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25. SVIBNJA ODRŽAVAJU SE IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT
ISTOG DANA ĆE SE U RADOBOJU ODRŽATI IZBORI ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA

Ministar Ivan Vrdoljak prilikom dodjele sredstava Ministarstva gospodarstva u razgovoru sa Odborom za poduzetništvo. Razgovoru je
prisustvovao i kandidat za EU parlament Jozo Radoš str. 4

Jozo Radoš upoznao se sa potrebama stanovnika Jesenja. U izaslanstvu je bio i pomoćnik Ministra gospodarstva Alen Leverić
str. 7

2

Radobojsko-Jesejanski list br. 63 / Godina VII. / 15. svibanja 2014.

USKRSNO VRIJEME U RADOBOJU
CVJETNA NEDJELJA
Na nedjelju Muke Gospodnje ili Cvjetnu nedjelju svečanom
procesijom uz blagoslov grančica prisjetili smo se Isusova svečana
ulaska u Jeruzalem. Članovi župnog zbora pjevali su Muku.

VELIKI TJEDAN
U danima Velikoga tjedna župnik Tomislav Novosel i Janko
Jambrek kao predstavnik mladih i župnog Caritasa pohodili su
stare i nemoćne župljane. Župnik im je uz duhovnu okrijepu sakramenta pomirenja dao i skromne prigodne poklone kako bi što
ljepše i dostojnije proslavili Uskrs.

USKRS
U 11h održano je veliko euharistijsko slavlje koje su uveličali
kuburaši pucanjem i limena glazba Radobojska zvona.
USKRSNI PONEDJELJAK
U 11h održano je euharistijsko slavlje kod kapele Svetog
Jakova na kojoj su sudjelovi kuburaši i članovi limene glazbe
Mirna.
DUBROVNIK
U petak 25.04.2014. u 21h iz Krapine na Susret hrvatske katoličke mladeži krenula su tri autobusa mladih vjernika iz krapinskog
dekanata. Mjesto u jednome od njih našli su i mladi župe Radoboj
vođeni od Janka Jambrek. Nakon višesastne vožnje u subotu oko
10h mladi su stigli u kišni Dubrovnik,umorni ali razdragani što će
moći svjedočiti svoju vjeru.Vrijeme smo provodili u razgledavanju
gradskih zidina, a poslije u procesiji za križem prema luki Gruž gdje
je u 19 h održano euharistijsko slavlje u kojem smo živo svjedočili
vjeru i zajedništvo. Po završetku mise uputili smo se do Mokošice
gdje smo imali organizirani smještaj za spavanje. U nedjelju smo
sudjelovali na misi u Mokošici gdje smo predstavili svoju župu i pozvali nazočne da dođu sudjelovati na našem Zlatnom jubileju-680
godišnjici župe. U poslijepodnevnim satima uslijedio je povratak
kućama,a u noćnim satima kada smo se vratili domovima i obiteljima umorni od puta blistali smo i bili ponosni što smo sudjelovali na jednom tako veličanstvenom susretu i jedva čekamo susret
2017. U Vukovaru. Velika i iskrena zahvala velečasnom T. Novosel
koji nam je omogućio odlazak na taj susret.
SVETI FLORIJAN

VELIKI ČETVRTAK
Taj dan je završetak korizme i početak Vazmenog trodnevlja.
Slavljena je misa Večere Gospodnje. Župnik je prao noge članovima župnih vijeća, a po završetku obreda ogolio je oltar i preselio
Presveto.
VELIKI PETAK
U 15h u kapeli sv. Jakova započeo je Križni put u kojem je sudjelovalo oko 300-tinjak župljana.U procesiji za križem došlo se
do župne crkve Presvetoga Trojstva . Mladi iz zajednice mladih župljana scenski su izveli Muku po Ivanu, a završilo se klanjanjem i
ljubljenjem križa.
VELIKA SUBOTA
U jutarnjim satima mladi iz župne zajednice uz pomoć vatrogasaca izradili su Vuzmenku koja će se zapaliti po završetku obreda.
Tijekom dana u crkvi su ljudi posjećivali Božji grob a mladi iz župne
zajednice su cijelo vrijeme čitali Novi zavjet. Od 18h Božji grob su
čuvali vatrogasci članovi društva Radobojska Kubura. U 20 h u crkvi su počeli obredi, a po završetku obreda zapaljena je vuzmenka
i pušten vatromet.

U nedjelju, 04.05.2014. svečano euharistijsko slavlje uveličali
su članovi svih dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja naše
župe: DVD Radoboj, DVD Šemnica Gornja, DVD Jazvine i DVD Lepajci. Velečasni Tomislav Novosel zahvalio im je što svojom požrtvovnošću, nesebičnim zalaganjem,zajedništvom i ljubavlju brinu
za sigurnost svih župljana i za uspomenu im podijelio medaljone
Sv. Josipa. Janko Jambrek

13. IZVIĐAČKI KRIŽNI PUT

Odred izviđača „Hrvatsko zagorje“ Krapina dana 29.
ožujka hodočastio je uz krapinskog župnika i vjernike te
župe križni put uz križeve i dijelom kroz našu župu, pa je
tako obišao križeve u Orehovcu Radobojskom, u naselju
Gerići i Kiseljaki gdje su ih građani dočekali i počastili prigodnom zakuskom i pićem.
Kolona od tristotinjak hodočasnika koja se kretala iz
pravca Krapine od kud je započelo hodočašće pa kroz Mihaljekov Jarek imala je rutu kroz Orehovec, Mikše, Švaljke
do kapelice Majke Božje Lurdske u Radoboju pa nastavila
do župne crkve Presvetog Trojstva gdje ih je dočekao naš
župnik te ih također počastio. Nakon posjete crvki povorka
je nastavila put prema Trškom Vrhu kao krajnjem cilju, zaustavljajući se pri svakom usputnom križu.
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Tradicionalni biskupijski križni put

Križni put mladih Varaždinske biskupije, 14. po redu pod geslom „Tebi sve služi“, održan je tijekom vikenda 5. i 6. travnja. Mladi iz cijele biskupije ove su godine hodočastili župama Bednjaskog dekanata kojemu pripada i župa sv. Ivana Krstitelja Gornje
Jesenje. Iako ih je cijele subote pratilo promjenljivo vrijeme praćeno pljuskovima, hodočasnici su u dobrom raspoloženju molitvom i pjesmom stigli u predvečerje u Gornje Jesenje gdje im je
organizirana večera i noćenje. U večernjim satima petstotinjak
mladih, koliko ih je sudjelovalo na križnom putu, prisustvovalo
je na svetoj misi u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja koju je predvodio vl. Tihomir Kosec, predstojnik Ureda za pastoral mladih
Varaždinske biskupije u koncelebraciji s domaćim župnikom vlč.
Danijelom Hercegom i vlč. Tomislavom Kosom. Nakon mise mladi su imali priliku poslušati svjedočanstvo Simone Šajn koja je
nakon razularenog mladenačkog života pronašla svoj životni put
u kršćanskoj vjeri i služenju Kristu. Nakon noćenja u dvoranama
OŠ i Doma kulture te jutarnje okrijepe, Zbor mladih Varaždinske
biskupije priredio je kraći program nakon kojeg su mladi uz molitve i himnu „Slijedimo Krista“ krenuli put Brda i Bednje. Mladim

Blagoslovljen križ u Kostanjku

Novopostavljeni križ uz mnoštvo vjernika blagoslovio je vlč Danijel
Herceg

PROSLAVA USKRSA U JESENJU

Nakon korizmenog vremena koje traje 40 dana, u vremenu molitve i posta
vjernici se na poseban način pripremaju za dolazak najvećeg kršćanskog blagdana
Uskrsa. Veliki tjedan započinje Vazmenim trodnevljem kada obilježavamo Isusovu muku, raspeće na križu i u konačnici, njegovo Uskrsnuće. U župi sv. Ivana
Krstitelja na Vazmenom trodnevlju svakog dana sudjelovali su firmanici i prvopričesnici te su uz liturgijska čitanja spoznali strahote i muke koje je Isus pretrpio na
križu. Na Veliku subotu Isusov grob i ove godine čuvali su vatrogasci, a na misi
bdijenja vlč. Danijel Herceg blagoslovio je vatru i novu uskrsnu svijeću te krsnu
vodu. Posebno je bilo svečano u trenutku Uskrsnuća Gospodnjega uz pjesmu „Kraljice neba“, zvonjavom svih zvona i pucnjevima kuburaša obilježen je taj veliki
trenutak iščekivanja i nade.
U našim se krajevima Uskrs na poseban način slavi paljenjem krijesova Vuzemnica koje se pripremaju u Velikom tjednu. U svakom se zaselku mještani pripremaju za taj veliki događaj slažući velike hrpe jelova granja, vuzemnice, koje se pale
u rano uskrsno jutro prije jutarnje mise na koju vrijedne domaćice nose hranu na
blagoslov. Uz mnogobrojne vuzemnice koje su ove godine uskršnjeg jutra obasjale naše jesejanske brege, gromoglasni pucnjevi kuburama i karabitom stvarali su
atmosferu radosti i veselja ovog uistinu, za vjernike veličanstvenog događaja. Na
svečanoj uskrsnoj misi župnik vlč. Danijel Herceg u propovijedi je istaknuo kako u
ovim današnjim vremenima vjernike ne smije obuzeti tuga, nevjerica, beznađe…
„Isus je uskrsnuo pobijedivši smrt, donio je radost i novu nadu, stoga se moramo
radovati, slaviti ovu veliku pobjedu dobroga nad zlom. Uskrs nam je prilika da
se svi zajedno radujemo novom životu, da vjerujemo kako nakon svih nevolja uz
molitve i božju pomoć možemo očekivati ljepše i bolje sutra“. U toj vjeri svima je
zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs kojeg su nakon mise i ovaj put svojim pucnjevima obilježili jesejanski kuburaši.

Na biskupijskom križnom putu Varaždinske biskupije hodočastilo je
500-tinjak mladih koji su prespavali u Gornjem Jesenju

hodočasnicima ostat će u lijepom sjećanju i ovaj križni put po
našim zagorskim brežuljcima na kojima su smješteni mnogi sakralni objekti kod kojih su bile postaje križnoga puta.

Na brežuljku zvanom Kostanjek u Gornjem Jesenju, na raskrižju putova kojima se nekad pješice išlo u Lužane, 29. ožujka
služena je svečana misa i obavljen blagoslov novopostavljenog
raspela. Na misi se okupio velik broj mještana i njihovih gostiju
koji su došli na ovaj, za vjernike nadasve radostan događaj. Misu
je predvodio domaći župnik vlč. Danijel Herceg koji je u propovijedi govorio što uistinu za vjernike znači križ: „Križ je simbol patnje i boli koju je Isus trpio za nas, simbol je slobode, on je most
koji nas povezuje sa samim Bogom. U korizmeno vrijeme na poseban način se spominjemo Isusova trpljenja i muke koju je on
podnio za nas.
Križ je simbol uskrsnuća, velike pobjede nad svakim zlom,
simbol slobode ljubavi i pomirenja. Za svakog vjernika i prolaznika križ na ovom predivnom brežuljku prilika je da zastane i
pomoli se.“ Veliku zaslugu za postavljanje ovog raspela ima Ivan
Pek koji je, na mjestu gdje su nekad bile štalice, postavio ovaj vizualni znak vjere koji nas prati u svakodnevnom životu. Isusov
lik donirala je obitelj Slavka Habjanca, a uz pomoć nekolicine
mještana uređen je okoliš pa će nas križ na ovom brežuljku podsjećati na pripadnost kršćanskoj vjeri. Cijeli događaj uveličali su
svojim pucnjevima kuburaši „Jesejanske kubure“, mještani su počastili goste hranom i pićem, a sve to svojom svirkom popratio je
sastav „Žice Krapinice“.
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Počeli radovi na rekonstrukciji ceste
Ovih su dana započeli radovi na dijelu ceste kroz Veliko selo u Gornjem Jesenju.
Prema projektu radovima će
biti obuhvaćena dionica ceste od raspela pa do raskrižja prema Gornjim i Donjim
Lužanima. Rekonstrukcijom
će biti obuhvaćeno proširenje ceste gdje god će to tehnički biti izvedivo, izgraditi

će se nova vodovodna mreža sa kućnim priključcima te
novi sustavi fekalne i oborinske odvodnje. Vrijednost
radova je 580.000,00 kuna a
financirati će se iz proračuna Općine Jesenje. Izvođač
radova je poduzeće Krakom
gradnja iz Krapine koje je
izabrano putem Javnog natječaja.

Radovi na rekonstrukciji ceste kroz Veliko selo

Dan planeta Zemlje

Na Brdu Jesenjskom sa odlagališta je traktorskim
vitlom i gumenim kolima izvlačen otpad

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje 22. travnja brojne organizacije, udruge i građani organiziraju razne aktivnosti
koje su usmjerene ka zaštiti i očuvanju okoliša. Obilježavanjem
Dana planeta Zemlje nastoji se skrenuti pozornost prema nužnoj zaštiti prirodnih resursa našeg planeta i skrenuti pozornost
na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta njenog
onećišćenja. Sve većim onečišćenjem okoliša, nesavjesnim korištenjem i trošenjem prirodnih resursa, ljudi su sami najveći protivnici planeta na kojem živimo.
Obilježavanju toga za čovječanstvo važnog datuma priključile su se i udruge sa područja Općine Jesenje. U poslijepodnevnim satima 22. travnja organizirana je akcija čišćenja divljih odlagališta koje su nesavjesni mještani napravili odlaganjem kućnog
otpada u okolne šumarke. U akciju su se uključili članovi udruge
privatnih šumovlasnika Jela, ekološke udruge Zeleno Zagorje,
lovačkog društva Kuna i udruge Jasen. Akcija je provedena na
tri lokacije; u Donjem Jesenju, Brdu i Lužanima, pa su za svega
nekoliko sati očišćena tri divlja odlagališta sa kojih je odvezeno
približno 20 m3 raznovrsnog otpada. Zadovoljni učinjenim sudionici akcije, njih 28-mero, dogovorili su da će u dogledno vrijeme
organizirati još takvih akcija kako bi se sanirao što veći broj divljih odlagališta. No nažalost svjedoci smo da se i u novije vrijeme
unatoč brojnim apelima i organiziranom odvozu otpada koji sa
područja općine provodi Krakom, mještani neodgovorno ponašaju te odbacuju otpad (posebno krupni) u prirodu. Ovim putem
ponovno nastojimo upozoriti i skrenuti pažnju da je nepropisno
odlaganje otpada kažnjivo djelo, te će prema počiniteljima biti
poduzete rigorozne mjere. Svima nam mora biti jasno da su sačuvana priroda, poštivanje njenih zakonitosti i zdravi okoliš garancija našeg opstanka i naraštaja koji dolaze iza nas.

Posjet ministra gospodarstva
Radoboju

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak
je u srijedu, 15. travnja boravio u službenom posjetu Krapinsko-zagorskoj županiji. Za prvu lokaciju svog posjeta izabrao
je općinu Radoboj kao primjer male sredine koja se uspješno razvija.
Ministar se susreo i sa Odboro za gospodarstvo Općine Radoboj čijim članovima predstavio mjere koje će Ministarstvo
Ivan Vrdoljak
poduzeti u slijedećem razdoblju kako bi
se pomoglo gospodarstvenicima te ih se potaklo na razvoj
i ulaganja.
Osim članova Odbora pristuni su bili i Predsjednik Općinskog vijeća Alojz Sajko i vijećnici. Gospodarstvenici su kao
jedan od glavnih problema istaknuli visoke cijene energenata, posebice plina, na što je ministar obećao kako će se
u slijedećih nekoliko godina zahvaljujući domaćim izvorima
plina cijena spustiti na najnižu razinu u EU. Među ostalim,
istaknuto je i da će Hrvarska banka za obnovu i razvoj liberalizirati kreditne uvjete kako bi se i projektima koji imaju
veći poslovni rizik pružila prilika za uspjeh. Zatim je ministar
Vrdoljak prošetao Radobojom te se uvjerio u uspješnost provođenja projekata koje dijelom sufinancira i ministarstvo kojem je na čelu.
Među njima su vatrogasni dom DVD-a Radoboj, stara
zgrada Općine, zgrada NK Radoboj te kućica iznad nogometnog igrališta koja će također služiti za rad udruga. Ni ovaj put
ministar nije došao praznih ruku, pa je tako donio ugovore
o daljnjem sufinanciranju uređenja objekata na području
Radoboja i to za uređenje stare zgrade Općine, za uređenje Stare hiže na Bregima Radobojskim, za uređenje kućice
iznad nogometnog igrališta, za uređenje društvenog doma
u Orehovcu Radobojskom i za uređenje lovačkog doma LD
Strahinjčica. Na kraju posjeta ministar je istaknuo kako se
vrlo ugodno osjećao u Radoboju te je rekao kako će se rado
opet vratiti.

Duhovno-sportski susret prvopričesnika
Zagorskog arhiđakonata
U subotu 5. travnja 2014. godine u župi Sv. Nikole biskupa
u Krapini održan je duhovno-sportski susret prvopričesnika Zagorskog arhiđakonata.
Susret je započeo kratkim duhovnim uvodom i molitvom
predvođenom domaćim župnikom, dekanom Krapinskog dekana, preč. Tomicom Šestakom, te prigodnim uvodom organizatora susreta, trajnog đakona Marijana Spehnjaka, povjerenika
za pastoral sportaša Zagrebačke nadbiskupije
Nakon zajedničkog duhovnog uvoda i blagoslova u župnoj
crkvi sv. Nikole biskupa, svi okupljeni uputili su se u osnovnu
školu Augusta Cesarca u Krapini, gdje je započeo sportski susret
u kojem je sudjelovalo sedam prvopričesničkih ekipa iz župa:
Marija Bistrica, Mihovljan, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Đurmanec, te dvije ekipe iz domaće župe Sv. Nikole iz Krapine. Ekipe
su bile podijeljene u dvije skupine gdje su se međusobnim susretima u svakoj skupini kvalificirale dvije najbolje ekipe koje su
odigrale finalnu utakmicu. Tako su se u finalu susreli mladi prvopričesnici iz župe Đurmanec i Radoboj gdje je u vrlo napetoj
utakmici župa Radoboj pobijedila sa 3:1 te se zasluženo kvalificirala na završni malonogometni turnir na razini Zagrebačke
nadbiskupije koji će se održati 14. travnja 2014. godine.
Zahvaljujemo župniku Tomislavu Novoselu na organizaciji
prijevoza i okrjepi za momčad, gospodinu Josipu Potočkom na
prijevozu te čelnicima NK Radoboj što su omogućili sudjelovanje na ovome susretu tako što su odgodili utakmicu i posudili
dresove kluba i voditelju Janku Jambreku koji je vodio ekipu.
Ostvareni uspjeh nije samo pobjeda nego i zajedništvo, ljubav i
vjera kojoj je svjedočeno tom prilikom te doprinos župi i mjestu
Radoboj.
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Radovi u Radoboju ne prestaju

Na brojne i česte radove na obnovi i uređenju infrastrukture
stanovnici Radoboja veću su navikli. A kad se čovjek na nešto navikne pomalo to prestaje i primjećivati. Tako se ponekad može
čuti „da se u Radoboju nič ne dela“ što baš i ne odgovara činjenicama. Pravo uvid u situaciju imaju ljudi koji tek ponekad dođu
u Radoboj, a pri sada izražavaju čuđenje koliko je ovo mjesto u
posljednjim godinama otišlo naprijed. Neumorni načelnik Anđelko Topolovec ponekad ponosno ističe da se u Radoboju radi više
nego u velikom broju zagorskih općina zajedno, pa je tako velik
teret prebacio i na Jedinstveni upravni odjel koji, uz povremene
izazove i poteškoće, svoje zadaće uspješno odrađuje. Kako prethodna zima nije pokazala zube radovi gotovo uopće nisu ni stali, ali se zbog dugotrajnosti određenih aktivnosti ipak s njima ne
može krenuti usred zime. Prošlogodišnje obilne kiše ostavile su
traga na prometnicama, pa se na području općine nažalost otvorilo nekoliko klizišta. Odmha se krenulo u sanaciju većih i hitnijih,
dok su ona preko kojih se nekako dalo prometovati ostavljena za
ovu godinu. Tu prije svega mislimo na klizište na Bregima Radobojskim u zaselku Vidovići-Topolovci u čiju se sanaciju krenulo
prije nekoliko dana. Svakako treba reći da je ovdje olakotna okolnost bila da se klizište nakon početnog pomicanja ipak više nije
proširilo. Ukoliko sve prođe prema planu, ovo bi klizište trebalo
biti sanirano do kraja mjeseca svibnja. U drugom dijelu općine,
u naselju Gornja Šemnica stanovnici se mogu veseliti završetku
izgradnje nogostupa kojim će se u potpunosti povezati sa centrom općine. Radovi se, mora se priznati, jesu malo otegnuli, ali
najbitnije je da će do početka ljeta biti završeni. To će prije svega
povećati sigurnost pješaka, posebno djece koja ovim putem odlaze u školu. Vrijedno se radi i na uređenju kuće iznad nogometnog igrališta koja će služiti radu udruga, a i prelijepa terasa koja je
sagrađena uz kuću korisnicima će pružiti mogućnost za druženje
i odmor. Već se duže vrijeme radi i na uređenju vatrogasnog dom
DVD-a Radoboj.
U dosadašnje dvije faze zamijenjena je vanjska stolarija, izgrađena je nadstrešnica te je sređeno krovište, a ove godine je u zgradu uvedeno energetski efikasnije grijanje na pelete. Još predstoji
promjena garažnih vrata na zgradi kako bi mogla primiti veća vozila nego dosad te postavljanje fasade kako bi se što više smanjili
troškovi grijanja zgrade koji su, posebno u danima kada je zgrada
u dužoj uporabi, iznimno veliki. Načelnik Topolovec posebno je
ponosan na obnovu javnih objekata u Radoboju, a za to ističe dva
glavna razloga – prvi je svakako da je Radoboj najuspješnija Općina u Krapinsko-zagorskoj županiji po projektima energetske efikasnosti te jedna od uspješnijih općina u cijeloj Republici Hrvatskoj,
a druga je da su većinu dosadašnjih radova izveli upravo obrtnici
s područja općine koji su i cijenom i kvalitetom izvedbe pokazali
da su iznimno konkurentni. Općina Radoboj jedina je koja je stanovnicima sa svojeg područja dijelila štedne žarulje. Ova je akcija
prije svega pokrenuta radi smanjivanja troška električne energije
i povećanja osviještenosti stanovnika o potrebi štednje energije,
a načelnik je istaknuo kako se nada da je akcija potaknula Rado-

5
Sanacija klizišta u naselju
Vidovići-Topolovci

Nasipavanje neasfaltiranih
cesta

Izgled kuće iznad nogometnog igrališta u ožujku 2012.

.... i danas

bojce na izmjenu svih žarulja u kućama štednima. Da su mještani
stvarno shvatili važnost energetske učinkovitosti kao važnog i dobrog smjera za smanjenje potrošnje energije i zagađenja okoliša
govori i činjenica o velikom broju prijava na natječaje Županije za
zamjenu stolarije, izradu fasada i uvođenja energetski efikasnijeg
grijanja po čemu je Radoboj opet najjači u Županiji. Početkom lipnja će započeti i radovi na obnovi stare upravne zgrade Općine
čija je ukupna investicija nešto manja od 1,5 milijuna kuna, a koja
će također biti energetski učinkovita. Ono najvažnije u cijelom
projektu energetske obnove javnih zgrada u Radoboju jest činjenica da je najveći dio sredstava osiguran iz državnog proračuna
kroz različite fondove i ministarstva dok Općina sufinancira tek
manji dio. Osim ovih većih infrastrukturnih projekata proteklih je
dana započeo i proljetni otkos površina uz prometnice i nogostupe, a na groblju su postavljene i nove fontane za vodu.

Vatrogasna vježba u Područnoj školi Jazvine

Dobrovoljno vatrogasno
društvo Jazvine održalo je u
područnoj školi u Jazvinama
vatrogasnu vježbu: evakuacija i spašavanje učenika iz škole
u slučaju požara u kojoj su sudjelovala djeca i nastavnici od
prvog do četvrtog razreda.
Vježba je organizirana s
ciljem da nastavnici mogu
provesti evakuaciju i spašavanje na siguran način, ali i
da se provjeri spremnost i

organiziranost DVD-a Jazvine. Nakon uspješno izvedene
vježbe tajnik DVD-a Tomislav
Tušek održao je predavanje
o vatrogastvu, DVD-u i zadaćama vatrogasaca te su se
učenici upoznali sa opremom
navalnog vozila.
Na kraju su učenicima podijeljene prigodne bojanke te
je dogovorena daljnja suradnja.

POZIV
Pozivaju se svi koji se žele učlaniti u DVD Jazvine ili
roditelje čija djeca od 6 godina na dalje žele postati članovima vatrogasnog društva Jazvine da se jave za sve
informacije tajniku DVD Jazvine Tomislavu Tušek na
broj 099/789-0132. (Napomena: članarina se ne plaća)

Učenici su se imali prilike okušati u rukovanju vatrogasnom opremom
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ŽI i mladi HNS-a predstavljali Radoboj u Gornjoj Stubici
Ženska inicijativa HNS-a
Radoboj je zajedno sa Mladima HNS-a sudjelovala na korizmeno-uskrsnoj manifestaciji u
Gornjoj Stubici. Organizator
je bila gornjostubička udruga
Lipin cviet uz pokroviteljstvo
Općine Gornja Stubica. Manifestacija se odvijala u Muzeju
seljačkih buna. Predstavnice
iz Radoboja su se potrudile u
pripremi uskrsnog stola sa 15-

tak različitih delicija, tj. kako
je on nekada izgledao. U pripremi tradicionalnih jela pomogle su im i mame i bake, te
iz prve ruke saznali kako je to
nekada bilo. Elementi ocjenjivanja stola bili su najizvorniji
tj. najstariji stolnjak, pribor za
jelo, pisanice i hrana, te njihov
izgled. Radoboj je osvojio visoko treće mjesto na što su iznimno ponosni.

AKUD Žensko kazalište nastupilo na 19. smotri KA KZŽ
Na 19. smotri kazališnih amatera KZŽ-e održanoj 12. i 13.
travnja u dvorani hotela Well u Termama Tuhelj, Amatersko kulturno - umjetničko društvo „Žensko kazalište“ iz Jesenja nastupilo je predstavom „Više sreće drugi put“.

Općina Radoboj uvodi uredovne sate
po naseljima

Općina Radoboj je slijedeći primjere dobre prakse
odlučila uvesti uredovne
sate po općinskim naseljima. Ovu inicijativu je potaknula želja za smanjenje
birokratskih barijera te za
što brže pronalaženje rješenja za svakodnevne izazove stanovnika Radoboja,
posebno starije populacije kojoj dolazak u prostorije Općine predstavlja i fizički problem. Zamjenik Općinskog načelnika Stjepan Sirovec će
obilaziti naselja gdje će sa stanovnicima raspraviti sve što ih muči u
njihovom naselju. Vjerujemo da će se na ovaj način značajno ubrzati
rješavanje nekih pitanja. Dva su važna cilja koja bi trebala proizaći iz
ove aktivnosti – prije svega aktivno uključivanje stanovnika u proces
donošenja odluka koje su njima važne, a s druge strane će se osigurati
veće razumijevanje Općinske vlasti za brige i potrebe građana.
Uredovni sati će se održavati prema slijedećem rasporedu i na
ovim lokacijama:
• prva srijeda u mjesecu - Bregi Radobojski, Stara hiža
• druga srijeda u mjesecu - Orehovec Radobojski, Društveni dom
• treća srijeda u mjesecu - Šemnica Gornja, Vatrogasni dom
• četvrta srijeda u mjesecu - Jazvine, Vatrogasni dom
Uredovni sati će se održavati od 8 do 10 sati, a druge srijede po
završetku uredovanja u Orehovcu Radobojskom zamjenik će posjećivati Radobojsko Strahinje, dok će treće srijede poslije Šemnice Gornje
posjećivati naselje Gorjani Sutinski.

Nove radionice društva Naša djeca

Scena sa predstave Više sreće drugi put

Na smotri je nastupilo 6 kazališnih družina: ADK Sv. Križ
Začretje, KUD „Naša Lipa“ Tuhelj, AKUD „Žensko kazalište“ Jesenje, KUD “Kaj” Grdenci, KUD Pregrada i Kazalište “Osmijeh” Sv.
Juraj Jurjevec. Selektor imenovan od HSK-a, profesor dramskih
umjetnosti Joško Ševo bio je oduševljen viđenim.
Na održanom okruglom stolu pohvalio je sve sudionike i
istaknuo kako je vidio mnogo izvrsno odigranih uloga, odličnih
tekstova koje su pisali amateri, odlične režije, scenarije… Nakon
izrečenog velikog broja pohvala na račun predstave AKUD-a
„Žensko kazalište“: najbolji tekst, najbolja režija, scena, najbolja sporedna ženska uloga koju je odigrala Gordana Maligec,
najbolji kolektivni nastup, selektor je ipak prema njegovom
poimanju amaterske dramske umjetnosti najboljom proglasio
predstavu „Tko pjeva zlo ne misli“ KUD-a iz Tuhlja.
Zbog toga će dramski amateri iz Tuhlja i ove godine predstavljati našu Županiju na državnoj smotri, a članovima AKUD-a
„Žensko kazalište“ ne preostaje ništa drugo nego da nastave
dalje raditi kao i do sada. Predstavu „Više sreće drugi put“ odlično je prihvatila i publika u dvorani koja je glumce u više navrata
tijekom predstave nagradila gromoglasnim pljeskom, a njima
ostaje da se nadaju, kao što govori i sam naslov netom odigrane
predstave.

Društvo Naša djeca je na prijedlog naše mlade članice i odgajateljice Ivane Cerovec izradilo didaktička pomagala za djecu
male škole. Pomagala su se izrađivala na dvije radionice održane u
prostorijama OŠ Side Košutić Radoboj dana 4. i 11. travnja. Članice
je u marljivom radu vodila želja da našim najmlađima poboljšaju
uvjete za igru i učenje. Izrađena pomagala su predana teti Tanji
25.travnja pri čemu su ih djeca odmah veselo razgledala i isprobala. Najljepša zahvala na
uloženom trudu bila su
vesela dječja lica u tom
trenutku.
Zahvaljujemo se
načelniku Općine Anđelku Topolovcu na
donaciji u materijalima
za radionicu od strane
Narodnih novina te
ravnateljici osnovne
škole Mileni Veseljak za
prostor u kojem su se
iste održavale. Ujedno
želimo informirati graNajmlađi su i ovaj put uživali u radionici.
đane da će se uskoro
održati sat zumbe za
najmlađe. O detaljnim informacijama bit ćete obaviješteni preko
oglasnih listića. Društvo ovim putem poziva sve zainteresirane da
posjete web stranicu društva www.dnd-radoboj.hr i pošalju svoje
prijedloge i ideje.
Pohvala koja je društvu „Naša djeca“ Radoboj stigla iz Saveza
društava „Naša djeca“
Drage vrijedne članice Radobojke, super ste!!! Toliko kreativnih
stvari i inicijativa pokrećete na opće veselje i djece i njihovih roditelja, a vjerujem i vaše osobno jer ne biste toliko toga lijepoga i dobroga za sve oko vas radile. Iskrene čestitke na tome.
Primite srdačne pozdrave iz Saveza društava Naša djeca.
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Jozo Radoš u posjetu Jesenju

U sklopu pretkampanje
za europske izbore u Općini Jesenje boravio je Jozo
Radoš predsjednik Kluba
zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru, u društvu su
mu bili Alen Levanić zamjenik ministra gospodarstva,
dožupan KZŽ-e Anđelko
Ferek Jambrek te predsjednik ŽO HNS-a Anđelko Topolovec
U vijećnici ih je primio
načelnik Ivan Maligec te
ih ukratko upoznao sa aktualnostima na području
općine. Kao kandidat na
predstojećim izborima za
EU parlament Jozo Radoš
govorio je okupljenima o
važnosti ove europske in-

stitucije.
Važno je da izabrani
predstavnici međusobno
surađuju sa aktualnom vlasti i daju prijedloge zakona
i programa koji se donose u
EU parlamentu jer veći dio
donesenih zakona odnosi
se na život naših građana.
Potrebno je uložiti maksimalne napore kako bi se
iskoristile pružene mogućnosti povlačenja financijskih sredstava iz fondova,
ukidati administrativne barijere te time olakšati pristup korištenju određenih
povlastica - istaknuo je u
kratkom boravku okupljenim građanima Jozo Radoš.

R E PU B LI KA H R VAT S KA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u
Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije donosi
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE JESENJE
Na području Općine Jesenje određuju se biračka mjesta:
1. Biračko mjesto
GORNJE JESENJE
DVORANA DOMA KULTURE, GORNJE JESENJE 103
Na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GORNJEM
JESENJU
2. Biračko mjesto

DONJE JESENJE
DRUŠTVENI DOM, DONJE JESENJE BB
Na kojem će glasati birači s prebivalištem u Donjem Jesenju

3. Biračko mjesto

CERJE JESENJSKO
KUĆA SMILJANEC BRANKE, CERJE JESENJSKO 4
Na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Cerju Jesenjskom

4. Biračko mjesto

LUŽANI ZAGORSKI
KUĆA BUKVIĆ DRAGUTINA, LUŽANI ZAGORSKI 44A
Na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Lužanima Zagorskim

5. Biračko mjesto

BRDO JESENJSKO
KUĆA RANOGAJEC IVANA, BRDO JESENJSKO 16
Na kojem će glasati birači s prebivalištem u Brdu Jesenjskom
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Važno je izaći na izbore

Svaki su izbori važni zato što se njima nekoga legitimira i daje mu se
pravo javnog djelovanja. bez obzira da li se radi o izborima za Europski parlament ili za vijeće mjesnih odbora, glasači će sigurno osjetiti posljedice rada
odnosno nerada pojedinih izabranih predstavnika. Neki u politiku ulaze sa
plemenitom namjerom da se pomogne ljudima, dok neki iz čiste dokolice
i korištenja viška vremena uzmu „vrući krumpir“ za koji se poslije pokaže
da mu nisu bili dorasli. I sami znamo da je naš glas na izborima za Europski
parlament važan ali teško da će promijeniti bilo što bitno u politici, no izbor
članova Mjesnih odbora predstavlja prvi izravni kanal preko kojeg će stanovnici vrlo brzo i izravno osjetiti promjene.
Mjesni će odbori predlagati i dijelom provoditi plan održavanja i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, nasipavanja neasfaltiranih cesta šljunkom, gradnji i održavanju mreže javne rasvjete i svih drugih pitanja sa kojima se susrećete čim izađete iz vlastitog dvorišta. Načelnik Anđelko Topolovec i zamjenik
Stjepan Sirovec Vas stoga pozivaju da u nedjelju 25. svibnja izađete na izbore
i svojim glasom ocijenite tko je Vašem „komadiću svijeta“ dosad dao najviše i
tko bi to mogao u budućnosti.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
KLASA: 013-01/14-01/004
URBROJ:2140/04-14-4
Radoboj, 02.05.2014.
Na temelju članka 32.st.1. i 2. i članka 33. st.1. Odluke o pravilima za izbor
članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.7/14.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Radoboj donosi
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
Za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Radoboj određuju se sljedeća biračka mjesta:
1. Biračko mjesto broj 1. GORJANI SUTINSKI – u kući Draganić Ivana, Gorjani
Sutinski kbr. 73, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Gorjanima Sutinskim.
(MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski)
2. Biračko mjesto broj 2. GORNJA ŠEMNICA – u prostorijama Područne škole
Gornja Šemnica, Gornja Šemnica 64, koje obuhvaća birače s prebivalištem u
Gornjoj Šemnici. (MO Šemnica Gornja i Kraljevec Šemnički)
3. Biračko mjesto broj 3. BREGI RADOBOJSKI I KRALJEVEC RADOBOJSKI – Stara
hiža, Bregi Radobojski 35,  koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bregima
Radobojskim i Kraljevcu Radobojskom. (MO Bregi Radobojski i Kraljevec
Radobojski)
4. Biračko mjesto broj 4. KRALJEVEC ŠEMNIČKI – u kući Mlakar Zdravka,
Kraljevec Šemnički 28A, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kraljevcu
Šemničkom. (MO Šemnica Gornja i Kraljevec Šemnički)
5. Biračko mjesto broj 5. JAZVINE – u prostorijama Područne škole Jazvine,
Jazvine 12, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Jazvinama. (MO Jazvine i
Orehovec Radobojski)
6. Biračko mjesto broj 6. OREHOVEC RADOBOJSKI – Društveni dom Orehovec
Radobojski, Orehovec Radobojski 8, koje obuhvaća birače s prebivalištem u
Orehovcu Radobojskom. (MO Jazvine i Orehovec Radobojski)
7. Biračko mjesto broj 7. STRAHINJE RADOBOJSKO – u kući Dragice Fruk,
Strahinje Radobojsko 18, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Strahinju
Radobojskom. (MO Radoboj I, Radoboj II i Strahinje Radobojsko)
8. Biračko mjesto broj 8. RADOBOJ I – Stara zgrada Općine Radoboj, Radoboj
8, koje obuhvaća birače Radoboja od kbr. 1. do 168. (MO Radoboj centar i
Gorjani Sutinski)
9. Biračko mjesto broj 9. RADOBOJ II – u OŠ ”Side Košutić“ Radoboj, Radoboj
21, koje obuhvaća birače Radoboja od kbr. 169. do 410. (do kraja). (MO
Radoboj I, Radoboj II i Strahinje Radobojsko)
PREDSJEDNICA
Andrea Cobović
Molimo birače sa izbornih mjesta Radoboj I i II za
provjeru pripadnosti biračkom mjestu jer je došlo do
promjena od posljednjih izbora.
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IZBORI

ZA MJESNE ODBORE

IZBORI

ZA MJESNE ODBORE

ZBIRNA LISTA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: doc.dr.sc. IVAN ŠVALJEK
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: JOSIP KRLEŽA

Na temelju članka 17. i 18. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih
odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/14.) Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Radoboj, sastavilo je i objavljuje
OGLAS
ZBIRNE LISTE I KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA
RADOBOJ CENTAR I GORJANI SUTINSKI
ZBIRNA LISTA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: IVAN MALOGORSKI
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: STJEPAN POTOČKI
KANDIDACIJSKE LISTE
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: IVAN MALOGORSKI
Kandidatkinje/kandidati:
1.IVAN MALOGORSKI; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 129; rođ.22.11.1969.; OIB
03943490779; M
2.DALIBOR HORVAT; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 145; rođ.14.04.1983.; OIB
79273393417; M
3.RAYAN JURINJAK; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 33; rođ.02.11.1986.; OIB
28053525904; M
4.DAVOR TURČEC; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 99; rođ.20.05.1968.; OIB 53929011668; M
5.BRANKO BISTROVIĆ; HRVAT; RADOBOJ,GORJANI SUTINSKI 67; rođ.21.04.1977.; OIB
43317437874; M
6.GORAN RANOGAJEC; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 112; rođ. 24.04.1987.; OIB
80230985821; M
7.KRUNO RUKAV; HRVAT; RADOBOJ; GORJANI SUTINSKI 37; rođ. 29.05.1988; OIB
25869602020; M

KANDIDACIJSKE LISTE
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: DOC.DR.SC. IVAN ŠVALJEK
Kandidatkinje/kandidati:
1.DOC. DR.SC. IVAN ŠVALJEK; HRVAT; RADOBOJ; RADOBOJ 189; ROĐ. 15.04.1950.; OIB:
88798639021; M
2.MILIVOJ STRAHINEC; HRVAT; RADOBOJ; STRAHINJE RADOBOJSKO 20; ROĐ. 24.07.1963.;
OIB: 54323450677; M
3.JOSIP SLUKAN; HRVAT; RADOBOJ; RADOBOJ 267; ROĐ. 07.11.1959.; OIB: 68006920908; M
4.ŽELJKO KVEŠTAK; HRVAT; RADOBOJ; RADOBOJ 408; ROĐ. 21.10.1962.; OIB: 65721377296; M
5.SILVIO IVANKOVIĆ; HRVAT; RADOBOJ; RADOBOJ 390A; ROĐ. 27.03.1990.; OIB:
51611442185; M
6.DAMIR ŠEMNIČKI; HRVAT; RADOBOJ; RADOBOJ 356; ROĐ. 28.12.1983.; OIB: 05455501116; M
7.MAJA SMREČKI; HRVATICA; RADOBOJ; RADOBOJ 203; ROĐ. 09.07.1988.; OIB: 71333191287; Ž
2.HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: JOSIP KRLEŽA
Kandidatkinje/kandidati:
1.JOSIP KRLEŽA; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 213; rođ. 23.04.1967.; OIB 87245679671; M
2.BORIS IVANKOVIĆ; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 390 A; rođ. 26.04.1964.; OIB
13734469333; M
3.DARIO POTOČKI; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 248; rođ. 19.07.1990.; OIB 64281412415; M
4.STJEPAN STRAHINEC; HRVAT; RADOBOJ, STRAHINJE RADOBOJSKO 25; rođ. 15.02.1967..;
OIB 72555750609; M
5.KRUNOSLAV KUNŠTEK; HRVAT; RADOBOJ,RADOBOJ 329; rođ. 08.01.1976.; OIB
61111359445; M
6.IVAN ŠEMNIČKI; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 358; rođ. 21.10.1991..; OIB 57585662825; M
7.ANĐELKO BELOŠEVIĆ; HRVAT; RADOBOJ; RADOBOJ 211 A; rođ. 25.11.1988; OIB
21199492222; M
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RADOBOJ
Andrea Cobović

2.HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: STJEPAN POTOČKI
Kandidatkinje/kandidati:
1. STJEPAN POTOČKI; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 49; rođ. 22.08.1958.; OIB
44194619897; M
2. IVAN DRAGANIĆ; HRVAT; RADOBOJ, GORJANI SUTINSKI 73; rođ. 02.02.1972..; OIB
04532338802; M
3. ZLATKO POSPIŠ; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 48; rođ. 31.08.1982.; OIB
21228431433; M
4. JANKO SEVER; HRVAT; RADOBOJ, GORJANI SUTINSKI 27; rođ. 18.03.1983.; OIB
34507237375; M
5. VLADO CRNEK; HRVAT; RADOBOJ,RADOBOJ 148; rođ. 10.09.1968.; OIB 05383704720; M
6. IVAN MACAN; HRVAT; RADOBOJ, RADOBOJ 7; rođ. 28.05.1946.; OIB 79778068328; M
7. LJERKA STRAHINEC; HRVAT; RADOBOJ; RADOBOJ 83 A; rođ. 29.12.1969.; OIB
40865408151; Ž
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RADOBOJ
Andrea Cobović

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 17. i 18. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/14.) Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Radoboj, sastavilo je i objavljuje
OGLAS
ZBIRNE LISTE I KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA
GORNJA ŠEMNICA I KRALJEVEC ŠEMNIČKI
ZBIRNA LISTA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: DAMIR ORAIĆ
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: ALOJZ SAJKO

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ

KANDIDACIJSKE LISTE
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: DAMIR ORAIĆ

Na temelju članka 17. i 18. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih
odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/14.) Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Radoboj, sastavilo je i objavljuje
OGLAS
ZBIRNE LISTE I KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA
RADOBOJ I, RADOBOJ II I STRAHINJE RADOBOJSKO

Kandidatkinje/kandidati:
1.DAMIR ORAIĆ; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 167; rođ. 01.07.1966.;
83953250680; M
2.IVAN FRAJZMAN; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 171 A; rođ. 07.05.1958.;
03318077751; M
3.MARIJAN LOVRENČIĆ; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 76; rođ.27.12.1968..;
47903735993; M
4.MIJO NOVAČKI; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 100; rođ. 21.06.1965.;
90022859276; M

OIB
OIB
OIB
OIB
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IZBORI

ZA MJESNE ODBORE

5.JOSIP POHIŽEK; HRVAT; RADOBOJ,GORNJA ŠEMNICA 162; rođ. 28.01.1968.; OIB
71448875730; M
6.STJEPAN TEPUŠ; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 45; rođ. 10.11.1954.; OIB
12519944412; M
7.ANDRO GRZELJ; HRVAT; RADOBOJ; KRALJVEC ŠEMNIČKI 27; rođ. 24.11.1966.; OIB
69919490928; M
2.HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: ALOJZ SAJKO
Kandidatkinje/kandidati:
1.ALOJZ SAJKO; HRVAT; RADOBOJ, KRALJEVEC ŠEMNIČKI 20; rođ. 12.06.1965.; OIB
39206875057; M
2.NIKOLA MODRUŠAN; HRVAT; RADOBOJ, KRALJEVEC ŠEMNIČKI 7; rođ. 09.01.1987.; OIB
36113216904; M
3.DRAGUTIN MACAN; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 172; rođ. 28.03.1980.; OIB
43548598581; M
4.ANĐELKO MACAN; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 84; rođ. 13.11.1982..; OIB
77017349178; M
5.DRAGUTIN SAJKO; HRVAT; RADOBOJ,KRALJEVEC ŠEMNIČKI 23; rođ. 28.08.1958.; OIB
28569278387; M
6.ŽELJKO SAJKO; HRVAT; RADOBOJ, GORNJA ŠEMNICA 193; rođ. 11.06.1969.; OIB
40841658720; M
7.MARIO HERAK; HRVAT; RADOBOJ; GORNJA ŠEMNICA 78; rođ. 19.10.1987.; OIB
61874406254; M
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RADOBOJ
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ZA MJESNE ODBORE

4.JURICA TUŠEK ; HRVAT; RADOBOJ, JAZVINE 57; rođ. 30.04.1988.; OIB 64848390547; M
5.IGOR DUNAJ; HRVAT; RADOBOJ,OREHOVEC RADOBOJSKI 42; rođ. 26.09.1983..; OIB
28377557746; M
6.MARIO TUŠEK; HRVAT; RADOBOJ, JAZVINE 27; rođ. 07.11.1967.; OIB 52572445157; M
7.MIRKO ŠIVALEC; HRVAT; RADOBOJ; JAZVINE 80; rođ. 02.01.1968.; OIB 16986971244; M
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RADOBOJ
Andrea Cobović

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 17. i 18. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/14.) Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Radoboj, sastavilo je i objavljuje
OGLAS
ZBIRNE LISTE I KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA
BREGI RADOBOJSKI I KRALJEVEC RADOBOJSKI
ZBIRNA LISTA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: ZLATKO POLJAK
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: ANĐELKO TOPOLOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 17. i 18. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 7/14.) Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Radoboj, sastavilo je i objavljuje
OGLAS
ZBIRNE LISTE I KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNOG ODBORA
JAZVINE I OREHOVEC RADOBOJSKI
ZBIRNA LISTA
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: ZDRAVKO MIKŠA
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: DRAGUTIN GERIĆ
KANDIDACIJSKE LISTE
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: ZDRAVKO MIKŠA
Kandidatkinje/kandidati:
1.ZDRAVKO MIKŠA; HRVAT; RADOBOJ; JAZVINE 79; ROĐ. 04.04.1967.; OIB: 95958676370; M
2.KRUNO VIDOVIĆ; HRVAT; RADOBOJ; JAZVINE 18; ROĐ. 24.07.1981.; OIB: 66708171615; M
3.MARIJAN DUNAJ; HRVAT; RADOBOJ; OREHOVEC RADOBOJSKI 1; ROĐ. 17.03.1948.; OIB:
61148762655; M
4.VLADIMIR DUNAJ; HRVAT; RADOBOJ; OREHOVEC RADOBOJSKI 2; ROĐ. 04.02.1955.; OIB:
11625995008; M
5.VEDRAN KAMENEČKI; HRVAT; RADOBOJ; OREHOVEC RADOBOJSKI 9; ROĐ. 18.04.1990.;
OIB: 74746869800; M
6.BORIS ŠVALJEK; HRVAT; RADOBOJ; JAZVINE 105; ROĐ. 08.06.1974.; OIB: 43094853746; M
7.DAVOR KISELJAK; HRVAT; RADOBOJ; OREHOVEC RADOBOJSKI 12; ROĐ. 23.02.1974.; OIB:
13257964685; M
2.HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: DRAGUTIN GERIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1.DRAGUTIN GERIĆ; HRVAT; RADOBOJ, OREHOVEC RADOBOJSKI 42 A; rođ. 11.07.1954.; OIB
19034435890; M
2.ROBERT MIKŠA; HRVAT; RADOBOJ, JAZVINE 88 A; rođ. 20.05.1968.; OIB 28286996025; M
3.ANDRIJA VALJAVEC; HRVAT; RADOBOJ, OREHOVEC RADOBOJSKI 48; rođ. 28.05.1972..; OIB
14335875186; M

KANDIDACIJSKE LISTE
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: ZLATKO POLJAK
Kandidatkinje/kandidati:
1.ZLATKO POLJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 80; rođ. 17.12.1969.; OIB
41345706579; M
2.IVAN POLJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 94; rođ. 12.04.1964.; OIB
46176879052; M
3.STJEPAN TUŠEK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 60; rođ. 21.06.1956. ; OIB
93387478855; M
4.STJEPAN HRVOJ; HRVAT; RADOBOJ, KRALJEVEC RADOBOJSKI 15; rođ. 01.08.1963..; OIB
27003803768; M
5.STJEPAN POLJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 132; rođ. 15.11.1958.; OIB
23599059167; M
6.DEJAN POLJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 122; rođ. 04.09.1987..; OIB
82390374877; M
7.DRAGUTIN ŠALKOVIĆ; HRVAT; RADOBOJ; KRALJEVEC RADOBOJSKI 14; rođ. 27.05.1968.
; OIB 32330890002; M
2.HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: ANĐELKO TOPOLOVEC
Kandidatkinje/kandidati:
1.ANĐELKO TOPOLOVEC; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 12; rođ. 21.09.1973.; OIB
68805568959; M
2.DRAGUTIN KISELJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 148; rođ. 25.11.1963.; OIB
54073450342; M
3.STJEPAN POLJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 96; rođ. 15.04.1963.; OIB
05868813268; M
4.STJEPAN POLJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 122; rođ. 03.10.1962.; OIB
34506608301; M
5.MARIJAN ŠALKOVIĆ; HRVAT; RADOBOJ,KRALJEVEC RADOBOJSKI 8; rođ. 01.01.1973.;
OIB 66431156226; M
6.ŽELJKO VINCELJAK; HRVAT; RADOBOJ, BREGI RADOBOJSKI 26; rođ. 18.05.1960.; OIB
73159481154; M
7.MARKO VIDOVIĆ; HRVAT; RADOBOJ; BREGI RADOBOJSKI 15 A; rođ. 29.04.1991.; OIB
35177155016; M
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE RADOBOJ
Andrea Cobović
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Aktivnosti Odbora za međugeneracijsku solidarnost
Odlukom Općinskog Vijeća Općine Radoboj krajem 2013. godine ustrojen je Odbor za međugeneracijsku solidarnost. Za predsjednicu Odbora izabrana je Franciska Švaljek koja je kao dugogodišnja
tajnica Udruge umirovljenika Radoboj iznimno dobro upoznata sa
potrebama starijih stanovnika Radoboja. Njezino dugogodišnje
iskustvo odmah dolazi do izražaja te je Odbor odmah započeo sa
aktivnostima. Tako se nastavlja suradnja sa patronažnom službom
Doma zdravlja KZŽ koja će srijedom provoditi mjerenje tlaka i šećera u naseljima u kojima se u to vrijeme održavaju uredovni sati
Općine Radoboj. Osim toga, proširena je suradnja i sa Gradskim
društvom crvenog križa Krapina. Aktivnosti se provode svake prve
srijede u mjesecu u sobi za sastanke zgrade stare Općine. Uredovni
sati su od 8 do 12, s time da se mjerenje tlaka i sećera obavlja od
8 do 9 sati dok se od 8 do 11 sati besplatno mogu dobiti usluge
fizioterapeuta. Ovim putem se pozivaju svi zainteresirani i oni koji
su u mogućnosti doći da iskoriste priliku za kvalitetnom besplatnom masažom. Redakcija lista aktivnosti je popratila i na terenu.
U suradnji sa patronažnom sestrom Rominom Polanščak zajedno

sa predsjednicom Odbora posjetili smo nekoliko samačkih domaćinstava na području naselja Bregi Radobojski. Tako smo posjetili
i Mariju Jagić, još vitalnu 85-godišnjakinju kojoj je patronažna sestra prematala ruku jer ju je ogrebla susjedova mačka. Ona nam je
ispričala kako nećak i nećakinja redovito vode brigu o njoj te je pohvalila prijašnji rad Udruge koji joj je uvijek osiguravao kvalitetna
drva za ogrijev. Zatim smo posjetili Katarinu Poljak koja je nakon
nedavne smrti supruga također ostala sama u kući. Ona je također
bila sretna posjetom, a zatekli smo joj u njezinoj uobičajnoj i omiljenoj aktivnosti izrade štrukli. Ona se još uvijek navikava na samački
život koji joj teško pada, no zato je tu obitelj koja joj pomaže. Za kraj
smo posjetili Štefaniju Poljak koja živi nedaleko, u staroj drvenoj hižici. Ona nam je pohvalila kćer i zeta koji žive u Krapini i koji unatoč
nedostatku vremena brinu o njoj te joj pomažu u svakodenvnim
aktivnostima.Sve su tri umirovljenice bile pune riječi hvale za sestru
Rominu koja im osim njege razgovorom skrati vrijeme, predsjednicu odbora su pozvale da ih što češće posjećuje.

Mariji Jagić, Katarini Poljak i Štefaniji Poljak posjet je bio ugodno iznenađenje.

Predstavnici Općina Jesenje i Radoboj u radnom posjetu u Austriji
U siječanjskom broju lista pisali smo o tome kako su Radoboj
i Jesenje među pionirima projekta uvođenja grijanja na biomasu.
Kako bi na primjerima dobre prakse vidjeli stvarni rad takvih sustava, Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske je za
potpisnike Ugovora o suradnji organizirala radni posjet u Austriju.
Prvo odredište bilo je mjesto Hatzendorf u kojem je instalirano
postrojenje na biomasu snage 1 MW koje osigurava grijanje i potrošnu toplu vodu za srednju poljoprivrednu školu i 50-ak kuća u
selu.Sustav je izgrađen u jednostavnom drvenom objektu uz koji
se nalazi i skladište za drvnu masu. Posebnost sustava jest to što
on osim sječke odnosno drvenog otpada kao gorivo koristi i trsku,
koju za te potrebe u blizini uzgajaju mještani koji od toga imaju
dodatne prihode. Trska (miscantus giganteus) je zanimljiva i zato
što ju je potrebno jednom zasaditi a raste 25 godina i daje jednu
sjetvu godišnje. Zatim je posjećena tvornica Herz u Pinkafeldu,
jedna od najvećih tvornica kotlova za grijanje u Europi, moderno
postrojenje u kojem je prisutnima održano predavanje o razvoju
sustava korištenja biomase u Austriji te o sustavima pogodnim za
korištenje na našem području. Zaključak ove ekskurzije jest da bi
se kroz financijsko ulaganje koje se može u kratkom periodu (oko

Priprema se novo izdanje monografije
U maniri razvijenih sredina sa kulturnim i povijesnim identitetom, Općina Radoboj je prije nešto više od 7 godina izradila
vlastitu monografiju. Ova povijesna knjiga u kojoj je na jednom
mjestu predstavljena povijest Radoboja sa posebnim presjekom
proteklih 200 godina – od otvaranja rudnika do zaključno 2006.
godine tiskana je u 1000 primjeraka i koju su svi zainteresirani
mogli kupiti u Općini. Jedan je dio darovan zaslužnim osobama
koje su pomogle razvoju Radoboja, pa je određeni broj primjeraka završio u rukama ministara, djelatnika različitih ustanova i
institucija itd. Autor monografije je poznati novinar Drago Kozina
koji je obavio vrlo dobar posao, što pokazuje i to da se još uvijek
traži primjerak više. Kao što je već svima poznato, ove godine se
obilježava 680 godina od prvog spomena imena Radoboja, pa
je tako načelnik Anđelko Topolovec zaključio kako se poklopilo
više okolnosti zbog kojih bi bilo dobro izraditi drugo dopunjeno

5 godina) u našim općinama koje su vrlo bogate drvnom masom
moglo osigurati jeftinije grijanje i potrošna topla voda te na taj način mogu ostvariti tri važna cilja - smanjiti trošak potrošene energije, smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima te kroz različite aktivnosti
zaposliti radnike odnosno dodatnim prihodima zarađenim kroz
drugu djelatnost pomoći kućnom budžetu stanovnika.

izdanje. Inicijalne radnje na izradi već su započele te je autor započeo sa prikupljanjem novih materijala. Ova monografija bazirati će se na novim povijesnim informacijama i podacima koji su
prikupljeni u razdoblju od izlaska prvog izdanja, od novih arheoloških nalazišta na području Radoboja koje je pronašao arheolog Davor Špoljar pa sve do proslave 20. godišnjice od uspostave
Općine Radoboj kao samostalne jedinice lokalne samouprave.
Osim toga, potrebno je ovjekovječiti i sve ostvarene rezultate na
uređenju općine u posljednjih nekoliko godina, kada je sagrađen
ili obnovljen veći broj javnih zgrada i objekata koji stanovnicima
Radoboja život čine boljim. Osim toga, ovim putem se pozivaju svi stanovnici Radoboja koji su svjedočili događajima za koje
smatraju da ih vrijedi zabilježiti da se jave u Općinu, bilo telefonom ili osobno, a kako bi ih mogli povezati sa autorom monografije. Isto tako, ukoliko u vlastitim arhivama fotografija imate
zanimljive stare fotografije za koje smatrate da bi bile vrijedne
objave u novom izdanju slobodno možete dati svoj prijedlog koji
će autor rado razmotriti.
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NOVOSTI IZ OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ

DAN DAROVITIH

21. ožujka obilježili smo Dan darovitih. Darovitost je vrlo
raznolika i nije ju lako definirati. Biti darovit ne znači samo
imati petice u imeniku, već je to osobina učenika koji postižu
iznadprosječna postignuća u aktivnostima kojima se bave. Darovitost je izuzetnost u onome čime se bavimo i talentiranost za
neko područje.
Naš program je bio podijeljen u nekoliko kategorija. Prvu kategoriju činilo je sviranje. Na sintesajzeru su se predstavili Lorena
Pažameta, Ena Vuzem i Krunoslav Roginić. Na gitari je svirala
Monika Cerovski, na klarinetu Veronika Pospiš, a na harmonici Laura i Martin Ranogajec.
Umijeće pjevanja pokazali
su sljedeći učenici: Katarina
Šivalec, Petra Mlakar i Klapa Gacija. Svoje gimnastičko
umijeće pokazale su učenice
iz PŠ Gornja Šemnica, Petra
i Patricija Brozd. Umijeće
imitiranja zvukova pokazao
je Marko Cvetko, učenik 8.
razreda.
Za kraj, učenici su mogli
pogledati crtačke radove učenica 6. razreda: Helene Strahinec, Maje Vidović, Katarine
Šivalec i Helene Poljak. Učenica Antonija Šivalec je za
ovu prigodu izradila anđele od
papira. Petra Vrhovec, učiteljica njemačkog jezika

DJEČJA PREDSTAVA VESNE PARUN

Priprema i uređuje: Jasenka Marmilić

DAN SIDE KOŠUTIĆ

Povodom 112. obljetnice rođenja Side Košutić, 20. ožujak u
našoj smo školi prozvali njenim danom.
Kako se 20. ožujka ujedno obilježavaju i Svjetski dan pripovijedanja te Međunarodni dan sreće, nastojali smo ih povezati u
našim aktivnostima. Učenici 5. i 7. razreda u knjižnici su sudjelovali na satu posvećenom Sidi Košutić.
Ponovili su svoje znanje o književnici, obrađivali su priču
Moje pile, te pjesmu Osmijeh. Rad se nastavio u učionici glazbene kulture gdje su učenici 5. i 6. razreda sudjelovali u radionici
kreativnog pisanja na temu Sidine pjesme Djeca nasmijana. S
knjižničarkom i učiteljicom glazbene kulture učenici su razgovarali i pisali o sreći i ljepoti te su nakon toga nastali kreativni
radovi. Uz to, pjevale su se Sidine pjesme. Učenici iz PŠ Jazvine
također su sudjelovali u obilježavanju Sidinog rođendana svojim likovnim i literarnim radovima. Završna aktivnost bio je kviz
posvećen životu i radu Side Košutić u kojem su sudjelovali učenici šestih razreda. Jasenka Marmilić

MEĐUNARODNI DAN DJEČJE KNJIGE

U četvrtak, 3. travnja 2014. učenici razredne nastave matične škole i područne škole Jazvine bili su na dječjoj predstavi I ti ljubav nekom daj u izvedbi HNK Varaždin koja je izvedena
u Pučkom otvorenom učilištu u Krapini.
Priču je napisala Vesna Parun, a djeci je na vrlo kreativan
način s mnoštvom lutaka i šarolikom kostimografijom, te pjesmom i plesom prikazan azil za napuštene pse u kojem se
održavalo natjecanje za „Najljepši pseći osmjeh“ te smo imali prilike upoznati jedanaest pasmina pasa. Uz lijepu pouku,
puni pjesme i smijeha bogatiji smo za još jedno lijepo književno djelo.
Učenici i učiteljice RN matične škole i područne škole Jazvine

Jelena Sajko pozvana na Državno natjecanje
Jelena Sajko, učenica 8.
a razreda, nakon ostvarenog
izvrsnog rezultata na županijskoj razini natjecanja iz hrvat-

skoga jezika (1. mjesto), dobila
je poziv na državnu razinu.
Državno natjecanje održat
će se u Šibeniku od 6. do 8.

Međunarodni dan dječje knjige obilježava se svake godine 2. travnja na dan kad je rođen Hans Christian Andersen.
Cilj obilježavanja je ukazati na važnost dječje knjige te poticanje ljubavi prema čitanju kod djece.
U našoj smo školi taj dan obilježili radionicama i satovima
koje je održala knjižničarka za učenike razredne nastave. Težište je stavljeno na područne škole u kojima nema knjižnice,
tako da je knjižničarka obišla PŠ Jazvine i PŠ Šemnica Gornja.
Učenici 3. b sudjelovali su u kvizu o poznavanju lektirnog djela Bijeli jelen, a učenici 4.b saznali su koji put mora proći knjiga da bi došla od autora do čitatelja. Dijelove knjige naučili
su učenici 3. i 4. razreda PŠ Gornja Šemnica, a učenici 2.a i 2.c
razreda proučili su dječje časopise. Jasenka Marmilić

svibnja 2014. godine. Učenici
i njezinoj mentorici, učiteljici
Ivani Frajzman, želimo puno
sreće i uspjeha na Natjecanju.
Jelena je također predstavljala našu školu na učeničkoj

smotri „Novigradsko proljeće“
koja se održavala od 5. do 11.
travnja 2014. godine u Novigradu u Istri.
Ivana Frajzman, učiteljica
hrvatskog jezika
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MEĐUNARODNO NATJECANJE
KLOKAN BEZ GRANICA

Natjecanje je održano po 11 put u našoj školi 27. ožujka 2014.
godine s početkom u 12.30 sati. Ove godine za natjecanje se prijavio 81 učenik naše škole od 2. do 8. razreda.
Natjecanje je to koje popularizira matematiku i širi osnovnu
matematičku kulturu, a moto mu je bez selekcije, eliminacije i finala. Namjera je motivirati učenike da se bave matematikom izvan
redovitih školskih programa. Natjecanje se organizira svake godine u ožujku, istoga dana, u isto vrijeme, u svim zemljama sudionicama. Sastoji se od 12 zadataka za skupine Pčelica i Leptirić,
odnosno 24 zadatka za sve ostale skupine. Zadaci su raznovrsni i
poredani od lakših prema težima. Za svaki je zadatak ponuđeno
pet odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Službeni su jezici
“Klokana” francuski i engleski, a pitanja su prevedena na jezike
zemalja sudionica.
Rješenja zadataka bit će od 24. travnja 2014.,a rezultati natjecanja najbolje plasiranih učenika bit će objavljeni 5. svibnja 2014.
na internet stranici HMD-a. Dragica Šalković, učiteljica matematike

PROJEKT „SLOŽNI MATEMATIČARI“ UPUĆEN NA DRŽAVNU SMOTRU

Učenici 8.a razreda naše škole sudjelovali su na 7. županijskoj
smotri projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja
za ljudska prava i demokratsko građanstvo koja se održala 20.
ožujka 2014. godine u OŠ Donja Stubica. Natjecala su se 3 dječja
vrtića, 9 osnovnih škola i 4 srednje škole.
Naš projekt pod nazivom Složni matematičari - učenik mentor proveli su svi učenici 8.a razreda zajedno sa svojom učiteljicom Dragicom Šalković uz korelaciju s informatikom i likovnom
kulturom (učiteljicama Ivankom Švaljek i Matejom Vincelj). Na
Smotri uspješno su naš projekt predstavili učenici Jelena Sajko,
Antonio Sajko, Lara Jurinjak i Tomislav Sajko. Otvaranje Smotre
bilo je u 9.00 sati. Sve prisutne pozdravila je predsjednica Županijskog povjerenstva za organizaciju i provedbu Smotre Snježana Romić, riječi podrške i pohvale svim učenicima i mentorima,
koji su se prijavili na ovogodišnju Smotru, uputila je i zamjenica
župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, a ravnateljica
škole svima je zaželjela uspješnu prezentaciju projekata, ugodni
boravak u njihovoj školi i najavila kratki program. U 9.30 h započeo je prikaz i obrana projekata, a svi su sudionici iznenadili svojom pripremljenošću, komunikativnošću i kreativnošću u opisu,
razvoju i prezentaciji svoga tematskog i projektnog područja. U
12.00 sati slijedilo je proglašenje rezultata ovogodišnje Smotre,
svim sudionicima dodijeljene su pohvale i zahvale za sudjelovanje. Svi sudionici osnovnih i srednjih škola upućuju se na Državnu smotru. Sretno našim učenicima! Dragica Šalković, učiteljica
matematike

USKRSNA RADIONICA 1.A RAZREDA

27. 03.2014. održali smo uskrsnu radionicu na koju smo
pozvali roditelje, bake, braću i prijatelje. Izrađivali smo čestitke, ukrašavali pisanice i dobro se zabavljali…
Nastali su originalni radovi koji će biti izloženi u atriju, a
dio ćemo dati našoj zadruzi za prodaju. Dragica Pospiš, učiteljica

USKRSNI ŠTAND UČENIČKIH RADOVA

U nedjelju 6. travnja
2014. godine kod radobojske Župne crkve zadrugari
učeničke zadruge „Radobojski guci i trpuci“ prodavali su uskršnje ukrase. Na
raspolaganju je bilo puno
zanimljivih pisanica, uskršnjih vjenčića, čestitki i raznih aranžmana.
Zahvalni smo našem
župniku i župljanima na
suradnji i ovom prilikom
„Guci i trpuci“ žele svima sretan i blagoslovljen
Uskrs.
Učiteljica Ivanka Švaljek

RADIONICA MLADIH KERAMIČARA
20. ožujka s početkom u 17 sati, u
učionici likovne kulture sastali smo se
po drugi puta ovaj mjesec na keramičkoj radionici.
Radionici su se pridružili mladi keramičari, učitelji te ravnateljica škole.
Na početku radionice svatko je izrađivao predmet od gline po želji, brusili
smo i bojali predmete napravljene na
ranijim radionicama. U nastavku ra-

dionice pokazane su nam neke nove
tehnike oblikovanja gline i izrađivanja
posuđa od gline kako bi ih mogli prenijeti dalje učenicima na keramičkim
radionicama. Pozivamo učenike da
nam se pridruže na idućim radionicama i provedu vrijeme u ugodnom
druženju i nauče nešto novo. Dražen
Gerić, vjeroučitelj
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NOVOSTI IZ OŠ JESENJE

Prijem učenika OŠ Gornje Jesenje kod
načelnika Općine Jesenje

11.travnja 2014. u prostorima Općine Jesenje, načelnik Općine Ivan Maligec, organizirao prijem za učenike i njihove mentore koji su ostvarili dobre rezultate i time uspješno predstavljali OŠ Gornje Jesenje i Općinu Jesenje na brojnim županijskim
natjecanjima. Načelnik je čestitao učenicima i mentorima na
uspjehu koji su postigli te im uručio prigodne darove.
Nagrađeni su:
1. Ivana Janžek, 8.r - za osvojeno 1.mjesto na Žup. natjecanju iz povijesti, te 7. mjesto na Žup. natjecanju iz njemačkog
jezika,
2. Ivana Galović, 8.r - za osvojeno 7. mjesto na Žup. natjecanju iz njemačkog jezika,
3. Jurica Klasić, 8. r - za osvojeno 9.mjesto na Žup. natjecanju iz informatike,
4. Antonio Habjanec, 8.r - za osvojeno 12. mjesto na Žup.
natjecanju iz informatike,
5. Nikola Klasić, 8.r - za osvojeno 13.mjesto na Žup. natjecanju iz informatike i 15. mjesto na Žup. natjecanju iz fizike
te mentori Mario Hranj, prof (povijest), Alexandra Krklec,
prof (njemački jezik i Erika Tušek Vrhovec, dipl.ing. (fizika,
informatika)
Tom prigodom ravnateljica škole Ljerka Malogorski Dragoslavić, prof. istaknula je da su učenici postigli lijepe rezultate i
da se nada da će uspješno nastaviti svoje školovanje. Zahvalila se načelniku, što je organizirao prijem te nagradio učenike.
(etv)

Zanimljiv sat biologije

Na sati biologije, u petak
11.04.2014. bilo je jako zanimljivo. Praktični zadatak
svake grupe bio je izraditi 3D
model probavnog sustava i
na taj način proučiti i naučiti
o njemu. Učenici su bili podijeljeni u tri skupine po četiri
učenika. Dobili su papirne
trake duge osam i pol metara, koje predstavljaju duljinu
probavnog sustava. Na traci
su morali označiti dijelove
probavnog sustava redom:
usta, ždrijelo i jednjak, želudac, tanko crijevo, debelo crijevo te na traci zapisati koliko
dugo se hrana tamo zadržava. Zatim su oblikovali traku
savijanjem kako bi prikazivala položaj probavnog sustava
u ljudskom organizmu. Na

Priprema i uređuje: Erika Tušek Vrhovec

Uskrsni sajam

Raznolikost svojih uradaka izrađenih na likovnim radionicama te Uskrsnoj radionici
učenici sa svojim učiteljicama
su prezentirali i ponudili na
Uskrsnom sajmu održanom
11.04. 2014., ispred zgrade
Općine u Gornjem Jesenju i
ispred trgovine Artić u Donjem Jesenju. Odaziv mještana je bio velik, što nam govori
o velikom interesu za nove
tehnike i kreacije.
Na našim prodajnim štandovima mogle su se pronaći
pisanice, cvjetni ukrasi kojima
su se ukrasili uskrsni stolovi.
Također
zahvaljujemo
svim mještanima koji su svo-

jim dobrovoljnim prilozima
potpomogli našu akciju kojom
se prikupljaju sredstva za sufinanciranje terenskih nastava
učenika od 1. - 4.razreda. Učiteljice RN

Uskrsna radionica

U prostorima školske knjižnice u četvrtak
8.travnja 2014. bilo je izuzetno veselo. Održana je
Uskrsna radionica.
U radu su sudjelovali
učenici razredne nastave
sa svojim učiteljicama,
njihovi roditelji te članovi
Udruge distrofičara Krapina. Decoupage tehnikom
su ukrašavali pisanice te
izrađivali ostale prigodne ukrase za uskrsni stol.
Učiteljice RN

Sa terenske nastave u Varaždinu

Učenici predmetne i razredne nastave bili na terenskoj nastavi u Varaždinu dana
3.travnja 2014.god. Kao prvo
posjetili su Lumini centar u
sklopu kojeg se nalazi kino
Cinestar. Prisustvovali su kino
predstavi “Frozen” - Snježno

kraju je svaka grupa zalijepila
svoj model na plakat. Tako se
na zanimljiv način, kroz praktični rad naučilo nastavno
gradivo probavnog sustava.
Lovro Sitar, 8.r

kraljevstvo. Zatim se krenulo
u središte Varaždina. Učenici razredne nastave obišli su
Varaždinsku katedralu, Korzo,
Varaždinski plac, dok su učenici predmetne nastave posjetili
Gradski muzej u Varaždinu u
prostoru utvrde Stari grad.
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Osnovna škola Gornje Jesenje
Gornje Jesenje 78
49233 Gornje Jesenje

Prezentacija srednjoškolskih programa

Obavještavamo vas da nova službena e-mail adresa naše
škole glasi:
ured@os-gornje-jesenje.skole.hr

Provedeno glavno ispitivanje projekta Razvoj
završnih ispita
Posljednjeg dana ožujka završeno je glavno ispitivanje u
sklopu projekta Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ispitivanje je provedeno u 426 škola na uzorku od 15999
učenika osmih razreda koji su pisali ispite iz hrvatskog i engleskog jezika te povijesti i fizike.
Učenici 8. razreda naše škole bili su uključeni u ovaj projekt koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
i 21. ožujka 2014. godine pisali su ispite iz povijesti i fizike.
(etv)

Akcija prikupljanja sjemenja starih vrsta povrća

Dana 11.04.2014. učenici od 5. do 8. razreda u školu su
donijeli sjemenke različitog povrća za akciju prikupljanja sjemenja starih vrsta povrća u okviru projekta Očuvajmo i zaštitimo stare hrvatske sorte povrća koji zajednički provode
Krapinsko-zagorska županija, Radna skupina za povrće Povjerenstva za biljne genetske izvore Ministarstva poljoprivrede RH i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Posebno su
se istakli učenici 5. i 8. razreda koji su donijeli najviše različitih
vrsta sjemenja. Posebno pohvaljujemo i učenike 3. razreda
koji su se također uključili u akciju.
Tamo se moglo naći sjemenja najrazličitijih vrsta povrća, a
najviše je bilo uzoraka graha. Akciju je koordinirala učiteljica
biologije i prirode Branka Janžek, koja je učenicima objasnila
na koji način trebaju donijeti sjemenje, kako ga razvrstati i
na kraju pakirati te označiti. Prikupljeno je 80 paketića različitog sjemenja. Zahvaljujemo svima koji su svojim doprinosom
potpomogli ovu akciju! Silvija Kučko, 8.r

8. travnja 2014. s početkom u 16 sati Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina u suradnji sa srednjim školama
KZŽ uz potporu Krapinsko-zagorske županije održao je prezentaciju srednjoškolskih zanimanja i programa roditeljima i učenicima 8. razreda.
Na tom sastanku prisustvovale su predstavnice srednjih
škola Bedekovčina, Krapina, ŠUDIGO, Zabok i Pregrada, a prisustvovala je i Melita Horvat-Peh koja radi u Hrvatskom zavodu
za zapošljavanje. Ona je učenicima kroz prezentaciju prikazala
statistiku zaposlenih te im objasnila koja su zanimanja tražena
na tržištu rada. Nakon njezinog uvodnog govora uslijedile su
prezentacije škola. Prva je bila SŠ Bedekovčina koja je ponudila
trogodišnja, četverogodišnja i petogodišnja zanimanja. Ponudila je tri usmjerenja: graditeljski, medicinski, poljoprivredni smjer.
Zatim je uslijedila je SŠ Krapina koja je predstavila četverogodišnje (gimnazijske i tehničke programe) i trogodišnje (strukovne)
obrazovne programe. Potom je uslijedila prezentacija SŠ Šudigo
Zabok, koja je ponudila usmjerenja iz područja umjetnosti, dizajna grafike i odjeću. Pred sam kraj predstavila se SŠ Zabok koja
je ponudila uglavnom četverogodišnje smjerove ekonomskog i
komercijalnog tipa, a za sam kraj uslijedila je SŠ Pregrada koja je
prezentirala svoje programe (gimnazijski, medicinski te strukovni). Na kraju prezentacija roditelji i djeca mogli su razgovarati sa
svakom predstavnicom srednje škole, koja im je mogla još detaljnije objasniti programe u određenoj školi. Ines Draganić, 8.r

Održan Egg hunt!

U četvrtak 10. travnja učenici predmetne i razredne nastave,
u sklopu nastave engleskog i njemačkog jezika sudjelovali su
u igri „Egg hunt“. Igra se odvijala u prostorima škole te izvan
nje.
„Egg hunt“ je igra čiji je cilj pronaći sakrivena jaja (prava,
umjetna ili čokoladna), a kao simbol Uskrsa popularna je u zemljama engleskoga govornog područja.
Učenici su tražili pisanice na školskome prostoru. Bili su
podijeljeni u grupe, a igra je započela na način da je svaka od
navedenih dobila pisanicu određene boje, na kojoj je bila uputa
napisana na oba strana jezika. Osim upute, na svakoj je pisanici pisalo i određeno slovo koje su učenici morali složiti u riječ.
Grupe su slijedile upute koje su ih vodile na pravilan put prema
ostalim pisanicama, a igra je završila kraj školske fontane. Pobjednička grupa je bila ona koja je prva pronašla svih sedam
pisanica te spojila slova u riječ.
Nakon
igre „Egg
hunt“ uslijedila je i utrka
s pisanicama
nošenima u
žlici, stoga
je, osim
potrage,
prevođenja,
smijeha i
dobre zabave
bilo i razbijenih pisanica.
Maja Koren,
učiteljica
eng. jezika
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Seniori NK
Radoboj u finalu
kupa-a NS KZŽ
Dana 07.05.2014. u 17:00 na nogometnom
igralištu NK Radoboj u Radoboju ispred stotinjak
gledatelja seniori NK Radoboj u polufinalu CUP-a
NS KZŽ pobijedili su NK Pregradu 4:2.
Golove za domaćine dali su: Dragutin Dlesk,
Dražen Kranjčec, Martino Majcenić i Nikola Poljak. U
ekipi NK Radoboj još su nastupili Goran Malogorski,
Alen Vragović, Ivica Hrvoj, Ivan Košutić, Bojan
Šemnički, Matija Zaplatić, Dejan Kantolić, Zoran
Gotlin, Jurica Košutić, Radovan Šoštarić, Nikola
Šalković, Luka Tušek, Josip Smrečki i voditelj Marko
Pastorčić.

Za napomenuti je da na ovoj utakmici nisu
nastupila četvorica standardnih igrača i to: Jurica
Cigula, Ernest Malarić zbog službenog putovanja, a
Marko Krkalo i Nikola Antolić zbog ozljeda.
Ekipa NK Radoboj do ulaska u polufinale CUP-a
pobijedila je u 1. kolu NK Lobor, u 2. kolu NK Mladost
Zabok i u 3. kolu NK Rudar – Mihovljan.
Prema programu NS KZŽ finale je predviđeno
za 04. lipanj na igralištu NK Schiedel u Novom
Golubovcu.
NK Radoboj je trenutno na četvrtom mjestu
prvenstvene tablice.
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Općine Radoboj se uključila u
Mininogometno prvenstvo
Hrvatske
Općina Radoboj u suradnji sa udrugom ŠKUG Josip Poljak odlučila se uključiti u Prvenstvo mininogometa Hrvatske.
„Na taj potez odlučili smo se s obzirom da se na području
naše općine od nekada igrao mali nogomet, a mi smo raznim
turnirima i malonogometnim ligama omogućili amaterima
da pokažu svoje znanje i malonogometno umijeće. Uključivanjem u Prvenstvo želimo im omogućiti da iskažu svoje
sposobnosti na profesionalnoj razini i da se mali nogomet još
više popularizira među sportskom populacijom“ rekao nam
je tajnik udruge Josip Topolovec.
Udruga je partnera u organizaciji pronašla u Općini i načelniku Anđelku Topolovcu koji je kazao: „Općina Radoboj u
suradnji s „Športsko-kulturnom udrugom Josip Poljak Jazvine“ već dugi niz godina organizira malonogometne turnire
i lige s ciljem popularizacije malonogometnih aktivnosti, a
naročito s ciljem uključivanja što većeg broja ljudi posebice,
ljudi mlađe životne dobi. Ove aktivnosti provode se kako bi
se ljudi međusobno više družili, ali i radi odvlačenja mladih
ljudi od poroka kojima su danas izloženi u sve ranijoj životnoj
dobi. Siguran sam da će ovakav događaj izazvati dodatno zanimanje, odnosno da će još više popularizirati mini nogomet
kao sportsku aktivnost. Uvjeren sam da će mladi ljudi i djeca
kroz igranje mini nogometa ali i ostalih sportova prepoznati
pozitivan utjecaj bavljenja sportom na njihovo psihofizičko
zdravlje te da će sport postati neizostavni dio njihova života.“
Zadovoljstvo pristupanjem Općine Mininogometnom
prvenstvu Hrvatske izrazio je i predsjednik Saveza Bruno Alpeza: “Izuzetno mi je zadovoljstvo da naš projekt mininogometa prepoznaju, kako veliki gradovi, tako i manje sredine.
Tako smo ove godine već došli do broja od 16 gradova/natjecanja koji će sudjelovati na hrvatskom mininogometnom
prvenstvu, no vjerujemo da će taj broj do sredine travnja,
kada je zapravo krajnji rok za prijavu, biti još i veći. Ovim putem bi htio u ime Saveza, ali i u svoje ime, zaželjeti dobrodošlicu općini Radoboj, te sportskim entuzijastima iz Udruge
ŠKUG Josip Poljak koja će uz veliku pomoć same općine od
ove godine zaopčeti sa razvojem mininogometa u Radoboju
i okolici. Posebno bi se zahvalio gospodinu načelniku općine
gospodinu Anđelku Topolovcu, koji je odmah prepoznao vrijednost ovoga projekta i što on znači stanovnicima općine i
kolika je važnost bavljenja rekreativnim sportom, na potpori
i pomoći u razvoju mininogometa u cijeloj općini.
Mininogomet će igračima-amaterima u Radoboju donijeti dimenziju više, te će oni od ove godine, uz mogućnost
osvajanja turira i lige u organizaciji Udruge, moći odmjeriti
snage sa momčadima i klubovima iz cijele Hrvatske. Dok će
oni ponajbolji imati šansu da svojim dobrim igrama ostvare
dječački san svih nas koji se bavimo sportom i uz taktove ‘’Lijepe Naše’’ sa rukom na srcu braniti boje Hrvatske na velikom
natjecanju, jer neopisiv je osjećaj izaći na teren sa spoznajom
da vas bodri više od 400 000 gledatelja pred malim ekranima.
Upravo tako osjećali su se naši igrači na prošlom miniEURU u
Grčkoj, te će taj osjećaj pamtiti cijeloga života. Upravo to je
cilj mininogometa, dečkima koji rade,studiraju ili idu u školu,
omogućiti da se osjećaju kao profesionalci, jer u tom trenutku oni to zapravo jesu. Stoga vas pozivamo sve da se uklučite
u mininogometna natjecanja u Radoboju u što većem broju.
Udruga će organizirati dvodnevni noćni turnir, 06. i 07.
lipnja 2014. godine, a u slučaju većeg broja ekipa turnir će
se održati i 05.lipnja. Kotizacija za nastup na turniru iznosi
400kn, a za prve tri momčadi su osigurane i novčane nagrade.
Prvoplasirana momčad osigurava pravo nastupa na završnici
Prvenstva Hrvatske u Ivanić Gradu, a najbolji pojedinci imat
će priliku izboriti i ulazak u selektivni proces hrvatske mininogometne reprezentacije koju ove godine očekuje nastup na
Prvenstvu Europe u Izraelu.

Dani orhideja
Povodom obilježavanja 22. svibnja
Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Krapinsko-zagorske županije i Općina Radoboj

pozivaju vas na manifestaciju

„Dani orhideja“

koja će se održati 23. i 24. svibnja u Radoboju

PROGRAM
23. svibnja, Edukacijsko-promidžbeni centar u Radoboju (Radoboj 34/A)
12:00 – 13:00 - predavanje „Arheološki nalazi i nalazišta na području općine 		
		 Radoboj“ - Davor Špoljar
13:00 – 13:45 - predavanje „Orhideje istočnog prigorja Medvednice“ - 		
		 Mario Zadravec
16:00 – 18:00 - ekološko-likovna radionica za djecu „Volim šumu, volim livadu,
		 volim cvijeće“ - voditelji Ljiljana Borovečki- Voska i Roko Čičmir
24. svibnja, Edukacijsko-promidžbeni centar u Radoboju (Radoboj 34/A)
9:45 – 10:00 - okupljanje sudionika
10:00 – 10:35 - predavanje „Orhidoflora Hrvatskog zagorja“ - Ljiljana Borovečki		 Voska i Dubravko Šincek
10: 35 – 10:40 - predstavljanje plakata „Orhideje Hrvatskog zagorja“
10:40 – 11:00 - predavanje „Bliski susreti zmijske vrste“ - Mladen Zadravec
11:00 – 14:00 - obilazak orhidejske poučne staze Mala Gora - Plat - Poljane uz
		 stručno vodstvo
14:00
- ručak u Lovačkom domu
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na mail: info@zagorje-priroda.hr
ili tel: 049/315-060
Veselimo se vašem dolasku!
Ravnateljica
Dijana Klasić, dipl.ing. v.r.

Zelena čistka
u Radoboju

Načelnik
Anđelko Topolovec v.r.

Općina Radoboj se i ove
godine uključila u akciju Zelena čistaka, koja se već treću
godinu zaredom održava na
području cijele države pod motom „Jedan dan za čisti okoliš“.
Akcija Zelena čistka u Radoboj
se održala u subotu 26. travnja.
Akciji čišćenja divljih odlagališta otpada na području Općine Radoboj odazvali su se članovi Dobrovoljnih vatrogasnih
društva iz Jazvina, Radoboja i
Gornje Šemnice, djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela
općine Radoboj, članovi paragliding kluba Jastreb i vijećnici.
Okupilo se sveukupno 30 volontera koji su odlučili pomo-

ći da Općina bude još ljepša i
uređenija. Čistila su se divlja
odlagališta u Gornjoj Šemnici
– divlje odlagalište Savelnica i
divlje odlagalište u Radoboju
u zaselku Crneki. Vrijedne ruke
sudionika akcije skupile više
od 10 m3 raznovrsnog otpada
koji je bio odložen u prirodu.
Nakon završetka akcije za sve
sudionike organiziran je zajednički ručak, a općinski načelnik
Anđelko Topolovec zahvalio
se svim sudionicima na sudjelovanju, te izrazio nadu da će
Općina Radoboj u skoroj budućnosti biti Općina bez divljih odlagališta otpada.

