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Riječ urednika

Poštovani čitatelji,
Iza nas je jedan iznimno dinamičan mjesec obilježen
različitim planiranim, ali nažalost i neplaniranim događajima. Svibanj su na razini regije nažalost obilježile katastrofalne poplave čije posljedice će se sanirati još nekoliko godina, a nažalost zabilježeni su i smrtni slučajevi.
Stanovnici Jesenja i Radoboja opet su, kao i u najtežim danaim naše zemlje, pokazali svoje veliko srce te se
odmah organizirali i počeli prikupljati pomoć za stradala
područja istočne Slavonije i Posavine. Tako smo opet svi
zajedno pokazali da smo složni u nevolji i da se u takvim
trenucima zaborave sve razmirice. No, osim poplava prilično dinamično bilo je u Radoboju. Krajem mjeseca sve je
vrvilo od događaja, pa su tako održani izbori za EU parlament, za Mjesne odbore, a održani su i 2. po redu „Dani
orhideja“.
U centru Radoboja započela je obnova stare zgrade Općine, ponovno su intenzivirani radovi u Zavičajnoj
zbirci koja bi prema predviđanjima trebala biti otvorena
krajem listopada, postavlja se fasada na Vatrogasnom
domu... U Jesenju se s druge strane priprema obilježavanje dana Općine. Prošle godine smo na taj dan svjedočili
otvaranju Staze krapinskih neandertalaca u Donjem Jesenju, a ove godine bi se svečanost trebala održati u vinoteci uređenoj u podrumu Zadružnog doma.
Sve u svemu, može se reći da i Jesenje i Radoboj svakog
dana svojim stanovnicima i posjetiteljima nude sve više.
Ovaj broj se fokusira na rezultate izbora za Mjesne odbore
uz najavu obilježavanja 680 godina prvog spomena župe
Radoboj i obilježavanje Dana Općine Jesenje. Osim toga,
pišemo o svim vijestima u našim općinama. (mm)

Uredovni sati po naseljima u Radoboju
Poštovani čitatelji,
Ponovno Vas podsjećamo na raspored obilaska naselja općine Radoboj koje obavlja zamjenik Općinskog načelnika Stjepan Sirovec
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.

Isprika uredništva lista Udruzi umirovljenika Radoboj
U prošlom broju Radobojsko-Jesejanskog lista, na
10. stranici u članku „Aktivnosti odbora za međugeneracijsku sloidarnost“ našom
se nesmotrenošću dogodila
pogreška. U tekstu je Franciska Švaljek navedena kao
dugogodišnja tajnica Udruge umirovljenika Radoboj, a

gospođa Švaljek obnašala je
dužnost blagajnice udruge.
Stoga se ovim putem
ispričavamo svim sadašnjim i
budućim članovima i simpatizerima Udruge umirovljenika te se nadublje ispričavamo osobama kojima je ovaj
netočan navod uzrokovao
duševnu bol.

Održana humanitarna akcija za pomoć stradalima u poplavama

Na poziv načelnika Ivana Maligeca i
župnika Župe sv. Ivana Krstitelja, vlč. Danijela Hercega, mještani općine Jesenje
pridružili su se velikoj humanitarnoj akciji
koja je ovih dana sve podigla na noge, a
kako bi se pomoglo u ublažavanju posljedica nezapamćenih poplava koje su pogodile istok naše zemlje. U prostorijama
Općine organizirana su dežurstva za prikupljanje pomoći u kojima su se posebno istaknule članice AKUD-a „Žensko kazalište“, sportskih udruga, DVD-a i ostali
mještani. U svega četiri dana prikupljena
je impozantna količina najrazličitijih prehrambenih artikala, higijenskih potrepština, vode, dječje odjeće i razne druge
robe. U subotu je organizirana posebna
akcija prikupljanja hrane za stoku pa je
u svega nekoliko sati prikupljeno preko
1000 bala sijena koje će biti prevezeno
na ugroženo područje. Akciju prikupljanja hrane za stoku inicirao je predsjednik
Općinskog vijeća Ivan Galović, a vijećnici
se složili da će svojim dobrovoljnim prilozima pomoći kako bi se sakupilo čim više
nužno potrebne hrane za stoku. Dogovo-

reno je da će se organizirati akcija košnje i
prikupljanja viškova ovogodišnjeg sijena.
U ovoj humanitarnoj akciji mještani
su pokazali veliko srce i želju za pomoći
ljudima kojima je u poplavama uništena

gotovo sva imovina koju su stvarali cijeli
život, na čemu im javno zahvaljuju načelnik, župnik, predsjednik i članovi Općinskog vijeća.

Stanovnici Jesenja prepoznali potrebu za prikupljanjem
hrane za stoku
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Europski izbori opomena Vladi
U općini Radoboj zabilježena je najveća izlaznost na izbore za Europski parlament na području naše županije. Promatrači sa strane rekli bi da su Radobojci odjednom postali
jako zainteresirani za politiku EU pošto je izlaznost bila 1256
glasača ili 45,42%, no činjenica je da je izlaznost znatno veća
od ostalih zbog održavanja izbora za Mjesne odbore istog
dana. Primjerice, izlaznost u 16 sati u općini Mače iznosila je
svega 10,86%, a kako ne raspolažemo sa službenim podacima o krajnoj izlaznosti u 19 sati pretpostavka je da je tamo
na birališta izašlo samo oko 15% birača. No, održavanje dvostrukih izbora daje nam priliku za analizu zadovoljstva građana i njhovo mišljenje o lokalnoj i državnoj vlasti. Stanovnici
općine očito nisu zadovoljni državnom politikom na što ukazuje činjenica da je koalicija okupljena oko HDZ-a zabilježila
najbolji rezultati sa ukupno osvojenih 475 glasova ili 37,82%.
Na drugom mjestu se smjestila aktualna vladajuća koalicija
koja je osvojila 449 glasova ili 35,75%. Uzmemo li u obzir da
je hit ovih izbora OraH Mirele Holy zabilježio dobar izborni
rezultat, glasači iz Radoboja i tu su pratili trend, pa je ova lista
osvojila 101 glas ili 8,04%. No, kad bi se gledao ukupni zbroj
glasova lijeva opcija bila bi u većini. Što se tiče izbora za mjesne odbore, lokalnoj vlasti su i na ovoj razini birači ukazali
povjerenje. Tako je od ukupno 5 mjesnih odbora vladajuća
koalicija pobijedila u 3 mjesna odbora, Radoboj centar / Gorjani Sutinski, Jazvine / Orehovec Radobojski, i Radoboj I / Ra-

Izbori za EU parlament u Jesenju
Na izbore za članove EU parlamenta izašlo je 33,3%
birača sa područja Općine Jesenje; od 1261 upisanog
odazvao se 421 birač.
Birači su se i ovaj puta uglavnom izjasnili za dvije koalicije stranaka koje predvode HDZ i SDP. Koalicija predvođena HDZ-om dobila je 177 glasova, koalicija predvođena SDP-om dobila je 151 glas, treća po redu bila je
lista ORaH sa 20 dobivenih glasova i Hrvatski laburisti 14
glasova, ostale liste osvojile su po nekoliko glasova.
Najviše preferiranih glasova osvojio je Jozo Radoš
(HNS) 79, slijedi Andrej Plenković (HDZ) sa 43, Marijana
Petir (HSS) i Tonino Picula (SDP) dobili su po 31 glas, te
Ruža Tomašić 23 glasa.
Ne biračkom mjestu u Lužanima Zagorskim

Sveta
pričest u
Radoboju
U nedjelju 11.svibnja
u župi Radoboj slavila se
Prva sveta pričest.
Desetero djece u Lepajcima i 35 djece u Radoboju prisustvovalo je
u tom svečanom trenutku za njih.
Djevojčice i dječaci
su po prvi puta pristupili Isusovu stolu i odlučili
su na svome životnome
putu slijediti Isusa Krista koji je još apostolima
rekao: „ Ja sam put, istina i Život, nitko ne dolazi
Ocu osim po meni .“(jj)
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doboj II / Strahinje Radobojsko dok je oporbeni HDZ pobijedio
u 2 mjesna odbora, Bregi Radobojski / Kraljevec Radobojski i
Gornja Šemnica / Kraljevec Šemnički. Zanimljiva je činjenica
da je načelnik Anđelko Topolovec koji je bio nositelj liste vladajuće koalicije za MO Bregi Radobojski / Kraljevec Radobojski
izgubio izbore u vlastitom dvorištu što ponovno pokazuje da
je najteže biti „prorok u vlastitom selu“. Detaljni rezultati izbora
za mjesne odbore se nalaze na 8. i 9. stranici lista.
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U JESENJU ODRŽANA LIKOVNA KOLONIJA

U subotu 26. travnja, u organizaciji općine Jesenje i
likovnog društva “Ernest Tomašević iz Krapine održana
je peta likovna kolonija „Jesenje 2014“. Na koloniji su sudjelovali likovni umjetnici likovnog društva iz Krapine i
ostalih dijelova naše županije te Zagreba, Čakovca, Varaždina, Ludbrega.
I ove godine likovnjaci su oslikavali pejzaž Jesejanskih bregova u kojem dominira župna crkva sv. Ivana
Krstitelja. Na ovogodišnjoj likovnoj koloniji nastale su 24
slike, koje su crtane pretežito tehnikama ulja i akrilika na
platnu
Sudionicima kolonije nakon završenih radova zahvalio se načelnik Ivan Maligec, podijelio im zahvalnice za
sudjelovanje, te ih pozvao na otvaranje izložbe povodom
Dan općine u mjesecu lipnju.
V likovna kolonija 2014 – Načelnik Maligec sa sudionicima kolonije

Igralište u Kraljevcu Radobojskom

Općina Radoboj nastavlja sa kontinuiranom brigom o svojim najmlađim
mještanima. Nakon što je prošle godine asfaltirano igralište u Kraljevcu Radobojskom ovih dana postavljena je zaštitna mreža oko igrališta te koš za
košarku. S obzirom na predstojeće ljetne praznike sigurni smo da će mali stanovnici Kraljevca dobar dio svog slobodnog vremena provesti na svom novom
igralištu.

LJEPŠA OPĆINA ZA
UGODNIJI ŽIVOT
Zbog nedostatka novca u državnom proračunu ove godine još nije bilo raspisivanja natječaja za primanje u radni
odnos osoba po osnovi javnih radova. U takvoj situaciji jedinice lokalne samouprave prepuštene su same sebi kada
je u pitanju snalaženje u uređenje okoliša na području svoje
ingerencije.
Djelatnice jedinstvenog upravnog odjela Općine zato
su iskoristile dan kada zbog radova na električnoj mreži nije
bilo struje te su same u centru Radoboja zasadile cvijeće.

Novi asfalt za bolju prometnu povezanost

Ovih dana započeli su pripremni radovi za drugu fazu
asfaltiranja nerazvrstanih cesta
na području Općine Radoboj.
Ove godine asfaltirat će se dionice od ŽC 2122 do zaseoka
Dugini, dio nerazvrstane ceste
koja spaja Radobojski i Šemnič-

ki Kraljevec, dionica nerazvrstane ceste od Hare do zaseoka Kiseljaki, Turčeci, te dionica
nerazvrstane ceste od Jazvina
do Horvata u naselju Orehovec
Radobojski za koje je ugovor
o asfaltiranju potpisan prošle
godine.

Djelatnice JUO u akciji sadnje cvijeća

Nadamo se da će ove cvijetne gredice cijelo ljeto uljepšavati život stanovnika Radoboja. Isto tako, nastavljene su i
aktivnosti uređenja groblja. Uz šumu je zasađena živa ograda od tuja ili, po domaći, čempresa.

Iscrtana parkirališna mjesta

Na parkiralištu pokraj kapelice i pokraj groblja označena su parkirališna mjesta. Stoga molimo sve korisnike
ovih površina da se pridržavaju pravila parkiranja.

Sadnja tuja na groblju
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Manifestacija
„Dani orhideja“
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije u
suradnji s Općinom Radoboj obilježila je 22. svibnja Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj održavanjem manifestacije „Dani orhideja“
s ciljem podizanja svijesti javnosti o potrebi zaštite prirode
te važnosti suživota čovjeka i prirode.
Manifestacija je započela 23. svibnja prezentacijom „Arheološki nalazi i nalazišta na području općine Radoboj“
magistra arheologije Davora Špoljara. Najvažniji arheološki
nalazi pronađeni su u podnožju Strahinjčice u predjelu livada Plat, Hajdino zrno i Crkviše gdje su se nalazila naselja u
starijem željeznom dobu (800. do 500. g. pr. Kr.) te nekropola
odnosno groblje u predjelu Podstenje. Nakon toga, slijedila
je prezentacija „Orhideje istočnog prigorja Medvednice“ Marija Zadravca.
U popodnevnim satima održana je ekološko-likovna radionica za djecu „Volim šumu, volim livadu, volim cvijeće“ koju
su vodili Ljiljana Borovečki-Voska i Roko Čičmir. Na radionici
su sudjelovali učenici OŠ Side Košutić Radoboj i OŠ Ksavera
Šandora Gjalskog iz Zaboka. Radionica je započela mikroskopiranjem sjemenki orhideja u Edukacijsko-promidžbenom
centru. Radionica se dalje nastavila u šumi i livadi gdje su
učenici uz pomoć voditelja odredili kakvi su životni uvjeti te
biološka raznolikost na pojedinom staništu. Zadnji zadatak
bio je likovno izražavanje kroz crtanje orhideje bumbarove
kokice u njezinom prirodnim staništu na livadi na Platu.
Drugi dan manifestacije započeo je sa predavanjem „Orhidoflora Hrvatskog zagorja“ Ljiljane Borovečki- Voska i Dubravka Šinceka. Kako bi se široj javnosti predstavile orhideje,
Javna ustanova tiskala je plakat „Orhideje Hrvatskog zagorja“ koji je podijeljen svim sudionicima. Zatim je uslijedilo
zanimljivo predavanje „Bliski susreti zmijske vrste“ Mladena
Zadravca sa korisnim savjetima i upozorenjima što bi trebali
uraditi prilikom susreta sa zmijama. Kao vrhunac manifestacije organiziran je obilazak orhidejske poučne staze Mala
Gora – Plat – Poljane uz stručno vodstvo na kojoj su sudi-

onici mogli uživo vidjeli 8 vrsta orhideja. Zajedničko druženje
završeno je uz ručak.
Javna ustanova zahvaljujuje Općini Radoboj, Ljiljani Borovečki-Voska, Dubravku Šinceku, Roku Čičmiru, Davoru Špoljaru, Mariju, Vesni i Mladenu Zadravec na pomoći oko organizacije i održavanja manifestacije.
Tekst i fotografije: Petra Šemnički, mag. ekologije i zaštite
prirode
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Ususret 680. godišnjici župe
Presvetog Trojstva u Radoboju
Većina stanovnika Radoboja već zna da se ove godine
obilježava 680 godina od prvog spomena Radoboja, odnosno župe Presvetog Trojstva. Novi župnik Tomislav Novosel
rado se prihvatio zadatka organizacije obilježavanja ovog lijepog jubileja, a Općina mu je odlučila pomoći u osmišljavanju programa i njegovoj što kvalitetnijoj pripremi i provedbi.
Program je osmišljen na način da se pokušaju zadovoljiti što
širi interesi odnosno da se za svakoga nađe ponešto. Potpuni
program nalazi se na zadnjoj stranici ovog lista. U nastavku
teksta se nalazi kratka povijest župe Radoboj.
Župa Presvetog Trojstva Radoboj – „item ecclessia sancti Trinitatis de Radboa“-prvi put se spominje 1334. godine
u popisu župnih crkava Zagrebačke nadbiskupije goričkog
arhiđakona kanonika Ivana. Prema starim zapisima župa Presvetog Trojstva Radoboj obuhvaćala je područje Radoboja,
Popovca, Male Gore i Jesenja. Tako je bilo do 1785. godine
kada je utemeljena župa u Gornjem Jesenju. Danas župa
Radoboj obuhvaća područje općine Radoboj, osim manjeg
istočnog dijela koji pripada župi Mihovljan te dio područja
grada Krapine; Velika Ves, Lepajci i Popovec.
Kroz stoljeća su u radobojskoj župi djelovali mnogi svećenici. U arhivi župnog dvora čuva se popis svih svećenika koji
su od 1670. godine do danas djelovali u Radoboju. U rukopisu
Povijest župe Radoboj Vjekoslava Noršića pronalazimo imena svećenika koji su još ranije bili na službi u Radoboju. Tako
on piše da je u Radoboju 1501. godine bio župnik Fabijan. Od
1599.do 1604. župnik je bio Luka Benkoci. Nakon Luke Benkocija Noršić još spominje župnika Juraja Habijančića - umro
1621. u Radoboju.Od 1639. župnik je Lovro Dumbović, a od
1655. Blaž Medvedić. Iz popisa koji datira od 1670. prvi upisan bio je Toma Vlashich. Dalje slijede: Marko Kesh(š)er, Luka
Hrenovichs (1688-1715), Juraj Gospochichs (1715-1720), Mihalj Mravinec, Toma Mallovich, Juraj Novak, Ivan Kukuljevich, Ivan Bosziljevich, Franjo Gereci, Josip Banjek, Juraj-David
Pandurić (1768.-1784.), Matija pl. Margetić, Antun Bencetić
(1792-1824.), Franjo Horvat, Eduard Fink (1851.-1879.), župnik Šimek, Stjepan Cerovec (1895.-1911.), Nikola Skukan,
Franjo Milić, Franjo Benko (1925.-1973.), Jerko Ivančić - upravitelj župe od 20.6.1970. do 2.12.1970., Ljubomir Vlašić -upravitelj župe od 2.12.1970. do 13.11.1972., Franjo Mezak - upravitelj župe od 13.11.1972., Branko Bukvić - upravitelj župe od
1982. do 19.8.1996., Ivica Bračun od 19.8.1996. do 22.8.2013.,
a privremeni upravitelj župe u 2013. radi bolesti Ivice Bračun
bio je vlč. Dražen Karačić s pomoćnikom vlč. Milan Dančuo.
Danas je upravitelj ove župe vlč. Tomislav Novosel, koji je na
toj dužnosti od 22.8.2013. godine.
Radobojska župa dala je i nekoliko svećenika: Adolf Potočki, Franjo Dunaj, Alojz Slukan, Marijan Slukan, Dragutin
Cerovečki. Prema raspoloživim podacima iz Radoboja su bili
i svećenici: Marko Hrvoj, Pavao Travenšćak, Matej Cimerman
i Matija Vojska.
Kroz više od šest stoljeća u radobojskoj su župi svoju časnu dužnost svećenika ili kapelana obavljali mnogi ugledni svećenici. Prvu svoju svećeničku dužnost u Radoboju je
kao kapelan od 31.10.1945. do 1.9.1946. obnašao kasnije
zagrebački nadbiskup i kardinal Franjo Kuharić. Bio je tu od
22.2.1963. do kolovoza 1964. Lovro Cindori, kasnije na dužnosti voditelja Svetišta u Mariji Bistrici.
Župa na svojem području obuhvaćala je i trenutno
obuhvaća jednu crkvu i nekoliko kapela. Središni objekt jest
Župna crkva Presvetog Trojstva čiji prvi spomen crkve datira
iz 1639. godine. Od kapela tu su Kapela Svetog Jakova - najveća gotska crkva u Zagorju. Izvorno je posvećena Blaženoj djevici Mariji, a od 1742. Sv. Jakovu, zatim Kapela Majke
Božje Lurdske koja je sagrađena 1899. godine, Kapela Svete
Barbare - nalazila se blizu dvorca Popovec o čijem postojanju znamo iz zapisnika vizite iz 1729. godine, a posljednji
put se spominje 1777. godine. Ne zna se gdje se nalaze nje-

ni ostaci. Kapela Svetog Jurja se nalazila u Lepajcima, a srušila
se 1854. godine. U Lepajcima se nalazi i Kapela Srca Isusova,
Sv. Leonarda i Sv. Jurja koja je podignuta 1906. godine. Kapela
Svetog Roka - stajala je na groblju blizu župne crkve. Prvi put
se spominje 1708. godine, a posljednji puta 1771. I od tada je
nema. Kapela Svetog Urbana - kapela podignuta u 16. stoljeću
na brdu zvanom Cerova gorica, 1771. je zatvorena i propala je
i danas se ondje još nalazi hrpa kamenja, a brijeg na kojem je
stajala narod zove „Vrbanščak.“
Kroz prošla stoljeća župa Presvetog Trojstva u Radoboju
čuvala je tradiciju ovoga kraja, a zahvaljujući donacijama i milodarima vjernika prikupljala je kulturno blago koje se danas
čuva i održava kao spomen na život vjernika kroz stoljeća na
radobojskom području.(Janko Jambrek)

Anamarija Galović na državnom
natjecanju iz povijesti
Anamarija Galović iz Jesenja, učenica 3.A razreda Opće
gimnazije Krapina, osvojivši prvo mjesto na županijskom
natjecanju iz povijesti stekla je pravo nastupa na državnom
natjecanju. Državno natjecanje održano je od 9. do 11. travnja u Trogiru gdje je Anamarija također uz pomoć mentorice
prof. Danijele Pavić postigla zapažen rezultat.
U konkurenciji srednjoškolaca iz cijele države na temu
povijest 18. i 19. stoljeća, od moguća 43 osvojila je 37 bodova te time osvojila 6. mjesto. Na natjecanju je sudjelovalo
120 učenika, radilo se u dvije kategorije na pisanoj provjeri
znanja i samostalnim istraživačkim radovima.
I ovaj rezultat još je jedan pokazatelj kvalitetnog rada
profesora srednje škole Krapina i mentorice prof. Danijele
Pavić.

Anamarija Galović (u sredini) sa mentoricom prof. Danijelom Pavić
i Domagojem Viceljem
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POTPISANA POVELJA O BRATIMLJENJU DVD-a GORNJE JESENJE I DVD-a JOSIPDOL
Dugogodišnje prijateljstvo između DVD-a Gornje Jesenje
i DVD-a Josipdol započelo je darivanjem vatrogasnog vozila
Jesejanskih vatrogasaca kolegama iz Josipdola. Kako bi se započeta suradnja unaprijedila pokrenuta je inicijativa za potpisivanje Povelje o bratimljenju. Svečanost potpisivanja povelje
ova dva spomenuta vatrogasna društva upriličena je povodom Praznika rada, 01.05.2014. u Hotelu Josipdol.
Povelju su potpisali predsjednik DVD Gornje Jesenje, g.
Mirko Buzina i predsjednik DVD Josipdol, g. Veseljko Šegan.
U prisutnosti brojnih vatrogasaca domaćina DVD-a Josipdol,
DVD-a Gornje Jesenje, DVD-a Sveta Marija iz Međimurja,
svečanosti su još nazočili općinski načelnik Zlatko Mihaljević,
predsjednik općinskog vijeća Zdravko Jandrlić, josipdolski žu-

pnik Petar Šporčić, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Ogulin i Javne vatrogasne postrojbe Ogulin Ivan Luketić i
dopredsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije dr. Ivo Balagović.
Nakon svečanog potpisivanja prisutnima su se najprije
obratili predsjednici društava, te ostali visoki uzvanici. Svi su
se složili da je potpisivanje ove Povelje samo još jedan dokaz
prijateljstva i suradnje, a poveljom bi se ti odnosi trebali još
više učvrstiti i proširiti na neka druga zajednička područja i
projekte.
Nakon svečanog dijela, slijedio je prigodno druženje koje
su priredili domaćini a slavlje nastavilo uz tamburaški sastav
dugo u noć.

PROGRAM SVEČANOSTI PRIGODOM DANA OPĆINE I ŽUPE JESENJE
Program obilježavanja Dana Općine i župe Jesenje održavat će se kroz nekoliko dana. Za tu prigodu priprema
se bezbroj kulturnih, vjerskih, sportskih i drugih događanja:
20. lipnja 2014. - petak
1800 sati - otvaranje izložbe sa likovne kolonije Jesenje2014.

21. lipnja 2014. - subota
2000 sati - dramska večer (nastupaju KUD Lepoglavski pušlek iz Lepoglave, KUD Stažnjevec iz Stažnjevca.)

22. lipnja 2014. - nedjelja
900sati - gađanje glinenih golubova kod lovačkog doma u Cerju Jesenjskom
1100 sati - svečana misa u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja i proštenje
2000 sati - Ivanjska krijesnica (festival domaćih muzičkih sastava i „Mladih nada“

23. lipnja 2014. - ponedjeljak
2030 sati - Ivanjski krijes, procesija i večernja misa u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja

24. lipnja 2014. god. - utorak
DAN OPĆINE I ŽUPE
1230 sati - polaganje vijenca za poginule u Domovinskom ratu na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
1300 sati - Svečana sjednica Općinskog vijeća u dvorani Doma kulture
1600 sati - zabavni program, međuopćinsko druženje (kuhanje kotlovine, potezanje užeta…)
2000 sati - završnica općinske malonogometne lige igralište OŠ. Gornje Jesenje
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REZULTATI IZBORA ZA MJESNE ODBORE U RADOBOJU
izborno povjerenstvo Općine Radoboj utvrdilo je i objavljuje

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 47. Odluke o pravilima za izbor članova
vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br.7/14.), nakon provedenih izbora za članice/članove
vijeća mjesnih odbora dana 25.05.2014. godine, Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Radoboj utvrdilo je i objavljuje
REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
RADOBOJ CENTAR I GORJANI SUTINSKI
I. Od ukupno 558 birača upisanih u popis birača, glasovalo
je 266 birača, odnosno 47,67%. Važećih listića bilo je 259
odnosno 97,37%. Nevažećih je bilo 7 listića, odnosno 2,63%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 126
glasova 48,65%
Nositelj liste: IVAN MALOGORSKI
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI
DEMOKRATI - HNS 133 glasova 51,35%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: STJEPAN POTOČKI
III. Na temelju članka 26. Odluke o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.7/14.), utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
slijedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: IVAN MALOGORSKI
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. IVAN MALOGORSKI
2. DALIBOR HORVAT
3. RAYAN JURINJAK
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: STJEPAN POTOČKI
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. STJEPAN POTOČKI
2. IVAN DRAGANIĆ
3. ZLATKO POSPIŠ
4. JANKO SEVER
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
ANDREA COBOVIĆ

REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
BREGI RADOBOJSKI I KRALJEVCE RADOBOJSKI
I. Od ukupno 415 birača upisanih u popis birača, glasovalo je
256 birača, odnosno 61,69%. Važećih listića bilo je 250 odnosno
97,66%. Nevažećih je bilo 6 listića, odnosno 2,34%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 133 glasova
53,20%
Nositelj liste: ZLATKO POLJAK
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI
– HNS 117 glasova 46,80%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: ANĐELKO TOPOLOVEC
III. Na temelju članka 26. Odluke o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.7/14.), utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
slijedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: ZLATKO POLJAK
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ZLATKO POLJAK
2. IVAN POLJAK
3. STJEPAN TUŠEK
4. STJEPAN HRVOJ
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: ANĐELKO TOPOLOVEC
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ANĐELKO TOPOLOVEC
2. DRAGUTIN KISELJAK
3. STJEPAN POLJAK
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
ANDREA COBOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 47. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća
mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije
br.7/14.), nakon provedenih izbora za članice/članove vijeća
mjesnih odbora dana 25.05.2014. godine, Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Radoboj utvrdilo je i objavljuje
REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
JAZVINE I OREHOVEC RADOBOJSKI

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 47. Odluke o pravilima za izbor članova
vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br.7/14.), nakon provedenih izbora za članice/članove
vijeća mjesnih odbora dana 25.05.2014. godine, Općinsko

I. Od ukupno 542 birača upisanih u popis birača, glasovalo je
303 birača, odnosno 55,90%. Važećih listića bilo je 294 odnosno
97,03%. Nevažećih je bilo 9 listića, odnosno 2,97%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 104
glasova 35,37%
Nositelj liste: ZDRAVKO MIKŠA
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REZULTATI IZBORA ZA MJESNE ODBORE U RADOBOJU
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI
– HNS 190 glasova 64,63%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: DRAGUTIN GERIĆ
III. Na temelju članka 26. Odluke o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.7/14.), utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
slijedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: ZDRAVKO MIKŠA
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ZDRAVKO MIKŠA
2. KRUNO VIDOVIĆ
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: DRAGUTIN GERIĆ
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DRAGUTIN GERIĆ
2. ROBERT MIKŠA
3. ANDRIJA VALJAVEC
4. JURICA TUŠEK
5. IGOR DUNAJ
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
ANDREA COBOVIĆ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: JOSIP KRLEŽA
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. JOSIP KRLEŽA
2. BORIS IVANKOVIĆ
3. DARIO POTOČKI
4. STJEPAN STRAHINEC
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
ANDREA COBOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 47. Odluke o pravilima za izbor članova
vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije br.7/14.), nakon provedenih izbora za članice/članove
vijeća mjesnih odbora dana 25.05.2014. godine, Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Radoboj utvrdilo je i objavljuje
REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
GORNJA ŠEMNICA I KRALJEVCE ŠEMNIČKI

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RADOBOJ
Na temelju članka 47. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća
mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije
br.7/14.), nakon provedenih izbora za članice/članove vijeća
mjesnih odbora dana 25.05.2014. godine, Općinsko izborno
povjerenstvo Općine Radoboj utvrdilo je i objavljuje
REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
RADOBOJ I, RADOBOJ II I STRAHINJE RADOBOJSKO
I. Od ukupno 648 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 232
birača, odnosno 35,80%. Važećih listića bilo je 226 odnosno
97,41%. Nevažećih je bilo 6 listića, odnosno 2,59%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
94
glasova 41,59%
Nositelj liste: doc.dr.sc. IVAN ŠVALJEK
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI
– HNS 132 glasova 58,41%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: JOSIP KRLEŽA
III. Na temelju članka 26. Odluke o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.7/14.), utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
slijedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: doc.dr.sc. IVAN ŠVALJEK
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. doc.dr.sc. IVAN ŠVALJEK
2. MILIVOJ STRAHINEC
3. JOSIP SLUKAN.

I. Od ukupno 604 birača upisanih u popis birača, glasovalo
je 296 birača, odnosno 49,00%. Važećih listića bilo je 288
odnosno 97,30%. Nevažećih je bilo 8 listića, odnosno 2,70%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 147
glasova 51,04%
Nositelj liste: DAMIR ORAIĆ
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI
DEMOKRATI – HNS 141 glasova 48,96%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: ALOJZ SAJKO
III. Na temelju članka 26. Odluke o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.7/14.), utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
slijedeći broj mjesta u vijeću mjesnog odbora:
1. HVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
Nositelj liste: DAMIR ORAIĆ
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DAMIR ORAIĆ
2. IVAN FRAJZMAN
3. MARIJAN LOVRENČIĆ
4. MIJO NOVAČKI.
2. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
Nositelj liste: ALOJZ SAJKO
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ALOJZ SAJKO
2. NIKOLA MODRUŠAN
3. DRAGUTIN MACAN
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
ANDREA COBOVIĆ
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U Jesenju održano ocjenjivanje vina
U organizaciji Udruge vinogradara sv. Martin iz Jesenja
25. travnja u klijeti Ivana Šoštarića održano je ocjenjivanje
vina prošlogodišnje berbe. Na ocjenjivanje je pristiglo devedesetak uzoraka vina, pa su članice komisije u sastavu Dunja Mežnarić dipl. ing. agronomije, mr. sc. Vlasta Rubeša Vili i
enolog Jasminka Šaško dipl. ing. agronomije imale poprilično težak zadatak u ocjenjivanju tako velikog broja uzoraka.
U kategoriji miješanih vina od 58 pristiglih uzoraka najbolje
je ocijenjeno vino Josipa Draganića, sa ocjenom 18,3 ujedno
je i šampion prošlogodišnje berbe. Od sortnih vina najbolje
ocjenjena vina su traminac Stjepana Voriha i rajnski rizling
Zlatka Tušeka sa ocjenom 18,2. Uz navedena vina još je dodijeljeno 8 zlatnih medalja.

IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE ZELENO ZAGORJE

Svoju redovnu izvještajno - izbornu skupštinu Ekološka
udruga „Zeleno Zagorje„ održala je na obiteljskom gospodarstvu Halužan u Lužanima Zagorskim. U izvješću o radu
za 2013. godinu koje je podnio predsjednik Josip Bukvić naglašene su aktivnosti koje su provođene, a između ostalih
održavane su akcije čišćenja i uređenja putova, okućnica i
drugih zelenih površina, popravak bunara, čišćenje izvora
pitke vode, edukacija o zbrinjavanju kućnog otpada, druženje i ostale aktivnosti. Prihodi udruge uglavnom se odnose
na donaciju Općine Jesenje, a da je financijsko poslovanje
Udruge pozitivno, čulo se iz financijskog izvješća.
Nakon podnesenih izvješća, izvršen je izbor novog vodstva udruge i usvojen Program rada udruge za 2014. godinu.
Udruga će u 2014. godini provesti razne aktivnosti vezane
uz uređenje i zaštitu okoliša, edukaciju i podizanje svijesti o
važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti i okoliša. Uz navedene aktivnosti planira se izgradnja drvene kućice za potrebe
spremanja opreme i sredstava kojima raspolaže udruga.
Izabrano je i novo vodstvo udruge pa su u Upravni Odbor
izabrani: Josip Bukvić, Milan Forjan, Stjepan Mrzlečki, Dragutin Bukvić i Matija Mrzlečki. Predsjednik Udruge je Josip
Bukvić, a tajnik Milan Forjan. Članove Udruge u ime Općine
Jesenje pozdravio je zamjenik načelnika gospodin Ivan Artić koji ih je upoznao s novim načinom financiranja programa udruga s područja Općine Jesenje te im zaželio mnogo
uspjeha u realizaciji njihovog programa.(Josip Bukvić)

Ocjenjivanje vina 2014.

Ovdje je vrijedno spomenuti šipon i miješano vino obitelji Janžek koji kontinuirano osvajaju zlatna odličja. Srebrnim
odličjem ocijenjeno je 38 uzoraka, brončanim 21 uzorak,
dok su 3 vina osvojila priznanja. Predsjednica komisije Dunja
Mežnarić u kratkom osvrtu na kvalitetu vina rekla: “Prošlogodišnja berba vršena je u kišnom periodu što je za posljedicu
imalo visoki postotak kiselina u moštu. Uzrok toga je i povišena kisela hlapivost u nekim vinima, kod takvih vina preporuka je da se ona manje sumpore. No ukupno gledajući unatoč
lošijoj vinogradarskoj godini ima vrlo kvalitetnih vina koja su
dobivena pravilnom tehnologijom, što uostalom pokazuje i
rezultat“.

Udruge dobile nove prostore za rad

Općina Radoboj i Sportska zajednica Općine Radoboj su u protekla 3
mjeseca uz sufinanciranje Ministarstva gospodarstva uredile objekt koji su
23. svibnja načelnik Anđelko Topolovec i njegov zamjenik Stjepan Sirovec
predali na korištenje udrugama s područja općine kako bi one mogle što
kvalitetnije provoditi svoje aktivnosti.

Skupština ekološke udruge Zeleno Zagorje

Radovi na objektu provodili su se u sklopu projekta energetske obnove
javnih zgrada na području Općine Radoboj. Osim zamjene krovišta i stolarije, postavljena je toplinska ovojnica te je izvršeno kompletno unutarnje
uređenje. Svečani trenutak iskorišten je i za primopredaju vatrogasnog
vozila DVD-u Radoboj. Kombi je još prošle godine dobiven kao donacija iz
Francuske, a sada je u potpunosti preuređen i opremljen za potrebe domaćih vatrogasaca. Općina Radoboj preuzela je i taj zadatak na sebe i uložila
dodatna sredstva kako bi vozilo u cijelosti odgovaralo potrebama društva.
Projekt energetske obnove javnih zgrada na području općine nastavlja se i na domu DVD-a Radoboj. Već je prije postavljena peć na pelete, a
nedavno je završena zamjena kompletne stolarije na domu, uključujući i
garažna vrata. Da bi se energetska obnova u potpunosti dovršila potrebno
je postaviti toplinsku ovojnicu koja je upravo u tijeku. Sve radove na domu
izvršili su poduzetnici s područja Radoboja.

Načelnik je predstavnicima udruga na korištenje
predao nove prostorije

U obnovljenom prostoru će svoje aktivnosti moći provoditi slijedeće
udruge: Društvo naša djeca Radoboj, Klub padobranskog jedrenja „Jastreb“, Klub „Radobojsko srce“, Sportska zajednica općine Radoboj, ŠKD
„Radobojska kubura“, Udruga vinogradara i vinara „Radobojski pajdaš“ i
planinarsko društvo.

U tijeku postavljanje toplinske ovojnice na
zgradi DVD-a
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NOVOSTI IZ OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ
Mogućnosti i različitosti djece s teškoćama u razvoju
U petak, 9.4., održana je još jedna u nizu radionica u našoj školi. Radionica je dio projekta po nazivom „Upoznajmo mogućnosti i različitosti djece
s teškoćama u razvoju.”
Nositelj radionice je Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama
– Krapina. Projekt financira Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta. U
radionici su sudjelovali učenici 2.razreda osnovne škole Antuna Mihanovića
Petrovsko, učenici polaznici škole pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju iz Krapinskih Toplica i učenici naše škole. Radionici su se pridružila
likovna društva Mansarda Sesvete i Ernest Tomašević iz Krapine.
Kistom, spužvicama, prstima i puhanjem kroz slamčicu učenici su nanosili akrilne boje na platno. Boje su kapale, klizile po platnu, a njihovim
miješanjem nastajali su čudesni oblici i mnoštvo raznolikih tonova. Uz
puno pozitivne energije na slikarska platna su također uspjeli prenijeti i ljepotu prirode, uživajući u pogledu na ono što nas okružuje. Ugodno provedeno popodne i opuštena
atmosfera znak su da se
trebamo češće prepustiti
kreativnom stvaralaštvu
i zavodljivoj moći boje.
Gostima su dobrodošlicu plesnim programom, upoznavanjem s
najstarijom radobojskom
prošlošću, predavanjem
o školstvu i rudarstvu u
Radoboju zaželjeli učenici naše škole. Petra
Vrhovec

KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA
Kako bi obilježili Svjetski dan knjige, učenici 6. razreda sudjelovali su 29. travnja u knjižnici u kvizu o poznavanju knjige
Ljubavni slučaj mačka Joje koju je napisala Branka Primorac.
Ekipu 6. a činili su Lucija Strahinec, Matija Čerpes, Mateo
Erdelja i Petra Mlakar dok su 6. b razred predstavljali Tin Hrvoj,
Emma Miljan, Ivana Novački i Željka Haldek. Učenici su odgovarali na pitanja o pustolovinama žutog mačka i tako pokazali koliko su pažljivo čitali djelo. Na kraju je malo bolji rezultat
ostvarila ekipa 6.b razreda. Svi sudionici dobili su priznanja i
mali poklon od knjižničarke za trud uložen u čitanje. Jasenka
Marmilić

Priprema i uređuje: Jasenka Marmilić

Državno natjecanje iz hrvatskog jezika
Ova priča počela je
još u devetom mjesecu
kada sam se sa svojim kolegama iz osmih razreda i
učiteljicom Ivanom Frajzman počela pripremati
za školsko natjecanje iz
hrvatskog jezika. Potpuno
nenadano, uspjela sam
proći Školsko, a zatim i
Županijsko natjecanje. No
ipak, najgori dio tek me
čekao, a to je odlazak na
Državno natjecanje.
Svaki dan po dva sata
vježbanja podosta su me
izmorili, ali isplatilo se.
Kao nagradu (barem je ja tako smatram), sa svojom učiteljiicom
6. svibnja otputovala sam u Šibenik, mjesto u kojem se ovo natjecanje održavalo. Put je bio podosta dugačak, ali je uz priču i
dobro društvo brzo prošao. Stigavši, prvo sam mislila kako hotel
„Niko“ neće biti baš nešto poseban. Sve dok nismo ušli u njega.
Bio je stvarno velik i dobro uređen, a o vrtu koji je izgledao baš
kao onaj rajski da i ne govorim. Ništa nije davalo do znanja da
se ovdje zapravo priprema jedna velika borba. Jedino što je to
dalo naslutiti bila su nervozna i prestrašena lica učenika. Nakon
večere uputili smo se na svečano otvaranje natjecanja u Hrvatsko
narodno kazalište Šibenik. Bilo je jako lijepo. Kazalište je odlično,
a program je bio šarolik i zabavan. Prvu noć slabo sam spavala.
Mislim da ni moja konkurencija nije imala baš neku dobru noć.
Sljedećeg sam jutra nakon doručka još malo ponovila gradivo te
smo se uputili u SŠ Antuna Vrančića Šibenik. Domaćini su bili veoma ugodni i dobro su nas ugostili u svojoj školi. Test, ahhh, test
je bio očekivano kompliciran, ali uspjeli smo i to nekako obaviti.
Nakon završetka pisanja kamen je još uvijek bio na mojem srcu.
Stajao je tamo i dok smo razgledavali slapove Krke koji su nas
svojom ljepotom sve ostavili bez daha. Pao je tek kada smo vidjeli prve neslužbene rezultate. Da napomenem, test za osmi razred
pisalo je dvadeset i sedmero učenika. Od 15 mjesta, budući da
je dosta učenika podijelilo plasmane, bila sam 12. Bila sam zadovoljna svojim rezultatom i napokon sam se mogla opustiti. Ujutro
smo saznali i službene rezultate. Ljestvica se promijenila i sada
sam bila 13. No to me nije ražalostilo. Veliki je uspjeh biti 13. u Republici Hrvatskoj, i to pogotovo u poznavanju jednog od najtežih
jezika svijeta!!! Uspjeh je time i veći što sam ove godine jedina
učenica iz naše škole koja je osvojila prvo mjesto na županijskoj
razini natjecanja i koja se uspjela plasirati na državnu razinu. U
prostorijama hotela „Ivan“ održala se dodjela priznanja svim učenicima i mentorima koji su sudjelovali na Državnom natjecanju.
Nakon ručka, točnije u 13:30 sati uputili smo se svojim kućama.
Ovo je za mene bilo jedno predivno iskustvo koje će mi defintivno pomoći u mojim daljnim izazovima. Željela bih se posebno
zahvaliti svojoj nastavnici Ivani Frajzman koja je uložila jako puno
truda i vremena kako bi sve ovo bilo moguće. Jelena Sajko, 8. a

DAN PLANETA ZEMLJE

DAN EUROPE

Dan Europe obilježava se
svake godine 9. svibnja. Prilika
je to za aktivnosti i festivale koji
Europu približavaju njenim građanima. Dan Europe obilježava
se i u našoj zemlji, na način da
se tjedan u koji pada 9. svibnja

obilježava kao Europski tjedan.
Učenici 3.a razreda naše
škole Dan Europe obilježili su
zabavnim igrokazom kroz koji
su prikazali Europsku uniju i
njezine države članice. Također, u holu škole prikazivala se
prezentacija o državama članicama Europske Unije.

U petak, 25. 4. 2014. u našoj smo školi obilježili Dan planeta Zemlje.
Za učenike petog i šestog razreda organiziran je kviz pod vodstvom učiteljice biologije, Milene Posavec.
Svaki razred je bio podijeljen u dvije skupine. Preko projektora su postavljana pitanja i svaka skupina je
imala 10-ak sekundi vremena napisati svoj odgovor na poseban papir. Nakon kviza odgovori svake skupine
su bodovani, a pobjedu su odnijela dva razreda , 5.a i 6.a s ukupno 28 bodova. Nakon kviza učenicima
je prikazana prezentacija o našem planetu, načinima na koji se zagađuje okoliš i kako se početi ponašati
savjesnije i ozbiljnije prema prirodi. Planirali smo i sadnju cvijeća u dvorištu naše škole, ali zbog kiše nismo
bili u mogućnosti provesti našu ideju, pa će svaki razred posaditi svoje cvijeće na satu razrednika. Isto tako
je svaki učenik donio plastičnu bocu, čiji ćemo novac od otkupa donirati za projekt „Škole za Afriku“.
Za učenike 7. i 8. razreda organizirane su radionice. Izrađivali su i bojali cvijeće izrađeno od novinskog papira. Napravljen je plakat od učeničkih poruka za očuvanje prirode, biljnog i životinjskog svijeta.
Petra Vrhovec, učiteljica njemačkog jezika
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DAN OBITELJI

Svake godine u našoj školi obilježava se Dan obitelji za sve mame,
tate, sinove, kćeri… Na priredbi, kao
i svake godine sudjelovali su učenici od
1.-4. razreda.
Ove godine priredba je počela u
15.30 sati, a održala se na galeriji naše
dvorane. Na početku je ravnateljica
održala kratak govor, a zatim su učenici 1.a, 2.a te 4.a razreda imali svečanu
priredbu sa raznim recitacijama, igrokazima, plesovima… Zatim su učenici
sa svojim roditeljima i razrednicom
imali obiteljske radionice. Kad su radionice završile pošli smo u dvoranu,
a tamo nas je dočekao 3.a razred sa
svojim gimnastičkim točkama. I napokon, dugo očekivani sportski susreti i
igre roditelja i učenika dočekao nas je
kao šećer na kraju. Učenici sa njihovim
roditeljima natjecali su se u pet disciplina: gađanje čunjeva, utrka u vreći,

slalom vožnja tačkama, premještanje
čunjeva, povlačenje konopca.
U igri „gađanje čunjeva“ najbolji
je bio 4.a razred,a redom su ga slijedili 2.a, 1.a te 3.a razred. U disciplini
„utrka u vreći“ prvi je bio 3.a razred,
zatim 2.a, 1.a te 4.a razred. U slalomu
vožnja tačkama prvo mjesto osvojio
je 2.a, drugo mjesto 3.a, treće mjesto
4.a, a četvrto mjesto 1.a razred. U igri
premještanja čunjeva najbrži je bio
4.a, zatim redom 3.a, 2.a te 1.a razred.
U posljednjoj disciplini „povlačenje
konopca“ pobijedio je 3.a razred. Kad
su se bodovi zbrojili izjednačeni su
bili 2.a i 3.a razred te su oni igrali još
jednu igru pa je na kraju pobijedio
3.a razred. 2.a razred je osvojio 2., 4.a
treće, a 1.a razred je osvojio ni manje
vrijedno 4. mjesto. Svi su se veselili i
uživali u igrama.
Igre i cijeli program Dana obitelji
bio je doista zanimljiv i nadam se da će
nam zauvijek ostati u lijepom sjećanju.
Laura Ranogajec, 6.b

POSJETILA NAS JE ŽELJKA HORVAT-VUKELJA

Učenike matične škole u Radoboju i područnih škola Jazvine i Gornja Šemnica
posjetila je 30. travnja Željka Horvat - Vukelja, popularna dječja spisateljica i dugogodišnja urednica “Modre laste”.
Književnica je najprije posjetila područnu školu Gornja Šemnica. Vesela, vedra i
nasmijana gošća puni je sat vremena zaokupljala pažnju učenika poučnim pričama.
Iz svoje vjerne suputnice, Ljubice Torbić (ljubičaste torbe), književnica je izvlačila rekvizite i neobične predmete. Učenici su tako naučili što je to metronom (naprava koja
otkucava trajanje dobi neke skladbe), prepoznavali glazbene instrumente, glumili i
smijali se zajedno s gošćom. Na kraju su dobili čistu peticu i pohvalu za kulturno ponašanje. Nisu izostali ni pokloni Školske knjige.
Susret se nastavio u područnoj školi Jazvine gdje su učenici već nestrpljivo čekali
gospođu Željku. Tamo je iz njene torbe izašao jedan puž, a saznali smo i sve o njenom
papagaju Jacquesu koji govori. Učenici su iznenadili gošću odglumivši njen igrokaz
Reumatični kišobran, a zatim su svi zajedno svirali rukama i nogama uz gošćino muziciranje na usnoj harmonici i fruli. Sat je bio ispunjen glazbom i pjesmom, ali i pričama, šalama, glumom i smijehom. Bio je to sat na kojem su učenici mnogo naučili, ali
se i jako dobro zabavili.
Nimalo umorna, gošća je stigla i na posljednji susret u matičnu školu u Radoboj.
Učenike je počastila pričom o vezicama i malim natjecanjem u brzini i točnosti vezanja vezica. Slijedila je priča o kotačima i priča o metrima. Zajedno s učenicima gošća
je pjevala, smijala se i odgovorila im na nekoliko pitanja. Naravno da su i oni zaslužili
peticu i poklon Školske knjige. Susrete je organizirala knjižničarka u suradnji s promotorom Školske knjige, a njima smo obilježili Svjetski dan knjige. Dogovorili smo se da
Željka Horvat –Vukelja opet dođe u Radoboj s novim pričama, zagonetkama i veselim
rekvizitima. Jasenka Marmilić

8.a razrednica na slici
ANDREJA KLASIĆ,
zamjena IVANA
HAZULIN
MAJA BISTROVIĆ
DARIA RUKAV
SILVIJA DUNAJ
ADRIJAN JURINJAK
LARA JURINJAK
LUCIJA KISELJAK
MIHAEL ORAIĆ
ANTONIO SAJKO
JELENA SAJKO
MARIN SAJKO
TOMISLAV SAJKO
DANIJELA SEVER
IVICA SLIVNJAK
NIKOLA TOPOLOVEC
NIKOLINA VUZEM

8.b
razrednik
GORDAN POSLONČEC
MARKO CVETKO
SANDRA HUSAREK
NIKOLINA FERK
IVICA ŠVALJEK
HELENA HALDEK
ANTONIJA ŠIVALEC
DORA DOLSKI
MATIJA ORAIĆ
MARIN HERAK
KRUNOSLAV KOŠUTIĆ
TATJANA KOZINA
BOJAN INKRET
DANIJEL VUZEM
ANDRIJA ŠPOLJAR
LANA MIKŠA
ZDRAVKO TOMAŠEC
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NOVOSTI IZ OŠ JESENJE

Marulovi dani

Svake se godine 22.
travnja obilježavaju dani
posvećeni hrvatskoj dramskoj riječi i djelu Marka Marulića poznati kao Marulovi
dani. Tog je datuma Marulić 1501. godine završio pisanje Judite. Manifestaciju
čine Festival hrvatske drame i autorskog kazališta
te znanstveni, književni i
nakladnički program. Toj
su se manifestaciji pridružili i učenici 8. razreda naše
škole koji su zajedno sa
svojom učiteljicom hrvatskog jezika Anom Kranjčec
napravili plakat „Marulovi
dani“.
Antonio Habjanec, 8.r

Obilježavanje 11. svibnj
- Majčinog dana
Majčin dan već se desetljećima slavi i obilježava svake
godine druge nedjelje u svibnju.
Iako je u prošlosti ovaj blagdan
imao velik značaj za emancipiranje i poboljšanje položaja žena
u društvu, Dan majki se u novije
vrijeme svodi na darivanje i ugađanje majkama i bakama. Tako
su ove godine učenici 1.razreda
sa svojom razrednicom Davorkom
Krklec i vjeroučiteljem Danijelom
Mežnarićem izrađivali su poklone i
diplome za svoje mame prigodom
Majčinog dana. Zasigurno je svaka
mama bila vesela primivši simbolične poklone, a posebno Diplomu
za najbolju mamu.

Priprema i uređuje: Erika Tušek Vrhovec

Nagrađeni najbolji ambasadori naše škole

Ravnateljica škole Ljerka Malogorski Dragoslavić 15.svibnja 2014.
Nagradila je učenike koji su uspješno predstavljali našu školu na
Županijskim natjecanjima u znanju.
Nagrade u obliku vrijednih knjiga, koje će im koristiti u daljnjem
školovanju primili su Ivana Janžek, 8.r (Žup.natjecanje iz povijesti i Žup.
natjecanje iz njemačkog jezika), Ivana Galović, 8.r (Žup. natjecanje iz
njemačkog jezika), Jurica Klasić, 8. r (Žup. natjecanje iz informatike),
Antonio Habjanec, 8.r (Žup. natjecanje iz informatike) i Nikola Klasić, 8.r
(Žup.natjecanje iz informatike i Žup. natjecanju iz fizike). Ravnateljica
Ljerka Malogorski Dragoslavić zaželjela im je upis u željena usmjerenja
te uspjeh u daljnjem školovanju uz želju da ne zaborave osnovnu školu
u kojoj su stekli temeljna znanja. (etv)

Obilježavanje Spomendana na Zrinske i Frankopane
Osnovne su i srednje škole u Republici Hrvatskoj dana
30. travnja 2014. godine obilježile Spomendan na Zrinske
i Frankopane.Spomendan se,
odlukom Hrvatskog sabora,
obilježava 30. travnja svake
godine. I mi smo se, na satu

povijesti u 7.razredu, prisjetili
što smo naučili o ovoj dvojici
domoljuba. Detaljnije o Zrinskim i Frankopanima možete
pročitati na našoj mrežnoj
stranici. Domagoj Artić, David
Gašparić, 7.r.

Osmaši na kraju osnovnoškolskog
obrazovanja....
Još malo i kraj je nastavne godine...
Učenicima 8. razreda je to ujedno i posljednja godina školovanja u našoj školi. Između lijepih radova u posljednjoj
školskoj zadaćnici, odabrali smo jedan
odličan osvrt učenice Ivane Galović, koji
možete pročitati u nastavku.

Uspomene
Bili smo zajedno u svemu, bili smo cjelina,
18 tijela, jedna duša.
Svađali smo se, smijali, tukli, pjevali, ljutili
jedni na druge, zaljubljivali.
Za par će tjedana svemu tome doći kraj.
No osmijeh i dalje krasi naša lica.

Pitate se zašto?
Zato jer smo to mi, osmaši 2013./2014.
godine, koji ne znaju za strah ili tugu, koji
ruše granice normale i žive za zabavu.
Ivana Galović, 8.r.

8. razred
OŠ Gornje Jesenje,
školska godina
2013./2014., razrednica
Lidija Vinski-Fruk
Artić Matija,
Cvrtila Ana-Marija,
Cvrtila Marina,
Draganić Ines,
Galović Ivana,
Habjanec Antonio,
Janžek Ivana,
edvaj Mario,
Klasić Jurica,
Klasić Neven,
Klasić Nikola,
Kranjčec Kristijan,
Kučko Silvija,
Maligec Silvio,
Pek Patricija,
Ranogajec Tomislav,
Sitar Lovro,
Šoštarić Gabrijela
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Književni susret

Dana 28.04.2014.g. u prostorima školske knjižnice održan je
književni susret s književnicom Jasminkom Tihi–Stepanić. Našoj
gošći na početku ovog susreta iskazana je dobrodošlica od strane učenika i učiteljice i knjižničarke Ane Kranjčec. Književnica
Jasminka Tihi–Stepanić je učenicima 5. – 8.r. predstavila svoje
nove knjige s vrlo zanimljivim naslovima: ¨Imaš fejs?¨ i ¨Bacit
ću ti kompjutor kroz prozor¨. Svojim govorom uspjela je zainteresirati prisutne učenike koji su joj postavljali mnoga pitanja u
vezi napisanih knjiga. Gospođa Jasminka je spremno odgovarala
na sva postavljena pitanja, a učenicima je ispričala i pojedinosti
iz svog privatnog života te kako je to biti učiteljica i predavati hrvatski jezik. Prisutnima je otkrila kako su joj upravo njezini učenici i njezin sin bili inspiracija za nastanak ovih knjiga.
Roman¨Imaš fejs?¨ dobitnik je književne nagrade Mato Lovrak
te se nadamo da će i ostale njezine knjige postići isto tako veliki
uspjeh. Susret je odlično prošao, a književnica je mnoge zainteresirala i potaknula da pročitaju njezine knjige. Ivana Janžek i
Antonio Habjanec, 8.r.

Sa terenske
nastave u NP Plitvička
jezera i Zagreb
U petak 16.05.2014. učenici predmetne nastave bili su na terenskoj
nastavi u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Iako je prilično kišilo, svi
su se naoružali kišobranima i kabanicama te su bili spremni za obilazak.
Naši učenici nisu odustajali i bilo im je prilično zabavno šetati parkom
i voziti se brodićem po jezerima. Učenici su se vratili kućama u kasnim
popodnevnim satima prepuni novih saznanja i iskustava.
Istog dana učenici razredne nastave sa svojim učiteljicama u sklopu
terenske nastave posjetili su Zagreb. Nažalost i oni nisu imali sreće s
vremenom, pa su tako umjesto šetnje Maksimirom, posjetili kino predstavu Rio 2 u Cinestaru Arena Zagreb. Silvija Kučko, 8.r

Članovi likovne
grupe u akciji

Dana 20.05.2014.
na djelu smo ulovili
članove likovne
skupine, koji pod
vodstvom učiteljice
likovne kulture
Mateje Vincelj
oslikavaju školske
zidove. Što će to
krasiti naše zidove,
moći ćete vidjeti u
slijedećem broju.

Uz 22.04. Dan planeta
Zemlja

Dan planeta Zemlja učenici naše škole obilježili su predavanjima na tu temu, uređivanjem svojih učionica, hodnika škole kao i izradi plakata tim povodom. Posebno su se istaknuli
članovi ekološke skupine 4. razreda, koje smo zatekli prilikom
ukrašavanja razrednog panoa sa radovima o “Zelenoj Zemlji”.

Projekt učenika 8.razreda - Anoreksija i
bulimija

U sklopu modula Zdravstvenog odgoja učenici 8. razreda
napravili su projekt na temu Anoreksija i bulimija uz korelaciju
nastave biologije, informatike i sata razrednog odjela tijekom
mjeseca travnja.
Pa da kao prvo ukratko pojasnimo osnovne pojmove iz naslova projekta anoreksija i bulimija.
Anoreksija je poremećaj u prehrani kod kojeg se osoba
izgladnjuje kako bi bila mršavija te jede što je manje moguće
kako bi izgubila na težini.
Bulimija je poremećaj u prehrani kod kojeg osoba pojede veliku količinu hrane, a zatim je se rješava izazivanjem povraćanja
ili uzimanjem sredstva koja ju tjeraju na nuždu.
Učenici su imali zadatak istraživati razloge zbog kojih nastaju anoreksija i bulimija, posljedice koje one izazivaju te o iskustvima s njima. Nakon što su prikupili sve potrebne podatke,
napravili su tri plakata te ih izložili u holu škole.
Svi su se složili da je bilo zanimljivo istraživati o problemima
koji muče većinu njihovih vršnjaka, kako mladića tako i djevojaka. Nadaju se da nikada neće pasti u taj ponor bez dna. Anamarija Cvrtila i Ivana Galović, 8. r.

U tijeku su pripreme za završnu školsku
svečanost...

Ovih dana u školi je
zabavno na satovima
izvannastavnih
aktivnosti razredne
nastave. Uvježbavaju
se plesne točke za
završnu školsku
svečanost. Zasad
objavljujemo samo
jednu fotku. Međutim,
kakva je atmosfera
na probama, možete
vidjeti u fotogaleriji na
našoj mrežnoj stranici.
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Novi uspjesi mlade
dizajnerice
Monika Hršak, mlada dizajnerica iz Orehovca
Radobojskog proglašena je najboljom studenticom
prestižnog talijanskog učilišta za modu i dizajn
Callegari. Renomirani žiri koji su činili poznati domaći modni djelatnici Ivan Tandarić i Aleksandar
Šekuljica iz ELFS-a te
Ivan Alduk i Ivan Friščić
njezin je rad proglasio
najboljim, a naglasili su
kako to nije bilo nimalo jednostavno te da je
konkurencija bila stvarno žestoka. Ova nagrada je Moniki došla kao
priznanje za njen dosadašnji rad te ju je osim
toga svrstalo u red najperspektivnijih mladih
dizajnerica u Hrvatskoj.
Zbog toga smo u ovom
broju napravili kratki
intervju u vezi novih
uspjeha.
R-J list: Monika,
prvo čestitamo na ovom
uspjehu. Što nam možeš reći o školovanju na
učilištu Callegari?
Monika: Zahvaljujem se na čestitkama i moram
reći da mi posebno godi pažnja koju mi pridaje list
iz moje općine. Što se tiče mojeg školovanja, ono je
trajalo godinu dana u kojih sam naučila jako puno
novih stvari o dizajnu, modi i tekstilnoj industriji
uopće. Prije svega, prošla sam cijeli proces od same
inspiracije odnosno ideje pretočene u crtež do finalnog proizvoda – odjevnog predmeta. Smatram
da sam kroz ovo školovanje definirala i smjer svog
modnog izričaja kojeg se u budućnosti želim držati.
R-J list: Gdje se vidiš u budućnosti, kakvi su ti
planovi, pošto znamo da je svijet mode jedan jako
širok pojam?
Monika: Prije svega se želim etablirati kao modna dizajnerica koja će od svog rada moći živjeti bez
roditeljske pomoći. To znači da ću započeti sa suradnjom sa nekom od postojećih modnih kuća kojima ću za početak moći prodati neke od svojih kreacija, a poslije tko zna, možda se i trajno zaposlim
kod njih. No, moja je najveća želja krenuti sa razvojem vlastite marke koja će u punom smislu značiti
moje ostvarenje. No, svjesna sam zahtjevnosti cilja
koji sam pred sebe postavila i znam da je to posao
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koji nijedna osoba na svijetu ne može sama odrađivati već je za to potreban tim ljudi, od dizajna,
marketinga i distribucije te proizvodnje koje treba
pokriti.
R-J list: Vratimo se nekoliko dana unatrag, krajem svibnja sudjelovala si na modnoj reviji u Splitu.
Što nam možeš ispričati o tome?
Monika: Da, bilo je to još jedno jako dobro iskustvo za mene i prilika za učenje procesa koji se odvijaju u modnoj industriji. Modna revija se održala
povodom završetka našeg školovanja i 20. obljetnice rada učilišta u Hrvatskoj. Svi polaznici
su sudjelovali na njoj. Ja
sam odlučila malo iskočiti iz uobičajne rutine
te sam se jedina odlučila za reviju pripremiti
kupaće kostime. Moram
priznati da sam se zaista
namučila jer sam po prvi
put sve morala odraditi samostalno, a jedini
dio koji sam mogla dati
nekom drugome da ga
obavi jest šivanje. Na
kraju je sve ispalo i bolje
nego što sam očekivala,
posebno reakcije ljudi
kojima se iznimno svidio moj dizajn. Nakon
revije sam dobila nekoliko punuda za suradnju koje još moram razmotriti. Ovim putem želim
iskoristiti priliku da se zahvalim Općini Radoboj i
načelniku Anđelku Topolovcu na financijskoj pomoći koju su mi pružili i bez kojih mislim da ne bih
uspjela na ovaj način sudjelovati na reviji.
Monika, želimo ti puno uspjeha i obećavamo da
ćemo i dalje pratiti tvoj rad!

Monika je nedavno predstavila svoje prve kreacije kupaćih kostima

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 680 GODINA ŽUPE
PRESVETOG TROJSTVA RADOBOJ
(08.-15.LIPNJA 2014. GODINE)
NEDJELJA-08.06.2014.

- 7.30 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva
- 9.00 sati - Misa u Lepajcima
- 10.00 sati - Prigodni program, prostor kod župne crkve
- izložbeno prodajni štand školske zadruge „Radobojski guci i trpuci“
- nastup udruge „Radobojska kubura“
- recital kajkavske poezije, gđa. Verica Grgac iz Bistre
- 11.00 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva

PONEDJELJAK-09.06.2014.

- 19.00 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva uz prigodni program
- tema Mise: Obraćenje srca kao proces našeg osobnog rasta
- orguljaški koncert - nastup studenata Glazbene akademije
- nastup zbora „Vrijeskice“ OŠ „Side Košutić“
- susret misionara sa svim vjernicima: Kršćanska otajstva u funkciji izgrađivanja zajednice

UTORAK-10.06.2014.

- 19.00 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva uz prigodni program
- tema Mise: pomirenje s Bogom
- nastup 2 sastava mladih izvođača moderne duhovne glazbe iz Zaprešića
- susret misionara s roditeljima i starijima : Živimo li samo za se?

SRIJEDA-11.06.2014.

- 17.00 sati – literarno - likovna radionica sa tematikom 680 godina župe Radoboj, OŠ SideKošutić
- otvorenje izložbe dječjih radova u prostorima OŠ „Side Košutić“
- 19.00 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva uz prigodni program
- tema Mise: Obitelj kao crkva
- susret misionara s djecom

ČETVRTAK-12.06.2014.

- 12.30 sati - Kazališna predstava “Ispeci pa reci“ kazališta slijepih i slabovidnih „Novi život“ iz
Zagreba, OŠ Side Košutić Radoboj
- 19.00 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva uz prigodni program
- tema Mise: Euharistija - vrhunac kršćanskog života
- susret misionara s mladima: biti kršćanin - biti suvremen

PETAK-13.06.2014.

- 9.00 sati - Mise u Lepajcima i Radoboju za stare i bolesne
- misionari će nakon mise obići starije i bolesne
- 19.00 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva uz nastup Zbora liječnika Hrvatske iz Zagreba
- u programu će sa recitacijama sudjelovati i učenici OŠ „Side Košutić“

SUBOTA-14.06.2014.

- 10.00 sati - sportsko - kulturno - gastronomski dan - igralište NK RADOBOJ
- završni turnir prvopričesnika Zagrebačke nadbiskupije
- susret udruga iz susjednih općina i grada Krapine
- natjecanje u kuhanju kotlovine
- sportske aktivnosti
- 19.00 sati Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva

NEDJELJA-15.06.2014.

- 8.00 sati - Misa u Lepajcima
- 11.00 sati - Misa u župnoj crkvi Presvetog Trojstva uz prigodni program
- mimohod udruga iz općine Radoboj

Cijeli tjedan će pod vodstvom franjevaca Kapucina iz Varaždina trajati velike pučke misije.

