sodinci Ormož, Kurent
Ormož i Udruga maškara
„Črna Sraka“ iz Sračinca.

Međunarodne atraktivne
konjičke igre u Zelendvoru

Slikovit animirani film „Nigdar
ni bilo“ o Općini Petrijanec

Zelendvor je ponovno bio domaćin zanimljive i atraktivne manifestacije – Konjičkih igara. Događaj su organizirali Udruga „Konj moj prijatelj“ i Općina Petrijanec.
Međunarodne igre okupile su veliki broj konjara iz Hrvatske i inozemstva koji su za posjetitelje priredili brojne
konjičke discipline poput konjičke štafete, staze spretnosti i Zelendvorske alke. Osim atraktivnog programa,
posjetitelji su mogli pogledati i izložbe.

Umjetnici s područja Općine Petrijanec okupili su
se s ciljem stvaranja kratkometražnog animiranog
filma pod nazivom „Nigdar
ni bilo“. Autorica filma, Mateja Štefinšćak , magistrica
je animiranog filma i novih
medija Akademije likovnih
umjetnosti u Zagrebu. Glavna je ideja ovog filma predstavljanje lokalnog prostora
i ljudi koji u njemu žive na
poseban i slikovit način te
doticanje teme sve češćeg
iseljavanja iz sela.
Značaju projekta doprinose i članovi tamburaške
sekcije KUD-a Petrijanec
pod vodstvom Franje Plantaka, koji su se pobrinuli

za glazbenu stranu kroz
skladbe koje promoviraju
bogatstvo
Petrijanečkog
kraja. Suradnja će rezultirati
promoviranjem filma po festivalima diljem svijeta gdje
će zaljubljenici u medijsku
umjetnost imati prilike upoznati tradicionalne skladbe
Petrijanečkog kraja te problematiku propadanja ruralne sredine Zagorja.
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Atraktivno umjetničko djelo iznad Petrijanca
Kako bi obilježili Dan
Varaždinske županije, u
Petrijancu je podignut
balon Varaždinske županije “Svečanost cvijeća”. U predivnom prizoru uživali su brojni
građani, kao i načelnik
Općine Petrijanec Željko
Posavec, župan Varaždinske županije Radimir
Čaćić, zamjenik župana
Tomislav Paljak, ravnateljica OŠ Petrijanec
Valerija Paljak, direktor
Turističke zajednice Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini i
općinski vijećnici Općine Petrijanec.
Balon
Varaždinske
županije pod imenom
„Svečanost cvijeća“ prvo
je umjetničko djelo na
svijetu koje krasi balon
i koje je preletjelo Alpe,
a proteklo je iz kista jednog od najznačajnijih

hrvatskih slikara naive
našeg Ivana Rabuzina.
„Kao šareni leteći ambasador zaokuplja maštu gledatelja te
predstavlja Varaždinsku
županiju i Republiku
Hrvatsku na svim važnijim natjecanjima i balonaškim okupljanjima
diljem svijeta, prenoseći duh Županije, njenih
prirodnih ljepota te zavidne kulturne baštine.“
ponosno su naglasili iz
Županije.
Podizanje
balona
na igralištu NK Orača upotpunili su i pripadnici Husarske garde
Varaždinske županije,
na sigurnost su pazili
vatrogasci Vatrogasne
zajednice Općine Petrijanec, a ovakav je oblik
proslave Dana županije
privukao veliki broj posjetitelja svih uzrasta.

Zasigurno vam je za oko barem
jednom zapeo prekrasan oldtimer
automobil, no jeste li znali da se u
našem susjedstvu nalaze i oldtimer
bicikli?
Oldtimer klub Varaždin 2 u nedjelju 25. kolovoza organizirao je impre-

sivan 19. susret ljubitelja starih bicikala, a ovo je već treće izdanje koje
izlazi iz granica Hrvatske, odnosno
na kojem sudjeluju i prijatelji i ljubitelji starih bicikala iz inozemstva.
Biciklisti su se okupili na Franjevačkom trgu u jutarnjim satima, au

Obilježen
blagdan Svih
svetih

Zabavno i ukusno na
Petrijanečkoj jesenskoj večeri

Oldtimer biciklijada Varaždin – Nova Ves – Sračinec – Varaždin
13 sati su se sa atraktivnim starim
biciklima zaustavili u Novoj Vesi
kod nogometnog igrališta na kratkoj
okrijepi i druženju. Svi zainteresirani
mogli su razgledati unikatne bicikle
kakve rijetko imamo prilike vidjeti u
vožnji.
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Manifestacija pod nazivom „Petrijanečka jesenska večer“ okupila je
sve generacije posjetitelja koji su mogli uživati
u kulturno zabavnom
programu te u bogatoj
ponudi raznih delicija
kojima je teško odoljeti.
Prije samog početka
programa prisutne je
pozdravio općinski načelnik Željko Posavec
zahvalivši svima koji su
sudjelovali u pripremi
i provedbi cjelokupne
priredbe.
Program je započeo
predstavom za one najmlađe u izvedbi Kerekesh teatra “Bibi i Bubi”

Bibi i Bubi Kerekesh teatra

(Jan Kerekeš (Bibi) i Matko Knešaurek (Bubi)).
Pun šator dočekao
je i drugi dio programa koji je započeo pje-

vačkim zborom Udruge
umirovljenika
Općine
Petrijanec. U nastavku,
recitacijama i nastupom
folklorne skupine djeca
iz dječjeg vrtića „Bambi“
su oduševila sve prisutne, a nakon njih jednako
odlična je bila i folklorna grupa Osnovne škole
Petrijanec sa izvedbom
dječjih igara i plesova
Slavonije. Tamburaška
sekcija KUD-a Petrijanec
cijelo je vrijeme sudjelovala u pratnji folklornih
skupina kako “malog”
folklora, tako i odrasle
skupine folklora KUD-a
Petrijanec.
Članovi
dramske skupine „Ka te
briga mi“, koja djeluje u
sastavu KUD-a Petrijanec, nasmijali su publiku

skečom „Tko želi biti kestenijaš?“ i time zatvorili kulturno – umjetnički
dio programa.
Nakon tog prvog dijela, posjetitelji su mogli
probati
tradicionalna
jela ovoga kraja, a koja
su pripremili petrijanečki lovci, ribiči, članovi udruga, mjesni odbori
te vlasnici poljoprivrednih gospodarstava, zasladiti se kestenima, palačinkama i kolačima te
se okrijepiti domaćim
vinom.
Manifestaciju je organizirala Općina Petrijanec u suradnji s članovima Mjesnih odbora
te udruga, a ove godine
sav prihod namijenjen je
Dječjem vrtiću.

Kako bi se obilježio
blagdan Svih svetih, u
ime Općine Petrijanec
položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a polaganju vijenaca nazočili
su načelnik Općine Petrijanec, Željko Posavec, zamjenik načelnika
i predsjednik Općinskog
vijeća Martin Evačić.
Vijenac su ove godine
zajedno sa predstavnicima Općine položili i članovi Udruge umirovljenika Općine Petrijanec.
Osim na groblju u Petrijancu, vijenci su položeni i na groblju u Novoj
Vesi. Vijenac na groblju
u Novoj Vesi položili su
i predstavnici DVD-a
Nova Ves.

Umirovljenicima
Općine Petrijanec
isplaćene
božićnice
Povodom
božićnih
blagdana Općina Petrijanec svim je umirovljenicima čiji je iznos ukupnih
mirovinskih primanja niži
od 1.500,00 kuna isplatila jednokratnu novčanu
potporu u iznosu od 150
kuna.
Uvjeti za isplatu novčane potpore jest da
umirovljenik nije korisnik
inozemnih mirovina ili
neke druge mirovine te
da je ukupna mirovina
umirovljenika manja od
1.500,00 kuna.
Općina Petrijanec i na
ovaj način brine o svojim
najstarijim sugrađanima,
a pogotovo u doba Božićnih blagdana.
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najveći eu projekt

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda aglomeracije Varaždin
Projekt koji je tvrtka
Varkom d.d., javni isporučitelj vodnih usluga,
uspješno
kandidirala
za europska sredstva
ukupne je procijenjene
vrijednosti 855,8 milijuna kuna. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7
milijuna kuna.
Projekt aglomeracije
Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne
odvodnje ukupne duljine 241,487 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena
te sanaciju 2,654 km postojećih gravitacijskih
cjevovoda.
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je
infrastrukturni projekt
koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za
konkurentnost i koheziju 2014. – 2020.
Glavni cilj Operativ-

nog programa konkurentnost i kohezija je
postizanje bržeg i naprednijeg
pametnog
rasta te održivi i uravnoteženi
gospodarski
i društveni razvoj radi
osiguranja kvalitete živ-

Kanalizacija za
naselja Strmec
Podravski, Družbinec, Novu Ves
Petrijanečku,
Zelendvor i dio
Petrijanca.
ljenja u regiji.
Projekt će pridonijeti
ostvarivanju Prioritetne
osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija
resursne učinkovitosti“,
Investicijski prioritet 6ii
„Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva kako
bi se ispunili zahtjevi
pravne stečevine Unije
u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su

utvrdile članice za ulaganjem koji nadilazi te
zahtjeve“, posebno specifičnog cilja 6ii2 „Razvoj sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih
voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja
vode“.
Projektom
će
se
ostvariti sljedeće:
• Povećanje opskrbljenosti stanovništva
vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava i
spajanje na sustav odvodnje (minimalno 95%
stanovništva)
• Podizanje životnog
standarda stanovništva i poboljšanje
javnog zdravlja
• Poboljšanje stanja
okoliša i unapređenje zaštite okoliša
• Povećanje atraktivnosti područja i
poboljšanje uvjeta za poslovanje i
investicije
• Učinkovitije korištenje resursa.

Udio financiranja jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 39.185.051,60
kuna raspodijeljen je na
sljedeći način:
• Grad Varaždin
– 34,57%
• Općina Beretinec
– 5,17%
• Općina Cestica
– 11,33%
• Općina Gornji Kneginec – 2,10%
• Općina Maruševec
– 10,54%
• Općina Petrijanec
– 5,30%
• Općina Sračinec
– 5,28%
• Općina Sveti Ilija
– 3,87%
• Općina Trnovec Bartolovečki – 4,45%
• Općina Vidovec
– 11,23%
• Općina Vinica
– 6,16%.
“Ukupna vrijednost
investicije za područje
općine Petrijanec iznosi
nešto više od dva milijuna kuna, što je 5,3 posto
od projekta. Na našem
će se području izgraditi 17 km cjevovoda, 14
km gravitacijskog i 3
km tlačnog cjevovoda
te šest crpnih stanica”,
nabrojao je Posavec dodavši da se projektom
želi poboljšati zaštita
podzemnih voda, a nakon njega će više od 93
posto općine imati priključenost na pročišćavanje Aglomeracijom.
Inače,
projektom
Aglomeracije su na području općine Petrijanec obuhvaćena naselja
Nova Ves Petrijanečka, Zelendvor, Strmec

Podravski,
Družbinec
i dio Petrijanca, odnosno sporedne ulice
koje nisu obuhvaćene
kanalizacijom.
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je višegodišnji projekt koji
se provodi na području
koje obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave i
to: Grad Varaždin, Općina Beretinec, Općina
Cestica, Općina Gornji
Kneginec, Općina Maruševec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec,
Općina Sveti Ilija, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Vidovec i
Općina Vinica.
Također, rekonstrukcijom postojećeg UPOVa uz dogradnju III.
stupnja
pročišćavanja
i osiguranje kapaciteta
od 127.000 ES, pročišćavati će se otpadne vode
javnog sustava odvodnje

i otpadne vode iz septičkih jama sa dijelova
Aglomeracije na kojima
nije isplativa gradnja
sustava odvodnje. Time
se omogućuje dodatno
priključenje od 40.468
stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda.
Provedba ovog velikog
infrastrukturnog
projekta započela je 11.
listopada 2017. kada
je održana svečanost

potpisivanja
Ugovora
o dodjeli bespovratnih
sredstava te Ugovora o
sufinanciranju i završit će početkom 2021.
godine.
Projekt će biti financiran iz sredstava Kohezijskog fonda EU-a
(71,38%), te nacionalnih sredstava (28,62%).
Svrha poduzimanja
ovog Projekta je povećanje priključenosti

stanovništva i privrednih subjekata na javni
sustav odvodnje i pročišćavanja, čime će se
postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje
kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao
i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i
održavanje dobrog stanja voda.
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Kulturno umjetničko društvo Općine Petrijenec
proslavilo 25 godina postojanja

Sveti Nikola poklonima
razveselio male petrijančane
Sveti Nikola jedan je od
najomiljenijih kršćanskih
svetaca – zaštitnik je 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 djeci, sve od onih najmlađih
pa do učenika četvrtog
razreda.

dobru atmosferu i puno
darova ponovno smo obilježili i proslavili ovaj dan
koji će zasigurno ostati u
lijepom sjećanju našim
najmlađima.
Podijeljeno je ukupno
više od 600 poklona.
U vrijeme došašća tj.
adventa slavi se Dan svetog Nikole. Na Nikolinje, 6.
prosinca darivaju se djeca
po uzoru na Svetog Niko-

Dodatnu zabavu osigurao je mađioničar Jozo Bozo
S djecom, roditeljima, bakama i djedovima
na nastupu mađioničara
Joze Boze “Čarolija prosinca” bio je i načelnik
Općine Petrijanec, Posavec Željko. Uz mađioničarske trikove koji su
oduševili mališane, rasplesanog Svetog Nikolu,

lu biskupa, koji je prema
legendi noću potajno kroz
prozor donosio darove siromašnim ljudima. Općina
Petrijanec će i narednih
godina osigurati u svom
proračunu sredstva ne bi
li Svetom Nikoli olakšala
nabavu i podjelu poklona
za mališane.
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Atraktivan božićni koncert
i žive jaslice u Petrijancu
Općina Petrijanec i KUD
Općine Petrijanec i ove su
godine organizirali iznimno
bogat božićni program povodom adventa.
Prije samog koncerta
održan je scenski prikaz živih jaslica dramske sekcije
KUD Petrijanec „Ka te briga mi“ (pod vodstvom Ivanke Gazdek) , koje ni kiša
nije spriječila da dočaraju
vjeran prikaz Isusovog dolaska na svijet.
U božićnoj priredbi i koncertu sudjelovali su: ŽPS
Destrnik sa zborovođom
Tomažem Mohorkom, Dječji zbor OŠ Petrijanec pod
vodstvom Melite Bešvir,
sopranistica
Bernardica
Bačan, uz klavirsku pratnju
prof. Danijela Ota, Mješoviti
pjevački zbor umirovljenika općine Petrijanec pod
vodstvom Ružice Marčec,
uz klavirsku pratnju Marka
Kiđeme, Dječji zbor „Djeca
optimizma“ te gosti Mirko

Švenda Žiga i Rossella Klepač, pod vodstvom Melite
Bešvir, Tamburaška sekcija
KUD-a Petrijanecpod vodstvom Franje Plantaka te
gosti Lara Vuković i Lovro
Štefan i Članice KUD-a
Petrijanec ŽVS „Erato“ pod
vodstvom Melite Bešvir
Na kraju koncerta svi
izvođači zajedno su izveli
pjesmu “Narodi nam se”, a
mnogobrojna je publika velikim pljeskom nagradila sve
izvođače te iskazala svoje
oduševljenje ovim posebnim božićnim programom.
Svim prisutnima obratila se predsjednica KUD-a
Petrijanec Natalija Ivančić
te načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec, koji se
zahvalio župniku Ivanu Sakaču, Kulturno umjetničkom
društvu Općine Petrijanec
te svima koji su sudjelovali
u izvedbi koncerta i poželio
sretne blagdane i svako dobro u novoj godini.

Članovi KUD-a Općine Petrijanec održali
su u nedjelju 9. veljače
2020. g. u Društvenom
domu Petrijanec godišnju Skupštinu. ŽVS Erato pod vodstvom gđe.
Melite Bešvir izvele su
himnu, a nakon toga se
minutom šutnje odala počast preminulim
članovima KUD-a, kao i
poginulim braniteljima
RH. Skupštinu je otvorila predsjednica KUD-a
gđa. Natalija Ivančić
te pozdravila prisutne
članove KUD-a i goste:
načelnika Općine Petrijanec g. Željka Posavca,
predsjednika Općinskog
vijeća g. Martina Evačić,
vijećnicu Općinskog vijeća Općine Petrijanec
Ines Krobot, predsjednika ZKUU Varaždinske
županije g. Zlatka Peharda, te predstavnike
Udruge umirovljenika,
KUD-a Kaštel Pribislavec, DVD Petrijanec,

člana Upravnog odbora
KUD-a, kao i na mjesto
tajnice KUD-a. Upravni
odbor je predložio gđa.
Kristinu Jurjak na mjesto
člana upravnog odbora, a
na mjesto tajnika g. Alena Pajan. Prijedlozi su
jednoglasno prihvaćeni.
Predsjednica KUD-a

DVD Strmec Podravski,
Konj moj prijatelj, Petrijanečki Kurenti. Skupštini je nazočila i gđa.
Miljenka Križnjak ispred
Radia Megatona.
Jednoglasno je prihvaćeno razrješenje gđa.
Ivanke Gazdek na mjesto

gđa. Natalija Ivančić
naglasila je kako je ove
godine 25. godina postojanja KUD-a te da
će se osim već tradicionalnih “Liepih cajtov
s KUD-om“ i Božićnog
koncerta, organizirati i
tematski nastupi kao što

Zahvalnicu KUD-a Općine Petrijanec primili su sponzori “Lijepih cajti s KUD-om”.

Mališani vrtića Bambi
oprostili se od svojih teta

Mališani Dječjeg vrtića Bambi iz Petrijanca završnom
priredbom oprostili su se od svojih najsretnijih dana u djetinjstvu, od svojih vrtićkih dana. Pjesmom, plesom, predstavom i recitacijama pokazali su ponosnim roditeljima
što su sve naučili.
Na licima sreća i ponos, a u očima suze radosnice
ispratile su mališane u nove pobjede i nove izazove.
Ovim veselin druženjem Dječji vrtić Bambi oprostio se
od svojih najstarijih mališana, a djeci koja još ostaju u vrtiću poželjeli su puno zabave, igre i veselja.

su Večer dječjeg folklora,
Večer folklora i tambure,
Večer glume i cjelovečernji koncert kojim bi
se objedinila i 5 godina
postojanja ŽVS Erato.
Cilj KUD-a je da svaka
sekcija ove godine bude
sudionik na smotrama
ZKUU Varaždinske županije. Pratit će se natječaji i prijavljivati projekti
kako bi se došlo do dodatnih izvora financiranja. Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena.
KUD Općine Petrijanec podijelio je zahvalnice donatorima koji su
pomogli u organizaciji
događaja „Lijepi cajti s
KUD-om 2019.“. Zahvalnice su dobili NTL d.o.o.,
NIKA konstrukcije d.o.o.,
Niskogradnja
Huđek,
Fanon d.o.o., Caffe bar
Filip, Restoran-Pizzeria
4M, MCI trade, Elektro
plus d.o.o., OPG Ivan Golubić, PG Bistrović, Kolačić sreće, OPG Zvonko
Šincek, Cvjećarski obrt
Mimoza, Agroprom Patrčević, Potočnjak promet,

DIV plastic d.o.o., TO
Patricija, Trgovina Petra,
Pekara Prenkii, Prijevoz
i trgovina Mladen Hošnjak. Donatorima koji
nisu mogli prisustvovati
Skupštini bit će naknadno uručene zahvalnice.
Načelnik Općine Petrijanec g. Željko Posavec pozdravio je članove
KUD-a i goste, te zahvalio Udruzi na radu.
Istaknuo je da su prošle
godine rebalansom osigurali veća financijska
sredstva, a i ove godine
KUD će dobiti sredstva
sukladno natječaju za
udruge i naravno stavci u proračunu. Općina redovito prijavljuje
KUD na razne natječaje,
pa se tako za jedan prijavljeni projekat nada
pozitivnom
odgovoru
jer su tražili dodatnu
dokumentaciju.
Na skupštini su istaknuti uspjesi Petrijanečkog KUD-a, a druženje
je završeno uz zakusku koju su pripremili
članovi.
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Pokazna vatrogasna vježba

„Požarom“ i „potresom“ počeli Dani općine
Petrijanec
Već
tradicionalno,
Dani općine Petrijanec
započinju javnom vatrogasnom vježbom. Ove je
godine pokazna vježba
odrađena u Petrijancu, pod pretpostavkom
da je uslijed prometne
nesreće došlo do udara
automobila u rasvjetni
stup koji se srušio i zapalio krovište susjednog poslovnog objekta,
objasnio je vatrogasni
časnik David Lukaček,
zapovjednik
Vatrogasne zajednice Općine
Petrijanec.
„Simulirali smo evakuaciju iz zapaljenog
prostora a usporedno i
izvlačenje
ozlijeđenih
osoba iz automobila.
Ova je vježba pokazatelj
spremnosti Vatrogasne
zajednice Općine Petrijanec, ali i prilika da se
vidi kakvom opremom

raspolažemo i na koji
način podučavamo članove naših društava“,
rekao je Lukaček
Vježbu je pratio i načelnik Općine Petrijanec, Željko Posavec:
„Svake godine otvaramo
Dane općine Petrijanec
javnom
vatrogasnom
vježbom. Naši su vatrogasci opet pokazali da su
spremni za sve izazove i
razne situacije u kojima

je neophodna upravo
njihova pomoć. Da su
uvijek spremni pomoći
dokazali su i nedavno,
tijekom pandemije koronavirusa, stoga smo odlučili podijeliti zahvalnice svima onima koji
su tijekom pandemije
Covida-19 sudjelovali na
bilo koji način i pomogli
Stožeru civilne zaštite
Općine Petrijanec“
Spomenimo i prošlo-

godišnju pokaznu vježbu u kojoj su vatrogasci
DVD-a Petrijanec, DVDa Družbinec, DVD-a Majerje, DVD-a Nova Ves,
DVD-a Strmec Podravski i DVD-a Svibovec
Podravski,
pripadnici
Crvenog križa i HSS-a
pokazali spremnost pod
pretpostavkom potresa
koji izaziva druga oštećenja, urušavanja, eksplozije i požar.

Vatrogasci DVD-a Majerje dobivaju novije kombi vozilo!
Dobrovoljno vatrogasno
društvo Majerje održalo je
redovnu godišnju sjednicu
Skupštine. Matej Posavec,
tajnik DVD-a Majerje u
svom je izvješću istaknuo
kako postoje problemi što
se tiče brojnosti članstva,
zbog čega su bile i smanjene aktivnosti u protekloj godini. No u posljednje vrijeme
to je postao i jedan od većih
problema u svim vatrogasnim organizacijama stoga
je nužno uključivati što više
djece i mladih. Podneseni
su i plan rada te financijski
plan za 2020. godinu iz kojih valja istaknuti nabavku
novijeg kombi vozila koja

je predviđena i dugoročnim
planom VZO Petrijanec te
Općine Petrijanec, ali će biti
provedena po malo drugačijem modelu nego je to bilo
planirano, a zbog odluke o
dobivanju novog vozila od
strane Hrvatske vatrogasne zajednice na područje
VZO Petrijanec.
Na Skupštini su podijeljene i spomenice za dugogodišnje članstvo u vatrogasnoj organizaciji. Tako
su spomenicu za četrdeset
godina članstva primili Marija Posavec i Pavao Kišić,
a za deset godina Vlatka
Posavec i Goran Pongračić. U društvo je primlje-

na je nova članica, Hana
Posavec.
Uz društva iz VZO Petrijanec te susjednog DVD-a
Svibovec Podravski, sjednici su prisustvovali i članovi PGD-a Radomerje iz Re-

publike Slovenije s kojim je
prije četrdeset godina DVD
Majerje potpisalo povelju
o bratimljenju, a prijateljstvo između ta dva društva
traje već gotovo pedeset
godina.
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Misa na otvorenom u Družbincu
povodom blagdana Presvetog Trojstva
Dana 07.06.2020.g. održana je Misa na otvorenom u
Družbincu povodom blagdana Presvetog Trojstva koju je
uz velečasnog Ivana Sakača predvodio i sisački biskup
mons. dr. Vlado Košić. Sveta Misa tradicionalno se održala u parku Dr. Stjepana Bratka.
Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u organizaciji, a posebno mještanima Družbinca, velečasnom Ivanu
Sakaču, mons. dr. Vladi Košiću, DVD-u Družbinec i Općini Petrijanec – poručuju iz Mjesnog odbora Družbinec.

Dan Općine završen jubilarnim 10. Kupom
Nove Vesi
U nedjelju 14. srpnja
u Novoj Vesi Petrijanečkoj održano je jubilarno, deseto natjecanje
vatrogasaca. Najprije su
snage odmjerili najmlađi vatrogasci u kategoriji
od 6 do 12 godina gdje je
ukupno nastupilo deset
ekipa, tri u ženskoj i sedam u muškoj kategoriji.
Najbolje male vatrogaskinje bile su one iz
DVD-a Maruševec, drugo
mjesto osvojile su članice DVD-a Donje Ladanje,
a treće članice DVD-a
Nova Ves. Prvo mjesto
među dječacima osvojili
su članovi DVD-a Goja-

nec, drugo DVD Gornje
Vratno-1, a treće DVD
Maruševec.
U kategoriji gašenja
starom zaprežnom špri-

com nastupilo je dvanaest ekipa, tri ženske i
devet muških. Prvo mjesto u ženskoj kategoriji pripalo je članicama
domaćina DVD-a Nova
Ves, drugo DVD-u Kuršanec a treće DVD-u Selno Krapinsko. U muškoj
konkurenciji najbolji su
bili vatrogasci iz DVD-a
Petrijanec, drugi članovi
DVD-a Maruševec, a treći članovi DVD-a Savska
Ves.
Uz društva iz Varaždinske i Međimurske
županije, ove godine po
prvi puta nastupili su
vatrogasci DVD-a Vrbanja iz Vukovarsko – srijemske županije.
Natjecanju su prisustvovali zamjenik župa-

na Varaždinske županije
Tomislav Paljak, načelnik Općine Petrijanec
Željko Posavec, izaslanik
predsjednice Vijeća mjesnog odbora Nova Ves
Roman Strelec te predsjednica VZO Petrijanec
Nataša Šincek.
Cilj ovog natjecanja
je potaknuti djecu na
bavljenje vatrogastvom
kao i popularizirati natjecanje starom zaprežnom špricom te na taj
način sačuvati stoljetnu
tradiciju vatrogastva na
ovom području. Natjecanje je ujedno i posljednje u nizu mnogobrojnih manifestacija koje
su se održale u sklopu
proslave Dana Općine
Petrijanec.
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DVD Strmec Podravski nastavlja s uspješnim aktivnostima

DVD Družbinec treći put za redom najbolji na
6. Međuopćinskom natjecanju vatrogasaca
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Izvještajna
sjednica
Skupštine DVD-a Strmec
Podravski javnost je upoznala s mnogim uspjesima i novitetima u Društvu,
poput nabavke novijeg vatrogasnog vozila, pet požarnih intervencija i dvije
pokazne vježbe.
U natjecateljskom dijelu
za napomenuti je da je ekipa djece 6-12 po prvi puta
sudjelovala na jednom
natjecanju i to 6. Međuopćinskom natjecanju VZO
Cestica, VZO Petrijanec,
VZO Vinica i VZO Maruševec te odmah osvojila i
prvo mjesto.
Uz već ustaljenu suradnju s Muzejom hrvatskog

vatrogastva te sudjelovanja u njihovim aktivnostima, organiziran je i 2. Dan
otvorenih vrata DVD-a,
koji u sklopu Dana otvorenih vrata udruga organizira Ured za udruge Vlade
Republike Hrvatske, koji je

proglašen najboljim između četiristotinjak udruga iz
cijele države koje su sudjelovale u ovoj manifestaciji.
U planiranim aktivnostima za iduću godinu
naglašava se rad s djecom i mladima te sudjelo-

vanje u projektu “Općina
prijatelj djece”.
Na samom kraju podijeljene su spomenice za desetgodišnje članstvo u vatrogasnoj organizaciji koje
su primili Tomislav Sokač,
Nikola Sokač i Marko Klasić. Diplome za završeno
zvanje vatrogasac 1. klase
primili su Matija Golubić i
Petra Panić, dok je Mihael Šincek primio uvjerenje
za specijalnost „bolničar
– prva pomoć u vatrogastvu“. Također, podijeljene
su zahvalnice sponzorima
i donatorima koji su u protekloj godini financijski ili
materijalno pomagali radu
društva.

DVD Družbinec
održao Skupštinu u
obnovljenom Domu
Dobrovoljno vatrogasno društvo Družbinec
održalo je 69. redovnu sjednicu Skupštine.
Sjednici su uz načelnika
Općine Petrijanec Željka
Posavca te predstavnike
Općine Petrijanec prisustvovali i predsjednica
VZO Petrijanec Nataša
Šincek, predstavnik VZŽ
Marijan Videc, predsjednik VZO Maruševec
Zdravko Kukec kao i sva
društva VZO Petrijanec
te gosti iz DVD-a Svibovec Podravski, DVDa Tužno i DVD-a Virje
Križovljansko.
Između mnogobrojnih aktivnosti DVD-a u
2019. valjda istaknuti
odlične rezultate natjecateljskih ekipa koje
drže visoki nivo uvježbanosti četvrtu godinu

zaredom. Također, događaj koji je obilježio
proteklu godinu bila je
nadogradnja i adaptacija vatrogasnog doma,
koji je svečano otvoren
u lipnju. Podneseni su i
plan rada koji je predstavio zapovjednik David Dombaj te financijski plan za 2020. godinu.
Podijeljena su brojna
priznanja i odlikovanja
pa su tako spomenicu
za 40 godina rada u vatrogastvu dobili Zvonko
Žnidarić i Darko Žnidarić, za 30 godina Ivica Požgajec i Vladimir
Plantak, za 10 godina
Josip Bogadi i Goran
Četrtek a spomenicu
vatrogasni veteran primio je Ivan Leskovar.
Članovi muške i ženske
natjecateljske desetine,

koji posljednjih godina osvajaju prva mjesta
na Međuopćinskom ali
i drugim natjecanjima,
primili su brončane plamenice odnosno brončane medalje. Na samom
kraju sjednice, prisutnima su se obratili načelnik Općine Petrijanec
Željko Posavec te predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić, koji su
izrazili zadovoljstvo ra-

dom ovog društva, količinom aktivnosti i natjecateljskim rezultatima
što su sve pokazatelji da
je ovo društvo zaslužilo
novi, obnovljeni prostor.
U ime Vatrogasne zajednice Varaždinske županije čestitku je uputio
Marijan Videc, a u ime
VZO Petrijanec rad članova društva pohvalila
je predsjednica Nataša
Šincek.

Vatrogasna zajednica
Općine Petrijanec 31. kolovoza bila je domaćin, a
DVD Družbinec organizator 6. Međuopćinskog
natjecanja vatrogasaca i
vatrogasne mladeži Vatrogasnih zajednica Općina Cestica, Petrijanec,
Vinica i Maruševec.
Natjecanje se održalo
na igralištu u Družbincu.
Najprije su s vježbama
krenuli najmlađi kojih
je ukupno nastupilo četrnaest ekipa, dvanaest
u muškoj i dvije u ženskoj kategoriji. U muškoj
kategoriji djece od 6-12
godina najbolji su bili
članovi DVD-a Strmec
Podravski, kojima je ovo
bilo i prvo natjecanje na
kojem su nastupili, dok
su kod djevojčica prvo
mjesto osvojile članice
DVD-a Nova Ves. U kategoriji mladeži (12-16 godina) nastupile su dvije
ekipe a pobjedu je odnio DVD Ladanje Donje
ispred DVD-a Križovljan
Cestica.
Kod odraslih je nastupilo ukupno dvadeset
ekipa u tri kategorije.
Od petnaest „muških A“
ekipa pobjedu su odnijeli, treću godinu zaredom, vatrogasci DVD-a
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I treća sreća za ekipu DVD-a Družbinec

Družbinec ispred ekipe
DVD Vinica 2 i DVD-a
Lovrečan Dubrava. U kategoriji „muški B“ prvo
mjesto pripalo je DVDu Vinica, drugo DVD-u
Lovrečan Dubrava a treće DVD-u Babinec. Kod
žena najbolje su bile vatrogaskinje iz Družbinca
ispred kolegica iz Virja
Križovljanskog.
Rezultati su se ujedno
bodovali i za Vatrogasni kup Općine Petrijanec gdje je prvo mjesto
kod „muških A“ pripalo
DVD-u Družbinec, drugo
DVD-u Strmec Podravski

Najmlađi natjecatelji u kategoriji 6-12 godina

a treće DVD-u Nova Ves.
Kod žena prve su bile članice DVD-a Družbinec,
a u kategoriji ženskog
podmlatka male članice
DVD-a Nova Ves. Kod dječaka prvo mjesto osvojio
je DVD Strmec Podravski
ispred DVD-a Družbinec
i DVD-a Petrijanec.
Za regularnost natjecanja brinuli su suci
Zdravko Kukec, Filip
Vrbanec, Ivica Lazar,
Zvezdan Korotaj i Davorin Habunek te kontrolor natjecanja Mladen
Bogdanović.
Nakon podjele pehara

i medalja zadovoljstvo
organizacijom istaknuli
su načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec
te zapovjednik VZO Petrijanec David Lukaček,
dok su se predsjednica
VZO Petrijanec kao voditelj natjecanja i predsjednik DVD-a Družbinec Vedran Kranjčić u
ime domaćina, zahvalili
svima koji su na bilo koji
način sudjelovali u pripremi i organizaciji ovog
događaja koji je sveukupno ugostio više od petsto ljudi, što vatrogasaca
što navijača.

Uspješan podmladak DVD-a Strmec Podravski
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Prve Sportske igre umirovljenika –
zajedništvo i druženje u Petrijancu

DVD Petrijanec iduće
godine obilježava 110.
godinu djelovanja
DVD Petrijanec 1. veljače održalo je 109. redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine koju je
otvorio zamjenik predsjednika Tihomir Krfogec. Daljnji tijek sjednice vodio je predsjednik
Darjan Lukaček, dok je
zapovjednik Valentino
Jovan naglasio značajan
porast broja intervencija
u odnosu na prethodne
godine, pa je tako u 2019.
DVD Petrijanec imao 15
požarnih te 9 tehničkih
intervencija.
Članovima DVD-a po-

zaštite od požara, primili
su sponzori, najaktivniji
članovi društva te dječja ekipa koja je prošle
godine osvojila treće
mjesto na Vatrogasnom
kupu općine Petrijanec.
Dodijeljena je i plaketa
za poseban doprinos i
unapređenje vatrogastva
općini Petrijanec.
Prisutnima se u ime
Općine Petrijanec obratio predsjednik općinskog vijeća Martin Evačić
koji je zahvalio vatrogascima na njihovom radu i
suradnji te istaknuo da

Dodijeljene zahvalnice, spomenice i plamenice.

dijeljena su priznanja i
odlikovanja pa je tako
spomenicu za šezdeset
godina članstva u društvu primio Ivan Sambolec, za četrdeset Stjepan
Čokor dok je Tihomir
Krfogec primio spomenicu za dvadeset godina
članstva. Zlatnu plamenicu primio je Stjepan
Golub, a brončane Antun i David Bačan, David
Maltarski te Vanja Nell.
Zahvalnice, za poseban
doprinos i potporu u razvoju vatrogastva i sudjelovanje u promicanju

će općina uvelike pomoći kod kupnje novijeg
intervencijskog vozila
do srpnja 2021. godine
kada društvo slavi 110tu obljetnicu osnutka.
Domaćinima su čestitke uputili i predstavnici
prijateljskih dobrovoljnih vatrogasnih društava
iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije
te iz čak pet društava iz
susjedne Slovenije kao
i predstavnici mnogobrojnih udruga koje djeluju na području Općine
Petrijanec.
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Zlatna medalja za DVD
Družbinec na Županijskom
vatrogasnom natjecanju
Nakon niza uspjeha te
osvojenog prvog mjesta
na 6. Međuopćinskom
vatrogasnom natjecanju
VZO Cestica, VZO Petrijanec, VZO Vinica i VZO
Maruševec vatrogasci iz
DVD-a Družbinec nastupili su na 7. Natjecanju
vatrogasaca Varaždinske
županije.
U kategoriji „muški A“
nastupilo je dvadeset devet ekipa, a DVD Družbinec je s odličnim devetim
mjestom osvojio i zlatnu
medalju. Valja spomenuti
da je vježba odrađena u
vremenu 41,37 sekundi a
ukupni broj bodova nakon
odrađene vježbe 3/1 A te
otrčane štafetne utrke na
400 metara s preprekama
bio je 401,11.
Nakon teškog perioda prije nekoliko godina,
danas DVD Družbinec
broji gotovo sto članova
i članica te uz osnovnu
vatrogasnu djelatnost postiže odlične rezultate na

natjecanjima, a često je i
glavni inicijator i organizator raznih društvenih i humanitarnih akcija kako na
području samog mjesta
tako i na području Općine
Petrijanec.
U kategoriji Muški A,
prvo je mjesto zauzeo
DVD Biškupec, drugo
mjesto pripalo je DVD-u
Ludbreg, a treće mjesto
DVD-u Donji Kneginec 1.
U kategoriji Žene A,
prvo mjesto osvojila je
ekipa iz DVD-a Ščepanje,
drugo mjesto DVD Biškupec, a treće mjesto DVD
Varaždinske Toplice.
Prvo mjesto u kategoriji
Muški B osvojila je ekipa
DVD-a Novi Marof, zatim
drugo mjesto pripalo je
DVD-u Biškupec a treće
mjesto Varaždinu. U kategoriji Žene B, prvo mjesto
odnijela je ekipa DVD-a
Novi Marof, DVD Leskove osvojio je drugo mjesto
dok je treće mjesto osvojio DVD Biškupec.

Udruga umirovljenika
Općine Petrijanec u subotu, 22. lipnja, u dvorani osnovne škole Petrijanec organizirala je prve
sportske igre. Uz Dan
Općine Petrijanec gosti
su im bili prijatelji i susjedi iz umirovljeničkih
udruga u Cestici, Maruševcu, Sračincu i Vinici.
Stanislav Hrešć, predsjednik Udruge umirovljenika Općine Petrijanec, istaknuo je da su uz
proslavu Dana općine
organizirali druženje sa
sportskim natjecanjima.
– Uz Dan općine stigao
je red i na nas pa smo organizirali sportske, zapravo jednu varijantu
seoskih igara. Članice i
članovi udruga umirovljenika su se natjecali u
nekoliko igara, ali nije

Naše umirovljenike krasi zajedništvo i druženje
unutar udruge,
ali i s članovima
drugih udruga.
nam cilj bio dobiti pobjednike, već se družiti i
zabaviti pa su svi na kraju dobili pohvalnice. Posebno nam je bilo drago
što smo predstavili i naš
nedavno osnovani zbor
koji je na početku susreta
izveo tri pjesme – rekao
je predsjednik udruge
te zahvalio načelniku i
općinskoj upravi na pomoći, kako u organizaciji
ovih igara tako i u drugim aktivnostima.
A aktivnosti Udruge
umirovljenika
Općine
Petrijanec su brojne.
Najnoviji je zbor koji je

nakon samo šest tjedana
proba prvi nastup nedavno imao prije tjedan
dana u Strmcu Podravskom na manifestaciji
„Lepi cajti s KUD-om“.
Udruga organizira druženja i izlete za svoje
članove, ali i brigu za
bolesne i nemoćne članove, te prati natječaje
kako bi prijavom na projekte došla do dodatnih
izvora financiranja. Naravno, njeguje se dobra
suradnja s istovjetnim
udrugama, pogotovo u
susjednim općinama.
Na prvi sportskim
igrama
umirovljenika
bio je i načelnik Općine Petrijanec, SDP-ov
Željko Posavec, koji je
izrazito zadovoljan aktivnostima petrijanečkih

umirovljenika.
– Naše umirovljenike
krasi zajedništvo i druženje unutar udruge, ali i
s članovima drugih udruga. Općina Petrijanec redovito podupire udruge
koja predstavlja treću
životnu dob. Otkako sam
na mjestu načelnika uveli
smo božićnice i uskrsnice za sve umirovljenike

s mirovinom manjom od
1.500 kuna. Na taj način
pokazujemo da brinemo
za stanovnike općine, od
onih najmlađih, u vrtiću,
preko učenika i studenta
sa stipendijama, zaključno do udruge umirovljenika, ali također i za
umirovljenike koji nisu
članovi udruge – kazao
je Posavec.
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Održan 8. memorijalni turnir „HRŽENJAK – JOVAN – TENKO“
Održan je 8. Memorijal “Hrženjak
– Jovan -Tenko” u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Petrijanec na igralištu
Nogometnog kluba Majerje. Prije početka memorijala delegacije su palile
lampione i položili vijenac kod spomenika obilježja poginulim braniteljima Općine Petrijanec u Novoj Vesi.
Svima koji su se odazvali podijeljene su zahvalnice a najboljim ekipama
podijeljene su diplome u disciplinama: zračna puška (streljaštvo), viseća kuglana i belot za prva tri mjesta:
STRELJAŠTVO
1.UDVDR Ogranak Varaždin
2.UDVDR Ogranak Maruševec
3. UDVDR Klub Vinica
VISEĆA KUGLANA

1. UDVDR Ogranak Maruševec -1
2. UDVDR Klub Trnovec
Bartolovečki
3. UDVDR Ogranak Maruševec -2
BELOT
1.UDVDR Klub Petrijanec
2. UDVDR Klub Vinica
3. UDVDR Klub Sračinec -1
Božidar Hrženjak i Ivica Jovan
poginuli su 1991. godine kao pripadnici 1. Gardijske brigade Tigrovi,
a Ivan Tenko je stradao 1994. godine na Dinari u sastavu 7. gardijske
brigade Puma.
Zajedničko druženje po završetku
natjecanja održano je u prostorijama
Nk Majerja.
„Hvala svima koji su se odazvali
kao i načelniku Željku Posavcu koji

podržava naš rad“ – poručili su iz
UDVDR Kluba Petrijanec.

U petak, 21. lipnja 2019. u velikoj dvorani društvenog
doma u Petrijancu održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Kluba vatrogasnih veterana Vatrogasne
zajednice Varaždinske županije. Sjednici je nazočilo stotinjak članova Kluba.
U izvješću o radu za 2018. predsjednik Kluba istaknuo je povećanje broja članova, odrađene aktivnosti
članova (posjet bolesnim i nemoćnim kolegama, sudjelovanje na događanjima vatrogasnih veterana iz susjednih županija, izlet 60-ak članova po Zagorju u kolovozu
itd.). Prezentirano je i financijsko zvješće te planovi za
2019. godinu.
U obraćanju okupljenima načelnik Općine Petrijanec
Željko Posavec, predsjednik VZŽ Varaždinske Nedeljko
Vukalović, predsjednici klubova veterana iz Zagrebačke te Međimurske županije Josip Gerjević i Ivan Novak,
predsjednica VZO Nataša Šincek i predsjednik DVD-a
Petrijanec Darjan Lukaček istaknuli su potrebu i važnost
postojanja Kluba veterana te na ovaj način odavanje
zaslužene pažnje starijim kolegama od kojih se ima što
čuti, ali i naučiti. Čestitali su članovima Kluba na želji da
i u “vatrogasnoj mirovini” ostanu aktivni u svojim organizacijama. U ime delegacije slovenskog DVD-a Zbelovo,
predvođene predsjednicom Dragicom Brumec, zapovjednik Branko Skočir zahvalio je na pozivu da budu dio
ovog skupa, uputio čestitke Klubu na radu te pozvao na
natjecanje vatrogasnih veterana sljedeće godine u okviru redovnih godišnjih aktivnosti Kluba.

Obilježena 28. obljetnica
postrojavanja 104.
brigade Hrvatske vojske
Kako bi obilježili značajan događaj formiranja prve naoružane postrojbe HV-a zaslužne
za manevar zauzimanja
varaždinske vojarne s
naoružanjem i opremom
32. korpusa JNA, Općina Petrijanec i Udruga
pripadnika 104. brigade
ZNG Varaždin okupili
su se u Zelendvoru. Nakon okupljanja uzvanika, krenulo je postrojavanje i odlazak do križa
i spomen ploče nakon
čega je uslijedilo druženje u Društvenom domu
Družbinec.
Predsjednik Udruge
Vjeran Rožić, prisjetio
se tih dana kada je u pitanje dovedena sloboda
i opstojnost hrvatskog
naroda, ali i prepreka na
koje su nailazili hrvatski

Članovi Vatrogasne zajednice
Varaždinske županije aktivni i
u „vatrogasnoj mirovini“
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vojnici.
Općinski
načelnik
Željko Posavec istaknuo
je kako već dugi niz godina kao općina organiziraju i podupiru ovo
okupljanje koje je prije
28 godina bilo od velikog
značaja za stanovništvo okolnih sela, ali i za
same hrvatske vojnike
koji su na sebi imali hrvatska obilježja što je,
kazao je Posavec, podiglo moral svim ostalim
ljudima.
Na okupljanju su također bili prisutni zamjenik načelnika Općine
Sračinec, Kruno Lukačić,
te zamjenika načelnika
Općine Cestice Žarko
Rodeš kao i općinski vijećnici Općine Petrijanec i zamjenik načelnika
Općine Petrijanec.

Veterani Domovinskog rata održali predavanje u
područnoj školi Remetinec i Svetom Iliji
Obilježena 25. obljetnica vojno
redarstvene akcije „Bljesak“
Već tradicionalno, i
ove je godine obilježena 25. obljetnica VRO
„Bljesak“.
Članovi Udruge dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata
Petrijanec zapalili su
lampione i položili vijenac kao sjećanje na
„Bljesak“. UDVDR Klub
Petrijanec i Općina Petrijanec zajednički su
izrazili vječnu zahvalu
svim poginulih i nestalim hrvatskim branite-

ljima Domovinskog rata.
Vo j n o - r e d a r s t v e na operacija „Bljesak“
započela je 1. svibnja
1995., kada su hrvatske vojne i redarstvene
snage oslobodile okupirana područja zapadne
Slavonije.
„Obzirom na specifične okolnosti u kojima se nalazimo uslijed
epidemije, poručujemo
svima da ostanu odgovorni“, poručili su
organizatori.

Nastavljena je suradnja članova
UDVDR Kluba Petrijanec i Kluba Sračinec sa područnom školom u Remetincu u sklopu projekta Promicanje
istine o Domovinskom ratu. Drugu godinu zaredom veterani Domovinskog
rata održali su zanimljivo predavanje
učenicima osmih razreda. Nakon što
su pažljivo saslušali predavanje te
osobna izlaganja umirovljenih časnika hrvatske vojske Vladimira Milavca i Franje Mušića te umirovljenog
policajca Damira Laljeka, predavači
su bili odgovarali na pitanja učenika
osmih razreda i njihovih razrednika.
Predavače je dočekala profesorica
Lidija Dušak, a na kraju predavanja učenici su skromnim poklonima
darivali predavače te im se svima

zahvaljujemo na darovima. Nakon
ispitivanja napravljeno je nekoliko zajedničkih fotografija kao i podjela prigodnih majica učenicima. „Dobili smo
pohvale za predavanje kao i želju za
nastavak suradnje iduće školske godine.“ – poručili su iz Udruge.
Članovi UDVDR Kluba Petrijanec
također su već drugu godinu za redom posjetili i OŠ Vladimir Nazor iz
Svetog Ilije te i kod njih održali predavanje na temu Domovinskog rata.
Učenici osmih razreda upoznali su se
sa postavom ratnih fotografija članova kluba Petrijanec. Članovi UDVDR
Kluba Petrijanec ustupili su svoje
ratne fotografije ratnih postrojbi Varaždinske županije i omogućili učenicima da doznaju više o tim postroj-

bama. Učenici su razgledali izložbu
na banerima, isprobali osnovnu ratnu
opremu a vidjeli su i neke ratne oznake postrojbi kroz koje su prošli članovi UDVDR-a iz Petrijanca.
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Udruga umirovljenika Općine Petrijanec
održala 25. redovnu sjednicu skupštine
Članovi Udruge umirovljenika Općine Petrijanec održali su u Društvenom domu Petrijanec
redovnu izvještajnu godišnju skupštinu koja je
započela izvođenjem himne te minutom šutnje
u čast preminulim članovima Udruge. Skupštini su, uz načelnika g.
Željka Posavca, prisustvovali i predsjednica
Saveza Udruga umirovljenika Varaždinske
županije gđa. Jadranka
Bahlen te predstavnici
i predsjednici Udruga
umirovljenika iz drugih
općina među kojima je
i prvi puta prisustvovala i predsjednica Udruge
Malog Bukovca Marija
Balija sa dramskom sekcijom koja je izvela igrokaz za sve prisutne.
Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge
umirovljenika Općine
Petrijanec g. Stanislav
Hrešć početnim pozdravom svih prisutnih.

Izleti i druženja s
članovima drugih
udruga obilježili
prošlu godinu, ali
i buduće planove.

Nakon usvajanja Dnevnog reda, podnijeto je
Izvješće o radu Udruge
u 2019. godini koje je
iznio predsjednik Udruge g. Stanislav Hrešć.
Izvješće o financijskom
poslovanju za 2019. godinu podnijela je blagajnica Udruge gđa. Zdravka Rodeš, dok je Izvješće

Nadzornog odbora za
2019. godinu podnijela
gđa. Marija Jurajec. Sva
izvješća
jednoglasno
su prihvaćena. Tijekom
2019. godine članovi
Udruge, koja broji 140
članova, bili su vrlo aktivni, organizirano je
nekoliko
zajedničkih
izleta i druženja s članovima drugih udruga
umirovljenika te su sudjelovali u manifestacijama koje je organizirala Općina ali i druge
udruge. U svom radu
Udruga posebnu pažnju
posvećuje
socijalnom
pitanju svojih članova
te se tijekom godine redovno obilaze bolesni
članovi. Nakon prihvaćanja izvješća, podnijeti
je plan rada za 2020. godinu gdje Udruga i ove
godine planira nastaviti
s organizacijom zajedničkih izleta i druženja,
brigom za bolesne i nemoćne članove, praćenjem natječaja i prijavom na projekte kako
bi se došlo do dodatnih
izvora financiranja.
Na samome kraju
prisutnima se obratila predsjednica Saveza
Udruga umirovljenika

Preko 120 uzvanika, lovaca i njihovih obitelji obilježilo blagdan Svetog Huberta.

Povodom obilježavanja Svetog Huberta
održana sveta misa – lovci proslavili svoj dan

Druženje uz pjesmu i igrokaz.

Varaždinske
županije
gđa. Jadranka Bahlen
te načelnik Općine Petrijanec g. Željko Posavec. Načelnik Općine
Petrijanec pozdravio je
članove i goste i zahvalio Udruzi na aktivnom
uključivanju u sve programe i manifestacije
koje provodi općina,
izrazio je zadovoljstvo
njihovim radom i pruža im punu podršku u
daljnjem radu. Istaknuo
je kako je izrazito zadovoljan da su prošle
godine osigurana sredstva u proračunu Općine Petrijanec kojima su
se isplaćivale novčane
potpore umirovljenicima s mirovinama nižim

od 1.500,00 kn za vrijeme božićnih i uskršnjih
blagdana. Općina redovito prijavljuje udrugu
umirovljenika na razne
natječaje pa je tako početkom ove godine udruzi odobren projekt od
strane Ministarstva za
demografiju,socijalnu
politiku i mlade. Udruga
Umirovljenika slavi 25
godina od osnivanja ove
godine. Osnivači udruge su: Franjo Kranjčić,
Franjo Potočnjak, Josip
Mikulek, Stanislav Hrešć, Ivan Siročić, Krpač
Mijo, Šincek Josip, Mudri Mirko i Cupar Tomo.
Zahvalnicu od udruge
primili su: Franjo Kranjčić, Franjo Potočnjak.

Dan svog zaštitnika
proslavili su i članovi
Lovačkog društva Šljuka, kojima su se priključili i brojni gosti, dok su
u prigodnom programu
nastupili rogisti.
Povodom obilježavanja blagdana Sv. Huberta u crkvi Svetog Petra
i Pavla u Petrijancu je
održana sveta misa koju
je predvodio velečasni

Ivan Sakač.
Na kraju mise župnik
je svima zahvalio, a lovcima je čestitao njihovog

Članovi Društva
uz goste i rogiste
proslavili još
jednu uspješnu
lovačku godinu.

zaštitnika sv. Huberta.
Uvertiru u obilježavanju Sv. Huberta članovi
Lovačkog društva Šljuka učinili su uoči svete
mise. Tom prilikom lovci su obišli groblje gdje
počivaju njihovi prijatelji te su im odali počast i
zapalili svijeće kod centralnog križa.
Svečani ručak uz lovačke delicije organizi-

ran je nakon svete mise
za sve goste, lovce i njihove obitelj, te je tako
ukupno bilo prisutno
120 uzvanika.
Društvo trenutno broji 59 članova. Funkciju predsjednika društva obnaša Hinko Drvar,
podpredsjednika
Miljenko Drvar, tajnika
Mario Vrček i lovnika
Petar Drvar.
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I ove godine napeto
uz nogomet i odbojku
u Novoj Vesi

5. Biciklijada Vinica-Varaždinbreg

Kratka povijest
društva Šljuka
Ideja o ponovnom
osnivanju Lovačkog društva rodila se još 1990., a
na čelu s počasnim predsjenikom, Franjom Drvarom, inicijativa je realizirana 4. kolovoza 1991.
na osnivačkoj skupštini.
Dugogodišnji cilj o povratku lovišta ostvaren
je u 1995. nakon zakupa
zajedničkog lovišta veličine 2871 ha, uz Dravu,
zapadno od Varaždina.
Deset godina kasnije, u
2005. uz kontinuiran rad
i odricanje članova društva, uz streljanu i ribnjak,
počinje grada i lovačkog
doma koji je službano
otvoren 25. kolovoza
2007. Stalno ulaganje
u razvoj Društva, ali i u
infrastrukturu rezultiralo
je redovitim uređenjem
Doma, ugradnjom centralnog grijanja uz financiranje Općine Petrijanec,
dogradnjom spremišta,
adaptacijom kuhinje ali i
povećanje, kapaciteta za
prihvat fazanske divljači
na ukupno tisuću kljunova. U planu je adaptacija
glavnog prostora Doma i
rekonstrukcija streljane,
kao i kupnja nove „trap“
mašine. Društvo trenutno
broji 60 članova, a funkciju predsjednika obnaša
Hinko Drvar.

Ovom je biciklijadom obilježen i Europski tjedan kretanja.

Udruga dragovoljaca i
veterana Domovinskog
rata u povodu obilježavanja 28. godišnjice
oslobođenja Grada Varaždina i Varaždinske
županije u nedjelju,
22. rujna, organizirala
je 5. Biciklijadu Vinica
- Varaždinbreg.
Ruta Biciklijade od
Vinice do Varaždinbrega usko je vezana uz
Domovinski rat i povezuje značajnija mjesta
u Varaždinu i njegovoj
okolici koja su imala
svoju značajniju ulogu
u Domovinskom ratu i
Varaždinskim danima
rata, te obrani Republike Hrvatske.
Start je bio u Vinici

u 10 sati, a potom su se
sudionici biciklijade zaustavili u Zelendvoru i

Biciklijada se
održala povodom
28. godišnjice
oslobođenja
Varaždina i
Varaždinske
županije.
Novoj Vesi pa su nastavili do Sračinca, vojarne
7. gardijske brigade u
Optujskoj ulici u Varaždinu, Trnovca i Gornjeg
Kneginca s ciljem u ŠRC
Mozdernjak.
U Zelendvoru i Novoj

Vesi sudionike biciklijade dočekali su članovi
Udruga dragovoljaca i
veterana Domovinskog
rata – Kluba Petrijanec
i načelnik Općine Petrijanec Posavec Željko
koji su prigodnim riječima izrazili dobrodošlicu
svim sudionicima.
Organizatori
ovom
rekreativnom
utrkom
obilježili su i Europski
tjedan kretanja (European Mobility Week –
EMW) koji se obilježava
svake godine od 16. do
22. rujna u cijeloj Europi, u organizaciji Europske komisije i obuhvaća
preko 1.000 gradova, a
posvećen je održivom
kretanju i mobilnosti.

Odbojka i ‘traktor bazen’
– 3. Turnir u odbojci na
pijesku u Družbincu
Na odbojkaškom igralištu u Družbincu 13. lipnja održan je 3. Turnir u
odbojci na pijesku „4 na

4“. Na turniru je sudjelovalo 16 ekipa s područja
općine Petrijanec ali i iz
ostalih dijelova županije.
U završnici turnira gledatelji su vidjeli sjajnu odbojku u kojoj je u meču za 3.

mjesto bolja je bila ekipa
Prekno od ekipe Zvijezda
Tim, dok su se u finalu sastale ekipe iz Varaždina
ekipa Edition i ekipa DŠR
Lančić Knapić u kojem je
ekipa Edition odnijela pobjedu i osvojila prvo mjesto. Svi sudionici turnira
mogli su se rashladiti u
improviziranom bazenu u
traktorskoj prikolici.
Zahvaljujemo na pomoći u organizaciji Općini Petrijanec, Mjesnom
odboru Družbinec, svim
članovima DVD-a Družbinec i svim mještanima i
sudionicima turnira. Hvala svima koji su sudili utakmice, a posebno hvala
Petri i Ani.

Druženje i zabava okarakterizirali su i ovaj turnir.

Nakon uspješnog prvog izdanja rekreativnog
turnira, ove je godine
održan 2. malonogometni i odbojkaški turnir u
Novoj Vesi. Na malonogometnom turniru sudjelovalo je 8 ekipa, ali
valja napomenuti da smo
gledali veoma uzbudljiv
i napeti turnir sa jako
malo pogodaka o čemu
i govori da su čak tri od
četiri utakmice završnice
odlučene kroz penale.
U prvom polufinalu
ekipa MNK Kolarovec
slavila je rezultatom 3-1
protiv ekipe Efes (Ladanje), dok je drugom
polufinalu ekipa Drvodjelac (Ivanec) uspjela
slaviti protiv ekipe MNK
Topnici (Petrijanec) nakon penala.
Do trećeg mjesta opet
kroz raspucavanje stigli
su Topnici, a u finalu također bolje izvođenjem
penala do naslova je stigla ekipa Drvodjelac.
Na odbojkaškom turniru sudjelovalo je 14
ekipa.
U finalu odbojke na
pijesku između ekipa
“Perugia” (Ivanec/Lepoglava) i “Lančić-Knapić,
više sportske sreće imala je ekipa” Lančić-Kna-

pić”, te je zaluženo osvojila prvo mjesto. Treće je
mjesto na turniru pripalo ekipi “Virje”. Posebna
je zahvala na dolasku
otišla i ekipi “Seoski
mangupi”, koji su za ovaj
turnir u Novoj Vesi potegnuli čak iz Samobora!
Organizator i pokrovitelj natjecanja bila je Op-

“Seoski mangupi”
na turnir
potegnuli čak iz
Samobora.
ćina Petrijanec uz suorganizaciju nogometnog
kluba “Nova Ves”. Ovom
prigodom Općina se zahvaljuje Petri Črepinko
i Ani Siročić za pomoć u
organizaciji odbojkaškog
turnira, a Miroslavu Kopreku, Miroslavu Ribiću
i Sandru Martinčeviću za
vođenje malonogometnog turnira. Uz sportski pozdrav, dogodine,
kada organiziramo nove
turnire u Novoj Vesi čestitamo i zahvaljujemo
se svima koji su sudjelovali na turniru i svima
koji su uživali tijekom
cijelog dana u sportskim
potezima.
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„Trpači“ osvojili Klampotic malonogometnu ligu!
Završila je još jedna
Klampotic liga, malonogometna liga Općina
Cestica i Petrijanec. Završni je vikend otvoren
sa pobjedom Caffe bara
5 od 4:0 nad MNK Vrtovima. U drugom susretu
sa preokretima rezultata
između Yuga Int. i MNK
Kolarovca bolje se snašla ekipa MNK Kolarovca
si slavila 2:4 dok je ekipa Caffe bar „Kapelice“
Trpači napunila mrežu
MNK Lovrečana sa čak
13:0. Pekarnica Leskovar
i Epicentar Cestica upisali su nove bodove bez
borbe. U svojim drugim
susretima Caffe bar 5 i
Caffe bar „Kapelica“ Trpači upisali su pobjede i
najavili sjajnu završnicu
za posljednji dan. Caffe
bar „Kapelica“ Trpači su
u subotnjem derbiju dana
slavili sa 6:3 nad Epicen-

trom Cestica dok je Caffe bar 5 upisao bodove
bez borbe. U preostalim
susretima Pekarnica Le-

pobrinule su se završne
utakmice. Yugo Int. slavio je nad MNK Lovrečanom sa 6:0 dok smo u po-

skovar upisala i drugu
pobjedu bez borbe dok
su u veoma uzbudljivom
susretu MNK Lovrečan i
MNK Vrtovi podijelili bodove rezultatom 4:4.
Posljednjeg
dana
Klampotic lige čak su 3
susreta predana bez borbe, ali za popravak dojma

sljednjem susretu mogli
uživati u sjajnom susretu
i derbiju za pobjednika
Klampotic lige između
Caffe bar „Kapelica“ Trpači i Caffe bar 5 u kojem
je na kraju kao pobjednik
izašla ekipa Caffe bara
„Kapelica“ Trpači koja je
slavila sa 5:1 i time pre-

kinula dominaciju Caffe
bar 5 koji je osvajao prethodna dva izdanja malonogometne lige.
Nakon uzbudljive utakmice načelnik Općine
Petrijanec Željko Posavec
čestitao je pobjednicima i najavio da će se liga
održati i iduće godine.
Načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj također
je čestitao pobjednicima
i zahvalio se svim ekipama na sudjelovanju.
Najbolji
strijelac
Klampotic lige je Mario
Voćanec iz ekipe MNK
Kolarovec sa 31 pogotkom, najbolji igrač
Klampotic lige je Sandi
Martan iz ekipe Caffe
bara „Kapelica“ Trpači
dok je najbolji golman
Dominik Dombaj iz Caffe bara 5. Trofej za fair
play odnijela je ekipa
MNK Vrtovi.

I načelnik zaigrao na Kvartovskom malonogometnom
turniru u Strmcu Podravskom

U nedjelju, 4. kolovoza na igralištu područne škole u
Strmcu Podravskom održan je kvartovski malonogometni
turnir na kojem su snage odmjerili većinom mještani Strmca uz nekoliko pojačanja iz susjednih mjesta. U muškom
djelu turnira natjecalo se šest ekipa, a prvo mjesto osvojili
su članovi DVD-a Strmec Podravski koji su u izuzetno napetom finalu izvođenjem penala bili bolji od ekipe predvođene načelnikom Općine Petrijanec Željkom Posavcem.
U revijalnom dijelu, utakmicu su odigrali i mali vatrogasci iz DVD-a Strmec Podravski te DVD-a Petrijanec a
vrhunac večeri je bio susret djevojaka iz ŽNK Cestica i
ŽNK Lepoglava kojima se organizatori zahvaljuju na dolasku. Pobjedu kod djece odnijeli su domaćini a ŽNK Cestica i ŽNK Lepogava odigrale su 1:1, iako su rezultati svih
susreta bili sporedna stvar ove manifestacije.
Turnir su organizirali DVD Strmec Podravki i Općina
Petrijanec uz podršku nekolicine bivših i sadašnjih nogometaša a sve s ciljem okupljanja mještana i zajedničkog
druženja svih generacija. Cilj je i više nego postignut jer
je prostor oko terena cijelo vrijeme bio dupkom ispunjen a
zahvaljujući donacijama mještana i tvrtki s područja Općine svi posjetitelji mogli su se okrijepiti nakon neumornog
navijanja za svoje favorite.
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“Petica” ponovno najbolji nogometaši u kvartu
Prvo četvrtfinale kvartovskog malonogometnog turnira otvorio je Caffe
bar 5 sa uvjerljivom pobjedom od 8-0
nad ekipom Puaži. U drugom susretu
mogli smo uživati u veoma uzbudljivoj
utakmici između Yugo 45 i Nove Vesi
u kojoj je deblji kraj izvukla ekipa Yugo
45 i sam pobjedom 4:3 plasirala se
u polufinale. A ekipama Caffe bar 5 i
Yugo 45 u polufinale se i pridružila ekipa Boro i Bešo keramika koja je sam
5:2 svladala Družbinec. Posljednjeg
polufinalista dobili smo u susretu između BIP Gaja i Sivih mekla u kojem
je do pobjede od 6 :1 stigao BIP Gaj.

Završnica turnira otvorena je prvim
veoma uzbudljivim polufinaom između Caffe bara 5 i Boro i Bešo keramike u kojem se ekipa Boro i Bešo
keramika vratila od zaostatka od 0:3,
ali ipak 3 minute prije kraja Caffe bar
5 ponovno zabija za vodstvo od 4:3
što je i ujedno i bio konačan rezultat. U drugom polufinalu vidjeli smo
veoma zanimljivu utakmicu u kojem
su se šanse nizale jedna na drugu i
u takvoj utakmici bolje se snašla ekipa BIP Gaj koja je 3:1 bila bolja od
Yuga 45.
U susretu za 3. mjesto na kvar-

tovskom turniru u kojem smo gledali
veoma tvrdu utakmicu do pobjede od
3:1 stigla je ekipa Boro i Bešo keramika nad ekipom Yugo 45. U finalu
smo očekivali veoma napetu utakmica no ipak Caffe bar 5 je sa 3 pogotka
već u početku riješio pitanje pobjednika te je na kraju završilo 5:1 čime
je Caffe bar 5 obranio naslov pobjednika kvartovskog malonogometno
turnira 2020.
Najbolji strijelac turnira je Dario
Bubek sa 13 pogodaka dok su se iza
njega smjestili Antonio Cvetko sa 8 te
Dominik Leskovar sa 6 pogodaka.

Petrijanečki DiV Plastic donirao zaštitne
maske projektu Zaželi
Jedna od tvrtki koja je
pokazala solidarnost u
vrijeme pandemije je i
DiV Plastic iz Petrijanca
koja je Općini Petrijanec
donirala deset maski za
potrebe provođenja projekta „Zaželi – pomoć
u zajednici za starije
osobe”.

DiV Plastic
opskrbljuje 3D
printere diljem
Hrvatske.
„Tvrtka Div plastic
bavi se proizvodnjom filamenata pa je odlučila
donirati maske za potrebe projekta „Zaželi” kojeg i dalje provodimo, no
samo u malo drugačijem

obliku. Ovo je odmah
i poziv svima da se ne
izlažu pretjerano izlasku iz kuće, već da nas
svi oni, pogotovo potrebiti i stariji te samačka
domaćinstva, nazovu u
Općinu, a mi ćemo im
dostaviti sve što im treba“ rekao je načelnik
Općine Petrijanec Željko
Posavec.
„Jako smo zadovoljne
dodatnom zaštitom koju
smo dobile. U ovo vrijeme kakvo je nije nam baš
svejedno. Svi se bojimo
za svoje zdravlje i zdravlje svojih korisnika. Neki
nas možda i više sada
trebaju, ali ne možemo
ulaziti u kuću pa im pomažemo koliko je moguće“ rekla je Darinka Čehok, sudionica projekta
„Zaželi“.
Vlasnici tvrtke DiV

Plastic, David Lukaček i
Valentino Jovan, s Elektrostrojarskom školom i
još nekoliko tvrtki donirali su i 134 maske Zavodu za hitnu medicinu
i Općoj bolnici Varaždin.
Izrada jedne maske
traje sat i pol, a na jednom se printeru može
isprintati osam koma-

da. Valentino Jovan pojasnio je proces izrade
maske tehnologijom 3D
printanja.
Osim za osobe na projektu „Zaželi” načelnik i
predstavnici tvrtke podijelili su vizire zdravstvenim djelatnicima u stomatološkoj te ordinaciji
opće prakse u Petrijancu.
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Zahvala za sve volontere stožera civilne
zaštite Općine Petrijanec tijekom pandemije

DiV Plastic i OPG
Darko Šipek na
Špancirfestu
Općina
Petrijanec
ponosna je na kreativce poput Valentina
Jovana i Davida Lukačeka, osnivače zanimljive tvrtke DiV Plastic
koja se predstavila i na
Špancirfestu.
„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% te plastike se reciklira. Ostatak završava u okolišu
po cijelom svijetu pa čak
i u našoj hrani.“ objasnili
su što ih je potaknulo na
osnivanje tvrtke.
Vođeni motom razmišljaj globalno djeluj
lokalno želja im je povećati količinu plastike
koja će se reciklirati u
zajednici: „Vjerujemo u
lokalnu proizvodnju korisnih proizvoda od reciklirane plastike. U četvrtak smo se predstavili na
Špancirfestu te prihvatili
to kao izvrsnu priliku za
upoznavanje novih kupaca i zaljubljenika u
djelatnosti ne tako bliske
većini ljudi“ dodali su.
Na Španirfestu se
predstavio i OPG Darko Šipek sa svojim vrhunskim
proizvodima.
„Postojimo od 2003. godine, a bavimo se proizvodnjom povrća i tikva
(buče) uljarica“ ponosno
priča Darko Šipek, vlasnik jednog od uspješnijih OPG-ova. Svi zainteresirani imali su prilike
degustirati njihove proizvode, a oni koji su propustili priliku, mogu to
učiniti i na Varaždinskoj
tržnici svakog dana.
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U Bučogradu na Špancirfestu
predstavljena Općina Petrijanec
Sve najbolje iz Općine Petrijanec, predstavljeno je u Bučogradu u
atriju Županijske palače u sklopu Špancirfesta. Udruge, OPG-ovi,
Osnovna škola Petrijanec i Dječji vrtić Bambi,
kojima su se pridružili
članovi KUD-a Općine
Petrijanec i zbor Udruge
umirovljenika, pripremili su bogat program.
„Jako sam zadovoljan
jer je atrij „krcat“ ljudima. Predstavili smo
udrugu Petrijanski kurent, koja je nastala zbog
promocije fašnika, tu je
radišna obitelj iz uljare Agroprom Patrčević,
Osnovna škola Petrijanec i njihova zadruga
Aqua Viva koja također
ima proizvode od buče.
Lovačko društvo Šljuka pripremilo je gulaš,
a Sportska ribolovna
udruga Općine Petrijanec fiš paprikaš, dok je
OPG Moravec ponudio
sireve vrhunske kvalitete, a predstavio se i OPG
Šipek sa eko povrćem i
bučinim uljem, te mla-

Od ukusnog do kreativnog i korisnog

da likovna akademska
umjetnica Mateja Štefinščak sa svojim likovnim radovima. Kolačić
sreće i Vinarija Novoselec ponudili su mali
dio svojih proizvoda“,
rekao je načelnik Željko
Posavec
Pripremili smo i bogati glazbeni program.
Petrijanec ima dugu i
bogatu glazbenu tradiciju, a danas smo prikazali
dio naših velikih talenata – rekao je načelnik
Općine Petrijanec Željko
Posavec.
Nastupila je operna

diva Bernardica Bačan,
Jana Šipek na klaviru,
Ana i Petra Horvat na
saksofonu i klarinetu,
ženska vokalna skupina Erato, zbor Udruge
umirovljenika, Dječji vrtić Bambi sa folklornom
skupinom, mali i veliki
folkloraši KUD-a Općine
Petrijanec, tamburaška
sekcija KUD-a Općine
Petrijanec. Program su
vodile učenice OŠ Petrijanec Klara Mihin, Laura
Vukešin Lara Domjan i
Ema Kokot, a ujedno su
se uključile s nekoliko
recitacija.

U Petrijancu je u subotu, 6. lipnja, održana
javna vatrogasna vježba,
uz sudjelovanje pet dobrovoljnih vatrogasnih
društava Vatrogasne zajednice Općine Petrijanec te DVD-a Svibovec
Podravski iz susjedne
Općine Sračinec.
Nakon
uspješne vježbe upriličena
je svečanost na kojoj
su vatrogascima uručene
zahvalnice
za
pomoć koju su pružili općinskom Stožeru civilne zaštite, odnosno
stanovnicima
općine, tijekom pandemije koronavirusa.
-Sva naša vatrogasna društva aktivno su
se uključila, njihovi su
članovi imali uputu da
kontroliraju okupljanja
na javnim mjestima i to
su predano i uspješno
radili, stoga im želimo
zahvaliti na ovaj simboličan način – rekao je
općinski načelnik Željko
Posavec.
Dodao je da je Stožer
civilne zaštite Općine
Petrijanec također bio
vrlo aktivan i ažuran,
radeći u skladu s uputama Županijskog i Nacionalnog stožera civilne
zaštite.
-Mnogi su dali svoj
doprinos u borbi protiv širenja zaraze koronavirusom. Bili su tu i
volonteri, među njima
i članovi Udruge branitelja Kluba Petrijanec,
104. brigada Varaždin,
gospodin Vjeran Rožić,
općinski vijećnici Ines
Krobot, Ivana Dombaj,
Zvonko Bedenik, volonterka Ivana Pongračić koja se sama javila

u Općinu a zahvalnice
su bile još dodijeljene i
jedinstvenom upravom
odjelu Općine Petrijanec, djelatnicima koji
su sudjelovali u djelovanju stožera civilne zaštite. Sada smo tek vidjeli
koliko je bitan Stožer
civilne zaštite, kolika je
važnost svega onoga što
smo kroz 2017., 2018. i
2019. godinu usvojili na
Općinskom vijeću i sve
odluke koje smo donosili; od plana zaštite i
spašavanja, povjerenika
civilne zaštite, do analiza sustava civilne zaštite – kazao je Posavec.
Da je tijekom epi-

demije za vatrogasce
doista bilo puno posla
potvrdila je Nataša Šincek, predsjednica Vatrogasne zajednice Općine
Petrijanec.
-Mi smo bili uključeni od samog početka, od 20. ožujka, prije
svega
organiziranjem
ophodnji čiji je cilj bio
kontroliranje provođenja mjera zaštite u borbi
protiv Covida-19. Uz to,
imali smo i 68 ostalih
operativnih aktivnosti
u kojima je sudjelovalo
195 vatrogasaca. Utrošeno je više od 1100 dobrovoljnih, volonterskih
sati, a vrijedi napome-

nuti da su svi članovi
dobrovoljci, volonteri i
nitko od njih nije primio
naknadu ni za jednu aktivnost – istaknula je
Šincek.
Kazala je i da se pokazalo, ne samo u ovoj općini, nego i na višim razinama, da su vatrogasci
temeljna snaga sustava
civilne zaštite.
-Nas ima najviše, pogotovo dobrovoljaca i
imamo najorganiziraniji cijeli sustav, tako
da nama nije problem u
takvim situacijama brzo
reagirati, odnosno brzo
se organizirati – zaključila je Šincek.
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Općina Petrijanec po transparentnosti
jedna od vodećih u Republici Hrvatskoj!
Institut za javne financije (IJF) predstavio
je rezultate istraživanja
proračunske transparentnosti svih 576 hrvatskih
lokalnih jedinica. Prema
podacima koji se odnose
na istraživanje proračunske transparentnosti
provedeno u razdoblju
studeni 2018. – ožujak
2019., većina jedinica
lokalne samouprave popravilo je svoje ocjene
za transparentnost, ali
neki i dalje izbjegavaju
otvoriti svoje financije
javnosti.
IJF svake godine analizira proračunsku transparentnost
županija,
gradova i općina. Transparentni
proračuni
omogućuju građanima
potpune, točne, pravovremene i razumljive
informacije o proračunu. Proračunsku transparentnost lokalnih jedinica IJF mjeri brojem
ključnih proračunskih
dokumenata objavljenih
na njihovim službenim
mrežnim stranicama, a
to su u ovom ciklusu: godišnje izvršenje proračuna za 2017., polugodišnje izvršenje proračuna
za 2018., prijedlog proračuna za 2019., izglasani proračun za 2019. i
proračun za građane za
2019. godinu.
Na svečanosti proglašenja najtransparetnijih
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bili su i predstavnici iz Varaždinske
županije, načelnik općine Petrijanec Željko
Posavec, zamjenik gradonačelnika grada Lepoglave Hrvoje Kovač i
zamjenik načelnika Ma-

„Transparentnost je vrlo važan segment razvoja naše Općine“

rio Klapša, svi redom dobitnici najviše ocjene za
transparentnost.
Posebno je dojmljiva ocjena pet za općinu
Petrijanec koja je prošle godine ocjenjena s
ocjenom jedan, čime je

Ocjena je
podignuta s 0 u
2015. godini i 1
prošle godine, na
5 u posljednjem
mjerenju.
bila svrstana u jednu od
najlošijih općina u Hrvatskoj. Podatak je tim
gori ako se uzme u obzir
činjenica da je prijašnjih
godina, u mandatima
prethodnog
načelnika općina imala i ocjenu nula, odnosno nije
objavljivala ni jedan
dokument potreban za

ocjenjivanje.
Dolaskom novog načelnika Željka Posavca,
situacija se bitno popravila i općina je sad u
društvu najtransparentijih općina Hrvatske.
„Transparentnost je u
našoj općini postala vrlo
važan segment razvoja
općine. Provodimo 23
projekta vrijednih 11 i
pol milijuna kuna, a sve
je savršeno čisto zbog
čega smo podigli razinu
transparentnosti. Hvala
Jedinstvenom upravnom
odjelu koji je pripremao
svu potrebnu dokumentaciju zbog koje je ovo
prvo takvo priznanje
Općini Petrijanec od kad
Institut vodi transparentnost proračuna, od
2011.“, kazao je Posavec.
„U segmentu proračuna i transparentnosti
jako smo puno napredovali s obzirom na dugove i sve ostale probleme koje nam je ostavila

bivša vlast, što dokazuje
i da smo ocjenu podigli
s 0 na 5. Na ovaj način
našim mještanima, ali
i investitorima nudimo
potpuni uvid na koji se
način postupa s novcima poreznih obveznika“,
ističe Posavec
Grad Lepoglava i općina Maruševec zadržali su
najvišu razinu transparentnosti dobivši ocjenu
odličan (5) i svrstali se
uz
najtransparentnije
jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj.
Iako nisu bili na svečanosti dodjele priznanja,
najvišim ocjenama uz
Lepoglavu, Petrijanec i
Maruševec ove su godine
proglašeni i Varaždinska
županija te gradovi Varaždin, Ivanec, Ludbreg
i Varaždinske Toplice te
općine Bednja, Breznica,
Cestica, Gornji Kneginec, Sveti Ilija, Trnovec
Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec i Vinica.

