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Radionica Šarena lica uskrsnih pisanica

Radionica učiteljica

SRETAN VAM USKRS

POŠTOVANI ČITATELJI!

ŠARENA LICA 
USKRSNIH PISANICA

Učiteljice razredne nastave iz Osnov-
ne škole Side Košutić Radoboj i Osnovne 
škole Jesenje povodom ovogodišnjeg 
Uskrsa  održale su radionice na temu 
izrade Uskrsnih pisanica.

U OŠ Radoboj pod vodstvom Zorana 
Babića, samostalnog umjetnika iz Kra-
pine održana je kreativna radionica u 
srijedu 4. ožujka. Učiteljice su tom pri-
likom upoznate kako ukrasiti pisanice 
korištenjem tehnike boje s kvarcnog pi-
jeska. Nastali radovi izloženi su u školi 
povodom uskrsnih blagdana.

U OŠ Jesenje radionica je održana 19. 
ožujka a sudjelovali su roditelji učenika 
od 1. do 4. razreda i njihove učiteljice. 
Radionicu su vodili članovi Udruge dis-
trofičara Krapinsko-zagorske županije.

Uz ugodno druženje izrađeni su mno-
gi uskrsni ukrasi koji su izloženi na saj-
mu 26. ožujka kod Doma kulture u Gor-
njem Jesenju, a prikupljena sredstva od 
prodaje iskoristit će se za sufinanciranje 
jedne od terenskih nastava učenika.

Sudionice radionice posebno zahva-
ljuju Mirjani Janžek i svim članovima 
Udruge distrofičara na doniranom ma-
terijalu.
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 Prije pet godina točnije 25. ožujka 2010. godine tiskan je po-
sljednji Radobojski list. Bio je to broj 22 i po prvi su se u njemu 
pojavile informacije s područja Općine Jesenje. Uvidjevši kori-
snost informiranja svojih stanovnika putem lokalnog pisanog 
medija ideji Općine Radoboj o izdavanju mjesečnika pridružila 
se i Općina Jesenje.

Tadašnji i sadašnji načelnik Općine Jesenje Ivan Maligec tim 
se povodom obratio čitateljima i između ostalog izjavio: - Naši bi 
mještani trebali biti informirani o svim aktualnim događajima i 
aktivnostima na području Općine, dok informacije o zbivanjima 
na širem području mogu potražiti u brojnim drugim pisanim i 
elektroničkim medijima. Mišljenja smo da sva, možda za širu razi-
nu i nebitna pitanja s kojima se svakodnevno susrećemo trebaju 
naći svoje mjesto u lokalnom medijskom prostoru. Kod toga mi-
slim na politička, društvena, vjerska, sportska, kulturna i ostala 
zbivanja, ne zaobilazeći ni osnovnu školu i brojne udruge građa-
na koje djeluju u našoj sredini.

Zahvaljujući vrijednim suradnicima iz Općine Jesenje, prije 
svega Ivanu Habijancu i Eriki Tušek Vrhovec, koji su prošlih pet 
godina uz svesrdnu pomoć Općine i OŠ Jesenje pripremili najviše 
informacija iz Općine i škole nadamo se da smo barem dio želja 
općinskog načelnika Ivana Maligeca od prije pet godina ispunili. 
Zahvaljujemo njima i svim ostalim suradnicima iz Općine Jesenje 
sa željom da u narednom razdoblju zajedno učinimo još više na 
planu informiranja o svim u našim sredinama. 

Inače naš mjesečnik pod nazivom Radobojsko-Jesejanski list 
izlazi od travnja 2010. godine. 

Na temelju odredbi Zako-
na o financiranju političkih 
aktivnosti vijećnici Općine 
Radoboj donijeli su Odluku 
o rasporedu sredstava za fi-
nanciranje političkih strana-
ka zastupljenih u Općinskom 
vijeću. U proračunu Općine 
Radoboj za 2015. godinu 
osigurano je za tu namjenu 
ukupno 13.000 kuna, a sva-
koj političkoj stranci od tog 
iznosa pripada iznos prema 
broju vijećnika i vijećnica, s 
tim da se iznos za vijećnicu 

povećava za 10% u odnosu 
na vijećnika. Na temelju te 
Odluke Hrvatska demokrat-
ska zajednica koja ima pet 
vijećnika dobit će 4.961,80 
kuna, Hrvatska narodna 
stranka  za dva vijećnika i 
jednu vijećnicu primit će 
3.076,32, Socijaldemokrat-
ska partija za tri vijećnika 
2.977,08, a Hrvatska seljačka 
i Autohtona hrvatska seljač-
ka stranka koje imaju po jed-
nog vijećnika imaju pravo na 
992,93 kuna.

Predstavnici Ministarstva gospodarstva boravili su 24. 
ožujka u Općini Radoboj. Pomoćnik ministra Ivo Milatić i sa-
vjetnik Marijan Varga sa svojim suradnicima razgovarali su 
sa općinskim čelnicima i razgledali objekte koji su obnovlje-
ni sredstvima Ministarstva. Općina Radoboj vrlo se aktivno 
uključila u prijavljivanje na natječaje koje je Ministarstvo gos-
podarstva raspisivalo proteklih godina sa svrhom energetske 
učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, te dobila 
znatna bespovratna sredstva. Između ostalih na području Op-
ćine Radoboj energetski su obnovljene zgrade Vatrogasnog 
doma, Nogometnog kluba, stare općinske zgrade i Zvičajne 
zbirke. Predstavnici Ministarstva nisu krili zadovoljstvo učinje-
nim i istaknuli su kako je Općina Radoboj primjer drugima u 
pogledu obnove i energetske učinkovitosti zgrada na svojem 
području.

Uz razgledanje obnovljenih zgrada u vlasništvu Općine 
Radoboj gosti iz Ministarstva gospodarstva razgledali su Zavi-
čajnu zbirku i Edukacijsko-promidžbeni centar Javne ustano-
ve za zaštitu prirode Krapinsko zagorske županije.(ss)

PREDSTAVNICI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA POSJETILI OPĆINU 
RADOBOJ I RAZGLEDALI ENERGETSKI OBNOVLJENE ZGRADE

OPĆINA RADOBOJ PRIMJER DRUGIMA

Predstavnici Ministarstva gospodarstva u Općini Radoboj

TISUĆU KUNA ZA SVAKOG VIJEĆNIKA

RADOBOJSKI  PRIJE PET GODINA PRESKOČIO STRAHINJČICU

U RADOBOJU JE 20. OŽUJKA 2015. ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 PRIHODI MANJI ZA PEDESETAK POSTO
Općinski vijećnici okupili su se na sjednici Općinskog vijeća da 

bi donijeli nekoliko odluka i prihvatili dva izvještaja o radu radnih 
tijela Općinskog vijeća. Donijeta je tako odluka o izradi IV. izmje-
ne Prostornog plana Općine Radoboj koja obuhvaća utvrđivanje 
nerazvrstanih cesta na području Strahinjčice, te promjenu grani-
ca građevinskog područja naselja na temelju više pojedinačnih 
zahtjeva građana. Izmjena prostornog plana financirat će se iz 
Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., tako da Općina neće imati 
dodatnih troškova.

Odlukom o utvrđivanju mjerila za financiranje javnih potreba u 
djelatnosti predškolskog odgoja regulira se redoviti program nje-
ge, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 
skrbi djece predškolske dobi preko sufinanciranja boravka djece u 
dječjim vrtićima, predškole i posebne srbi za djecu s teškoćama u 
razvoju. Općina će tako sufinancirati boravak djece u dječjim vrti-
ćima u iznosu od 50% za jedno dijete, 70% za drugo i u cijelosti za 
treće ili veći broj djece.

Prihodi općinskog proračuna od 1. siječnja do 20. ožujka 2015. 
godine manji su za oko 50% u odnosu na ostvarene u istom razdo-
blju prošle godine. Rezultat je to između ostalog zakonske odred-
be o izmjeni poreznih stopa (smanjen iznos prihoda od poreza na 
dohodak i dobit) sukladno indeksu razvijenosti područja. Iz toga 
razloga za realizaciju određenih projekta veću pažnju i napore po-
trebno će biti usmjeriti u izradu kvalitetne dokumentacije i prijavu 
na strukturne fondove kako bi se osigurala potrebna financijska 
konstrukcija. Općinski vijećnici na sjednici Vijeća donijeli su i od-
luku o kratkoročnom zaduženju u iznosu od 500.000 kuna u svrhu 
održavanja likvidnosti zbog različite dinamike priljeva sredstava i 
dospijeća obveza.

Na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća našli su se i izvje-
štaji odbora za međugeneracijsku solidarnost i Sportske zajedni-
ce Općine Radoboj. Uz zahtjev da se  usklade kriteriji za pružanje 
pomoći socijalno ugroženim osobama između Odbora za među-
generacijsku solidarnost i Udruge umirovljenika kako jedni ne bi 
dobivali pomoć iz dva izvora, a pojedinci bili izostavljeni i pohvalu 
članovima Odbora i Sportske zajednice na aktivnostima, izvještaji 
su prihvaćeni.(vir)
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Ostvarujući nastavak suradnje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na pla-
nu provođenja mjera dugotrajno nezaposlenih osoba, Općina Radoboj zaposlila je u 
okviru programa obavljanja javnih radova osam osoba s područja Općine Radoboj.  
Zaposleni koje u cijelosti plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje na području Općine 
Radoboj radit će na održavanju i uređivanju javnih površina, uređivanju objekata 
koji su u vlasništvu Općine, te drugim poslovima iz komunalne djelatnosti.

Svoje prve radne dane privremeno zaposleni odradili su na čišćenju nogostupa i 
prometnica, a svojim će radom doprinijeti uređenju javnih površina i ljepšem izgle-
du okoliša na cijelom području Općine Radoboj. Pravo na privremeno zapošljavanje 
na obavljanju javnih radova imaju osobe koje su prijavljene duže vrijeme na Zavodu 
za zapošljavanje. 

I ove je godine  osobama  koje su  već duže vrijeme prijavlje-
ne na Zavodu za zapošljavanje pružena  mogućnost zapošljava-
nja kroz mjeru Javnih radova  koju provodi  Hrvatski zavod za za-
pošljavanje u suradnji s općinom Jesenje. Iako se ugovor sklapa 
na određeno vrijeme, broj zainteresiranih sve  je veći. Trenutno 
su putem javnih radova zaposlene četiri osobe na rok od šest 
mjeseci. Dolaskom toplijih, sunčanih dana zaposleni su počeli 
uklanjati šoder s nogostupa i prometnica kojeg je u većim količi-
nama ostalo od zimskog posipavanja. Nakon toga nastavit će se 
s radovima na uređenju autobusnih stajališta, uređenju okoliša,  
zelenih površina i sitnim komunalnim  radovima. Ovim  mjerama  
dugotrajno nezaposlenim  barem će  šest mjeseci biti osigurana 
primanja. 

Četrdesetak članova i njihovih gostiju okupilo se na Izborno-
izvještajnoj skupštini udruge kuburaša „Jesejanske kubure“ koja 
je održana u subotu 14. ožujka. Jedna od najmlađih udruga s 
područja općine Jesenje u svojem četverogodišnjem razdoblju 
od osnutka provodila je brojne aktivnosti oko nabave kubura, 
svečanih odijela, čizmi. Od samog osnutka uključili su se u sva 
značajnija događanja u općini i župi. Priznanje za njihov uspje-
šan rad uputio je načelnik Ivan Maligec, župnik Danijel Herceg 
i predstavnici udruga s područja općine i srodnih prijateljskih 
udruga  koji su sudjelovali na skupštini.

Kako je istaknuo načelnik Maligec, kao mlada udruga vrlo su 
se brzo uključili u društvena događanja te inicirali i nove aktivno-
sti što je za svaku pohvalu. Kako su za provedbu zacrtanih pro-
grama potrebna i financijska sredstva, načelnik je obećao da će 
kao i do sada, Općina financirati aktivnosti koje kroz razne oblike 
udruživanja doprinose kvalitetnijem životu naših sumještana. 
Da su rukovodstvo i Tijela udruge dobro odradili svoj prvi man-
dat, složili su se svi članovi udruge koji su jednoglasno potvrdili 
njihov drugi mandat pa će i u sljedećem četverogodišnjem raz-
doblju udrugu  voditi Josip Kranjčec te članovi UO Martin Kranj-
čec, Stjepan Forjan, Stjepan Buzina i Radovan Jedvaj.

Početkom listopada 2013. godine aktivno je s radom 
započeo Odbor za međugeneracijsku solidarnost Općinskog 
vijeća Općine Radoboj. Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 
20. ožujka 2015. našao se među ostalim pitanjima i izvještaj o 
radu Odbora u 2014. godini.

Sredstvima Općinskog i Državnog proračuna, te drugim 
izvorima za različite vidove pomoći starim i socijalno ugrože-
nim osobama s područja Općine Radoboj ukupno je tijekom 
2014. godine pomoglo s ukupnim iznosom od oko stotinu 
tisuća kuna. O radu Odbora i ostalim pitanjima vezanim uz  
pružanje pomoći starijim i usamljenim osobama razgovarali 

smo s predsjednicom Franciskom Švaljek.
Koji je glavni zadatak i čijim potrebama su namijenjene usluge Odbora za međuge-

neracijsku solidarnost? 
Glavni zadatak odbora je prikupljanje prijedloga za podizanje kvalitete života osoba 

starije dobi na području Radoboja, te izvještavanje Općinskog vijeća. Odbor za među-
generacijsku solidarnost usmjeren je prema osobama starije životne dobi na području 
općine Radoboj (starijima od 65 godina) i to prioritetno onima koji žive u samačkim sta-
račkim domaćinstvima, onima teže narušenog zdravstvenog stanja i nisko socijalno-eko-
nomskog statusa kao i starijim osobama koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi 
o starijima. Usluge Odbora prilagođene su potrebama starijih osoba koje vrlo često ističu 
potrebu za pomoći u prevladavanju usamljenosti i društvene izoliranosti.

Kako djeluje Odbor za međugeneracijsku solidarnost? 
Uredovni dan Odbora je svaku srijedu. Prošlu godinu je prva srijeda u mjesecu bila 

rezervirana za usluge fizioterapeuta u dogovoru sa GD Crvenog križa Krapina - masaža 
i vježbe. Svaku zadnju srijedu u mjesecu bilo je besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi u 
suradnji sa patronažnom sestrom Rominom u prizemlju prostorija Zavičajne zbirke. Osta-
le srijede bile su rezervirane za posjete bolesnicima i starijima.

Koliko bolesnika ste obišli tijekom godine? 
Obišli smo ukupno 26 bolesnika. Posebnu pozornost smo posvetili mještanima ko-

jima su amputirane jedna ili obje noge zbog gangrene. Posjetili smo dom Svetog Nikole 
gdje prebiva sedam mještana općine. Na dan starijih osoba posjetili smo najstariju sta-
novnicu Općine Radoboj gospođu Šteficu Miljan (93 godine).

Koje aktivnosti ste još provodili u 2014? 
Socijalno ugroženima (korisnicima zajamčene minimalne naknade) podijeljena su 

novčana sredstava za ogrjev u 2014. godini. Ugroženima i potrebitima bilo je podijeljeno 
100 paketa povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Podijelili smo 950 kg mandari-
na i jabuka koje nam je donirao Crveni Križ. Pomogli smo kod podmirenja troškova stano-
vanja i sa jednokratnim novčanim pomoćima. Napravljen je spisak udovica na području 
Općine koje žive same ili sa obitelji, pa se došli do zaključka da ima 237 udovica, a neke 
od udovica koje su same imaju geronto domaćice koje im pomažu. Prema podacima na 
području općine rođeno je 30 djece.

Kakvu su vaši ciljevi za 2015. godinu? 
Svojim radom i zalaganjem i dalje ćemo motivirati sve službe da se uključe u rad, 

kako bi se i dalje nastavilo pomagati korisnicima, jer ipak ih većina ne može u starački 
dom zbog svojih socijalnih primanja i uvjeta u kojima žive. Stanovnici Općine Radoboj 
mogu putem telefona broj 091/349-14-75 dobiti sve informacije ili zatražiti odgovaraju-
ću pomoć, dati svoje prijedloge te se eventualno unaprijed dogovoriti za posjetu.(tv)

ZAPOSLENO OSAM OSOBA

Svoje prve radne sati novozaposleni u Općini Radoboj odradili su na 
čišćenju prometnica od šljunka koji je ostao nakon zimskog održavanja.

Zaposleni na javnim radovima

Skupština udruge kuburaša

Jesejanski kuburaši potvrdili staro novo 
vodstvo

Zaposleni putem Javnih radova

ODBOR ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST OPĆINSKOG VIJEĆA RADOBOJ MEĐU NAJAKTIVNIJIMA

SKRB ZA STARE I USAMLJENE U PRVOM PLANU

Franciska Švaljek
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Dolaskom ljepših 
dana nastavljeni su rado-
vi na rekonstrukciji i do-
gradnji vodovodne mreže 
u Gornjem Jesenju. Zbog 
zahtjevnosti i složenosti, 
radovi na vodovodnoj 
mreži u Gornjem Jesenju 
izvode se unatrag nekoli-
ko godina.  Na cijev koja 
se trenutno polaže u du-
žini 250 metara, u predje-
lu Predjarek bit će spojeni  
kućni priključci  na tom 
dijelu trase,  a u buduć-
nosti se previđa nastaviti 
izgradnja mreže prema  Cerju čime bi se stvorili uvjeti  za   izgrad-
nju cjelokupnog vodoopskrbnog  sustava općine Jesenje.

Lijepo vrijeme pogoduje i nastavku izgradnje vodospremni-
ka gdje se radovi izvode od studenog prošle godine. Trenutno 
se izvode građevinski radovi koji su pred samim završetkom. U 
nastavku slijedi izrada električnih i vodovodnih instalacija te su-
stava za automatsko kloriranje vode. Ova investicija stajat će cca  
900.000,00 kuna, a dijelom je financirana i od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU; za  proteklu godinu u  iznosu 
od 252.000,00 kn. Budući da je ovaj projekt prijavljen za izgrad-
nju po fazama i  u ovoj se  godini planira dobiti određeni iznos 
sredstava od navedenog ministarstva.

Mještani Brega Radoboj-
skih i Orehovca Radobojskog 
koji su na autobus dolazili i iz 
njega izlazili na stajalištu Ma-
rof pokrenuli si inicijativu za 
promjenu naziva tog autobu-
snog stajališta. Napomenuli su 
da naziv Marof nema nikakvo 
posebno značenje, jer mjesto 
s takovim nazivom ne posto-
ji. Predložili su da se stajalište 
preimenuje i da se označi kao 
autobusno stajalište Bregi Ra-
dobojski - Orehovec Radoboj-
ski. Općinsko vijeće Općine 
Radoboj prihvatilo je inicija-
tivu i nakon što su ishođene 
potrebne dozvole i odobrenja 
ovih je dana postavljena natpisna ploča. Ujedno je sukladno s 
prometnim elaboratom stajalište prema Radoboju pomaknuto 
pedesetak metara prema Radoboju, a ono za Krapinu je ostalo 
na istom mjestu. Osigurana je tako veća sigurnost putnika, a do-
bili su eto i novo ime stajališta.(b.o.)

U posljednje vrijeme sve se više govori o održavanju izbora 
za zastupnike u Hrvatskom saboru. Prema  zakonu Hrvatska je 
podijeljena u 10 izbornih jedinica plus izborna jedinica za dijas-
poru. Izabrani zastupnici njih 153 zastupaju birače s područja 
cijele Hrvatske, ali se zna koji su birani u kojoj izbornoj jedinici. 
Krapinsko-zagorska županija zajedno sa Varaždinskom i Međi-
murskom čini treću izbornu jedinici i u njoj se kao i u ostalih 
devet bira ukupno 14 zastupnika. Na posljednjim izborima iz 
naše izborne jedinice izabrano je 10 zastupnika sa liste Kuku-
riko koalicije /SDP, HNS, HSU/, 3 sa koalicijske liste HDZ-a i 1 sa 
liste Hrvatskih laburista. Bili su to: Radimir Čačić, Siniša Hajdaš 
Dončić, Nadica Jelaš, Sonja König, Mario Habek, Milorad Bati-
nić, Željko Kolar, Mario Moharić, Natalija Martinčević i Anđelko 
Topolovec iz kukuriko koalicije. Iz  HDZ-a iz naše izborne jedi-
nice u Sabor su ušli Tomislav Karamarko, Domagoj Ivan Miloše-
vić i Sunčana Glavak, dok je sa liste laburista izabran Dragutin 
Lesar.

Zbog izbora za ministre, župana ili drugu dužnost nespoji-
vom sa zastupničkim mandatom danas u Saboru nisu: Radimir 
Čačić, Siniša Hajdaš Dončić, Željko Kolar i Anđelko Topolovec. 
Na njihova su mjesta došli Dubravko Bilić, Dragutin Glavina, 
Marijan Škvarić i Dunja Špoljar. Prema evidenciji o prisutnosti 
sjednicama Sabora iz naše je izborne jedinice jedan od najne-
aktivnijih zastupnika Tomislav Karamarko, koji drži drugo mje-
sto među svim zastupnicima po broju izostanaka sa sjednica. 
Na najviše sjednica od naših zastupnika bio je do sada Milorad 
Batinić, koji obavlja dužnost potpredsjednika Sabora, a najviše 
se puta javio za riječ Dragutin Lesar.(vir)

Redovnu godišnju Izvještajnu skupštinu  članovi lovačkog društva  „Kuna“ 
Jesenje održali su 22. ožujka u Lovačkom domu u Cerju. Iza članova  lovačkog 
društva  je jedna uspješna godina koju je svakako  obilježio završetak izgradnje 
i uređenja lovačkog doma. Lovci su uz uređenje doma  provodili  mjere  zaštite  i 
uzgoja divljači, sudjelovali su na mnogim natjecanjima  u streljaštvu, proslavi 
Dana općine Jesenje, uređenju okoliša i drugim aktivnostima. Tajnik Mario Vo-
dolšak  u izvješću se  na poseban način zahvalio Općini Jesenje i načelniku Ivanu 
Maligecu  na angažmanu oko osiguranja financijskih sredstava za uređenje 
doma,  dobivena od   Ministarstva gospodarstva i Općine Jesenje.  

Kako je istaknuo lovnik Marjan Lonjak,  u protekloj  godini lov je organizi-
ran 22 puta  kojom prilikom  su, uz  srneću divljač te divlje svinje,  odstrijeljene  
2  te  pronađena jedna lisica. Na njima  je proveden test na bjesnoću koja nije 
pronađena.  U posljednje je vrijeme zapažen porast broja divljih svinja koje  
rade štetu na poljoprivrednim površinama  pa se  vlasnici upućuju na osigu-
ravajuće društvo radi naknade štete.  U izvješću lovočuvarske službe istaknut 
je problem krivolova koji je u opadanju, ali još uvijek prisutan.  U narednom 
razdoblju lovci planiraju nastaviti s mjerama za uzgoj, zaštitu i lov divljači - pri 
tome se posebno misli na unošenje umjetno uzgojene divljači u lovište i pri-
hranu, ojačati lovočuvarsku službu u svrhu smanjenja krivolova, organizirati 
streljaštvo i ekipu za natjecanje, sudjelovati u akcijama uređenja okoliša, pro-
voditi aktivnosti vezane uz  sklapanje ugovora za zakup lovišta.  Dulju raspravu 
izazvao je prijedlog vodstva društva vezan uz zamjenu zemljišta kojom bi se 
stvorili uvjeti za sigurni  rad novonabavljene  streljane. 

Prisutnima se obratio načelnik općine Ivan Maligec  koji je istaknuo kako 
je pohvalno što se članovi brinu za očuvanje divljači jer time se doprinosi oču-
vanju prirodnih vrijednosti našeg kraja. Također je spomenuo kako je potrebno 
namjestiti  sobe u potkrovlju čime bi se osigurao smještaj za manje skupine 
turista. 

Ivica Halapir, predsjednik LS KZŽ-e, te predstavnici susjednih lovačkih dru-
štava Krapine, Đurmanca, Radoboja i  Bednje pohvalili su rad društva, istaknuli 
su zavidnu suradnju  s općinskim vodstvom  što je rezultiralo reprezentativno 
uređenim domom na kojem bi im mogla pozavidjeti i puno jača i brojnija lo-
vačka društva.

NASTAVLJENI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI 
VODOVODNE MREŽE

SKUPŠTINA LD KUNA JESENJE

TKO NAS ZASTUPA U SABORU?

Skupština LD Kuna u njihovom novouređenom domu

Autobusno stajalište Bregi Radoboj-
ski - Orehovec Radobojski u smjeru 
Krapine.

NESTALO AUTOBUSNO STAJALIŠTE MAROF
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Nakon što je izgrađena betonska škarpa na mjesnom gro-
blju Radoboj, te definiran slobodni prostor za nova grobna 
mjesta ovih dana obavljaju se radovi na izgradnji betonskih 
okvira.

Općinsko vijeće Općine Radoboj donijelo je 2013. godine 
Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknada i grob-
nih usluga na mjesnom groblju Radoboj, te utvrdilo prodaju 
grobnih mjesta sa izgrađenim betonskim okvirom. Naknada 
za korištenje jednog grobnog mjesta sa izgrađenim beton-
ski okvirom iznosi 5.000,00 kuna, a za dva grobna mjesta sa 
izgrađenim betonskim okvirom naknada za korištenje iznosi  
8.000,00 kuna. Planirana je izgradnja 35 okvira za dvostruka 
grobna mjesta, te 15 okvira za jednostruka grobna mjesta.

Zahtjeve za dodjelu grobnih mjesta na korištenje zaintere-
sirani mogu podnijeti Upravnom odjelu Općine Radoboj.(B.O.)

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije fi-
nancira rekonstrukciju Županijske ceste koja od Krapine preko 
Radoboja vodi prema Novom Golubovcu. Radi se o dionici od 
kružnog toka do starog bunara koji se nalazi prije uspona ceste 
prema zaselku Petrići, a koja do sada nije rekonstruirana. Kako 
ovaj dio ceste prolazi između obiteljskih kuća bilo je dosta pro-
blema kako bi se sama trasa ceste proširila i izgradio nogostup. 
Vlasnici su pristali na rušenje ranije postavljenih ograda i prošire-
nje kolnika pa su stvoreni uvjeti za izgradnju suvremene promet-
nice. Usporedno s  proširenjem kolnika i izgradnjom nogostupa 
obavljaju se opširni radovi na odvodnji oborinskih voda, postav-
ljaju se nove vodovodne cijevi mnogo većeg profila nego što 
su to stare, radi se na rekonstrukciji javne rasvjete i kanalizacije. 
Kako se radi o vrlo zahtjevnim radovima u kojima sudjeluje više 
korisnika, prometnica je svakog radnog dana za vrijeme odvija-
nja radova zatvorena za promet, pa se koriste zaobilazni pravci.

Završetkom radova na rekonstrukciji ove dionice Rimske ce-
ste Radoboj će u duljini od oko 800 metara dobiti moderno ure-
đenu i za promet sigurnu cestu koja će po svim karakteristikama 
imati obilježje gradske ulice. Treba također napomenuti da se uz 
polaganje novih vodovodnih cijevi postavljaju i hidranti pa će taj 
dio Radoboja imati potrebne instalacije na planu zaštite od po-
žara. Rekonstrukciju ceste financira Županijska uprava za ceste, 
rekonstrukciju vodovodne mreže Krakom, a postavljanje nove 
javne rasvjete Općina Radoboj.(vir)

U prepunoj dvorani Doma kulture u Gornjem Jesenju, 
u nedjelju 8. ožujka, obilježen je međunarodni praznik Dan 
žena. U uvodnom dijelu programa nastupile su članice žen-
ske vokalne skupine AKUD-a „Žensko kazalište“ koje su, uz 
pratnju glazbenog sastava, setom prigodnih pjesama ugrijale 
opuštenu atmosferu. U drugom dijelu programa Amatersko 
dramsko kazalište iz Začretja izvelo je predstavu „Treća sre-
ća“.

Autorica teksta Anita Tušek radnju predstave smjestila je u 
dom za starije osobe. Tematika predstave su ljubavne zavrzla-
me u kojima se nalaze korisnici doma i osoblje koje se tijekom 
predstave međusobno isprepliću. Ispunjena  komičnim situa-
cijama, predstava je oduševila publiku koja je sve to popratila 
pljeskom. Nakon programa okupljenim pripadnicama ljepšeg 
spola,  na njihovu je danu čestitao načelnik Ivan Maligec te ih 
na izlazu iz dvorane obradovao cvijećem.

NOVA GROBNA MJESTA

U tijeku je izgradnja betonskih okvira za novih pedesetak grobnih 
mjesta na mjesnom groblju u Radoboju.

Proslavljen Dan žena

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE KRA-
PINA-OČURA ODVIJAJU SE U SKLADU S PROGRAMOM

UZ CESTU I NOVE KOMUNALNE INSTALACIJE

Uz  rekonstruiranu cestu mijenjaju se vodovodne cijeni i 
postavljaju hidranti

Radovi na rekonstrukciji radobojske dionice Rimske ceste intenzivno 
se odvijaju
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U organizaciji  udruge privatnih šumovlasnika „Jela“ Jese-
nje  u dvorani Doma kulture u Gornjem Jesenju 5. ožujka odr-
žano je stručno predavanje.  Maja Pleše, dipl. ing.  šumarstva  
iz  Šumarske savjetodavne službe  prisutnim šumovlasnicima 
prezentirala je mogućnost dobivanja nepovratnih sredstava iz 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.  Iz ovog po-
ljoprivrednog  fonda koji sadrži ukupno 20 mjera  obuhvaćene 
su i  djelatnosti  vezane  uz šumarstvo i šumske proizvode.  Kako 
je istaknuto, financirat će se ulaganje u unapređenje šumske in-
frastrukture, razvoj šumskih područja, uspostava i unapređenje  
poučnih staza kroz šume, modernizaciju  tehnologija, strojeva i 
alata za proizvodnju i preradu drva te ulaganje u marketing drv-
nih proizvoda. Na natječaj  za koji se očekuje da će biti raspisan 
u drugoj polovici ove godine moći će se  prijaviti šumovlasnici, 
fizičke i pravne osobe, javna poduzeća JLS-e, udruge privatnih 
šumovlasnika. Projektnu dokumentaciju zaprimat će Agencija 
za plaćanje u poljoprivredi. Zasigurno će to biti prilika za šumo-
vlasnike čija je primarna djelatnost vezana uz uzgoj, preradu i tr-
ženje drvnih proizvoda  da  kroz dobro razrađen projekt  povuku 
nepovratna sredstva za  unapređenje svoje djelatnosti. 

Djelatnik Hrvatskog šumarskog instituta  mr. sc. Miljenko Žu-
panić u nastavku je održao predavanje na temu njege mladih 
šuma. Ovaj projekt se provodi na području KZŽ-e, a odnosi se na 
unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u privatne šume na 
području naše županije. Govoreći o vrijednosti i značaju očuva-
nja  šumskog eko - sustava i raznolikosti  šumskih staništa, mr. 
Županić pojasnio je koje radnje je potrebno provoditi tijekom 
razvojnih faza mladih šuma kako bi se stvorile kvalitetne, vitalne 
šumske  sastojine  koje će u budućnosti svojim vlasnicima doni-
jeti određenu korist.  Ovo hvale vrijedno predavanje okupilo je 
četrdesetak šumovlasnika iz Jesenja i okolnih udruga.

 Na godišnjoj izvještajnoj skupštini udruge privatnih šumo-
vlasnika „Jela“  Jesenje u petak 13. ožujka u dvorani Doma kultu-
re  okupilo se tridesetak članova i njihovih gostiju. Predsjednik 
udruge Stjepan Kovačec  istaknuo je kako je udruga provodila 
aktivnosti vezane uz utvrđeni program rada za protekli peri-
od. Šumovlasnici su u protekloj godini kupili još jedan cjepač 
drva kojim će se koristiti članovi koji imaju traktore manjih snaga. 
Provodili su aktivnosti  uređenja okoliša vezanih  uz Dan planeta 
Zemlje prilikom kojih je u suradnji s ostalim udrugama očišćeno 
nekoliko manjih deponija. Organizirano je pokazno predavanje 
vezano uz uzgojne radove u šumama  te stručno - edukativni 
izlet kojeg su šumovlasnici organizirali s udrugom vinogradara. 
U programu rada za tekuću godinu šumovlasnici nastavljaju s 
aktivnostima vezanim uz edukaciju svojih članova kroz razna 
predavanja vezana za korištenje sredstava iz EU fondova, kako 

poboljšati kvalitetu svojih šuma,  planira se nastaviti s aktivno-
stima otklanjanja otpada s  manjih divljih odlagališta u šumama 
te  uređenjem okoliša. Već sljedećeg dana organizirana je akcija 
izvlačenja posječenih stabala s  padine podno župne crkve. Na 
akciju se odazvalo petnaestak članova udruge i mještana koji su 
u samo nekoliko sati izvukli veću količinu drva akacije koja je 
u jesen prošle godine bila posječena. U sljedećoj fazi planira se 
spaljivanje granja i priprema za vađenje panjeva akacije kako bi 
se ta padina uredila, a samim time okoliš crkve i župnog dvora 
dobio bi ljepši izgled.

Na godišnjoj izvještajnoj skupštini AKUD-a „Žensko kazalište“ u dvorani Doma kulture 15. ožujka okupili su se članovi društva 
i njihovi gosti. Iz izvještaja o radu za proteklu godinu moglo se čuti da su jesejanski kazalištarci imali brojne aktivnosti. Uz  30 
nastupa, u protekloj  godini snimljen je dokumentarni film o radu društva te dva video spota.

Cijela protekla godina bila je usmjerena na obilježavanje  40 godina kontinuiranog rada, a na  završnoj svečanosti u 11. mje-
secu  okupilo se dvjestotinjak gostiju koji su odali 
priznanje vrijednim amaterima za njihov rad, ista-
knula je tajnica društva Silvija Bartol. Posebni je 
naglasak stavljen na zahvalu svim donatorima koji 
su u protekloj godini financijski i na druge načine 
pomogli rad društva. Za ovu godinu predviđene 
su brojne aktivnosti među kojima je uvježbavanje 
nove predstave, nastup na smotrama i raznim ma-
nifestacijama, nabava kostima, kupnja gitare, ista-
knuo je među ostalim  predsjednik Ivan Habjanec.  
Skupština je donijela i novi Statut koji je usklađen 
s novim Zakonom o udrugama.

Prisutni gosti; načelnik Ivan Maligec, župnik 
Danijel Herceg, predsjednici udruga vinogradara, 
šumovlasnika i kuburaša pohvalili su rad društva i 
složili se da je AKUD jedna od najaktivnijih udruga 
na području općine Jesenje  te im iza naredni peri-
od zaželjeli uspjeh u radu.

Aktivni šumovlasnici udruge Jela Jesenje

Protekla godina u znaku obilježavanja 40.  obljetnice dramskog kazališta

Radna akcija šumovlasnika

Skupština Udruge privatnih šumovlasnika
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Članstvo u Europskoj uniji stanovništvu Hrvatske donijelo 
je između ostalog i niz dodatnih obveza. Iz Unije nam name-
ću brojne obavezne odredbe o tome kako i što možemo raditi, 
kako se ponašati, što možemo a što ne možemo. U nizu tako-
vih obaveza, koje Sabor prihvaća bez pogovora je i ona koja 
određuje da vlasnici poljoprivrednog zemljišta, voćnjaka, vino-
grada i vrtova ne mogu kupiti sredstva za zaštitu ukoliko nisu 
prošli odgovarajući oblik obrazovanja o tome kako ta sredstva 
primijeniti.

Zabrana prodaje zaštitnih sredstava onima koji nemaju 
dokaz o stečenom znanju o uporabi istih stupa na snagu po-
četkom 2016. godine. Odgovarajućim pravilnikom određeno 
je do kada i kako doći do iskaznice koja potvrđuje da ste os-
posobljeni za primjenu pesticida. U skladu s tim organiziraju 
se tečajevi za osposobljavanje poljoprivrednika, vinogradara i 
voćara. U Radoboju je ulogu organizatora takvog vida obrazo-
vanja preuzela Udruga vinogradara i vinara Radobojski pajda-
ši angažirajući Učilište Piramidu znanja iz Zaboka da provede 
tečaj i na taj način  zainteresiranima omogući da u dogledno 
vrijeme bez problema mogu nabaviti potrebna sredstva za za-
štitu svojih usjeva i nasada. Tečaj je održan od 6. do 8. ožujka 
u prostorijama vatrogasnog doma u Radoboju, a bilo je skoro 
stotinu polaznika. Organizatori osposobljavanja napominju da 
bi odaziv bio još i veći da su svi zainteresirani na vrijeme dobi-
li informaciju o održavanju tečaja, koji ih je stajao tristotinjak 
kuna.

Nakon petnaest sati nastave polaznici tečaja prišli su pola-
ganju ispita i svi koji su uspješno dokazali znanje o sigurnom 
rukovanju s pesticidima i njihovoj primjedbi dobit će odgo-
varajuće iskaznice na temelju kojih će iduće tri godine moći 
kupovati sredstva za zaštitu. Ukoliko se ukaže potreba ovakav 
tečaj organizirati će se u Radoboju ponovno.(vir)

U prisutnosti predstavnika prijateljskih vatrogasnih društa-
va, članovi DVD-a Jesenje održali  su u dvorani Doma kulture 
svoju godišnju Izvještajnu skupštinu. Skupštini su nazočili na-
čelnik općine Jesenje Ivan Maligec, gradonačelnik grada Kra-
pine Zoran Gregurović, župnik župe Jesenje Danijel Herceg, 
predstavnik VZ KZŽ-e Rajko Jutriša te predstavnici udruga s 
područja općine Jesenje. Iz godišnjeg izvješća koje je podnio 
predsjednik Mirko Buzina moglo se čuti kako su jesejanski va-
trogasci u protekloj godini imali ukupno 7 intervencija, 2  po-
žara otvorenog prostora i 5 tehničkih intervencija. To je rezul-
tat aktivnosti vezanih uz vatrogasnu preventivu koju je društvo 
provodilo tijekom cijele godine. Uz preventivu, vatrogasci su 
se školovali za specijalnosti pa je 5 vatrogasaca završilo tečaj 
za helikoptersko - desantne intervencije, a zamjenik zapovjed-
nika položio je  ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima te su 
im podijeljena  uvjerenja i diplome.  U protekloj godini nabav-
ljena je i nova motorna pila za potrebe vatrogasnih intervenci-
ja, vatrogasni opasači i druga oprema. Uz navedene aktivnosti 
vatrogasci su sudjelovali na obilježavanju  svih važnijih svetko-
vina i blagdana na području općine,  aktivno su sudjelovali na 
nekoliko vježbi u suradnji s okolnim vatrogasnim društvima. 
Na Skupštini je donesen i novi Statut društva koji je usklađen s 
novim Zakonom o udrugama.  

U programu za tekuću godinu kojeg je prezentirao zapo-
vjednik Dubravko Turniški, planira se nastaviti sa školovanjem 
kadrova, održavanjem vježbi i aktivnosti vezanih za preventi-
vu,  nabava nove i održavanje postojeće opreme te sudjelova-
nje na općinskim manifestacijama i događanjima.

Skupštinu su, uz predstavnike prijateljskih društava, po-
zdravili  načelnik Ivan Maligec te gradonačelnik Zoran Gre-
gurović. Pohvalili su rad društva; pri tome se osvrnuli  na pro-
vođenje preventive, školovanje kadrova i opremanje društva. 
Kako su istaknuli, svaki od tih segmenata doprinosi  smanjenju 
intervencija, sprečava nastanak  značajnijih šteta,  povećava si-
gurnost  imovine i ljudi što i jest zadaća DVD-a koju jesejanski 
vatrogasci uspješno obavljaju.

Na skupštini je upriličen i prijem novih članova; društvu 
su ove godine pristupili Cvrtila Katarina, Fruk Mateja, Kovačec 
Katarina, Malogorski Ivan i Malogorski Mateja. Na prijemu su 

im čestitali predsjednik Mirko Buzina i zapovjednik Dubravko 
Turniški.

BEZ ISKAZNICE POLJOPRIVREDNICI NEĆE MOĆI KUPITI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, VOĆNJAKA I VINOGRADA

                   NIŠTA BEZ DODATNOG OBRAZOVANJA

Polaznici tečaja s nestrpljenjem su očekivali rezultate ispita

DVD-e Jesenje održalo godišnju skupštinu

Novoprimljeni članovi DVD-a 

Skupštini DVD-a Jesenje prisustovali su brojni gosti
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Desetak dana trebalo je mještanima Orehovca Radoboj-
skog da osobnim radom obave tapecirske radove i obnove 
presvlake na stolcima u Društvenom domu. Mjesni odbor Ja-
zvine i Orehovec Radobojski nabavio je zahvaljujući Općini Ra-
doboj umjetnu kožu, konac i klamerice uz minimalna sredstva, 
a mještani su posudili šivaći stroj, kompresor i stroj za spajanje 
klamericama i time su ostvareni svi preduvjeti za obnovu sto-
laca.  Uslijedilo je krojenje, šivanje, spajanje i ostali potrebni 
radovi i presvlake su dobrovoljnim radom obnovljene

 Dokaz da se uz malo dobre volje, znanja i vremena mno-
go toga može ostvariti a da se ne mora sve platiti. Ovo nije 
prvi slučaj da se mještani Orehovca Radobojskog angažiraju 
na obavljanju određenih radova, a u njih bi se mogli ugledati 
i  mještani u ostalim mjesnim odborima na području općine iz 
kojih na žalost barem do sada nismo dobili nikakvih informa-
cija o aktivnostima.

AKTIVNOSTI MJESNOG ODBORA JAZVINE - OREHOVEC RADOBOJSKI
NE TREBA SVE PLATITI

Dolaskom ljepših proljetnih dana mladi u Orehovcu Rado-
bojskom došli su na svoje, izašli su na sportsko igralište, što 
je još jedan dokaza da je izgradnja i opremanje igrališta bio 
dobar potez.

Uz prometnicu 
koja vodi od 
Županijske 
ceste Jazvine 
- Radoboj 
prema zaselku 
Dunaji 
postavljena je 
javna rasvjeta 
i stavljena je 
u funkciju. 
Općina 
Radoboj platila 
je montažu, 
a mještani su 
nabavili četiri 
rasvjetna tijela 
i prometnica 
je u večernjim 
satima 
osvijetljena.

POSTAVLJENA JAVNA RASVJETA

OŽIVJELO SPORTSKO IGRALIŠTE

U korizmeno vrijeme svi na neki način nastojimo biti 
bolji,  odricanjem od nekih poroka, čineći dobra  djela,   že-
limo što  čistija srca i savjesti dočekati  najveći kršćanski 
blagdan Uskrs. 

Zamisao Stjepana Janžeka iz Gornjeg Jesenja išla je 
upravo u tom smjeru kada je pokrenuo akciju “Sto kruho-
va za gladnu djecu“. Odlučio je   izraditi 14 različitih  slika u 
drvu  s biblijskim porukama  i motivima koje   simbolizira-
ju 14 postaja Križnoga puta. Svaki darivatelj koji se uključio 
u akciju donirajući novac,  na poklon je dobio jednu takvu 
sliku. 

Sve slike blagoslovio je župnik Danijel Herceg,  u petak 
21. ožujka  nakon Križnog puta i  večernje  mise, a onda ih 
je autor podijelio darivateljima koji su u ovoj akciji skupili 
1.200,00 kuna koje će biti uplaćene na žiroračun međuna-
rodnog pokreta  „Marijini obroci“.

Sto kruhova za gladnu djecu
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Svoje najstarije mještane delegacija Općine Je-
senje svake godine posjećuje  za blagdan sv. Josipa. 
Svaki susret nanovo obraduje ove ljude koje su i ove 
godine posjetili načelnik Ivan Maligec i župnik Dani-
jel Herceg.

Ove godine ovim vremešnim staricama priključio 
se i jedan muškarac kojeg je delegacija prvog posjeti-
la. August Habjanec ove će godine navršiti 90 godina 
te je jedini muškarac nakon više godina koji se priklju-
čio klubu 90+. Augusta je ovaj susret posebno razve-
selio, još uvijek je za svoje godine u relativno  dobroj 
kondiciji.

Poručuje kako je dobro kretati se dokle god je to 
moguće pa on često navrati do sina  Ivana i snahe Bi-
serke koji  žive u blizini. Amalija Šaško iz Brda i Lju-
bica Jedvaj iz Cerja također su „nove“ u tom klubu  u 
kojem su još Klara Artić, Gustika Pek, Bara Hlevnjak, 
Ana Halužan,  Ana Herceg. Iako  u pozamašnim go-
dinama, svi oni  ispunjeni su optimizmom više  negoli 
oni koji su mnogo mlađi od njih. To ih, na neki način, 
drži na životu.

Jedan od boljih primjera je svakako Klara Artić 
koju svake godine susrećemo u veoma dobrom ras-
položenju. Uvijek vedra duha dobro raspoloženje širi 
među svojim ukućanima, a gostima koji su je posjetili 
obećala je doživjeti stotu i napraviti „veliku feštu“.

Svima njima načelnik i župnik zaželjeli su dobro 
zdravlje i obećali doći dogodine. 

Susret s najstarijim 
mještanima

Ani Halužan sve teže pada samoća

August Habijanec ove godine se priključio klubu 90

Klara Artić sa svoje navršene 94 godine najstarija je

„Uskrs nam govori da možeš isti-
nu staviti i u grob, ali ona tamo ne će 
ostati.“

Grob je do vrha bio ispunjen suza-
ma i mukom, krvlju i smrću, jaucima 
tuge, uvredama, mržnjom, izdajom, 
uništenim životima i slomljenim srci-
ma. U grobu je vladala tama i smrt, a 
sada je prazan! U toj praznini groba 
je Božja  ruka, koja nam pokazuje da i 
najužasnija smrt vodi prema životu.

A vodi zato jer je Bog dobar čak i 
kada smo mi zli. Tu pred praznim gro-
bom odbacimo svoju sumnjičavost, 
oholost i sebičnost; sve ono čime nas 
je impregnirao ovaj svijet. Ponizni i 
otvorena srca -konačno ćemo shvatiti 
što se dogodilo tog prvog Uskrsa i što 
se uvijek iznova događa.

Stojeći pored praznog groba, kada 
se u cijelosti predamo misteriju Uskr-

USKRSNA ČESTITKA
VLČ. DANIJELA HERCEGA

sa, konačno ćemo susresti živog, uskrslog Krista. Tu ćemo konačno 
čuti Krista, koji nas zove našim imenom.

Poruka prvog Uskrsa i poruka svakog Uskrsa od tada 
glasi:

„Grob je prazan! Krist je uskrsnuo! Isus je živ!“
I zbog te poruke i mi ćemo živjeti.

Sretan Uskrs svima!
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Pomoćni zagrebački biskup mons. Valentin Pozaić bio je 
13. i 15. ožujka u pastoralnom pohodu Župi Presvetog Trojstva 
Radoboj. Prvog dana boravka u našoj sredini susreo se s na-
čelnikom Anđelkom Topolovcem i njegovim zamjenikom Stje-
panom Sirovcem i razgovarao o pitanjima značajnim za Župu 
i Općinu, a potom je razgledao Zavičajnu zbirku i Edukacijsko-
promidžbeni centar Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske žu-
panije. Biskupa su radosno dočekali i pozdravili učitelji i uče-
nici u Osnovnoj školi Side Košutić u Radoboju, te u područnim 
školama u Šemnici Gornjoj, Jazvinama i Lepajcima.

Tijekom prvog dana boravaka u Radoboju biskup Pozaić 
razgledao je sakralne objekte: Župnu crkvu Presvetog Trojstva, 
te kapele Sv. Jakova, Majke Božje Lurdske i Srca Isusova u Le-
pajcima kao i mjesno groblje u Radoboju.

Pored toga u Župnom dvoru pomoćni zagrebački biskup 
mons. Valentin Pozaić pregledao je župnu dokumentaciju, a u 
Lepajcima je predvodio pobožnost Križnog puta i razgovarao 
s okupljenim vjernicima.

U nedjelju 15. ožujka biskup Pozaić predvodio je misno 
slavlje u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Radoboju, a susreo 
se i s članovima Župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća.

U prigodnoj homiliji biskup je naglasio kako trebamo slije-
diti Isusov primjer služenja jedni drugima, kako trebamo biti 
otvorena srca prema svima, da budemo dobri, ponizni i ple-
meniti, te da i dalje nastojimo činiti dobra djela usprkos svim 
poteškoćama suvremenog društva i da ne gubimo vjeru u Kri-
stovu ljubav.

(Župni suradnik Tiskovnog ureda Zgrebačke nadbiskupije, 
Janko Jambrek)

U prošlom broju Radobojsko-Jesejanskog lista u članku Obilazak bolesnih 
nekoliko smo redaka posvetili posjetu bolesnoj Barici Ivanković. Upravo je tih 
dana navršila 89 godina života od čega je punih 16 godina bila potpuno ovisna 
o njegovanju od strane obitelji, jer je doživjela moždani udar. Bilo je prilikom 
obilaska i najava ponovnog susreta za 90. rođendan, ali do toga nažalost neće 
doći. Barica je samo nekoliko dana nakon susreta umrla i sahranjena je na mje-
snom groblju u Radoboju.

02.04.2015. – ČETVRTAK VEČERE GOSPODNJE, VELIKI ČETVRTAK
18:00 – Misa Večere Gospodnje
03.04.2015. – PETAK MUKE GOSPODNJE, VELIKI PETAK
14:00 – Križni put – Lepajci kroz Brege do Radoboja
18:00 – Obredi Velikog petka
Obredi počinju prostracijom (svećenik prostrt na podu pred oltarom) cele-

branta i služitelja pred oltarom ili klečanjem u šutnji. Ovo je najsadržajnija šut-
nja u toku liturgijske godine (koja se inače preporučuje svaki puta između sve-
ćenikova poziva “Pomolimo se” i početka molitve te na kraju pojedinih čitanja, 
prije pripjevnog psalma). U žalosti su sadržajnije geste od svake riječi. Šutnjom 
predvoditelja i sabrane zajednice počinjemo liturgiju žalovanja za Kristom ras-
petim.

Drugi dio bogoslužja Velikog petka je klanjanje križu. Klanjanje križu i lju-
bljenje križa znak je suosjećanja s Kristovom patnjom ali i i znak iskrene ljubavi 
i zahvale jer nas je ljubio do smrti na križu, jer je otkupio našu smrt. Taj poljubac 
je iskren za razliku od Judinog izdajničkog poljupca. Kod ovog čina iskazivanja 
štovanja raspetom Kristu Crkva raširena po svem svijetu skuplja svoj dar za Božji 
grob u Jeruzalemu.

04.04.2015 - VELIKA SUBOTA
– Božji grob  – čuvari od 18:00 do 20:00
– Lepajci – blagoslov jela – 18:00
– Obredi uskrsnuća u 20:00 – krijes, kuburaši, vatrogasci, blagoslov jela
Kod blagoslova uskrsnog doručka u našim crkvama vjernici kao dar koriz-

menog odricanja ostavljaju svoj prilog za gladne, siromašne, nezaposlene koji 
ne poznaje obilje blagdanskog stola.

05.04.2015. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA, USKRS
6:00 – misa i blagoslov jela
8:00 – Lepajci – misa i blagoslov jela
10.30 – Radoboj procesija od Križa u centru prema crkvi – svečana usksrna 

poldanja – obedna meša
06.04.2015. USKRSNI PONEDJELJAK
9:00 – Radoboj – misa
10:00 – Lepajci – misa
11:00 – Sv. Jakov – misa uz kuburaše
 Janko Jambrek 

POMOĆNI ZAGREBAČKI BISKUP JOSIP POZAIĆ U PASTORALNOM POHODU ŽUPI PRESVETOG 
TROJSTVA RADOBOJ 

BUDIMO DOBRI, PONIZNI I PLEMENITI

Razgovor u Općini Radoboj

U Župnoj crkvi biskup Pozaić predvodio je misno slavlje

NIJE DOČEKALA DEVEDESETI ROĐENDAN

Povodom 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, Ženska inicijativa HNS-a 
Radoboj i Interesni odbor mladih HNS-a Radoboj pripadnicama ljepšeg spola 
dijelili su cvjetiće izrađene od krep papira, trajnice, te paketiće s bombonima uz 
prigodne poruke. Nakon što su darivali pripadnice ljepšeg spola članice i članovi 
Ženske inicijative i Mladih HNS-a Radoboj sličnu akciju ponovili su i za dan očeva 
19. ožujka.

Tom prigodom simboličnim su poklonom razveselili svog sumještanina, oca 
Deana Jurinjaka. Njegov sin Adrijan učenik je prvog razreda Srednje kuharske 
škole u Pregradi, a tata Dean i sin Adrijan u svemu su velika podrška jedan dru-
gome.

ŽENSKA INICIJATIVA I MLADI HNS-a RADOBOJ OBILJEŽILI 
MEĐUNARODNI DAN ŽENA I DAN OČEVA

RASPORED OBREDA VELIKOG TJEDNA

USKRSNA ČESTITKA
U vremenu sve većih strahova, neizvjesnosti i očaja, Kristov prazan grob 

jača vjeru i budi nadu da Božja ljubav pronalazi rješenja za svaku ljudsku pat-
nju i izlaz iz svake čovjekove krize, dajući konačni i potpuni smisao našem po-
stojanju. Ove godine poseban naglasak stavljamo na naše hrvatske kršćan-
ske i katoličke obitelji kojima je posvećena cijela ova godina, a i susret obitelji 
na Trsatu. Obitelj je ona koja daje život, koja ga čuva, u kojoj svi mi rastemo, 
veselimo se i tugujemo  i koja nas u konačnici ispraćuje s ovoga svijeta.

Obitelj je sve. Ako je Božić u tradiciji hrvatskog naroda prožet radošću 
Betlehema, Uskrs je ostvarenje svih snova betlehemskih sanjara i svih ljud-
skih patnja koje pohađaju naš život, Uskrs označava novi život koji započinje 
križem ali sjaji nadom i radošću pogleda u budućnost Boga koji svemu daje 
najveći mogući SMISAO.

Sa željom i molitvom da Uskrsli u naše živote unese novu vedrinu i snagu, 
Vaš župnik, vlč. Tomislav Novosel želi Vam SRETNE I BLAGOSLOVLJENE USKR-
SNE BLAGDANE!
Župnik Tomislav Novosel i članovi Župnog Ekonomskog i Pastoralnog vijeća župe
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SVIM MJEŠTANIMA OPĆINE RADOBOJ PRIGODOM BLAGDANA USKRSA 
PUNO RADOSTI, MIRA I UZAJAMNOG POŠTOVANJA 

ŽELE OPĆINSKI NAČELNIK ANĐELKO TOPOLOVEC, PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA ALOJZ SAJKO, ZAMJENIK NAČELNIKA STJEPAN 

SIROVEC, OPĆINSKA VIJEĆNICA I VIJEĆNICI, TE DJELATNICI JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE RADOBOJ

DRAGE SUMJEŠTANKE I SUMJEŠTANI,
ŽELIM DA RADOST USKRSNIH BLAGDANA I USKRSA, NAJVEĆEG KRŠĆANSKOG BLAGDANA, KOJEG 

SIMBOLIZIRA SVJETLO, NOVA NADA I VJERA U ŽIVOT, PODIJELITE SA SVOJIM NAJMILIJIMA U MIRU I 
BLAGOSTANJU.U IME OPĆINSKOG VIJEĆA, SVOJIH SURADNIKA I U SVOJE OSOBNO IME SVIMA VAMA  ŽELIM 

SRETAN USKRS.
VAŠ NAČELNIK IVAN MALIGEC

UGODNE I BLAGOSLOVLJENE 
USKRSNE BLAGDANE STANOVNICIMA 

OPĆINE JESENJE ŽELI OPĆINSKA 
ORGANIZACIJA HRVATSKE 

DEMOKRATSKE ZAJEDNICE JESENJE

SRETAN USKRS ISPUNJEN MIROM I 
BLAGOSLOVOM SVIM STANOVNICIMA 

OPĆINA RADOBOJ I JESENJE ŽELE 
OPĆINSKE ORGANIZACIJE SDP-A

OPĆINSKE ORGANIZACIJE HRVATSKE SELJAČKE STRANKE 
RADOBOJ I JESENJE ŽELE SRETNE I BLAGOSLOVLJENE 
USKRSNE BLAGDANE UZ POZDRAV – VJERA U BOGA I 

SELJAČKA SLOGA SVIM MJEŠTANIMA JESENJA I RADOBOJA

STANOVNICIMA OPĆINA JESENJE I 
RADOBOJ UGODNE USKRSNE BLAGDANE 

UZ OBILJE RADOSTI, MIRA I OBITELJSKOG 
ZAJEDNIŠTVA ŽELE PODRUŽNICE HNS-A 

JESENJE I RADOBOJ 
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NOVOSTI IZ OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ          

Priprema i uređuje: Jasenka Marmilić
Već je pet godina veljača u 

našoj školi posvećena materin-
skom jeziku, a 26. veljače obilje-
žili smo Kajkavski dan. Program 
je započeo u školskoj dvorani, a 
led su probili naši dragi folklora-
ši. 

Voditelji su bili Ena Vuzem, 
Matija Haldek, Jelena Puljko i 
Blaž Potočki iz 4.a. Zatim nam 
je učenica 7.b razreda, Lorena 
Pažameta otpjevala pjesme Us-
pavanka i Zagorje moje zeleno, 
a nakon nje pjesmu “Ciklame, 
krvave ciklame” recitirao je Jan 
Fruk, učenik 7.a razreda kojom 
je nastupio ove godine na Lidra-
nu.  

Nakon toga došao je na red 
mnogima najzanimljiviji dio 
programa - susret s kazališnim, televizijskim i filmskim glum-
cem, Ronaldom Žlaburom. On nam je pričao kako je to raditi u 
kazalištu (predstave za odrasle) i na TV-u, kako je posuđivati svoj 
glas u sinkronizaciji crtića (Snježno Kraljevstvo - Olaf, Spužva Bob 
Skockani - Spužva Bob i mnogi drugi). Saznali smo tako i mnoge 
zanimljive podatke, poput onih da je utjelovio Ronnija u TV Vrti-
ću, kako izgleda jedan dan na televiziji, te da je prostorija u kojoj 
se snima za TV potpuno plava pa se kasnije kompjuterski dodaju 
specijalni efekti.  Pročitao nam je i pjesmu pod imenom “Križec” 
koju je napisala njegova školska prijateljica. Pričao nam je i kako 
je na Akademiji dramskih umjetnosti, te koje sve predmete treba 
položiti da bi se postalo akademski glumac. 

Slijedile su nagrade za najbolje radove na školskom li-
terarnom natječaju u sklopu projekta. Prvu nagradu do-
bio je Petar Poslon (2.a) pjesmom “Zima i đak”, drugu na-
gradu Mia Koprolčec (7.a) pjesmom “Osmeh”, a treće 
mjesto pripalo je Anamariji Draganić (2.a) pjesmom “Zima”. 
Zatim je naš gost odgovarao na pitanja učenika iz publike. 
Vrijeme je nažalost brzo proletjelo, ali je zato bilo veoma zabav-
no i zanimljivo. Gospodin Ronald je na kraju otišao na kratak in-
tervju sa članovima Novinarske skupine naše škole, te smo mu 
Laura Ranogajec, 7.b

I ove su školske godine naši 
učenici sudjelovali na brojim Žu-
panijskim natjecanjima, nakon 
što su postigli dobar uspjeh na 
školskim razinama.

25. veljače u OŠ Desinić održa-
no je Županijsko natjecanje iz ge-
ografije. Našu školu predstavljala 
je učenica 8.b razreda Kristina 
Kranjčec i zauzela peto mjesto. U 
OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko 
26. veljače održano je Županijsko 
natjecanje iz engleskog jezika na 
kojem je našu školu predstavljala 
učenica Adriana Hlebec (8.a) te je 
od ukupno 20 učenika osvojila 8. 
mjesto. Na Županijskom natjeca-
nju iz matematike održanom 27. 
veljače u OŠ Lijepa naša Tuhelj, 
sudjelovali su Lorena Pažameta 
i Dominik Puljko, učenici 7. razreda te osvojili 6. i 7. mjesto. Na 
državnoj razini natjecanja LIK, našu će školu predstavljati rad Kri-
stine Kranjčec, učenice 8. razreda. Natjecanje iz njemačkog jezika 
održano je u OŠ Gornje Jesenje, 3. ožujka. Našu je školu pred-
stavljao Dominik Kiseljak (8.b) te zauzeo 2. mjesto u B kategoriji 
(program učenja jezika od 4, razreda, izborna nastava).

Čestitamo svim učenicima i njihovim mentorima koji su su-
djelovali na Županijskim natjecanjima te im želimo puno uspje-
ha u daljnjem radu. Jasenka Marmilić

4. ožujka 2015. godine u Gor-
njoj Stubici održano je Županijsko 
natjecanje u poznavanju hrvatsko-
ga jezika. Sudjelovalo je 25 učeni-
ka iz Krapinsko-zagorske župani-
je, 14 učenika osmih razreda i 11 
sedmih razreda. Našu školu pred-
stavljale su dvije učenice  sedmih 
razreda: Helena Poljak,7.a i ja, Lo-
rena Pažameta,7.b. 

 Nakon što smo 90 minuta 
pisale test, uslijedio je ručak i po-
sjet Muzeju seljačkih buna. Tamo 
smo saznale nešto više o Seljač-
koj buni, obitelji Oršić, ilirizmu... 
Vrativši se u školu, dočekali smo 
privremene, a ubrzo nakon toga i 
službene rezultate. 

Postigle smo sljedeći uspjeh: Lorena Pažameta - 6. mjesto, He-
lena Poljak - 10. mjesto.

Predsjednica Povjerenstva je podijelila nagrade i priznanja na-
tjecateljima, a nakon toga uslijedilo je zajedničko slikanje te odla-
zak kućama. 

Naša mentorica, učiteljica Ivana Frajzman, čestitala nam je na 
odličnim rezultatima s obzirom na težinu zadataka te se nadamo 
da ćemo i sljedeće godine sudjelovati na natjecanju iz hrvatskog 
jezika. Lorena Pažameta,7.b

Osnovna škola Side Košutić Radoboj bila je domaćin Županij-
skog natjecanja iz fizike koje je održano 23. veljače 2015. 

Nakon okupljanja sudionika u 9.00 sati slijedila je pozdrav-
na riječ domaćina, a u 9.45 učenici su bili smješteni u učionicu 
u kojoj se održavalo natjecanje. Samo natjecanje trajalo je od 
10.00 do 13.00 sati. Natjecalo se ukupno 12 učenika. Po završetku 
natjecanja uslijedio je ručak, a zatim su učenici i njihovi mentori 
iskoristili slobodno vrijeme za posjet Zavičajnoj zbirci. Županijsko 
povjerenstvo pod vodstvom Ružice Novak ocjenjivalo je radove 
učenika i sastavilo listu poretka. Najveći broj bodova ostvarili su 
Petra Daković, učenica 8. razreda OŠ A. Cesarca Krapina (mento-
rica Erika Tušek Vrhovec) i Andrija Tomorad, učenik 8. razreda OŠ 
Marija Bistrica (mentorica Ivančica Hopek Kramar). Drugo mje-
sto zauzeo je Ivor Pavić, učenik 8. razreda OŠ A. Cesarca Krapina 
(mentorica Erika Tušek Vrhovec). Treće mjesto podijelili su Patrici-
ja Petrovečki, učenica 8. razreda OŠ Bedekovčina (mentorica Iva-
na Severin) i Rej Šafranko, učenik 8. razreda OŠ A. Cesarca Krapina 
(mentorica Erika Tušek Vrhovec).

Svi sudionici i njihovi mentori nagrađeni su priznanjima i po-
klonima, a ravnateljica Milena Veseljak zaželjela im je puno sreće 
i uspjeha u daljnjem radu. Jasenka Marmilić

KAJKAVSKI DAN

ŽUPANIJSKA NATJECANJA

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U POZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA
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NOVOSTI IZ OŠ JESENJE
Priprema i uređuje: Erika Tušek Vrhovec

16. ožujka u našoj školi gostovala je gđa Dunja 
Špoljar koja je učenicima osmog razreda održala pre-
davanje iz građanskog odgoja. Saborska zastupnica 
govorila je o javnoj politici, institucijama (Hrvatski 
sabor), političkim strankama, normativnim i proved-
benim procesima. Također je govorila o predrasuda-
ma u našem društvu, o položaju žena nekad i danas, 
usporedbi urbanog i ruralnog načina života, o pro-
mjenama koje se događaju u informatičkom vreme-
nu, važnosti samopouzdanja i samopoštovanja kod 
svakog pojedinca.

Zahvaljujemo se na izvrsnome predavanju i nada-
mo se da ćemo je opet uskoro ugostiti. Ivana Švaljek, 
učiteljica informatike

Kao i svake godine u našoj školi uživamo u izradi ukrasa povodom 
Uskrsa. U Područnom odjelu Jazvine održane su dvije uskrsne radioni-
ce. U prvoj radionici sudjelovali su učenici iscrtavajući na pisanice svoja 
lica. Mladi prirodnjaci izradili su na izvannastavnoj aktivnosti maketu 
škole u koju su se pisanice savršeno uklopile. Tako pisanice predstavljaju 
učenike koji ulaze u školu, ljuljaju se, klackaju, igraju športske igre te 
se međusobno druže i razgovaraju. Istog dana u kasnijem terminu odr-
žana je radionica i za roditelje. Njihove spretne ruke na pisanicama su 
flomasterima iscrtavale motive čipke.

Učenici 2.a uživali su u radu s roditeljima. Zadatak je bio lak. Tije-
kom tjedna skupljali su ljuske jaja i bojali ih temperom te ih tako pripre-
mili za drobljenje i lijepljenje. Od kartona i valovitog papira napravili su 
podlogu na koju su sa roditeljima od drobljenih ljuski slagali sliku. Sa 
puno mašte i strpljenja nastali su lijepi radovi koje možete pogledati na 
izložbi pisanica u Gradskoj galeriji i na panou učionice.Učenici i roditelji 
ponosni su na svoje radove te se nadamo da su dobili ideju kako ukrasiti 
pisanice u svojim domovima.

Učiteljice PRO Jazvine i učiteljica Dragica Pospiš

PREDAVANJE IZ GRAĐANSKOG ODGOJA

USKRSNE RADIONICE

Tradicionalno svake godine učenici naše škole sudjeluju 
na natjecanju iz njemačkog jezika. Ove godine David Gašpa-
rić i Patricia Cvrtila ostvarili su odlične rezultate plasiravši se 
na Županijsko natjecanje održano u našoj školi. Učenike kroz 
dodatnu nastavu za natjecanje priprema učiteljica Alexan-
dra Krklec.  David je osvojio 2. mjesto, dok je Patricia zauzela 
8.mjesto.  Nakon reevaluacije testova Državno povjerenstvo 
je Davidov rezultat povisilo za jedan bod, tako da na kraju ima 
isti rezultat kao i prvoplasirani. Čestitamo na odličnom uspje-
hu!

Veliku podršku dodatnom radu u učenju stranih jezika 
pruža ravnateljica Ljerka Malogorski Dragoslavić, prof., koja 
se ove godine posebno angažirala u organizaciji Županijskog 
natjecanja iz njemačkog jezika. Ovim putem se zahvaljujemo 
svim sponzorima i donatorima koji su svojom potporom pri-
donijeli uspješnoj organizaciji natjecanja (Profil, Školska knji-
ga, Pekare Jedvaj, Pekom Pekara Presečki i Narodne novine).

Odlični rezultati učenika naše škole

Učenici  3. razreda  OŠ Gornje Jesenje  izrađivali su  vlastitu 
knjigu o Šegrtu Hlapiću,potaknuti čitanjem poznate knjige Ivane 
Brlić  Mažuranić, uz pomoć stručne suradnice Ane Kranjčec.

Knjiga se podijelila na deset tema, učenici su radili u paru i 
svaki učenik izradio je jednu stranicu knjige. Učenici su prema 
pisanom predlošku birali teme i crtali zadano na način da imaju 
potpunu slobodu u odabiru tehnike i crtanja likova. Učenici  su 
crtali na smanjenim papirima formata A4, lijepili su crteže iznad 
unaprijed napisanih i isprintanih tekstova. Na kraju je slijedila 
izrada korica na koju su svi učenici crtali bilo koje motive veza-
ne uz temu te sve su povezali  špagom.

Učenici su bili veoma aktivni i zainteresirani za rad, te pono-
sni na knjigu koju su izradili.

Ana Kranjčec, dipl. bibilotekarica

IZRADA KNJIGE „ČUDNOVATE ZGODE ŠEGRTA HLAPIĆA“
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03.ožujka 2015. OŠ Gornje Jesenje bila je domaćin Županij-
skog natjecanja iz njemačkog jezika. 

U kategoriji A - 400 prvo mjesto osvojila je Marija Kantolić iz 
OŠ Krapinske Toplice, drugo mjesto David Gašparić iz OŠ Gor-
nje Jesenje i treće mjesto Matea Kobaš iz OŠ Krapinske Toplice.

U kategoriji B - 401 prvo mjesto osvojio je Dominik Babić 
iz OŠ Marija Bistrica, drugo mjesto Dominik Kiseljak iz OŠ Sida 
Košutić Radoboj i treće mjesto osvojio je Sandi Šajfar iz OŠ 
V.Kovačića Hum na Sutli. 

Čestitamo pobjednicima, ostalim natjecateljima i mentori-
ma! (etv)

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 
09.03.2015. godine dostavila je UDVDR Podružnica Krapinsko-zagorske županije 
5.000 kilograma konzumnih jabuka. Donacija je dobivena radi iznimnih aktivnosti 
Podružnice ostvarenih u 2014. godini, a najviše u provedbi projekta Informatičko 
opismenjavanje među hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i projek-
ta „Promicanje istine o Domovinskom ratu u školama“ koje ova udruga provodi u 

kontinuitetu već 5. godina, zajedno sa Upravnim Odjelom za obrazovanje, kulturu, 
šport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije.

Pola dobivene donacije, 2.500 kilograma Odlukom Središnjeg odbora Podruž-
nice dobivena podijeljeno je osnovnim školama među kojima se našla i naša škola. 
Ovom prigodom zahvaljujemo UDVDR  i njihovoj podružnici KZŽ na donaciji jabuka, 
koje će biti podijeljene našim učenicima uz obroke u školskoj kuhinji.

Učenici 2.razreda OŠ Gornje Jesenje prisustvovali su prezentaciji Projekta 
Različitosti. Ovaj projekt provode naši vrijedi prijatelji iz Udruge distrofičara 
Krapina. Putem predavanja, razgovora i druženja s našim prijateljima, naučili 
smo da je različitost dio nas i svi smo sretniji kad se međusobno prihvaćamo i 
promatramo svijet u vedrim bojama.

Komentari učenika nakon predavanja:
Lara Obadić, 2.r:
Mi smo danas od Vas naučili: svijet je dosadan bez različitosti, lijepo je imati 

različite prijatelje, moramo pomoći osobama s invaliditetom. Marina Jagušić, 2. r:
Hvala Vam što ste došli u naš razred. Naučila sam da moramo uvijek poma-

gati drugima. Davorka Krklec, učiteljica RN

Tijekom petka 20. 03. 
2015. u našim geograf-
skim širinama mogla se 
opaziti zanimljiva astro-
nomska pojava. Svjedočili 
smo djelomičnoj pomrčini 
Sunca.

U trenutku maksimu-
ma Mjesec je prekrio ne-
što više od polovice Sun-
čeve površine.  Promatrali 
smo ovu zanimljivu i rijet-
ku pojavu, koja je započe-
la u 9:34 i trajala do 11:54. 
Maksimum zatamnjenja Sunčeve površine od oko 50% opazili 
smo u 10:34 h. Bilo je to jedno vrlo zanimljivo iskustvo. (etv)

U OŠ Gornje Jesenje 16.03.2015. s početkom u 10:00 odr-
žana je predstava  “PRIČA O TUPSONIMA (ili zašto treba učiti)”. 
Predstavu je režirao Hrvoje Zalar, a igrali su Anja Đurinović, 
Hrvoje Zalar iz Matičnog kazališta Kazalište Prijatelj Zagreb, 
Hrvatska.

Predstavi su prisustvovali učenici 1.- 4.razreda i polaznici 
male škole. Predstava je bila poučna. U njoj se radilo o tome 
da djecu često treba upućivati, pa i tjerati na učenje. Ali na 
jednostavno dječje pitanje: „Zašto treba učiti?“ odgovor i nije 
tako lak. Možda se odgovor krije upravo u ovoj predstavi o 
narodu Tupsona koji se vole igrati balonima. Učenje im zna 
biti dosadno, no oni su shvatili da je znanje moć, a ona će im 
pomoći u borbi protiv Glupsona. Da li su naši učenici nešto 
naučili iz predstave, to ćemo vidjeti!

Donacija jabuka UHVDR Podružnice Krapinsko-zagorske županije našoj školi

U petak 20.03.2015. je 
obilježen Svjetski dan voda. 
Učenici 7. i 8. razreda su bili 
na terenskoj nastavi biologije 
na jezeru kod Crkve. Nakon 
toga su istraživali prikupljene 
uzorke te izrađivali analizu 
na satu kemije. Voditeljice 
projekta i terenske nastave 
su bile učiteljice Nikolina Mi-
linković i Marina Puljko-Kulfa. 
(etv)

Obilježen 22.03. Svjetski 
dan voda

Projekt „Različitosti“

Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika

Promatrali smo djelomičnu pomrčinu Sunca

PRIČA O TUPSONIMA (ili zašto treba učiti)”
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UTAKMICE SUBOTOM, NEDJELJOM I PONEDJELJKOM
Dok su seniori NK RADOBOJ proljetni dio natjecanja započeli još 1. 
ožujka mlađe kategorije i veterani počeli su 21. odnosno 23. ožujka i do 
sada su odigrali dva kola. Evo rasporeda natjecanja po kategorijama.
PRVA ŽNL JUNIORI:
SUBOTA; 4. TRAVNJA RADOBOJ - TONDACH, početak  16.30
SUBOTA; 11. TRAVNJA OŠTRC - RADOBOJ, početak 16.30
SUBOTA; 18. TRAVNJA RADOBOJ - MLADOST (Z), početak 16.30
SUBOTA; 25. TRAVNJA RADOBOJ - SCHIEDEL početak 17.00
SUBOTA; 2. SVIBNJA OROSLAVJE - RADOBOJ početak 17.00
SUBOTA; 9. SVIBNJA RADOBOJ - INKOP početak 17.00
SUBOTA; 16. SVIBNJA DESINIĆ - RADOBOJ početak 17.00
SUBOTA; 23. SVIBNJA  RADOBOJ - KLANJEC početak 17.00
SUBOTA; 30. SVIBNJA RUDAR /M/ - RADOBOJ početak 17.30
SUBOTA; 6. LIPNJA RADOBOJ - IVANČICA početak 17.30
SUBOTA; 13. LIPNJA JEDINSTVO - RADOBOJ početak 17.30
 
PRVA ŽNL PIONIRI:
 SUBOTA; 4. TRAVNJA PREGRADA - RADOBOJ početak 14.30
SUBOTA; 11. TRAVNJA RADOBOJ - KLANJEC početak 14.30
SUBOTA; 18. TRAVNJA SCHIEDEL - RADOBOJ početak 14.30
SUBOTA; 25. TRAVNJA RADOBOJ - OROSLAVJE početak 15.00
SUBOTA; 2. SVIBNJA TONDACH - RADOBOJ početak 15.00
SUBOTA; 9. SVIBNJA ZAGOREC /VT/ - RADOBOJ početak 15.00
SUBOTA; 16. SVIBNJA RADOBOJ - OŠTRC početak 15.00
SUBOTA; 23. SVIBNJA GAJ - RADOBOJ početak 15.00
SUBOTA; 30. SVIBNJA RADOBOJ - RUDAR /M/ početak 15.30
 
DRUGA ŽNL MLAĐI PIONIRI:
PONEDJELJAK; 6. TRAVNJA RADOBOJ - ZAGOREC /KR/ početak 10.00
NEDJELJA; 12. TRAVNJA LOBOR - RADOBOJ početak 10.00
NEDJELJA; 19. TRAVNJA RADOBOJ - ZAGOREC /VT/ početak 10.00
NEDJELJA; 26. TRAVNJA SCHIEDEL - RADOBOJ početak 10.00
NEDJELJA; 3. SVIBNJA RADOBOJ - MILENGRAD početak 10.00
NEDJELJA; 10. SVIBNJA STRAŽA - RADOBOJ početak 10.00
NEDJELJA; 17. SVIBNJA RADOBOJ - M. GUBEC početak 10.00
NEDJELJA; 24. SVIBNJA RUDAR /D/ - RADOBOJ početak 10.00
NEDJELJA; 31. SVIBNJA RADOBOJ - INKOP početak 10.00
 
GRUPA «A» LIMAČI:
SUBOTA; 4. TRAVNJA MLADOST /Z/ - RADOBOJ početak 11.00
SUBOTA; 11.TRAVNJA RADOBOJ - KLANJEC početak 11.00
SUBOTA; 18. TRAVNJA PREGRADA - RADOBOJ početak 10.00
SUBOTA; 25. TRAVNJA RADOBOJ - STRAŽA početak 11.00
SUBOTA; 2. SVIBNJA ZAGOREC /VT/ - RADOBOJ početak 11.00
SUBOTA; 9. SVIBNJA RADOBOJ - TOPLICE početak 11.00
SUBOTA; 16. SVIBNJA RADOBOJ - PREGRADA II početak 11.00
SUBOTA; 23. SVIBNJA JEDINSTVO - RADOBOJ početak 11.00

 ČETIRI UTAKMICE – ČETIRI BODA
 Nogometaši NK Radoboj u proljetni su dio natjecanja u okvi-

ru IV. HNL Središte startali  1. ožujka  s pobjedom od 1:0  protiv 
Ogulina na  terenu u Radoboju. Uslijedio je potom poraz protiv 
Udarnika  0:4, neriješeno s NK Gradići 0:0 i opet poraz 0:3 protiv 
Kustošije u Zagrebu. 

NK Radoboj osvojio je tako iz četiri utakmice samo četiri boda 
što nije baš dobar znak za uspješnu borbu za opstanak u sadaš-
njem rangu natjecanja. Radoboj s ukupno osvojenih 13 bodova 
iz 19 utakmica trenutno zauzima  14. mjesto od 16 klubova a do 
sada je ostvario samo 3 pobjede, 4 su utakmice završile neriješe-

no, a doživio je čak 12 poraza. Ono što zabrinjava je činjenica da 
su nogometaši Radoboja u 19 utakmica postigli samo 10 zgodi-
taka, a primili 33. Tako su u proljetnom dijelu natjecanja postigli 
samo 1 pogodak a primili 7. Preostaje još 11 utakmica i nada da 
će se početi ostvarivati bolji rezultati.

STARTALE I EKIPE MLAĐIH KATEGORIJA
 U subotu 21. ožujka u proljetni su dio natjecanja krenule 

i ekipe mlađih kategorija radobojskih nogometaša. Najuspješniji 
su bili Mlađi pioniri koji su u gostima pobijedili vršnjake NK Va-
trogasac iz Brezove 12:0. Uspješni su bili i juniori koji su pobijedili 
Stubicu 3:1, dok su Pioniri poraženi u Svetom Križu Začretju od 
Jedinstva 0:8.

ZAKAJ SE TURNIR NE ODRŽAVA 
ČEŠĆE?

Kraj zimskog perioda Šport-
sko kulturna udruga građana 
Josip Poljak iz Jazvina iskoristila 
je za organizaciju tradicionalnih 
turnira u beli.  Pored tradici-
onalnog općeg turnira ove su 
godine održani Fašnički turnir i 
Turnir bračnih parova. Upravo 
ovaj posljednji bio je posebno 
zanimljiv. U prostoru Stare hiže 
na Radobojskim Bregima okupilo 
se 19 bračnih parova koji su prije 
početka kartanja upoznati s po-
sebnim bračnim zavjetima. 

Nakon nezaboravnog dru-
ženja i pokazanog kartaškog 
umijeća uz najviše sreće najbolji su bili i osvojili prvo mjesto bračni par Zdravka i 
Drago Poljak iz Varaždina. Drugo mjesto pripalo je bračnom paru Romina i Viktor 
Poljak iz Radobojskih Brega, treći su bili Andreja i Velimir Deduš iz Zagreba, a 
četvrti Biserka i Mladen Vuzem iz Krapinskih Toplica. 

Oduševljeni boravkom u Staroj hiži i svime što su doživjeli bračni parovi su na 
kraju jednoglasno imali jednu primjedbu. Pitali su: - Zakaj se turnir ne održava 
više puta godišnje?

FAŠNIČKI TURNIR
U prostorijama Vatrogasnog doma u Radoboju Športsko kulturna udruga 

građana Josip Poljak organizirala je 21. veljače tradicionalni fašnički turnir u beli. 
Okupilo se ukupno 28 ekipa, a nakon ugodnog kartaškog druženja podijeljene su 
diplome i nagrade.

Prvo mjesto pripalo je paru Goran Jurinjak i Dalibor Karakaš, drugi su bili Be-
rislav Kunštek i Robert Grilec, treći Damir Hršak i Tomica Matejaš, a četvrti Petar 
Horvat i Mladen Vidović.

ODRŽANA LIGA U BELOTU
Tradicionalna liga u belotu u organizaciji ŠKUGA Josip Poljak održavala se 

krajem prošle i početkom ove godine. Sudjelovalo je ukupno 14 kvalitetnih ekipa, 
koje su uz kartaško umijeće kratile duge zimske večeri u Staroj hiži. Natjecanje je 
održano dvokružno, a na kraju najbolji su bili: Petar Horvat i Mladen Vidović osvo-
jivši prvo mjesto, drugi su bili Stjepan Poljak i Mirko Kiseljak, treći Damir Hršak i 
Franjo Poljak a četvrti Mijo Topolovec i Josip Poljak. Za kraj natjecanja organiza-
tor je sudionicima priredio zakusku uz živu glazbu i pjesmu. (Ivan Vinceljak)

ČETVRTA HRVATSKA NOGOMETNA LIGA - SREDIŠTE

SVE EKIPE NOGOMETNOG KLUBA RADOBOJ STARTALE U PROLJETNI 
DIO NATJECANJA

KARTAŠKI BRAČNI ZAVJET
Prije početka turnira bračnih parova u beli organizatori su im pročitali po-

sebni bračni zavjet koji glasi:
-  Na svijetu, pa tako i u našoj domovini Hrvatskoj sve dolazi u paru;
- Sposobnost da vodimo ljubav je naša prva vrlina, dok je pronalaženje pra-

ve ljubavi najveća avantura;
- Brakom se sreća ne stječe, nju treba osmisliti tjekom zajedničkog života;
- Ulaskom u brak stavljate na papir potvrdu vaše ljubavi, ali to istovremeno 

ne znači završni pečat vašoj ljubavnoj čaroliji;
- Ništa se ne mora promijeniti u vašoj vezi, ali je sve itekako dozvoljeno 

unaprijediti;
- Brak nije osjećaj obaveze i žrtvovanja, već osjećaj uživanja u zajedništvu;
- Krug vaše ljubavi treba obuhvatiti vašu obitelj i prijatelje;
- Brak nije pronalaženje savršenog partnera, jer kada stalno gledate u savr-

šenstvo ono navikom prestaje biti takovo;
- Ne pokušavajte promijeniti jedno drugo, jer ćete u suprotnom izgubiti ono 

što ste zavoljeli;
- Volite, ljubite i poštujte svog partnera i uvijek budite spremni postaviti 

ruke pod njegove noge kada naiđe na trnje.

Pobjednički bračni par, Zdravka i Drago 
Poljak iz Varaždina

ŠPORTSKO KULTURNA UDRUGA GRAĐANA JOSIP POLJAK IZ JAZVINA ORGANIZIRALA 
TRADICIONALNE KARTAŠKE TURNIRE

 POBJEDA PROTIV KARLOVCA
Nogometaši Radoboja u okviru natjecanja  IV. HNL- Središte pobjedili 

su na igralištu u Radoboju nekadašnjeg prvoligaša NK Karlovac 3:0. Bila 
je to dobra utakmica u kojoj je Radoboj bio bolja ekipa i imao više prilika 
za postizanje zgoditaka.

Unatoč tome prvo je poluvrijeme zavšilo rezultatom 0:0. Nakon 
opravdano dosuđenog kaznenog udarca Radoboj je poveo, a zatim su 
uslijedila još dva zgoditka. Radoboj je tako u pet proljetnih utakmica 
osvojio sedam bodova, dok je kroz cijeli jesenjski dio  natjecanja sakupio 
samo devet.



Proljetnice su biljke koje cvatu prve nakon zime i svojom pojavom najavljuju 
novu vegetacijsku sezonu, buđenje prirode, a svojom ljepotom najavljuju raskoš 
koja će se dogoditi u prirodi u narednim mjesecima. Najpoznatije proljetnice poput 
visibaba, jaglaca, šumarica i drijemovaca nastanjuju svijetle, kontinentalne listo-
padne šume, te se proljetnice najčešće povezuju upravo s ovim tipom staništa. U 
proljetnice još spadaju jaglac, jetrenka, plućnjak, šupaljka, ljubičica, drijemovac, 
pasji zub i dr. Mnoge vrste proljetnica osim u šumama rastu i na različitim tipovima 
travnjaka: tako npr. kockavicu nalazimo na vlažnim travnjacima kontinentalnog 
dijela Hrvatske, žabnjake nalazimo na nizinskim i/ili planinskim pašnjacima, liva-
dama košanicama, vlažnim travnjacima itd.

Proljetnice imaju važnu ulogu u ekološkim sustavima. Naime, u rano prolje-
će dok druge biljke još ne cvjetaju, proljetnice predstavljaju važan izvor nektara i 
peluda kukcima, koji ih radi toga posjećuju i tako oprašuju. Osim toga, sjemenke 
mnogih proljetnica na sebi imaju elaiosome. To su hranjive strukture bogate lipi-
dima i proteinima koje služe za privlačenje mrava. Mravi, naime, takve sjemenke 
odnose u svoje mravinjake i elaiosomima hrane ličinke, te na taj način pomažu biljci 
pri rasprostranjivanju. Zbog svoje rane cvatnje i privlačnih cvjetova proljetnice se 
često upotrebljavaju i u hortikulturi. Proljetnice se koriste u medinici, kulinarstvu i 
parfumerskoj industriji. 

U posljednjim desetljećima čovjekov pritisak na prirodu postaje sve veći, a pro-
ljetnice, kao uostalom i mnoge druge biljke, postaju izravno ugrožene čovjekovim 
djelovanjem. Jedan je od glavnih uzroka ugroženosti proljetnica njihovo sakupljanje 
u prevelikim količinama odnosno na neodrživ način, nestanak staništa zbog zapu-
štanja travnjaka i ne gospodarenja šumama. 

Vrste proljetnica kojima prijeti izumiranje zaštićene su Zakonom o zaštiti pri-
rode kao strogo zaštićene (velika sasa, kockavica, velecvjetni kukurjek). Strogo 
zaštićene biljke ne smiju se brati, sakupljati, uništavati, sjeći ili iskopavati, osim za 
znanstvena istraživanja uz posebnu dozvolu.

Ostale vrste proljetnica zaštićene su Pravilnikom o sakupljanu zaštićenih sa-
moniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa. Pravilnik se odnosi na 
sakupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova u svrhu prerade, trgovine i drugog 
prometa, a ne odnosi se na njihovo sakupljanje za osobne potrebe.

Branjem nadzemnih dijelova proljetnica za osobne potrebe (u malim količina-
ma) one se posebno ne ugrožavaju, ali se time degradira estetska vrijednost prirode, 
a brojnim posjetiteljima prirode onemogućuje uživanje u njima. Za razliku od toga, 
sakupljanjem cijelih biljaka (skupa s njihovim podzemnim organima) one se trajno 
uklanjaju sa staništa čime se znatno utječe na veličinu njihovih prirodnih popula-
cija. 

Zbog toga se prije svakog branja proljetnica ili kupovina njihovih buketića zapi-
tajte da li zaista ove vjesnike proljeća želite držati samo nekoliko dana u vazi, umje-
sto da uživate u njima u prirodi kroz godine. Tekst i fotografije: Petra Šemnički

Među vjesnicima proljeća na našem području krije se i jedna 
grmovita biljka koju domaćini nazivaju divlji jorgovan, a pozna-
ta je kao likovac obični. Cvate rano u proljeće ljubičastim cvje-
tovima, a ljubitelji prirode mogu ga naći na Strahinjčici. Pisani 
podaci govore da se likovac obični može naći u Gorskom kotaru, 
na Medvednici, Papuku i Bilogori, a mi eto dodajemo da ga ima 
i na našoj gori Strahinjčici. 

Legenda kaže da je ta prekrasna biljka tako rijetka da je neki 
kralj objavio proglas da onom koji je pronađe daje princezu za 
ženu. Šteta što ne znamo tko je taj kralj i važi li još uvijek ponu-
da, jer bi autor ovog članka vrlo rado provjerio istinitost ponude. 
Bilo kako bilo imamo razloga da se hvalimo još jednom biljnom 
vrstom koja je vrlo rijetka, ali se nađe i na našem području.

NEPOZNATI VJESNIK PROLJEĆA SA  
STRAHINJČICE 

Koliko je naše područje još uvijek zaštićeno od zagađenja i drugih ugroza dokaz je i ovo 
cvjetno polje jaglaca i busen plavih ljubičica.Likovac obični u punom cvatu na Strahinjčici

Proljetnice

Jetrenka Šafran

DrijemovacRana ozimica


