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Želimo vam, poštovani čitatelji, sretne
i radosne Uskrsne blagdane uz stoti
broj Radobojsko-Jesejanskog lista
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Mještani Općine Radoboj
imat će svoj list
„Dragi čitatelji,
Pred vama je prvi broj Radobojskog lista,
informativnog glasila općine Radoboj,
besplatnog mjesečnika koji će početkom
svakog mjeseca stizati u vaše domove.
Nakon što je donesena odluka o odvajanju od Krapinskog vjesnika, mještani
općine Radoboj imat će svoj list koji će
pratiti sva događanja u našim naseljima,
zaselcima i domovima.
.....
Zato je glavna namjera inicijatora ovog
lista, načelnika Anđelka Topolovca, da se
u našem listu pokažu ne samo najvažniji
projekti koje pokreće Općina, aktualna
zbivanja, već i sve ono s čime se susrećemo svakodnevno u životu.“
Dio je to Uvodnika uz prvi broj Radobojskog lista, koji je tiskan u veljači 2008.
godine a napisao ga je urednik, Mr.sc.
Luka Čuljak.

Stanovnici trebaju
biti informirani
U travnju 2010. godine Radobojski list preskače Strahinjčicu i dobiva naslov RadobojskoJesejanski list. Tim povodom tadašnji načelnik
općine Jesenje Ivan Maligec izjavljuje:
„Smatramo da bi naši mještani trebali biti
informirani o svim događanjima u našoj Općini
i mislim da to možemo ostvariti suradnjom s
Radobojskim listom.
…Mišljenja sam da sva, možda za širu razinu
nebitna pitanja s kojima se svakodnevno susrećemo trebaju naći svoje mjesto u lokalnom medijskom prostoru. Kod toga mislim na politička,
društvena, vjerska, sportska, kulturna i ostala
zbivanja, ne zaobilazeći ni osnovnu školu i brojne udruge građana koje djeluju u našoj sredini.“

STIGLI SMO DO
STOTOG BROJA

Kada je 2003. godine u Općini Radoboj nakon prijevremenih izbora povjerenje birača
dobila nova mlada politička ekipa malo tko
je vjerovao na njenu dugotrajnost. Petnaestogodišnje trajanje međutim dokazuje
da onaj tko zna i želi može iz jednog u
drugi izborni ciklus dobiti sve veće povjerenje mještana. Jedan od pomalo u drugi
plan stavljenih uspjeha je i činjenica da su
stanovnici Općine Radoboj, među rijetkim
sredinama koji su informirani o gotovo
svemu što se događa u njihovoj sredini.
Rezultat je to inicijative Anđelka Topolovca
i svestrane podrške njegovih suradnika da
se početkom 2008. godine krene u pokretanje pisanog općinskog glasila. U veljači te
godine pred čitateljima se pojavio tako prvi
broj Radobojskog lista. U uvodniku tog prvog broja prvi urednik, Luka Čuljak, tadašnji
član Općinskog Poglavarstva objasnio je
namjere i potrebu izdavanja mjesečnika putem kojeg će stanovništvo biti informirano
o radu općinskih čelnika, općinskih vijećnika
i o drugim zanimljivosti iz lokalne sredine.
Prošlo je od tada deset godina i pred vama
je poštovani čitatelji jubilarni stoti broj sadašnjeg Radobojsko-Jesejanskog lista.
Kroz prošlih deset godina i stotinu brojeva
zahvaljujući oko pet tisuća članaka i isto
toliko fotografija stanovnici Općine Radoboj
saznali su mnogo toga o aktualnim društveno-političkim, gospodarskim,
kulturnim i sportskih
zbivanjima, a bilo je tu
i niz članaka o bogatoj,
u svakom pogledu, povijesti radobojskog kraja i zaslužnim ljudima
radobojskih korijena.
Uvidjevši potrebu
redovitog informiranja
svojih mještana putem pisanog lokalnog
glasila 2010. godine i
Općina Jesenje pristupa
zajedničkom projektu.
Tako od 23. broja koji je
tiskan 23. travnja 2010.
godine novine dobivaju novi naslov; Radobojsko-Jesejanski list.
Zahvaljujući modernim
oblicima komuniciranja
kroz sve prošle godine o
zbivanjima u općinama

Radoboj i Jesenje znaju i brojni naši iseljenici diljem svijeta, jer je list dostupan putem
interneta ljudima od Australije i Kanade
do svih ostalih zemalja gdje žive naši ljudi.
Danas kada se vijesti šire zahvaljujući društvenim mrežama, pametnim telefonima i
drugim digitalnim oblicima komuniciranja
gotovo svake sekunde ima razmišljanja
o tome trebaju li nam mjesečne novine?
Netko je jednom zapisao: - „Ono što nije u
novinama nije se ni dogodilo“ ta izreka stoji
i danas, svi trenutni oblici informiranja brzo
nestaju, a novine ostaju za sva vremena.
Tako će i za stotinjak i više godina zainteresirani moći „naći“ u Nacionalnoj knjižnici među ostalim pisanim materijalima i
Radobojsko-Jesejanski list i pročitati što se
nekada zbivalo na našem području. Zbog
svega toga valja nastaviti tradiciju objavljivanja pisanih informacija, iako to Općinu
Radoboj godišnje stoji oko 80.000 kuna i
nešto manje Općinu Jesenje, jer će pored
sadašnjih čitatelja o svim značajnijim događanjima moći saznati i buduće generacije.
Hvala čitateljima, općinskim čelnicima
Radoboja i Jesenja, suradnicima i svima koji
su prošlih deset godina sudjelovali u stvaranju našeg mjesečnika uz poziv na daljnju
uspješnu suradnju.

Tako su izgledale naslovne strane prvog i pedesetog broja
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Jesejanski kuburaši održali su izvještajnu
skupštinu u dvorani Doma kulture

Plan zaštite od požara i izvještaj općinskog načelnika, središnje teme Sedme sjednice Općinskog vijeća Radoboj

Zaštita od požara zajedničkim snagama
Zakon o zaštiti od požara propisao je obavezu
jedinicama lokalne i područne samouprave da
najmanje jednom u pet godina usklade procjenu
ugroženosti s novonastalim stanjem te da na
temelju toga usvoje Plan zaštite od požara. Grad
Krapina te općine; Hum na Sutli, Đurmanec,
Jesenje, Petrovsko, Mihovljan, Novi Golubovec,
Radoboj i Lobor povjerile su izradu plana Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Krapina. Planom su utvrđene mjere i postupci koje su dužni poduzimati i
provoditi Javna vatrogasna postrojba, dobrovoljna vatrogasna društva, pravne i fizičke osobe kao
i sami građani na području lokalne samouprave
s ciljem gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, te pružanja pomoći u otklanjanju posljedica
prouzrokovanih požarom.
Planom zaštite od požara određeno je koja dobrovolja vatrogasna društva svojom aktivnošću
pokrivaju koje područje. Tako je određeno da
DVD Radoboj sa svojih 10 vatrogasaca, navalnim vozilom s visokotlačnom pumpom, kombi
vozilom i osobnim vozilom djeluje na području:
Radoboja, Brega Radobojskih, Gorjana Sutinskih,
Gornje Šemnice, Jazvina, Kraljevca Radobojskog,
Kraljevca Šemničkog, Orehovca Radobojskog i
Strahinja Radobojskog. Valja naglasiti i činjenicu
da je DVD Radoboj jedino od devet spomenutih
u Planu zaštite koje na mjestu zapovjednika i
njegovog zamjenika nema vatrogasnog časnika i
nemaju položen stručni ispit.

U slučaju nastanka požara nakon zaprimanja
dojave prva na intervenciju izlazi Javna vatrogasna postrojba Krapina, a u slučaju potrebe da u
akciji gašenja požara sudjeluju i ostala mjesna
dobrovolja vatrogasna društva s područja Općine Radoboj, ovisno o mjestu nastanka požara
pozivaju se DVD Radoboj, DVD Jazvine i DVD
Šemnica Gornja.
Vatrogasna postrojba prilikom obavljanja vatrogasne intervencije ima posebne ovlasti. Može
tako bez privole vlasnika ulaziti u stan ili kuću,
zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim
osobama, izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih prostora, prekinuti dovod struje i plina,
ograničiti ili u potpunosti onemogućiti potrošnju
vode, djelomično ili potpuno srušiti građevine
preko kojih bi se požar mogao proširiti, te se poslužiti prijevoznim sredstvima građana.
Na poziv voditelja gašenja pomoć u spašavanju
mogu pružiti pod posebnim uvjetima i mještani koji nisu članovi dobrovoljnih vatrogasnih
društava.
Općinski vijećnici donijeli su i odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Radoboj do iznosa
od 700.000 kuna. Radi se o tome da se prihodi
tijekom godine ne ostvaruju ravnomjerno, pa
zbog obavljanja određenih poslova dolazi do
situacije da se ne mogu na vrijeme podmiriti nastale obaveze. Prekoračenje na žiro-računu može
se koristiti najdulje 12 mjeseci.

Jesejanski
kuburaši
aktivni tijekom
cijele godine
Na godišnjoj izvještajnoj skupštini udruge kuburaša u dvorani Doma kulture u
Gornjem Jesenju okupili su se članovi
udruge i brojni gosti iz susjednih prijateljskih udruga i udruga s područja općine Jesenje. Tom prigodom predsjednik
udruge Josip Kranjčec upoznao je prisutne s aktivnostima koje su kuburaši
provodili u protekloj godini. Svakako je
vrijedno spomenuti da nije bilo gotovo
ni jedne značajnije manifestacije na području općine Jesenje na kojoj kuburaši
nisu sudjelovali i svojim prisustvom i
pucnjevima iz kubura dodatno uveličavali svečanosti. Kao inicijatori i pokretači
manifestacije Kestenijade i kićenja bora,
kuburaši su doprinijeli obogaćivanju sadržaja i događanja na području općine
Jesenje, što su i ostale udruge dobro
prihvatile te ove manifestacije poprimaju tradiciju na kojima se okuplja sve više
posjetitelja. Iako raspolažu skromnim
financijskim sredstvima, kuburaši su
uspješno i s pozitivom završili proteklu
godinu. Naglašena je i odlična suradnja i međusobna razmjena iskustava
sa srodnim udrugama i udrugama na
području općine Jesenje čiji su predstavnici domaćinima uputili čestitke na
postignutim rezultatima i izrazili želju
i nadu za nastavkom još uspješnije suradnje u narednom razdoblju.

Općina Jesenje prijavila projekt izgradnje dizala
Na raspisani natječaj Ministarstva branitelja Općina Jesenje prijavila je
projekt izgradnje dizala uz Dom kulture u Gornjem Jesenju. Prizemlje
doma pristupačno je za invalidne osobe jer su kod rekonstrukcije izgrađene dvije pristupne rampe. Katu zgrade pristupa se stubištem koje je
također uređeno, ali ne može služiti invalidnim osobama pa je općina

prišla rješavanju tog problema. Montirano dizalo znatno bi olakšalo
pristup katu zgrade na kojem se nalazi dvorana u kojoj se održavaju
gotovo sva kulturna događanja, predavanja, radionice i seminari. Ovim
projektom invalidnim bi se osobama i osobama smanjene pokretljivosti
uvelike pomoglo u njihovoj integraciji u društvena događanja.
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Načelnik Općine Radoboj, Anđelko Topolovec, podnio je Općinskom vijeću izvještaj o radu u drugoj polovici 2017. godine

Mnogo aktivnosti i projekata
Aktivne radobojske žene
U okviru brojnih aktivnosti koje se održavaju na
području Općine Radoboj nalazi se i ona koja
jednom tjednom okuplja desetak žena, koje nastoje sačuvati neke od tradicionalnih aktivnosti
ručnog rada. Tako od papira i drugih materijala
izrađuju cvjetne aranžmane i druge ukrasne
predmete, a posebno njihova aktivnost dolazi
do izražaja uz crkvene blagdane. Prošlih tjedana
svoje su sposobnosti usmjerile na izradu ukrasa
vezanih uz Uskrs što je vidljivo i na fotografijama
snimljenim prigodom jednog od prošlih susreta.
Vrijedne gospođe sastaju se uglavnom petkom
poslije podne u prostoriji radobojskog muzeja i
bilo bi im drago da im se pridruže i druge zainteresirane, posebno mlađe, kako bi se sačuvala tradicija izrade prigodnih nakita i drugih predmeta.

Odvoz glomaznog otpada
Općina Radoboj u suradnji s Krakomom i ovog proljeća organizira odvoz
glomaznog otpada. Za razliku od
dosadašnje prakse, kada su kontejneri
postavljane bez da su sami mještani
to tražili, sada se stanovnici Općine
Radoboj pozivaju da u Općinu dojave
potrebu za postavljanje kontejnera.
Kontejneri će se postavljati na uobičajenim lokacijama u svim naseljima, a
da bi stigli potrebno je nazvati na broj
telefona 349-109 ili poslati poruku na
email: opcina@radoboj.hr.

OSNOVNA ŠKOLA SIDE KOŠUTIĆ
RADOBOJ MEĐU ODABRANIMA

Na temelju Statuta Općine Radoboj, općinski načelnik Anđelko Topolovec podnio je na
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. ožujka
2018. izvještaj o svom radu za razdoblje
srpanj-prosinac 2018. Na početku izvještaja
iznijeti su podaci o prihodima i rashodima
općinskog proračuna u drugoj polovici prošle
godine. Tako su prihodi ostvareni u iznosu od
4.106.491 kunu, dok su za cijelu godinu iznosili 7.131.315 kuna. Rashodi su za drugih šest
mjeseci iznosili 3.634.208 kuna, a za cijelu
2017. godinu 7.049.027 kuna.
Druga polovica prošle godine inače je bila u
znaku pripreme brojnih projekata za koja se
traže sredstva od fondova EU ili iz pojedinih ministarstava. Prijavljeni su tako projekti
uređenja „Hiže vinove loze“ i „Hiže zagorski
štruklji“ u ukupnoj vrijednosti oko 4.380.000
kuna, projekt „Svjetlovodna distribucijska
mreža nove generacije“ vrijedan 247.300 kuna,
zatim projekt „Strateški razvojni plan sektora
informatike“u vrijednosti od 185.500 kuna,
tu je i program sanacije opasnog mjesta na
županijskoj cesti, te prijedlog „Radboa, priča
flore i faune, rudarstva i fosila“. Za spomenuti
je i projektni prijedlog „Pinklec kulture-očuvanja tradicionalne radobojske baštine, kroz interakciju starijih osoba vrijedan 281.000 kuna
kao i nekoliko projekata vezanih uz aktivnosti
Muzeja Radboa.
Zahvaljujući suradnji s Krapinsko- zagorskom
županijom u Radoboj je za realizaciju desetak
projekata stiglo više od 280.000 kuna.
U nastavku svojeg izvještaja, načelnik Anđelko Topolovec navodi mnogobrojne aktivnosti
vezane uz ljetna događanja u Muzeju Radboa,
manifestacije vezane uz obilježavane Dana
općine, te male komunalne akcije koje su realizirane kroz aktivnost mjesnih odbora.
Općina je u drugoj polovici 2017. godine kroz
mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
na javnim radovima angažirala šest radnika,

Načelnik Općine Radoboj Anđelko Topolovec gotovo svakodnevno angažiran je i na rješavanju problema koji se javljaju kako
u općinskoj upravi tako i na terenu među mještanima.

krajem godine usvojen je Plan gospodarenja
otpadom i Proračun općine za 2018. godinu,
a u suradnji sa župnikom organiziran je Advent u Radoboju. Uz ostale aktivnosti kao što
su nabava i podjela knjiga đacima OŠ „Side
Košutić“, održavanje javnih površina i groblja,
pružanje pomoći socijalno ugroženim mještanima i pomoći brojnim udrugama građana
aktivnost se svodila i na rješavanje svakodnevnih problema stanovništva.
Izvještaj općinskog načelnika primljen je na
znanje uz sugestiju da se ubuduće vijećnicima
pošalje u pisanom obliku uz poziv za sjednicu
vijeća.

Od jeseni eksperimentalni program

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od jeseni
2018. godine u odabrane osnovne i srednje
škole uvodi eksperimentalni program pod nazivom „Škola za život“. Škole su pozvane da se
prijave, pa se tako među 143 matične osnovne
škole i 231 područne našla i Osnovna škola Side
Košutić Radoboj, koja je odlučila da se uključi u
eksperimentalni program. Nakon razmatranja
prijava radobojska škola našla se među 76 odabranih, te će uz još dvije zastupati Krapinskozagorsku županiju.
Cilj eksperimentalnog programa „Škola za
život“ je provjera primjenjivosti novih kurikuluma i oblika metoda rada, te novih nastavnih
sredstava s obzirom na povećanje kompetencije učenika u rješavanju problema i povećanje zadovoljstva učenika u školi, te motivacija
njihovih učitelja i nastavnika.

OŠ Side Košutić Radoboj uz OŠ „Brestovec Orehovečki“ i OŠ
Donja Stubica iz Krapinsko - zagorske županije među odabranima za eksperimentalni program.

Prema riječima ravnateljice OŠ Side Košutić
Radoboj, Milene Veseljak eksperimentalni
program provodi će se u 1. i 5. razredu u svim
nastavnim predmetima, te u 7. razredu kod
predmeta: biologija, kemija i fizika.
Uključivanjem u eksperimentalni program

škole dobivaju novi nastavni materijal, stručno
usavršavanje, opremanje sa sportskim rekvizitima, kemijskih i fizikalnih laboratorija, tehničku
opremu, glazbene instrumente, informatičku
opremu, besplatni pristup internetu, tablete
za učenike, te tablete i prijenosna računala za
učitelje i nastavnike. Mijenja se okruženje za
učenje stvaranjem poticajnog okruženja za sve,
a što je najvažnije nema dodatnog financijskog
opterećenja za škole.
Predstoje stručni skupovi za učitelje i nastavnike kako bi se početkom školske godine
2018./2019. konačno krenulo u školu za život.
Nadamo se da će OŠ Side Košutić opravdati
ukazano povjerenje i da će idućih godina biti
mjesto na koje će dolaziti učitelji i nastavnici iz
drugih škola na stjecanje iskustva na provedbi
kurikularne reforme.
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Ivan Osredečki uvjek je spreman za čašicu razgovora

Josip Galović sa načelnikom bi rado popričao ali slabo čuje
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Viktor Malogorski prvi se put susreo sa načelnikom Ranogajcem

Načelnik Andrija Ranogajec i župnik Danijel
Herceg posjetili najstarije sumještane
Tradicija obilaska mještana koji su navršili devedeset i više godina u Jesenju se održava već
dulji niz godina. Svoje sumještane na Veliki
četvrtak obišli su načelnik Andrija Ranogajec
i župnik Danijel Herceg donijevši im košaru
sa voćem i slatkišima. Nekima od njih ovo je
bio prvi susret sa načelnikom Ranogajcem
pa su vrlo rado popričali sa njim, pri tome
se prisjećajući proteklih godina. Svi su sa
sjetom pričali kako im je bilo teško, živjelo se
u siromaštvu, ali je bilopuno više zadovoljstva
nego u današnje vrijeme, danas, ima svega,
nažalost nema ljudi, nemaš s kime popričati,

svi su u nekakvoj žurbi... Najstarija mještanka Klara Artić jedina je žena među devedeset
godišnjacima 97 joj je godina, nažalost bolest
ju je prikovala uz krevet, prilikom takvih susreta radovala se 100-tom rođendanu. Augustu
Habijancu 93 su godine, iako živi sam, vrlo
dobrog raspoloženja ukratko je ispričao kako
se nekad živjelo skromno ali veselo. Viktor
Malogorski dobro se slaže sa suprugom Barbarom koja mu pomaže, radio bi neke lakše
poslove no ne može zbog slabijeg zdravlja.
Sa suprugom Fanikom, sinom i snahom, živi
Josip Galović, u vrlo dobrom raspoloženju

dočekao je goste. Za razgovor je zadužio sina
Iveka jer on slabo čuje pa mu je teško komunicirati, no zadovoljan je jer „Ima dobre ukućane pa mu ništa ne fali osim zdravlja. Ivan
Osredečkivoli šetati u prirodi i čim se vrijeme
proljepša provodi dane u šetnji.„Nedjelja je
rezervirana za misu, molitvu i zahvalu Isusu
zaživot koji živim“, naravno zahvalan je sinu i
snahi koji mu pomažu. Iako na kratko ovaj je
susret razveselio ove vremešne starce koji su
zahvalni svojim gostima što su unatoč obavezama našli vremena da ih posjete, naravno uz
želju za takvim susretom dogodine.

Proslavljen Dan žena
Prigodnim programom u
izvedbi dramskih sekcija KUD-a
Strahoninec i Udruge zagoraca Podravine u dvorani Doma
kulture u Gornjem Jesenju obilježen je u petak 9. ožujka Međunarodni praznik Dan žena.
Dramski amateri iz Strahoninca izveli su predstavu pod
nazivom „Moderna ljubav“ u
kojoj samohrani otac odgaja
dvoje djece i brine ogospodarstvu i djedu Janku. Njegova
djeca, Ana i Ivek odluče tatiju
olakšati život, pa mu preko
interneta traže prijateljicu. Na
njihov oglas jave se tri ženske
osobe no svaka od njih ima
svoje interese. Razočarani otac
nakon tih susreta kori svoju
djecu zbog neugodnosti koje je
doživio. Na kraju dolazi susjeda za koju se ispostavilo da su
ona i otac zainteresirani jedno
za drugo i sve se sretno završi.
U predstavi „Snuboki“ koji su
izveli gosti iz Koprivnice ga-

stajbajter Draš odluči za svoga
sina Iveka pronaći mladu. Kao
glava obitelji otac za svojeg
sina vidi priliku kod siromašnih
susjeda koji imaju kćerku Janicu. Njezini roditelji sretni zbog
dobre prilike da se njihova kći
uda u bogatu familiju dogovore
udaju kćeri bez njezina pristanka. Smeteni Ivek koji je gotovo
upola manji od Janice također
pristane na to no nikako da
udobrovolji Janicu na njezin
pristanak. Izvrsnu izvedbu obiju glumačkih družina koje su
na zoran ali nadasve humorističan način uprizorili dio naše
svakodnevice publika je odlično
prihvatila i uz salve smijeha,
gromoglasnim pljeskom nagradila izvođače.Nakon izvedenog
programa okupljenim pripadnicama ljepšeg spola čestitke na
njihovu danu uputio je načelnik
Andrija Ranogajec a nakon
toga na izlazu iz dvorane darivao ih cvijećem.

Dramska sekcija Udruge zagoraca Podravine uprizorila je predstavu Snuboki

Načelnik Andrija Ranogajec darivao je pripadnice ljepšeg spola cvijećem
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Za lijepo oslikano jaje ispred župne crkve zaslužne su članice AKUD-a Žensko kazalište

Uskrsno jaje ispred Doma kulture oslikali su i postavili volonteri i članovi Udruge distrofičara Krapina

U Jesenju postavljena Uskrsna jaja
Oslikano jaje jedan je od prepoznatljivih svjetovnih simbola najvećeg kršćanskog blagdana
Uskrsa. U spomen na nadolazeće uskrsne
blagdane, inicijativu za postavljanje triju uskrsnih jajeta pokrenuo je načelnik Andrija Ranogajec. Jaja su oslikana predivnim šarenilom
boja koja prikazuju motive općine Jesenje,
sakralne objekte i duhovne motivekoji pod-

sjećaju na uskrsnuće Kristovo, ali i motive iz
prirode koja se nakon Uskrsa polako budi, a
raznoliki cvjetovi u svim bojama išaraju naše
prekrasne brege. Zadaća ukrašavanja jaja pripala je volonterima Udruge distrofičara Krapina, AKUD-u „Žensko kazalište“ te Osnovnoj
školi i učiteljici likovnog odgoja MartiniZaplatić. U subotu nakon Križnog puta, dan uoči

Cvjetnice, jaja je u prisutnosti mnogobrojnih
mještana blagoslovio župnik Danijel Herceg,
a ona su postavljena ispred Doma kulture i
župne crkve sv. Ivana Krstitelja. Tom prigodom načelnik Ranogajec istaknuo je kako će
ovi simboli dodatno uljepšati nadolazeće
blagdane i stvoriti svečaniji ugođaj našeg
velikog kršćanskog blagdana Uskrsa.

Svečano obilježeno uskrsnuće Kristovo
Nakon korizmenog vremena u vazmenom trodnevlju kršćani su u iščekivanju
najsvetijeg i najsvečanijeg trenutka, uskrsnuća Kristova. U župi Gornje Jesenje
vazmenim trodnevljem svečano je i ove godine obilježena Isusova muka, raspeće
na križu, a posebno njegovo Uskrsnuće. U župi sv. Ivana Krstitelja na Vazmenom
trodnevlju svakog dana sudjelovao je veliki broj vjernika koji su kroz liturgijska
čitanja spoznali Isusove strahote i muke koje je pretrpio na križu. Na Veliku subotu
na vazmenom bdijenju okupio se velik broj vjernika koji su se došli pokloniti Isusu
položenom u grob kojeg su i ove godine čuvali vatrogasci. Najsvetiji, najradosniji
trenutak dogodio se nakon čitanja i hvalospjeva kada je cijelom crkvom odzvanjala pjesma „Slava Bogu na visini“, sva crkvena zvona su zazvonila i pucnjevi iz
kubura označili trenutak pobjede dobroga nad zlom života nad smrću - Uskrsnuće
Kristovo. Nakon mise mnogi su pošli na noćno druženje kod vuzemnica, a kišovito
i prohladno vrijeme nije ih spriječilo da se uz domaći gemišt, mnoštvo raznih
delicija dočeka Uskrsno jutro kada su zapaljene Vuzemnice a gromoglasni pucnjevi
označavali veliku radost i slavlje okupljenih u čast uskrsloga Krista.

Vuzemnicama se na poseban način raduju najmlađi Kuburaši su pucnjevima obilježili uskrsnuće Kristovo

Isusov grob čuvali su vatrogasci

Ujutro kod paljenja vuzemnica ostaju najuporniji
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PREDUSKRSNE AKTIVNOSTI U MUZEJU RADBOA

Radobojska pisanica
U okviru dječje radionice „Pisanica na moj
način“ koja je održana 25. ožujka u Muzeju
Radboa središnji događaj bio je ukrašavanje
„Radobojske pisanice“. Naša poznata dizajnerica i ilustratorica Monika Hršak uz pomoć
djece, članova Društva „Naša djeca“ Radoboj
uz nazočnost općinskog načelnika, Anđelka
Topolovca, zaslužna je što su na pisanicu prenijeta povijesna i kulturna obilježja Radoboj.
Na velikom jajetu našao se tako grb Općine
Radoboj i Župna crkva Presvetog Trojstva.
Pisanica je uz prigodnu dekoraciju postavljena
u središtu Radoboja i jedan je u nizu simbola
obilježavanja blagdana Uskrsa.

Brojna djeca zdušno su pomagala oslikavati još jedan simbol Radoboja

Autorica Radobojske
pisanice Monika Hršak

Dionicu puta križ je nosio vlć. Danijel Herceg

U sabranosti i molitvi
pohođen 14. križni put
župljana župe Jesenje

Prostor ispred Zadružnog doma u Radoboju uz Uskrs dobio lijepi ukras

Pisanica
na moj
način

Četrnaesti po redu Križni put župljana župe Jesenje i vjernika okolnih župa koji su se priključili
ovom pohodu održan je u subotu pred Cvjetnu
nedjelju kada se crkva spominje Isusovog ulaska u Jeruzalem. U jutarnjim satima u župnoj
se crkvi okupilo vjernika koji su nakon zazivne
molitve župnika Danijela Hercega krenuli put
Brda. Križni put je protekao u sabranosti te
molitvi koju su hodočasnici namijenili za svoje
najmilije i za sve župljane.
U stankama na pripremljenim postajama mijenjali su se križonoše koji su, noseći križ kao
simbol Kristove patnje, prikazali svojevrsnu
žrtvu i molitvu te poniznost koja krasi svakog
istinskog vjernika. Kod Lovačkog doma za sudionike pripremljena je okrjepa za koju je zaslužna Općina Jesenje koja je osigurala namirnice,
a ukusno ih pripremili vrijedni kuhari Milan
Jagušić i Josip Klasić. Između sedme i osme postaje vladala je potpuna tišina u kojoj su sudionici u miru svoga srca i duše mogli razmišljati
o svojem odnosu s Bogom te kako se istinski
pripremiti za radosni trenutak Uskrsnuća.

Kod kapelice BDM u Cerju služena je sveta misa

U Muzeju Radboa održana je i radionica za djecu „Pisanica na moj način“. Muzej, Udruga „Smiješak“ iz Krapine i Društvo „Naša djeca“ Radoboj organizirali su susret djece i pružili im mogućnost da svaki na svoj način ukrase uskršnja jaja. Dvadesetak najmlađih u nedjeljno popodne 25.
ožujka tako se uključilo u brojna preduskršnja događanja u Radoboju.

Za hodočasnike Križnog puta i ove godine pripremljen je topli grah
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I povremena skromna pomoć nekima dobro dođe.

URUČENI
POKLON
PAKETI
Nastavljajući praksu vođenja
skrbi o socijalno ugroženom
dijelu svog stanovništva i
ove godine povodom Uskrsa
sedamdesetak stanovnika
Općine Radoboj primilo je
prigode poklone čiju nabavu
je omogućila Općina Radoboj.
Osobe slabijeg imovinskog
stanja imale su tako priliku
razgovarati s predstavnicima
Općine, razmijeniti mišljenja
i prisjetiti se prošlih proslava
Uskrsa, te ukazati na svoje
životne probleme. U akciju
posjeta i podjele paketa
uz načelnika, Anđelka
Topolovca, njegovog zamjenika
Stjepana Sirovca i djelatnica
Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Radoboj uključili
su se predstavnici Udruge
umirovljenika i odbora za
međugeneracijsku solidarnost.

Dio publike, među kojima su pretežno mladi gledatelji

Kazališna predstava u Radoboju
Povodom svjetskog Dana kazališta u sportskoj dvorani OŠ „Side Košutić“ Radoboj, 27. ožujka
održana je kazališna predstava. Dramska udruga „Kaj“ iz Zaboka prikazala je kroz komediju
„Zemlja“ život nekoliko seljaka i odnos između jedne bogate i jedne siromašne obitelji. Nastavljena je tako praksa prikazivanja kazališnih predstava, bilo profesionalnih ili amaterskih družina
u Radoboju, što opravdava i činjenica da ta kulturna događanja privlače sve veći broj posebno
mlađih posjetitelja.

Detalj s predstave komedije „Zemlja“ Dramske udruge „Kaj“ iz Zaboka
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Klizišta oštetila mnoge
kuće i nerazvrstane ceste
Naglo topljenje ogromnih količina snijega i
prezasićenost tla vodom u posljednjih nekoliko dana izazvalo je pojavu novih klizišta na
području općine Jesenje. Klizišta ugrožavaju
nerazvrstane ceste ali i nekoliko obiteljskih
kuća u Donjem Jesenju, Gornjem Jesenju
i Lužanima Zagorskim. Štete su ogromnih
razmjera, a zbog specifičnosti svakog klizišta
vrlo je teško procijeniti o kojim se iznosima
radi, osobito kada je riječ o sanaciji. Općina
Jesenje je tijekom veljače pokrenula postupak izrade projekata sanacije za tri klizišta na
nerazvrstanim cestama, no na žalost, pojavila
su se nova, i to u Brdu Jesenjskom kod zaselka Cerinski, Lužanima Zagorskim u zaselku
Leški te u Gornjem Jesenju u predjelu Šarinec.
Sada je na području općine 8 aktivnih klizišta
koja ugrožavaju nerazvrstane ceste, a na
četiri mjesta klizišta ugrožavanju i obiteljske
kuće. Najgore je u Donjem Jesenju u predjelu
Kovačeci gdje su dvije obiteljske kuće ozbiljno nagnute, a zidovi su ispucali. Uz klizišta
na mnogim su se cestama pojavili odroni
zemlje koja je skliznula s padina, a zbog velike
natopljenosti vodom vrlo ih je teško uklanja-

ti s cesta. Pojava ovako velikog broja klizišta
ogromno je opterećenje za općinski proračun
i planirana sredstva za tu namjenu neće biti ni
približno dovoljna pa se razmišlja o proglašenju elementarne nepogode. Kako su u proteklom razdoblju znatna sredstva utrošena za
čišćenje snijega koja daleko premašuju iznos
od planiranih, a nastala situacija dodatno opterećuje općinski proračun, Općina će uputiti
zahtjev za financijsku pomoć kako bi se ublažile posljedice nastalog stanja.

Sonja Forjan iz Lužana zagorskih pokazuje oštećenje...

Odron zemlje kod zaselka Flaši

Klizište u predjelu Šarinec uništilo je dio ceste

Kuća Mirka Kovačeca također je popucana na sve strane

Središnji zid obiteljske kuće Forjanovih također je teško oštećen

Klizište u zaselku Leški

Mnoge kuće u zaselku Kovačeci su oštećene a među njima je i
kuća obitelji Domina Kovačeca

U zaselku Osredečki klizište je uništilo dvorište i približava se kući

U zaselku Kovačeci oštećena je kuća i obitelji Artić

Novo klizište u zaselku Cerinski

Stjepanu Kovačecu cijela kuća je ispucala

Klizište je uništilo gospodarski objekt koji je neupotrebljiv
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NOVOSTI IZ OŠ SIDE KOŠUTI RADOBOJ

ZADRUGARI NA SVETOJ MISI CVJETNICI
Pjesma na žalu
Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje je kršćanski blagdan, slavi se u nedjelju prije Uskrsa. Zasu upravo na Cvjetnicu bili kod župne crkve sa uskršnjim aranžmanima.
raspjevane čežnje drugari
Prodavali smo radove 2.a, 7.a i 7.b razrednog odjela, a također na radionicama su sudjelovali i
učenici 5.b razreda. (Voditeljica Učeničke zadruge Ivanka Švaljek)
Dana 20. ožujka obilježili smo 116. obljetnicu
rođenja Side Košutić – književnice čije riječi
nas već petu godinu inspiriraju da njoj u čast
pripremimo glazbeno-poetski recital. Ove smo
godine recital nazvali ‘’Pjesma na žalu raspjevane čežnje’’, citirajući stih iz Sidine pjesme
‘’Solvejg’’. Svjesni svoje obaveze da neprestano oživljavamo Sidine riječi, recitalom smo
nastojali učenicima približiti Sidine poruke,
ponekad nedokučive, ponekad skrivene, a
ponekad tako jasne. Program smo satkali od
tematskih blokova govorene i pjevane Sidine
riječi. Ovogodišnje recitatorice bile su učiteljice
Laura Kukovačec, Monika Lisak, Nikolina Cvrtila
i Leonarda Vorih. Recitacije Sidinih pjesama
posvećenih ljubavi, prirodi, zavičaju i duhovnosti ispreplitale su se sa Sidinim pjesmama koje
je uglazbila profesorica Dubravka Habjanec, a
izvodio dječji zbor Vrijeskice. Učenik Dominik
Pažameta izveo je skladbu ‘’Ples vila’’ Edvarda
Griega. Kroz program koji je osmislila knjižničarka Jasenka Marmilić, vodila nas je stručna
suradnica rehabilitatorica Dubravka Coha
Seničić. I ovaj smo put mogli čuti neke od najpoznatijih Sidinih pjesama, poput ‘’Proljeća’’,
‘’Pjesme’’, ‘’Suze’’ i ‘’Osmijeha’’, no također
smo dali priliku i rjeđe interpretiranim pjesmama da nam prenesu svoje emocije. Vjerujemo
da smo Sidi za rođendan dali najljepši poklon,
a ona nam se odužila tako što smo kroz njene
pjesme uživali na valovima raspjevane čežnje
i obavili naše duše slutnjom svečane tišine.
(Jasenka Marmilić)
U našoj školi 22. ožujka obilježili smo Svjetski dan voda. Zajedničkim snagama učenici
Ekološke skupine-Čuvari prirode i učenici 8.b
razreda pod vodstvom učiteljice kemije Maje
Potočki istražili su zašto se obilježava Svjetski
dan voda, koja su svojstva vode i u kojim
oblicima se voda može sve pronaći u prirodi.

Prezentacija zanimanja srednjih škola
Dana 8. ožujka u našoj školi je održana prezentacija deficitarnih zanimanja i srednjoškolskih
programa s ciljem profesionalnog informiranja učenika 7. i 8. razreda i njihovih roditelja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije, Obrtničke i Gospodarske komore KZŽ, Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje Područni ured Krapina i srednjih škola KZŽ.
Učenici su se poslije prezentacije mogli obratiti svakoj srednjoj školi osobno na izložbenim
štandovima i uzeti letke s osnovnim informacijama. Također, učenici su savjetovani kako putem
portala e- usmjeravanje mogu pronaći informacije koje su potrebne za izbor zanimanja, škole
i studija, informacije o slobodnim radnim mjestima, vještinama koje su potrebne za traženje
posla i brojne druge informacije. (Stručna služba)

SVJETSKI DAN VODA
Predložili su također i načine kako bi sami mogli pomoći u očuvanju i štednji vode. Hodnike
škole ukrasili smo plakatima koje su izradile

vrijedne ruke naših učenika.
I za kraj poruka dana: „Male kapi mogu izazvati veliki gubitak pitke vode, a taj je problem
lako rješiv. Ne samo da bi smanjili nepotrebni
gubitak, već i račune za vodu. To je naš mali
doprinos, naša mala kap u štednji vode.“
(Učiteljica kemije Maja Potočki)
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NOVOSI IZ OŠ JESENJE

Financijska pismenost „Europski kviz o novcu“
„Europski kviz o novcu“ kojeg Hrvatska
udruga banaka (HUB) organizira u suradnji
sa Štedopisom, Institutom za financijsko
obrazovanje te uz pozitivnu ocjenu Agencije za odgoj i obrazovanje uoči Europskog
tjedna novca, privukao je čak 287 prijava iz
146 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.
Cilj ovog projekta je podizanje financijske
pismenosti djece i mladih diljem Europe, a
koordinira ga Europska bankovna federacija. Kviz je namijenjen djeci od 13 do 15
godina, a natjecanje se održalo putem in-

Uskrsna
radionica
u Jazvinama
Povodom najvećeg kršćanskog blagdana
Uskrsa, u Jazvinama se 20. ožujka održala
radionica. Roditelji su bili podijeljeni u
dvije skupine. Jedna skupina izrezivala
je i oblikovala trodimenzionalne ptice, a
druga skupina temperama je oslikavala
pisanice s motivom rascvjetalih voćaka.
Oslikane pisanice ukrašavaju prozor koji
je izložen u Gradskoj galeriji Krapina te radove možete pogledati na izložbi pisanica
u Krapini. Zahvaljujemo roditeljima na
suradnji te se veselimo novom susretu!
(Učiteljice PRO Jazvine)

ternetske veze i Youtube kanala na poznatoj
Kahoot! platformi. Natjecanju su u petak,
16. ožujka 2018. iz naše škole pristupila dva
tima: učenici 7.a razreda pod vodstvom
učiteljice kemije Maje Potočki te učenici 8.b
razreda pod vodstvom učiteljice informatike Ivanke Švaljek. Financijsko obrazovanje
mladih izuzetno je bitno za budućnost
Europe pa stoga izražavamo zadovoljstvo
što je i naša škola prepoznala ovaj projekt
i sudjelovala u njemu. (Učiteljice Maja Potočki i Ivanka Švaljek)

MIŠICA MILICA
U utorak, 14.ožujka 2018.godine učenike
2.a razreda posjetila je „Mišica Milica“. To
je program kojeg provodi Crveni križ na
temu Prevencije trgovanja ljudima prilagođen drugim razredima osnovnih škola.
Mišica je već poznat prijatelj djece koji ih
kroz priču, strip, radne listiće i čitanke uvodi na edukativan način u opasnosti koje
vrebaju te im ukazuje kako biti oprezniji u
različitim životnim situacijama, kad ostaju
sami kod kuće, kod susreta s nepoznatim
osobama, kako se ponašati dok koriste internet, što učiniti kad se udalje od skupine
i izgube te od koga potražiti pomoć. Sve
su to upute i savjeti koje učenici trebaju
usvojiti i primjenjivati.(Erika Tušek Vrhovec)
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Osvojeno 1.mjesto na Žup.
natjecanju iz biologije
Županijsko natjecanje iz biologije održano je u
Osnovnoj školi Oroslavlje. Naš učenik Branko
Artić osvoji je 1. mjesto u kategoriji 8. razreda.
Čestitamo Branku na uspjehu te se nadamo
pozivu na državno natjecanje.
(Tomislav Bartulović, učitelj prirode i biologije)
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Održana prezentacija srednjoškolskih
zanimanja i programa
U srijedu, 7.3.2018. godine, u 16 sati je za učenike 7. i 8. razreda te njihove roditelje održana
prezentacija srednjoškolskih zanimanja i programa. Projekt provodi Krapinsko-zagorska županija s partnerima – Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje Područni ured Krapina, Obrtničkom komorom KZŽ i srednjim školama KZŽ.
Tom se prilikom učenicima i roditeljima obratila zamjenica župana gospođa Jasna Petek te
ih upoznala s mogućnostima stipendiranja deficitarnih zanimanja, dok je predstavnica HZZ
PU Krapina predstavila informacije o tome
kako izabrati pravo zanimanje, a predstavnica
Udruženja obrtnika OKKZŽ je održala prezentaciju o upisu u Jedinstveni model obrazovanja za trogodišnja zanimanja. Prikazana su i

dva promotivna filma o deficitarnim zanimanjima u KZŽ, a nakon toga su predstavnici
SŠ Bedekovčina, SŠ Krapina, SŠ Pregrada,
ŠUDIGO i SŠ Zabok prezentirali programe
obrazovanja koje provode te upoznali učenike i roditelje s mogućnostima upisa i posjeta
škole.
Nakon prezentacija, učenici i roditelji su imali
mogućnost obići info pultove srednjih škola
gdje su s velikim interesom predstavnicima SŠ
postavljali razna pitanja vezana uz srednjoškolske programe i upise te dobili informativne
materijale.
Ovom prilikom pohvaljujemo roditelje i učenike što su se okupili u tako velikom broju!
(Manuela Kos, šk.pedagoginja)

I ove školske godine naša škola sudjelovala je na osnovnoškolskom natjecanju iz povijesti
Na školskom su se natjecanju okušali Petar
Malogorski i Branko Artić. Sa dobro riješenim
testovima kvalificirali su se među osam najboljih osmaša u Krapinsko -zagorskoj županiji
te su 7. ožujka u Klanjcu predstavljali Osnovnu školu Gornje Jesenje na županijskoj razini
natjecanja.
U tom drugom krugu natjecanja popravili su
svoj prethodni plasman i odličnim poznavanjem povijesti prve polovice 20. stoljeća natjecanje završili podjelom četvrtog mjesta.
Dečkima iskrene čestitke!
(Mario Hranj, prof.)

Održana Uskršnja radionica
Dana 19. Ožujka 2018. je u našoj školi održana Uskršnja likovna radionica. Uz pomoć članova Udruge distrofičara Krapina, marljivih
mama, učenika i učiteljica razredne nastave
napravili smo prekrasne radove koji su bili

izloženi 28.ožujka 2018. na sajmu ispred
Općine Jesenje. Zahvaljujemo svima koji su
posjetili sajam i svojim prilogom podržali akciju prikupljanja sredstava za terensku
nastavu.

OŠ Gornje Jesenje sudjelovala na
natjecanju GDCK Krapina
I ove godine sudjelovali smo na natjecanju Mladih Crvenog križa grada Krapine koje je održano u
subotu 10. ožujka u OŠ ‘’Ljudevit Gaj’’ Krapina. Učenici su pokazali kako, osim znanja o Crvenom
križu i njegovom djelovanju, znaju pomoći unesrećenom pružajući mu prvu pomoć. Ekipa naše
škole osvojila je peto mjesto. Ove godine imali smo čast da nas bodri načelnik općine Gornje Jesenje Andrija Ranogajec na čemu mu se zahvaljujemo. (Tomislav Bartulović, voditelj ekipe)
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Nacionalni dan prevencije vršnjačkog nasilja

Odličan rezultat na
Državnom natjecanju
iz njemačkog jezika
Naš učenik Branko Artić je na Državnom
natjecanju iz njemačkog jezika, održanog od
26.do 28.3.2018. u OŠ Vidovec u Vidovcu kraj
Varaždina, u 1.kategoriji, lista B, osvojio 3.mjesto. Čestitamo mu na velikom uspjehu i na
predstavljanju naše škole!
(Alexandra Krklec, prof.)

Uspjeh na Županijskom
natjecanju iz kemije
Naš učenik Branko Artić uz mnoga natjecanja sudjelovao je i na županijskom natjecanju
iz kemije 8.03.2018. u OŠ Sv. Križ Začretje i
osvojio odlično 5. mjesto u kategoriji učenika 8. razreda. Branku iskrene čestitke i puno
uspjeha u daljnjem natjecanju.
(Marina Puljko Kulfa, prof.kemije)

Čitanjem do zvijezda
U petak 23.02.2018 g. u osnovnoj školi Vladimir
Bosnar Stubičke Toplice je održano Županijsko
natjecanje u znanju i kreativnosti Čitanjem do
zvijezda. Našu školu predstavljali su učenici
Ana Janžek, Melani Draganić, Karla Šoštarić,
Lorena Kišić i Lucija Draganić. U kvizu znanja
naša škola osvojila je 9. mjesto dok smo s plakatom bili 7. Ove godine naša škola je prvi put
sudjelovala na ovom natjecanju te je rezultat
bio u drugom planu. Sljedeće godine se nadamo ponovnom sudjelovanju i osvajanjem prvih
mjesta. (Knjižničar Božidar Glas)

Zadnje srijede u veljači obilježava se Nacionalni dan prevencije vršnjačkog nasilja, odnosno,
Dan ružičastih majica. Ove godine to je bilo 28.
veljače.
Centar za edukaciju i prevenciju nasilja je 2014.
godine prvi puta u Hrvatskoj obilježio dan ružičastih majica, a 2017. godine taj je dan proglašen Nacionalnim danom prevencije vršnjačkog
nasilja. Toga dana ljudi nose ružičaste majice
kako bi simbolizirali borbu protiv nasilja nad
vršnjacima.
Taj važan datum u našoj smo školi obilježili
sastankom Vijeća učenika. Razgovarali smo i
informirali se o vršnjačkom nasilju, njegovim
oblicima i posljedicama te smo izradili plakat s
porukama protiv nasilja. Iako je ružičaste majice nosio samo ženski dio našeg Vijeća učenika,
dečki su s velikim entuzijazmom izradili ružičaste majice od papira s porukama protiv nasilja.
(Pedagoginja Manuela Kos)
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PROGRAM AKTIVNI U ZAJEDNICI

ZAPOČELE AKTIVNOSTI PROVOĐENJA U OPĆINI RADOBOJ
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva iz Pule započela je s provedbom novog programa „Aktivni u zajednici“ u
okviru suradnje Nacionalne zaklade za razvoj
civilnog društva. Općina Radoboj odabrana je
uz Kumrovec i Zabok kao sudionik iz Krapinsko - zagorske županije. Cilj programa je
povećati društveni kapital, što znači uključiti
što veći broj ljudi u provođenje određenih
programa i aktivnosti. U suradnji s građanima,
organizacijama, poduzetnicima i raznim drugim sudionicima lokalne zajednice nastojat će
se riješiti konkretni problem odnosno realizirati projekt koji će sami zainteresirani istaknuti
kao prioritet za rješavanje u njihovoj zajednici.
Kod toga se nastoji potaknuti što veći broj
aktivista na suradnju, kreativnost i zajedničko
djelovanje.
S namjerom da se u Radoboju što više od
toga realizira u utorak 13. ožujka održano je
predavanje, prvo u nizu aktivnosti koje će se
provoditi u Radoboju u sklopu programa.
Zaklada će u suradnji s civilnim, profitnim i
javnim sektorom detektirati potrebu i poticati
kulturu davanja u općekorisne svrhe kako bi
se prikupila sredstva potrebna na rješavanje
odrađenih programa s ciljem povećanja društvenog kapitala u zajednici.
Predstavnice Zaklade bile su oduševljene pozitivnom atmosferom i spremnošću mještana

Predstavljanje Zaklade u Radoboju s interesom su pratili brojni zainteresirani u Radoboju

za sudjelovanje o ovom programu kao i ostalim projektima koje provode udruge i Općina
Radoboj. Zaklada je do sada na području Općine Radoboj sufinancirala projekte uređenja
dječjih igrališta u naseljima Kraljevec Šemnički

i Miljani, te je sudjelovala u praćenju provedbe
projektnih aktivnosti za starije osobe u Radoboju. Svi predloženi projekti bit će razmotreni,
a oni koji će biti odabrani realizirat će se do
kraja 2018. godine.

USKRSNA DOGAĐANJA U RADOBOJSKOJ ŽUPI
Župa Presvetog Trojstva Radoboj i ove je godine s vjernicima obilježila korizmu i uskrsna događanja. Uz održavanje Križnog puta 17. ožujka u Župnoj je crkvi bila Uskrsna ispovijed, na Cvjetnu nedjelju uz misno slavlje održan je sastanak s roditeljima firmanika i pričesnika, jer će biti krajem
travnja i početkom svibnja Prva pričest i Sveta Potvrda. Na Veliki petak održan je Križni put kroz župu, koji je krenuo iz Radobojskog Strahinja.
Uz blagoslov hrane i vatre u subotu, uslijedilo je uskrsno misno slavlje na sam Uskrs u nedjelju 1. travnja, a tradicionalna uskrsna proslava uslijedila je u ponedjeljak 2. travnja kod sv. Jakova.
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U Jesenju održani sportski susreti obrtnika KZŽ-e
U sportskoj dvorani Osnovne škole Jesenje
24. ožujka održani su 16. Sportski susreti obrtnika Krapinsko - zagorske županije. Domaćin
ovogodišnjih susreta bilo je Udruženje obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje,
Petrovsko i Radoboj.
Prisutne su na samom početku pozdravili i poželjeli im dobre sportske rezultate, u ime domaćina, predsjednik Udruženja obrtnika Krapina, Vladimir Vidović, potpredsjednik HOK-a i
predsjednik OKKZŽ Davor Pleško, predsjednik

HOK-a Dragutin Ranogajec, a ugodan boravak
u Jesenju zaželio im načelnik Općine Jesenje,
Andrija Ranogajec. Susrete je otvorio župan
KZŽ-e, Željko Kolar koji je prisutnima zaželio
uspjeh u natjecanju i među ostalim istaknuo
kako je svaka pobjeda važna kako u poslovnom tako i u sportskom pogledu. Pohvalio je
borbeni duh obrtnika koji se znaju nositi sa
svim izazovima koji su pred njima pa i rezultati ne izostaju.
Natjecalo se u četiri discipline, u malom no-

gometu, pikadu, potezanju užeta i stolnom
nogometu. Apsolutni pobjednik 16. Sportskih
susreta je Udruženje obrtnika grada Krapine i
općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj osvojivši u svim disciplinama prvo mjesto
pa im je pripaoi prijelazni pehar. Pehar za fair
play pripao je Udruženju obrtnika Zlatar.
Nakon završetka natjecanja, druženje je nastavljeno u dvorani Doma kulture gdje supodijeljeni pehari pobjedničkim ekipama u svim
disciplinama.

ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA - MLAĐE KATEGORIJE

MLADI KRENULI U PROLJETNI DIO NATJECANJA
Iako su vremenski uvjeti donekle
poremetili start proljetnog dijela
nogometnih natjecanja u okviru
Županijske nogometne lige,
krajem ožujka odigrane su prve
utakmice.Limači NK Radoboj
igrali su protiv Jedinstva iz Svetog
Križa Začretja i izgubili 1:2, Mlađi
pioniri poraženi su 1:3, dok su
pioniri pobjedili istoimenog protivnika 6:1.
Budući da su od daljenjeg natjecanja odustali seniori i juniori evo
rasporeda prvenstvenih utakmica
mlađih kategorija u mjesecu travnju i početku svibnja:

MLAĐI PIONIRI:
Radoboj - Mladost (Z)
8. travnja
Oroslavje – Radoboj
15.travnja
Radoboj - Straža
22. travnja
Toplice - Radoboj
29. travnja
Radoboj - Zagorec (KR)
6. svibnja
Sve utakmice
započinju u 10 sati
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