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SNIJEG ZATRPAO
I STREHE I PUTE!

Nakon sunčanog i toplog siječnja mnogi su se
nadali kako je zima prošla. Druga polovica veljače
donijela nam je, međutim, rijetko viđene količine
snijega i mnogo problema prije svega u prometu.
Snimke iz Radoboja i Jesenja dokazuju nam s
kakvim su se problemima trebali
suočiti zaduženi za prohodnost
prometnica.
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ŠESTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA RADOBOJ, KOJA JE ODRŽANA 12. VELJAČE, BILA JE U
ZNAKU DONOŠENJA ODLUKA KOJE SE ODNOSE NA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

ISPUNJENI ZAKONSKI UVJETI
O

dluka o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada, Odluka o mjerama za sprečavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada i Odluka o
komunalnom redu koje su donijeli općinski
vijećnici u Radoboju, dio su ispunjavanja
obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o
održivom gospodarenju otpadom i Uredbe
o gospodarenju komunalnim otpadom.
Uredba je stupila na snagu 1. studenoga
2017. i u određenom roku jedinice lokalne
samouprave trebale su donijeti
odgovarajuće odluke.
Odluka o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Radoboj pored

ostalog određuje; kriterij obračuna
količine otpada, najmanju učestalost
odvoza otpada, područje pružanja javne
usluge, cijenu usluge te kazne. Kriterij
količine otpada polazi od volumena
spremnika i broja pražnjenja. Na području
Općine Radoboj korisnici imaju na
raspolaganju plastične spremnike
volumena od 80 do 240 litara te plastični
spremnik od 1.100 kao i metalne volumena
od 5.000 do 9.000 litara. Biorazgradivi
komunalni otpad korisnici usluge dužni su
sami zbrinjavati u svojim domaćinstvima,
što znači da ubuduće nije dozvoljeno
odlaganje raznih biorazgradivih otpadaka
u postojeće zelene kante. Oni korisnici koji
nemaju mogućnosti odlaganja
biorazgradivog otpada na svojim
površinama moći će tu uslugu posebno

ugovoriti s ovlaštenim sakupljačem.
Zakonom je određeno da se do kraja
listopada 2018. godine ostvare svi uvjeti
kako bi se od 1. studenoga odvoz smeća
mogao naplaćivati po količini. Do tog će
roka biti određena i cijena usluge.
Stanovnici će o svim promjenama i
potrebnim radnjama biti pravovremeno
upoznati.
Na sjednici Općinskog vijeća donijete su
odluke o izmjenama u Statutu Općine i
Poslovniku Općinskog vijeća, odluka o
rasporedu sredstava za ﬁnanciranje
političkih stranaka, te odluka da se iznos od
116.259 kuna koji pripada Općini Radoboj
iz Fonda za razvoj brdsko - planinskih
područja iskoristi za uređenje prostora na
katu Vatrogasnog doma u Radoboju.

Jesejanski vatrogasci školovanjem
kadrova i preventivnim aktivnostima
uspješno završili proteklu godinu

R

edovnu godišnju Izvještajnu skupštinu
članovi DVD-a Jesenje održali su u
subotu 3. veljače u dvorani Doma kulture.
Skupštini su nazočili brojni članovi susjednih i
prijateljskih vatrogasnih društava, županijski
vatrogasni zapovjednik Marjan Lovrenčić te
gradonačelnik grada Krapine Zoran
Gregurović, dugogodišnji član vatrogasne
obitelji i član DVD-a Krapina.
U protekloj godini jesejanski su vatrogasci
imali ukupno 9 intervencija, 3 požara i 6
tehničkih intervencija što govori o dobro
odrađenim preventivnim mjerama koje
vatrogasci poduzimaju svake godine. Protekla
je godina bila u znaku školovanja i
osposobljavanja vatrogasaca od kojih su
desetorica uspješno položili ispit za
vatrogasnog časnika, četvorica su vatrogasaca
položili ispit za voditelja intervencije i vatrogasca sa posebnim
ovlastima i odgovornostima, te jedan član za ispitanog
vatrogasca. Čestitajući na uspješnom osposobljavanju i
položenim ispitima, diplome im je podijelio županijski vatrogasni
zapovjednik Marjan Lovrenčić. Uz osposobljavanje vatrogasaca,
vodila se briga oko uređenja Vatrogasnog doma i nabave opreme.
Tijekom godine vršene su provjere ispravnosti uređaja i
vatrogasne opreme, vatrogasci su sudjelovali na obilježavanju
svih važnijih svetkovina i blagdana na području općine, aktivno
su sudjelovali i na nekoliko vježbi u suradnji s okolnim
vatrogasnim društvima, istaknuo je u izvješću predsjednik Mirko

Buzina. U programu za tekuću godinu kojeg je skupštini
prezentirao zapovjednik Dubravko Turniški, planira se
održavanje vježbi i aktivnosti vezanih uz preventivu, školovanje
kadrova, nabava nove i održavanje postojeće opreme,
sudjelovanje na vježbama u suradnji sa susjednim DVD-ima te
općinskim manifestacijama i događanjima.
Skupštinu su pozdravili, uz predstavnike prijateljskih društava,
domaći župnik a ujedno i vatrogasac Danijel Herceg te županijski
vatrogasni zapovjednik Marjan Lovrenčić. Uz pohvale za
proteklu godinu, zaželjeli su svim vatrogascima da i ova godina
bude uspješna sa što manje požarnih intervencija.
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POMOĆ SUMJEŠTANIMA
DOBROVOLJNIM RADOM

U

prostorijama Centra za
prirodu „Zagorje“ u
Radoboju 31. siječnja 2018.
godine održana je radionica
„Volonterstvo u zajednici“.
Predstavnici organizacija
civilnog društva, ustanova,
volonteri i ostali građani tom
su prigodom upoznati s
osnovnim odredbama zakona
o volontiranju, potrebnom
dokumentacijom za vođenje
određenih projekata,
poslovima koordinatora i Sudionici radionice o volontiranju
vođenjem određenih akcija u
svojim sredinama. Volonterstvo u lokalnoj zajednici svodi se prije svega na
dobrovoljni rad pojedinaca i pružanju raznolike pomoći svojim sumještanima s
ciljem poboljšanja njihovih životnih uvjeta i to sve bez posebne naknade.
Radionica je održana u sklopu projekta Lokalni volonterski centar „Orkas“ koji
provodi Udruga mladih „Feniks“ s partnerima. Projekt ﬁnancira Ministarstvo za
demograﬁju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Zainteresirani mještani za sudjelovanje u akcijama volontiranja mogu doći u
prostorije Muzeja Radboa gdje će dobiti sve potrebne informacije.

Udruga umirovljenika
Jesenje radila na poboljšanju
životnog standarda svojih
članova

P

rvu godinu svojeg djelovanja Udruga
umirovljenika Jesenje završila je uspješno,
moglo se čuti na Izvještajnoj skupštini koja je održana
u dvorani Doma kulture. U tijeku godine aktivnosti su
bile usmjerene na upis novih članova te su pokrenute
inicijative za poboljšanje životnog standarda
umirovljenika kroz kulturno-zabavne djelatnosti,
organizacijom jednodnevnih izleta i druženja,
istaknuo je predsjednik udruge Stjepan Jedvaj. U ovoj
godini udruga će nastojati pomoći svojim članovima u
ostvarivanju njihovih umirovljeničkih prava, u svrhu
poboljšanja njihovog materijalnog položaja i životnog
standarda. Planira se organizirati ljetovanje na moru
po povoljnim uvjetima, organizirati kulturno zabavne
aktivnosti i druženja, kao i pribavljanje ﬁnancijskih
sredstava koja su neophodna za rad i ostvarivanje
navedenih ciljeva udruge.

Mještani će morati
pravilno odvajati otpad

NOVAC JE OSIGURAN SLIJEDI
GRADNJA CESTE

U

Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture u Zagrebu je 8. veljače, održano svečano
potpisivanje Ugovora o ﬁnanciranju gradnje nerazvrstanih cesta iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020.
Ugovor vrijednosti 7.338.236,01 kuna potpisao je načelnik Općine
Radoboj Anđelko Topolovec za projekt Rekonstrukcije postojeće
nerazvrstane ceste - Kraljevec Šemnički - Brod, državna cesta 35,
ukupne dužine 2 100 metara. Razdoblje provedbe odobrenog
projekta bit će dvije godine.

O

vih dana aktualna tema na svim razinama je provedba Zakona o
održivom gospodarenju otpadom, Strategije i Planova
gospodarenja otpadom te ostalih propisa iz područja gospodarenja
otpadom. Direktivom EU-a o otpadu postavljeni su prioriteti u
provedbi navedenih propisa, a odnose se na sprječavanje nastajanja
otpada, pripremu otpada za ponovnu uporabu za energetsko
korištenje, recikliranje i korištenje otpada kao sirovine. Upravo iz tog
razloga JLS-e dužne su usvojiti Planove gospodarenja otpadom,
načine zbrinjavanja i sprječavanje nepropisnog odbacivanja te mjere
za uklanjanje odbačenog otpada. Općinsko vijeće Općine Jesenje je na
svojoj 5. sjednici usvojilo potrebne dokumente. Načelnik Andrija
Ranogajec upoznao je vijećnike da u ovoj godini predstoji veći broj
aktivnosti koje se odnose na zbrinjavanje otpada te o poduzetim
radnjama kako bi se otpad odvozio i iz zaselaka Šaški i Cerinski.
Mještani na području općine Jesenje imaju dvije kante u koje odlažu
otpad no u narednom periodu, svako će domaćinstvo dobiti još po
jednu kantu te će biti dužni odvajati komunalni, bio otpad, staklo,
papir i plastiku. Domaćinstvima koja će nepravilno odvajati otpad
prijeti sankcioniranje. Bilo je i rasprave o povećanju cijene odvoza
otpada, no u ovome trenutku točno se ne zna za koliko će se povećati
troškovi odvoza i zbrinjavanja otpada, a shodno tome povećat će se i
sama cijena odvoza. U raspravi su vijećnici istaknuli kako, nažalost,
još uvijek ima nesavjesnih mještana koji odbacuju otpad u okoliš te je
zaključeno da će se poduzeti mjere kako bi se spriječile takve pojave, a
počinitelji kaznili.
I ovim putem upućuje se poziv i apel mještanima da sav nastali otpad
zbrinjavanju na propisan način kako ne bi došlo do sankcioniranja, a
kazne za počinitelje su uistinu velike.

HNS-u NAJVIŠE

P

olitičke stranke dio sredstava za svoje aktivnosti dobivaju od
Sabora do općina. Od sredine do sredine razlikuju se iznosi
koji ovise o broju predstavnika u vijećima, skupštinama ili Saboru.
U općini Radoboj političke stranke već godinama mogu računati na
okvirni iznos od 1.000 kuna. On je nešto veći ukoliko se radi o
vijećnici, ali se tada smanjuje kod vijećnika. Konkretno za rad
političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike u Općinskom
vijeću Radoboj godišnje se iz proračuna izdvaja ukupno 13.000
kuna. Od tog iznosa u 2018. godini Hrvatska narodna stranka koja
ima ukupno 3 vijećnika i 3 vijećnice dobiva ukupno 6.111,72 kuna,
Socijaldemokratska partija za 2 vijećnika i 1 vijećnicu može
računati s ukupnim iznosom od 3.007,32 kuna, Hrvatska
demokratska zajednica 3 vijećnika, pa dobiva 2.910,24 kune i
Hrvatska seljačka stranka za jednog vijećnika 970,08 kuna.

3

Radobojsko - Jesejanski list
ZATRAŽENA POMOĆ ZA FINANCIRANJE ČIŠĆENJA PROMETNICA OD NANOSA SNIJEGA

Troškovi čišćenja prometnica
prerasli mogućnosti općina
Z
čišćenje, pa je trebalo angažirati rovokopače što je prouzročilo
nove velike troškove. U samo nekoliko prvih snježnih dana
troškovi čišćenja snijega premašili su sve planirane u proračunima
općina.
Svjesni činjenice da postoje područja u Hrvatskoj u kojima je još
puno gora situacija, prvenstveno u
Gorskom kotaru, o čemu su
mediji izvještavali posljednjih
dana, ukazuje se na činjenicu da
su i na području Hrvatskog
zagorja ekstremni uvjeti s kojima
se suočavaju mještani i odgovorni
u općinama koji su zaduženi za
osiguravanje osnovnih uvjeta za
život i rad ljudi na svojem
području.
Bez dodatne pomoći za
podmirenje nastalih troškova
općine neće moći podmiriti
troškove zimskog čišćenja niti
kasnije održavati nerazvrstane ceste, a naročito nakon ovih
nepogoda zbog kojih će doći do velikog oštećenja, kao što su
udarne rupe, klizišta, bujice i odroni koji će nastati uslijed topljenja
snijega. Općine Budinščina, Đurmanec, Jesenje, Lobor, Novi
Golubovec i Radoboj imaju status brdsko planinskog područja i to s
razlogom na konﬁguraciju terena, zbog čega i imaju otežane uvjete
rada i gospodarenja, te mole nadležne institucije da ih se ne
zapostavi prilikom raspodjele ﬁnancijske pomoći, te da i one budu
u krugu onih jedinica lokalne samouprave koje će dobiti potporu,
jer u protivnom neće moći ﬁnancirati ostale aktivnosti na svojem
terenu.
Pomoć je eto zatražena, pa preostaje nada da će ona u određenoj
mjeri stići i u Hrvatsko zagorje.

imski uvjeti koji traju više od petnaestak dana donijeli su
velike teškoće u odvijanju prometa na lokalnim cestama. Iako
su strojevi danju i noću u pogonu snijeg koji je gotovo bez prekida
padao i zbog vjetra stvarao velike nanose, onemogućavao je
normalno odvijanje prometa. Zbog velikog broja sati rada strojeva,
planirana sredstva
za tu namjenu u
općinskim su
proračunima brzo
potrošena. Zbog
toga je Općina
Radoboj inicirala
upućivanje zahtjeva
za pomoć na više
adresa.
Zajednički zahtjev
za ﬁnancijsku
pomoć Vladi RH,
Ministarstvu
ﬁnancija, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske
unije, Ministarstvu prometa, Hrvatskih cesta, Krapinsko-zagorskoj
županiji te potpredsjedniku Sabora Siniši Hajdašu Dončiću i
saborskim zastupnicima Mariji Puh, Žarku Tušeku i Marku
Vešligaju poslale su općine: Budinščina, Đurmanec, Jesenje,

Lobor, Novi Golubovec i Radoboj.
Zahtjev se potkrepljuje činjenicama: Tijekom zimskih vremenskih
nepogoda većina nerazvrstanih cesta unatoč prolasku ralica i
ostalih strojeva nakon relativno kratkog vremena zbog vjetra u
kratkom su roku ponovo neprohodne. Zimska služba zbog toga je
stalno na terenu nastojeći omogućiti mještanima odlazak na posao i
povratak svojim domovima. Nažalost u višim predjelima, gdje
snježni nanosi prelaze visinu od dva metra ralice nisu mogle obaviti
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Zima pokazala zube
N

akon toplog siječnja i
prve polovice veljače,
rijetko je tko očekivao toliko
snijega i tako niske
temperature koje nam je
donio drugi dio prevrtljivog
zimskog mjeseca, veljače.
Višednevno padanje snijega
i jak vjetar učinili su svoje.
Prometnice su zatrpane kao
rijetko koje zime, pa ni
najteža mehanizacija
danima nije mogla neke od lokalnih prometnica učiniti
prohodnima. Na području Općine Radoboj postoje tri vrste cesta,
državne, županijske i nerazvrstane pa o njihovom održavanju i
čišćenju brinu Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i Općina
Radoboj. Za čišćenje snijega na nerazvrstanim prometnicama u
Općini Radoboj zadužen je koncesionar „Dina“ proizvodnja,

zaselku Malogorski.
Sve je to izazvalo brojne kritike i pozive
na što brže uklanjanje snježnih prepreka,
obustavljena je i nastava u osnovnoj
školi, a mnogi zaposleni kasnili su u
dolasku na posao.
Inače, visoki snježni nanosi nisu rijetkost
na ovim našim bregima. Prisjetimo se
samo slučaja iz 2015. godine kada je
upravo u veljači u obiteljskoj kući
Ivanković rođena djevojčica, jer njezina
majka nije mogla stići u rodilište zbog

visokog snijega.
Posljedice
snježnih nanosa
još
nisu
uklonjene, a
s r e d s t v a
namijenjena za
z i m s k o
održavanje već su
potrošena u
iznosu znatno
v e ć e m o d
planiranog u
općinskom
proračunu za
2018. godinu.

DROPTICA MILOSTI
Ptičica, sirota, senička mala
Po oknu je kljukala
Dok je vani veter puhal i curel snijeg...
trgovina, prijevoz i usluge iz Gorjana. Strojevi koji su u normalnim
uvjetima zadovoljavajući za čišćenje i posipavanje cesta, ovih su
dana bili na nekim mjestima zbog visokih snježnih nanosa
bespomoćni. Pozvani su u pomoć i oni najveći, buldožeri, no ni oni
nisu bili u stanju probiti neke dionice, kao na primjer cestu prema

Dropticu hruheka sem joj zdrobil,
Pozobala je i bila je mam vesela
I rekla je fala-ciju, ciju...
Po njoj se ljudi naj vučiju
Kak nam je male za sreću treba,
Same droptica jedna milosti Božje
Iskrica jedna – iz vjekovječnog neba..
Ž. Hnuček
Ovu je pjesnicu napisao, jedan naš, nažalost sada
pokojni, mještanin i uz još nekoliko njih poslao na
adresu Radobojskog lista. Napomenuo je tada – ako
će nešto biti objavljeno, neka bude pod
pseudonimom- Ž. Hnuček. Ispunjavamo njegovu
želju a u ove zimske dane kada smo mnogi ljuti zbog
nanosa snijega i neprohodnih cesta pokušajmo se
sjetiti «kak nam je male za sreću treba».
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Pčelari udruge Dar prirode iz Jesenja
potvrdili staro - novo vodstvo
još brže i bolje napredovanje. Također je naglasio da udruga ima
svoje speciﬁčnosti; iako ima mali
broj članova, jer djeluje na
malom području ima širok prostor
i mogućnosti za djelovanje i
razvoj. Pri tome je napomenuo da
razvoj pčelarstva podupire EU,
RH, a što je najvažnije i pohvalno
i Općina Jesenje.
Predsjednik SPUKZŽ-a,
Zdravko Bedeniković, član
upravnog odbora HPS-a Damir
Krog kao i predstavnici
prijateljskih udruga čestitali su
predsjedniku udruge Mirku
Ranogajcu i ostalom izabranom vodstvu na ponovnom izboru. Svi
govornici naglasili su da udruga postiže dobre rezultate te izrazili
nadu za još boljom i uspješnijom suradnjom.
Načelnik Općine Andrija Ranogajec je istaknuo da udruga dobro
radi, da je aktivna na svim događajima u Općini i čestitao na izboru
predsjedniku i ostalim izabranim članovima.
Na kraju se predsjednik udruge Mirko Ranogajec zahvalio svim
gostima i članovima udruge na odazivu i pozvao ih da ostanu na
druženju uz pripremljeni domjenak.
Mirko Ranogajec

Č

lanovi pčelarske udruge „Dar prirode“ Jesenje održali su 17.
veljače Izborno-izvještajnu skupštinu.
Od 13 članova na skupštini je sudjelovalo 9
članova udruge, a prisutni su bili brojni
ugledni gosti među kojima i načelnik
Općine Jesenje Andrija Ranogajec,
predsjednik SPUKZŽ Zdravko
Bedeniković, član Upravnog odbora HPS
Damir Krog, župnik vlč. Danijel Herceg,
predstavnici prijateljskih pčelarskih
udruga iz Krapine, Pregrade, Zaboka,
Bednje te DVD-a Jesenje i Udruge
umirovljenika Jesenje.
Predsjednik udruge Mirko Ranogajec
pozdravio je goste i članove udruge te podnio izvješće o radu koje
su članovi jednoglasno prihvatili. Nakon usvojenih izvješća
razriješeno je ali i ponovno potvrđeno staro-novo vodstvo pa će i u
narednom periodu predsjednik udruge biti Mirko Ranogajec, tajnik
Ivica Jedvaj a blagajnik Josip Sitar. U Upravni odbor udruge još su
izabrani Milan Maligec i Vlado Habjanec. Za članove Nadzornog
odbora izabrani su Ivan Maligec za predsjednika te članovi Mirko
Janžek i Albin Šoštarić. Predsjednik udruge Mirko Ranogajec
zahvalio se u ime svih izabranih na ukazanom im povjerenju i
istaknuo da udruga sada stoji na čvrstim temeljima te ima uvjete za

PODNIJET PROJEKTNI PRIJEDLOG RADOBOJSKIH UDRUGA
“JAVNO-CIVILNO PARTNERSTVO U KULTURI”

Jačanje stručnih i upravljačkih
kapaciteta

O

pćina Radoboj u ulozi prijavitelja i partneri Društvo Naša
djeca Radoboj, KUD Zagorec i ŠKUG Josip Poljak
uspješno su podnijeli projektni prijedlog na natječaj Ministarstva
kulture u operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020. pod nazivom Kultura u centru-potpora razvoju
javno-civilnog partnerstva u kulturi.
Novi modeli sudioničkog upravljanja temelje se na civilnojavnom partnerstvu vezuju uz društveno-kulturne centre. No,
preduvjet njihovog daljnjeg razvoja, kao i uspostave novih,
jačanje je stručnih i upravljačkih kapaciteta relevantnih dionika,
kao i njihovo povezano i suradničko djelovanje. Sudioničko
upravljanje u području upravljanja u kulturi osmišljeno je u
Općini Radoboj u suradnji s udrugama u svrhu otvorenijeg,
participativnijeg, uspješnijeg i povezanijeg pristupa sudioničkog
upravljanja i osnaživanja utjecaja organizacija civilnog društva u
upravljanju u kulturi.
Natječajem će se 100% ﬁnancirati aktivnosti jačanja kapaciteta
ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i
podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i
uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i
provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i
umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

DRUŠTVO NAŠA DJECA RADOBOJ
PARTNER U PROGRAMU EUROPA
ZA GRAĐANE

E

uropska unija putem različitih fondova ﬁnancira brojne
aktivnosti udruga civilnog društva. Sve je više projekata u koje se
uključuju članovi udruga iz više zemalja. Tako je najnoviji primjer
prijavljivanja programa Europa za građane od strane Associationfor
Culture and Scince TOTEM iz Rumunjske kojem se pridružilo
Društvo Naša djeca iz Radoboja te udruge iz Slovenije, Bugarske i
Italije. Program Europa za građane namijenjen je promicanju aktivnog
građanstva s ciljem premošćivanja jaza između građana i Europske
unije a nosi naziv «Europa Today» (Europa danas). Kroz realizaciju
programa nastojat će se uključiti građane različitih slojeva u
sudjelovanje u oblikovanju politike Unije. Projektni prijedlog ima za
cilj stvaranje jakog udruženja udruga koje bi stvorile virtualnu
platformu s periodičnim člancima koji bi bili objavljeni na nekoliko
stranih jezika. Platforma bi bila otvoreno mjesto za debatiranje i
raspravljanje o EU politici te društvenoj i kulturnoj problematici.
Projektom bi se poticalo i organiziralo promišljanje, raspravljanje ili
druge slične aktivnosti povezane s višegodišnjim prioritetima
Programa, ujedno bi se i predlagala konkretna rješenja do kojih se
može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini, za što je
potrebno uključiti velik broj građana. Namjera je željenog projektnog
prijedloga potaknuti suradnju između građana i organizacija iz
različitih zemalja, te olakšati razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim
europskim idealima i promicati proces europskih integracija.

6
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Snijeg zadavao probleme zimskoj
službi ali i općinskom proračunu

K

Lužanima. Angažmanom sve
raspoložive mehanizacije i velikog
napora zimske službe sve su ceste
unutar dva dana osposobljene za
promet no zbog velikih količina
snijega koji u visinskim predjelima
općine doseže visinu i preko jednog
metra teško je bilo u kratkom
vremenu očistiti ceste kako bi one u
potpunosti bile sigurne za promet.
Unatoč ekstremnim zimskim
uvjetima nastava u osnovnoj školi
kao i sve ostale institucije radile su
redovito što je ujedno pokazatelj da
su ulagani ogromni napori kako bi se
omogućilo normalno funkcioniranje i čim
manje remetio svakodnevni život
mještana. Zbog takvih uvjeta troškovi
zimske službe enormno su povećani i do
sada su već potrošena sva planirana
sredstva za ovu namjenu u toj godini.
Ukoliko ne dođe do pomoći s regionalne i
državne razine ovo će biti veliko
opterećenje i izdatak za općinski proračun.

ada smo se ponadali da će ova
zimska sezona završiti bez
značajnijih količina snijega
sredinom veljače na području
općine Jesenje palo je gotovo 60-tak
centimetara snijega a prava snježna
oluja zahvatila je naše područje
potkraj mjeseca. Punih tjedan dana
snježna mećava praćena jakim
udarima vjetra zadavala je
probleme zimskoj službi koja se
danonoćno borila s ovim zaista
rijetko viđenim i nesvakidašnjim
zimskim uvjetima. Najveći
problem uz veoma niske temperature
stvarali su jak vjetar koji je sipki snijeg
raznosio na sve strane pa su se na
mnogim mjestima stvarali ogromni
nanosi dva do tri metra, koje je
jednostavno bilo nemoguće promptno
uklanjati s cesta te je na nekim
dionicama dolazilo do povremenih
zastoja, a to se posebno odnosilo na
dionice ceste prema Gornjim

Post, molitva i dobra djela!

N

a Čistu srijedu ili Pepelnicu počelo
je korizmeno vrijeme. Svako
korizmeno vrijeme je svojevrsna
inventura našeg kršćanskog života. Svaki
od nas treba ući u svoju nutrinu i sam sebe
ispitati o svojem kršćanstvu, svojoj vjeri,
što je, a što nije bilo dobro te što treba
popraviti. Ne se nužno odmah odricati
nečega, već zastati, napraviti inventuru
duše pa onda djelovati. Vidjeti, prosuditi i
tek onda djelovati. Ne zbog drugih, već
zbog sebe!
Na početku korizme smo pozvani da svoje
pravednosti ne činimo pred drugima!
Naša vjera i činjenje dobrih djela treba
imati drugi izvor i neke druge razloge, a ne
da nas drugi vide, pohvale ili nam daju
priznanja. Pozvani smo u Evanđelju: uđi u
svoju sobu i zatvori vrata. To znači uđi u
svoju nutrinu, svoje srce i dušu, i zatvori
vrata koja su ono što bi nam možda
smetalo na našem putu kršćanskoga
života. Crkva preporuča da korizmeno
vrijeme bude upravo takvo jedno vrijeme

kada ćemo zatvoriti vrata. Da pokušamo
još više ući u svoju sobu (dušu) osobnog
kršćanskog života, ali isto tako i
zajedničkog kršćanskog života.
Što se tiče milostinje, o kojoj se također
govori, tu nije riječ samo o milostinji u
novčanom, odnosno materijalnom smislu,
već trebamo imati i osjećaj za drugog
čovjeka i promisliti kakvi smo jedni prema
drugima – u obitelji, u susjedstvu, prema
našim najbližima, svima koje
svakodnevno susrećemo.
U korizmenom vremenu kršćanin je
pozvan učiniti vlastiti program svojega
života, no ne smijemo zaboraviti da i
Crkva kao zajednica vjernika ima svoje
programe u koje bi se trebalo uključiti
poput zajedničke pobožnosti Križnog
puta, jer to je vrijeme kada na poseban
način promišljamo o tom teškom dijelu
Isusovog života.
Kod obreda pepeljenja čujemo riječi:
Obrati se i vjeruj Evanđelju. To znači
vratiti se s nekoga puta na koji smo nekada
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otišli i vjerovati da je Evanđelje doista živa
Božja riječ koja ima moć spasiti čovjeka i
to je najbolji put ovdje na zemlji kojim
čovjek može ići. Nema nekog drugog,
sigurnijeg puta. Ponekad se čini da postoji
neki lakši put, ali put kojim je išao Isus
noseći križ, sigurno vodi do života,
odnosno do uskrsnuća. Tako vjerujmo da i
naš život, kada idemo Isusovim putem,
vodi sigurnome cilju – u vječnost. Stoga
svake korizme svoje živote, kroz ovih 40
dana, stavljamo na Isusov križni put,
žrtvujemo se, intenzivnije se molimo,
činimo djela pokore. To je idealna prilika
da napravimo tu potrebnu inventuru,
ponovno posložimo svoj život i krenemo
pravim putem. Nemojmo to zaboraviti!
Trudimo se da nam korizma bude plodna,
da znamo ući u svoju sobu, odnosno svoje
srce i zatvoriti vrata svemu onome što bi
nas moglo odvesti putovima koji nisu
dobri. Trudimo se zbog sebe i svoje duše, a
ne da drugi vide i da nas hvale. Ako će nam
to biti na pameti, sigurno nećemo fulati!
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MAŠKARE SU I OVE GODINE U RADOBOJU OTKRILE SVE TAJNE I OSUDILE KRIVCA ZA LOŠA DJELA

MAŠKARE PRESUDILE I FAŠNIK JE
SPALJEN

T

radicionalno fašničko okupljanje održano je u
nedjelju 11. veljače 2018. godine ispred
Zadružnog doma u Radoboju.
U organizaciji KUD-a „Zagorec“, OŠ „Side
Košutić“, Općine Radoboj i Dječjeg vrtića
„Škrinjica“, a uz sudjelovanje limene glazbe
„Mirna“, pred nekoliko stotina mještana predstavile
su se brojne maskirane grupe i pojedinci.
Ukazano je na niz poznatih i manje poznatih
dogodovština pojedinaca iz Općine Radoboj,
pripremljena je prigodna „jedača“ i „pijača“, a na
kraju je kao glavni krivac za sve nedaće osuđen
„Fašnik“, koji je završio na lomači.
Evo kako je izgledalo fašničko okupljanje u
Radoboju ove godine.

Šumovlasnici edukacijama nastoje
pomoći članovima

U

druga privatnih šumovlasnika
„Jela“ Jesenje u subotu 24. veljače
održala je svoju godišnju izvještajnu
skupštinu na kojoj su prisustvovali
predstavnici udruga s područja općine
Jesenje. O radu udruge govorio je
njezin predsjednik Stjepan Kovačec
spomenuvši aktivnosti koje su
šumovlasnici provodili u 2017.
godini. Udruga je početkom godine
organizirala tečaj za rad sa motornom
pilom na siguran način kojeg je
uspješno završilo 40 polaznika.
Organiziranjem i sudjelovanjem na
edukacijama udruga nastoji pomoći
svojim članovima kako bi unaprijedili
gospodarenje šumama i šumskim
dobrima te naučili kako spriječiti štete od

šumskih nametnika kojih je u posljednje
vrijeme sve više. U tu svrhu organiziran je

i edukativni izlet u nacionalni park
Risnjak gdje su šumovlasnici slušali
predavanje o zaštiti smrekovih šuma od
8

potkornjaka te na praktičnim primjerima
vidjeli kako ga prepoznati, spriječiti
njegovo daljnje širenje i kako
izvršiti sječu i sanaciju zaraženih
dijelova šuma. Izvješća za
proteklu godinu članovi su
jednoglasno prihvatili kao i
program rada za ovu 2018.
godinu. U podužoj raspravi
skupštinari a i njihovi gosti
raspravljali su na koji način
uspostaviti što kvalitetniju
suradnju među udrugama koje
djeluju na području općine a sve u
cilju ostvarivanja zacrtanih
programa i aktivnosti kojima bi se
unaprijedila društvena događanja i
kvaliteta života mještana Jesenja.
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Programom Ljubav nas veže i
spaja Žensko kazalište obilježilo
Valentinovo u Krapini

MASKE DO DASKE

K

rapinska
u d r u g a
„Smiješak“ kao
organizator
izvanrednih
radionica za djecu u
suradnji s Muzejom
Radboa realizirala je
radionicu na temu
„Maske do daske“.
Radionica je održana u subotu, 3. veljače, u Muzeju Radboa.
Organizatore je oduševio veliki odaziv djece s domaćih i okolnih
prostora, koja su
revno, do daske,
izradili svoje
fašničke maske.
Prvo su morali iz
alu - folije
oblikovati svoje
lice na koje su
lijepili papir i
stvorili masku po
vlastitoj želji.
Nakon toga slijedilo je bojanje i ukrašavanje. Radionica je trajala dva
sata, a
rezultat
možete
vidjeti uz
ovaj tekst.

U

organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Krapina, povodom
Valentinova u Festivalskoj dvorani u Krapini 16. veljače
nastupilo je AKUD „Žensko kazalište“ iz Jesenja programom
„Ljubav nas veže i spaja“. U uvodnom dijelu programa nastupile
su članice ženske vokalne skupine AKUD-a koje su, uz pratnju
glazbenog sastava, setom prigodnih pjesama ugrijale atmosferu. U
drugom dijelu programa izvedena je predstava čiju je inspiraciju
autorica teksta pok. Anica Fotak Malogorski pronašla u ljubavnoj
priči o Romeu i Juliji koji su postali sinonim velike i nesretne
ljubavi.
Ljubavna je to priča dvoje mladih koji se neizmjerno vole, no
njihovu ljubav ne odobrava majka mlade Ančice i ne želi ni pod

U Jesenju izostale fašničke špelancije

P

obornici smijeha, dobre zabave i druženja ove su godine ostali
uskraćeni fašničkih špelancija u Jesenju. Unatoč upućenom
javnom pozivu Općine Jesenje udrugama da se prijave za organizaciju
ove manifestacije, nije se
prijavila ni jedna udruga.
Proteklih godina
organizacija ovog događanja
uglavnom je spala na
nekolicinu entuzijasta koji
su ulagali trud da se održi
ova manifestacija koja je
jedna od prvih događanja u novoj godini. Na žalost mnogih, ove godine
zajedničko obilježavanje fašnika je izostalo; jedino su djeca u osnovnoj
školi te nakon nastave, u manjim grupicama, obilazili kuće i time
pokazali da fašnik ne smije biti zaboravljen.
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koju cijenu imati Bosanca Ramzu u kući. Potporu i razumijevanje
za njezinu ljubav, Ančica ima od bake s kojom pronađe način kako
majku privoljeti da prihvati Bosanca Ramzu za zeta. Nakon
razmirica majke s kćerkom i njezinog pisma da će radije umrijeti
nego živjeti bez ljubavi, majka pristane na vezu dvoje mladih te na
kraju sve završi velikim «happy endom». Publika koja je i ovog
puta do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu tijekom cijelog
programa pljeskom je podržala izvođače, a oni im na simpatičan
način uprizorili dio svojeg stvaralaštva i podarili jednu lijepu
dramsku večer. Na kraju programa izvođačima je na uspješnoj
izvedbi čestitao načelnik Andrija Ranogajec i darivao ih cvijećem.
(Autor fotograﬁja Darko Herceg)
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ŠKOLA RADOBOJ
Priprema i uređuje Jasenka Marmelić

SNIMANJE UČENIČKE
ZADRUGE ZA EMISIJU ŠKOLSKI
SAT

FAŠNIK 2018.

I

ove smo godine sudjelovali u fašničkoj povorci koju
je naša škola organizirala u suradnji s Općinom
Radoboj i KUD-om Zagorec.
Okupili smo se u 14.00 sati u centru Radoboja uz zvuke
Limene glazbe Mirna. Voditelji su najavili program, a zatim se
krenulo s predstavljanjem maskiranih skupina učenika naše
škole. Predstavili su se učenici od male škole do osmih razreda.
Bilo je tu malenih sunašca i suncokreta, ježića, strašnih boksača
i likova iz lektira, popularnih video-igara i animiranih ﬁlmova,
veselih zamjena spolova, sportaša i navijačica pa sve do
razbojnika i snaga opće sigurnosti. Uz maskirane skupine
učenika škole, predstavio se i velik broj pojedinačnih maski
kako djece, tako i odraslih. Nakon što smo osudili Fašnika,
pristupilo se nagrađivanju najboljih maski.
Prema mišljenju stručnog žirija treće mjesto osvojili su
učenici 8.a razreda koji su nam prikazali Zagorsku svadbu s
malo zamijenjenim ulogama, drugo su mjesto osvojili Egipatski
faraoni iz Gornje Šemnice, dok su najboljom maskiranom
skupinom proglašeni učenici iz Jazvina maskirani u drvenog

I

zložba radova Učeničke zadruge te radionica izrade lutaka od lupine
održana je za emisiju Školski sat 7. veljače ove godine u holu škole.

ŠkolskiHRT – emisija Školski sat prikazuje tko su „drugi i drugačiji“, po
čemu su „posebni“, a upravo lutke od lupine bile su tema emisije što je
privuklo urednicu školskog sata. Radionicu su vodile gospođe Anica
Vidović i Mira Kovač Goda u nazočnosti učenika zadrugara od petog do
osmog razreda i Malih folkloraša, te učiteljica Monike Lisak, Dragice
Pospiš, defektologinje Dubravke Coha Seničić, ravnateljice Milene
Veseljak i voditeljice učeničke zadruge Ivanke Švaljek.
Svaka od voditeljica imala je svoju ideju i način izrade lutaka što su
zadrugari slijedili pa smo tako dobili nove, jedinstvene lutke koje pričaju
priču o tradiciji i običajima našega kraja. Učenici, bake, učiteljice,
voditeljica zadruge dali su intervju, dok su Mali folkloraši na kraju
prikazali starinsku igru Zdenčeka koja se odvijala u lupinju nakon lupitve.
Djeca su istaknula da su ponosna što su zadrugari, vole raditi rukama,
razvijaju maštu, kreativnost, ponosni su na svoje radove jer je svaki bolji,
zanimljiviji, ljepši od prvoga, osjećaju se opušteno i smireno i već polako
prenose svoja znanja na mlađu braću ili prijatelje iz škole. Sretni su jer
rade s prirodnim materijalom, svakoj lutki mogu nadjenuti ime, lutka
može poslužiti kao ukras, koristiti se u lutkarskim predstavama,
prigodnim priredbama, a najveći uspjeh je osmijeh na dječjim licima
kada završe svoj rad.
U ime Učenike zadruge hvala svim nazočnima na radionici.

lutka Pinokia. Valja spomenuti kako su najboljom dječjom
maskom proglašeni maleni vatrogasci koji će uskoro postati
učenici naše škole, a najbolja odrasla maska pripala je našim
bivšim učenicima koji su se predstavili kao Muertos.
Općina Radoboj i ove je godine za sve sudionike
pripremila tople napitke, kobasice i krafne kojima su se naši
učenici osladili nakon završetka programa. Lijepo vrijeme
privuklo je brojne posjetitelje i nadamo se tako lijepom susretu i
iduće godine.

Voditeljica Učeničke zadruge Ivanka Švaljek

OPERA U LISINSKOM

D

ana 20. veljače učenici sedmih i osmih razreda posjetili su Koncertnu
dvoranu Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Gledali smo odabrane arije iz opera Ivan pl. Zajca: Nikola Šubić Zrinski i
Jakova Gotovca: Ero s onoga svijeta. Skladbu su izvodili solisti, zbor i orkestar
Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba uz dirigenta Josipa Šega. Kroz program nas
je vodio Dražen Siriščević nastojeći nam zanimljivostima približiti operu. Ero s
onoga svijeta je komično ljubavna opera koja je na sve nas ostavila dojam. Neki su od
nas zbog ovih odlomaka zavoljeli operu i promijenili mišljenje o njoj pa nas ni ne čudi
zašto je ova opera najpoznatija hrvatska opera.
Lana Švaljek, 8.a; Ena Vuzem, 7.a
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Učitelj Dražen Gerić
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GLAZBENO – POETSKI
RECITAL ''VEČER LJUBAVI''

P

ovodom obilježavanja Dana zaljubljenih i ove je godine
održan glazbeno- poetski recital ''Večer ljubavi'' u kojem su
sudjelovali učenici naše škole.
Danu u kojem je sve bilo posvećeno ljubavi i njezinoj snazi
posvetili smo pregršt ljubavnih stihova i nota. Nakon uvodnih riječi
naših voditelja, Petre i Ivana, slijedio je prigodni program koji su
recitacijom otvorili učenici 3.a razreda. Učenici viših razreda
izgovarali su ljubavne stihove Dragutina Tadijanovića, Dobriše
Cesarića, Paje Kanižaja i drugih velikih pjesnika. Folklorna nas je
skupina oduševila plesovima koje su izveli u narodnim nošnjama.
Ovu su valentinovsku večer svojim glazbenim točkama upotpunili
Veronika Pospiš, Matija Cigula, Martin Ranogajec i Teo Macan.

Nakon recitala slijedilo je proglašenje pobjednika školskog
literarnog i foto natječaja ''Ljubav u nama'' koji se tradicionalno
raspisuje u našoj školi. Među mnoštvom radova inspiriranih
ljubavlju prosudbena je komisija odabrala one najbolje. Nagrade za
najbolje fotograﬁje dobili su Nika Horvat i učenici 2. razreda.
Pohvaljen je literarni rad Dorijana Rihtara. Treću nagradu dobila je
Ena Vuzem, dok je drugo mjesto zauzeo Max Tušek. Najboljim je
proglašen literarni rad Melani Macan.
Večer ljubavi završili smo igrokazom koji je pripremila dramska
skupina. Ljubavnim stihovima, plesom, notama i razigranim
igrokazom učenici naše škole još su jednom podsjetili prepuno
predvorje naše škole kako je ljubav vrijedna slavljenja. Zadovoljna
i nasmijana lice publike poticaj su nam da i sljedeće godine zajedno
proslavimo Dan zaljubljenih.
Učiteljica Leonarda Vorih

ISTRAŽUJEMO VODU

U

čenike 3.a razreda
posjetila je gospođa
Irena Mikša, Lukina majka,
koja se na svojem radnom
mjestu bavi analizom kvalitete
voda u našoj županiji. U vrlo
ugodnom druženju učenici su
mogli upoznati funkciju
termometara, utvrđivanje
količine klora u vodovodnoj
vodi te rezultate analize
kakvoće vode iz nekoliko
bunara u Radoboju. Kako je
voda upravo aktualna tema u
području nastave Prirode i
društva u 3.a razredu, ovaj
praktikum zorno je oplemenio nova saznanja učenika.
Učiteljica Laura Kukovačec

ODRŽANA ŠKOLSKA
NATJECANJA

I

ove su se školske godine naši
učenici uključili u školska
natjecanja te tako provjerili svoje
znanje. 24. siječnja u 13,00 sati
održano je školsko natjecanje iz
engleskog jezika za učenike osmih
razreda. U natjecanju je sudjelovalo
petero učenika (Lorena Puljko,
Izidor Kamenečki, Monika
Cerovski, Leonarda Jedvaj i Iva
Mutak) te su svi postigli dobre
rezultate. Natjecanje iz geograﬁje
održano je 1. veljače u 13,00 sati. Pristupili su mu učenici: Dominik
Pažameta, Lana Macan i Laura Ferek-Jambrek, 5.a, Marko Kiseljak,
6.b, Luka Cerovec te Anamarija Krleža i Ena Vuzem, 7.a. Učenici su
se pripremali na satovima dodatne nastave pod mentorstvom
učiteljice geograﬁje Nives Orešić. Svi su vrijedno rješavali zadatke, a
posebne pohvale Dominiku Pažameti koji je bio najuspješniji po
broju bodova. Natjecanje iz kemije održano je 7. veljače, kojem je
pristupilo 8 učenika sedmih i dvoje učenika osmih razreda. Svim
učenicima želimo puno uspjeha na daljnjim natjecanjima.
Pripremila Jasenka Marmilić

Treće mjesto na županijskom
natjecanju iz informatike

U

OŠ Konjščina održano je 9. veljače 2018. Županijsko natjecanje
iz informatike INFOKUP 2018. Našu školu predstavljala je
učenica 8.b razreda Monika Cerovski u kategoriji Razvoj softvera.
Komisiji je prezentirala svoj rad - 3D karta Radoboja. Prvo je objasnila
što je Blender, što Blend4Web - alate koje je koristila u radu, zatim ideju
projekta - mjesto u kojem živi i pohađa osnovnu školu - Radoboj.
Istaknula je bogatstvo povijesnih znamenitosti kao što je rudnik,
nalazište sumpora, fosili (list vinove loze, leptir), nalazište orhideja što
znači da predstavlja
velike mogućnosti za
razvoj turizma koji je
v e ć
d o s t a
napredovao. 3D
karta turistima bi
olakšala snalaženje i
kretanje mjestom na
moderniji način, a
učenica također
smatra da će mnoge
turiste privući brza
punionica za električne automobile. Slijedio je prikaz koncepta i
razrade projekta, najprije zgrade Muzeja Radboa za što je koristila
Blender te se potrudila staviti čim više detalja kako bi karta bila što
realnija. Potom je slijedila zgrada Zavičajne zbirke - javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima KZŽ te rad na detaljima (drvo,
lampa), s posebnim naglaskom na punionici za električne automobile.
Po završetku izlaganja, Monika je pokrenula aplikaciju i pokazala 3D
kartu svoga mjesta naglasivši mogućnost nadogradnje aplikacije, a
posebno je istaknula izbornik Zašto posjetiti Radoboj? Čestitamo
Moniki na velikom trudu, zalaganju i ideji o promicanju svoga mjesta
što je i prepoznala komisija koja je prva tri rada poslala na Državno
natjecanje.
Učiteljica informatike Ivanka Švaljek
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DAN SIGURNIJEG
INTERNETA

D

an sigurnijeg interneta
obilježava se u više od 130
država svijeta. Aktivnostima i akcijama u
sklopu obilježavanja želi se potaknuti i
promicati sigurnija i odgovornija
uporaba tehnologije i mobilnih uređaja
među djecom i mladima, ali i roditeljima.
Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg
interneta je: „Stvaraj poštuj i poveži se!
Bolji Internet počinje s tobom!“.
I ove godine jedna od aktivnosti
obilježavanja bio je internacionalni
online kviz za djecu i mlade o sigurnosti
na internetu. Kviz su rješavali u sklopu
nastave informatike svi učenici, tj.
razredni odjeli koji su taj dan imali
informatiku po rasporedu sati.
Po završetku kviza s učenicima
se razgovaralo o važnosti dobre lozinke,
primjenjivanju pravila sigurne lozinke
kod stvaranja nove, razlikovanju
odgovornog od neodgovornog online
ponašanja, upoznati su s posljedicama
narušavanja prava, korisnim
poveznicama, savjetima od koga tražiti
pomoć u slučaju uznemiravanja u
virtualnom svijetu i važnosti
uključenosti roditelja. Učenici su dobili i
nastavne listiće sa 7 zlatnih pravila za
sigurno chatanje i sms-dopisivanje. U
kutku za roditelje u holu škole objavili
smo rezultate kviza, plakat: poruke djeci
znate li s kim se dopisujete putem
interneta i mobitela te adrese korisnih
stranica.
Ivanka Švaljek, učiteljica
informatike

LIDRANO 2018.

U

čenici naše škole i ove su
godine sudjelovali na
Županijskoj smotri literarnog,
novinarskog i dramsko-scenskog
stvaralaštva LiDraNo 2018.
Smotra se održala 16. veljače
2018. u Festivalskoj dvorani u Krapini
u kojoj se predstavilo četvero učenika
naše škole. Gabrijela Florjan
predstavljala je našu školu kazivanjem
poezije, a na okruglom stolu u kojem su
bili predstavljeni literarni radovi
sudjelovali su Nikola Galović,
Anamarija Draganić i Monika
Cerovski. Žiri je i ove godine imao
pune ruke posla, a činile su ga Stephany
Jamnicky, Mara Borić i Mirela Videk
Vranjec. Učenicima je bilo jako lijepo,
stekli su nova iskustva, upoznali nove
prijatelje, ali dobili i pokoji savjet.
Savjete stručnog žirija učenici će
prenijeti i ostalim učenicima naše škole
kako bi se što bolje pripremali za iduću
smotru te ostvarili još bolje rezultate.
Gabrijela Floran, 7.a

Valentinstag 2018- Valentinovo 2018.

I

zreka o ljubavi koja se 6. razredu naviše

svidjela glasi ovako: „Liebe ist stark wie

ein Fluss, nichts kann sie stoppen.- Ljubav je
snažna kao rijeka, ništa je ne može

Valentinstag
Wenn sich die Zeiger treffen und es
Mitternacht schlägt,
Schließ deine Augen und drück sie stärker
zu.

zaustaviti.“ Odmah nakon

Erinnere dich an denjenigen, der wegen dir
weint.

veselog fašnika, u školi se

Denk daran, dass ich in
jeder einsamen Nacht
von dir träume.

slavilo Valentinovo ili Dan
zaljubljenih. Već danima prije

Liebst du mich auch?

Valentinova učenici su pisali
hrvatskom i na njemačkom

Vielleicht werde ich
zufällig in deine Träume
kommen

jeziku, osobito učenici 7. i 6.

Und dich glücklich
machen.

ljubavne pjesme i na

razreda. Njihove radove smo
izložili u holu škole. Osim toga su zaljubljeni

Es ist oft schwierig, die richtigen Worte zu
ﬁnden.

svoja ljubavna pisma mogli ubacivati u za to

Brauchst du sie wirklich, um zu verstehen,

predviđenu torbu te nakon nastave doći po
svoje pismo. Koliko je samo zaljubljenih od 1.
do 8. razreda! Ljubav sve pokreće! Tko nije
stigao doći na podjelu pisama, podignuo je

Wie sehr ich dich liebe.
Ich wäre das Bett, in dem du schläfst,
Und das Kissen, auf dem du liegst.
Ich wäre die Träne, wenn du weinst,
Und das Lächeln, wenn du lachst.

svoja pisama sutradan. U nastavku možete

Nur dass ich neben dir bin und dich sehe.

pročitati pjesmu Valentinstag koju je napisao

Das alles schreib ich dir, weil ich dich mag.

učenik 7.razreda Filip Sitar.
Alexandra Krklec, prof.

Filip Sitar, 7. Klasse

Školsko natjecanje iz biologije
kolsko natjecanje iz biologije održano je u četvrtak 8. veljače. Ukupno je sudjelovalo 4
učenika 7. i 8. razreda naše škole. Konačni rezultati natjecanja: 8. razred: 1. Branko Artić, 2.
Petar Malogorski; 7. razred: 1. Melani Draganić, 2. Ana Janžek. Čestitke najuspješnijima te
mentoru Tomislavu Bartuloviću, učitelju prirode i biologije. Učenik Branko Artić ostvario je
odličan rezultat te je pozvan na Županijsko natjecanje koje će se ove godine tijekom ožujka održati
u OŠ Oroslavje. (etv)

Š

Udruga distroﬁčara Krapina održala edukativne
radionice za učenike

U

druga distroﬁčara Krapina provodi projekt
„Različitost je dio nas“, čiji je cilj senzibilizacija
djece i mladih o potrebama i mogućnostima osoba s
invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, o važnosti
njihovog sudjelovanja u svim segmentima naše zajednice
te educiranje o tome kako poboljšati njihov položaj o
društvu.
U srijedu, 14. veljače, članice Udruge distroﬁčara Krapina
održale su edukativne radionice za učenike 2. i 7. razreda,
a kako bi se učenike potaknulo na prihvaćanje različitosti i međusobno pomaganje. Voditeljice
radionice pokazale su nam kako je različitost svuda oko nas i ona obogaćuje naš život. Kroz
radionicu, voditeljice su učenicima ukazale kako je važno da okruženje prihvati različitosti te
osobama s invaliditetom omogući kvalitetan život u zajednici. Učenici su sa zanimanjem slušali
predavanja voditeljica i njihova iskustva te su se aktivno uključivali u razgovor.
Različitost je bogatstvo. Svatko od nas je poseban i jedinstven, svatko od nas je čudo.
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ŠKOLA JESENJE

O

Priprema i uređuje Erika Tušek Vrhovec

Fašnik 2018.

ve godine naš Fašnik obilježili smo u školi. Zbog loših
vremenskih uvjeta izostala je uobičajena fašnička povorka
kroz mjesto. Unatoč tome dobro smo se zabavili.
Odabrali smo
najmaske.
U 1.razredu
najmaska je
Snjeguljica (Nika),
u 2.razredu
Navijač Filip, u
3.razredu Pipi
Duga Čarapa (Iva).
Iz 4.razreda
najbolje maskirani
učenik je bio Kapetan Kuka, u 5.r COOL BAKA (Laura),
6.razredu Lovac (Oliver), a najbolji par su bili Šeik i dama (Ana
C. i Stjepan D.) iz 8.razreda. Najkreativnija maska cijelog
maskenbala bila je maska Stjepana Draganića, učenika 8.r. Žiri je
imao težak zadatak proglasiti najbolje maske, ali su slatke muke
tek slijedile za sve koji su se osladili čokoladama, keksima i
bombonima. (etv)

ODRŽANO ŠKOLSKO
NATJECANJE IZ HRVATSKOGA
JEZIKA

U

ponedjeljak 5.
veljače održano je
školsko natjecanje iz
hrvatskoga jezika na kojem
su sudjelovale učenice 7.
razreda pod mentorstvom
prof. Marija Hranja. Prvo
mjesto osvojila je Ana
Janžek, 2.mjesto Melani
Draganić, a treće mjesto
Lucija Draganić. Čestitamo
učenicama i mentoru na postignutim rezultatima.(etv)

Putujuća izložba postera „Svjetovi
bajki“- „Märchenwelten“

N

ODRŽANO ŠKOLSKO
NATJECANJE IZ KEMIJE

akon zanimljive izložbe
postera „Njemačka-

zemlja izuma“- „Deutschlandkolska razina natjecanja iz kemije održana je u srijedu 7.
Erﬁnderland“, koju smo u
veljače. Sudjelovale su učenice 7. razreda Melani Draganić,
Ana Janžek i Lucija Draganić te učenici 8. razreda Branko Artić i
studenom posudili u Goethe
Ana Klasić. Čestitke učenicima na sudjelovanju i postignutim
Institutu, sada smo na dva
rezultatima, a posebno učeniku Branku Artiću koji je ostvarenim
tjedna na posudbu dobili
rezultatom pozvan da sudjeluje na Županijskom natjecanju koje
izložbu postera pod nazivom „Svjetovi bajki“- „Märchenwelten“. Kako
će se održati tijekom ožujka u OŠ Sv.Križ Začretje.
Marina Puljko Kulfa, prof.kem. nam se približava fašnik, prigodno nam je prepustiti se mašti i ući u čudesni

Š

Nadzorni posjet predsjednika
Udruge Lijepa naša

D

ana 13.02.2018. u nadzorni posjet našoj školi - Eko školi
3.generacije došao je predsjednik Udruge Lijepa naša dr.
Ante Kutle. Tom
p r i l i k o m
ravnateljica
škole Ljerka
Malogorski
Dragoslavić te
š k o l s k a
koordinatorica
programa Erika
Tušek Vrhovec
prikazale su sve
što je škola do sada napravila na planu provedbe programa Eko
škole unatrag 17 godina te stjecanja Dijamantnog statusa
Međunarodne eko-škole.(etv)

svijet Grimmovih bajki. Učenici od 1. do 8. razreda u školskoj knjižnici
razgledavaju izložbu i na satu njemačkog rješavaju različite zadatke
vezane uz sadržaje. Uz poznate bajke nalaze se i prizori iz poznatih ﬁlmova
koji su inspirirani istima. Učenici sa zadovoljstvom pokazuju koje su
knjige pročitali i ﬁlmove pogledali.
Alexandra Krklec, prof.

Dan sigurnijeg interneta

D

ana 6. veljače obilježava se kao Međunarodni
Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day SID). Ove godine obilježava se pod motom
Stvaranje, povezivanje i diljeljenje poštovanja: Bolji
internet počinje s Vama. U našoj školi obilježili smo
ga na satovima informatike gdje smo razgovarali o
zaštiti naših podataka i nas samih u svijetu interneta,
mrežnih tehnologija i mobilnih telefona. Učenici 5.razreda dobili su brošure
koje su proučavali te ih na kraju ponijeli kućama kako bi se i roditelji
upoznali sa opasnostima i načinima zaštite djece u današnjem svijetu
različitih tehnologija. (etv)
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Predstavljanje ﬁlma Pačić
Vilim iz Pačetine

N

ašu školu posjetila je gđa Davorka Šimunić kako bi
predstavila kratki ﬁlm ''Pačić Vilim iz Pačetine'' koji je
nastao prema slikovnici i bojanki ''Pačić iz Pačetine''. Učenici
razredne nastave uživali su u dogodovštinama malog pačića
koji je krenuo upoznati svijet.
Božidar Glas, šk.knjižničar

Školsko natjecanje iz povijesti
kolsko natjecanje iz povijesti održano je u utorak 6.veljače
2018. Natjecanje je provedeno u kategoriji učenika 8.
razreda. Konačni rezultati natjecanja:
1. Petar Malogorski, 2. Branko Artić
Čestitke učenicima te mentoru profesoru Mariju Hranju,
učitelju povijesti i hrvatskog jezika. Oba učenika su ostvarili
odlične rezultate i pozvani su na Županijsko natjecanje koje će
se ove godine tijekom ožujka održati u Klanjcu. (etv)

Š

Uspjeh učenika na Županijskom
natjecanju iz njemačkog jezika

D

ana 21.
veljače
je u Osnovnoj
školi Josipa
B r o z a u
Kumrovcu
održano
Županijsko
natjecanje iz
njemačkog
jezika za
učenike 8. razreda. U kategoriji 1. strani jezik natjecali su se
naši učenici Ana Klasić i Petar Malogorski te su sa 70%
riješenosti testa dijelili 4. mjesto. Branko Artić je bio jedini
natjecatelj na svojoj listi učenika koji su duže boravili u
Njemačkoj te zauzeo 1. mjesto s 95% riješenosti testa.
Čestitamo im na uspjehu!
Alexandra
Krklec, prof.

Snegec curi...

U

OŠ Gornje Jesenje nastava se redovito održava, iako se škola
nalazi u brdsko-planinskom području sjeverozapadnog dijela
Krapinsko-zagorske županije, u sjevernom podnožju planine
Strahinjčice na 400 n/m.
Usprkos zimskim uvjetima i napadanom snijegu, većina učenika i
učitelja stigla je u školu i
nastava se odvijala prema
redovnom rasporedu.
Ravnateljica škole Ljerka
Malogorski Dragoslavić, prof.
pohvaljuje Zimsku službu
općine Gornje Jesenje i obitelj
Katalenić, prijevoznika
Presečki grupu d.o.o. Krapina
koji su u koordinaciji sa
školom omogućili da učenici,
dođu na nastavu pod izuzetno
teškim vremenskim uvjetima.
Ravnateljica čestita učenicima
na trudu i požrtvovnosti, što su
neki od njih pješačili i po
nekoliko kilometara, da bi stigli u školu. Isto tako zahvaljuje i čestita
svim učiteljima koji su svi redovito stigli na posao iz Donje Višnjice,
Varaždina, Strmca Stubičkog, Štuparja, Krapine, Zagore i ostalih mjesta
tako da se nastava odvijala redovito bez ikakve odgode.

Ve l i k i u s p j e h u č e n i k a n a
Županijskom natjecanju iz
informatike

N

a Županijskom natjecanju iz informatike održanom
09.veljače u Konjščini, naši učenici ostvarili su
odlične rezultate. U kategoriji osnove informatike učenik
Petar Malogorski osvojio je odlično drugo mjesto.
Branko Artić osvojio je 4. mjesto, tek sa zaostatkom od
0,25 boda za treće plasiranim. Učenik Petar Malogorski
svojim rezultatom na Županijskom natjecanju ostvario je 9. rezultat u cijeloj
državi, ali nažalost 16.mjesto te mu je za pola boda izmaknuo poziv za
Državno natjecanje iz informatike.
Čestitamo učenicima i mentorici Eriki Tušek Vrhovec na velikom uspjehu!
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SPORT
NAKON ČETRDESET GODINA BEZ PRVE
MOMČADI

N

a prvoj sjednici Predsjedništva Nogometnog kluba Radoboj
održanoj 15. veljače 2018. godine donijeta je jedna od
najtežih odluka u povijesti ovog sportskog društva.
Na dnevnom redu našla se odluka o nastavku natjecanja ekipe
seniora u Prvoj Županijskoj nogometnoj ligi. Zbog odlaska trenera
i nekolicine igrača unatrag nekoliko mjeseci, ekipa seniora suočila
se s manjkom igrača pa je u pitanje došao nastavak natjecanja. Već
duže vrijeme, ekipu seniora NK Radoboj čine igrači iz okolice, a
kako trenutno u Radoboju i okolici više nema slobodnih igrača koji
bi se mogli uključiti u seniorsku ekipu s druge je strane
neprihvatljivo dovođenje igrača iz drugih županija, tim više što se
klub uglavnom ﬁnancira iz proračuna Općine Radoboj s ciljem da
se bavljenje nogometom omogući prije svega domaćim mladim
ljudima. Slična je situacija i s juniorskom ekipom, koja također
nema dovoljan broj za odigravanje utakmica.
Odluka da se natjecanje seniora neće nastaviti bila je vrlo teška, ali
se smatra ispravnom i odgovornom, jer će se kroz nekoliko godina
stvoriti još bolji uvjeti za treniranje i natjecanja.
Također, donijeta je i odluka da proračun kluba u 2019. godini
bude isti kao i u 2018. s time da se novac koji se trošio na seniorski
pogon prenamjeni u stvaranje boljih uvjeta mladim i talentiranim
generacijama koje već sada ostvaruju dobre rezultate. Upravo je to
jamstvo da će Radoboj kroz nekoliko godina ponovno imati čvrstu
jezgru domaćih igrača poniklih u omladinskom pogonu NK
Radoboja.

Dio sredstava planira se uložiti u opremanje manjeg igrališta s
umjetnom travom i potrebnom opremom za školu nogometa, a iz
ostataka sredstava ﬁnancirat će se projekti izgradnje budućeg
sportsko rekreacijskog centra kojeg će Općina Radoboj s NK
Radoboj prijaviti za ﬁnanciranje iz EU fondova. Plan je izgraditi
sportsko rekreacijski centar koji će biti namijenjen svim
mještanima bez obzira na spol i dob, a trebao bi biti opremljen sa
svim potrebnim sadržajima za rekreaciju, te u konačnici za
bavljenje nogometom.

Novo Predsjedništvo NK Radoboj

MNK Jesenje nastavlja s
dobrim igrama

U

utorak 13. veljače 2018. u Radoboju
je održana Izborna skupština
Nogometnog kluba Radoboj na kojoj se
birao dopredsjednik kluba, članovi
Predsjedništva, Nadzornog odobra i
stegovne komisije. Uz već ranije
izabranog predsjednika kluba Roberta
Mikšu, za dopredsjednika je jednoglasno
izabran Mario Tušek. U Predsjedništvo
Nogometnog kluba Radoboj izabrani su:
Robet Mikša, Mario Tušek, Alojz Sajko,
Stjepan Potočki, Dragutin Dlesk, Luka
Tušek, Josip Poljak, Danijel Klasić, Davor Hrvoj, Željko Šalković, Anđelko
Kamenečki, Dražen Kranjčec i Kristijan Brozd. U Nadzorni odbor izabrani su
Ljiljana Rihtar, Mario Herak i Anđelko Belošević a za članove Stegovne komisije
Anđelko Topolovec, Igor Cigula i Ivan Šemnički.
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U

nastavak prvenstva II. HMNL Sjever, MNK
Jesenje je ušlo je s novim trenerom Dejanom
Repincem. Nakon lošeg starta i poraza u Sisku
igrači Jesenja pobjedom protiv Karlovca u gostima
i uvjerljivom pobjedom protiv Otočca trenutno se
nalaze na trećem mjestu prvenstvene ljestvice. Za
vodećim Bjelovarom Jesenje zaostaje 3 boda, a
drugoplasiranim Zagrebom 92, samo bod. Četvrto
plasirani Novi Marof trenutno zaostaje 11 bodova i
prema svemu sudeći zbog male bodovne razlike
između vodećeg trojca na ljestvici borba za vodeće
mjesto vodit će se do samoga kraja prvenstva.

Vinko Rihtar - glavni i odgovorni urednik
Lektor: Tanja Gregurović
Adresa uredništva:
Radoboj 8, 49232 Radoboj
Tel:049/349-110, fax:049/349-109
radobojski.list@radoboj.hr
Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje
tel: 049/375-503
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Plesnjak povodom
Valentinova

Zlatni pir Štefice i Štefa

D

vorana Domu kulture u Gornjem Jesenju pretvorila se u
veliki plesni podij 17. veljače ove godine. Mladi iz Jesenja,
Krapine, Đurmanca, Bednje te okolnih mjesta zaplesali su uz
ugodan glazbeni repertoar na kojem je bila glazba za sve
generacije, od tradicionalnih zagorskih i tamburaških skladbi do
aktualnih zabavnih hitova. Kako bi se upotpunila atmosfera
vrhunskog plesnjaka, postavljena je i posebna šarena rasvjeta.
Ovo plesno-glazbeno događanje organizirali su povodom
Valentinova novo osnovani članovi Savjeta mladih Općine

V

eliko slavlje ovih dana imala je obitelj Biškup iz Gornje Šemnice
povodom 50 godina braka Šteﬁce Biškup rođ. Fijačko i Stjepana
Biškup.
Njihovo zajedničko putovanje počelo je 24. veljače 1968. godine, zavjetom
na ljubav i odanost do smrti i traje već punih 50 godina.
Šteﬁca je odrasla u selu Fijački u Mihovljanu gdje se i školovala. Živjela je u
velikoj obitelji s četvero braće. Stjepan je odrastao u Gornjoj Šemnici uz isto
tako četvero braće. Osnovnu školu završio je u svojem rodnom mjestu, a
ostatak školovanja u Zagrebu.
U ranim počecima njihovog braka dobili su sina Josipa, a kasnije i Dražena.
Jedna od glavnih zadaća bilo im je i odgoj djece stoga su dali sve od sebe da
ispune tu obavezu. Kako bi sebi i svojoj djeci omogućili dostojan život
trebalo se zaposliti. Stjepan je radio kao kondukter u autobusu i godinama je
bio u kontaktu s brojnim putnicima, dok je Šteﬁca bila domaćica tek je
povremeno radila kao spremačica u školi. Stjepanov posao iziskivao je puno
putovanja pa ga po nekoliko dana nije bilo kod kuće, a tada nije bilo telefona
i mobitela kao danas i s obitelji nije imao nikakav kontakt. Šteﬁca je morala
tada preuzeti punu odgovornost za djecu uz iščekivanje da li će se suprug
sretno vratiti.
Uspjeli su sagraditi kuću vlastitim rukama za svoju obitelj gdje i danas žive.
Stjepan je znao iznenaditi Šteﬁcu raznim putovanjima ne samo u Hrvatskoj
nego i u inozemstvo. Prošli su od Slovenije, Italije sve do Njemačke. U
jednom trenutku željeli su se odseliti u Njemačku, ali su ih razne stvari poput
povezanosti sa svojom domovinom i obitelji spriječile u tome. Zatim je
Stjepan želio kupiti kuću u Istri i tamo pokrenuti posao, ali su i dalje odlučili
ostati u svojem Zagorju.
Danas sretno žive u svojem rodnom kraju gdje su uspješno očuvali brak i
odgojili djecu. Uživaju u mirovini radeći na poljoprivredi i gospodarstvu.
Djeca su im podarila petero unučadi. Sin Josip sa svojom suprugom Vesnom
troje unučadi: Tomislava, Danijela i Lidiju. Sin Dražen sa suprugom
Đurđom dvoje unučadi: Nikolu i Petru. O svojim unucima brinu kao i o
svojoj djeci, te s njima vole provoditi vrijeme kao i unuci sa njima. Vesele se i
praunucima koje jedva iščekuju.Veliko veselje i radost im je na njihov
imendan ili „Štefanje“ kada se cijela obitelj okupi na ručku i proslave taj dan
uz ozračje topline i ljubavi.
U svakom braku ima uspona i padova, smijeha i radosti, no najveće
bogatstvo je uza sebe imati najdraže, djecu, unučad i prijatelje.
Njihov recept za dugoročan zajednički život je sklad i razumijevanje. Neka
im zdravlje, ljubav, sklad i razumijevanje budu vodilje na putu prema
dijamantnom piru.

16

J e s e n j e
t e
u d r u g e
J a s e n .
»Savjet mladih želi aktivirati mlade da aktivno sudjeluju u
akcijama, da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života
mladih, da se aktivno uključe u proces donošenja odluka o
potrebama, strategijama i planovima za mlade. Nastojat ćemo
nadalje organizirati razna društvena događanja za mlade kao što
je bilo ovo plesno-glazbeno događanje na području u suradnji s
udrugama koje aktivno djeluju na području Općine Jesenje te u
suradnji sa Savjetima mladih susjednih općina«.- ističe
predsjednica Savjeta mladih Općine Jesenje, Sara Gašparić.

Dogovorena suradnja udruga iz
Jesenja i Polšnika iz Slovenije

U

r a d n o m
posjetu Općini
J e s e n j e
boravili su predstavnici
Krajevne skupnosti
Polšnik iz Općine Litija.
U delegaciji su bili član
Sveta krajevne skupnosti
Franci Kaplja i Jože Kos,
predstavnik Kulturnog
društva Pavla Voje Polšnik. Goste je primio načelnik Općine
Andrija Ranogajec, a sastanku su još nazočili župnik Danijel
Herceg i predsjednik AKUD-a „Žensko kazalište“ Ivan
Habjanec. Domaćini su tijekom sastanka goste iz Slovenije
ukratko upoznali sa znamenitostima općine Jesenje te se
razgovaralo o mogućnostima suradnje na kulturnom planu ali i
ostalim segmentima društvenog života. Ovim posjetom
uspostavljeni su kontakti kojima će započeti suradnja i
prijateljski odnosi udruga s obje strane. Načelno je
dogovorena suradnja kulturno - umjetničkih društava, a prvi
susret održat će se u Polšniku na manifestaciji „Od cerkvice
do cerkvice“ na kojoj će sudjelovati članovi AKUD-a i
predstavnici ostalih udruga iz Jesenja.

