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Središnji događaj mjeseca kolovoza u Radoboju blagdan Velike Gospe

Na središnje misno slavlje kod kapele Majke Božje Lurdske vjernici, među kojima su
bili i brojni članovi udruga građana krenuli su u povorci od Župnog dvora u Radoboju

Svečanost u Jesenju bila je kod obitelji Polančec, a u Radoboju kod obitelji Čerpes

Vinogradari uz blagdan svetog Bartola podigli
klopoce kako bi zaštitili grožđe od ptica
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Muzej Radboa pred otvaranjem
Na zahtjev Općine Radoboj
stručno povjerenstvo Hrvatskog muzejskog vijeća boravilo je
21. srpnja 2016. u Radoboju i
analiziralo postoje li svi zakonski uvjeti za otvaranje Muzeja
Radboa. Nakon razgledavanja
postave muzeja i utvrđivanja
postoje li svi zakonski uvjeti
za početak rada ove kulturne
ustanove od povjerenstva
u sastavu: Dragan Bukovec,
muzejski savjetnik, Hrvatskog
prirodoslovnog muzeja, Spomenka Težak, muzejska savjetnica Gradskog muzeja Varaždin i Eva Brunović, načelnica
sektora za izvedbenu, likovnu,
muzejsku i arhivsku djelatnost
Ministarstva kulture izdati će
rješenje na temelju kojeg će
se radobojski muzej moći reg-

Stručno povjerenstvo u prostoru Muzeja Radboa

istrirati i obaviti sve ostale potrebne radnje za otvaranje.
Općina Radoboj još je 2009.
godine odlučila sanirati staru

školsku zgradu za potrebe kulturne djelatnosti među kojima
je i muzej. Poznato je kako je
radobojsko područje bogato

kulturnim vrijednostima, a po
nekima je poznato u gotovo
cijelom svijetu. Kako bi se ta
pogodnost iskoristila za još
veću promociju Radoboja i stvorili novi uvjeti za turistički
razvoj otvara se nova kulturna
institucija koja će čuvati kulturno povijesne vrijednosti ovog
kraja.
U suradnji sa stručnjacima,
prije svega Vlastom Krklec,
muzejskom savjetnicom radobojskih korijena i arheologom Davorom Špoljarom
u sastav muzeja uvršteni su
vrijedni kulturni eksponati
pronađeni na ovom području,
a multimedijskim sadržajima
na suvremeni se način posjetiteljima prikazuju kulturne i
prirodne vrijednosti.

Niz projekata spremno Proradila i druga
za realizaciju
Podnoseći izvještaj Općinskom
vijeću o svom radu za razdoblje
siječanj - lipanj 2016. godine,
načelnik Anđelko Topolovec osvrnuo se na problem ostvarivanja planiranih prihoda općinskog
proračuna. Dok se izvorni prihodi ostvaruju prema planu oni u
vidu pomoći iz državnih i županijskih izvora su debelo podbacili,
manji su za čak 73,9% u odnosu
na isto razdoblje prošle godine.
Aktivnosti Općine usmjerene su
stoga u prvom polugodištu ove
godine uglavnom na pripremu
dokumenata za projekte koji bi
tek trebali doći na red za realizaciju. Izrađena je tako projektna dokumentacija i ishođena
građevinska dozvola za rekonstrukciju lovačkog doma, za
izgradnju vatrogasnog doma
u Jazvinama, pripremljeni su
glavni projekti za rekonstrukciju 13,6 km nerazvrstanih cesta,
koje su provedene kroz katastar
i zemljišne knjige, u suradnji sa
Župom Presvetog Trojstva Radoboj, Nadbiskupskim duhovnih
stolom i Županijskom upravom
za ceste započele su aktivnosti
oko uređenja prometne infrastrukture oko Župne crkve, a
s privatnim je poduzetnikom
dogovorena izgradnja dječjeg
vrtića u Radoboju. Pored toga

je pripremljena dokumentacija
i dobivena građevinska dozvola za rekonstrukciju stare kuće
u središtu Radoboja, gdje bi
ubuduće trebala biti „Hiža zagorskih štrukli“, završena je
izgradnja trafostanice i elektro
mreže prema naselju Malogorski i završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrade Kulturno
- sportskog doma Radoboj. To su
samo neki od najznačajnijih projekata, čija realizacija je dovršena ili tek čeka početak radova,
što ovisi o priljevu financijskih
sredstava iz državnih, županijskih i europskih fondova.
Uz sve to iz Općine su u prošlom razdoblju otišli zahtjevi za
odgovarajuće adrese za sanaciju
klizišta Topolovci - Vidovići, za
javnu punionicu električnih vozila, za organizaciju Dana otvorenih
vrata Muzeja Radboa, za nabavu
priključne opreme za komunalni
traktor, te za postavljanje novih
sadržaja na planinarsko - poučnoj
stazi „Putevima orhideja“.
Građanima i udrugama pružane
su odgovarajuće pomoći, što je i
rezultiralo dobivanjem sredstava
za realizaciju njihovih programa.
Općinski vijećnici su Izvještaj
načelnika primili na znanje, jer
se prema Poslovniku o njemu ne
glasa.

sunčana elektrana
u Radoboju

U Radoboju je dovršen još
jedan u nizu projekata koji
Općinu svrstava visoko na
ljestvici primjene energetske
učinkovitosti, zaštite okoliša
i očuvanja održivog razvoja.
Realiziran je, naime, projekt
“Fotonaponski sustav Zavičajna zbirka”. Nakon obnove
većine zgrada koje su u vlasništvu Općine Radoboj na
krovu zgrade Zavičajne zbirke
instalirana je sunčana elektrana snage 5,5 kW i nakon
mjerenja i pokusnog rada 13.
srpnja dobila je dozvolu za
rad i trajni pogon, te je priključena u distribucijsku mrežu
i tako službeno puštena u
rad. Nakon sunčane elektrane

na krovu obnovljene upravne
zgrade Općine ovo je druga
sunčana elektrana koju je instalirala Općina Radoboj. Zgrada Zavičajne zbirke u kojoj se
nalazi između ostalog i Muzej
Radboa energetski je obnovljena unatrag nekoliko godina,
napravljena je toplinska ovojnica, montirana nova stolarija,
obnovljeno krovište i instaliran je moderan sustav grijanja, dizalica topline. Na južnoj
strani krovišta instalirana su
22 fotonaponska modula, pa
je tako sama zgrada postala
energetski neovisna. Vrijednost investicije na postavljanju sunčane elektrane iznosi
101.000 kuna.
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Rashodi smanjeni za
milijun kuna
Na 21. sjednici Općinskog vijeća u Radoboju pored ostalog
donijeta je Odluka o prvoj ovogodišnjoj izmjeni općinskog
proračuna. Za prvih šest mjeseci 2016. godine prihodi općine
ostvareni su sa svega 24,4% od
planiranih pa iznose 2.860.516
kuna što je za 19,9% manje
nego što je bilo ostvareno u
istom razdoblju 2015. godine.
Najveći pad ukupnog iznosa
prihoda zabilježen je na stavci
«Pomoći od ostalih subjekata
unutar opće države», a odnose
se na pomoći iz državne i
županijske blagajne. Ti su prihodi u odnosu na 2015. godinu
smanjeni za 73,9% ili čak 80,3%
u odnosu na 2014. godinu.
Zbog toga je Općina Radoboj
morala odustati od nekih
programa investiranja, jer se
računalo sa sredstvima pojedinih fondova i ministarstava, a
to se u prvom polugodištu ove
godine nije ostvarilo. Tako prema izmjeni proračuna prihodi
sada iznose 11.730.000 kuna,
a rashodi 10.704.000 kuna, razlika u iznosu od 1.025.000 kuna
namijenjena je za pokriće manjka u proračunu 2015. godine.
Što se tiče financijskog dijela općinski su vijećnici prihvatili odluku o korištenju

namjenskih sredstava Fonda
za razvoj brdsko-planinskih
područja, a odnose se na financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za
Općinu Radoboj. Tako će se
243.750 kuna upotrijebiti za
izradu glavnog projekta nerazvrstanih cesta na području
Općine, te 247.500 za izradu
projektne dokumentacije za
rekonstrukciju bivšeg lovačkog
doma kod zaselka Crneki.
Za stanovništvo su važne i dvije
odluke koje se odnose na upravljanje grobljem. Prvom se
utvrđuje pravo na ukop gdje
se precizira da pravo na ukop
na mjesnom groblju Radoboj
imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište
na području Općine Radoboj.
Pravo na ukop imaju i osobe
koje nemaju prebivalište na
području Općine Radoboj,
ako su kupnjom ili ustupom
od trećih osoba stekli pravo
na korištenje grobnog mjesta.
Izmjenom odluke određuje se
i mogućnost korištenja grobnih
mjesta. Tu će mogućnost imati
samo osobe s prebivalištem na
području Općine Radoboj. Isto
se odnosi i na grobnice za koje
će trebati platiti 30.000 kuna
naknade.

Saniranje oštećenja na
nerazvrstanim cestama

Brdovita područja i slojevita
tla koja se protežu cijelim područjem općine Jesenje, a i vremenske neprilike kada u samo
nekoliko minuta padnu velike
količine oborina, sve više uzrokuju nastajanje novih klizišta
i oštećenja na nerazvrstanim
cestama. Jedno od većih
oštećenja nastalo je na nerazvrstanoj cesti koja vodi prema

zaselcima Cvrtili i Jarčani gdje
je na više mjesta došlo do klizanja i ulegnuća trupa ceste.
U protekloj godini jedan dio
nastalih oštećenja je saniran,
ali su se pojavila nova tako da
je u proteklim danima izvršena
sanacija novonastalih oštećenja
izmjenom podložnog materijala te je izvršeno asfaltiranje
nastalih oštećenja.
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Općina Radoboj opet
među najboljima
Kada neka od državnih institucija općinu svrsta među osam
najboljih od ukupno 428 ocjenjivanih onda zaista ima razloga
za zadovoljstvo. Upravo tom
činjenicom može se pohvaliti Općina Radoboj. Institut za
javne financije iz godine u godinu analizira kako županije, gradovi i općine svoje stanovništvo
obavještavaju o ključnim financijskim dokumentima koje
donose i na koji ih način objavljuju. Početkom srpnja 2016.
godine u Zagrebu, Institut je
objavio rezultate istraživanja
proračunske transparentnosti
i odao priznanje najboljima.
Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, od toga 428
općina. Nakon sagledavanja koliko je financijskih dokumenata

objavljeno i tako građanima
omogućen uvid u trošenje proračunskih sredstava pojedine
županije, gradovi i općine ocjenjivani su s ocjenama od 0 do
5. Čistu peticu dobilo je samo
osam općina, a među njima se
našla i Općina Radoboj, uz Sveti
Križ Začretje jedina iz Krapinsko-zagorske županije. Veliko je
to priznanje, kako općinskim
čelnicima tako i stručnim
službama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Radoboj.
Dodamo li tome i činjenicu da
se u Radobojsko-Jesejanskom
listu objavljuju opširni podaci o
prihodima i rashodima općinskog proračuna stanovništvo
Općine Radoboj može zaista
biti više nego zadovoljno informacijama o trošenju općinskih
sredstava. (vir)

Uređenje bankina
u Mrzljaku
Kroz godinu u općini Jesenje
provodi se veći broj manjih
komunalnih akcija na uređenju
cesta, putova kanalizacije i sl.
Jedna od takvih u proteklom je
periodu izvedena na općinskoj
cesti koja vodi u zaselak Zagoršaki u predjelu Mrzljak gdje
je zbog izrazito strmog terena

bila u potpunosti zarušena
bankina i zatrpani propusti
kroz cestu. Kako bi se spriječila veća oštećenja ceste i povećala sigurnost prometa otklonjena je zemlja sa ceste te su
pročišćeni propusti kako bi se
kanalizirala voda koja je stajala na cesti prilikom padalina.
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U nedjelju 11. rujna 2016. ponovno ćemo birati zastupnike u Hrvatski sabor

Novi izbori
Manje od godinu dana prošlo
je od posljednjih izbora za Hrvatski sabor, održani su 8. studenoga 2015., a ponovno ćemo
na birališta u nedjelju 11. rujna
ove godine. Raspisani su, dakle,
prijevremeni izbori, jer “brak”
između Domoljubne koalicije
predvođene HDZ-om i Mosta

nije trajao ni godinu dana. Vladi
na čijem je čelu bio nestranački Tihomir Orešković izglasano
je nepovjerenje, raspušten je
potom Hrvatski sabor da bi na
temelju Ustava, Predsjednica
Republike Hrvatske raspisala izbore za 11. rujna 2016. godine.
Političke stranke, koalicije i ne-

zavisni kandidati predali su u
skladu sa zakonskim odredbama u određenom roku kandidacijske liste, a Državno izborno povjerenstvo 15. kolovoza
objavilo je liste pravovaljanih
kandidatura. Počela je izborna
promidžba koja će trajati do
24 sata, 9. rujna, jer je subota
10. rujna dan izborne šutnje,
a u nedjelju od 7 do 19 sati birači će odlučivati tko će u novi
saziv Sabora, a samim tim i

tko će sastaviti buduću Vladu
i voditi državu četiri godine u
zakonskom roku ili će možda
opet “ljubav” među onima koji
će imati većinu prestati ranije i
opet ćemo na izbore.
U trećoj izbornoj jedinici koja
obuhvaća birače s područja
Krapinsko - zagorske, Varaždinske i Međimurske županije
pravovaljano je 17 izbornih
listi, što je jedna više nego na
prošlim izborima.

Tko ima šansu uči u Sabor?

Žarko Tušek, prvi na listi HDZ-a

Nakon izbora za Hrvatski sabor, koji su održani 8. studenoga
2015. godine iz treće izborne jedine izabrana su 4 člana HNS-a, 3
iz SDP-a, 3 iz HDZ-a, te po 1 iz Laburista, Mosta, Hrasta i Narodne
stranke - reformista. Dakle dvije
velike koalicije SDP-ova i HDZova ukupno su osvojile 12 mjesta
i to koalicija Hrvatska raste 8, a
Domoljubna 4, dok su od manjih
stranka po jedan mandat osvojili
Most i Reformisti.
U odnosu na te izbore sada dolazi
do određenih promjena iz koalicije koju predvodi SDP otpali su
Laburisti i Zagorska stranka, a
došla je Hrvatska seljačka stran-

Siniša Hajdaš Dončić prvi na listi SDP-a

ka. Narodna stranka - reformisti
na prošlim je izborima išla samostalno, a sada je zajedno sa
koalicijom Milana Bandića, dok
Hrvatska stranka prava - Ante
Starčević sada ide samostalno, a
na prošlim je izborima bila u koaliciji sa Hrvatskom demokratskom
zajednicom, koja ovaj put ima
svoju samostalnu listu.
Prvi na 5 od 17 lista su kandidati
iz Krapinsko - zagorske županije i
to: Siniša Hajdaš Dončić iz Zaboka predvodi koaliciju SDP-a, prvi
na listi HDZ-a je Žarko Tušek iz
Krapine, a na prvom mjestu koalicijske liste koju predvodi HSP-AS
je Stjepan Ranogajec iz Mokrica,

Tomislav Končevski, prvi na listi Laburista

Stjepan Ranogajec, predvodi listu HSP-AS

Tomislav Končevski iz Zaboka,
prvi je na listi Laburista - stranke
rada, dok je prvi na listi Zagorske
stranke Miljenko Jerneić iz Zaboka.
To što su prvi na listama još uvijek
ne znači da će svi oni biti izabrani,
jer treba dobiti najmanje 5 posto
od ukupnog broja birača koji će
izaći na izbore. Sigurni za sada
mogu biti Siniša Hajdaš Dončić
i Žarko Tušek. Tko bi još od Zagoraca mogao dobiti saborski
mandat? Marija Puh, HNS-ovka iz
Krapine je 6. na listi SDP-a, Stanko
Belina iz Zaboka je također 7., ali
na listi HDZ. Tu su zatim Marko
Vešligaj iz Pregrade 7. na SDP-

Miljenko Jerneić, prvi na listi Zagorske stranke

ovoj listi i također 7. Mirko Krznar
iz Konjščine sa liste HDZ-a.
Općina Radoboj za razliku od
prošla dva izborna ciklusa, kada
je jedno vrijeme imala dva mandata u Hrvatskom saboru ovaj
put nema kandidata koji žive
na njenom području, ali su dva
Radobojčana ipak na listama.
Stjepan Ranogajec, rođen u Radoboju, a živi u Mokricama prvi
je na listi koalicije HSP-AS, dok
je Stjepan Cerovečki, rođen u
Jazvinama, a živi u Lepoglavi 3.
na listi Zagorske stranke. Može
se dakle dogoditi da radobojski
korijeni ipak budu i u idućem
sazivu Sabora.

Marija Puh, dosadašnja, a
najvjerojatnije i buduća zastupnica

5

Radobojsko-Jesejanski list br. 85 / Godina IX. / 1. rujna 2016.

PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

Može se glasati i za pojedinca Tko je sve kandidiran?
Na izborima krajem prošle godine
uvedena je mogućnost glasanja za
izbornu listu, ali i za jednog kandidata s bilo koje liste. Ta mogućnost
ostaje i na ovim predstojećim izborima. Evo o čemu se radi. Na biračkim
mjestima svaki će birač dobiti poveću listu na kojoj će biti navedene
sve stranke, koalicije i nezavisni
kandidati sa svim imenima predloženih kandidata. Svaki pojedinac
imati će nekoliko mogućnosti glasovanja. Prva je zaokruživanje rednog
broja ispred kandidacijske liste za
koju će se opredijeliti. Druga je mogućnost da potom zaokruži redni
broj ispred jednog od 14 kandidata
sa te liste. Kandidati koji će na taj
način dobiti više od 10% birača koji
su glasali za njegovu listu imat će

šansu da bude izabran u Sabor bez
obzira na kojem se mjestu liste nalazi. Na prošlim je izborima tako u III.
Izbornoj jedini kandidat koji je bio
na posljednjem 14. mjestu liste dobio najviše glasova i izabran je iako
je s te liste u Sabor ušlo 9 kandidata.
Sljedeća mogućnost pred biračima
je da zaokruže samo redni broj ispred liste koja im je najprihvatljivija
ili da zaokruže jedan redni broj ispred imena jednog od kandidata sa
bilo koje liste. U tom će se slučaju
smatrati da je birač glasao i za listu
na kojoj je odabrani pojedinac unatoč tome što redni broj ispred liste
nije zaokružen. I posljednja mogućnost je da se ne glasa za nikoga
ili za više listi i kandidata, pa će u
tom slučaju glas biti nevažeći.

Na području Općine Jesenje povodom
održavanja izvanrednih izbora
zastupnika u Hrvatski sabor
određena su biračka mjesta:
U nedjelju 11. rujna 2016. održati će se prijevremeni parlamentarni izbori. Biračka će mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati, a birači s područja Općine Jesenje glasat će na slijedećim
mjestima:
1. Biračko mjesto broj 1 u GORNJEM JESENJU 103, Dom kulture u Gornjem Jesenju,na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Gornjem Jesenju,
2. Biračko mjesto broj 2 u DONJEM JESENJU
bb, Društveni dom u Donjem Jesenju, na kojem
će glasovati birači s prebivalištem u Donjem
Jesenju,
3. Biračko mjesto broj 3 u CERJU JESENJSKOM 4, kuća Smiljanec Branke, na kojem će
glasovati birači s prebivalištem u Cerju Jesenjskom,
4. Biračko mjesto broj 4 u LUŽANIMA ZAGORSKIM 44 a, kuća Bukvić Dragutina, na kojem
će glasovati birači s prebivalištem u Lužanima
Zagorskim,
5. biračko mjesto broj 5 u BRDU JESENJSKOM 16, kuća Ranogajec Ivana, na kojem će
glasovati birači s prebivalištem u Brdu Jesenjskom.
Birači su dužni na biralište doći sa osobnom
iskaznicom ili drugim važećim dokumentom na
temelju kojeg se može utvrditi njihov identitet.

Na sedamnaest kandidacijskih listi u trećoj izbornoj
jedinici među 238 kandidata ima 90 žena što je nešto više od 37 posto što je
manje od zakonskog minimuma od 40%. Pojedinačne
liste se jako razlikuju kada
se radi o zastupljenosti
žena, tako se na listama
Autohtone Hrvatske strane
prava i Hrvatske stranke
prava nalazi tek po jedna
kandidatkinja, dok ih na
listi Laburista ima sedam.
Uz navedene, sve liste osim
Hrvatske stranke prava AS i
Živog zida imaju potreban
broj predstavnica ljepšeg
spola i to po šest od ukup-

no 14 kandidata. Među ukupnim brojem kandidata za
14 zastupnika u Hrvatskom
saboru ima ih čak 49 koji ne
žive na području Krapinsko
- zagorske, Varaždinske ili
Međimurske županije, dok
ih je 31 iz Krapinsko - zagorske županije što je za
7 manje nego što ih je bilo
na izborima krajem prošle
godine. Nikoga na svojoj
listi iz Krapinsko - zagorske županije nema čak 8
stranaka ili nezavisnih lista
dok ih najviše imaju Zagorska stranka 9 i Laburisti
6. Najmlađi kandidat ima
20, a najstariji i to žena 83
godine.

Na području Općine Radoboj povodom
održavanja izvanrednih izbora
zastupnika u Hrvatski sabor
određena su biračka mjesta:
U nedjelju 11. rujna 2016. održati će se prijevremeni parlamentarni izbori.
Biračka će mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati, a birači s područja Općine
Radoboj glasat će na slijedećim mjestima:
1. BIRAČKO MJESTO BR. 1 GORJANI SUTINSKI, nalazit će se u kući IVANA
DRAGANIĆA, Gorjani Sutinski br. 37, a na njemu će glasati birači s prebivalištem u Gorjanima Sutinskim.
2. BIRAČKO MJESTO BR. 2 GORNJA ŠEMNICA, prostor Područne škole
Gornja Šemnica, glasuju birači s prebivalištem na području Gornje Šemnice.
3. BIRAČKO MJESTO BR. 3 BREGI RADOBOJSKI, prostor Stare hiže, Bregi
Radobojski, a tu glasuju birači s područja Brega Radobojskih i Kraljevca
Radobojskog.
4. BIRAČKO MJESTO BR. 4 KRALJAVEC ŠEMNIČKI, kuća ZDRAVKA MLAKARA, Kraljevec Šemnički br. 4 glasuju birači s područja Kraljevca Šemničkog.
5. BIRAČKO MJESTO BR. 5 JAZVINE, prostorije Područne škole Jazvine,
birači s područja Jazvina.
6. BIRAČKO MJESTO BR. 6 OREHOVEC RADOBOJSKI, prostorije Društvenog doma u Orehovcu Radobojskom, glasuju birači s prebivalištem na
području Orehovca Radobojskog.
7. BIRAČKO MJESTO BR. 7 STRAHINJE RADOBOJSKO, kuća DRAGICE FRUK,
tu glasuju birači s područja Strahinja Radobojskog.
8. BIRAČKO MJESTO BR. 8 RADOBOJ I , prostorije Zavičajne zbirke, glasuju birači koji prebivaju na kućnim brojevima Radoboj od 1 do 168.
9. BIRAČKO MJESTO BR. 9 RADOBOJ II, prostorije Osnovne škole, a tu glasuju birači s prebivalištem u Radoboju od kućnog broja 169 do 410.
Birači su dužni na biralište doći sa osobnom iskaznicom ili drugim važećim
dokumentom na temelju kojeg se može utvrditi njihov identitet.
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35. GODIŠNJICA MALE MATURE GENERACIJE 1972./1973. OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ

U školi nakon 35 godina
Nekadašnji učenici 8. a razreda Osnovne škole Side Košutić
Radoboj generacije 72./73. zajedno s razrednicom Ružmirom
Jambrek 9. srpnja 2016. okupili
su se nakon 35 godina ponovno u školskim klupama da bi se
prisjetili svojih osnovnoškolskih
dana.
Pružene ruke, radost susreta,
ponovno skupa. Mnogo životnih
puteva, obiteljskih i profesionalnih sudbina. O susretu nakon
35 godina njihova razrednica
Ružmira Jambrek kaže: „Godine
su učinile svoje, već su i sijede u
kosi, ali kao i nekad 10-godišnjaci ušli su zajedno u učionicu i
ispunili je pričom i smijehom.
Asocirane su uspomene, pričalo se o životnom putu, pale su i
prve pošalice.
Zatim se otišlo na groblje zapaliti svijeću za preminule prijatelje Zdravko Šemnički i Zlatko
Vuzem. Zajedničko se druženje

nastavilo u Lovačkoj kući na
Malogorskovom bregu, uz večeru, pjesmu, šalu i ples. Ugodno
druženje, kako i dolikuje obljetnici, trajalo je do jutarnjih sati.
Prošlo je 35 godina, ispunilo ih
se odabirom zanimanja, školovanjem, organizacijom života,
marljivim radom, školovanjem
djece... sada se raduju unucima.

Raduju se s pravom, bili su i ostali, vrijedni, pošteni, druželjubivi i veseli sinovi i kćeri našeg
Zagorja. Zahvala svima na njihovu doprinosu mjestu, općini,
domovini, a posebno župniku
Dragutinu Cerovečki idejnom
začetniku susreta.“ U vrijeme
internetskih društvenih mreža i
mobilnih telefona sve je manje

susreta nekadašnjih prijatelja,
poznanika čak i rođaka, jer se
gotovo svi kontakti svode na
SMS i druge mrežne poruke.
Hvale je stoga vrijedan svaki
pokušaj da se ljudi okupe, porazgovaraju, a ako je to prilika i
pozabave, a da moderna sredstva komuniciranja ostanu u drugom planu.

Turisti iz Dubaija na Stazi krapinskih neandertalaca
Krajem srpnja Stazu krapinskih neandertalaca u Donjem Jesenju posjetili su
turisti iz Dubaija. Nakon obilaska Muzeja u Krapini, za
šesteročlanu obitelj članovi
Udruge Jasen pripremili su
četverosatni program obilaska staze. U program je bio
uključen prolazak stazom
uz pomoć multimedijalnog
vodiča te održavanje radionice izrade neandertalskog koplja. Uz pomoć vodiča
prošli su stazom na kojoj je
uprizoreno 5 tema; Špilja,
Vatra, Oruđa, Lov i Prehrana
te su na zabavan i poučan
način upoznali svakodnevicu krapinskih neandertalaca.
Na turiste su poseban dojam
ostavili volonteri iz udruge
koji su obučeni u kostime
odglumili razne prizore života krapinskog neandertalca,
i izrada koplja za koja su skupljali prirodni materijal tijekom obilaska staze. Obitelj je
bila oduševljena izvedbom, a
agencija koja vodi obitelj najavila je organizaciju dolazaka novih grupa na Stazu.
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MJESNI ODBOR JAZVINE I OREHOVEC RADOBOJSKI I DALJE PREDNJAČI SVOJIM AKTIVNOSTIMA

Ljeto u znaku brojnih akcija
ZAVRŠENA NADSTREŠNICA

Zahvaljujući donaciji limarije, opšava i žljebova od tvrtke Mepro Jazvine, građani su uz
pomoć mjesnog odbora uz nabavu ostalog
potrebnog materijala sami postavili opšave
i žljebove sa cijevima za odvodnju. Time je
završena nadstrešnica. Ukoliko se pruži mogućnost, a postoje naznake za novu donaciju, postavit će se još snjegobrani i rasvjeta u
samoj nadstrešnici. Ako se to ne realizira ostat će kao obaveza za sljedeću godinu, kada
će se nabaviti stolovi i klupe za taj prostor.

PETI I ŠESTI OTKOS TRAVE

Prema ustaljenom rasporedu nastavljeno
je sa košnjom trave oko Društvenog doma
i raspela u Orehovcu i to peti odnosno šesti
put ove godine. Također je pokošena trava u
naselju Jazvine kod osnovne škole i igrališta,
u parku ispred doma u centru, kao i igralište
kod Mikši. Posebno treba naglasiti veliki
odaziv građana i članova DVD-e Jazvine.

zamjenom i popravkom oštećenih dijelova,
te bojanjem.
Na nogometnom igralištu povučene su crte
za mini nogomet, zamijenjena slomljena
sjedala i obojena kućica uz igralište.
Kako se radi o prostoru vezanom uz Područnu školu Jazvine, nikako ne možemo
biti zadovoljan odazivom roditelja djece
koji pohađaju tu školu, kao ni odazivom
svih onih dušobrižnika i velikih pobornika opstanka škole, kako se navodilo zbog
tradicije a posebno boljeg, ugodnijeg i sigurnijeg standarda učenika, kojih gotovo da
i nije bilo u akcijama uređenja, pa ispada da
su nažalost motivi zauzimanja za opstanak
škole bili sasvim drugi.
Posebno lijepo izgledaju igrala na dječjem
igralištu u Orehovcu Radobojskom, koja su
popravljena i obojena živim bojama, što je
poklon mještana svojim najmlađima.

UREĐENA IGRALIŠTA,
OBNOVLJEN ZDENAC

Uz lokalnu županijsku cestu Belinovo Prelčeci u dužini od 1500 metara odrađena je akcija kresanja granja i čišćenje zbog
veće prohodnosti i vidljivosti. Uz rad desetak građana akcija se održavala kroz dva
vikenda, korištenjem motornih pila, vinjaka,
sjekira i traktora kako bi se očistilo što više
u visinu. Sama akcija prethodila je obećanju
i planu županijskih cesta da će se ista dionica presvući novim slojem asfalta, pa je time
osiguran lakši i nesmetani rad postrojenja
na asfaltiranju.

ODRAĐENO JOŠ NEKOLIKO AKCIJA,
A AKTIVNOSTI SE NASTAVLJAJU

POSTAVLJANJE BETONSKIH CIJEVI
U ZASELKU DONJI ŠVALJKI

U Jazvinama je uređeno igralište za odbojku na pijesku, rastresen je i očišćen stari
pijesak, te stavljen novi kojeg je doniralo
poduzeće Jedinstvo Krapina, dok je uslugu
prijevoza donirao prijevoznik Vinko Erdelja.
Nabavkom drvene građe i metalnih nogara
i okova, boja, te ostalog potrebnog materijala sanirana su igrala na dječjem igralištu.
Nabavljen je cement i kameni materijal za
betonažu i osiguran rad stroja na iskopu
gdje su postavljena igrala. Sav navedeni
materijal osigurao je mjesni odbor. Drvena
građa, metalna konstrukcija i pokrov za obnovu zdenca dobivene su donacijom i tu je
posebno pomoglo poduzeće Mepro Jazvine.
Sve radove na obnovi igrala obavili su
građani uz pomoć općine i posebno zamjenika načelnika u organizaciji mjesnog odbora i DVD-a Jazvine. Bilo je tu više raznih akcija, od rušenje potrganih igrala, djelomične
obnove, slaganje novih igrala, kopanja i betoniranja temelja za igrala, do obrade i bojanja igrala, postave drvenog dijela na zdenac, izrade i postave konstrukcije i pokrova,
te zatvaranja otvora (vrata) zdenca. U potpunosti je obnovljena dvodijelna ljuljačka
i klackalica, saniran je tobogan, vrtuljak,
konjići na oprugama, klupe i koš za smeće,

KRESANJE GRANJA UZ CESTU

U zaselku Donji Švaljki betonskim cijevima
i trima šahtima zatvoren je odvodni kanal
za oborinske i kanalizacijske vode. Mjesni
odbor je osigurao 75 metara cijevi, prijevoz
zemlje i rad stroja na iskopu i zatrpavanju,
a građani su sami uz stroj izvršili polaganje. Kako se radilo o velikom kanalu koji je
u ljetnim mjesecima izazivao jaki smrad,
na položene cijevi trebalo je nasipati više
od 100 m3 zemlje. Zemlju je doniralo i dopremilo u Radoboj iz Jerovca poduzeće Jedinstvo Krapina, a rešetke su izradili sami
građani.

Strojno je saniran odron puta kroz vinograd
iz zaselka Borovečki prema vinskoj cesti Belinovo i nasipan kameni granulat na to mjesto kako bi se osigurala prohodnost puta.
Zbog izlijevanja vode iz korita potoka kod
trafa i križa Kiseljaki, strojno je produbljen
potok i očišćeni pristupni kanalu za oborinske vode u dužini od 80 metara.
Očišćeno je i produbljeno korito potoka
kroz zaselak Prelčeci kako bi se izbjeglo izlijevanje vode u dvorišta.
Saniran je i odstranjen višak zemlje sa klizišta koje ugrožava zgrade Kranjčec u Orehovcu.
Saniran je i prekrit nasipnim kamenim granulatom pristupni put do kuće Kiss u Orehovcu.
Saniran je i popravljen kamenim materijalom put od škole u Jazvinama prema Ranogajcima i Bregima.
Ovih dana priprema se i nabavlja materijal,
najviše putem donacija za postavu javne
rasvjete u klizištem ugroženom zaselku
Švaljki na brijegu. Donacijom su nabavljena
rasvjetna tijela, dio kabla i stupovi. Uskoro
slijedi, a sigurno i prije izlaska lista postavljanje stupova i mreže rasvjete koja će
pokriti dva zaselka kod Švaljki u dužini od
700 metra sa postavljenih osam rasvjetnih
mjesta. Nastavak i spajanje uz cestu prema
Donjim Švaljkima slijedi iduće godine. Jedno rasvjetno tijelo postavit će se i u zaselku
Ranogajci kod Barušića u Jazvinama.
U pripremi je i krpanje udarnih rupa asfaltom, obuhvaćene su sve oštećene dionice.
Nastavlja se sa uređenjem bunara, prvo kod
Tuški za koji je nabavljen sav potreban materijal. (tekst i slike D. Gerić)
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KLOPOCI PODIGNUTI - GROJZDJE MOŽE U MIRU DOZRIJEVATI
UZ BLAGDAN SVETOG BARTOLA VINOGRADARI TRADICIONALNO PODIZANJEM KLOPOCA SIMBOLIČNO NAJAVLJUJU SKORU BERBU GROŽĐA, SVOJIM ĆE KLOPOTANJEM KLOPOCI TJERATI
PTICE IZ VINOGRADA KOJE SE TAKOĐER VOLE SLADITI ZRELIM GROŽĐEM

U Radoboju domaćini svečanoj
ceremoniji obitelj Čerpes

Treći put u posljednje dvije
godine radobojski su se vinogradari okupili na padini
brijega iznad zaselka Cerovci,
Slukani, Krleži od kuda se otvara prekrasan pogled prema
središtu Radoboja i mnogo
šire da bi obavili jednu od dviju vinogradarskih ceremonija,
Vincekovo ili podizanje klopoca. U subotu 20. kolovoza
vinogradari Dragutin i Franjo
Čerpes bili su domaćini brojnim
članovima Udruge vinogradara
i vinara „Radobojski pajdaši“,
gostima i uzvanicima koji su bili
nazočni podizanju klopoca u vinogradu. Kako je to već tradicija
nakon prigodnih pozdrava i riječi dobrodošlice predsjednika
radobojske udruge, Anđelka

Obitelj Čerpes bila je uzorni domaćin na čemu su im zahvalili brojni vinogradari i drugi gosti

Gotlina i podizanja klopoca
glavni dio ceremonije obavio
je radobojski župnik Tomislav
Novosel. Ni ovom prilikom vlč.
Tomislav nije zaboravio istaknuti ljepote ovog dijela Hrvatskog
zagorja i trud svojih vjernika da
čuvaju stare tradicije i prenose
ih na mlade generacije. Nakon
prigodne propovjedi i blagoslo-

va zaželio je vinogradarima dobru berbu i što bolju vinsku kaplicu koju nažalost zbog smrzavice
i drugih vremenskih nepogoda
neće imati vinogradari i na
nekim radobojskim područjima.
Kako to i dolikuje uslijedio je
bogat kulturno zabavni program
uz pečenog odojka i domaću
vinsku kaplicu.

Predsjednik radobojske udruge vinogradara Anđelko Gotlin i
župnik Tomislav Novosel obavili su glavni dio ceremonije

Metalni nosač i drveni klopotec trebalo je podići zajedničkim snagama

Čeka se još samo vjetar pa da krene okretanje krila i zvuk udaranja drveta u
drvo kako bi se poplašile ptice koje se žele osladiti u vinogradu
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Svečano i u Jesenju
U suradnji sa susjednom udrugom vinogradara „Gerico“ iz
Bednje, jesejanski su vinogradari nastavili tradiciju podizanja klopoca i ove godine.
Kako je običaj da se klopotec svake godine simbolično
postavlja na drugom brijegu,
ovogodišnje podizanje održano
je na imanju obitelji Polančec
u Vrbnu, u subotu 13. kolovoza. Na ovoj nadaleko poznatoj
manifestaciji koja nam naviješta početak zriobe grožđa i
skori dolazak berbe, okupili su
se brojni vinogradari udruga

domaćina, prijateljskih udruga
te mještani, gotovo njih tristotinjak. Svečanost je započela
misnim slavljem kod raspela u
zaselku Osonjak koje je predvodio vlč. Danijel Herceg, župnik iz Jesenja, a pomagao mu
vlč. u mirovini Stjepan Vorih,
nekadašnji župnik u Vrbnu.
Nakon misnog slavlja u obližnjem je vinogradu u skladu s
tradicijskim regulama i uz
pucnjeve jesejanskih kuburaša
podignut klopotec čije je kumstvo ove godine preuzeo župan
Varaždinske županije Predrag

Štromar. U svojem obraćanju
okupljenima, župan Štromar
čestitao je organizatorima na
uspješno organiziranoj manifestaciji, njihovu doprinosu
razvitku vinogradarstva, podizanju kvalitete vina i turističke
ponude na brdskim područjima
dviju susjednih županija koja
imaju ogroman i nedovoljno
iskorišten turistički potencijal.
Manifestaciji je prisustvovao
i dožupan KZŽ-e Anđelko Ferek Jambrek. Održavanje ove
manifestacije pokazatelj je
uspješne suradnje susjednih i
prijateljskih udruga vinogradara iz Jesenja i Bednje čiji je cilj
podizanje kvalitetnih nasada
vinove loze i kulture pijenja

vina koja su iz godine u godinu
kvalitetnija i bolja, istaknuo je
predsjednik udruge vinogradara „Sv. Martin“ iz Jesenja, Franjo Cvrtila.
Mirko Bistrović, predsjednik
udruge „Gerico“ iz Bednje, naglasio je kako je postavljanje
klopoteca veselo događanje
koje nam naviješta da je grožđe
počelo zreti, što ujedno znači
da će uskoro vinogradari početi pripreme kako bi ubrali trud
svog cjelogodišnjeg napornog
rada u vinogradu.
Druženje svih okupljenih uz
domjenak nastavljeno je do
večernjih sati, a za dobro
raspoloženje pobrinuli su se
domaći dečki.

Kvalitetna vina obitelji Janžek
Svake godine obitelj Ivice
Janžeka niže zlatna odličja za
svoja vina, što je potvrda visoke
kakvoće i kvalitete njihovih
vina u kontinuitetu već dulji niz godina. Izniman uspjeh
obitelj je postigla ove godine
kada su na ocjenjivanjima vina
u Zelini, Bedekovčini i Jesenju
osvajali zlatna odličja, ukupno
njih sedam. Najdraže odličje im
je svakako ono s ocjenjivanja iz
Zeline na kojem se okupljaju
najpoznatiji vinari iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Na ovoj
prestižnoj izložbi vina, na kojoj
izlažu najveća imena vinogradarskih kuća, poput Iločkih i

Kutjevačkih podruma, Badela,
Fera vina te poznatih vinogradara plešivičkog, međimurskog i zagorskog vinogorja,
vina obitelji Janžek osvojila su
dvije zlatne medalje, što je pokazatelj da prijašnja dobivena
zlata nisu slučajnost. Janžeki
nam ističu da sve počinje još
od radova u vinogradu, kad
započne vegetacija jer samo
od kvalitetnog grožđa možemo
dobiti kvalitetno vino. Zbog
toga je njihov vinograd, gdje se
svakom trsu pridaje posebna
pozornost, zasigurno jedan od
najuređenijih u širem okruženju. Otac Ivan, umirovljenik,

Za kvalitetno vino potrebno je zdravo gožđe i
svakodnevna briga u zaštiti i uređenju vinograda

Trud Ivan i Ivice Janžek isplatio se, ove su godine
njihova vina ocijenjena sa sedam zlatnih odličja

cijeli svoj radni dan posvećuje
njegovanju vinograda i voćnjaka, a u podrumarenju mu
pomaže sin Ivica. Iako im bavljenje poljoprivredom ne dono-

si neku ekonomsku korist, svi
iz obitelji s veseljem obavljaju
poslove na svojem imanju na
kojeg su s pravom izuzetno
ponosni.

A poslije berbe i u podrumu
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Županija sufinancira programe udruga građana
U velikoj dvorani Grada Zaboka
3. kolovoza potpisani su ugovori sa udrugama građana koje
se brinu o mladima, prevenciji
zdravlja i o skupinama socijalno
i na druge načine ranjivim skupinama o financiranju njihovih
programa. Županija je, naime,
objavila natječaj za podnošenje prijava za potpore, a nakon
ocjenjivanja istih podijeljena su
namijenjena sredstva. Ukupno
je zaprimljena 51 prijava udruga.
Po završetku administrativne i
kvalitativne procijene 44 udruge
ostvarile su dovoljan broj bodova
za ostvarivanje prava na potporu,
od kojih su 4 udruge iz Općine
Radoboj.
Društvo Naša djeca Radoboj
dostavilo je projekt uređenja
dječjeg igrališta u naselju Miljani čime želi omogućiti bolju
kvalitetu života djece i ugodnije
provođenje slobodnog vremena

Škola nogometa namijenjena je prije svega dječacima, a djevojčice svoju aktivnost provode u okviru djelovanja mažoretkinja

djece i njihovih roditelja na tom
području. Djeci će se omogućiti
da više borave na svježem zraku,
zajedničko druženje s prijateljima i roditeljima te kvalitetnije
provođenje slobodnog vremena.
Iz županijskog proračuna za realizaciju tog projekta dobiveno je
2.500 kuna.
Kulturno umjetničkog društva
„Zagorec“ koji okuplja Radobojske mažoretkinje također se javilo na raspisani natječaj i za real-

izaciju svog programa rada sa
Radobojskim
mažoretkinjama
dobilo je 5.000 kuna.
Kretanjem do zdravlja - škola
plivanja, projekt je kojeg provodi Sportska zajednica općine
Radoboj. Projekt je prihvaćen od
strane Županije i za njegovu je
realizaciju dobiveno 5.000 kuna.
Nogometni klub Radoboj organizator je škole nogometa za najmlađe uzraste. Pohađanjem škole
nogometa omogućeno je djeci da

kroz vježbanje i igru razviju svoje
sposobnosti, usvajaju i obogaćuju znanja te poboljšaju dostignuća na nogometnim terenima.
Program je dobio prolaznu ocjenu i za njegovu realizaciju dobiveno je također 5.000 kuna.
Potporu za realizaciju svojih
programa dobile su i Udruga distrofičara Krapina, koja djeluje u
Gornjem Jesenju 27.000 kuna i
Udruga za razvoj turizma Jesenje
10.000 kuna.

U RADOBOJU ODRŽANA DESETA LIKOVNA KOLONIJA

Nove slike radobojskih pejsaža
Desetu godinu za redom uz
obilježavanje Dana Općine
Radoboj održava se likovna
kolonija. Slikari iz svih dijelova
Hrvatskog zagorja dolaze na

Još malo i slika je gotova

poziv organizatora, Likovnog
društva “Ernest Tomašević” iz
Krapine i njegovog predsjednika Zlatka Kuhara u Radoboj da
bi na platno uz pomoć kista i
boja prenijeli neki od radobojskih pejsaža, nacrtali cvjetni
aranžman, ili neki drugi motiv.
U subotu 21. kolovoza okupilo ih se dvadesetak, pričekali
su da se digne jutarnja magla i sunce obasja radobojske
brežuljke. Oko tri sata poslije
podne novonastali likovni radovi iako još ne do kraja osušeni mogli su se razgledati.
Slijedi njihovo uokvirivanje i
postavljanje za izložbu koja će
biti otvorena uz obilježavanje
Dana općine.
Predstavnici Općine načelnik,

Slikarice se međusobno savjetuju i pomažu

Tradicija je da se prije početka umjetničkog stvaranja napravi zajednička
fotografija. Bilo je tako i ovom prilikom. Uz likovne umjetnike bili su tu:
Marija Puh, kandidatkinja na listi Narodne koalicije za Sabor, načelnik
Općine Radoboj, Anđelko Topolovec i njegov zamjenik Stjepan Sirovec

Anđelko Topolovec, njegov
zamjenik Stjepan Sirovec i
predsjednik Općinskog vijeća Alojz Sajko uz asistenciju
djelatnica Jedinstvenog upra-

vnog odjela pobrinuli
što ugodniji boravak
i slikara u Radoboju,
Kuhar im je uručio
Zahvalnice.

su se za
slikarica
a Zlatko
posebne

Dio novonastalih slika na Likovnoj koloniji u Radoboju
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Ispravak i nadopuna teksta
U želji da u pisanom obliku
ostane zabilježeno što više
podataka o ljudima rođenim ili na drugi način vezanim uz radobojsku općinu
Radobojsko-Jesejanski list
nastoji kroz cijelo vrijeme
svog izlaženja zabilježiti
što više činjenica i poda-

taka o njima. Kako se o
nekim pojedincima manje
zna podaci se prikupljaju
na razne načine pa koji
put dolazi do nenamjernih
pogrešaka ili se izostavi
neki od značajnih podataka. To nam se dogodilo
i prilikom pisanja teksta

o prof. Josipu Ranogajcu,
koji je umro i sahranjen
na radobojskom groblju.
Zahvaljujući rodbini dobili
smo tekst ispravke koji uz
sliku prof. Ranogajca, koju
smo dobili nakon izlaska
iz tiska prošlog broja lista,
objavljujemo.

Jednokratna pomoć socijalno ugroženim mještanima
U suradnji Centra za socijalnu
skrb Krapina, Krapinsko-zagorske županije i Općine Jesenje korisnicima minimalne
socijalne pomoći s područja
općine Jesenje u općinskoj vijećnici 21. srpnja podijeljena je
jednokratna novčana pomoć.
Dvadesetero korisnika primilo je novčani iznos od 950,00
kuna kako bi lakše osigurali
drva za ogrjev za nadolazeću
zimu. U kratkom obraćan-

ju okupljenima prije podjele
novčane pomoći načelnik Ivan
Maligec istaknuo je kako primatelji ovakve novčane pomoći ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi za čiju
su primjenu odgovorni djelatnici Centra za socijalnu skrb
Krapina. Pomoć je i ove godine
dodijeljena najugroženijim i
najpotrebitijim
mještanima
čiju evidenciju vodi Centar za
socijalnu skrb Krapina.
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Beplatne knjige za
učenike OŠ Gornje Jesenje

Pomoć učenicima za
nabavu školskih knjiga

Odlukom načelnika o nabavci školskih knjiga za školsku
godinu 2016./17. ove će godine školske knjige i radne
bilježnice besplatno dobiti
svi učenici osnovne škole
Gornje Jesenje prema popisu knjiga dostavljenom od
strane škole. Budući da Općina unatrag nekoliko godina
nabavlja udžbenike učenici-

Krapinsko - zagorska županija objavila je natječaj za
dodjelu pomoći roditeljima
učenika slabijeg imovinskog
stanja. Ukupno je osigurano
210.000 kuna, a pravo na
novčanu pomoć imaju jednoroditeljske obitelji s jednim ili dvoje djece u iznosu
od 500 kuna, obitelj s troje
djece na redovitom školovanju u iznosu od 740 kuna,
obitelji sa četvero i više
djece na redovitom školovanju 1.000 kuna. Uvjet je da
ukupni mjesečni prihod isplaćen u posljednja tri mjeseca, koja prethode mjesecu
u kojem se podnosi zahtjev,
ne prelaze određeni iznos
koji za jednočlano kućanstvo
iznosi 1.000 kuna i povećava

ma koji su ih dužni nakon
završetka školske godine
vratiti, nabavit će se razlika
između vraćenih i potrebnih
knjiga po pojedinim razredima te sve radne bilježnice.
Knjige će na korištenje biti
podijeljene učenicima početkom školske godine uz obvezu vraćanja istih na kraju
školske godine.

se u odnosu na broj članova
domaćinstva do 4.000 kuna.
Budući da Općina Radoboj
za učenike OŠ Side Košutić
Radoboj osigurava besplatne
knjige roditelji s našeg područja mogu podnositi zahtjeve za nabavu školskih knjiga za svoje srednjoškolce.
Zahtjevi se podnose na
posebnim obrascima koji se
mogu naći na internetskim
stranicama Županije, u školama ili u općini, a uz to valja
prikupiti potvrde o prihodima, o redovitom školovanju,
broju članova domaćinstva i
dr.
Zainteresirani mogu dodatne
informacije dobiti u općini ili
županiji, a rok za podnošenje
zahtjeva je 31. listopad 2016.

Radionica vezana za lokalnu
razvojnu strategiju
U organizaciji LAG-a “Zeleni
bregi” u dvorani Doma kulture
održana je radionica na kojoj su
predstavnici ove akcijske grupe
predstavili lokalnu razvojnu
strategiju. Ovaj strateški dokument grupa je prijavila na Mjeru
19.2. „Provedba operacija unutar
CLLD strategije“, iz Programa ruralnog razvoja RH. Radionici je
uz zainteresirane poljoprivredne
proizvođače i predstavnike udruga s područja općina Jesenje,
Đurmanec i Radoboj, nazočio i
načelnik Ivan Maligec. Voditelj
radionice Tomislav Lež upoznao
je prisutne s ciljevima koje si je
LAG postavio prilikom izrade
lokalne strategije koja obuhvaća
22 JLS-e. Prisutni na radionici dobili su informacije koje će aktivnosti biti financirane iz usvojene
strategije i kroz koje mjere. LAG
će kao nositelj strategije provođenjem radionica i edukacijama zainteresiranih potencijalnih
korisnika poduzimati i ostale aktivnosti kako bi raspoloživa sredstva bila iskorištena u najvećoj
mjeri, imajući pri tome na umu
potrebe stanovništva, istaknuto
je na kraju radionice.

Radionici vezanoj za lokalnu razvojnu strategiju prisustvovali su poljoprivredni
proizvođači iz Jesenja i Radoboja te predstavnici udruga
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RADOBOJSKA ŽUPA SREDINOM KOLOVOZA BILA JE U ZNAKU OBILJEŽAVANJA BLAGDANA
UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA NEBO

Svečano obilježen blagdan Velike Gospe

Brojne udruge u povorci su predvodili nositelji zastava

Na području Župe Presvetog
Trojstva u Radoboju jedno je od
manjih, ali poznatih marijanskih
svetišta, kapela Gospe Lurdske.
Tu se godinama održavaju misna
slavlja uz blagdane Velike i Male
gospe 15. kolovoza i 8. rujna.
Nekada tu su uz domaće vjernike dolazili i brojni hodočasnici iz
više župa istočnog dijela današnje Krapinsko - zagorske županije.

Posljednjih se godina ta tradicija
obnavlja samo je razlika u tome
što sada dolaze vjernici okupljeni u udruge građana iz drugih
mjesta. Bilo je tako i ove godine
kad su u prvom planu bili kuburaši iz nekoliko udruga koji su
svojom pucnjavom najavili početak i kraj središnje svete mise
koju su vodili radobojski župnik
vlč. Tomislav Novosel i župnik

Vjernike su u povorci predvodili župnici Tomislav Novosel i Marijan Slukan

rođen u Radoboju vlč. Marijan Slukan. Vjernici su se pred
početak misnog slavlja okupili
kod Župnog ureda i uz pratnju
puhačkog orkestra “Radobojska
zvona” i članova udruga građana
i krenuli u povorci prema kapeli
Majke Božje Lurdske.
Dolaskom u radobojsku župu
vlč. Tomislava Novosela dogodile su se mnoge promjene i

uvedeni neki novi sadržaji prilikom slavlja vjerskih blagdana pa
nije čudno što se tu okuplja sve
više vjernika. Tako je i ove godine priređeno druženje vjernika nakon sv. mise uz konzumaciju mesa pečenog vola na ražnju
i domaću vinsku kaplicu, sve to
uz vedro raspoloženje kojem su
svojom svirkom doprinosili glazbenici.

Svoje mjesto u povorci našli su i brojni kuburaši koji su se svojom pucnjavom oglasili prije i nakon sv. mise

Svoj doprinos proslavi blagdana Velike gospe dali su
i članovi puhačkog orkestra “Radobojska zvona”

Proštenje ne može proći bez brojnih štandova s licitarom i dječjim igračkama
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Završnica malonogometne
lige Jesenje 2016.
U nedjelju 31. srpnja odigrano je posljednje deveto kolo
otvorene malonogometne lige
Jesenje 2016. Nakon višetjednih druženja, odigranih susreta i napete završnice, prvo
mjesto osvojila je ekipa HNS-a
Krapina kojoj je pripao pobjednički pehar i kompleti dresova.
Drugo mjesto osvojila je ekipa
Krapina koja je uz pehar dobila

i besplatan upad na memorijalni malonogometni turnir ‘’Za
Ljepoga’’. Ekipi udruge Jasen
pripalo je treće mjesto te im
je uz pehar organizator poklonio i gajbu pive. Najboljim
strijelcem lige proglašen je je
Tomica Hršak iz ekipe Kumova
sa 11 postignutih golova, dok
je najbolji golman Jurica Škrlec
iz ekipe 1. maj.

Osnovan malonogometni
klub Jesenje
Mali nogomet u Jesenju ima dugogodišnju tradiciju, iz Jesenja
su potekli brojni nogometaši
koji su na raznim natjecanjima
postizali izvanredne rezultate.
Sadašnja generacija biti će
zapamćena po brojnim momcima koji imaju nesporni talent
baratanja loptom te postižu izvanredne rezultate na nogometnim travnjacima ali i u futsalu.
Imena poput Ivana Kovačeca,
braće Kranjčec, Saše i Gorana,
braće Šoštarić, Tihomira i Radovana, Gorana Maologorskog,
Dine Kovačeca, Josipa Cvilka i
još mnogih drugih nije potrebno
posebno predstavljati ljubiteljima i poznavateljima nogometa.
Uz njih dolaze mlađe generacije talentiranih mladića čije vrijeme tek dolazi. Upravo iz tog
razloga nekolicina nogometnih
entuzijasta uz podršku Općine

Memorijalni malonogometni
turnir Za Ljepoga

U subotu 20. kolovoza na igralištu OŠ Gornje Jesenje u
organizaciji Udruge za sport i
rekreaciju Jesenje odigran je
memorijalni
malonogometni noćni turnir „Za Ljepoga“,
osamnaesti po redu. Na turnir
se prijavilo 10 ekipa; prošlogodišnji pobjednici DVD Đurmanec, Stil-transporti, Krapina, URŠ
Višnjica, Gornja Šemnica, Cerje,
Kumovi, Asevi, Preseka zapad i
MNK Žuja Lukovčak. U prvom
krugu igralo se po skupinama,
a nakon odigranih susreta po
skupinama u polufinale su ušle
ekipe Gornja Šemnica, Preseka
zapad i Stil transporti, a za četvrtog polufinalista igrao se susret
između do tada slobodne ekipe
MNK „Žuja“ Lukovčak i URŠ Višnjica. U regularnom dijelu nije bilo
pogodaka, a nakon izvođenja
sedmeraca uspješnija je bila ek-

ipa MNK „Žuja“. U prvom polufinalnom susretu Gornja Šemnica
pobjeđuje Stil transporte rezultatom 3:2, a svoj ulazak u finale
opet izvođenjem sedmeraca (u
regularnom dijelu rezultat je bio
0:0) izborila je ekipa MNK „Žuja“
Lukovčak protiv ekipe Preseka
zapad. U susretu za treće mjesto
ekipa Preseka zapad pobjeđuje
Stil transporte rezultatom 4:1
i osvaja 3. mjesto. U finalnom
susretu Gornja Šemnica s lakoćom je pobijedila ekipu MNK
„Žuja“ Lukovčak rezultatom 3:0
i zasluženo osvojila 1 mjesto.
Za tri prvoplasirane ekipe organizatori su osigurali novčane
nagrade i pehare, a pobjedničkoj
ekipi i prijelazni. Najboljim strijelcem turnira proglašen je Dado
Dlesk, a najboljim golmanom
Marko Tušek, obojica iz pobjedničke ekipe Gornje Šemnice.

Malonogometni turniri u
Gornjoj Šemnici i Jazvinama
Jesenje pokrenula je i osnovala
malonogometni klub kako bi
tim mladićima pružila priliku
da svoj talent prikažu na organiziranim natjecanjima. Na
osnivačkoj skupštini za predsjednika kluba izabran je Vlado
Malogorski, za dopredsjednika
Nenad Kranjčec, dok je Marijan
Šoštarić izabran za tajnika kluba. Prvi je to malonogometni
klub osnovan na području KZŽ-e
koji počinje natjecanje u 10
mjesecu u 2. HMNL-Sjever.

Športska udruga građana
Gornja Šemnica bila je organizator malonogometnog turnira na kojem je sudjelovalo 12
ekipa. Nakon uzbudljivih susreta na kraju se pokazalo da
su najbolji nogometaši iz Šemničkih toplica, drugo mjesto pripalo je domaćinu ŠUG
Gornja Šemnica a treće ekipi
EL BIŠ. Uz pehare najbolje su
momčadi i novčano nagrađene
kao i najbolji golman Dejan
Poljak i najbolji strijelac Marko
Strabić oba iz pobjedničke ekipe Šemničkih toplica.

Veterani NK Radoboj turnir
su organizirali u Jazvinama
uz sudjelovanje također 12
ekipa. Nakon dvodnevnih susreta prvo mjesto pripalo je
momčadi DVD Jazvine, druga
je bila ekipa ŠUG Gornja Šemnica, a treća ekipa Hakmani
iz Lepajci. Najbolji golman
u Jazvinama bio je Danijel
Končevski, a najbolji strijelac
Dragutin Dlesk članovi pobjedničke momčadi DVD Jazvine. Tri najbolje momčadi nagrađene su novčanim iznosima
i peharima.
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POČELA NOGOMETNA SEZONA 2016./2017.

Oslonac na vlastite snage
Nogometni klub Radoboj i ove će se sezone natjecati u okviru Međužupanijske
nogometne lige - središte s klubovima iz
Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko -moslavačke, Karlovačke i Krapinsko - zagorske županije. Nogometašima Radoboja
i Zaboka koji su u tom rangu natjecanja
od ranije pridružili su se i igrači Gaja
iz Mača tako da Krapinsko - zagorska
županija ima trenutno tri kluba u četvrtom rangu natjecanja nogometnih klubova Hrvatske.
Mjesto trenera prve ekipe preuzeo je
iskusni stručnjak Željko Tihava, koji je prvom sastavu pridružio i pet juniora u nastojanju, kako kaže da u momčadi bude
što više domaćih igrača.
Kako je otišlo nekoliko kvalitetnih igrača,
prije svega Nikola Antolić u Hrvatski dragovoljac, a Matija Zaplatić, Martin Sinković i Karlo Oraić u krapinski Zagorac trebati će uložiti znatne napore kako bi uz
podršku što većeg broja gledatelja klub
ostao u istom rangu natjecanja. Uz petoricu juniora za prvi će sastav konkurirati
i Dejan Kantolić, došao iz NK Pregrada,
Damir Tkalčević iz Svetokriškog Jedinstva, Mihael Klarić iz NK Rudar Mihovljan,
te Filip Mikša iz Zagorca Krapina. Mlađe
uzraste također je pojačalo nekoliko ig-

rača iz Krapine i drugih mjesta tako da
je do 25. kolovoza za NK Radoboj ukupno registrirano 106 nogometaša. Uz seniorsku ekipu oni će se natjecati prema
dobnim skupinama od najmlađih limača
do veterana. Ukupno će u natjecanju biti
šest ekipa.
Seniori su u jesenski dio natjecanja startali u subotu 27. kolovoza kao gosti kod
Savskog Marofa, a prvu jesensku utakmicu na domaćem su terenu odigrali u
srijedu 31. kolovoza protiv NK Save iz
Strmca.
Inače, prvu su službenu utakmicu nogometaši Radoboja ove jeseni trebali odigrati protiv Toplica u okviru 1. kola CUP
natjecanja za područje NS KZŽ u srijedu
24. kolovoza, ali se gosti nisu pojavili u
Radoboju, pa je susret registriran 3:0
u korist Radoboja, koji u drugom kolu
očekuje NK Mladost iz Zaboka.
Uz Željka Tihavu kao trenera seniorske
momčadi u klubu će pojedine ekipe voditi: Danijel Klasić, Mario Prelčec i Tomislav
Pelin.
Po prvi put u povijesti NK Radoboj, na
kraju prošle sezone mlađe kategorije igrača ispale su u niži rang natjecanja. Tako
će se JUNIORI, PIONIRI i MLAĐI PIONIRI
ove sezone natjecati u okviru Druge ŽNL.

ŠPORTSKO KULTURNA UDRUGA GRAĐANA “JOSIP POLJAK”
IZ JAZVINA ORGANIZIRALA TURNIR MLADIH NOGOMETAŠA
POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA POBJEDE I ODLAZAK
SVOJIH ČLANOVA NA UTAKMICU GNK DINAMO

Mladim nogometašima
Radoboja prvo mjesto
Športsko kulturna udruga građana “Josip Poljak” iz Jazvina povodom Dana
pobjede i domovinske zahvalnosti organizirala je 6. kolovoza malonogometni turnir za djecu uzrasta do 13 godina. Sudjelovalo je 8 ekipa s područja
Krapinsko - zagorske županije koje su
bile podijeljene u dvije skupine, gdje
su igrale svaka sa svakom. Pobjednici
skupina bile su ekipe NK Rudara iz Mihovljana i NK Zagorca iz Krapine, dok su
druga mjesta osvojile ekipe NK Radoboj
I i NK Radoboj II.
Treća mjesta u skupinama pripala su ekipama NK Mladost Belec i NK Jedinstvo
Sveti Križ Začretje, dok su posljednje u
skupinama bile prva i druga momčad
NK Krapinske Toplice.
U polufinalu su se tako sastale momčadi NK Rudar Mihovljan i NK Radoboj II.
Nakon neizvjesne borbe do samog kraja

pobijedili su mali nogometaši iz Mihovljana 1:0 i osigurali su nastup u finalu.
U drugom susretu polufinala prva ekipa
NK Radoboj pobijedila je predstavnike
NK Zagorca iz Krapine 4:1 i također
osigurala finale.
U borbi za treće mjesto NK Zagorec
pobijedio je drugu momčad Radoboja
sa 3:0 i osigurao treće mjesto, dok je
u finalu prva ekipa Radoboja pobijedila
Rudar 1:0 i osvojila prvo mjesto.
Turnir je zainteresirao veliki broj gledatelja, a organizator je za mlade
nogometaše pripremio zakusku i bezalkoholna pića. Općina Radoboj koja
nosi titulu “Općina prijatelj djece” i ove
je godine poduprla održavanje ovog
sportskog događaja, koji je jedan od
doprinosa odavanja počasti braniteljima i održavanje sjećanja na dane velikih
pobjeda u Domovinskom ratu.
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RASPORED PRVENSTVENIH I KUP UTAKMICA
EKIPA NK RADOBOJ U RUJNU 2016.
MEĐUŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA - SREDIŠTE
S E N I O R I:
NEDJELJA: 4. RUJNA u 10 sati ZAGREB,
NK ZAGREB II - NK RADOBOJ
SUBOTA: 10. RUJNA u 17 sati KUTINA,
NK MOSLAVINA - NK RADOBOJ
SRIJEDA: 14. RUJNA u 16.30 sati
RADOBOJ, NK RADOBOJ - NK LIBERTAS
NEDJELJA: 18. RUJNA u 16.30 sati
GRADIĆI, NK GRADIĆI - NK RADOBOJ
NEDJELJA: 25. RUJNA u 16.30 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK DINAMO
SUBOTA: 1. LISTOPADA u 16.30 sati ZAGREB,
NK ŠPANSKO - NK RADOBOJ
DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
JUNIORI:
SUBOTA: 3. RUJNA u 17.30 sati KRAPINSKE TOPLICE,
NK TOPLICE - NK RADOBOJ
UTORAK: 6. RUJNA u 17.30 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK ZAGOREC (VT)
NEDJELJA: 11. RUJNA u 17 sati HUM NA SUTLI,
NK STRAŽA - NK RADOBOJ
SUBOTA: 24. RUJNA u 16.30 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK RUDAR (DZ)
SUBOTA: 1. LISTOPADA u 16.30 sati MIHOVLJAN,
NK RUDAR - NK RADOBOJ
DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
PIONIRI:
SUBOTA: 3. RUJNA u 15.30 BREZOVA,
NK VATROGASAC - NK RADOBOJ
UTORAK: 6. RUJNA u 15.30 RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK ZAGOREC (VT)
NEDJELJA: 11. RUJNA u 15 sati HUM NA SUTLI,
NK STRAŽA - NK RADOBOJ
SUBOTA: 24. RUJNA u 14.30 RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK RUDAR (DZ)
SUBOTA: 1. LISTOPADA u 14.30 sati MIHOVLJAN,
NK RUDAR - NK RADOBOJ
DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
MLAĐI PIONIRI
NEDJELJA: 4. RUJNA u 10 sati KRAPINSKE TOPLICE,
NK TOPLICE - NK RADOBOJ
NEDJELJA: 18. RUJNA u 10 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK RUDAR (M)
NEDJELJA: 25. RUJNA u 10 sati N. GOLUBOVEC,
NK GOLUBOVEC - NK RADOBOJ
NEDJELJA: 2. LISTOPADA u 10 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK ZAGOREC II
L I M A Č I: G R U P A «A»
SUBOTA: 3. RUJNA u 11 sati K. TOPLICE,
NK TOPLICE - NK RADOBOJ
SUBOTA: 17. RUJNA u 11 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - ZAGOREC (VT)
SUBOTA: 24. RUJNA u 10,30 sati KRAPINA,
NK ZAGOREC II - NK RADOBOJ
SUBOTA: 1. LISTOPADA u 11 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK MLADOST (Z)
PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
VETERANI
PONEDJELJAK: 5. RUJNA u 18 sati GOLUBOVEC,
NK GOLUBOVEC - NK RADOBOJ
PETAK: 9. RUJNA u 17,30 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK MLADOST (MB) PONEDJELJAK:
12. RUJNA u 17,30 sati POZNANOVEC,
NK INKOP - NK RADOBOJ
PONEDJELJAK: 19. RUJNA u 17,30 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK ZAGOREC
PONEDJELJAK: 26. RUJNA u 17 sati D. ZABOČKA,
NK RUDAR - NK RADOBOJ
PONEDJELJAK: 30. RUJNA u 17 sati RADOBOJ,
NK RADOBOJ - NK STRAŽA
PONEDJELJAK: 3. LISTOPADA u 17 sati ZABOK,
NK MLADOST - NK RADOBOJ

Održane ljetne radionice
Tijekom kolovoza u Centru za
prirodu „Zagorje“ u Radoboju održane su tri radionice u
organizaciji Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske
županije. Radionice su održane s
ciljem buđenja zanimanja djece
za prirodu te razvijanja i jačanja
ekološke svijesti.
Prva ljetna radionica “Kako nastaju fosili?” privukla je veliki broj
polaznika iz cijele županije. Na
radionici su djeca učila o vrstama stijena, mineralima, Panonskom moru i fosilima. Na kreativnom djelu radionice izrađivali
smo fosile na jednostavan i zanimljiv način.
Djeca su na drugoj radionici
naučila više o kopnenim vodama, o biljkama i životinjama koja
su vezana za takva staništa, razliku između lopoča i lokvanja, razloge ugroženosti takvih staništa, zašto je važno da očuvamo
naše potoke i rijeke. Saznali
su sa Trichoptera, Plecoptera,
Odonata i Ephemeroptera nisu
izmišljeni likovi iz crtića, nego
vodeni kukci.

Zadnja ljetna radionica bila je zanimljive tematike „Od gusjenice
do leptira“. Leptiri zbog svoje
ljepote, boja i oblika privlače interes mlađe generacije i brojnih
ljubitelja prirode. Na radionici
su polaznici saznali koliko ima
leptira, kako se dijele, zašto su
ugroženi. Zanimljivi su bili nači-

ni obrane gusjenica i leptira
od svojih neprijatelja pomoću
lažnih očiju na krilima, kamuflaže, imitacije, mimikrije, upozoravanja žarkim bojama da su
otrovni i dr. Na kraju smo zaigrali igru memorije gdje smo trebali
povezati životopisne, pomalo
nestvarne gusjenice sa leptirima.

Na radionicama je sudjelovalo 30 djece različite dobi. Svim
sudionicima dodijeljene su nagrade za njihovo iskazano znanje, aktivnost te interes kao poticaj za njihovo daljnje aktivno
uključivanje u području zaštite
prirode.
Tekst i fotografije: Petra Šemnički

Započeli radovi na izgradnji dječjeg vrtića
Početkom kolovoza na području
općine Radoboj započeli su radovi na izgradnji dječjeg vrtića.
Izgradnja modernog objekta s
više od 400 m2 po najnovijim
pedagoškim standardima privatna je investicija investitora iz
Oroslavlja. Prema projektnoj do-

kumentaciji objekt će sadržavati
tri dječja odjeljenja sa dnevnim
boravkom, garderobom, natkrivenom terasom, multifunkcionalnom dvoranom i vanjskim
igralištem namijenjenim za najmlađe, odnosno za djecu do polaska u osnovnu školu. Kako radi

Temelji su tu, a uskoro stižu i elementi za nadogradnju

se o modularnoj gradnji, ukoliko
vremenske prilike dopuste objekt
će biti završen tijekom jesenskih
dana. Informacije oko predbiljež-
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ba za upis djece i o ostalim uvjetima u dječjem vrtiću mogu se
dobiti na broj telefona 091/511
5941.
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