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DESETODNEVNI PROGRAM
UZ OBILJEŽAVANJE
DANA OPĆINE I DANA
OSNOVNE ŠKOLE U
RADOBOJU
Na Dan Općine
Radoboj među
nagrađenima su
se našle učenice,
učenici i mentori
koji su ostvarili
zapažene rezultate
na županijskim
i državnim
natjecanjima.
Nagrade im je predao
predsjednik Općinskog
vijeća Alojz Sajko.

AKUD ŽENSKO KAZALIŠTE IZ JESENJA GOSTOVALO U NJEMAČKOJ

Uz vrlo uspješan nastup, članice i članovi AKUD-a imali su vremena i za razgledavanje znamenitosti Freiburga, gdje je nastala ova zajednička fotografija.

PARLAMENTARNI IZBORI U NEDJELJU 8. STUDENOGA 2015. OD 7 DO 19 SATI
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Radnim akcijama do
ljepšeg okoliša

U nedjeljno prijepodne 18. listopada mještani Gornjeg
Lužana organizirali su akciju uređenja ceste koja iz Gornjeg
Jesenja vodi prema njihovim kućama. Njih petnaestak okupilo se kako bi prije nadolazeće zime posjekli granje i raslinje
uz cestu.
U zimskim mjesecima pod teretom snijega i leda novonaraslo granje i raslinje često puta nagnu se na cestu što u bitnome ugrožava preglednost i sigurnost a često puta i samu
prohodnost ceste.
Kroz udrugu Zeleno zagorje provođenjem većeg broja akcija kroz godinu mještani Lužana ostvaruju zacrtani program;
doprinose ljepšem i uređenijem okolišu, ugodnijem življenju
kako njih samih tako i putnika namjernika koji prolaze ovim
cestama koje vode našim prelijepim brežuljcima.

Radna akcija na cesti za Gornje Lužane

Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola
Općina Jesenje i ove školske godine 2015./16. sufinancirati će prijevoz učenicima srednjih škola. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s
prebivalištem na području Općine Jesenje, koji su redovno
upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske, ako
je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja
pet i više kilometara i svakodnevno putuju u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus,
vlak).
Općina će sufinancirati razliku troškova prijevoza između
stvarne cijene mjesečne učeničke karte i iznosa sufinanciranja koji se osigurava po Odluci Vlade Republike Hrvatske te
iznosa sufinanciranja koji se osigurava po Odluci župana Krapinsko-zagorske županije.

U OPĆINU OD SEDAM DO PETNAEST

Jedinstveni upravni odjel Općine Radoboj podesio je
radno vrijeme za jesensko - zimsko razdoblje i radit će od
7 do 15 sati. Stanovnici Radoboja moći će tako potrebne
kontakte s nadležnima ostvarivati u navedeno vrijeme
od ponedjeljka do petka.
S obzirom na smanjene mogućnosti obavljanja komunalnih radova u zimskom periodu i druge potrebe ocjenjeno je da do proljeća nema potrebe za produljeno radno vrijeme općinskih službi.

Jesenska zasukica - šećer na kraju
Jesenska zasukica, Spiranthes
spiralis, nježna je
i neupadljiva biljka koja ima najkasniju
cvatnju
među našim orhidejama, u rujnu
i listopadu. Zbog
kasne
cvatnje,
rozete prizemnih
listova više nema,
jer su se isti posušili i nestali ranije.
Stoga iz tla izbija
samo vitka, sivozelena stabljika
gusto posuta svijetlim, žljezdastim
dlakama. Gornji
dio stabljike je spiralno uvijen pa i
cvat, sastavljen od
10 - 30 vrlo sitnih,
zelenkastobijelih
cvjetova ima oblik
zavojnice. Zanimljivo je da već
za vrijeme cvatnje
iz malog, vretenastog gomolja izbija rozeta sastavljena od nekoliko
malih, maslinastozelenih listova koja će dati cvat tek iduće sezone.
Jesenska zasukica raste na suhim do polusuhim travnjacima
na slabo kiselom do alkalnom tlu. Rasprostranjena je po cijeloj
Hrvatskoj, ali je razmjerno rijetka. U Hrvatskom zagorju zabilježena je na Strahinjščici na brdskim livadama s južne strane gore
na nadmorskoj visini od oko 450 m.
Najveća prijetnja opstanku ove lijepe i zanimljive vrste u Hrvatskom zagorju, pa i šire je napuštanje tradicionalnog načina
gospodarenja i zapuštanje livada. Zbog toga naše krasne i po
bioraznolikosti vrlo bogate livade zarastaju u šikare, a mnoge
livadne vrste pomalo nestaju. Travnjake je potrebno održavati
košnjom i ispašom s ciljem očuvanja od nestanka ovih vrijednih
staništa.
Budući da je jesenska zasukica zadnja orhideja u ovoj vegetacijskog godini, opraštamo se od predivnih i jedinstvenih biljaka čekajući proljeće kada će nas orhideje opet iznenaditi svojom
ljepotom i raznolikošću.
Tekst i fotografije: Petra Šemnički

RADOBOJSKO-JESEJANSKI LIST
Nakladnik: Općina Radoboj. Za nakladnika: Anđelko Topolovec
UREDNIŠTVO:
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Arheološka istraživanja na Hajdinem zernu i Platu kod Radoboja
Na Hajdinem zernu (Sekolju) i Platu kod Radoboja sredinom
rujna 2015. započela su arheološka iskopavanja. Stručni voditelj
istraživanja je arheolog Davor Špoljar iz Krapinskih Toplica, a zamjenice voditelja arheologinje Mia Leljak iz Đurmanca i Martina
Matijaško iz Sračinca. U istraživanjima još sudjeluje student arheologije Fabijan Novak iz Varaždina, te fizički radnici iz Radoboja,
a planirano je i sudjelovanje volontera iz Krapinsko-zagorske i
Varaždinske županije. Ovogodišnji projekt financiraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorska županija
i Hrvatska elektroprivreda d.d., a u realizaciji projekta pomaže i
Općina Radoboj. Nakon ishođenja suglasnosti od vlasnika parcela, odnosno fizičkih osoba i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) iz Zagreba, prethodno odobrenje za
istraživanje ishođeno je od nadležnog Konzervatorskog odjela
Ministarstva kulture u Krapini.
Arheološka iskopavanja obavljati će se postavljanjem istražnih sondi na nekoliko lokacija na Hajdinem zernu, te na vrhu
Plata. Oba nalazišta dosad nisu bila iskopavana, a na temelju površinskih nalaza i vidljivih struktura pretpostavlja se da su se na

Uređenje južne padine pored župne
crkve Sv Ivana Krstitelja
Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja u Gornjem Jesenju domi-

nira pejzažem ponad samog mjesta. Na padini sa južne strane nekad je bio župski vinograd a sa sjeverne strane voćnjak.
Nažalost i jedno i drugo zaraslo je u trnje, agaciju i raslinje. U
dogovoru sa župnikom Danijelom Hercegom članovi udruge
privatnih šumovlasnika Jela Jesenje proveli su nekoliko radnih akcija čišćenja i uređenja južne padine.
Nakon uklanjanja stabala i spaljivanja granja kojeg su
proveli vatrogasci ovih je dana izvršeno uklanjanje panjeva posječene agacije kako bi se spriječio njezin daljnji rast.
Napravljen je prilazni put i strojno su izvađeni svi panjevi i
poravnato zemljište. Kako je rekao župnik Danijel u planu je
na tom zemljištu zasijati travu i zasaditi voćke kako bi se spriječila erozija tla.

Uređenje padine podno župne crkve Sv. Ivana Krstitelja

tim lokacijama u prapovijesti nalazila dva visinska naselja. Ciljevi
istraživanja su ustanoviti postoje li na lokalitetima naseobinske
strukture poput nadzemnih kuća, te preciznije odrediti raspon
naseljavanja nalazišta, unutarnju infrastrukturu i međusobni
odnos, te razloge prestanka naseljavanja. Naselje na Hajdinem
zernu značajno je, jer sa nadmorskom visinom vrha od 738,5 metara predstavlja nakon Gradinovca na Ivanščici (786,3 m) drugo
najviše otkriveno naselje u sjevernoj Hrvatskoj. Naselje na Platu
značajno je po svojoj površini od oko 9 hektara te trostrukoj liniji
suhozidnih bedema na istočnoj strani naselja kod crkve sv. Jakova. Dosadašnji arheološki nalazi mogu se datirati u razdoblje starijeg i mlađeg željeznog doba, odnosno u vrijeme prvog tisućljeća prije naše ere, a pronađeni su fragmenti keramičkog posuđa
izrađenog rukom, te na lončarskom kolu, manji uteg za tkalački
stan, komadi kućnog lijepa, te cijepane kamene rukotvorine.
Arheološki nalazi prikupljeni iskopavanjem planiraju se izložiti i pohraniti u sklopu Arheološke zbirke Muzeja Radboa u Radoboju, čije je unutarnje uređenje i izrada stalnog postava pred
završetkom, a arheološka nalazišta se kroz višegodišnji projekt
planira djelomično urediti u arheološki park na otvorenom pod
nazivom Arheološki park Strahinjščica. Park bi obuhvaćao tri prapovijesna visinska naselja: Crkviše, Hajdine zerne i Plat, crkvu sv.
Jakova, te prapovijesnu nekropolu pod tumulima u Podstenju.

Izvršena sustavna deratizacija

Početkom mjeseca listopada na području općine Jesenje
provedena je druga po redu redovita godišnja deratizacija. Provođenje sustavne deratizacije zakonska je obaveza JLS-e koja se
provodi radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti koje
prenose glodavci. Unatrag nekoliko godina kako se provodi deratizacija znatno je smanjena populacija štetnih glodavaca posebice štakora a kako bi provođenje te mjere bilo još učinkovitije sva domaćinstva trebaju omogućiti djelatnicima postavljanje
mamaca, uz to potrebno je na pravilan način skladištiti hranu
kako bi onemogućili prilaz glodavcima i njihovo obitavanje kod
skladištene ili odbačene hrane. Vršeći nadzor djelatnici Zavoda
za Javno zdravstvo KZŽ-e upoznali su mještane kako su dužni
omogućiti postavljanje mamaca za glodavce na svojim gospodarstvima radi što veće učinkovitosti provođenja mjera deratizacije koja je za njih besplatna.
Obaveza je mještana pridržavati se uputa o mjerama opreza
i zaštite, načinu postupanja s domaćim životinjama tijekom deratizacije, te uputa o zabrani diranja i premještanja postavljenih
meka, koje su primili od djelatnika na terenu, provođenjem dobivenih uputa opasnost od trovanja domaćih životinja od kojih
još neki mještani zaziru svedena na minimum.

Deratizacija je izvršena u svim objektima
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U NEDJELJU 8. STUDENOGA ODRŽATI ĆE SE IZBORI ZA NOVI SASTAV HRVATSKOG SABORA. BIRAČI ĆE
ODLUČIVATI TKO ĆE U IDUĆEM MANDATU BITI ZASTUPNIK I TKO ĆE SASTAVITI NOVU VLADU I BITI
ODGOVORAN ZA VOĐENJE DRŽAVNE POLITIKE
IDEMO NA IZBORE
Nakon što je donijeta odluka o raspuštanju Sabora, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, odlučila je u skladu s Ustavom
da se parlamentarni izbori održe 8. studenoga 2015. godine.
Svi građani Hrvatske koji imaju pravo glasa odlučivat će tako,
tko će ih idućih godina zastupati u najvišem zakonodavnom tijelu, Hrvatskom saboru. Rezultatima održanih izbora 2011. godine
većina birača u Radoboju i Jesenju bila je više nego zadovoljna.
Naša je Županija, kako u Saboru tako i u Vladi konačno dobila
zasluženi prostor. Koalicija predvođena SDP-om u našoj, trećoj
izbornoj jedinici, dobila je 10 mjesta, a iz Radoboja u saborske su
klupe sjeli Anđelko Topolovec i Dunja Špoljar. Dodamo li tome
da se na mjestu bilo ministra, zamjenika, pomoćnika ministara
ili drugim odgovornim mjestima iz Krapinsko-zagorske županije
našlo gotovo desetak stručnih i odgovornih ljudi zadovoljstvo je
još veće. Razdoblje od 2011. do 2015. na području Krapinsko-zagorske županije ostat će zabilježeno i po tome što su na gotovo
svim područjima zabilježeni veliki pomaci na bolje. Ni u jednom
prethodnom razdoblju u našim sredinama, kao i na području
cijelog Hrvatskog zagorja, nije toliko toga napravljeno zahvaljujući sredstvima iz državnih izvora, bilo izravno iz pojedinih ministarstava bilo putem određenih fondova. Dokaz je to da birači
na izborima 2011. godine nisu pogriješili, a to bi im trebala biti i
poruka za odlučivanja na predstojećim izborima.
KAKO ĆEMO GLASATI?
Za razliku od dosadašnjih parlamentarnih izbora na predstojećim ćemo imati mogućnost uz pojedinu koaliciju ili stranku na
glasačkom listiću zaokružiti i ime jednog od kandidata za kojeg
ćemo misliti da će nas najbolje zastupati. Tako će na glasačkom
listiću biti sve prihvaćene izborne liste sa imenima kandidata,
koji će se na njima nalaziti. Birači će imati mogućnost zaokružiti
redni broj ispred pojedine kandidacijske liste, da na istoj listi zaokruže redni broj ispred imena i prezimena jednog od kandidata
ili da na bilo kojoj listi zaokruže redni broj jednog od kandidata.
U slučaju kada će birač zaokružiti redni broj ispred jednog od
kandidata smatrat će se da je glasovao i za cijelu listu na kojoj
je kandidat.
Na taj način birači će utjecati na to, tko će sa liste postati zastupnik, jer će kandidat sa pojedine liste koji će dobiti najviše
glasova imati prednost pred kandidatima koji su ispred njega na
listi, ali pod uvjetom da je dobio najmanje 10% ukupnog broja
glasova koje je dobila njegova lista. Teoretski to znači, da i kandidat koji će biti na posljednjem, četrnaestom mjestu određene
liste, može ući u Sabor. Do sada je, naime, vrijedilo pravilo da u
Sabor ulaze kandidati prema redoslijedu kako su navedeni na
listi, što znači da prednost imaju oni koji su na prvim mjestima.
ŠESNAEST LISTI SA DVIJESTO DVADESET I ČETIRI KANDIDATA
U III. Izbornoj jedinici koja obuhvaća Međimursku, Varaždinsku i Krapinsko zagorsku županiju pred biračima će se u nedjelju, 8. studenoga naći glasački listić, bolje napisati glasačka
plahta, na kojoj će biti ukupno 16 kandidacijskih listi sa ukupno
224 imena kandidata i kandidatkinja za Sabor, a u izbornoj jedinici ukupno se bira 14 kandidata.
Iz Krapinsko-zagorske županije na listama se nalazi ukupno
38 imena, od toga 15 žena. Poredani su od prvog do posljednjeg
mjesta ovisno o listi na kojoj se nalaze. Najizglednije izglede da
budu izabrani imaju prvi na koalicijskim listama HDZ-a i SDP-a,
odnosno Žarko Tušek i Siniša Hajdaš Dončić. Iako su još dva kandidata iz naše Županije prvi na listi, njihovi su izgledi barem prema anketama minimalni da uđu u Sabor. To su: Veseljko Kralj koji
predvodi koalicijsku listu Hrvatske konzervativne stranke, Hrvatske stranke prava i Obiteljske stranke, te Zvonimir Belošević prvi
na listi Socijalističke radničke partije. Čak na pet lista nema ni
jednog imena s područja Krapinsko zagorske županije, a jedna
od njih nema ni jednog imena kandidata koji živi na područjima
koje pokriva III. Izborna jedinica. Liste Mosta i Hrvatske kršćanske demokratske unije imaju po jednog kandidata iz Zagorja, ali
zato SRP ima čak 10 i to samo iz općine Đurmanec 7. Najmlađi
kandidat ima 25 godina, a najstariji 62.

Kako su poredani kandidati iz Krapinsko-zagorske županije na listama koje računaju na najveću podršku birača?
Koalicijsku listu SDP-a predvodi Siniša Hajdaš Dončić iz Zaboka, (SDP) na petom je mjestu Marija Puh iz Krapine, (HNS) na
šestom Tomislav Končevski iz Zaboka, (HL-stranka rada), osma je
Snježana Španjol iz Kraljevca na Sutli (SDP) i na jedanaestom mjestu Dunja Špoljar iz Radoboja (SDP).
Žarko Tušek iz Krapine je prvi na koalicijskoj listi HDZ-a, na
šestom je mjestu Vlasta Hubicki iz Marije Bistrice (HSS), sedmi je
Stanko Belina iz Zaboka (ZDS) na osmom mjestu je Mirko Krznar
iz Konjšćine (HDZ) i na jedanaestom Martina Rubil Skitanić iz Zaboka (HDZ). Ostvare li se predviđanja koja proizlaze iz anketa u
novom sazivu Sabora moglo bi se naći najmanje pet zastupnika iz
Krapinsko-zagorske županije.
Kako će birači na predstojećim izborim osim za stranku moći
glasati i za jednog od kandidata s određene liste, teoretska je mogućnost da bude izabran i netko tko se nalazi na niskom mjestu
predložene liste. Jedini je uvjet da se za pojedinog kandidata odluči najmanje 10% birača koji će glasati za njegovu listu.
PRAVOVALJANE IZBORNE LISTE U III. IZBORNOJ JEDINICI
1. AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP
2. BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI, DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAČKA STRANKA - DPS, DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ, HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES, HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS, HRVATSKA
STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENI ISTARSKI DEMOKRATI
- DEMOKRATICI ISTRIANI - ID-DE, MEĐIMURSKA STRANKA - MS,
NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH, NOVI VAL - STRANKA RAZVOJA - NOVI VAL STRANKA UMIROVLJENIKA - SU, UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA - UDU - ZELENI SAVEZ - ZELENA
STRANKA -ZS
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRNKA - HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE
STARČEVIĆ - HSP AS, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA SREANKA - HSLS, HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, HTVATSKA DEMOKRŠĆANSKA
STRANKA - HDS, ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
4. HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS, HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP, OBITELJSKA STRANKA - OS
5. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
6. NARODNA STRANKA - REFORMISTI, REFORMISTI NAPRIJED
HRVATSKA, PROGRESIVNI SAVEZ IVE JOSIPOVIĆA, STRANKA
HRVATSKIH UMIROVLJENIKA, UMIROVLJENICI ZELENI FORUM,
DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR - DDS
7. ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - OraH
8. U IME OBITELJI - PROJEKT DOMOVINA
9. AKCIJA MLADIH - AM
10. BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE
11. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU, NACIONALNI DEMOKRATI - ND, HRVATSKA DEMOKRATSKA STRNKA
12. MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ - MDS
13. NEOVISNA LISTA
14. SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA
NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA STRANKA UMIRIOVLJENIKA - HSU, HRVATSKI LABURISTI STRANKA RADA, AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
- A-HSS, ZAGORSKA STRANKA - ZS
15. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
16. ŽIVI ZID

2015.
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NA PODRUČJU OPĆINE RADOBOJ
DEVET BIRAČKIH MJESTA
Izbori za zastupnike u Hrvatskom saboru održat će se u
nedjelju 8. studenoga u vremenu od 7 do 19 sati. Na području
Općine Radoboj na temelju odluke Općinskog izbornog povjerenstva biti će otvoreno devet biračkim mjesta:
Biračko mjesto broj 1 Gorjani Sutinski, nalazit će se u kući
Ivana Draganića, Gorjani Sutinski br. 73, a tu će glasovati birači
s prebivalištem u Gorjanima Sutinskim.
U prostorijama Područne škole Gornja Šemnica biti će biračko mjesto broj 2 Gornja Šemnica, na kojem će glasovati birači s područja Gornje Šemnice.
Biračko mjesto broj 3 Bregi Radobojski i Kraljavec Radobojski nalazit će se u prostorijama Stare hiže, Bregi Radobojski, a
tu će svoju građansku dužnost moći ispuniti birači s područja
Brega Radobojskih i Kraljevca Radobojskog.
U kući Zdravka Mlakara, Kraljevec Šemnički 28 A, nalazit
će se biračko mjesto broj 4, a tu će glasovati birači koji žive na
području Kraljevca Šemničkog.
Biračko mjesto broj 5 nalazit će se u prostorijama Područne škole Jazvine i na njemu će glasovati birači s područja Jazvina.
Društveni dom u Orehovcu Radobojskom biti će biračko
mjesto broj 6, na kojem će glasati birači s prebivalištem u Orehovcu Radobojskom.
Birači s područja Strahinja Radobojskog glasovat će na biračkom mjestu broj 7, koje će biti u kući Dragice Fruk, Strahinje Radobojsko broj 18.
Zgrada Zavičajne zbirke u Radoboju biti će biračko mjesto broj 8, a tu će glasovati birači Radoboja, koji prebivaju na
adresama od kućnog broja 1 do 168.
U prostorijama Osnovne škole Side Košutić u Radoboju biti
će izborno mjesto broj 9, a tu će glasovati birači s područja
Radoboja, od kućnog broja 169 do 410.

IZBORI 2015.
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ODRŽANA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA KONVENCIJA OPĆINSKE
ORGANIZACIJE SDP-a RADOBOJ

RADOBOJ RASTE! ZAGORJE RASTE! HRVATSKA RASTE!

U četvrtak, 8. listopada 2015. u prostorijama vatrogasnog doma u Radoboju održana je izvještajna konvencija SDP-a Radoboj.
Izvješće o radu podnijela je predsjednica općinske organizacije - Dunja Špoljar.
Zaključeno je da je prošla godina bila uspješna za SDP Radoboj: na lokalnoj razini članovi SDP-a sudjelovali su u aktivnom obnašanju koalicijske vlasti, te participacijom
u društvenom, sportskom i kulturnom životu općine doprinosili ukupnom razvoju i
prosperitetu općine. Na konvenciji je uspješnim ocijenjen i rad Foruma žena i Foruma
mladih SDP-a Radoboja.
Nazočne na izvještajnoj konvenciji pozdravili su: Siniša Hajdaš-Dončić - predsjednik ŽO SDP-a KZŽ, član Predsjedništva SDP-a i ministar u Vladi RH, Željko Kolar - župan
KZŽ i član Predsjedništva SDP-a KZŽ, Željko Pavić - član Predsjedništva ŽO SDP-a KZŽ i
predsjednik GO SDP-a Krapina, te Robert Mikša - predsjednik HNS-a Radoboja. Svi oni
obratili su se skupu riječima podrške i pohvale za uspješan rad i suradnju na županijskoj razini općinske organizacije u prošlom razdoblju. Siniša Hajdaš-Dončić ohrabrio
je radobojske SDP-ovce za pojačan angažman u idućem razdoblju s ciljem pobjede na
parlamentarnim izborima: Hrvatska raste! Nema povratka na staro!
Uoči Konvencije, delegacija SDP-a Radoboja, zapalila je svijeće na mjesnom groblju pri centralnom križu i na grobu branitelja Vjekoslava Cerovečkog - Cige obilježavajući tako Dan neovisnosti Republike Hrvatske i Dan branitelja Krapinsko-zagorske
županije.

Izvještaj o radu SDP-a Radoboj u prošloj godini podnijela je predsjednica Dunja Špoljar

Biračka mjesta za izbor
zastupnika u Hrvatski sabor za
Općinu Jesenje
Za područje općine Jesenje Općinsko Izborno povjerenstvo
III izborne jedinice odredilo je biračka mjesta za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koji će se održati 08. studenog 2015.
godine;
1. Biračko mjesto broj 1 u Gornjem Jesenju, Gornje Jesenje
103, Dom kulture,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Gornje Jesenje
2. Biračko mjesto broj 2 u Donjem Jesenju, Donje Jesenje
bb, Društveni dom,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Donje Jesenje
3. Biračko mjesto broj 3 u Cerju Jesenjskom, Cerje Jesenjsko 4- kuća Smiljanec Branke,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u naselju Cerje Jesenjsko
4. Biračko mjesto broj 4 u Lužanima Zagorskim, Lužani Zagorski 44a- kuća Bukvić Dragutina,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Lužanima Zagorskim.
5. Tlasačko mjesto broj 5 u Brdu Jesenjskom, Brdo Jesenjsko 16-kuća Ranogajec Ivana,
koje obuhvaća birače s prebivalištem u Brdu Jesenjskom

Članove radobojskog SDP-a pozdravio je i na rezultatima im čestitao
i Siniša Hajdaš-Dončić

Uz Dan neovisnosti delegacija SDP-a zapalila je svijeće na mjesnom
groblju
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NIZOM RAZNOVRSNIH PRIREDBI, SADRŽAJA I OSTALIH AKTIVNOSTI U RADOBOJU OBILJEŽEN DAN OPĆINE I OSNOVNE ŠKOLE SIDE KOŠUTIĆ

PONOSNO JE BITI STANOVNIK OPĆINE RADOBOJ
Od 15. do 25. listopada u Radoboju je održano niz manifestacija posvećenih obilježavanju Dana općine Radoboj i Dana Osnovne škole Side Košutić
Radoboj. Ovi značajni datumi obilježavaju se u znak sjećanja na događaj koji
se zbio 20. listopada 1833. godine kad su rudari iz rudnika sumpora donijeli
Statut škole koju su osnovali za školovanje svoje kao i djece tadašnjih seljaka
Radoboja i okolice. Zahvaljujući upravo rudarima u radobojskim rudnicima
sumpora, a kasnije i ugljena, prve školske sate u Radoboju su imali mnogi
kasnije poznati znanstvenici, liječnici, pravnici, inženjeri, profesori i učitelji
i stručnjaci drugih zanimanja, koje su školovali njihovi roditelji zaposleni u
rudnicima. Bogat kulturno umjetnički, zabavni, gospodarski i sportski program u Radoboju se održavao od 15. do 25. listopada, a središnje proslave
u općini i školi održane su 20. listopada. Tog je dana za stanovnike Radoboja
i okolnih naselja najznačajniji događaj bilo otvaranje ljekarne u Radoboju.
Nakon dužeg razdoblja, bez te značajne ustanove u svojem mjestu, korisnici
zdravstvene zaštite i ostali građani imaju mogućnost podizanja lijekova u
svojem mjestu i nakon obavljenog pregleda kod doktorice, ne trebaju putovati u Krapinu ili druga mjesta. Ljekarna je otvorena ponedjeljkom, srijedom
i petkom od 8 do 16 a utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati. Subotom, nedjeljom i praznikom ljekarna ne radi.
Svečanom otvaranju ljekarne u prizemlju općinske zgrade prethodio je
nastup Radobojskih mažoretkinja i Limene glazbe Mirna. Nakon što se prisutnima, među kojima su između ostalih bili: zamjenik ministra gospodarstva
Alen Leverić, župani Krapinsko zagorske i Varaždinske županije, Željko Kolar
i Predrag Štromar, saborska zastupnica i kandidatkinja za novi saziv Sabora
Dunja Špoljar, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Igor
Cigula, dožupan Krapinsko zagorske županije Anđelko Ferek Jambrek, općinski načelnici Jesenja, Đurmanca i Gornje Stubice, zamjenik gradonačelnika
Krapine Dragutin Kozina, član uprave Hrvatskih šuma Ivan Ištok, direktor
Elektre Zabok Darko Vidović, predsjednik županijske obrtničke komore Josip Grile, predsjednik udruženja
obrtnika Krapine i susjednih općina Vladimir Vidović, ravnatelj
uprave županijskih cesta Željko
Vincelj i ravnatelj policijske postaje Krapina Ivan Poljak, obratio radobojski općinski načelnik
Anđelko Topolovec, ljekarnu je
otvorio zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić, a završnih
čin otvaranja obavio je blagoslovom radobojski župnik Tomislav
Novosel.

NAGRADE UČENICIMA, HUMANITARCIMA I DOMAĆICAMA
Obilježavanje Dana općine Radoboj nastavljeno je na prostoru
ispred Zavičajne zbirke, gdje su se prisutnima obratili: župan varaždinski Predrag Štromar, načelnik Jesenja Ivan Maligec, župan Krapinsko
zagorski Željko Kolar i zastupnica Dunja Špoljar. Svi su oni velikim riječima pohvale, domaćinima čestitali Dan općine iznoseći kako je Općina Radoboj primjer ostalim sredinama kako i što treba raditi jedinica
lokalne samouprave. Tu je činjenicu najbolje potvrdio župan Varaždinske županije naglasivši kako je časno i ponosno biti stanovnik Općine
Radoboj.

Župan Varaždinski
Predrag Štromar

Ivan Mligec načelnik Dunja Špoljar, saborOpćine Jesenje
ska zastupnica

Općina Radoboj se od drugih jedinica lokalne samouprave razlikuje
i po tome što nema posebne odluke o dodjeljivanju općinskih nagrada.
To međutim nije razlog da se priznanja i nagrade ne dodjeljuju. U prvom su planu najmlađi, učenici i učenice OŠ Side Košutić, koji ostvaruju
zapažene rezultate na županijskom i državnom natjecanju. Tako su ove
godine nagrade dobile učenice: Jelena Sajko, sudionica županijskog
natjecanja iz matematike i osvajačica prvog mjesta, Kristina Kranjčec,
sudionica županijske smotre LIK 2015. i Patricija Broz dobitnica priznanja Udruge hrvatskih učitelja likovne kulture.

Dominik Kiseljak dobio je nagradu kao osvajač 2. mjesta na županijskom natjecanju iz njemačkog jezika. Tin Hrvoj je dvostruki pobjednik na županijskom cross natjecanja, član je GNK Dinamo i standardni
igrač Hrvatske nogometne reprezentacije U-14. Nagrada nije mimoišla
ni Mihaela Grmovšeka sudionika županijskih i državnih natjecanja iz
matematike, fizike, biologije i kemije, gdje je ostvario zapažene rezultate, prvo mjesto iz fizike i kemije, te drugo iz matematike i biologije
na županijskom natjecanju. Nagradu je dobila i nogometna selekcija
školskog sportskog društva Mirna za osvojeno 4. mjesto na županijskom natjecanju. Priznanja su dobile i mentorice i mentori nagrađenih
učenica i učenika.

Radoboj ima i jednog nogometnog reprezentativca. Tin Hrvoj je
standardni član hrvatske nogometne selekcije U-14.
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Za humanitarne djelatnosti nagrade su primili: Romina Poslončec,
patronažna medicinska sestra, te Milan Borovečki koji je dobrovoljno
darivao krv više od stotinu puta.

Uz Dan općine Radoboj tradicionalno se dodjeljuju i nagrade za
najljepše uređenu okućnicu. Nagradu u kategoriji Najljepše dvorište za
2015. godinu dobila je Ana Poljak iz Brega Radobojskih, najljepše uređeni balkon ima Ivana Frajzman, a nagradu za najbolji opći dojam dvorišta i balkona dobila je Ivanka Kunštek iz Jazvina. Sve nagrade uručio
je predsjednik Općinskog vijeća Alojz Sajko.

OTVORENA VRATA OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ
Projektom ‘’Otvorena vrata škole’’ ove su godine učenici i djelatnici OŠ Side Košutić Radoboj obilježili Dan škole. Za temu projekta odabrani su kopriva i češnjak, tako
da je većina aktivnosti bila usmjerena na istraživanje tih biljaka, izradu jela, likovnih,
literarnih i kreativnih radova.
Programom je obuhvaćeno pet dana od 15. do 21. listopada. Događanja su započela 15. listopada obilježavanjem Međunarodnog dana pješačenja. Najmlađi su zbog
lošeg vremena pješačili školom, a knjižničarka je izradila plakat na temu ‘’Zašto je
zdravo pješačiti?’’ Program je nastavljen u poslijepodnevnim satima kada je održan
‘’Sajam mogućnosti’’. Okupljenima su se predstavili klubovi i udruge s područja općine
Radoboj i bliže okolice, s ciljem uključivanja učenika u dodatne izvanškolske aktivnosti
koje mogu pomoći razvijanju osobnosti i očuvanju zdravlja učenika. U ime Radobojske limene glazbe okupljenima se obratio gospodin Dragutin Crnek te pozvao učenike
koji su zainteresirani da im se priključe i nauče svirati neki instrument. Predstavili su
se i sportski klubovi, NK Radoboj i Rukometna akademija „Boris Dvoršek-Igor Vori“,
koja od nedavno djeluje i u Krapini, te Radobojske mažoretkinje. Učiteljica i članica
Društva „Naša djeca“ Radoboj, Sanja Dunaj, predstavila je ciljeve i aktivnosti društva
koje se brine o dobrobiti djece i sudjeluje u brojnim akcijama kojima se nastoji pomoći
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djeci. U program se uključila i Policijska uprava Krapina koja je učenicima približila
posao kojim se bave pirotehničari, interventni i prometni policajci. Nakon toga održana je radionica u pružanju prve pomoći u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa
Krapina. Učenici, roditelji i učitelji upoznali su se sa sadržajem kutije Prve pomoći,
postupcima pružanja prve pomoći unesrećenima te metodom oživljavanja pomoću
najnovijeg automatskog električnog defibrilatora (AED).
Svjetski dan hrane, 16. listopada, obilježen je blagoslovom kruha za sve učenike
matične i područnih škola. S aktivnostima su prvi krenuli učenici 2.c/4.c iz PŠ Gornja Šemnica, koji su s učiteljicom Vesnom Horvat posjetili pekarnicu i učili izrađivati
domaću tjesteninu. Pripremili su kratku priredbu i prigodnim recitacijama pozdravili
velečasnog Tomislava Novosela, koji je blagoslovio kruh i peciva. Program se nastavio
u PŠ Jazvine, gdje su učenici također uz prigodnu priredbu i blagoslov kruha obilježili
taj dan. Kao i uvijek, stol je bio prepun kruha, peciva i raznih delicija koje su pripremile vrijedne mame i bake, na čemu im najljepše zahvaljujemo. U matičnoj školi učenici
i učitelji su također održali kratku priredbu. Nakon nastupa folkloraša i recitacija o
kruhu, proglašeni su pobjednici literarnog natječaja “Podijeli kruh i razveseli“. Treće
mjesto osvojila je Lana Broz (3.a), drugo mjesto Mia Koprolčec (8.a), a prvo mjesto
Alen Šalković (5.b). Učenici nižih razreda su sa svojim učiteljicama nastavili obilježavanje Dana kruha u poslijepodnevnim satima, tako što su se i sami okušali u pripremanju i pečenju kruha.
19. listopada ugostili smo poznatu spisateljicu Sanju Pilić, čime smo obilježili
početak Mjeseca hrvatske knjige. Draga gošća najprije se družila s učenicima predmetne nastave, pričajući o svom spisateljskom radu i životu. Program susreta vodili su
Monika Cerovski i Matija Vidović, a osobito su nas iznenadile kratke dramatizacije Sanjinih priča koje su izveli učenici. Nakon susreta, članovi novinarske skupine zamolili
su gošću za kratki intervju u knjižnici. Zatim je slijedilo druženje s učenicima razredne
nastave koji su nestrpljivo iščekivali čuti što će im gošća pričati. Petra Strahinec i Dorijan Košutić hrabro su pozdravili spisateljicu i poželjeli joj ugodan boravak u našoj
školi. Druženje je završeno podjelom autograma na knjige koje su učenici kupili za
uspomenu na susret. Dan je završen zanimljivim radionicama za učenike razredne
nastave.

Dan škole proslavljen je u utorak, 20. listopada. Najprije su članovi učeničke
zadruge ‘’Radobojski guci i trpuci’’ prezentirali rezultate svog projekta ‘’Živjeti zdravo’’. Govorili su o poznatim ljekovitim i začinskim biljkama – koprivi i češnjaku te su
predstavili rezultate ankete koje su proveli među učenicima i učiteljima. Predavanje
je završilo bogatom tombolom nakon čega se moglo razgledati štandove Učeničke
zadruge i kušati jela s koprivom i češnjakom. Slijedila je svečana priredba kojoj su
uz učenike, učitelje i roditelje nazočili predstavnici društvenog i političkog života Radoboja i Županije. Nakon uvodnog obraćanja ravnateljice, gospođe Milene Veseljak,
Dan škole su čestitali gospođa Jasna Petek, gospođa Dunja Špoljar i gospodin Anđelko
Topolovec. Uz pjesmu, igrokaze, recitacije i ples, zajedno smo obilježili Dan škole i pokazali rezultate našeg rada. Na kraju nije izostalo druženje uz razgledavanje izložbi,
štandova učeničke zadruge te kušanje jesenskih delicija.
Aktivnosti su zaključene 21. listopada druženjem s vatrogascima koji su održali
vatrogasni sat i vježbu evakuacije.
Vjerujemo da smo i ove godine uspjeli otvoriti vrata naše škole svima i pokazati
rezultate našeg zajedničkog rada kroz različite edukativne aktivnosti, gostovanja,
predavanja, prezentacije i druženja. Nadamo se da je u našem programu svatko mogao pronaći nešto za sebe te da ćemo i iduće godine zanimljivim aktivnostima privući
roditelje, mještane i prijatelje škole. Jasenka Marmilić
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LIJEPO JE DOĆI U RADOBOJ

UZ OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE RADOBOJ OTVORENA
JE IZLOŽBA SLIKA TRADICIONALNE LIKOVNE KOLONIJE
Slikari amateri iz Hrvatskog zagorja i šire okolice već se devet godina okupljaju u Radoboju kako bi na svoja platna uz pomoć boja i kista prenijeli radobojske pejzaže. Likovnu koloniju
u Radoboju organiziraju Općina Radoboj i Likovno društvo Ernest Tomašević iz Krapine, a rezultati ovogodišnje bili su vidljivi u prostorijama Zavičajne zbirke, gdje je postavljena izložba
dvadesetak novo nastalih slika.
Prisutne na otvaranju pozdravio je domaćin, načelnik Općine Radoboj Anđelko Topolovec, zahvalivši likovnim umjetnicima na vjernosti dolaska u Radoboj i doprinosu širenja kulture. Otvarajući izložbu predsjednik Likovnog društva Ernest
Tomašević, Zlatko Kuhar, naglasio je kako je ljubiteljima likovne
umjetnosti, kao i svim drugim ljudima lijepo doći u Radoboj, jer
tu doživljavaju uvijek nešto novo i korisno što ih veseli i potiče
da i sami daju doprinos ugledu i napretku Općine Radoboj. Prekrasni radobojski pejzaži za svakog su slikara izazov, pa stoga
nije čudno da se iz godine u godinu vraćaju u tu sredinu i ostave slikovni poklon domaćinu.

I NAJMLAĐI POKAZALI Š

Osmu godinu za redom svoj doprinos proslavi Dana
Općine Radoboj dali su i najmlađi. U organizaciji Radija
Kaj održana je priredba Vnučekova popevka. Svoje umjeće nastupa pred brojnom publikom pokazale su buduće

pjevačke zvje
je prisutne po
zamjenik opć
je prepustio m

Među prvima su nastupili mali pjevači iz Huma na Sutli, Velike Vesi i Jazvina

Prisutne na otvaranju izložbe prigodnim su riječima pozdravili načelnik Anđelko Topolovec i glavni organizator likovne kolonije Zlatko Kuhar.

NASTUPILI I SVETOKRIŠĆANI
U Radoboju prilikom obilježavanja Dana općine tradicionalno nastupaju i kazališni amateri iz Svetog Križa Začretje.
Ove su godine, pred velikim brojem gledatelja, u školskoj
sportskoj dvorani izveli predstavu «Treća sreća» i tako upotpunili niz kulturnih događanja listopadnih dana u Radoboju.

Prije «Vnučekove popevke» posjetiteljima su se predstavile Radobojske mažoretk

RADOBOJSKE CVJETNE STAZE

Prikaz zbivanja u čekaonici ambulante oduševio je brojnu publiku
u sportskoj dvorani.

Domaćini možda i ne primjećuju koliko pažnje odgovorni u općini Radoboj
poklanjaju uređenju javnih površina. Od
ranog proljeća do kasne jeseni sadi se cvijeće i ukrasno grmlje, kosi se trava i čisti
okoliš.
Uz malo novca i puno dobre volje,
prije svega radnika na javnim radovima i
djelatnica općinske uprave i ove su jeseni
cvjetne staze i ostale površine dobile za
oko primamljiv izgled. Nije stoga ni čudno
da gotovo i nema posjetitelja ili slučajnog
prolaznika kroz Radoboj koji nije oduševljen uređenim cvjetnim površinama.
Evo kako je to izgledalo prilikom sadnje cvijeća i kako pojedine površine izgledaju sada.
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ŠTO ZNAJU

ezde iz mnogih zagorskih sredina. Nakon što
ozdravio i organizatorima zahvalio na trudu
ćinskog načelnika Stjepan Sirovec mikrofone
malim pjevačima.

kinje i Limena glazba «Radobojska zvona».
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POKLON JESENJA RADOBOJU
Nakon dvadesetak godina u Općini Radoboj gostovali su kazališni amateri iz Jesenja.
Članice i članovi AKUDA-a žensko kazalište predstavuli su se brojnoj radobojskoj publici
u sportskoj dvorani OŠ Side Košutić s predstavom „Više sreće drugi put“. Sudjelovanjem
gotovo dvadesetak glumaca i glazbenika predstava je izazvala burno oduševljenje prisutnih.

Članice i članovi AKUD-a žensko kazalište iz Jesenja nastupili su u Radoboju povodom Dana Općine Radoboj

Brojna publika oduševljeno je prihvatila nastup amatera iz Jesenja u školskoj sporskoj dvorani u
Radoboju

U Jesenju održana kestenijada

U organizaciji udruge kuburaša „Jesejanske kubure“ i pod
pokroviteljstvom Općine Jesenje
u nedjelju 11. listopada održana je druga po redu kestenijada.
Unatoč lošem vremenu i kiši na
kestenijadi se okupio lijepi broj
mještana i gostiju kako bi kušali
šumske plodove kestena koje su
pripremali članovi udruga sa područja općine.
Loše vrijeme nije baš išlo na
ruku organizatorima pa su se sudionici smjestili na balkon Doma
kulture gdje su na razne načine
pekli kestenje i nudili ih posjetiteljima. Članovi udruge vinogradara
Sv. Martin pobrinuli su se za okrijepu te su okupljene častili vinom
i moštom.
Za dobru atmosferu pobrinuli
su se Podvinčani koji su u dvorani
Doma kulture zabavljali okupljene.

Zbog kiše trebalo se skloniti pod nadstrešnicu

10

Radobojsko-Jesejanski list br. 76 / Godina VIII. / 31. listopada 2015.

AKUD Žensko kazalište među našim iseljenicima u Njemačkoj
Članovi AKUD-a Žensko kazalište iz Gornjeg Jesenja boravili su
u Breisachu i Freiburgu u Njemačkoj. Na putovanje koje je predvodio gosp. Stjepan Herceg krenulo se u četvrtak 8. listopada u ranim
jutarnjim satima. Ovo poprilično dugačko putovanje bilo je ispunjeno vedrom atmosferom koju je cijelim putem pratila zajednička
pjesma, a gosp. Herceg prezentirao je znamenitosti krajeva kojima
se putovalo. U podnevnim satima društvo je posjetilo benediktinski
samostan Benediktbeuern u Gornjoj Bavarskoj gdje ih je dočekao
prof. dr. Josip Gregur, rodom iz Donje Voće. Gosp. Gregur goste je
upoznao sa znamenitostima ovog prelijepog i pozamašnog zdanja
u kojem su nekad boravili svećenici salezijanci. Nakon obilaska crkve uslijedio je zajednički ručak i okrjepa, a onda se krenulo put Breisacha gdje su članove društva srdačno dočekali njihovi domaćini i
odveli ih svojim kućama. Upoznavanje i razgovor potrajali su dugo
u noć. Sljedećeg dana krenulo se u razgledavanje Europaparka, jednog od najvećih zabavnih parkova na svijetu. Tijekom cjelodnevnog obilaska ovog velebnog i dobro osmišljenog zabavnog parka,
svatko je mogao pronaći ponešto za sebe; od onih najhrabrijih, koji
su se okušali u raznim vratolomijama pa do najstarijih članova,
tako da je dan protekao vrlo brzo. Slijedila je zajednička večera s
domaćinima uz svirku te je cjelovečernje druženje proteklo u lijepom i veselom ozračju.
U subotu ujutro išlo se u razgledavanje Colmara, obližnjeg gradića u pokrajini Elzas u Francuskoj koji je poznat po svojoj sačuvanoj arhitekturi koja datira čak iz 14. stoljeća i jedinstvena je u tom
dijelu Europe. U poslijepodnevnim satima uslijedile su pripreme za
kulturno-umjetnički program u dvorani gimnazije sv. Ursule u Freiburgu. Organizaciju ovog kulturno-umjetničkog programa preuzelo je Misijsko vijeće HKM Freiburg – Bad Säckingen i don Mate Drlje
uz veliku pomoć ovdašnjih hrvatskih obitelji koje je okupio gosp.
Herceg. U dvosatnom programu kojeg su pripremili jesejanski amateri; kazališnom predstavom, spletom pjesama i svirkom, oduševili
su posjetitelje koji su puni emocija sve to pratili s velikom pozornošću. U pauzi programa Općinu Jesenje okupljenima je ukratko predstavio načelnik Ivan Maligec. Na kraju službenog dijela programa,
oduševljen viđenim, okupljenima se obratio don Mato Drlje koji je
zahvalio gostima na lijepo osmišljenom i izvedenom programu. Zahvalu za gostoprimstvo uputio je predsjednik AKUD-a Ivan Habjanec koji je istaknuo kako su, predstavljajući kulturu i običaje kraja iz
kojeg dolaze, željeli posjetiteljima na ovaj način barem malo prenijeti dah domovine. Zahvalio je svim obiteljima koje su ih primile u
svoje domove, organizatoru HKM Freiburg – Bad Säckingen i don
Mati Drlji, a na poseban način gosp. Stjepanu Hercegu koji je najzaslužniji za ovaj nezaboravni susret. Nakon toga slijedilo je zajedničko druženje uz svirku muzičkog sastava. U nedjeljno jutro puni
dojmova, okupljeni na autobusnoj stanici u Breisachu, gosti su se
oprostili od obitelji koje su ih udomile i krenuli put Hrvatske.

Održan 9. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima

ZAŠTITARI PRIRODE U RADOBOJU

U organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 14. do 16. listopada 2015.
održan je 9. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.
Skup je održan u Donjoj Stubici, a domaćin skupa bila je Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Cilj skupa bio
je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja, te održivog korištenja zaštićenih
područja.
Kroz tri dana izmjenjivala su se predavanja o geoportalu informacijskog sustava zaštite prirode, ulozi sektora zaštite prirode u šumarstvu, poljoprivredi i turizmu,
aktualnostima vezanim uz uspostavu ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj i provedbu monitoringa, nakon čega su slijedila predavanja o aktualnim projektima i provedenim aktivnostima u zaštićenim područjima i dr.
Drugi dan skupa organiziran je za terenski obilazak Centra za prirodu Zagorje u
Radoboju, gdje se nazočnim u ime Krapinsko-zagorske županije obratio župan Željko
Kolar, predsjednik upravnog vijeća Ustanove prof.dr.sc. Ivan Martinić i načelnik Općine Radoboj Anđelko Topolovec.
U Centru je održan prigodni program povodom obilježavanja 10. godina od
osnivanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinskozagorske županije kroz pregled djelatnosti i realiziranih projekata. Sudionici skupa
razgledati su prostorije Zavičajne zbirke gdje su im Vlasta Krklec, ravnateljica Muzeja
Hrvatsko zagorje i Davor Špoljar, arheolog predstavili koncept uređenja zbirke, te geološke i arheološke zanimljivosti radobojskog područja. U sklopu programa otvorena
je izložba fotografija Zagorje, ljepota prirode. Po završetku programa, organiziran je
posjet našem najvećem zaštićenom području značajnom krajobrazu Zelenjak - Risvička i Cesarska gora. Tekst: Petra Šemnički

Na kraju treba zahvaliti županiji Krapinsko-zagorskoj i županu
Željku Kolaru, Općini Jesenje i načelniku Ivanu Maligecu koji su pomogli da se ovo gostovanje realizira. Najveća zahvala, kako ističu, ide
domaćinima obiteljima koje su ih srdačno primile u svoje domove i
sve dane boravka trudile se da ovaj susret ostane u trajnom sjećanju. Posebnu zahvalu upućujemo našem Jesejancu, gosp. Stjepanu
Hercegu na kojeg smo svi ponosni, koji se u realizaciji ovog susreta
veoma angažirao i još jednom pokazao entuzijazam i požrtvovnost
koja je dobro poznata svim našim ljudima koji žive daleko od svoje
domovine i koji ga neizmjerno cijene i poštuju. Sva njihova imena i
lica bit će utisnuta u naša srca te im ovim putem upućujemo jedno
veliko hvala.

NI NAJSTARIJI NISU ZABORAVLJENI

Povodom međunarodnog dana starijih osoba, predstavnici
Općine Radoboj i Odbora za međugeneracijsku solidarnost posjetili su jednu od najstarijih mještanki na Bregima Radobojskim.
Domaćica im je bila Štefanija Topolovec, rođena 1923. godine,
koja sretno živi u krugu svoje obitelji.
Na pitanje: Koji je recept za dug život? Gospođa Štefanija odgovorila je, da je to domaća hrana, rad i kretanje u zdravom okolišu. Ovom prilikom nisu posjećene i druge osobe starije dobi, koje
žive na području radobojske općine, ali se razmišlja o tome kako
ubuduće svima njima pružiti odgovarajuću pažnju.

Štefanija Topolovec, najstarija je mještanka Brega Radobojskih.
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AKTIVNOSTI NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA
JAZVINE - OREHOVEC RADOBOJSKI
ASFALTIRANA CESTA
Cesta kroz zaselak Tuški u Jazvinama dobila je novi sloj asfalta. Mještani su sami obavili potrebne pripreme za polaganje asfalta, jer su uredili bankine, postavili kanalice i rubnike,
te ugradili cijevi radi odvodnje oborinskih voda. Postavljena
je i rešetka u cijeloj širini puta prema kući Košutić (Ranogajci)
radi sprečavanja izlijevanja vode na županijsku cestu.
Kod kuće Cerovečki na Lopaticama iskopan je kanal i očišćen prokop ispod ceste, a kod Kiseljaka je uređen poljoprivredni put te putevi na Pustače kod zaselka Valjavci i Prelčeci.
Nasipavanjem kamenim materijalom i strojnim poravnanjem
osposobljena je cesta na brijegu kod zaselka Švaljki, a za odvodnju oborinskih voda uz prometnicu Dunaji - županijska
cesta nabavljene su cijevi koje će nakon završetka poljoprivrednih radova biti ugrađene.
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NASTAVLJENO UREĐIVANJE BUNARA
Uspješno organiziranom i realiziranom akcijom završeni su radovi na
sanaciji zdenca Valjavci. Izbetoniran je
donji dio, postavljena je drvena ograda sa vretenom i gvintom (ručkom),
te postavljeno krovište sa crijepom.
Uređen je i sam okoliš bunara. U
tijeku su radovi i na sanaciji bunara
kod Gerića i Fruka, a slijedi akcija kod
zdenca Kiseljaki. Tekst i slike: D. Gerić

Udruga distrofičara Krapina održala izbornu skupštinu

23. rujna 2015. godine Udruga distrofičara Krapina održala
je Izbornu skupštinu u prostorijama Općine Jesenje. Na dnevnom redu sjednice našla su se je izvješća o radu i financijska
izvješća za protekla razdoblja, usvojeni su novi Planovi rada,
Strateški ciljevi kao i novi Statut Udruge, a osim toga proveden
je i postupak izbora predsjedništva udruge. U narednom periodu funkcija predsjednice Udruge distrofičara Krapina i nadalje je povjerena Mirjani Janžek, dok je njezina zamjenica ostala
Martina Šoštarić.
Osim članova udruge, članova obitelji i volontera i nazočni
su bili i dožupanica Jasna Petek, gradonačelnik Krapine Zoran
Gregurović, načelnik Općine Jesenje Ivan Maligec, suradnice iz
Obiteljskog centra KZŽ Dunja Slakoper - Lisica i Horvat i Dragica, te predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske Marica Mirić. Svi prisutni gosti obratili su se nazočnima, pohvalili
dosadašnji rad Udruge i ostvarenu međusobnu suradnju, te dali
daljnju podršku radu Udruge, kao i u stvaranju još boljih partnerskih odnosa.

SANIRANO KLIZIŠTE
Kod kuće Stjepana Kranjčeca u Orehovcu sanirano je klizište, a nakon elementarne nepogode krov na kući Merkaš.
Vjetar je srušio krovište, te su u pomoć najprije priskočili vatrogasci koji su štetu privremeno sanirali prekrivanjem kuće
plastičnom folijom. Potom je nabavljena potrebna drvena
građa, lim i ostale potrepštine za krovište koje su oštećeni
popravili u vlastitoj režiji. Inače su nastavljene aktivnosti na
košnji trave u Orehovcu, Jazvinama i kod zaselka Mikši, a Županijska uprava za ceste sanirala je oštećenja na cesti Krapina - Orehovec - Marof.

Skupštini Udruge distrofičara Krapina nazočili su brojni ugledni gosti

PROSLAVA OLUJE

Mještani naselja Bregi Radobojski koji su sudjelovali u vojno
- redarstvenoj operaciji Oluja, organizirali su proslavu 20. godišnjice, jedne od najvažnijih operacija u Domovinskom ratu.
Druženje je organizirano kako bi se prisjetili događaja tih ratnih
godina i podijelili uspomene vezane uz stvaranje samostalne i
neovisne Republike Hrvatske. Posebno je naglašeno kako je zadaća svakog sudionika vojno - redarstvene operacije Oluja isticati zasluge spomenute operacije u okončanju Domovinskog
rata, naročito mlađim generacijama.
Druženje je podržao i načelnik Općine Radoboj, Anđelko
Topolovec, koji je sudionicima operacije podijelio prigodne
poklone kao zahvalu za njihov doprinos u stvaranju slobodne
nam Republike Hrvatske.(M.T.)
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NOVOSTI IZ OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ
SUSRET S UČITELJICOM IZ AUSTRALIJE

24. rujna 2015.posjetila nas je učiteljica Štefica Delavec iz Australije.
Učiteljica je sada u mirovini, ali je radila kao asistentica u
nastavi djeci s posebnim potrebama te kao učiteljica hrvatskog jezika u hrvatskoj školi u Australiji. U našu školu došla
je na poziv učiteljice Vesne Horvat u sklopu njezinog projekta “Hod kroz škole”. Zanimljivom druženju prisustvovali su i ostali učitelji razredne nastave te učenici 3.a razreda.
Gospođa je pričala o svemu, bila je komunikativna i rado je odgovarala na sva postavljena pitanja. Govorila je najviše o školovanju u Australiji, opisivala je učionice, odmore, satove, odnos
prema radu, govorila je kako u Australiji postoje i škole preko
televizije. Isto tako, tamo djeca nemaju školsku kuhinju, već svi
nose svoju hranu. Jednom tjedno imaju sat na kojem se okupi
cijela škola i svaki tjedan jedan razred prezentira o nečemu. Pohvalila je našu školu i rekla je da budemo sretni što se školujemo
u Hrvatskoj jer je tu sve lakše i jednostavnije. Također je pohvalila
pristojnost djece i uređenje učionice.
Susret je bio jako zanimljiv i poučan, saznali smo puno toga i
nadamo se da je isto tako bilo i učiteljici. Helena Poljak, 8.a

Priprema i uređuje: Jasenka Marmilić

AKTIVNOSTI ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika započelo je s radom i ove školske godine. Na
svojem prvom sastanku 24. rujna izabrali su Emmu Miljan iz 8.b
za predsjednicu, a Petru Mlakar iz 8.a za zamjenicu. Osim što su
donijeli Plan i program rada za ovu školsku godinu, proučavali su
Godišnji plan i program rada škole te Kurikulum škole.
Velik dio svog rada predstavnici Vijeća učenika posvetit će
kreativnom radu, pa su tako povodom Dana škole i Mjeseca hrvatske knjige na svom drugom sastanku izrađivali straničnike s
motivom koprive i izrekama o čitanju. Jasenka Marmilić

JAZVINE OBILJEŽILE HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

DAN UČITELJA U OČIMA DJECE
Učenici 4.c PRO Gornja Šemnica čestitali su svojoj učiteljici Dan učitelja
pismom. U nastavku pročitajte njihova pisma.
PISMO MOJOJ UČITELJICI
Draga učiteljice!
Da sam ja učitelj, razred bih uredio ovako: onaj tko bi prostačio i trčao
trebao bi prepisati nešto iz čitanke ili iz Radosti. Onaj tko nema zadaću neće
ići tri dana van na odmor. Onaj tko bi se tukao ili svađao, morao bi ostati i na
dopunskoj i na dodatnoj nastavi.
Igre bi izmišljali ili bi ih potražili u starim knjigama.
Želio bi opet posjetiti Terme Tuhelj i neke dvorce.
Volio bih da imamo više sati likovnog i njemačkog, a manje engleskog
i hrvatskog. Želio bi da imamo manje praznika i da u školi imamo nekakav
klub.
Volio bih još puno toga napisati, ali sat je završio.
Voli vas Mihael Risek
Draga učiteljice!
Da sam ja učitelj, da sam ja učitelj, đaci bi išli na izlet u grad bijele čokolade, ili u grad karamele i jagoda.
Svakodnevno bi imali tjelesni. U srijedu i petak imali bi likovni. Svakog
ponedjeljka išli bi na izlet. U utorak bi imali hrvatski, matematiku i njemački
jezik. U četvrtak bi išli na plivanje u bazen pun soka.
Tko bi bio zločest, ili bi govorio ružne riječi, išao bi na engleski mjesec
dana.
Učiteljice, molim, ako bi mogli uvesti onaj dio s bazenom, bio bih vam
zahvalan.
Vaš Nenad Horvat

Da je u zdravom tijelu - zdrav duh znaju učenici iz Jazvina. Povodom Hrvatskog olimpijskog dana učenici su zajedno
vježbali, natjecali se u igrama te naučili kako je i u sportu bitno zajedništvo za postizanje što uspješnijih rezultata.
			
Učenici i učiteljice PO Jazvine

MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, PRO Jazvine posjetili su
djedovi i bake kako bi zajedno sa svojim unucima obilježili taj dan. Učenici su
prigodnim pjesmama i recitacijama pozdravili djedove i bake te im poželjeli
dobrodošlicu.
Svi zajedno ubrzo su imali pune ruke posla. Učenici 1. i 2. razreda izrađivali
su od glinamola češnjake, a učenici 3. i 4. razreda kombinacijom dviju tehnika
(tuš i kolaž papir) predočili su kako izgledaju koprive. No, sve to bilo je lakše
uz pomoć zlatnih ruku djedova i baka. Oni koji su bili brži u likovnim tehnikama, pristupili su i literarnoj radionici na kojoj su osmišljavali izreke o koprivi i
češnjaku, a nastali su i poneki stihovi. Bilo je tu još i zanimljivih recepata koji
uključuju ove zdrave namirnice te upoznavanja s ljekovitim svojstvima ovih korisnih biljaka. Uz veselo druženje i rad svi smo ponešto i naučili.
Učiteljice PRO Jazvine
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Učenici 4.a obilježili su Međunarodni dan starijih osoba pišući pjesme svojim bakama. U nastavku pročitajte najuspjelije radove.
Moderna baka
Moja baka
traperice nosi
i često viklere
ima u kosi.
Auto vozi
sa svih pet brzina.
Ne plaše nju
gusti promet,
zavoj ni krivina.
Na fitnes ide
dva puta tjedno,
o godinama ne razmišlja,
to je očigledno.
Fine kolače za mene peče,
čujemo se telefonom
baš svaku večer.
Čita mi priče i pjesmice pjeva.
U nosić me ljubi,
tepa mi medeni!

MOJA BAKA
Moja baka je najbolja baka,
nju za baku bi poželjela curica svaka.
Osmijeh joj lijep kao najljepši cvijet
i zbog nje blista cijeli moj svijet.
Čuva me ona od jutra do mraka,
jer kaže da sam ja njezina unuka slatka.
Priča mi priče i uči me svašta,
pa tako raste moja bujna mašta.
Baka mi kaže lezi u krevet i spavaj mi slatko,
jer sutra bit će sve lijepo i glatko.
Sklopi oči i snivaj sladak san,
jer brzo će doći i novi dan.
Lana Kamenečki, 4.a

Moja baka
Moja baka tople riječi ima
najbolja je među svima.
Njena meka ruka
miluje me kad sam tužna.
Njezin osmjeh sve izliječi.
Kad sam s bakom
nema kraja mojoj sreći.
Petra Strahinec, 4.a

Moja baka
Moja baka je dobra kao kruh
i ima jako snažan duh.
Uvijek se veseli i smije,
moje srce s puno ljubavi grije.
Zove se Ružica kao lijepi cvijet,
za nju bih dala cijeli svijet.
Svoju baku jako volim
i za nju se svaku večer Bogu molim!
Gabrijela Jurinjak, 4.a

Nikad joj se ne zijeva,
Nikad nije umorna.
Moja je baka sto posto moderna.
Dorijan Košutić, 4.a

NOVOSTI IZ OŠ JESENJE
Obilježili smo Dječji tjedan

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ i ove je školske godine
u našoj školi obilježen Međunarodni dan djeteta i Dječji tjedan.
Tim su povodom učenici svih razrednih odjela tijekom prvog
tjedna mjeseca listopada sudjelovali u edukativnim radionicama u školi. Učenici su se aktivno uključili u pripremljene aktivnosti čija je svrha bila osnaživanje njihovih pozitivnih ponašanja.
Kroz teme pomaganja, uvažavanja različitosti i učenja učenici su
usvajali nove spoznaje o sebi i međusobnim odnosima te iznosili svoje ideje, prijedloge i komentare u zadanim aktivnostima.
Učenici su iskazali zadovoljstvo radionicama u kojima su
sudjelovali što nam predstavlja poticaj za nastavak provođenja
takvih aktivnosti, a sve u svrhu osobnog razvoja i najboljeg interesa djece. Suzana Plantak, pedagoginja

SJEDNICA VIJEĆA UČENIKA U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI
U srijedu, 16. rujna 2015. godine, održana je prva sjednica Vijeća učenika naše
škole.
Ravnateljica škole je pozdravila okupljene učenike, predstavnike razrednih odjela
od prvog do osmog razreda, te im objasnila njihova odgovornosti, obaveze i prava. Potom je učenike upoznala s postupkom biranja predsjednika Vijeća učenika.
Za predsjednika Vijeća učenika OŠ Gornje Jesenje odabran je Mario Loinjak, učenik
8. razreda, a potpredsjednicom je imenovana Lana Šoštarić, učenica 7. razreda. Nakon
što su odabrali predstavnike, članovi Vijeća učenika su s pedagoginjom škole razgovarali
o planu i programu rada Vijeća učenika.
Čestitamo odabranim učenicima, a Vijeću učenika želimo puno uspjeha u radu!

Priprema i uređuje: Erika Tušek Vrhovec

U posjetu Maloj školi unutar naše velike škole
U petak 16.10.2015. posjetili smo Malu školu koja se održava
unutar naše škole. U prostorima školske knjižnice tri puta tjedno
se održava program Male škole kao priprema djece za polazak u
osnovnu školu. Malu školu u Gornjem Jesenju u pedagoškoj godini 2015./2016. trenutno polazi njih trinaest. To su Marko, Lovro,
Leon, Ivan, Mirta, Nikola, Lana, Martina, Nikola, Ivor, Mislav, Lea i
Dora. Voditeljica programa je Tea Štrok. U razgovoru su rekli da
vole dolaziti u školu jer se igraju i da im je to super. Neki od njih
vole crtati, a neki pjevati i plesati pa zabavljaju ostale. Želimo im
puno uspjeha u ovoj godini i da se što bolje pripreme za obaveze
koje ih čekaju u „pravoj i velikoj“ školi. (etv)

Priznanje za likovni rad
našoj Lauri Ranogajec
Učenica 3. razreda Laura Ranogajec
sudjelovala je u likovnom natječaju “ČOVJEK
ČOVJEKU” Zlatar 2015. i dobila priznanje za
svoj likovni rad. Ovim putem joj čestitamo i
zahvaljujemo na odličnoj prezentaciji naše
škole na likovnoj izložbi u Zlataru 26. rujna 2015. Također, zahvaljujemo i učiteljici
Davorki Krklec na poticanju kreativnosti
i promicanju likovnog stvaralaštva među
mladima.
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Poštujte naše znakove
Povodom početka nove školske godine krenula je tradicionalna akcija “Poštujte naše znakove” kojom se želi skrenuti
pozornost javnosti na djecu u prometu, posebice polaznike
prvih razreda, kojima je to najčešće prvi samostalni kontakt
s prometom.
Tako je i našu školu posjetio predstavnik PU Krapinsko-zagorske. Održao je dvadesetominutno predavanje i razgovor
sa prvašićima kako bi upoznao djecu s temeljnim pravilima
sigurnog sudjelovanja u prometu. Svaki prvoškolac dobio je
na dar reflektirajući prsluk. (etv)

European Day of Languages/ Europaischer Tag der Sprachen
Europski dan jezika se svake godine na inicijativu Vijeća
Europe, Strasbourg, obilježava 26. rujna. 24. rujna 2015. god
u našoj školi taj dan je obilježen slušanjem strane glazbe te
različitim aktivnostima za učenike.
Aktivnosti su bile pripremljene i provedene u holu škole,
a odvijale su se pod odmorima uz reproduciranje pop glazbe
na nekoliko europskih jezika. Učenici sedmog razreda vodili
su aktivnosti u kojima su sudjelovali svi učenici od prvog do
osmog razreda. Svaki učenik dobio je listić s pozdravima na
više europskih jezika te odgovarajućim neobojenim europskim zastavama. Učenici su na temelju izloženih obojenih
primjera europskih zastava bojili zastave na listićima. Nakon
bojenja čitali su napisane pozdrave na svim jezicima te odgovarali na kviz pitanja. Kao nagradu su dobivali bedževe s
porukama na njemačkom jeziku. Na podu su učenici slagali
puzzle - zemljovid sastavljen od europskih zemalja u bojama
zastava. Na svaku zemlju su slagali kartončić s odgovarajućim nazivom, a na kartončiće su aplicirali malene zastavice.
Učenici su mogli i razgledavati izložene najvažnije činjenice o
europskim zemljama. Svaka aktivnost provedena je uz maksimalan angažman učenika te s puno pokazanog interesa.
Čestitamo svim učenicima na osvojenim nagradama te ih
posebno pohvaljujemo za uloženi trud i pokazano znanje. Cilj
provedenih aktivnosti bio je upoznati različite jezike, pozdrave na različitim jezicima, zastave europskih zemalja i običaje
istih. Maja Koren, mag.prim.educ.

Provedba projekta „ZDRAV ZA PET!“ u našoj školi

Učenici osmog razreda naše škole u utorak 02.10.2015. sudjelovali su u aktivnostima preventivnog projekta „ZDRAV ZA 5!“.
Policijska službenica za prevenciju iz Policijske uprave krapinsko-zagorske, Andreja Jurić, s učenicima je tijekom jednog
školskog sata održala radionicu na temu „Štetne posljedice
i kaznenopravni aspekti zlouporabe alkohola“. Učenici su sa
zanimanjem slušali i sudjelovali u aktivnostima predviđenima
projektom. Projekt se provodi na nacionalnoj razini, s ciljem
prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na
sreću, podizanja razine javnozdravstvene svijesti te očuvanja i
zaštite okoliša i prirode. Suzana Plantak, pedagoginja

U zdravom tijelu zdrav duh

Početkom školske godine nastavilo se vježbanje uz glazbu prije početka nastave. U sklopu kurikuluma zdravstvenog odgoja velika važnost se posvećuje tjelesnoj
aktivnosti učenika tijekom njihova boravka u školi. Tijekom velikih školskih odmora
školom odjekuje glazba, tako da se i onda mogu vidjeti učenici koji vježbaju ili plešu. Ovom prigodom u ostvarivanju dijela kurikuluma zdravstvene kulture zabilježili
smo jutarnje aktivnosti učenika prije početka nastave. (etv)

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
U utorak 15.09.2015. održana je konstuituirajuća sjednica
Vijeća roditelja. Vijeće roditelja u šk.godini 2015./2016. čine
Tihana Forjan, Leonida Smiljanec, Vladimir Jagušić, Anita
Kranjčec, Ivica Jedvaj, Branka Malogorski, Tatjana Kučko, Martina Ravenski. Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je Ivica
Jedvaj.
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BICIKLISTIČKA UTRKA RIMSKOM CESTOM

Na tradicionalnoj, osmoj po redu, biciklističkoj utrci koja se održava povodom
Dana Općine Radoboj ove su godine u seniorskoj konkurenciji nastupila 44 natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije. Organizatori su bili: KASK i Jurilica ekspres a pokrovirelji
Općina Radoboj , Sportska zajednica i Školsko sportsko društvo «Mirna». U muškoj
konkurenciji najbolje vrijeme ostvarili su: Milko Pilski, Luka Špehar i Janko Benger.
Kod žena prva tri mjesta pripala su: Renati Hršak, Petri Runtas i Ani Hikec. Stazu dužine 11,5 km najbolji su prošli za nešto više od pola sata.
Natjecali su se i osnovnoškolci na skraćenoj stazi, od ukupno dvanaest natjecatelja najbolji su bili: Mateo Erdelja, Martin Ranogajec i Patrik Žun.

NA RADOBOJSKOJ USPINJAČI ŠEZDESETAK NATJECATELJA

REKORDNI BROJ TRKAČA
Od 2008. godine Radoboj je među trkačima na duge staze poznat po održavanju sportskog natjecanja u trčanju pod nazivom Radobojski maraton.
Ove godine ta manifestacija, posvećena Danu općine, nazvana je Radobojska
uspinjača. U nedjelju 18. listopada na startu 15 kilometara duge staze u središtu Radoboja našlo se šezdesetak natjecatelja, a utrku je završilo njih 57.
Bilo je među njima veterana, žena, seniora, rekreativaca i aktivnih sportaša.
Nakon pretrčanog kruga od Radoboja do Lopatica pa preko Orehovca Radobojskog, Jazvina, Brega Radobojskih, Kraljevca, Šemnice Gornje i Gorjana
ponovno do Radoboja štoperica je pokazala da je u vremenu 58 minuta i 59
sekundi na cilj prvi stigao Nikola Špoljar, drugi je bio Mario Špoljar, a treći
Mato Šapina. Među natjecateljicama najbolje vrijeme ostvarila je Gabrijela
Šalković, Sandra Juhaz bila je druga, a Nikolina Jakovljević treća. Radobojski
veteran Stjepan Sever u ukupnom je poretku zauzeo 17 mjesto.

Start i cilj utrke bio je u središtu Radoboja.

Start i cilj utrke bio je u središtu Radoboja
TURNIR POVODOM 60. GODINA ROĐENJA JOSIPA POLJAKA

Sjećanje na Jožu

U Staroj hiži na Bregima Radobojskim ŠKUG-e Josip Poljak
organizirala je održavanje turnira u belotu povodom 60. godina
rođenja jednog od najboljih nogometaša Zagorja, Josipa Poljaka. Prije početka turnira predstavnici udruge položili su cvijeće i
zapalili svijeće na njegovom grobu u Radoboju.
Na turniru je sudjelovalo ukupno 20 ekipa. Prvo mjesto pripalo je paru Mirko Kiseljak i Stjepan Poljak (Kec). Uz prigodni
domjenak okupljeni su se prisjetili Josipa Poljaka i međusobno
podijelili uspomene na vremena dok je Joža bio na glasu kao
najbolji igrač nogometa u Hrvatskom zagorju. Drugo mjesto na
turniru osvojio je par; Berislav Kunštek i Tomica Leljak, treći su
bili Zlatko Poljak i Željko Topolovec, a četvrti Miroslav Horvat i
Mario Košutić. Na turniru je inače sudjelovalo tridesetak parova.
(M.T.)

Najbolja natjecateljica

Prva trojica u ukupnom poretku

MEĐUŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA –SREDIŠTE

ŠEST UTAKMICA SAMO TRI BODA

Nakon odličnog starta u natjecanju Međužupanijske ligesredište, kada se Radoboj nakon sedam odigranih kola nalazio
na prvom mjestu uslijedio je nagli pad forme a samim tim i
rezultata. Nakon poraza protiv Kustošije u Zagrebu 0:3, protiv
Zeline u Radoboju bilo je 0:0, uslijedila su još dva poraza i to
od Udarnika 1:3 i od NK Gradići 0:1, da bi susret protiv Dinama
završio 0:0, a protiv Mladosti iz Zaboka 2:2. Radoboj se tako
nakon odigranih 11 kola jesenskog dijela natjecanja spustio na
8 mjesto prvenstvene tablice.
TABLICA

Pobjednici turnira Mirko Kiseljak i Stjepan Poljak (Kec)

1. KUSTOŠIJA
2. UDARNIK
3. PONIKVE
4. ZET
5. MLADOST (Z)
6. POLET
7. MLADOST (P)
8. RADOBOJ
9. DINAMO
10.GRADIĆI
11.OGULIN
12.LIBERTAS
13.KARLOVAC
14.S.MAROF
15.ZELINA
16.MOSLAVINA

11
11
11
11
10
10
11
11
10
11
11
11
10
11
11
11

7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
3
2
1

1
2
1
3
3
2
5
4
3
5
1
1
0
1
3
2

3
2
4
3
2
3
2
3
3
3
6
6
6
7
6
8

23:9
20:10
17:11
25:13
18:9
19:12
15:15
18:15
15:10
8:8
17:24
13:23
12:18
9:22
15:32
20:31

22
21
19
18
18
17
17
16
15
14
13
13
12
10
9
5

SPORTSKO-KULINARSKI SUSRETI

U subotu, 17.10.2015. godine s početkom u 13.00 sati pa u
trajanju do 22.00 sata povodom Dana općine Radoboj održani
su sportsko-kulinarski susreti Mjesnih odbora općine Radoboj i
susjednih općina na igralištu i u prostorima Društvenog doma i
postavljenog šatora u Orehovcu Radobojskom uz nastup limene glazbe „Mirna“ a u organizaciji Općine Radoboj i Mjesnog
odbora Jazvine i Orehovec Radobojski.
Održani su susreti u malom nogometu koji se igrao sistemom 4 + 1, 2 x 12 minuta na ispadanja a na kojem je nastupilo
7 ekipa i to svih 5 mjesnih odbora općine Radoboj te ekipe općina Jesenje i Đurmanec.
1. mjesto osvojila je ekipa mjesnog odbora Radoboj centar
i Gorjani Sutinski, 2. mjesto općina Jesenje, a 3. mjesto općina
Đurmanec. U finalnom susretu pobjedom 4 : 3 nad općinom
Jesenje 1. mjesto odnio je mjesni odbor Radoboj centar i Gorjani Sutinski. U borbi za 3. mjesto općina Đurmanec savladala je
mjesni odbor Bregi i Kraljevec Radobojski rezultatom 5 : 4.
U pikadu su nastupile 4 ekipe na ispadanje, svaka ekipa imala je po 3 para koji su igrali na dva dobivena seta u susretu a
pobijedila je ekipa koja je dobila više susreta parova.
Prvo mjesto osvojila je ekipa mjesnog odbora Jazvine i Orehovec Radobojski koja je u finalu rezultatom 3 : 0 pobijedila
ekipu mjesnog odbora Bregi i Kraljevec Radobojski, dok je 3.
mjesto pripalo ekipi mjesnog odbora Radoboj centar i Gorjani
Sutinski zbog boljeg rezultata u polufinalu (poraz 1 : 2, u odnosu
na Jesenje 0 : 3) pošto razigravanje za 3 mjesto nije odigrano.
U kartanju bele (belota) nastupilo je pet ekipa sa po tri para
i to ekipe mjesnih odbora Radoboj centar i Gorjani Sutinski, Bregi i Kraljevec Radobojski, Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički i
Jazvine i Orehovec Radobojski te ekipa općine Jesenje.
Igrala su 3 para za svaku ekipu i to na dvije dobivene partije
a pobjeda je pripala ekipi koja je imala više dobivenih pobjeda
parova.
U tom takmičenju za prva tri mjesta razigravale su tri ekipe
kartajući svaka sa svakom a postignuti su slijedeći rezultati:
MO Gornja šemnica i Kraljevec Šemnički –MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski 2:1
Općina Jesenje – MO Radoboj centar i Gorjani Sutinski 2:1
Općina Jesenje – MO Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički
2:1
Dakle prvo mjesto osvojila je općina Jesenje, drugo mjesto
mjesni odbor Gornja Šemnica i Kraljevec Šemnički i treće mjesto mjesni odbor Radoboj centar i Gorjani Sutinski.
Kulinarski dio u pripremanju kotlovine nije se ocjenjivao pa
ni bodovao a nastupile su ekipe svih pet mjesnih odbora općine Radoboj i ekipe općina Jesenje, Đurmanec i Petrovsko (osam
ekipa-kotlova).
Svi sudionici takmičenja i sudjelovanja u pripremanju kotlovine primili su zahvalnice općine Radoboj a bodovanjem
sistemom po svakom takmičenju, nogomet, pikado, bela, za 1.
mjesto 3 boda, 2. mjesto 2 boda i 3. mjesto 1 bod, utvrđen je i
ukupan plasman za prva tri mjesta koja su nagrađena peharima.
1. mjesto mjesni odbor Radoboj centar i Gorjani Sutinski
5 bodova
2. mjesto općina Jesenje 5 bodova
3. mjesto mjesni odbor Jazvine i Orehovec Radobojski
3 boda
(1. mjesto pripalo je općini Radoboj centar i Gorjani Sutinski
zbog plasmana među prva 3 u sve 3 discipline i zbog 1. mjesta
u nogometu i to po dogovoru sudionika natjecanja).
Inače sami susreti protekli su u fer nadmetanju svih sudionika uz ugodno druženje i lijepo jesenjsko vrijeme a koje je
popratio i veliki broj građana njih više od dvije stotine.
Za dobro raspoloženje pobrinuli su se muzičari iz Mirne, općina Radoboj i ekipe u kuhanju kotlovine, jelom, pićem i muzikom a da sve bude dobro pobrinuli su se svojom organizacijom
i uslugom građanke i građani mjesnog odbora Jazvine i Orehovec Radobojski a tu posebno treba naglasiti vrijedne domaćice
organizatora (njih šestnaestero) koje su sve sudionike počastile
fino pripremljenim domaćim kolačima. Dragutin Gerić

Priznanja najboljim ekipama uručio je predsjednik Općinskog vijeća Radoboja, Alojz Sajko.

Jedna od zanimljivijih disciplina bila je pripremanje kotlovine

