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Uobičajeno 17. travnja obilježava se Dan naše Općine, te je i 
ove godine povodom tog dana održan prigodan program kroz koji je 
obilježeno 18 godina postojanja Općine Trnovec Bartolovečki.

Punoljetnost naše Općine obilježena je svečanom sjednicom koja 
je održana 15. travnja u dvorani Osnovne škole u Trnovcu uz prigodan 
kulturno-umjetnički program

U subotu 16. travnja u organizaciji Kulturno umjetničkog društva 
MAK Trnovec održana je Dječji festival folklora, te Sveta misa u Crkvi 
Majke Božje Snježne u Trnovcu.

Završni dio svečanosti održan je u nedjelju 17. travnja Svetom 
misom u Crkvi Sv. Bartola Ap. u Bartolovcu te tradicionalnim oku-
pljanjem u organizaciji Lovačkog društva KOBAC pri Lovačkom domu 
u Žabniku.

Navečer 17. travnja u školsko-sporskoj dvorani OŠ Trnovec, 
održano je javno snimanje glazbeno-scenskog spektakla „Popevke 

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE 

SLAB PRILIV SREDSTAVA U PRORAČUN OPĆINE U PRVOM 
TROMJESJEČJU 2011. GODINE NE OSIGURAVA REDOVITO 

FINANCIRANJE ZAKONSKIH I UGOVORNIH OBVEZA
U prvom ovogodišnjem prikazu poslovanja za razdoblje siječanj-

ožujak 2011. godine, a kojeg sve jedinice lokalne i područne samouprave 
u Republici Hrvatskoj imaju obvezu objaviti i predati, s obzirom na 
zabrinjavajuće gospodarsko stanje, primjenu propisa donesenih u 
2010. godini od strane centralne vlasti na štetu prihoda općina, gradova i 
županija, najočitije se mogu prepoznati razmjeri takovog stanja.

Podaci iz Izvješća o ostvarenim prihodima i primicima za prvo 
tromjesječje ove godine, pokazuju da je u ovom razdoblju u proračun 
Općine po svim osnovama uplaćeno ukupno 2.107.416 kuna ili svega 
85% ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle tj. 2010. godine kada je 
u istom razdoblju ostvaren prihod od 2.475.281 kunu.

Promatrano na ukupno planirane prihode i primitke za cijelu 2011. 
godinu, a koji su planirani u iznosu od ukupno 12.610.000 kuna, uočljivo 
je da su oni ostvareni sa svega 16,7%.

Iz iskazanih usporednih podataka 2010. i 2011. godine u ovom 
prvom ovogodišnjem kvartalu poslovanja, vidljivo je da je Općinski 
proračun oprihodovao u 2011. godini gotovo 370.000 kuna manje no u 
istom razdoblju 2010. godine,ili da je slikovitije prikazano svake mjesec 
prikupljeno gotovo 123.000 kuna manje sredstava no u 2010. godini.

i štikleci“ koja je uz kulturno-zabavne sadržaje dala i prikaz Općine 
Trnovec Bartolovečki danas.

Ovakav drastičan pad prihoda proračuna ozbiljno dovodi u pitanje 
mogućnost Općine da ispunjava sve zakonom te ranije zaključenim 
ugovorima preuzete obveze, te u gotovo svim područjima potreba, 
osim onih vezanih uz odgoj i obrazovanje te socijalne potrebe, dolazi do 
zakašnjenja u podmirivanju obveza.

Zadiranje državne zakonodavne vlasti u temeljne izvore financiranje 
općina i gradova, čime je onemogućeno da iste ispunjavaju svoje 
zakonske i ugovorne obveze, bez ozbiljnih stručnih rasprava o 
posljedicama takovih zakona na daljnje funkcioniranje jedinica lokalne 
samouprave, dovodi u pitanje stvarnu opredjeljenost centralne 
države o mjestu i ulozi općina i gradova u Republici Hrvatskoj i daljnjoj 
decentralizaciji javnih sredstava.Sve naznake u raspodjeli prikupljenih 
javnih sredstava ukazuju da se umjesto decentralizacije sve više provodi 
politika centralizacije, te je kontinuirano najavljivana ozbiljna javna 
rasprava o teritorijalnom ustroju države nužna i hitna i ne trpi daljnja 
odgađanja već više godina unatrag.

Već sam početak poslovne godine ukazuje na izuzetno složenu 
poslovnu godinu koja je pred nama, te će ona biti izazovna kako za 
nadležna tijela naše Općine tako i stanovništvo.
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AKTUALNO

Statistički podaci o broju nezaposlenih osoba za mjesec veljaču 
2011. godine na području Varaždinske županije promatrano u odnosu 
na isto izvještajno razdoblje u 2010. ukazuju porast broja nezaposlenih 
osoba, što je vidljivo iz niže navedenih podataka   

STEČAJEVI U POSLOVNOM SUSTAVU 
„MUNDUS-a” VARAŽDIN BITNO ĆE 

POVEĆATI BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA NA 
PODRUČJU OPĆINE U TRAVNJU I SVIBNJU 

OVE GODINE

U DALJNJEM OPREMANJU 
PODUZETNIČKE ZONE TRNOVEC 

TRAŽI SE POMOĆ DRŽAVE

Područje
Broj 

nezaposlenih
u 2010.

Broj 
nezaposlenih

u 2011.
Indeks

Općina Trnovec Bartolovečki 366 375 102,5
Varaždinska županija 10005 10754 107,5

Mada iskazni podaci za veljaču 2011. godine za našu Općinu 
pokazuju relativno povoljnije stanje rasta nezaposlenosti u odnosu 
na kretanja u županiji, val stečajnih postupaka u poslovnom sustavu 
Mundus-a ozbiljno će narušiti gornje podatke.

Naime, prema raspoloživim podacima, prikupljenim prilikom 
prvih saznanja o ozbiljnim poteškoćama u poslovanju ovog poslovnog 
sustava, utvrđeno je da će kroz provedbu stečajeva u svim tvrtkama tog 
sustava, bez posla ostat 70-tak naših sumještana, najvećim dijelom 
s dugogodišnjim radnim stažom u tom sustavu i s višemjesečnim 
neisplaćenim plaćama.

POMOĆ RADNICIMA MUNDUS-a KOJI GUBE POSAO ZBOG 
STEČAJA

I pored ozbiljnih problema u punjenju proračuna Općine u 2011. 
godini, nastavaljajući praksu pružanja pomoći osobama koje su izgubile 
posao kroz stečaj tvrtke, te u kojima su osobe uz prestanak radnog 
odnosa u takovim situacijama, ostale bez zarađenih, a neisplaćenih plaća 
i radnici Mundus-a primit će za potrebe podmirenja dospjelih obveza za 
komunalne usluge(ele.energija,voda,grijanje ) bespovratne pomoći u 
iznosu od 500,00 kuna, te mogućnost korištenja beskamatne pozajmice 
za istu namjenu u iznosu od maksimalno 2.000,00 kuna.

Kako bi se izbjegla iskpaćanja struje,vode i plina takovim 
domaćinstvima, od strane nadležnih službi Općine s distributerima 
izvršena je odgoda takovih postupanja komunalnih tvrtki prema 
dužnicima, do vremena kada će isteći otkazni rokovi radnika u stečajnom 
postupku,a kada i nastupa maogućnost uključivanja Općine u pružanje 
navedenih pomoći.

Prve isplate i provedbe postupaka izmirenja obveza iz namjenskih 
pomoći započele su polovicom travnja, a nastavit će se prema rokovima 
prestanka radnog odnosa osoba u narednom razdoblju, prema 
zahtjevima svakogo korisnika osobno.

Pad prihoda proračuna Općine u početku ove godine, s nimalo 
ohrabrujućim podacima o mogućim boljim vremenima u prilivu izvornih 
sredstava u proračun, onemogućuju Općinu da se u toku 2011. godine 
ozbiljnije uključi u daljnje opremanje Poduzetničke zone Trnovec vlastitim 
sredstvima.

Kako je u pogledu potpunog dovršenja i komunalnog opremanja ove 
zone nužno dovršiti prometnice u sjevernom dijelu zone, pješčke staze u 
cijeloj zoni , instalirati javnu rasvjetu te osigurati potrebe sjevernog dijela 
zone električnom energijom i plinom, Općina je i ove godine izvršila prijavu 
projekta dovršenja zone Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva 
Republike Hrvatske poradi dobivanja pomoći za tu namjenu.

Treba istaći da je prema Programu uređenja poduzetničke zone iz 
lipnja 2008. godine utvrđena ukupna potreba i vrijednost ulaganja kao i 
izvori financiranja za osposobljavanje ove zone za prihvat investitora i to 
na ukupnu vrijednost od 17.492.000 kuna.

U Programu kao izvori financiranja utvrđeni su:
-vlastiti izvori proračuna Općine sa  7.373.000 kuna ili  42,15%
-sufinanciranje Ministarstva RH sa 7.337.000 kuna ili 41,95%
-ostali ulagači(el.ener.plin i sl) sa 2.782.000 kuna ili 15,90%

Zaključno s koncem prošle tj. 2010. godine do sada je u odnosu na 
planirana sredstva uloženo ukupno 10.675.584 kune i to iz slijedečih 
izvora:
-vlastiti izvori proračuna Općine sa 5.957.641 kuna ili 65,81%
-sredtstva Ministarstva gospodarstva sa 3.950.000 kuna ili 37,00%
-ostali ulagači (Elektra,Termoplin) sa   767.943 kuna ili 7,19%

Kroz ovogodišnju prijavu po Javnom pozivu Ministarstva 
gospodarstva,rada i poduzetništva, Općina Tirnovec Bartolovečki 
izvršila je prijavu radova u vrijednosti 6.816.416 kuna (za potpuno 
dovršenje zone) uz traženje potpore u visini od 4.000.000 kuna.

Odabir projekata u čijem sufinanciranju će sudjelovati Ministarstvo 
očekuju se u prvoj polovici ove poslovne godine, te će se do tog vremena 
ovisno o mogućnostima financiranja moći konkretnije odrediti radove 
koji će se izvoditi u ovoj godini na području zone.
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PREDSTAVLJAMO

Varaždinska tvrtka Gumiimpex-GRP u 
četrdeset se godina rada i uspješnog razvoja od 
male vulkanizerske radionice razvila u vodeću 
tvrtku u našoj gumarskoj industriji. Danas se 
s ponosom može reći da je Gumiimpex-GRP 
vodeća tvrtka za reciklažu otpadnih guma 
i proizvodnju proizvoda od gume, prodaju 
auto-guma uz prateće vulkanizerske usluge i 
protektiranje teretnih guma u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. Prema prihodima jedna je od 300 
najuspješnijih hrvatskih kompanija. Mala 
vulkanizerska radionica, koju je 20. travnja 
1970. u Varaždinu osnovao Rudolf Kirić, do 
danas je prerasla u respektabilnu tvrtku koja 
zapošljava 237  ljudi. Razvojni put nije bio 
nimalo lak, osobito tijekom ratnih godina, 
no jasno zacrtana vizija i stalno ulaganje u 
proizvodni pogon i nove tehnologije, te ljudi 
koji čine okosnicu uspješnog rada uspjeli su je 
sačuvati u turbulentnim godinama hrvatskoga 
gospodarstva i Gumiimpex pretvoriti u tvrtku 
modernog doba.

Osnovna djelatnost tvrtke, proizvodnja 
proizvoda od gume, razvija se i prilagođava 
često vrlo specifičnim potrebama korisnika 
te iziskuje kontinuiranu kreativnost ljudskog 
potencijala i osobitu fleksibilnost u skladu s 
najvišim standardima kvalitete. Suradnja je 
stoga razvijena s gotovo svim gospodarskim 
granama: željezarama, metaloprerađivačima, 
brodogradilištima, naftnom i kemijskom 
industrijom, građevinskim tvrtkama i proizvo-
đačima građevinskih materijala, proizvodnjom 

40 GODINA USPJEHA            

Najznačajniji poslovni uspjeh zacijelo 
je izgradnja tvornice za reciklažu otpadnih 
guma koja je počela s radom krajem 2005. 
godine.  Tvornica je izgrađena na području 
Općine Trnovec Bartolovečki. Slijedom to-

energenata, šumarstvom, poljoprivredom, 
prehrambenom i prerađivačkom industrijom, 
pilanama i drvnom industrijom, prijevoznicima, 
lukama, šećeranama, mlinovima, silosima, 
trgovinom, tvrtkama za reciklažu i oporabu 
otpada, hotelima i sportsko-rekreativnim 
centrima, lječilištima...

Poslovanje tvrtke odvija se na dvije loka-
cije. Glavno  sjedište tvrtke i proizvodnih 
pogona te skladišta smješteno je u industrij-
skom istočnom dijelu grada Varaždin. Druga 
je lokacija, u Slobodnoj zoni Varaždin, tek 
desetak kilometara od sjedišta tvrtke u mjestu 
TRNOVEC BARTOLOVEČKI, gdje je  izgrađena  
tvornica za reciklažu otpadnih guma. Uz ove 
dvije proizvodne organizacijske jedinice za 
opskrbu domaćeg tržišta posluju i komercijalni 
centri u Zagrebu,  Osijeku i Splitu. 

Gumiimpex-GRP ima razvijene dugogo-
dišnje partnerske odnose s najvećim svjetskim 
proizvođačima auto-guma: MICHELIN, GOO-
DYEAR i BRIDGESTONE. Zahvaljujući tome, 
danas je u samom vrhu Hrvatske u distribuciji 
teretnog programa guma. U segmentu teretnih 
guma GUMIIMPEX-GRP opskrbljuje 40% 
domaćeg  tržišta, ali je i vrlo značajan subjekt u 
opskrbi putničkim i svim ostalim vrstama auto-
guma.

Dugoročan pristup ulaganju u visoku 
kvalitetu vulkanizerskih usluga uz stalna 
poboljšanja koja se postižu sustavnom 
edukacijom zaposlenika te modernu opremu 
i veliki kapacitet, stvorili su servisno mjesto 
koje je postalo SPECIJALIST ZA PNEUMATIKE, 
najmoderniji centar u ovom dijelu Hrvatske.

Djelatnost tvrtke GUMIIMPEX-
GRP spada u gumarstvo, a čini je 
proizvodnja gumeno-tehničkih proizvo-
da, ovlaštena obnova auto-guma 
teretnih vozila, recikliranje otpadnih 
auto-guma i proizvodnja gumenog 
granulata te proizvodnja proizvoda od 
reciklirane gume, čime je zaokružen 
ciklus gospodarenja otpadnim guma-
ma u ekološki pozitivnom smislu. 
Uz proizvodnu djelatnost tvrtka je 
značajan distributer autoguma u 
Hrvatskoj uz certificiran servisni vul-
kanizerski centar za sve vrste auto-
guma.  Distributer je i materijala za 
industrijsko održavanje. Značajna 
je djelatnost obnove guma za tere-
tna vozila i autobuse koja se u tzv. 
„protektirnici” odvija od 1999. go-
dine. Međunarodna homologacija s E 
brojem prema Pravilniku za obnovljene 
gume ECE R 109 potvrda je kvalitete 
i sigurnosti a obnovljene gume iz 
ove protektirnice mogu prometovati 
zemljama Europske unije. 
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ga omogućeno je  i zapošljavanje žitelja te 
općine, tako da 11% zaposlenika koji rade u 
Gumiimpexu   jesu žitelji  Općine Trnovec.  

Opredjeljenje tvrtke je održavati dobru 
suradnju s lokalnom zajednicom na prostoru 
gdje se odvijaju poslovne aktivnosti. Stoga su 
već ostvarene brojne donacije Varaždinskoj 
bolnici ali i drugim centrima za humanitarno-
socijalnu skrb. Samo prošle godine, u povo-du 
obilježavanja četrdesete godišnjice poslo-
vanja, GUMIIMPEX-GRP je uručio huma-
nitarne donacije u iznosu od 104.000,00 kn.  

Suradnja s Općinom Trnovec  Bartolovečki 
proteže se na aktivnu  pomoć Gumiimpexa u 
radu dječjih vrtića, škola, sportskih i drugih 
aktivnih zajednica i udruga građana koje djeluju 
na području općine.    

Ovakvi prijateljski i pozitivni odnosi izme-
đu tvrtke i općine odražavaju međusobno 
kvalitetnu i perspektivnu suradnju koja će se u 
obostranom interesu nastaviti i u budućnosti. 
GUMIIMPEX-GRP time potvrđuje svoje dru-
štveno odgovorno poslovanje.

Tijekom prvih 40 godina Gumiimpex 
je sigurno kročio putem razvoja i ostvario 
zacrtanu viziju – biti priznat, uvažen i po-
željan poslovni partner, na tržištu poznat po 
besprijekornoj kvaliteti svojih proizvoda i 
usluga. Konstantni razvoj i ulaganje u nove 
tehnologije i znanje rezultirali su zadovoljstvom 
poslovnih partnera, kupaca i zaposlenika te 
članova šire društvene zajednice u kojoj žive 
i rade. Dobra suradnja s Općinom Trnovec 
Bartolovečki u tim će uvjetima i nadalje moći 
prosperirati. Gospodarski razvoj tvrtke 
GUMIIMPEX-GRP tako će  pridonositi i razvoju 
same Općine Trnovec Bartolovečki.

I ove godine Općina Trnovec Bartolovečki 
prijavom projekta javnih radova vezanih uz radove 
na održavanju komunalne infrastrukture i okoliša, 
uključila se u Nacionalni program poticanja 
zapošljavanja koji se prvodi u Republici Hrvatskoj 
u 2011. godini.

S namjerom pružanja pomoći dugotrajno 
nezaposlenim osobama s prebivalištem na 
području Općine Trnovec Bartolovečki, a koje su 
najčešće i bez ikakovih prava na novčane naknade 
kao nezaposlene osobe pri Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje-Varaždin, u radove je uključena 21 
osoba.

AKCIJA

Radni odnos na određeno vrijeme radnici su 
zasnovali na rok od 6 mjeseci s početkom rada od 
01.04 do zaključno 30.09.2011. g.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta 
iznosi 560.000 kuna od čega Hrvatski zavod za 
zapošljavanje osigurava 400.000 kuna, a Općina 
preostalih 160.000 kuna.

Kroz obavljanje radova na održavanju javnih 
površina, društevnih objekata i urbane opreme, 
radnici će ostavrivati neto plaću od oko 2.200,00 
kuna, uz sva prava s naslova radnog odnosa kako 
onih vezanih uz zdravstveno tako i uz mirovinsko 
osiguranje.

U  broju Naših novina koncem 2010. 
godine pisali smo i uputili poziv zainteresiranim 
vlasnicima poljoprivrednog zemljišta da 
izvrše prijavu poljoprivrednih površina koja ne 
obrađuju, s namjerom davanja takovog zemljišta 
u zakup ili prodaju, a kako bi se izbjegle primjene 
mogućih kazni zbog neobrade poljoprivrednog 
zemljišta.

Nakon ovakovog poziva i pored činjenice 
da se nisu bitno smanjile površine neobrađenih 
poljoprivrednih površina, iskaz interesa za 
davanje u zakup (ili prodaju) predale su svega 
3 osobe za ukupno površinu od 12.700 m2 
zemljišta u 6 pojedinačnih parcela-sve upisane 
u kulturi oranice.

Sukladno proceduri za postupanje sa 
prijavljenim površinama za davanje u zakup, 

SLAB ODAZIV VLASNIKA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 
ZA UKLJUČIVANJE U BURZU , ALI I ZA KORIŠTENJE

KROZ PROGRAM JAVNIH RADOVA U OPĆINI TOKOM 
2011. GODINE ZAPOSLENA 21 OSOBA IZ EVIDENCIJE 

NEZAPOSLENIH OSOBA PRI ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE

Općina je raspisala natječaj za davanje u zakup 
privatnog poljoprivrednog zemljišta 25.ožujka 
2011. godine, te je i poradi razmatranja pristiglih 
ponuda za uzimanje u zakup održana sjednica 
Povjerenstva 04. travnja 2011. na kojem je 
konstatirano da nije pristigla ni jedna ponuda za 
uzimanje u zakup neobrađenog zemljišta.

Dakle, pokušaj posredovanja Općine u 
privođenju poljoprivrednog zemljišta namjeni, 
završio je bez vidljivih pomaka, a postojeći 
načini korištenja poljoprivrednog zemljišta 
na području naše Općine vidljivi su i nimalo 
ohrabrujući za razvoj ove djelatnosti s obzirom 
na iskazani interes kako za davanje tako i za 
uzimanje u zakup.
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KOMUNALNE TEME

Mada smo u „Našim novinama“ broj 26 na koncu 2010. godine , prenijeli 
informaciju dobivenu u društvu „VARKOM“ d.d. Varaždin da je za potrebe 
konačnog dovršenja kanalizacije u Trnovcu rezervirano 11.950.000 kuna, 
dostava odnosno sadržaj Prijedloga razvojnog programa zaštite voda i razvoja 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ovog društva za 2011. godinu, 
a koji su dostavljeni Općinskom vijeću na davanje suglasnosti, neugodno nas je 
iznenadio.

Umjesto obečanih 11.950.000 kuna sredstava iz namjenskih sredstava 
Hrvatskih voda, a koja su osigurana iz ukupno 1.030.000.000,00 kuna za 
kapitalne investicije u području zaštite voda i odvodnje u Republici Hrvatskoj 
za projekte koji imaju građevinske dozvole i za koje su provedeni javni natječaji, 
projektu odvodnje naselja Trnovec kroz plana upravljanja Hrvatskih voda za 
2011. osigurano je financiranje sa svega 1.890.000 kuna.

Nakon svih uvjeravanja kako predstavnika nadležnih Ministarstava, 
Hrvatskih voda i odgovornih osoba u društvu „VARKOM“ d.d. Varaždin, da 
dovršenje kanalizacije u naselju Trnovec zbog već uloženih gotovo 40.000.000 
kuna, zbog zaštite vodocrpilišta Bartolovec kao strateškog izvora pitke vode 
regionalnog vodovoda Varaždin ima i treba dobiti prioritet u financiranju 
dovršenja, ovako predložena raspodjela, te daljnje odlaganje rješavanja pitanja 
sustava odvodnje naselja Trnovec, rezultiralo je nezadovoljstvom članova 
Općinskog vijeća, te je takovo postupanje ocijenjeno krajnje neogovornim kako 
prema ovoj loklanoj vlasti, tako i prema stanovništvu kojem se kontinuirano 
prezentiraju podaci iz kojih kasnije nitko ne stoji, koji ne odgovaraju istini.

U raspravi na sjednici vijeća, vijećnici su nezavisno od različitih političkih 
opcija kojima pripadaju zatražili od strane Uprave društva i Nadzornog odbora 
društva „VARKOM“ da se 

-hitno organizira zajednički sastanak predstavnika Ministar-stva,Hrvatskih 
voda,Varkoma i naše Općine, na kojem bi se razmotrile okolnosti i razlozi 
isključivanja Općine Trnovec Bartolovečki-naselja Trnovec iz sufinanciranja 
ovog projekta u obimu i u prioritetu kako je to u dosadašnjim razgovorima bilo 
Općini prikazano,

-od strane društvo „VARKOM“ d.d. izvrši stručna procjena potrebitih radova 
i troškova vezanih uz završetak izgradnje sustava odvodnje naselja Trnovec, te da 
se kao i prilikom svake druge investicije, sačini i plan financiranja istih sa jasnim 
prioritetima i izvorima financiranja.

Kroz takovu procjenu ,očekuje se i jasno određenje i stručni stav društva 
„VARKOM“ glede prioriteta svih investicija vezanih uz vodoopskrbu i odvodnju 
na području županije s obzirom da je od strane samog društva izneseno da ono 
nije odredilo i predlagalo raspodjelu sredstava iz državnih izvora po projektima 
u Varaždinskoj županiji kako je to Planom upravljanja Hrvatskih voda učinjeno, 
pa se time želi utvrditi tko to rješava pitanja od životnog interesa ovog kraja, a bez 
njegovih stručnih mišljenja 

-od strane društva „VARKOM“ kao nositelja djelatnosti odvodnje na području 
naše Općine,pripremi informacija o planovima razvoja sustava odvodnje na 
preostalom dijelu naše Općine,osobito na području Bartolovca i okolnih mjesta 
koja su smještena gotovo najneposrednije uz izvorište vodocrpilišta Bartolovec.

Pretpostavkom da se u razumnom roku neće organizirati zajednički 
sastanak, te izvršiti priprema traženih podataka, od strane nadležnih tijela 
izražena je odlučna namjera traženja „istine o projektu kanalizacije na području 
Općine Trnovec Bartolovečki“ svim drugim metodama jer je neodrživo da se već 
gotovo 10 godina odlaže rješenje pitanja odvodnje naselja s najvećim utjecajem 
na rezerve pitke vode regije, te se na račun svih tih godina otvaraju sve nove i nove 
potrebe za odvodnjom i za njih se za razliku od Trnovca,uvijek iznađu sredstva i 
motivi izgradnje.

U RAZVOJNOM PROGRAMU SUSTAVA ZA ODVODNJU 
DRUŠTVA „VARKOM“ d.d. VARAŽDIN, TRNOVCU ZA 
KANALIZACIJU U 2011. SAMO 1.890.000 KUNA U 

ODNOSU NA PREDLOŽENIH 11.950.000 KUNA

Koncem ožujka ove godine Općina Trnovec Bartolovečki dobila je 
suglasnost na izrađeni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u državnom vlasništvu, a kojim je uređeno pitanje budućeg korištenja 167 
hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području naše 
Općine.

Kako je nakon svih problema vezanih oko uključivanja u ovaj Program 
poslovnog prijedloga sustava Vindije zbog negativnih reakcija lokalne 
zajednice ovaj sustav odustao od predložene investicije i korištenja dijela 
poljoprivrednog zemljišta na području k.o. Šemovec, a o čemu smo pisali u 
broju na koncu godine , suglasnost je dobivena na buduće korištenje ukupnih 
površina i to tako da je za:

-povrat imovine određeno 69.590 m2
-prodaju   60.030 m2
-davanje u zakup  1.440.351 m2
-ostale potrebe  100.000 m2 (za razvojne potrebe lokalne 

zajednice)
Kako je najveći dio ukupnih površina ovog zemljišta već sada 

u zakupu i to s rokom korištenja do konca 2011. godine, već u prvoj 
polovici ove godine pristupit će se pripremi i raspisu javnog natječaja za 
korištenje zemljišta u skladu s Programom na koji je dobivena suglasnost 
Ministarstva poljoprivrede, ribartsva i ruralnog razvoja kao i sa Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI 
DOBILA SUGLASNOST NA PROGRAM 
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Nakon poduže zimske obustave radova na modernizaciji Varaždinske 
ulice, započela je faza pripreme za asfaltiranja prometnog kolnika i pješačko-
biciklističkih staza u ovom dijelu naselja Trnovec.

Dovršenjem modernizacije ove dionice Varaždinske ulice dovršit će 
se i prometno kvalitetno osposobiti jedna izuzetno frekventna ulica te time 
doprinjeti većoj sigurnosti svih učesnika u prometu.

Uz završne radove Varaždinske ulice u zajednički program modernizacije 
u 2011. godini Županijske uprave za ceste te Općine Trnovec Bartolovečki, 
uključena je i dionica Nove ulice u Trnovcu od Varaždinske do zaključno s 
rekonstrukcijom raskršća iste ulice s Radničkom.

Ova faza modernizacije Nove ulice trebala bi započeti nakon provedbe 
javnog nadmetanja s planiranim rokom dovršenja do jeseni.Prije samih 
radova na modernizaciji ove ulice,izvršit će se postava odnosno izrada 
svih kućnih priključaka za kanalizaciju te prema potrebi i drugih priključaka 
(voda,plin) kako bi se izbjegla naknada prekapanja obnovljene prometnice.

PRIVODI SE KRAJU UREĐENJE 
VARAŽDINSKE ULICE U TRNOVCU-U 

PRIPREMI MODERNIZACIJA NOVE ULICE
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S nastupom povoljnih vremenskih uvjeta, započeli su radovi na 
rekonstrukciji niskonaponske elektro mreže i javne rasvjete u Radničkoj ulici 
u Trnovcu.

Radi se o dijelu naselja Trnovec gdje su zbog starih dotrajalih 
niskonaponskih vodova kućanstva imala izuzetno mnogo primjedbi na 
kvalitetu snabdijevanja električnom energijom. 

Očekuje se da će ovom rekonstrukcijom biti poboljšano stanje 
snabdijevanja stanovništva električnom energijom, kao i osigurana 
kvalitetnija javna rasvjeta.

Rekonstrukcija se izvodi zajedničkim financiranjem HEP-Elektra 
Varaždin koja financira rekonstrukciju niskonaponske mreže, te naše Općine 
koja finacira rekonstrukciju javne rasvjete.

Uz radove u Radničkoj ulici, poradi privremenog rješenja javne rasvjete 
do modernizacije ceste, u toku su i radovi na postavi javne rasvjete na Malim 
ledinama-uz cestu prema Zbelavi u građevinskom području naselja.

U TOKU REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKE 
MREŽE I JAVNE RASVJETE

Vezano na loše stanje kanalske mreže koja služi potrebama oborinske 
odvodnje u naselju Trnovec, svake godine Općina u program održavanja 
Hrvatskih voda predlaže čišćenje najznačajnijih odvodnih kanala u Trnovcu, 
a među koje spada kanal koji se proteže od Bartolovečke ulice iza Sportskog 
centra „Trnje“ prema Zbelu, te kanal koji se proteže od kraja Radničke ulice, 
između ulice Ivana Cankara i Mažuranićeve sve do potoka Zbela.

Radi se o kanalima koji do sada više od 20 godina nisu bili održavani i vrlo 
su negativno djelovali na funkcioniranja oborinske odvodnje naselja, osobito 
za obilatijih kiša, te su i stanovnici tih dijelova naselja opravdano protestirali 
protiv takovog nemarnog odnosa spram održavanja ove infrastrukture 
osobito što se realizacija projekta izgradnje kanalizacije odvija izuzetno sporo.

Konačno, prema primljenim informacijama u ovoj godini u plan 
održavanja odvodnih kanala uvrštene su u ovoj godini spomenuta dva kanala, 
te se negdje s početkom u svibnju mjesecu očekuje početak radova.

ODVODNI KANALI U TRNOVCU U PLANU 
ODRŽAVANJA HRVATSKIH VODA U 2011.

Angažiranjem zaposlenih stanovnika naše Općine u programu javnih 
radova, uz stručnu pomoć osoba zaduženih za hortikulturno uređenje na 
groblju u Šemovcu izvršena je sadnja zelenila uz novoformirana grobna 
polja, čime je ovaj dio groblja pripremljen za korištenje s obzirom da na 
straom dijelu više gotovo ni nema mjesta za nove ukope.

Na groblju u Bartolovcu, također uz rad osoba uključenih u javne 
radove izvode se radovi na unutrašenjme i vanjskom uređenju grobne 
kuće, kao i radovi na uređenju staza i okoliša grobova.

NASTAVAK UREĐENJA GROBLJA

Na području naše Općine u ožujku 2009. godine osnovano je Vijeće 
za prevenciju kriminaliteta s glavnim ciljem-podizanja stupnja sigurnosti 
i samozaštite građana od kriminalnih i drugih asocijalnih ponašanja.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta kao i udrugim jedinicama lokalne 
samouprave i u našoj Općini su partnerska tijela lokalne zajednice čiji je 
cilj povećanje sigurnosti kroz preventivne aktivnosti, prevenciju štetenih 
ponašanja te podizanja ukupne kvalitete života zajedničkim i kordiniranim 
radom cijele zajednice.

Članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta naše općine su predstavnici 
lokalne samouprave,ustanova i udruga građana koji se redovito sastaju 
kako bi se razmotrilo stanje sigurnosti i predložile određene aktivnosti za 
poboljšanje stanja sigurnosti.

KAKO POVEĆATI SIGURNOST I 
SAMOZAŠTITU OD RAZLIČITIH OBLIKA 

KRIMINALITETA

U našoj Općini Odlukom Općinskog vijeća članovi ovog Vijeća 
su:Stjepan Hren-načelnik općine kao predsjednik,Darko Blaži,načelnik 
Policijske postaje Varaždin kao zamjenik predsjednika, te članovi:Milan 
Magdalenić-predstavnik Općine,Josip Kalčić-predstavnik Općine,Dr 
Vesna Oskoruš-predstavnica zdravstva,Josip Hadrović i Petar Golub-
predstavnici vjerske zajednice,Radmila Sačić i Branka Kremenić-
predstavnice osnovnog obrazovanja,Vladimir Kečkan-predstavnika 
udruga,Martin Balog-predstavnik Vijeća mladih,Tihomir Marčec,Vlado 
Sever i Josip Važanić kao predstavnici mjesne samouprave , te 
predstavnik Centra socijalne skrbi-Varaždin.

Na ovogodišnjoj prvoj sjednici Vijeća u 2011. godini, Vijeće je 
zaključilo da je stanje sigurnosti u našoj općini zadovoljavajuće, ali 
da postoje i mogućnosti poboljšanja, prvenstveno primjerenijom 
samozaštitom od strane građana, u određenim situacijama.U svezi istog, 
kao dodatak ovom listu nalazi se prevencijski letak s korisnim savjetima 
građanima što se sve može poduzeti radi sprečavanja pojedinih kaznenih 
djela.

Nadamo se da je ova aktivnost Vijeća za prevenciju kriminaliteta naše 
Općine još jedan mali korak na sprječavanju svih oblika kriminaliteta, te 
zaštite imovine,kako javne tako i privatne.
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Poštovani mještani, stanovnici Općine Trnovec Bartolovečki
Općinsko vijeće Općine TRNOVEC BARTOLOVEČKI na svečanoj 

Sjednici općinskog Vijeća proslavit će 18. godina od formiranja i 
početka djelovanja naše Općine. 

S povijesne perspektive to i nije neko veliko razdoblje, 
civilizacije su nastajale i nestajale, trajale tisućama godina. Sve su 
one imale neki oblik upravljanja i funkcioniranja. Naša država nastala 
je na temeljima Domovinskog rata. Stvaranjem države trebalo je 
izvršiti i njeno unutarnje uređenje, organizacijom lokalnih zajednica 
koje će biti pristupačne i moći će pratiti potrebe pojedinaca i društva 
u njenom razvoju, djelovanju i afirmaciji.

Na tragu ovih potreba formirane su općine kao najneposredniji 
oblik organizacije, najbliži pojedincu, obitelji, poduzetniku, protkana 
realizcijom prozvodnih, kulturnih, socijalnih, sportskih i svih drugih 
potreba (koje i danas kroz proračun i programe realiziramo na 
našem području).

Tako je počelo.
Nastala je Općina TRNOVEC BARTOLOVEČKI. S dobrim 

potencijalom ali trebalo je uložiti puno truda i napora da skup mjesnih 
zajednica postane organizirana cjelina sposobna upravljati svojim 
resursima, uspješno se razvijati i napredovati u svim segmentima i 
područjima za koje je zadužena. 

Taj trud se isplatio. Mi danas živimo u zajednici koja je 
respektirana od svih relevantnih čimbenika. Dokaz tomu je povećnje 
broja stanovnika, puno afirmiranih gospodarstvenika, priznatih 
intelektualaca i stručnjaka koji su izabrali ovaj životni prostor za 
daljnji rad i život sa svojim obiteljima.

Stvorene su i gospodarske perspektive, koje će, sigurni smo, 
poslije ove krize doći do punog izražaja. 

I zato poštovani mještani, iako nije okrugli jubilej ipak mislim da 
je ovaj period i ova prilika da se podvlačeći crta svakako konstatira, 
da iako postoje mnogi problemi koje još treba rješavati, možemo 
reći da je puno, puno više pozitivnih nego negativnih strana 
funkcioniranja ove naše društvene zajednice – naše Općine.

Koristim priliku da se ovim putem zahvalim svima koji su na 
bilo koji način doprinjeli nastanku i razvoju naše zajednice, svima 
koji su do sada obanšali odgovorne funkcije u vođenju i nesebično 
pomagali, svim bivšim načelnicima, a posebnosa dašnjem 
Načelniku gosp. Stjepanu Hrenu, za požrtvovni i stručni odnos 
prema radu i ljudima s kojima surađuje i za izrazito pozitivni odnos 
prema svim stanovinicima i mještanima naše Općine. 

Zahvaljujem se svim predsjednicima Vijeća i članovima 
općinskih vijeća u svim dosadašnjim sazvima, zamjenicima 
načelnika, članovima savjeta i bivših poglavarstava, predsjednicima 
sadašnjih i bivših mjesnih odbora, i njihovim članovima i svima vama 
mještani naše Općine koji ste svojim aktivnostima i podrškom uvijek 
pomagali i pružali podršku.

U IME VIJEČNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRNOVEC 
BARTOLOVEČKI I U SVOJE OSOBNO IME SVIMA VAMA ŽITELJI 
I MJEŠTANI OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI ŽELIM SRETAN 
USKRS I MIRNE I BLAGOSOVLJENE SVETE DANA NAŠE VJERE, 
DA VAS OBASJAJU OBITELJSKOM I SREĆOM U SVAKOM OBLIKU I 
ČESTITAM DAN OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI.

  PREDSJENIK VIJEĆA
OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI 

 TIHOMIR MARČEC, mag. polit.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI – 
18. GODINA POSTOJANJA Vođeni idejom da u ovoj dugoj i hladnoj zimi pokušamo na neki način 

zainteresirati i okupiti ljude cijele Općine i pokrenuti ih u nekoj aktivnosti a 
koja bi bila primjerena ovom vremenu i ne bi iziskivala znatna materijalna 
i novčana sredstva, nametnuo se zaključak. Organizirati „Mačkaradu“. I 
tako već drugu godinu.

Uz podršku i odobrenje Načelnika sazvali smo sastanak. Pozvali 
smo predsjednike svih mjesnih odbora, udruge žena, KUD „Mak“, 
predstavnike Vatrogasne zajednice, udruge umirovljenika, udruge 
poljoprivrednika. Sastajali smo se dva-tri puta i dogovorili.

Okupili smo se u određeno vrijeme i sve pripremili. Načelnik malo 
nevoljko ali ipak predao je ključeve Općinske vlasti princu Mačkarade. 

„MAČKARADA”

Slijedile su razne optužbe za sve ono što nas je snašlo u zadnje 
vrijeme i spremno smo svi za sve nedače za to optužili „Mačkara krivca“.

Nakon „procesa“ kolona maskiranih mještana krenula je dogo-
vorenom rutom. Na ukrašenim i maskiranim vozilima došlo se do 
Bartolovca, pa zatim Žabnika, Štefanca, Šemovca i Zamlake.

Tamburaši KUD „Mak“ pratili su je cijelim putem. 
Nakon što je prošla cijelu Općinu kolona se vratila u Trnovec. Tu je 

imala još jednu veliku zadaću. Trebalo je osuditi i sapaliti krivca. Kao što 
vidite na slici to je vrlo efikasno i brzo učinjeno.

Želim zahvaliti Načelniku što je prepoznao našu pozitivnu namjeru 
i podržao nas. Zahvaljuem svim predsjednicima i članovima mjesnih 
odbora koji su nesebično pomogli u organizaciji iste.

Zahvaljujemo udrugama žena na sjajnoj organizaciji samog 
programa i vođenju istog. Isto tako zahvaljujemo Vatrogasnoj zajednici 
Opcine Trnovec Bartolovecki kao i svim DVD-ima koji su se iskazali u 
organizaciji ali i u samoj maskiranoj povorci, a najviše zahvaljujem samim 
mještanima koji su i samim izlaskom na dvorišta a neki i sudjelovanjem u 
maskiranoj povorci opravdali ovu našu inicijativu.

Predsjednik vijeća Općine Trnovec Barolovečki
Tihomir Marčec, mag. polit.
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MJESNI ODBOR TRNOVEC I
Gospodo građani područja VMO Trnovec I, na aktivnosti od našeg 

zadnjeg oglašavanja neću se puno osvrtati, jer su aktivnosti bile u skladu 
sa financijskim mogućnostima, nego ću se više osvrnuti na ono što će se 
događati u narednom razdoblju.    

Moramo sa osobitim zadovoljstvom istaknuti da su i ove godine 
osigurani Javni radovi, a preko njih je riješeno uređenje zelenih površina, kao 
i košnja istih i na našem području.

Napomenuti ću i to da se za Novu i Radničku ulicu radi projektna 
dokumentacija, kao podloga za uređenje istih, a što se financira putem ŽUC-a 
/ Županijske uprave za ceste, jer pripadaju pod njihovu nadležnost/.

U toku je i rekonstrukcija niskonaponske mreže u Radničkoj ulici, što će 
uvelike poboljšati kvalitetu napajanja kućanstva, jer je bilo dosta primjedbi na 
kvalitetnu isporuku el. energije na tom području, a ujedno i kao priprema za 
rekonstrukciju navedene ulice.

Ovih dana bi konačno trebalo završiti rekonstrukciju i uređene 
Varaždinske ulice, što je po našem mišljenju malo predugo trajalo, pa su 
građani navedene ulice sa razlogom bili nezadovoljni, ali i tu se nije ništa 
moglo učiniti da se radovi ubrzaju, jer je i ta ulica u nadležnosti održavanja 
ŽUC-a.

U sklopu uređenja Varaždinske ulice potrebno je urediti i okoliš oko 
kapelice Majke Božje Snježne, a što se isto tako sada i radi.

Očekujemo i rješenja za čišćenje i sanaciju kanala za odvodnju 
oborinskih voda, kako nebi nespremni dočekali ljetna olujna nevremena, 
kao i jesenske kiše sa puno oborina, a koje poplavljuju stambene prostore 
u kućama.

Proslavu Dana Mjesnog odbora, kao i sve aktivnosti koje se tada i zbivaju 
biti će u skladu sa mogućnostima, a što ćemo definirati ovih dana. Također 
ovim putem pozivam sve udruge, bilo sportske ili kulturno-zabavne koje su 
zainteresirane za održavanje zabave na dan proštenja da se jave u Mjesni 
odbor kako bi na vrijeme počeli sa pripremama za kvalitetno izvođenje iste.

Tokom mjeseca svibnja članovi VMO zajedno sa udrugama planiraju 
urediti dječja igrališta na našem području, kako bi djeca imala što bolje i 
kvalitetnije uvjete uvjete za provođenje svojeg slobodnog vremena.

Sa vjerom i željom da se u svima nama dogodi uskrsnuće Krista, želim 
svim građanima na području VMO Trnovec I, kao i svim građanima Općine 
Trnovec Bartolovečki, Sretan i blagoslovljen Uskrs.

Predsjednik VMO Trnovec I: Petar Mišak

Poštovani mještani, žitelji Mjesnog odbora Trnovec II, u ovom 
kratkom osvrtu želim vas upoznati s aktivnostima koje su u tijeku 
ali isto tako ukratko naznačiti na ćemu ćemo staviti težište u našem 
daljnjem radu i koji su nam planovi za buduće razdoblje.

U proteklom razdoblju sudjelovali smo u planiranju i pripremi 
nove sezone košnje i uređenja naših zelenih površina, tako da smo u 
suradnji s Načelnikom kao nositeljem ovih aktivnosti utvrdili poslove i 
zadaće koje će se izvršavati na našem području.

Uređivanje zelenih površina je prioritet a briga da naše naselje 
izgleda uredno i čisto temeljna zadaća. U sklopu tih aktivnosti 
planiramo pregledati sva dječja igrala, servisirati i popraviti ih. 
Planiramo postaviti i koševe za smeće na zelene površine i tako 
vam omogučiti da čuvate svoj okoliš, te postaviti veliki kontejner i 
organizirati pražnjenje i odvoz iz svih zelenih i parkovnih površina. 

U sklopu mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba iz 
zavoda za zapošljavanje iskorištena je mogućnost i angažirani su 
nezaposleni mještani na ovim aktivnostima uz minimalne troškove i 
opterečenja po naš proračun, a da istovremeno pomognemo ljudima 
u rješavanju njihove pa makar i privremene egzistencije.

Od važnijih investicija ove se godine planira uređenje parkovne 
površine na „Malim ledinama“, gdje smo izradili idejni projekt 
horitikulturnog uređenja a u narednom periodu uredit će se stazice i 
postaviti druga parkovna pomagala kako bi taj dio zaokružili kao jednu 
cjelinu, ukoliko će nam ogrničene financijske mogućnosti to dozvoliti, 
ali nećemo odustati dok taj planirani cilj ne ostvarimo. 

Inicirat ćemo i daljnje uređenje okoliša potoka Zbela, koji je 
nažalost narušen neadekvatnim i parcijalnim uređenjima a kontolirat 
će se čistoća i mogućnost zagađivanja istog od strane pojedinaca 
koji ga neadekvatno koriste bez znanja i dozvole mjesnih ili općinskih 
vlasti.

Ovim putem koristim priliku da pozovem sve vlasnike 
poljoprivrednih površina da svoje površine urede i privedu svrsi, jer 
na taj način pomažu ne samo gospodarski, već sudjeluju i u zaštiti 
svih onih koji se bore s raznim alergijama i drugim bolestima koje 
uzrokuje pelud korova i biljaka, posebno ambrozije. U narednom 
periodu planiramo organizirati akciju poticanja čišćenja zelenih i 
poljoprivrednih površina od agresivnih i štetnih korova.

Završena je sanacija putnih križeva i njhovih okoliša a nedavno je 
izvršeno posvečenje istih od strane našeg župnika Josipa Hadroviča, 
na čemu mu ovom prilikom iskreno zahvaljujemo.

U daljnjem radu usredotočit ćemo se na zaštitu okoliša s 
naglaskom na sanaciju divljih deponija kojih je na našem području 
sve više i dnevno nastaju od strane neodgovornih građana, iskreno 
vjerujemo ne iz naše Općine, koji svojim aktivnostima odlaganja 
građevniskog otpada i drugih opasnih tvari zagađuju okoliš i dodatno 
stvaraju troškove našoj zajednici.

Obzirom na ograničeni prostor, ne možemo detaljnije prezentirati 
i prenjeti vam sve naše aktivnosti i planove kojih ima mnogo, te za 
kraj koristim priliku za svim viječnicima Mjesnog odbora, Načelniku 
i djelatnicima općine i svima vama mještani i žitelji našeg Mjesnog 
odbora zaželim sretne i blagoslovljene blagdane Uskrsa, da ih 
provedete u mirui veselju, pravednosti i moralnosti te da vam poželim 
puno uspjeha u daljenjem djelovanju za dobrobit našeg mjesta. 

Vaš Predsjednik Vijeca
 Mjesnog odboraTrnovec II,

 Tihomir Marčec, mag. polit.

MJESNI ODBOR TRNOVEC II

AKTIVNOSTI I PLANOVI

I ove godine realizirali smo projekt Nagrađivanje inovativnosti. Već 
treću godinu za redom prvo mjesto osvojio je tim „Trčeki“ iz OŠ Šemovec 
sa projektom „Facebook – koristi i(ili) šteta“. Drugo mjesto zauzeo je tim 
„Ritam vulkana“ iz OŠ Trnovec sa projektom „Vulkanska lava“, dok je 
treće mjesto pripalo timu „Glazbenici“ iz OŠ Trnovec sa projektom „Lost 
universe“. Nagrada svim sudionicima je bio, već sada tradicionalan, izlet 
i Cinestar u Zagreb, dok su najbolja tri tima dobili i darovne kartice Hypo 
banke.

Ovim putem se zahvaljujemo svim sponzorima/donatorima koji su 
se odlučili na sudjelovanje u ovom projektu. Isto tako se zahvaljujemo 
svima koji su na bilo koji način doprinjeli realizaciji ovog projekta, te 
učenicima na njihovoj aktivnosti i maštovitosti. Nadamo se istom odazivu 
i dogodine.

U narednom periodu namjera nam je organizirati školu plesa, 
tečaj sviranja gitare te instrukcije. Svi oni koje zanimaju detalji i/ili su 
zainteresirani za sudjelovanje u navedenim aktivnosti na bilo koji način 
neka nas kontaktiraju na našim facebook stranicama, stanicama udruge 
www.vijece-mladih.hr ili na broj telefona 098/1841224. 

Za kraj želimo svim žiteljima naše Općine sretne i blagoslovljene 
predstojeće Uskršnje blagdane.

VIJEĆE MLADIH OPĆINE 
TRNOVEC BARTOLOVEČKI



NAŠE NOVINE10

BRIGA ZA NAJMLAĐE

Poradi osiguranja dodatnih kapaciteta za prihvat djece predškolske 
dobi na području naše Općine s početkom travnja započeli su radovi na 
I fazi proširenja postojećeg objekta dječjeg vrtića u Trnovcu za prihvat 
30-tak korisnika.

Radove je kao Ugovornu obvezu u povjerenom obavljanju 
predškolskog odgoja na području naše Općine ugovorila i financira je 
Ustanova Dječjeg vrtića „Zeko“, a završetak radova planiran je do kraja 
srpnja mjeseca ove godine, kako bi se s višim standardom osigurao 
boravak djece u predstojećoj obrazovnoj godini.

Uz započeto proširenje, ovisno o povećanim potrebama, ista 
Ustanova ima ugovornu obvezu kroz II fazu investiranja dodatno 
povećati kapacitete za još daljnjih 30-tak novih mjesta, a koja će se 
realizirati kada za takovom potrebom nastupe potrebe.

ZAPOČELA DOGRADNJA VRTIĆA U TRNOVCU

Dječji vrtić Zeko u Trnovcu trenutno pohađa 129 mališana u 
redovnom programu te 60-ak u skraćenom, tzv. mini-programu. 
S obzirom na nužnost proširenja vrtićkog prostora, sakupljena je 
sva potrebna dokumentacija te je 04.04.2011. počela nadogradnja 
vrtićkog objekta, a sve u svrhu još kvalitetnijeg provođenja pedagoškog 
rada s predškolskom djecom. 

Završetak radova se predviđa 30.07. 2011.

Naši se mališani uz proljetne aktivnosti pripremaju i za Uskrs, pa 
bojamo jaja, izrađujemo zečeve i piliće te ostale ukrase kako bi uljepšali 
predstojeći blagdan. Uz Uskrsnu radionicu i nastup na Danima općine 
Trnovec Bartolovečki, pripremamo se i za manifestaciju „Dani Europe“ 
koja će se održati u svibnju. 

Završetkom ove vrtićke godine u školu ćemo otpratiti 50-ak 
predškolaca koji će ujedno završiti  i program engleskog jezika.

DJEČJI VRTIĆ ZEKO
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ŠKOLSTVO

U našoj se školi, kao i uvijek, radi punom parom. 
U tijeku su upisi učenika u 1. razred. Prema podacima iz Državnog 

ureda te Župnog ureda na upisnom području OŠ Trnovec ove godine je 
61 školski obveznik. Odgovaraju li podaci stvarnom stanju na terenu znat 
ćemo tek nakon provedenog testiranja i obavljenih liječničkih pregleda 
budućih prvoškolaca. Realno je očekivati u jesen 3 razredna odjela 1. 
razreda.

Broj osnovnoškolaca u Trnovcu povećava se svake godine, ne 
značajno, ali ipak povećava. Vrlo brzo, u narednih 5-6 godina, svaki će 

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC

NASTAVA, IZGRADNJA NOVIH PROSTORA
UPISI, JEDNOSMJENSKA 

IZ SPOMENICE DRŽAVNE OSNOVNE 
ŠKOLE U TRNOVCU

• Prva školska godina na ovoj školi otpočela je danom 25. 
10. 1929. godine. Popis školskih sposobnjaka za tu godinu obavio 
je bartolovečkiučitelj Petar Grah, dne 30. juna 1929.godine sa ovim 
rezultatom: muški: 135, ženski: 117, ukupno:252.

• U noći od 30. travnja na 1. svibnja obavljen je popis pučanstva 
uTrnovcu. Pučanstvo je popisivao upravitelj škole Potočnik Juraj 
i bivši općinski blagajnik Skupnjak Franjo. Prema popisu na dan 1. 
travnja 1931. u Trnovcu je bilo 351 domaćinstvo u 286 kuća sa 
1896 duša.

• Školska godina 1931/32 započela je u privatnoj kući seljaka 
Hasneka, jer su se, samo dvije godine nakon izgradnje, glavne grede 
na stropu školskih soba opasno uvinule, a neke i popucale te se 
obustavila školska obuka u zgradi . Školske sobe na prvom katu su 
postale opasne po život i to sve zato jer se je štedilo nekoliko tisuća 
dinara koje bi zaslužio poduzetnik, pa se radilo bez poduzetnika, na 
vlastitu štetu.

• 1934. godine došla je škola konačno u potpuni posjed malog 
školskogkino aparata sa priličnim brojem pomičnih i šaljivih filmova 
pa su se naročito u zimskim mjesecima održavalekino predstave.

• 1935/36. Prvi puta ove školske godine, od svih školskih 
obvezanika rođenih 1928. godine, njih 75,nije mogao biti primljenu 
1. razred ni jedan učenik, poradi tjesnoćeškolskih prostorija. Što 
dalje, situacija će biti sve kritičnija tako da će kroz koju godinu 1. 
razred polaziti djeca stara 10 pa i 11 godina. Razlog je tome što se iz 
Trnovcaporadi blizine grada (tvornice) nitko ne raseljuje.

• 28. 05. 1936. Preuzvišeni gospodin,dr Alojzije Stepinac nad-
biskup,posjetio je ovu školu i selo Trnovec. Tom zgodom predana mu 
je spomenica sela Trnovca u ime zahvale, jer je to prvi puta od najstarijih 
vremena da je noga jednog tako visokog crkvenog dostojanstvenika 
stupila na trnovečko tlo. Spomenicu je izradio upravitelj škole. 
Nadbiskup je najprije prisustvovao ispitu iz vjeronauka i tom zgodom 
dao spomen potpis na stranicu ove spomenice.

• (Prigodom dijeljenja Svete potvrde u Bartolovcu 22.10. 1945. 
godine,kardinal Stepinac je ponovo posjetio našu školu i stavio svoj 
potpis na stranicu spomenice. U to je vrijeme već bila formirana nova 
država, Demokratska Federativna Jugoslavija na čelu s maršalom 
Josipom Brozom Titom.)

JESTE LI ZNALI...

razred imati po tri paralelna odjela pa će tako OŠ Trnovec izrasti u školu 
sa 24 razredna odjela (sada ih imamo 19) i njih će zadržati jedan dulji 
vremenski period. Procjena je temeljena na broju rođene djece unatrag 
10 godina. Interesantan je podatak da je 2010. godine ( recesija je uzela 
svoj danak) rođeno 20 djece manje negoli prethodne, za čitav jedan 
razredni odjel. Nadamo se da se takav trend neće nastaviti ubuduće.

Iako zapravo već ulazimo u finiš školske godine, puni smo 
entuzijazma - ponovo u jednoj smjeni. Novoizgrađene učionice su 
lijepe, svijetle, prostrane, multimedijalne. Imamo topli prolaz u dvoranu 
i dodatne dvije velike svlačionice s tuševima (istina, čekali smo na njih 
nevjerojatnih 20 godina).

Budući da je izgradnjom spomenutih učionica tek riješen deficit 
prostora iz prošlosti, lijepa je vijest da je Županija osigurala sredstva za 
2. etapu projekta prenamjene dvorane – završetak kuhinje i blagovaonice 
te uvrstila u projekt sasvim novu etapu, a to je izgradnja učionica na katu 
dvorane – prostori za sadašnjost i budućnost. Ovog trena pri kraju je 
izrada projektne dokumentacije kata koji će imati 4 učionice za potrebe 
razredne nastave, 1 veliki kabinet i sanitarni čvor. U tom će dijelu biti još 
jedna informatička učionica za učenike 1.- 4. razreda.

Svakog proljeća, čim se otvori sezona vanjskih radova, izrazitu 
pažnju posvećujemo uređenju školskog okoliša. Ipak smo mi EKO-
ŠKOLA. I ove godine opsežnoj akciji uređenja i ozelenjavanja zdušno 
su prionuli djelatnici i učenici. Obnovljene su korpe na panjevima (40), 
u njih posađeno novo cvijeće, uređena cvjetna gredica u dvorištu, 
promijenjena drvena ogradica oko panja, ofarbane betonske žardinjere, 
dosađenoukrasno grmlje u atriju i drvored bagrema pred školom, 
stavljene tegle s cvijećem na prozore... Iako se u prostorima škole 
i školskog dvorišta još od 2007. godine neprekidno nešto gradi, naša 
upornost u oplemenjivanju tog prostora nema granica.U lijepom okolišu 
bolje se osjećamo, a i jedan djelić naše Općine učinili smo ljepšim.

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim žiteljima Općine!

Ravnateljica OŠ Trnovec
Radmila Sačić
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OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC

TABELARNI PRIKAZ NAŠIH USPJEHA NA NATJECANJIMA 2011.

područje županijsko
 natjecanje

osvojeno 
mjesto

mentor međužupanijsko
natjecanje

osvojeno
mjesto

državno
natjecanje

LiDraNo 7.r Vilim Butek
6.r Lukrecija Prnjić

Božena Bajić
Nevenka Zorko

- -
Lukrecija 
Prnjić

Hrvatski 7.r  Vilim Butek
7.r  Helena Hrman
8.r Magdalena Skupnjak

Božena  Bajić

Nevenka  Zorko

- - -

Matematika 4.r    Emil Butek
         Lovro Golubić
        Anica Novosel
5.r   Elena Mikulić
        Elena Tuđan
        Helena Jerešić
        Martina Hrman
6.r   Luka Jerešić
7.r   Vilim Butek
8.r   Ivan Nikolić

4.

9.
5.

Ružica Herceg
Marina Marin

LJubica Matić

DraženkaMagić

Emil Butek

 
               -

- -

Fizika 8.r   Ivan Nikolić 2. Ljubica Matić - - Ivan Nikolić
Informatika 7.r  Tomislav Vugrinec MiljenkoBožak

Povijest 8.r Ivan Nikolić Marko Godinić

Vjeronaučna
olimpijada

5.r  Domagoj Obadić
 7.r  Monika Domiter
 7.r  David Cesar
8.r  Tena Jagačić

2. LjiljanaMišak
Domagoj Obadić
Monika Domiter
David Cesar
Tena Jagačić

3. -

Mladi
tehničari

7.r Dominik Hrman
5.r  Domagoj Obadić
6.r Anita Medvedec
7.r Filip Meštrić
7.r Patricija Jerešić
7.r Sani Buhin
7.rTomislav Vugrinec

1.
2.
3.

5.

Domin Jurišić

- - Dominik 
Hrman

Eko kviz 5.r  Lovro Težački
6.r  SwenVugrinec
7.r  Marin Tuđan
 8.r Ivan Nikolić

3. Štefanija
Jurašković

- - -

Sredina je travnja i prema Vremeniku natjecanja do sada su održana 
sva školska, gotovo sva županijska (osim Glazbene smotre i natjecanja 
Sigurno u prometu), međužupanijska pa čak i neka državna natjecanja. 
Naši su se učenici natjecali u 16 različitih područja na školskoj razini, a 
ostvarili su plasman na 11 županijskih natjecanja, 2 međužupanijska i 
3 državna što je nastavak niza dosadašnjih uspjeha.Vrijedi istaknuti 3. 
mjesto  ekipe na Međužupanijskoj vjeronaučnoj olimpijadi (2. mjesto na 
Županijskoj -  mentor Ljiljana Mišak)kao i učenika Ivana Nikolića koji se 
plasirao na 4 županijskanatjecanja (povijest- 7. mjesto, matematika - 5. 
mjesto, eko kviz – 3. mjesto, fizika - 2. mjesto). Osim županijskih, Ivan 
se plasirao na2 natjecanja državnog ranga;  fizika i festival matematike.  
Na državni festival matematike pozvan je i Vilim Butek koji se plasirao 
na 3 županijska natjecanja. Drugu godinu za redom na državnu smotru 
LiDraNo proslijeđen je rad Lukrecije Prnjić, mentor Nevenka Zorko). Na 
županijskom natjecanju iz tehničke kulture sjajan uspjeh postigli su: 
Dominik Hrman-1. mjesto,Domagoj Obadić -2.mjesto, Anita Medvedec- 
3. mjesto.  Njihov je mentor učitelj Domin Jurišić. 

NATJECANJA UČENIKA  U ŠK.GOD. 2010./11.
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ŠKOLSTVO

Nakon povratka sa zimskih školskih praznika u Republici Hrvatskoj su 
započeli Susreti, smotre i natjecanja u 2011. godini.

Učitelji i učenici naše Škole su se od početka nastave pripremali za 
sudjelovanje na tim natjecanjima. Uvjet za sudjelovanje je odlično poznavanje 
školskog gradiva ali i više znanja od propisanog programa. Veoma veseli 
činjenica da su svoje sudjelovanje prijavili učitelji svih nastavnih predmeta 
i mnogo je učenika dobrovoljno primilo dodatne obveze u pripremanju za 
natjecanja. Natjecanja se odvijaju na tri razine : školska, županijska i državna.

Plasman naših učenika je bio na sve tri razine.
 Na županijskoj razini najbolji rezultat je postigao Filip Milošević učenik 

8. razreda u geografiji osvojivši prvo mjesto a Luka Magdalenić iz 7. razreda 
drugo mjesto u županiji. U geografiji su osvojena još peto, sedmo i osmo 
mjesto. Uz marljivi rad učenika za ova izvanredna postignuća zaslužna je naša 
profesorica geografije Maja Maček. Već treću godinu za redom ona će sa 
svojim učenikom Filipom sudjelovati na državnom natjecanju iz geografije.

Veliki uspjeh na županijskoj razini postigli smo i u njemačkom jeziku 
osvojivši prvo i drugo mjesto. Grgić Anto 1. mjesto a Cvrtnjak Tomislav 2. 
mjesto. Njihova mentorica je profesorica Dijana Božak.

U sportu na županijskom natjecanju u atletici osvojeno: 
                         1. mjesto na 1000 m Anto Grgić
                         1. mjesto skok u vis Dario Novak
Djevojčice su u stolnom tenisu zauzele drugo mjesto.
Učiteljica glazbene kulture Nikolina Benko sudjelovat će sa ženskim 

zborom 20. travnja na Glazbenim svečanostima mladeži Varaždinske 
županije.

Na državnom natjecanju iz matematike sudjelovao je Jurica Genc 
učenik 7. razreda sa svojom mentoricom diplomiranom učiteljicom Lucijom 
Vrbanec Topolnjak. Imenovana učiteljica radi na promociji matematike 
pa je organizirala i međunarodno natjecanje pod nazivom „Klokan“ kao 
vannastavnu aktivnost. Interes je bio velik jer se za natjecanje prijavilo 39 
učenika od 2. do 8. razreda. Kroz ovakav rad matematika više nije nemogući 
predmet.

Treći nastavni predmet kojim ćemo sudjelovati na državnom natjecanju 
je informatika. Na natjecanje odlazi učenik 5. razreda Benjanim Ikanović sa 
svojom mentoricom diplomiranom informatičarkom Dubravkom Jug.

Osim državne razine provjeravanja znanja, našu smo školu prijavili i za 
vrjednovanje obrazovnih postignuća na Europskoj i međunarodnoj razini.

1. Učenici 8. razreda naše škole su sudjelovali u testiranju jezičnih 
kompetencija iz stranog jezika koje se provodi u okviru međunarodnog 
europskog projekta ESLC kao podrška razvoju nastave stranih jezika u 
osnovnim školama diljem Europe. Testiranje je održano 3. ožujka ove godine.

2. Međunarodno istraživanje o učeničkim postignućima u području 
čitanja, matematike i prirode i društva pod nazivima PIRLS 2011. i TIMS 
provesti će se sa učenicima 4. b razreda 3. i 4. svibnja ove godine. Osnovni cilj 

MARLJIVI RAD I POSTIGNUĆA UČITELJA I UČENKA OSNOVNE ŠKOLE 
ŠEMOVEC U DRUGOM POLUGODIŠTU OVE ŠKOLSKE GODINE 

ovog uključivanja u projekte je poboljšanje poučavanja i učenja u navedenim 
nastavnim predmetima. Istraživanja se provode uz odobrenje Vlade 
Republike Hrvatske i uz podršku Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske.

Zanimljivosti u poučavanju i stjecanju kompetencija svakako doprinosi 
i izvođenje terenske i van učioničke nastave. Učenici 8. razreda su 25. ožujka 
posjetili mnogo zanimljivih destinacija u Ludbregu, Koprivnici i Đurđevcu. 
Slušali su predavanja o izvorima energije, razgledali kulturne spomenike, 
muzej grada Koprivnice, upoznali rad tvornice Podravka, razgledali galeriju 
slika i posjetili Đurđevačke peske.

U narednim mjesecima na sličan način i drugi razredni odjeli apsolvirat 
će dio svog nastavno gradiva.

Najveća su očekivanja za odlazak u primorski kraj na mali maturalac 
učenika sedmih razreda.

Osim obveznog gradiva pažnju posvećujemo i tradicijskim običajima 
pa je i ove godine bilo zabavno za vrijeme maskenbala. Maske su bile zaista 
maštovite i svi smo proveli veselo prijepodne a na kraju se svi osladili 
krafnama.

Pred Uskrsne blagdane imati ćemo priredbu a gostovat će dječji zbor 
„Štigleci“.

Marljivost i predanost radu, kao i stalna briga za kvalitetu rada i odgojno 
obrazovna postignuća naša je osnovna briga i stremljenje.

Kao izuzetno uspješnog učenika po svojim postignućima naša škola 
je za nagradu povodom Dana općine predložila Juricu Genca učenika 7. raz.

Veoma je pristojan i kulturan učenik. Ima visoke rezultate u matematici. 
Polaznik je Centra izvrsnosti za matematiku u Varaždinu. Ove godine sudjeluje 
osim na državnom natjecanju iz matematike i na festivalu matematike u Puli 
kao nadaren učenik. Jurica se natjecao i i drugim nastavnim predmetima. 

Osim o ovim visoko vrijednim postignućima želim nešto reći i o 
problemima.U Osnovnoj školi Šemovec postoji ozbiljan problem u prostoru 
za izvođenje nastave kako osnovnoškolske tako i predškolske.

Već ove školske godine nastavu održavamo u veoma skučenom 
prostoru u cilju očuvanja jedno smjenskog rada. O aktualnom problemu je 
upoznata Županija kao osnivač i Općina koja sufinancira predškolski odgoj i 
produženi boravak učenika.

Pristupilo se ishođenju potrebnih projekata i građevinskoj dozvoli ali 
se ističe veoma kompliciran problem zatvaranja financijske konstrukcije za 
dogradnji i prostora Male škole i učioničkog prostora. Stoga ovaj problem 
smatram kao prioritetan za uvrštavanje u planske dokumente jer i u narednoj 
školskoj godini imamo povećanje broja djece.

Unatoč ovim teškim okolnostima Škola će učiniti sve da se nastava i 
dalje odvija na tako visokoj razini kako je to naprijed opisano.

U susret predstojećim blagdanima kolektiv Osnovne škole Šemovec 
svim roditeljima, učenicima i žiteljima naše Općine želi Sretne Uskrsne 
blagdane!

Ravnateljica: Branka Kremenić



NAŠE NOVINE14

ŽUPA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE TRNOVEC

Veliki tjedan - tjedan od Cvjetnice do Uskrsa vrhunac je crkvene 
liturgijske godine. Slavimo i proživljavamo najvažniji dio naše vjere: 
Isusovu muku, smrt i uskrsnuće. Pred nama je radosni blagdan Uskrsa. 
No, ako zanemarimo ili preskočimo korizmu i Veliki tjedan, teško ćemo 
na pravi način slaviti Uskrs. U Velikom tjednu slušamo zapis četvorice 
evanđelista o Isusovim posljednjim danima na zemlji i njegovom 
oproštaju s učenicima.

Slušamo i njegove posljednje savjete i opomene. Među ostalim, 
u jednom trenutku na Maslinskoj gori učenici su zaspali. Isus dolazi 
među njih i kaže: “Što spavate? Niste li mogli bdjeti sa mnom?” Ovo je 
ujedno i pitanje i prijekor. Nije li ovo pitanje upravljeno i nama kršćanima 
danas? Što spavate?! Što ste tako mlaki kršćani?! Ne biste li mogli biti 
više sa mnom?! Ja sam i sada na zemlji. Ja želim biti s vama neprestano, 
do konca svijeta. Ja nisam samo na nebu, ja nisam prisutan samo 
u sakramentima, ja sam tu među vama! Ja sam prisutan u ljudima, 
posebno među potrebitima bilo koje vrste. Ja i danas nosim križ diljem 
svijeta. Nemojte bježati od križa i od žrtve! Nemojte bježati od zalaganja 
za čovjeka! Nemojte zaspati u okorjelosti srca! To je put do Uskrsa, preko 
žrtve i križa.

Krenimo i svi mi hrabro tim putem. Ako ponekad i zaspimo u svojem 
kršćanskom životu, probudimo se! Upravo je vazmeno slavlje prigoda 
za to. Budimo neprestano budni da se možemo radovati Isusovom, ali i 
našem konačnom Uskrsu.

Dragi čitatelji Naših novina, proslavite ovaj Uskrs radosno u svojoj 
obitelji ali i u našoj župnoj zajednici. Neka ovaj Uskrs ne prođe bez vašeg 
sudjelovanja na svetoj misi koja nas sve skupa sjedinjuje Isusovoj 
proslavi i njegovu uskrsnuću!

Događaji u našoj župi:
Iako od božićnog broja Naših novina nije prošlo puno vremena, u 

našoj župi je nakon toga bilo živo i aktivno. Novu godinu smo započeli 
Dekanatskim susretom mladih koji se održao u našoj župi 19. veljače 
pod geslom: “Nahrani ih kruhom nebeskim.” Na susretu su sudjelovali 
mladi iz našeg Donjovaraždinskog dekanata. Čitav program osmislili su 
mladi animatori našeg dekanata i izveli uz pomoć animatora Varaždinske 
biskupije: Marko, Ana-Marija, Diana, Biba, Anto, Dunja i Mateja. Kao što i 
samo geslo govori, tema susreta je bila euharistija. 

Susret je započeo molitvom i pjesmom u crkvi. Nakon toga mladi su 
u skupinama razgovarali i razmišljali o njihovom odnosu i sudjelovanju 
na svetoj misi, ali i sadržaju i smislu dijelova mise. Nakon radionice 

Dragi moji župljani, dragi čitatelji 
Naših novina!

mladi u zajedništvu s domaćim župnikom i vlč. Damjanom Korenom, 
povjerenikom za mlade naše biskupije, i dvojicom đakona slavili su svetu 
misu. Na toj misi svaka skupina imala je neku ulogu na misi: ministriranje, 
prinos darova, molitva vjernika, čitanja, zahvala poslije pričesti. 

Pjesmu je predvodio zbor mladih Adonai iz župe sv. Josipa iz 
Varaždina (Banfica). Poslije mise slijedio je zabavni program: ples, 
pjesma, igra... uz fine kolače koje su ispekli naši mladi. Mladi su se s 
radošću i oduševljenjem razišli kućama priželjkujući sljedeći dekanatski 
susret.

Vjeronaučna olimpijada
Učenici viših razreda naše Osnovne škole u Trnovcu ove su godine 

po prvi puta sudjelovali na Vjeronaučnoj olimpijadi. Tema ove olimpijade 
bila je „Isusova Majka - Gospa naše vjere.“ Pod vodstvom vjeroučiteljice 
Ljiljane Mišak pripremalo se desetak kandidata koji su se najprije natjecali 
na školskoj razini. Između desetoro kandidata test su najbolje riješili 
Monika Domiter, Tena Jagačić, David Cesar i Domagoj Obadić. Oni su kao 
ekipa išli na Županijsko natjecanje na kojem su između 32 Osnovne škole 
osvojili izvrsno drugo mjesto i tako se plasirali na Biskupijsko natjecanje 
koje je bilo 18. veljače u dvorani Biskupijskog pastoralnog centra. 

Na tom je natjecanju sudjelovalo deset ekipa iz četiri županije: 
Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-
zagorske. U toj nadasve jakoj konkurenciji naša je ekipa opet osvojila 
izvanredno treće mjesto. Čestitamo svim članovima ekipe i njihovoj 
mentorici na postignutim rezultatima.

Duhovna obnova
U petak, 11. ožujka, pobožnošću Križnog puta u našoj je župi 

započela trodnevna duhovna obnova. Duhovnu obnovu je predvodio p. 
Zvonko Vlah, koji je prije točno četiri godine u našoj župi , zajedno s p. 
Ivanom Vinkovim imao velike pučke misije.

Prvoga dana ove „trodnevnice“, nakon pobožnosti Križnoga 
puta, bila je večernja sveta misa pod kojom je p. Zvonko u nadahnutoj 
propovijedi sve nas pozvao na zajedništvo i na pravilno shvaćanje 
korizmenog odricanja i pokore. Nije smisao posta i pokore u tome da se 
odrečemo npr. cigareta ili alkohola, a na drugoj strani teško psujemo i 
činimo djela nedostojna bilo kojeg čovjeka, a kamoli kršćanina vjernika.

U subotu prije podne p. Zvonko je imao susret s osnovnoškolcima 
podijeljenim u dvije skupine - niže i više razrede. Odazvao se veliki broj 
djece - njih oko 300. Prije večernje svete mise bila je prilika za svetu 
ispovijed koju su mnogi iskoristili. Na svetoj misi p. Zvonko je progovorio 
o potrebi opredjeljenja za Isusa. Nije u korizmi toliko bitna žrtva i pokora 
nego je potrebno opredijeliti se za Isusa, opredijeliti se za dobro, za činjenje 
dobra. Nakon svete mise još je odraslima progovorio o potrebi aktivnog 
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življenja svojeg kršćanstva, svoje vjere. 
Govorio je o važnosti redovitog dolaženja na 
svetu misu i primanja svetih sakramenata. 
Isto tako i o važnosti roditeljskoga primjera i 
poticaja djeci. Ako djeca ne vide dobar primjer 
svojih roditelja, ni ona neće prakticirati svoju 
vjeru.

Trodnevna duhovna obnova završila je u 
nedjelju. Na sve tri nedjeljne svete mise pater 
Zvonko je propovijedao o Isusovoj kušnji u 
pustinji. Naglasio je potrebu budnosti kako bi 
se i mi mogli uz Božju pomoć oduprijeti Zlome 
koji nas i u našem svagdanjem životu iskušava 
i pokušava odvući daleko od Boga.

Župno klanjanje
17. travnja je dan našeg župnog 

klanjanja. Klanjanje smo kao i obično započeli 
jutarnjom svetom misom nakon koje je bio 
izložen Presveti oltarski sakrament. Svečanu 
svetu misu u 11 sati predvodio je tajnik našeg 
varaždinskog Biskupa, vlč. Marko Đurin 
uz koncelebraciju susjednih svećenika iz 
našeg Donjovaraždinskog dekanata. Na misi 

ŽUPA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE TRNOVEC

su sudjelovala i sva djeca nižih razreda naše Osnovne škole uz lijepo 
pjevanje našeg Velikog i Dječjeg zbora pod vodstvom orguljaša i dirigenta 
Marka Domitera. 

Klanjanje smo završili večernjom svetom misom u 18 sati prije koje 
je bio blagoslov s Presvetim oltarskim sakramentom.

Križni put po mjestu 
Već je postala tradicija da u korizmi imamo pobožnost Križnoga 

puta po našem mjestu. Prethodne dvije godine smo taj Križni put imali 
na Cvjetnicu, a ove godine zbog objektivnih razloga taj smo Križni put 
pomaknuli na 4. korizmenu nedjelju. Pobožnost Križnog puta smo 
započeli u našoj crkvi gdje je bila i prva postaja. Na Križnom putu su 
sudjelovali i članovi našeg KUD-a MAK u narodnim nošnjama. Po 
prekrasnom sunčanom vremenu skupilo se preko 330 vjernika koji su 
pobožno sudjelovali u molitvi i pjesmi.

započeli u 15.00 sati i završili smo u 17.15 blagoslovom s Presvetim i 
pjesmom „Tebe Boga hvalimo“. Tokom križnog puta blagoslovili smo i tri 
raspela (na ulazu u Branimirovu, na početku Radničke i na glavnoj cesti) 
koja su uz zalaganje naše Općine obnovljena prošle godine. 

Aktivnosti Župnog caritasa
Naš Župni caritas neprestano radi i djeluje. Nakon velike akcije izrade 

adventskih vijenaca i božićnih čestitki od čaga su prikupljena značajna 
novčana sredstva i u ovoj korizmi naš se Caritas angažirao u prikupljanju 
hrane za potrebne ali i u prikupljanju lijekova i ostalih medicinskih 
pomagala koje ćemo pokloniti Ljekarni biskupijskog caritasa. Za 
službu svjetla koja će biti na Veliku subotu opet pripremamo svijeće sa 
štitnicima. Na 5. korizmenu nedjelju organiziran je susret za nemoćne i 
bolesne u našoj župi. Nakon ispovijedi i sv. mise svi zajedno smo se družili 
na prigodnom domjenku. 

Križni put mladih
Jedanaesti tradicionalni Križni put mladih ove je godine obuhvatio i 

našu župu. U subotu, 9. travnja blizu 700 mladih je krenulo iz župe Sv. Ilija, 
preko Beletinca, Lužana, Vrtlinovca, Kelemena i Zbelave, da bi oko 19.00 
sati stigli do naše crkve. Tu je bila podjela večere za sve sudionike a nakon 
toga je u našoj crkvi bila svečana sveta misa koju je predvodio predstojnik 
Ureda za mlade naše biskupije, vlč. Damjan Koren.

Mladi su prespavali u športskoj dvorani naše Osnovne škole da bi 
nakon doručka krenuli dalje prema Ludbregu gdje je bio završetak ovog 
Križnog puta dugog preko 50 kilometara. Za doručak su mladi dobili čaj, 
klipiće i kolače koje su ispekle naše vrijedne domaćice. Svima koji su se 
na bilo koji način angažirali u organizaciji ovog velikog događaja od srca 
zahvaljujemo.

Dragi čitatelji Naših novina, na kraju vam želim staviti na srce 
sljedeće: proslavite ovaj Uskrs radosno u svojoj obitelji ali i u našoj župnoj 
zajednici. Neka ovaj Uskrs ne prođe bez vašeg sudjelovanja na svetoj misi 
koja nas sve skupa sjedinjuje Isusovoj proslavi i njegovu uskrsnuću! I 
neka ovi veliki nadolazeći blagdani unesu puno radosti i mira u vaše duše, 
a ja vam svima od srca želim radostan i blagoslovljen Uskrs!

Josip Hadrović, župnik
I ovaj su puta ton pjesmi i molitvi davale naše pjevačice, tako da nam 

je put od preko 5 kilometara brzo prošao. Pobožnost Križnog puta smo 
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ŽUPA SVETOG BARTOLA BARTOLOVEC

DRAGI ŽUPLJANI I ČITATELJI
Uskrs je najveću blagdan naše vjere, on je blagdan svih naših 

blagdana i svetkovina, svih nedjelja i molitvenih skupova. Uskrs je 
najdublji smosao svega što vjerujemo. Zar bismo slavili Božić da je Isus 
ostao u grobu? Zar bi se dogodili Duhovi, blagdan Uzašašća i svećani 
poklici radosti koji odzvanjaju po našim crkvama? Isus je pobijedio smrt i 
mi znamo da ona nema zadnju riječ nad čovjekom, nego Život. U Kristovu 
uskrsnuću Bog je pozvao ljude na veliku nadu, nadu koju ni jedna religija, 
ni jedna druga vjera nije u stanju ponuditi. „Ovo je uistinu dan što ga učini 
Gospodin, radujmo se i kličimo.“ 

Uskrs je događaj koji iznenađuje, jer čovjeka iz smrti uvodi u život. 
Usred tuge i mraka zasjala je radost i svjetlo jače od sunčeve svjetlosti. 
Usred smrti ustao je život. Upravo tako su Isusovo uskrsnuće doživjeli 
njegovi suvremenici. 

Isusov prazan grob otvorio je novu stranicu povijesti s jedinstvenom 
istinom: Krist, Sin Božji, Bog i čovjek – izvojevao je za sve nas, svoju 
braću, pobjedu nad smrću. Izveo nas iz tame u svjetlo, iz smrti u novi 
život. Zato radosno svetkujmo Uskrs i svaku nejdelju kao mali Uskrs, zato 
hvalimo Gospodina sada i uvijeke. Aleluja. 

USKRS

ŽUPNI EUHARISTIJSKI KONGRES
Ove godine slavimo važne događaje u našoj Crkvi. A to je 

600-godišnjica Ludbreškog čuda KRISTOVE KRVI u Ludbregu i dolazak 
Sv. Oca 4.i 5. lipnja u našu domovinu i pohod našim obiteljima. 

Za te događaje pripremali smo se našim župnim euharistijskim 
kongresom 20.veljače. Da bismo što više duhovne koristi primili od Krista 
Gospodina koji među nama vjernicima boravi u Presvetom Oltarskom 
Sakramentu organizirali smo duhovnu obnovu kroz tri nedjelje. Tako je 
u nedjelju 30.siječnja mr.Damjan Koren, predstojnik Katehetskog ureda 
i Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije, na misi govorio o temi 
„Mladi-budućnosti boljega svijeta“. 

U nedjelju 6.veljače mr.Josip Koprek, predstojnik Obiteljskog 
centra Varaždinske biskupije, o temi „Život u obitelji i crkvi“, a u nedjelju 
13.veljače preč.Josip Đurkan, župnik iz Ludbrega propovjedao je o temi 
„Euharistija-izvor života“.

IZ ŽIVOTA U ŽUPI

20.veljače na dan našeg župnog klanjanja došao nam je kao dragi 
gost, pomočni zagrebački biskup msgr.Mijo Gosrki, koji je predvodio 
misno slavlje. Misno slavlje i naš župni euharistijski kongres pripremala 
je čitava župa. Posebno su bili aktivni mladi zbor Sanctus, pjevači, 
vatrogasci i svi ostali. Uz biskupa sudjelovali su susjedni svećenici iz 
dekanata, Međimurja i Podravine. Posebno su lijepo okitile crkvu djevojke 
iz Bartolovca. 

Pozdravljajući nazočne, biskup Gorski rekao je da se ove godine 
u Hrvatskoj slave dva velika događaja, i to jedan vezan uz euharistiju u 
kojoj se časte Tijelo i Krv Isusova, te drugi u kojem se očituje jedinstvo 
Crkve kroz pohod pape Benedikta XVI koji želi sudjelovati na Nacionalnom 
susretu hrvatskih katoličkih obitelji i pomoliti se na grobu bl. Alojzija 
Stepinca, te tako dati dodatan zamah našem katoličanstvu. Pozvao je na 
molitvu za taj pohod i zaželio da proslava euharistije i klanjanja bude svima 
izvorište za zemaljski i nebeski život, jer u susretu s Kristom doživljava se 
nov poticaj za nov unutarnji duhovni život. 

Kao što je biskup napomenuo važnost dolaska pape u Zagreb 
da pohodi nas vjernike, lijepo bi bilo da u što većem broju pođemo na 
taj susret s njime 4.lipnja, mladi na bdijenje s papom i 5. lipnja na 
euharistijsko slavlje na hipodromu. 

Da bi susret s papom imao što više duhovne koristi molimo za naše 
obitelji, da oživi „kućnu Crkvu“. Budite poticaj jedni drugima: Roditelji 
djeci, djeca roditeljima, da među vama živi zajednička molitva, da u vašim 
domovima postoje znakovi kršćanske vere, da se okupite na zajedničko 
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Mjesni odbor Bartolovec u 2011. godini svojem radu kroz 
dvadeset sjednica od svečane sjednice novog saziva vijećnika Vijeća 
mjesnog odbora Bartolovec, donio je niz prijedloga i odluka u tekućoj 
2011. godini. Kroz rad VMO- Bartolovec i kroz održane sjednice pojavili 
su se različiti prijedlozi i problemi sa kojima se svakodnevno susreću 
naši mještani te se kao vijećnici nadamo da smo svojim radom barem 
donekle pomogli u rješavanju i saniranju istih. Kao jedan od ključnih 
i važnih problema našeg mjesta istiće se odvodnja oborinskih voda 
koje se zadržavaju na prometnicima, odnosno pitanje kanalizacije u 
mjestu Bartolovec. Pogotovo u današnje vrijeme kad smo svjedoci 
da je pitanje zaštite voda i vodocrpilišta Bartolovec od interesa za 
sjeverozapadni dio Hrvatske, a ne samo za naše mjesto, nadamo se 
da će predstavnici aktualne vlasti uvidjeti da postoji velika opasnost 
od onečišćenja i kontaminacije vodocrpilišta, ne samo kroz otpadne 
vode i fekalije, već i kroz nezakonitu sanaciju otpadnih tekućina, masti 
i ulja koje se odlažu na raznim lokacijama u našem mjestu. Također, 
osim gore navedenog problem našim mještanima veliki problem 
predstavljaju zapušteni poljski putevi, na čiju sanaciju ukazujemo već 
dulje vrijeme, budući da naveden poljske puteve koriste svi mještani 
Općine.

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BARTOLOVEC
  Da nije sve tako crno, uvelike govori činjenica da nam u radu 

pomaže veliki broj mještana, koji se aktivno uključuju u rad i pomažu 
da nam mjesto, koje je godinama bilo zanemareno, ponovo zaživi 
punim sjajem. Također ovim putem želimo obavijestiti mještane da 
je u pripremi tiskanje drugog djela monografije o mjestu Bartolovec, 
te pozivamo sve koji posjeduju bilo kakve predmete, podatke ili se 
žele aktivno uključiti u izradu knjige da se jave VMO-Bartolovec, ili 
osobno gospodinu Ozimec Stjepanu. Prezentacija spomenute knjige, 
kao i tradicionalni turnir ulica, zajedno sa otvorenjem sportskog 
centra Udruge Bartol održat će se na Dan Svetog Bartola, uz živu 
glazbu poznatog izvođača, čije ime želimo zadržati kao iznenađenje, 
te pozivamo sve ljude željne dobre zabave da nam se pridruže, da 
dostojno obilježimo taj svečani dan.

Na kraju svim našim mještanima u ime VMO-Bartolovec želim 
izraziti najljepše želje povodom nadolazećih Uskršnjih blagdana, da ih 
provedu u miru, blagostanju i sreći.

 PREDSJEDNIK
VIJEĆA MJESNOG ODBORA BARTOLOVEC:

DARKO PETEK

Udrugu „KZ Sanctus“ prije svega čini zbor Sanctus koji u župi 
Bartolovec djeluje već deset godina. Trenutno broji 33 člana, od kojih 
osmero ubrajamo u svirače dok su ostali pjevači. U našem je radu na 
prvom mjestu animiranje svetih misa i nekih posebnih blagdana u župnoj 
crkvi. Sanctus svoje djelovanje vrši na način da je podijeljen na grupe. Pa 
tako imamo grupu svirača, pjevača, ministranata, kreativnu i dramsku 
grupu, caritas i dr. U novoj kalendarskoj godini naš je zbor obogaćen sa 
dvije nove tamburice kojima se koriste naši svirači. Tamburice smo kupili 
sredstvima skupljenim od darova župljana, a župljanje smo rado darivali 
našim novogodišnjim kalendarima. Konačno imamo svoj projektor koji 
nam je stradao zbog udara groma. Ovom prilikom se zahvaljujem Općini 
Trnovec Bartolovečki koja je preuzela financijske troškove servisiranja 
projektora i Martinu Balogu iz Štefanec Marofa koji se pobrinuo oko 
organizacije. Trenutno smo zaokupljeni pripremama i organizacijom 
najvećeg projekta koji jest u našim planovima. To je Uskrsni koncert 
našeg zbora. Uskrsni koncert ove godine organiziramo i izvodimo 
zajedno sa zborom „Adonai“ iz župe sv. Josipa iz Varaždina. Koncert će 
se održati u župnoj crkvi sv. Bartola u Bartolovcu, na Uskrsni ponedjeljak 
(25.04.2011.) u 17h. Stoga ovom prilikom pozivamo sve ljude dobre 
volje da uveličaju naš koncert svojim dolaskom na isti i da se zajedno s 
nama raduju uskrsnuću našeg Spasitelja. Veselimo se Vašem dolasku. 

Sretan i blagoslovljen Uskrs želi Vam udruga „Katolička zajednica 
Sanctus“ zajedno sa svim svojim članovima!

Mario Pošpaić, voditelj zbora „Sanctus“

Naš župni caritas pokušava djelovati kroz cijelu godinu i to svaki 
mjesec pomoći nekome kome je to doista potrebno. 

Od prošlog broja ˝Naših novina˝ zasukali smo rukave i krenuli 
aktivno naprijed. Podijelili smo božićne pakete starijima i nemoćnima u 
našoj župi. U Božićnoj akciji dječjeg caritasa sakupilo se 500,00 kn koje 
smo darivali jednom dječaku iz naše župe za potrebe njegovog liječenja. 
U siječnju smo sakupili odjeću koju smo darovali ˝Domu za starije i 
nemoćne osobe ˝ u Jalžabetu. 11.02.2011. obilježili smo blagdan 
Gospe Lurdske koji je ujedno i svjetski dan bolesnika, na sv. misi je naš 
župnik podijelio bolesničko pomazanje svima koji su osjetili potrebu za 
njim. Nakon sv. mise nastavilo se druženje uz pjesmu, kolače i čaj koje 
su spremile vrijedne ruke naših žena iz Udruge žena iz Bartolvca i Udruga 
žena iz Šemovca, te naše volonterke. U vrijeme korizme (od 09.03. do 
09.04.) naša djeca su ponovno imala svoju humanitarnu akciju u kojoj 
su se odricali svoje jedne igračke, koje su na posljetku dobila djeca u 
˝Dječjoj bolnici Srebrnjak˝ u Zagrebu. Igračke su podijelili članovi našeg 
župnog caritasa 11.04.2011. 

Ujedno se u osobno ime i u ime svih volontera želim zahvaliti 
ravnateljici OŠ Šemovec i našoj vjeroučiteljici Ivani Žuljević, koje su nam 
u ovoj akciji puno pomogle. Hvala i obitelji Šilec iz Zamlake i njihovoj tvrtci 

čitanje Svetog pisma, da kao obitelj ne zaboravite zahvaljivati Bogu za 
darove, naročito za dar jednih drugima, te zazivati njegovu pomoč u 
nevoljama. 

Čestitam dan Općine, gospodinu Načelniku , Predsjedniku 
opčinskog vijeća, svim službenicima kao i vijećnicima, te odbornicima 
i zaposlenicima. 

Zahvaljujem Općini na suradnji i svesrdnoj materijalnoj pomoći župi. 
Felix Aleluja! 
Čestitam svim župljanima i čitateljima radost Uskrsa i novost života. 

Petar Golub
Župnik

ŽUPA SVETOG BARTOLA BARTOLOVEC

CARITAS ŽUPE SV. BARTOLA 
APOSTOLA IZ BARTOLOVCA

koja je nesebično pomogla donacijom voća za oboljelu djecu u bolnici 
Srebrnjak. Puno hvala našim vatrogascima koji su nam izašli u susret i 
puno pomogli prijevozom do Zagreba.

Zato nemojmo spavati, nemojmo se čuditi. Vjerujmo u Gospodina i 
kako to god bilo nekima od nas neshvatljivo i teško,uvijek je lijepo i dobro 
pomoći bližnjemu u nevolji.

SRETAN VAM USKRS žele volonteri župnog caritasa iz Bartolovca
Tomislav Đurđević, voditelj župnog caritasa

UDRUGA „KATOLIČKA ZAJEDNICA 
SANCTUS“ ŽUPE SV. BARTOLA
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Poštovani žitelji Općine Trnovec Bartolovečki, drago nam je, a ujedno 
i obaveza da Vas informiramo o radu općinske vatrogasne organizacije.
Od zadnjeg broja naših novina u vatrogasnoj organizaciji bilo je mnogo 
raznih aktivnosti koje su provodili naši dobrovoljni vatrogasci Trnovca, 
Bartolovca, Štefanca, Šemovca i Zamlake. Za kvalitetan rad vatrogasne 
organizacije i vatrogastvo odgovorna je i zadužena općinska vatrogasna 
zajednica koja organizira, provodi i usmjerava sva dobrovoljna društva. 
Do pisanja ovih novina predsjedništvo VZO održava redovne sjednice, 
na kojima se rješavaju svi problemi i potrebe na zadovoljstvo svih 
vatrogasaca.

VZO Trnovec Bartolovečki održala je 12 sjednica predsjedništva na 
kojima su donošene sve odluke i nabave vatrogasne opreme.

Statistika nam govori da zajednica broji 317 članova, od toga imamo: 
operativni- 84 muški i 3 žene, pričuvni- 50 muški i 11 žene, pomažući- 
34 muški, počasni- 15 muški, veterani-11 muški i vatrogasna mladež 
6-18 godina- 66 muški i 43 žene.

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Vatrogasci rade u vrlo raznolikim uvjetima. Pri gašenju požara i u 
drugim akcijama izloženi su mnogim štetnim utjecajima. Najčešće su 
izloženi opasnosti od plamena, dima, otrovnih para, urušavanja objekata, 
pada predmeta i kemikalija. U akcijama su gotovo stalno izloženi vlazi 
i raznim vremenskim utjecajima sunce, kiša, snijeg. Da bi se ti štetni 
utjecaji smanjili, primjenjuju se tehnička i osobna zaštitna sredstva 
ovisno o specifičnosti događaja.

Posebno treba istaknuti da je članstvo u Društvu dobrovoljno i da 
svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima utvrđenim 
Statutom i zakonom može postati članom Društva. Dakle samo 
pristupanje društvu je dobrovoljno, a nakon toga obveza je svakog člana 
da aktivno provodi odredbe Statuta Društva.Članovi Društva mogu biti: 
operativni(izvršujući), pričuvni, veterani, pomažući, počasni i mladež.

Kadrovska struktura je sljedeća:
1 viši vatrogasni časnik, 1 viši časnik I klase, 1 počasni viši vatrogasni 

časnik, 13 vatrogasni časnik I klase, 10 vatrogasnih časnika, 4 dočasnika 
I klase, 20 dočasnika, 31 vatrogasac I klase, 63 vatrogasca, 57 članova 
bez ispita i 109 članova vatrogasne mladeži 6-18 godina.

62 interventnih vatrogasca ima obavljeni lječnički pregled koji vrijedi 
dvije godine jer vatrogasac koji nema lječnički pregled i minimalno školu 
za vatrogasca nemože sudjelovati u akcijama gašenja i spašavanja.

Vatrogasna vozila kojima raspolažemo su sljedeća :DVD- TRNOVEC 
kao središnja postrojba od interesa općine Trnovec Bartolovečki- navalno 
vozilo marke MAN-1980.g., kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca marke 
RENAULT MASTER-2005.g. i ZAPOVJEDNO VOZILO marke BMW-
1985.g.

DVD BARTOLOVEC kombi vozilo marke TAM T-80-1988.g.
DVD ŠTEFANEC kombi vozilo marke FIAT DUCATO-1994.g.
DVD ŠEMOVEC kombi vozilo marke TAM T-80-1984.g.
DVD ZAMLAKA kombi vozilo marke FORD TRANZIT-1994.g.
Izvršen je pregled kompletne hidrantske mreže a sve neispravnosti 

prijavljene su VARKOMU koji su već jedan dio ispravili.

Što vatrogasci rade?
Vatrogasci štite ljude, životinje i imovinu ugrožene požarom, 

poplavom, potresima i drugim katastrofama, a djeluju i u raznim 
tehničkim intervencijama, kao što su prometne nesreće, vađenje 
utopljenika, spašavanja ljudi i životinja s visina i dubina i dr.

Operativni članovi su pripadnici vatrogasne postrojbe Društva u 
dobi od 18-65 godina, koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu 
u svezi osposobljenosti te tjelesne i duševne sposobnosti.

Članovi vatrogasne mladeži su mladi od 6-18 godina koji pristupe 
Društvu po osobnoj želji, uz pristanak roditelja ili staratelja te pridonose 
ostvarivanju ciljeva Društva.

Zahvaljujem se svim sponzorima, načelniku, mjesnim odborima, 
župnicima, žiteljima općine te svim vatrogascima naše VZO Trnovec 
Bartolovečki, koji nesebično pomažu te s time uzdižu vatrogasnu 
organizaciju.

SRETAN USKRS!
Tajnik VZO Trnovec Bartolovečki

Alenko Skupnjak  
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Agro Udruga općine Trnovec Bartolovečki održala je 15. 01. 2011. 
godine godišnju izvještajnu Skupštinu , te obilježila prvu godišnjicu rada 
Udruge.

Udruga je od samog osnivanja do danas pokrenula niz aktivnosti 
na dobrobit svojih članova u pogledu stručnih predavanja, nastupa 
prema prodavačima repro materijala, te otkupljivačima poljoprivrednih 
proizvoda. Udruga trenutno ima 167 člana – poljoprivredna proizvođača.

U pogledu stručnih predavanja ove godine održano je nekoliko 
predavanja i to:

Višestruka sukladnost i Dobra poljoprivredna praksa održano u 
suradnji sa stručnjacima iz Savjetodavne službe Varaždinske županije, 
gdje su članovi Udruge upoznati sa novim Zakonima u poljoprivrednoj 
proizvodnji, kao i uvjetima za ostvarivanje poticajnih sredstava, te je 
održano predavanje na temu „Poljoprivreda u Europskoj uniji“ koje je 
održao dr. sc Dragutin Vincek pročelnik za poljoprivredu Varaždinske 
Županije.

Zatim iz područja sjemenarstva gdje su stručnjaci Bc – Instituta iz 
Zagreba prezentirali paletu proizvoda sjemenskog kukuruza, pšenice 
i ječma, te prezentacija firme AM – Agro iz Zagreba na teme sjemeni 
kukuruz i zaštita poljoprivrednih usjeva u ratarstvu i povrtlarstvu. 

U pogledu kooperativnih odnosa za sjetvu bundeva prezentaciju 
su održali stručnjaci iz firme „Prehrana“ iz Varaždina, te zainteresiranim 
proizvođačima ponudili suradnju na principu kooperativnih odnosa.

U dijelu programa stručnih izleta organiziran je posjet 
Međunarodnom proljetnom poljoprivrednom sajmu u Gudovcu, gdje su 
se članovi Udruge upoznali sa tehničkim dostignućima u poljoprivrednoj 
proizvodnji, te iz područja sjemenarstva i zaštite poljoprivrednih usjeva. 
Sajam je posjetilo 70 članova Udruge.

Izvršni odbor Udruge stupio je u kontakt sa prodavačima, gdje je 
uspostavljen jedan vid suradnje, te je dogovoreno da članovi Udruge 
imaju određen popust kod kupnje repro materijala za poljoprivrednu 
proizvodnju.

Ovo je samo jedan dio aktivnosti zacrtanih za 2011. godinu gdje 
nam još predstoji dovršetak prostorija za rad Udruge, uređenje okoliša 
sa uređenjem zelenih površina, organizacija stručnih predavanja u 
jesenskom djelu, te odlazak na stručni izlet u Gornju Radgonu u Sloveniji.

Ove sve aktivnosti ne bi bilo moguće realizirati da nemamo punu 
podršku Općinskih struktura, pa ovom prilikom zahvaljujem načelniku 
Općine gospodinu Stjepanu Hrenu na pruženoj potpori i materijalnoj 
pomoći, te Općinskom vijeću Općine Trnovec Bartolovečki.

I na kraju svim članovima AGRO Udruge, kao i svim žiteljima Općine 
Trnovec Bartolovečki želimo Sretan Uskrs.

  PREDSJEDNIK  AGRO UDRUGE
  Zlatko Šantavec

 Članovi Agro Udruge u Gudovcu

AGRO UDRUGA OPĆINE 
TRNOVEC BARTOLOVEČKI I danas, kada nema lova , lovostaja je na plemenitu divljač , 

lovci su u pokretu. Imaju lovove na grabežljivce, posebno na lisice, 
ali i na druge pernate i dlakave štetočine kao što su psi i mačke 
lutalice. Uređuju se remize,jedne se ruše jer je drveće prestalo vršiti 
ulogu zaštite divljači, a druge pak se dosađuju mladim šumskim 
sadnicama, dok se dio zemljišta sadi kao nove remize, prave se čeke-
osmatračnice, unosi se sol u lovište.

 Inače, nedavno, 05.03 o.g.održana je redovna izvještajna 
godišnja skupština na kojoj su analizirani izvještaji o radu za proteklu 
, ali i doneseni planovi o gospodarenju za ovu godinu. Zaključci 
skupštine su pozitivni, a takovu su ocjenu dali i brojni gosti skupštine. 
Utvrđeno je da društvo posluje u zakonskim okvirima i da unatoč 
znatnim teškoćama posluje na zadovoljstvo naše lokalne zajednice 
, općine Trnovec, ali i većine članova društva. Iznesen je na skupštini 
i podatak da imovina društva iznosi oko 400.000 kn a sastoji se 
od lovačkog doma sa pratećim objektima, zemljišta od 48 kj, koje 
uglavnom predstavljaju remize , a čija vrijednost iznosi 245 .000 kn.

No, rijetke su organizacije , pa tako i lovačke, da bi bilo sve 
idealno, pa niti kod nas nije stanje takovo da ne bi imali problema. 
Prije svega, uslovi za uzgoj divljači postaju sve teži . Mehanizacija 
i kemizacija poljoprivredne proizvodnje svakim danom sve se više 
odražava na pad brojnog stanja divljači. U našem društvu broj zečeva 
je u stalnom padu a o broju trčaka da i ne govorimo. Postavlja se sve 
više pitanje matičnog fonda te divljači u odnosu na lovno gospodarsku 
osnovu po kojoj se posluje. No, mi činimo sve da do toga ne dođe 
i tvrdimo da odstrel divljači od strane naših lovaca uopće ne utječe 
na rasplodni fond. Doznajemo, nažalost da je i u drugim našim 
susjednim društvima , posebno međimurskim, situacija takova da 
broj matičnog fonda divljači rapidno opada, posebno zeca.

Teškoće u radu čini nam i krivolov. Mislimo da je broj krivolovaca 
smanjen, ali oni ‘’neuništivi’’ i dalje djeluju posebno zamkarenjem , 
ali i puškom. Mnoge od njih znamo i samo je pitanje trenutka kada će i 
sami završiti u rukama pravde.

Spomenuli bismo i gradnju vikendica, ili raznih nadstrešnica po 
lovištu, od kojih se neka i ograđuju što također negativno djeluje na 
uzgoj divljači , ali pozitivno na krivolov. 

Ima još čitav niz teškoća koje moramo prevladati da bi ipak 
uspješno poslovali. Tako , na primjer tražimo mlade lovce , koji bi bili 
dobri uzgajivači divljači, infrastrukturom , svaki nam se dan smanjuje 
lovna površina . Prošle godine nismo dobili dozvolu za održavanje 
gađanja na glinene golubove, iako imamo mogućnost maksimalnog 
osiguranja od eventualne nesreće. To gađanje je sportsko natjecanje, 
a ne lov, obzirom na lokaciju streljane. I za ovu godinu još nije riješeno 
pitanje gađanja. Nažalost moramo spomenuti da se u zadnje vrijeme 
pojavljuje sve više odbačenog smeća po šumarcima i potocima. 
Podnijeli smo neke prijave ali nemamo povratne informacije .

Na kraju kažimo da ćemo mi i dalje organizirano raditi u društvu. 
Da ćemo surađivati sa našom općinom i stanovništvom naše općine. 
Mi ćemo i dalje , uz obavezni rad u lovištu , organizirati zajedničke 
izlete članstva u zemlji ili inozemstvu m barem jednom godišnje. 

U čuvanje divljači uložit ćemo maksimum snage , kao i u zimsku 
prehranu divljači.

Koristimo priliku da žiteljima općine Trnovec i vodstvu Općine 
zaželimo SRETAN USKRS !

 L. D. ‘’KOBAC’’ Bartolovec 

 LOVCI UVIJEK AKTIVNI
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Nakon neuspjele izborne skupštine 
najmasovnije udruge na području naše Opći-
ne-Udruge umirovljenika Općine Trnovec Bar-
tolovečki, te zbog toga i gotovo prestanka svih 
aktivnosti u ovoj udruzi, smirile su se uzavrele 
strasti te je s početkom travnja održana prva 
zajednička sjednica Izvršnog i Nadzornog 
odbora ove udruge u ovoj godini kojoj je 
nazočio i načelnik Općine Stjepan Hren kako bi 
se ugovorila zajednička suradnja na provedbi 
Programa Općine vezanih uz umirovljenike 
i starije osobe, a koje su godinama neumorno 
provodili članovi ove udruge.

Na zajedničkoj sjednici članovi udruge 
pristupili su organiziranju provedbe podjele 
Uskršnjih poklon paketa za koju namjenu je 
Općina osigurala 125.000 kuna sredstava, te 
provođenje akcije povjerila Udruzi.

Sama podjela poklon paketa vršit će su 
uočbi Uskršnjih blagdana.

UDRUGA UMIROVLJENIKA ORGANIZIRA PODJELU USKRŠNJIH 
POKLON PAKETA, TE VRŠI PRIPREME ZA SPORTSKE SUSRETE 

UMIROVLJENIKA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Članovi Kulturno umjetničkog društva 
„MAK“ Trnovec sudjelovali su pred prepunom 
dvoranom u Ljubešćici na snimanju glazbenog 
spektakla Hrvatske Televizije „Lijepom 
Našom“ otplesavši fragmente iz koreografije 
„Trnovečka svadba“. Prikazali su gledateljima 
Hrvatske televizije kao i onima koji žive i rade 
diljem svijeta bogatstvo pjesme i plesa naše 
Općine Trnovec. Ponosni smo što je naše 
društvo izabrano na snimanju te emisije koja 
promiće običaje i kulturnu tradiciju svojeg 
zavičaja i hrvatskog naroda.

 Održana je i izborna godišnja skupština 
našeg društva na kojoj je izabrano i novo 
rukovodstvo. Za predsjednika društva izabran 
je Miro Koren dok je dopredsjednica Dubravka 
Mišak, tajnica Mirjana Vugrinec, a blagajnik 
Marko Hohšteter. Za članove upravnog odbora 
izabrani su Dražen Mišak, Roland Vugrinec, 
Dragana Hohšteter, Lidija i Damir Novosel, 
Ivančica i Davor Ptiček, Anita i Vlado Cesar, 
Verica i Petar Mišak, Mirjana Koren te Igor 
Vugrinec. U nadzorni odbor izabrani su Radmila 
Sačić, Zvonimir Gregurinčić i Stjepan Hren.

Donesen je i ambiciozni plan za 2011. 
godinu, pa tako već za Dan Općine Trnovec 

„TRNOVEČKA SVADBA”
UDRUGE

KUD „MAK” TRNOVEC

Isto tako, članovi Izvršnog i Nadzornog 
odbora donijeli su odluku o nastupu takmi-
čarskih ekipa u pikadu,streljaštvu,šahu i ku-
glanju na sportskim susretima umirovljenika 
Varaždinske županije koji će se održati koncem 
travnja i u prvoj polovici svibnja ove godine,a za 
koje susrete su osigurana sredstva u programu 
rada udruge za 2011. godini iz namjenskih 
sredstava Proračuna Općine.

S obzirom na obvezu ponovnog održavanja 
izborne skupštine ,a koja se mora ponoviti zbog 
nepostojanja kvoruma za odlučivanje, članovi 
ovih tijela Udruge dogovorili su aktivnosti na 
pripremi nove izborne skupštine Udruge, a 
među koje pripreme spada i ustroj evidencije 
članstva sukladno propisima koji propisuju 
vođenje i sadržaj takovih evidencija, kako bi 
se osigurala legalnost nove skupštine koja će 
biti sazvana u svibnju mjesecu, te na koju će i 
svi evidentirani članovi biti uredno pismeno 
pozvani.

planiramo dječji folklorni festival na kojem 
nastupaju : KUD Frankopan iz Remeta, 
KUD Cestica iz Cestice, KUD Ljuba voda 
iz Ljubešćice, KUD Hrvatske željeznice iz 
Varaždina, KUD Ježec iz Beretinca, KUD 
Elizabeta iz Jalžabeta i KUD Mak iz Trnovca.

U nedjelju 17.04.2011. organizirali smo i 
javno snimanje emisije Varaždinske Televizije 
„Popevke i štikleci“. Ovim putem zahvaljujemo 

voditeljima Ivici Pepelku i Andrei Loparić koji 
su nam omogučili da predstavimo kulturne 
obićaje, pjesme i plesove, našu Općinu 
Trnovec gledateljima Varaždinske televizije, te 
i diljem naše domovine. Zahvaljujemo se i svim 
sponzorima, načelniku naše općine Stjepanu 
Hren i ravnateljici škole Radmili Sačić, te svima 
koji su nam pomogli u tom velikom projektu.

Te nedjelje su naši članovi dijelili maslinove 
grančice u crkvi Majke Božje Snježne i tako nam 
naši mještani pomažu i nagrađuju naš trud. 
Aktivne su i članice vokalnog zbora na čelu sa 
voditeljicom Valentinom Geci koje su snimile 
CD sa pjesmama našeg zavičaja. Angažiraju 
se i kod pripreme naših domaćih kolaća, 
prilikom održavanja svećanosti, skupština, 
Dana Općine, pa tako čuvaju od zaborava 
izradu domačih jela i kolaća. Ove godine za njih 
su izrađene i nove narodne nošnje koje su prvi 
puta pokazale prilikom proslave Dana Općine 
Trnovec.

Mladi folkloraši sudjelovali su na smotri 
„U susret proljeću“ u Cestici, gdje je ukupno 
prisustvovalo 63 folkloraša u tri sekcije. 
Vrtićka, mlađa školska i školska skupina 
pod vodstvom voditeljice folklora Snježane 
Huđek. Prvi nastup i pohvalu zavrijedili su mladi 
tamburaši pod vodstvom voditelja tamburaške 
sekcije Anđelka Kosec.. 

Starija folklorna sekcija sprema se za velik 
Međunarodni festival folklora „Kopajec 2011.“ 
, te gostovanje u Mađarskoj u 8. Mjesecu.

Vjerujem da ćemo i dalje biti aktivni i 
ostvariti sve zadane ciljeve postavljene pred 
novi upravni odbor. Ovim putem zahvaljujem 
načelniku Stjepanu Hren i svim članovima 
Općinskog vijeća na ukazanom povjerenju koje 
će svi naši članovi opravdati svojim radom!

Svim mještanima želim Sretan i 
Blagoslovljen Uskrs! 

Predsjednik KUD-a „MAK“ Trnovec
 Miro Koren
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Veselo i užurbano u istom broju i na istom mjestu nakon božićnih i 
novogodišnjih blagdana i kratkog zimskog odmora članice Udruge žena 
„Trnovečko srce“ započele su svoj rad i djelovanje u novoj, kalendarskoj 
2011. godini.

Otvaramo novu stranicu koja će biti obilježena našim već poznatim, 
tradicionalnim aktivnostima,ali i novima još zanimljivijima na dobrobit 
našeg Trnovca, cijele Općine i drage nam domovine Republike Hrvatske.

Iako je godina tek započela i budući da se i dalje prema dogovoru 
družimo samo petkom u večernjim satima iza nas je već velik broj 
realiziranih projekata.

Dane siječnja i početak veljače posvetile smo izradi rukotvorina te 
smo povodom Valentinova priredile izložbu i prodaju prigodnih poklona 
za Dan zaljubljenih..

U mjesecu veljači sudjelovale smo na poziv Udruge „Maska“ na 
Ivonjskom fašniku te smo na središnjem gradskom trgu u Ivancu kao 
trnovečka srčeka predstavile svoju Udrugu , našu trnovečku makovnjaču 
,a pjesmom „Doma smo iz Trnovca“ promovirale i naš dragi Trnovec.

Šestog ožujka smo sudjelovale u 2. po redu Općinskoj mačkaradi u 
Trnovcu.

Povodom osmog marta smo na poziv Udruge žena „Kućanke“ 
sudjelovale u kulturno- umjetničkom programu u Kućan Marofu gdje smo 
u novim, živopisnim, baroknim haljinama izvele plesnu točku Menuet.

Budući se bliži Uskrs izrađujemo uskrsne aranžmančiće ,bojamo 
pisanice, izrađujemo prostirke za uskrsne košarice ,a sve te ručne radove 
prikazat ćemo u prodajnoj izložbi povodom Cvjetnice pred Mercatorom.

Pripremamo se za posjet Majci Božjoj Bistričkoj gdje ćemo 
sudjelovati na večernjoj misi i Križnom putu sa svijećama.

UDRUGA ŽENA „TRNOVEČKO SRCE”
Udruga je osnovana 29. 08. 2010. godine kao dobrovoljna, 

samostalna i humanitarna organizacija. Zaštitni znak udruge je „Zvono“. 
Tim imenom željeli smo tradicionalno obilježiti najstarije postojanje 
crkvenih zvona u našoj župi i cijeloj okolini po kojima je i naša bartolovečka 
crkva prepoznatljiva.

Udruga je osnovana sa ciljem razvitka, unapređenja i promicanja 
našeg mjesta, te poboljšanju uvjeta života i odnosa svih naših sumještana. 
Trudimo se da svojim djelovanjem pripomognemo pri uređenju našeg 
mjesta, tako smo već prošle godine započeli sa sadnjom cvijeća te 
uređenjem nekih površina. Ove godine ćemo nastaviti uljepšavati neke 
dijelove Bartolovca.

U smislu realizacije naših ciljeva usvojen je PROGRAM RADA I 
AKTIVNOSTI za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2011. koji je upućen nadležnim 
općinskim i županijskim tijelima.

Sa željom da se što više upoznamo i družimo kao zajednica 
organiziran je doček Nove godine za sve mještane. Nakon dugo godina 
naše mjesto je oživjelo kao zajednica, te počelo surađivati sa drugim 
udrugama. 

Ovim putem želimo izdvojiti neke od akcija iz programa koje su 
realizirane i onima kojima predstoji realizacija. 

Sa početkom godine formirana je svakotjedna radionica ručnih 
radova za što nam je dodijeljena posebna prostorija u zgradi naše stare 
općine. Vrijedne ruke naših članica uredile su taj prostor tako da je to sada 
ugodno mjesto za rad i druženje. Sa svojom aktivnošću i zajedništvom 
postigle smo da u ovo kratko vrijeme svojega djelovanja budemo 
zapažene i pozvane na sajam i izložbe. Time smo dobile priliku da svojim 
kreativnim radom promoviramo udrugu, naše mjesto i cijelu općinu. 
Nastojati ćemo održati i proširiti svoje djelovanje sa raznim ustanovama, 
te humanitarno pomagati u svim domenama. 

Tako smo po prvi puta sudjelovale sa svojim malim doprinosom 
na godišnjoj skupštini DVD-a Bartolovec. Time smo obilježile svoju 
suradnju sa društvom koje nam je pružilo veliku podršku i pomoć za 
realiziranje naših i zajedničkih ciljeva. 

U svojim aktivnostima Udruga žena uz humanitarnu organizaciju 
„CARITAS“ i u zajedništvu sa našim župnikom Petrom Golubom 
sudjelovala je u susretu bolesnih i starijih osoba u župnoj crkvi 11. 2. 
2011. Tu akciju htjeli bi uvrstiti u tradicionalne susrete svake godine. 

Želimo izdvojiti i akciju dobrovoljnog davanja krvi koja je uspješno 
realizirana 18. 2. 2011. u suradnji sa crvenim križem. Zahvaljujemo 
svima davateljima koji su se odazvali i onima koji će to postati, jer nam je 
namjera provesti još jednu akciju ove godine na jesen. 

Organizacija maškarade u suradnji sa mjesnim odborom i našom 
općinom provedena je 6. 3. 2011. te potičemo takvim i sličnim sadržajima 
povezati sve mještane našeg mjesta, općine i šire okolice.

Uz naše svakotjedne radionice i druženja pripremamo se i za 
organizaciju obilježavanja dana Bartolovoga u 8. mjesecu. Želja nam je 
da opet pokrenemo tradicionalno „proštenje“ i svi zajedno doprinesemo 
da ne zaboravimo gdje mi jesmo i gdje živimo. 

Ovim našim izlaganjem upoznajemo čitatelje i mještane na naše 
kratko postojanje. U tom periodu Udruga žena napravila je i postigla 
mnogo ali bi željela bolje i više. To su nam ciljevi u narednom razdoblju 
pa ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili tu i podržali nas, svima 
onima koji će i dalje nesebično pomagati da ova udruga ostane poticaj 
za više suradnje i druženja naših mještana, te svima onima koji će nam 
se pridružiti da uljepšamo naše mjesto i pomoći nam u realizaciji naših 
ciljeva i planova za dobrobit Bartolovca.

Svima žiteljima naše općine sretan i blagoslovljen Uskrs.
Udruga žena Bartolovec

UDRUGA ŽENA BARTOLOVEC
UDRUGE

Vrlo marljivo uvježbavamo kulturno-umjetnički program kojeg 
ćemo za mještane Trnovca i drage nam goste održati početkom svibnja 
povodom Majčinog dana.

Trnovečke majke s više djece darivat ćemo prigodnim poklonima i 
čestitkama,a sve gledatelje skromnim trnovečkim domjenkom, plesom 
i druženjem.

Povodom Dana planete Zemlje organizirat ćemo uređenje okoliša i 
sadnju cvijeća pod motom Više cvijeća-manje smeća.

Tako ćemo završiti proljetni dio našeg druženja ,a nove ljetne i 
jesenske aktivnosti upoznat ćete družeći se s nama i našim gostima.

Da žene mogu sve što požele pa družeći se makar samo jednom u 
tjednu pokazuju članice Udruge žena „Trnovečko srce“.

Zahvaljujemo na suradnji Općini Trnovec Bartolovečki i gospodinu 
Stjepanu Hrenu te svim prijateljskim Udrugama naše Općine.

 Svim mještanima Trnovca i cijele Općine čestitamo sretan Uskrs 
sa željom da u svakom srcu uskrsne barem jedna lijepa riječ za bližnjega 
svoga.

  Članice Udruge žena „Trnovečko srce“ 
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Za različite oblike sportova kojima se bave stanovnici naše Općine, 
organizirani u udruge građana-klubove, na sufianciranje takovih 
aktivnosti tokom 2010. godine utrošeno je gotovo 491.000 kuna bez 
režijskih troškova na objektima koji su u funkciji obavljanja sportskih 
djelatnosti.

U dosadašnjem načinu rada naših udruga športa, izostala je njihova 
organiziranost u zajednicu športskih udruga, kao oblika udruživanja 
udruga prema Zakonu o športu, a kao ustrojstvenog oblika kroz koji bi 
se trebala definirati politika ukupnog razvoja športa na području Općine 
primjerena potrebama i mogućnostima financiranja.

Osobito je složeno stanje u financiranju natjecateljskog športa koji 
iziskuje velika sredstva, a kako je sponzora sve manje, kako su vlastiti 
prihodi udruga gotovo zanemarivi, sve su veći zahtjevi prema sredstvima 
iz proračuna Općine , a koji se ne mogu ispunjavati u traženim iznosima 
zbog drastičnog pada ukupnih prihoda proračuna Općina iz kojeg se 
osim športa mora financirati i bezbroj drugi vrlo važnih funkcija od općeg 

RAZVOJ SPORTSKIH DJELATNOSTI – ZADAĆA ZAJEDNICE 
SPORTSKIH UDRUGA

Udruga žena „Cvijet“ Šemovec djeluje 
dvije godine. 

Velikim srcem i vrijednim rukama čla-
nice Udruge nastoje što više doprinijeti 
ostvarenju zacrtanih ciljeva. Iako umorne na-
kon svakodnevnog napornog rada na polju, 
vrtu, kući, samim dolaskom u Udrugu živnu 
ostavljajući sve probleme za sobom.

Već samo druženje i zajedništvo stvara 
ugodnu atmosferu i vedro raspoloženje što 
u ovim kriznim vremenima uvelike doprinosi 
kvalitetnijem i snošljivijem životu. 

Kroz čitavu su godinu članice Udruge bri-
nule za ljepši okoliš, uređujući cvijetne gredice. 

Na Uskrsni ponedjeljak protekle godine 
pripremljena je izložba ručnih radova članica 
Udruge. Izloženi su razni izvezeni predmeti, 
slike od suhog cvijeća, razne pisanice, ruže od 
krep papira kao i niz predmeta izrađenih od šibe, 
po čemu je naše selo prepoznatljivo. 

UDRUGA ŽENA „CVIJET“ ŠEMOVEC
UDRUGE

ŠPORT

Kroz proteklo smo razdoblje surađivale 
sa ostalim udrugama, što ćemo nastaviti i 
ubuduće. 

Svaka je članica Udruge na svoj način 
kreativna, a zajedničkim naporima uvelike 
doprinose raznim manifestacijama i obljetni-
cama. 

Tako smo sudjelovale na sportskim su-
sretima kod Udruge žena u Pušćinama, te 
prisustvovale humanitarnoj akciji kod Udruge 
žena u Bartolovcu. 

Članice Udruge protekle su se godine 
aktivno uključile u proslavu NK „Mladost“ Še-
movec, a tekođer i u proslavu „Šemovečke 
bitke“. 

U suradnji sa Udrugom žena iz Bartolovca 
organizirano je darivanje djece povodom 
blagdana Sv. Nikole uz prigodan program. 

Darove za djecu donirala je naša Općina, 
na ćemu i ovim putem zahvaljujemo. 

U mjesecu prosincu Udruga se uključila u 
sakupljanje odjeće za stare i nemoćne osobe 
smještene u Domu Jalžabet. 

Početkom ove godine još u hladne zimske 
dane, članice Udruge započele su dogovorima i 
pripremama za nadolazeće Uskrsne blagdane. 
Vrijedne ruke članica marljivo rade na izradi 
raznih predmeta. 

U veljači ove godine članice Udruge 
ispekle su kolače za susret starijih i nemoćnih 
osoba u Župi Sv. Bartola u Bartolovcu. 

Početkom ovog mjeseca organiziran je 
poludnevni izlet, te druženje uz glazbu i ples.

Želja nam je i nadalje raditi na dobrobit 
svim žiteljima našeg kraja, te sačuvati naše 
običaje i starine od zaborava, a svaku podršku 
pozdravljamo i na njoj zahvaljujemo. 

Svim mještanima naše Općine Sretan i 
blagoslovljen Uskrs i Uskrsni blagdani. 

UDRUGA ŽENA „CVIJET“ ŠEMOVEC

interesa za stanovništvu.
 Do sada, Zajednica sportskih udruga na području općine postojala 

je ali kao neformalni oblik udruživanja udruga športa, a rad iste svodio se 
uglavnom samo na rasprave oko podjele sredstava, bez rasprava oko 
razvoja djleatnosti na području naše Općine.

Zakon o športu definirao je Športsku zajednicu kao oblik 
organiziranja pravnih osoba iz sustava športa, a članovima iste mogu 
biti i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za šport i u vezi s 
športom.

Posebno treba naglasiti pitanja kojima se ovaj oblik udruživanja 
športskih udruga treba baviti, pa je tako Zakonom utvrđeno da ove 
zajednice u svom djelokrugu osobito:

-usklađuju aktivnosti svojih članova,
-potiću i promiću šport,osobito šport djece,mladeži i studenata i 

osoba s invaliditetom,
-objedinjuju i usklađuju programe športa te predlažu program javnih 

potreba u športu i sudjeluju u njegovom ostvarivanju
Kako bi se nakon višegodišnjih odgađanja organiziranja športske 

djelatnosti i rada udruga u toj djelatnosti postavilo u zakonske okvire, 
kako u organizacijskom obliku tako i u financiranju takovih djelatnosti 
u dijelu koji se odnosi na korištenje sredstava proračuna Općine, vrše 
se pripreme na osnivanju Zajednice uz pripremu materijala o trenutnom 
stanju športa na području naše Općine, a za što se prikupljaju podaci od 
samih Udruga športa, preko matičnih športskih saveza kojima pojedine 
vrste športa pripadaju.

Cilj je svakako tokom ove godine do vremena pripreme planskih 
dokumenata Općine za 2012. godinu, osnovati Zajednicu i osposbiti je 
za kako je to i Zakon o športu odredio, predlagača Javnih potreba u športu 
na području ove Općine uz sagledavanje svih drugih potreba vezanih uz 
športske djelatnosti u našoj sredini.
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IGRAČICE: Jukić Martina, Milošević Martina, Marčec Martina, 
Vručina Anja i Solar Patricija odličnim igrama u proljetnom dijelu sezone 
2010/2011 osvojile su drugo mjesto u II Hrvatskoj ligi istok.

Ovo proljeće izgubile su samo jednu utakmicu i to zbog bolesti dviju 
igračica, čiji izostanak nije mogla nadoknaditi mlada Solar Patricija.

KONAČNA TABELA:
1. MLADOST PETRINJA
2. MKG DRAVA ŽABNIK
3. DORA NAŠICE
4. VODOVOD OSIJEK
5. HODOŠAN
6. VARAŽDIN 2
7. NOSTRO ČAKOVEC
8. MIHOVLJAN.
UPISI DJECE IZ PRVOG RAZREDA VRŠE SE OD 20. TRAVNJA 2011. 

GODINE
Predsjednik: VILIM ŠAGI

ŠPORT
Prema do sada prikupljenim podacima iz naših Udruga športa i 

Županijskog nogometnog saveza u svojstvu registriranih natjecatelja u 
razne rangove sustava amaterskih športskih natjeca uključeno je gotovo 
390 športaša i to po vrstama športa kako slijedi:

-nogomet 
(tri kluba-dva aktivna  jedan u mirovanju) 270 natjecatelja
-rukomet    60 natjecatelja
-stolni tenis    33 natjecatelja
-judo    20 natjecatelja
dok podaci o registriranim natjecateljima za udrugama športa koje 

se bave šahom, športskim ribolovom te pikadom nisu još evidentirani.
Iz ukupno raspoređenih sredstava za šport u 2010. godini prema 

vrstama športa raspoređeno je udrugama:

-nogometa 263.061 kunu
-rukometa 151.791 kunu
-stolnog tenisa  63.000 kuna
-šaha  2.000 kuna
-ribolova  8.000 kuna
-pikada  3.000 kuna

Prikupljeni podaci o trošenju sredstava udruga, ukazuju na visoke 
troškove natjecanja te pripremanja natjecatelja, te će se kroz pripremanu 
temeljitu analizu stanja športa na području općine sa rezultatima iste 
upoznati stanovništvo naše Općine te kroz rad Zajednice osigurati održivo 
funkcioniranje športskih djelatnosti, primjereno kako smo to naveli 
potrebama, ali i mogućnostima izdvajanja sredstava kroz javne potrebe.

STOLNOTENISKI KLUB „MKG DRAVA” ŽABNIK

DRUGO MJESTO U DRUGOJ 
HRVATSKOJ LIGI

Lijepo vrijeme izmamilo je brojnu djecu i njihove roditelje na igralište 
Poljanjke u samom središtu Bartolovca. O dječjem igralištu,okolnim 
objektima i velikim travnatim površinama brinu se članovi Športskog 
društva Bartolovec, a koji ove godine planiraju izgradnju novog 
nogometnog igrališta i obnovu starog te obnovu dječjih igračaka i gradnju 
ograde oko njih. Za sve to treba, naravno , dosta novčanih sredstava, ali 
članovi i mještani dokazuju da se mnogo toga može radom i zalaganjem, 
a svaka donacija, bilo materijalna ili usluga, dobro dođe i zna se cijeniti. 
Upravo na tim osnovama članovi imaju takve planove, a do njihovog 
ostvarenja, nadamo se, neće proći mnogo vremena. Uskrs je posebna 
prilika da se, osim čovjek sam svoju osobnost, očisti i uredi okoliš za 
novi početak, što se vidi i na našim objektima. A ujedno koristimo ovu 
priliku da čestitamo svim mještanima Bartolovca i Općine Uskrs, te ih 
pozovemo na aktivniji rad u zajednici. Možda je baš i kraj Vas neka udruga 
ili društvo kojem treba pomoć, razmislite o tome ovog Uskrsa i pridružite 
se. 

Sretan Vam Uskrs.
Članovi ŠD Bartolovec

ŠPORTSKO DRUŠTVO 
BARTOLOVEC

Sportsko društvo Žabnik osnovano je 08. ožujka 2009. godine, uz 
pomoć  članova Mjesnog odbora Žabnik.  Trenutno broji 17 članova.

Zajedničkim  snagama  Sportskog društva i  Mjesnog odbora 
organizirane su brojne radne akcije kojima se poboljšao izgled sela i  
igrališta.  Svake godine organiziraju se turniri u nogometu i odbojci, te 
razna druženja mještana.

Osmišljen je grb i zastava sela Žabnik.

 SPORTSKO DRUŠTVO ŽABNIK 

Sportsko društvo i Mjesni odbor planiraju u skoroj budućnosti 
renoviranje Društvenog doma Žabnik te postavljanje rasvjete na 
postojećim sportskim terenima.




