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U petak, 4. prosinca 2015. s početkom u 19 
sati u prostoru Centra za prirodu „Zagorje“ u 
Radoboju održana je javna tribina o prijedlogu 
proračuna Općine Radoboj za nadolazeću 2016. 
godinu. Prijedlog proračuna s planiranim aktiv-
nostima i projektima u idućoj godini prezentirao 
je zamjenik općinskog načelnika Stjepan Sirovec. 

Proračun Općine Radoboj za 2016. godinu 
planiran je u ukupnom iznosu od  11.614.500,00 
kuna što je za 4.744.000,00 kuna manje od izno-
sa koji je planiran prvom izmjenom proračuna 
Općine Radoboj za 2015. godinu. Najveći iznos 
smanjenja prihoda odnosi se na planirane pomoći 
iz državnog proračuna i drugih izvora kao što su 
europski fondovi. Prema prijedlogu proračuna 

za 2016. godinu izvorni prihodi Općine trebali bi iznositi 5.375.000,00 kuna od 
čega na porez iz dohotka otpada 3.500.000,00 kuna, na komunalne doprinose 
i naknade 450.000,00 kuna, na prihod od prodaje zemljišta 950.000,00 kuna, 
te na prihode po posebnim propisima 235.000,00 kuna. Od pomoći države i EU 
fondova očekuje se ukupno 6.239.500, kuna.

Prema planu rashoda najviše sredstava proračuna 24,19% utrošit će se za 
komunalnu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša, 16,16% namijenje-
no je za gospodarstvo, 15,89% proračuna odlazi za kulturu i religiju, dok će se 
usluge unapređenja stanovanja i zajednice pokrit sa 8,48% proračuna, 7,39% su 
troškovi Jedinstvenog upravnog odjela, a 7,06% proračuna odlazi na pokrivanje 
potreba u obrazovanju. Općinsko vijeće i mjesna samouprava moći će računati 
sa sredstvima u visini 5,08% proračuna, a rekreacija i sport sa 6,54%. Preostala 
sredstva namijenjena su za  vatrogastvo, socijalnu zaštitu i �nanciranje vlastitog 
pogona.

Detaljni iznosi koji će se odvojiti za pojedine akcije i ulaganja biti će utvrđe-
ni na sjednici Općinskog vijeća prilikom usvajanja proračuna, pa će u slijedećem 
broju Radobojsko-Jesejanskog lista biti i više detalja o tome s koliko će sredstava 
pojedina djelatnost u 2016. godini raspolagati.(vir)

U nedjelju 13. prosinca u dvorani Doma kulture u Gornjem Jesenju upriliče-
no je potpisivanje ugovora o  dodijeli stipendija srednjoškolcima i studentima 
sa područja općine Jesenje za školsku odnosno akademsku godinu 2015/16. Za 
dodjelu srednjoškolskih stipendija na natječaj se javilo 9 učenika tako da će svi 
prijavljeni primati stipendije u iznosu  300,00 kuna mjesečno,  za studentske se 
prijavilo 38-mero studenata koji će primati 500,00 kuna mjesečno.

U kratkom obraćanju stipendistima i njihovim roditeljima načelnik Ivan Ma-
ligec je istaknuo  kako Općina i ove godine nastavlja sa stipendiranjem učenika 
i studenata. „Naš napredak uvelike će ovisiti o vama mladima koji se školujete. 
Želja nam je da nakon vašeg školovanja stečeno znanje  primijenite za boljitak 
sviju nas. Svjesni važnosti obrazovanja   kroz razne načine pomažemo učenicima  
od samih početaka njihova školovanja. Vjerujem da će ove stipendije olakšati  
roditeljima i  u ovim kriznim vremenima pomoći podnijeti teret vašeg  školova-
nja.“ 

Studentica prve godine učiteljskog fakulteta Martina Turibak izjavila je: 
“Svi redovni studenti i dio srednjoškolaca s područja općine Jesenje imaju priliku 
ostvariti pravo na  stipendije.  Iznimno sam sretna i ponosna  što sam stanovnik 
ove općine jer mislim da je ona jedina u županiji koja u tolikoj mjeri  pomaže  i 
podupire razvoj učenika i studenata. Ovakav vid pomoći puno znači  studentima 
i učenicima te naravno roditeljima jer je studiranje danas vrlo skupo. U ime svih 
studenata i učenika primatelja stipendija, zahvaljujem se na pomoći i  brizi, to je 
za nas još jedan  poticaj da se više trudimo i opravdamo dano povjerenje.” 

Na nerazvrstanoj cesti koja vodi u zaselke Cvrtili i Jarčani 
ovih su dana izvođeni radovi na sanaciji ulegnuća. Na ilovastom 
tlu dolazi do velikih pukotina uslijed suša, dolaskom kiše tlo se 
natopi vodom i nakon toga nastaju znatna oštećenja na cesti 
koja vodi u spomenute zaselke.  Zbog sve većih puknuća  terena 
i ulegnuća na cesti  prijetilo je nastajanje većih klizišta u nadola-
zećem zimskom periodu pa je odlučeno izvršiti sanaciju nastalih 
oštećenja kako bi se spriječilo nastajanje većih šteta.

U Općini Radoboj i ove 
je godine sve spremno za 
čišćenje i održavanje ne-
razvrstanih cesta u zim-
skim uvjetima. Pripremlje-
ne su potrebne količine 
soli i sipine za posipavanje 
cesta. Obavljeno je drugo 
ovogodišnje čišćenje sliv-
nika uz nogostupe kako bi 
se spriječilo zadržavanje 
vode na kolniku, te omo-
gućilo sigurno prometo-
vanje.

S obzirom da je prošlih 
godina bilo dosta proble-
ma sa objektima koji su 
izgrađeni u neposrednoj 
blizini nerazvrstanih cesta, te se zbog snijega koji napada ne 
mogu vidjeti prilikom čišćenja snijega i ove su godine na svim 
dionicama gdje postoje takve kritične točke postavljeni stupići 
koji će spriječiti nastanak eventualnih oštećenja. Molimo sve 
vlasnike nekretnina na kojima su stupići postavljeni da iste ne 
uklanjaju, jer su isti postavljeni samo privremeno, odnosno da 
završetka sezone zimskog čišćenja, te će nakon toga isti biti 
uklonjeni.

U RADOBOJU ODRŽANA JAVNA TRIBINA O PRIJEDLOGU 
PRORAČUNA OPĆINE ZA 2016. GODINU

MANJE SREDSTAVA U OPĆINSKOJ BLAGAJNI

O projekciji općinskog pro-
računa za 2016. godinu na 
tribini građana govorio je 
zamjenik načelnika Stjepan 
Sirovec

ZIMA NAS NEĆE IZNENADITI

Potpisani ugovori za stipendije

Sanacija oštećenja na nerazvrstanoj cesti prema Cvrtilima
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Nakon provedenih izbora za 
zastupnike u Hrvatskom saboru 
koalicija Hrvatska raste, predvo-
đena SDP-om u III. Izbornoj jedi-
nici koja obuhvaća Međimursku, 
Varaždinsku i Krapinsko-zagorsku 
županiju osvojila je ukupno 8 mje-
sta. Na listi je bila i naša sumje-
štanka Dunja Špoljar. Kako je bila 
tek 11. na listi nije izravno ušla u 
Sabor.

No kako je Siniša Hajdaš Don-
čić, prvi na listi, a još uvijek na mje-
stu ministra, svoj mandat stavio 
u mirovanje na njegovo mjesto 
došla je Dunja Špoljar. Bila je tako 
na prvoj sjednici kada Sabor nije 
konstituiran, jer nije izabran pred-

sjednik. Radobojčanka - mr. Dunja Špoljar, bila je saborska 
zastupnica i u prošlom sazivu. Nakon odličnih rezultata koa-
licije Hrvatska raste na području Općine Radoboj, aktiviranje 
saborskog mandata Dunje Špoljar, još je jedan veliki uspjeh 
radobojskog SDP-a. Hoće li Dunja Špoljar ostati u saborskim 
klupama ovisi o raspletu pregovora i dogovora oko formira-
nja nove Vlade, odnosno o eventualnim novim izborima.

Nakon višegodišnjih nastojanja, najava i obećanja u Radoboju je u pone-
djeljak 7. prosinca 2015. godine konačno proradila ljekarna. Samo nekoliko 
minuta nakon otvaranja u 8 sati stigle su i prve pacijentice, koje su nakon 
boravka kod doktorice, podigle lijek u Radoboju. 

Radoboj je nekoliko godina bio bez ljekarne, pa su korisnici zdravstvene 
zaštite po lijekove morali odlaziti u Krapinu ili druga mjesta iako su recepte 
dobivali u  zdravstvenoj ambulanti u Radoboju. Zahvaljujući svestranoj brizi 
općinskog vodstva o potrebama stanovništva u prizemlju općinske zgrade 
adaptiran je potrebni prostor, a  Ljekarne Zubić iz Krapine dobile su sve po-
trebne suglasnosti za otvaranje ove prijeko potrebne ustanove u Radoboju.

U Ljekarni Zubić se mogu dobiti lijekovi na recept, lijekovi bez recepta, 
medicinska kozmetika, ortopedska pomagala, jednom riječju sve što i u bilo 
kojoj drugoj ljekarni.

Radno vrijeme Ljekarne Zubić je: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 
8 do 16, a utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati. Sve potrebne informacije 
mogu se dobiti putem telefona  349-123.

 Uz lijekove na recepte u Ljekarni u Radoboju mogu se kupiti i lijekovi bez 
recepta kao i ortopedska pomagala, te medicinska kozmetika. 

Općina Jesenje dala je od ovlaštene tvrtke „Tesla“ d.o.o.  iz Klenov-
nika izraditi energetski pregled javne rasvjete na svojem području.   
Ovim dokumentom obuhvaćena je izrada analize postojećeg stanja, 
tehničkih i energetskih svojstava  cjelokupnog sustava javne rasvje-
te. Energetskim pregledom je obuhvaćen popis izvora svjetlosti po 
vrstama svjetiljki, broj izvora svjetlosti, način upravljanja paljenja i 
gašenja javne rasvjete, radno vrijeme električne rasvjete, stanje osvi-
jetljenosti te opće stanje i učinkovitost cjelokupnog  sustava.

Na temelju prikupljenih podataka i pregledom cjelokupnog su-
stava utvrđeno je kako postojeće stanje javne rasvjete energetski 
i ekološki  ne zadovoljava visoko postavljene kriterije koje donose 
propisi EU. Proširenjem i rekonstrukcijom javne rasvjete koja se 
izvodi u posljednje vrijeme postavljaju se nove ekološki prihvatljive 
štedne žarulje kako bi se smanjilo svjetlosno onečišćenje i ostvarile 
uštede energije. Upravo iz toga razloga Općina Jesenje se uključila u 
program pod nazivom „Masterplan javne rasvjete KZŽ-e“ koju provo-
di KZŽ-a i REGE-a. Realizacijom toga  projekta javna rasvjeta postala  
bi energetski učinkovitija, ostvarile bi se bitno veće uštede energije, 
smanjili troškovi održavanja za javnu rasvjetu, a ono što je također 
važno  projekt neće predstavljati nikakav dodatni trošak za  općinski 
proračun. 

Sreću i radost povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana,

te uspješnu 2016. godinu
želi Vam

podružnica Hrvatske narodne stranke
Općine Radoboj

Čestit i blagoslovljen 
Božić, te sretnu i 

uspješnu novu godinu 
svim stanovnicima 

općine Radoboj, 
poslovnim partnerima i 
svim ljudima dobre volje 

žele
načelnik općine

Anđelko Topolovec,
zamjenik načelnika 

Stjepan Sirovec,
predsjednik Općinskog 

vijeća Alojz Sajko,
članovi Općinskog 

vijeća, te 
djelatnice i djelatnici 

Upravnog odjela Općine 
Radoboj

DUNJA ŠPOLJAR PONOVNO U SABORU

Radobojčanka, Dunja Špo-
ljar u saborskim klupama i 
nakon posljednjih izbora

KONAČNO IMAMO I LJEKARNU

Prve pacijentice došle su po lijek samo nekoliko minuta nakon otvaranja Ljekarne, 
a za normalno poslovanje neophodno je i besprijekorno funkcioniranje tehničkih 

pomagala, pa su savjeti dobro došli. 

Općina Jesenje izradila energetski pregled javne rasvjete
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TOPLI SIJEČANJ OMOGUĆIO NASTAVAK RADOVA
Najznačajniji događaj u siječnju 2015. godine u Hrvatskoj pa 

samim tim i u Radoboju bio je drugi krug izbora za Predsjednika 
Hrvatske. U nedjelju 11. siječnja birači su odlučili, da ćemo slijede-
ćih pet godina imati predsjednicu. Kolinda Grabar Kitarović dobila 
je tridesetak tisuća glasova više od protukandidata, dotadašnjeg 
predsjednika, Ive Josipovića i tako smo prvi put u povijesti dobili 
ženu na čelnom mjestu države.

Blaga zima bez snijega i niskih temperatura omogućila je obav-
ljanje radova na rekonstrukciji dijela županijske ceste od Radoboja 
prema Gorjanima. Djelatnici MB -Transgradnje, 19. siječnja nastavili 
su uklanjanje ograda koje su postavljene preblizu  trase i tako stvo-
rili uvjete za proširenje kolnika i izgradnju nogostupa.

Vinogradari su tradicionalno proslavili Vincekovo, domaćin 
obilježavanja početka proljetnih radova u vinogradu bila je obitelj 
Ivana Florjana.

POČETKOM VELJAČE NAKON DUŽEG VREMENA ROĐENA BEBA 
U RODITELJSKOJ KUĆI

U noći od 6. na 7. veljače zapao je veliki snijeg, koji je onemo-
gućio prometovanje. Rezultat toga bio je rođenje djeteta u obitelji 
Ivanković, suprug Siniša porodio je suprugu Anu, jer zbog snježnih 
nanosa nisu mogli izaći iz sela, niti je hitna pomoć  mogla do njih. 
Taj su događaj zabilježila gotovo sva sredstva javnog informiranja.

Mjesec veljača bio je inače u znaku fašnika i maškara. Tradici-
onalna priredba održana je u školskoj sportskoj dvorani u Rado-
boju.

OŽUJAK U ZNAKU PROLJETNIH RADOVA
Tijekom ožujka u Radoboju su bora-

vili pomoćnik ministra gospodarstva Ivo 
Milatić i savjetnik Marijan Varga. Istaknuli 
su da Općina Radoboj može biti primjer 
svima na planu energetske učinkovitosti 
i korištenja sredstava za tu namjenu. U 
pastoralnom posjetu radobojskoj župi 
boravio je pomoćni biskup zagrebački 
Valentin Pozaić. Sastao se i sa općinskim 
čelnicima i razgledao je Zavičajnu zbirku 
i Edukacijsko-promidžbeni centar Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim pri-
rodnim vrijednostima.
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Općinski vijećnici održali su redovitu sjednicu i pored ostalog 
konstatirali da su u prva tri mjeseca 2015. godine općinski prihodi za 
50% manji nego u istom razdoblju 2014., razlog donošenje zakona o 
izmjenama poreza na dohodak.

U Općini Radoboj zaposleno je osam osoba u okviru programa 
obavljanja javnih radova. Uređuju okoliš i obavljaju druge poslove, a 
plaća ih Zavod za zapošljavanje. Vremenski uvjeti pogoduju i odvija-
nju radova na mjesnom groblju, gdje se betoniraju okviri na pedese-
tak novih grobnih mjesta.

TRAVANJ U ZNAKU USKRSA I PODJELE SAKRAMENTA SVETE KRIZME
Početak travnja bio je u znaku Velikog tjedna i Uskrsa, a kraj je 

za tridesetak učenica i učenika osnovnih škola ostao u sjećanju po 
prijemu sakramenta Svete krizme.

Na cesti Bregi Radobojski - Donja Šemnica počeli su radovi na 
sanaciji klizišta, a uz radove na Rimskoj cesti počela je rekonstrukcija 
elektro mreže.

U travnju mjesni odbori na području Općine Radoboj obilježili su 
godišnjicu svog djelovanja. Najuspješniji su bili i još su uvijek, članovi 
MO Jazvine i Orehovec Radobojski.

Kroz dio područja Općine Radoboj, 26. travnja prošla je karava-
na biciklista koji su sudjelovali na biciklističkoj utrci kroz Hrvatsku, a 
nogometaši NK Radoboj nanizali su pet uzastopnih pobjeda u okviru 
natjecanja Međužupanijske nogometne lige –središte.

DANI ORHIDEJA I VATROGASNA VJEŽBA
Mjesec svibanj i na području Općine Radoboj bio je u znaku 

vatrogasnih aktivnosti. Bila je tu proslava Sv. Florjana, zaštitnika va-
trogasaca, održane su godišnje skupštine dobrovoljnih vatrogasnih 
društava, a na Strahinjčici je održana velika vatrogasna vježba. Op-
ćinski su vijećnici na sjednici održanoj 15. svibnja izrazili zadovolj-
stvo sa rezultatima �nancijskog poslovanja Općine u 2014. godini. 
Konstatirano je, naime, da je na kraju godine zabilježen višak prihoda 
nad rashodima u iznosu od 774.317 kuna. Tridesetak mališana, 10. 
svibnja primilo je Prvu pričest. Sakupili su se kod Župnog dvora i u 
povorci krenuli prema župnoj crkvi.

Pored ostalih znamenitosti, Radoboj je poznat i po orhidejama, 
pa su stoga održani Dani orhideja. U okviru Centra za prirodu Zagorje 
u Radoboju održan je dvodnevni program, a posebno je zanimljiv 
bio obilazak Staza orhideja.

Mjesec svibanj u Radoboju donosi već 17 godina manifestaciju 
pod nazivom «Radobojsko proljeće - Dani Side Košutić». Učenici iz 25 
osnovnih škola iz cijele Hrvatske došli su u Radoboj, da bi predstavili 
svoje literarne radove.

UREĐENJE OKOLIŠA I LOKALNIH PROMETNICA
Mjesec lipanj na području Općine Radoboj bio je u znaku pove-

ćanih radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, sanacije klizišta na 
pojedinim mjestima, košnje trave na javnim površinama, a Mjesni 
odbor Jazvine i Orehovec Radobojski pokrenuo je akciju uređenja 
starih bunara. Radovi na rekonstrukciji Rimske ceste nastavljeni su i 
pripremljena je trasa za asfaltiranje. Općina je uz rekonstruirani dio 
Rimske ceste prišla i rekonstrukciji javne rasvjete. Tako su svjetleća 
tijela skinuta sa stupova niskonaponske elektromreže, ugrađeni su 
podzemni kablovi i postavljana nova rasvjeta na posebnim nosači-
ma.

U Radoboju su gostovali mladi nogometaši sa otoka Krka. Odi-
grali su prijateljsku  utakmicu sa vršnjacima iz Radoboja, razgledali 
su znamenitosti Radoboja i svoj boravak završili zajedničkim druže-
njem.

Sredinom siječnja nastavljeni su radovi na rekonstrukciji dijela 
Rimske ceste

Nekoliko dana u mjesecu veljači naše je područje bilo pod 
visokim snježnim pokrivačem.

Proljeće su najavili i brojni 
cvjetovi jaglaca

Detalj sa velike vježbe vatrogasaca Krapinsko-zagorske županije 
održane na Strahinjčici.
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Dragi Radobojci i Radobojke,
želimo Vam da osjetite Božić u vlastitim srcima 
i da Vam prava i istinska vrijednost bude ovog 

Božića, kao i svakog sljedećeg, zajedništvo i obitelj, 
te zadovoljstvo i sreća svakim trenutkom darovana.

Sretna Vam i uspješna 2016. godina!
 OPĆINSKA ORGANIZACIJA SDP RADOBOJ   
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OBNOVLJENA OPĆINSKA ZGRADA
Najznačajniji događaj u ljetnim mjesecima, srpanj i kolovoz u Op-

ćini Radoboj bio je otvaranje rekonstruirane stare općinske zgrade. 
Uz energetsku  obnovu i postavljanje na krov uređaja za proizvodnju 
struje iz sunčane energije u jednu su cjelinu spojene dvije postojeće 
zgrade u kojima je osiguran prostor za smještaj općinske uprave, Jav-
ne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti KZŽ i ljekarne. U adapta-
ciju je uloženo više od 2 milijuna kuna, od čega je Općina osigurala 
tek dvadeset posto, a ostalo je došlo iz državne kase. Svečanost je 
održana na blagdan Velike Gospe, a prisustvovali  su joj brojni uzva-
nici.

Ljetno razdoblje donijelo je i dovršetak radova na rekonstrukciji 
Rimske ceste, koja sada izgleda kao prava gradska ulica. Dobrovolj-
no vatrogasno društvo Jazvine svečanom je sjednicom obilježilo 60. 
obljetnicu osnivanja, a vinogradari su tradicionalnim druženjem po-
digli klopotec i najavili berbu grožđa.

  POČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA
Mjesec rujan posebno će ostati u sjeća-

nju trideset i četvorici učenika i učenica koji 
su po prvi put sjeli u školske klupe. U prvi 
razred osnovne škole u Radoboju upisano 
je 17, u Jazvinama 10 i u Gornjoj Šemnici 7 
prvašića. Oni kao i svi ostali učenici OŠ Side 
Košutić i ove su godine, zahvaljujući Općini, 
dobili besplatne školske knjige.

Slikari amateri iz Zagorja okupili su se po 
deveti put u Radoboju na tradicionalnoj li-
kovnoj koloniji. Naslikali su dvadeset novih 
slika i ostavili ih Općini Radoboj kao poklon 
za Dan općine.

DESETODNEVNI PROGRAM UZ DAN OPĆINE I ŠKOLE
Listopad mjesec u Radoboju je prošao u znaku obilježavanja 

Dana Općine i Dana OŠ Side Košutić. U okviru desetodnevnog pro-
grama održavale su se brojne kulturne, sportske i ostale aktivnosti. 
Manifestacijama od biciklijade, maratonske utrke, nastupa ama-
terskih družina, glazbenika mladih i starih, brojnih školskih sadr-
žaja preko druženja udruga do održavanja središnje proslave 20. 
listopada prisustvovalo je više tisuća mještana i gostiju. Svi su bili 
oduševljeni, a posebna su priznanja dobili najzaslužniji iz pojedinih 
oblasti društvenog života.

  ZAHUKTAVAJU SE AKTIVNOSTI U ZAVIČAJNOJ ZBIRCI
Početkom studenoga, točnije u nedjelju 8. studenoga, izašli smo 

na izbore za zastupnike u Saboru. Birači Općine Radoboj i ovom su 
se prilikom opredijelili za lijevu opciju i u veći podršku dali koaliciji 
Hrvatska raste predvođenoj SDP-om. Da je uspjelo konstituiranje 
Sabora i u ovom bi mandatu imali zastupnicu iz Radoboja, koja je 
u saborske klupe trebala ući umjesto još uvijek aktualnog ministra 
Siniše Hajdaša Dončića. Hoće li biti zastupnica ili ne, možda ćemo 
saznati prije nego što ovo budete čitali.

Preseljenjem općinskih službi iz zgrade Zavičajne zbirke inten-
zivirane su aktivnosti na uređenju postava i ostvarivanju uvjeta da 
u staroj školskoj zgradi bude muzej «Radboa», knjižnica i čitaonica, 
te da se tu održavaju i drugi kulturni sadržaji. Predstavljene su tako 
etape daljnjeg uređenja prostora s posebnim naglaskom na prika-
zu tradicije rudarstva u radobojskom kraju. 

SVET/A BARBARA I NIKOLA, BOŽIĆ I NOVA GODINA
Posljednji mjesec u godini 2015. počeo je u Radoboju održava-

njem Sv. mise na blagdan Sv. Barbare, zaštitnice rudara. Nažalost 
nekada veliki događaj za Radoboj iz godine u godinu sve više bli-
jedi.

Tek desetak potomaka naših rudara i drugih vjernika okupilo se 
u Župnoj crkvi da bi nakon mise došli na razgledavanje Zavičajne 
zbirke. U nedjelju 6. prosinca u župnoj crkvi okupilo se mnogo više 
vjernika, jer su na svoje došli najmlađi kojima je zahvaljujući anga-
žiranju radobojskog župnika vlč. Tomislava Novosela, sveti Nikola 
došao sa prigodnim poklonima. 

Općinski vijećnici u prosincu donose proračun općine za iduću 
godinu, koji će po svemu sudeći biti znatno manji u 2016. godini 
nego što je bio u ovoj. Kraj godine  dočekati ćemo u blagdanskom 
ozračju slaveći Božić i Novu godinu. (pregled pripremio V.R.)

Nogomet povezao Radoboj i Grad Krk. Druženje mladih nogome-
taša u klupskim prostorijama NK Radoboj

Novi izgled općinske zgrade.

Postav budućeg muzeja uređuju poznati stručnjaci, među kojima 
je i Vlasta Krklec, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja.
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Birači s područja općine Jesenje iako tijesnim rezultatom 
opredijelili su se za  kandidatkinju  desne koalicije predvođenu 
HDZ-om, Kolindu Grabar Kitarović. 

Uz veliko zalaganje vodstva općine Jesenje mještani zasel-
ka Cerovački dobili su javnu rasvjetu a cjelokupni  troškovi �-
nancirani  su iz proračuna općine Jesenje. 

Vinogradi su proslavili blagdan Sv. Vinka  i početak nove vi-
nogradarske godine. 

Početkom veljače točnije u  noći 5. na 6. područje općine 
Jesenje zahvatilo je veliko snježno nevrijeme. Snijeg nošen 
jakim vjetrom u usjecima je stvarao velike nanose no velikim 
naporima koncesionara ceste su cijelo vrijeme bile prohodne.

Sredinom veljače održana  je šesta po redu  maškarada.  Sa 
puno smijeha i zabave  maškare su u tradicionalnoj povorci  
obišli sva područja naše općine a oduševljeni sumještani veselu 
su povorku častili  pićem, krafnama i ostalim slatkim delicijama. 

Povodom Valentinova, blagdana zaljubljenih  AKUD „Žensko 
kazalište“ svojim su mještanima podarili jednu lijepu dramsku 
večer.

Vatrogasci su nastavili sa osposobljavanjem svojih kadrova 
pa je u dvorani vatrogasnog doma održan tečaj za vatrogasnog 
dočasnika na kojem su uz domaće sudjelovali i vatrogasci su-
sjednih DVD-a.

Dolaskom ljepših dana u ožujku su nastavljeni radovi na iz-
gradnji vodospremnika i rekonstrukciji i dogradnji vodovodne 
mreže u Gornjem Jesenju.  

Međunarodni praznik Dan žena obilježen je  nastupom  ADK 
iz Svetog Križa Začretja  i vokalne skupina AKUD-a „Žensko kaza-
lište“ u dvorani Doma kulture.

Delegacija Općine Jesenje i ove je  godine  za blagdan sv. 
Josipa posjetila  sedmero svojih  sumještana koji su zakoračili 
u deveto desetljeće. Iako  u vremešnim godinama ovi ljudi još 
uvijek su dobra raspoloženja i zrače vedrinom više nego mnogi 
koji su puno godina mlađi.  

OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI             OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI          OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI       OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI         OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI

Drage mještanke i mještani  Općine Jesenje 
simpatizeri SDP-a, te čitatelji Radobojsko-Jesejanskog lista.

Čestit vam  Božić,  
i neka  vas u novoj  2016. godini prati sreća zdravlje i veselje

Želi vam OO SDP-a Jesenje. 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ,
MIROM I ZADOVOLJSTVOM ISPUNJENU NOVU 2016. GODINU

ŽELE VAM NAČELNIK IVAN MALIGEC,
ZAMJENIK NAČELNIKA IVAN ARTIĆ,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA IVAN GALOVIĆ
I DJELATNICI OPĆINE JESENJE
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Općina se uključila u aktivnu politiku zapošljavanja svojih 
sumještana koji  su  već duže vrijeme na Zavodu za zapošlja-
vanje. Putem javnih radova zaposlene su četiri osobe na rok od 
šest mjeseci koje su radile na uređenju okoliša, zelenih površina 
i ostalim sitnim komunalnim radovima. 

U mjesecu travnju provedena je  sustavna deratizacija s ci-
ljem smanjenja zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uni-
štenja populacije štetnih glodavaca. 

U korizmeno vrijeme,  desetu godinu za redom, u subotu 
pred blagdan Cvjetnice župljani župe Gornje Jesenje pohodili 
su križni put.

 Najveći kršćanski blagdan Uskrs i ove je godine  proslavljen 
brojnim  krijesovima – Vuzemnicama i gromoglasnim pucnjevi-
ma  iz kubura i   karabitom. 

Velike količine padalina i otopljenog snijega izazvale su po-
javu novih klizišta na prometnicama i poljoprivrednim i površi-
nama.  Uz  brojna klizišta na cestama nastale su i štete na nogo-
stupima te je zbog  sprečavanja nastanka većih šteta na njima   
izvršena   sanacija pukotina. 

Održana je VI. po redu likovna kolonija na koju se odazvalo 
dvadesetak likovnih  umjetnika    iz Krapinsko-zagorske i okolnih 
županija.

Nacionalnoj kampanji „Zelena čistka-Jedan dan za čisti oko-
liš“ koja je usmjerena na podizanje svijesti građana o važnosti 
brige za okoliš  pridružuju se unatrag nekoliko godina i udruge 
s područja općine Jesenje.  

U radnom posjetu Općini Jesenje bili su predstavnici Mini-
starstva regionalnoga razvoja i fondova EU, koji su došli  pogle-

dati kako teku radovi na izgradnji vodospremnika čije radove 
je su�nanciraju. Zadovoljni viđenim predstavnici ministarstva 
istaknuli su kako naša Općina može biti dobar primjer povlače-
nja sredstava i realizacije projekata. 

Brojnim događanjima u mjesecu lipnju proslavljen je Dan 
općine i blagdan sv. Ivana Krstitelja zaštitnika Župe i Općine 
Jesenje. Središnji događaj proslave bilo je održavanje sveča-
ne sjednice na kojoj su podijeljene  Plakete najzaslužnijima 
za promociju i razvoj Općine Jesenje. Svečanosti su nazočili  
brojni ugledni gosti koji su pohvalili rad općinskih struktura te 
istaknuli kako Općina Jesenje kao jedna od manjih općina kva-
litetno provodi projekte i programe u ostvarenju poboljšanja  
uvjeta života svojih  mještana  i stvaranje novih mogućnosti za 
razvoj a samim time i ostanak mladih u rodnom kraju.

Doprinos tome je i izgrađena i netom otvorena vinoteka u 
podrumskom dijelu Doma kulture koja će upotpuniti turističku 
ponudu na našim prostorima.

 Započela je druga faza  rekonstrukcije dijela lokalne ceste 
kroz Veliko Selo.  Rekonstrukcijom je obuhvaćeno  proširenje 
ceste,  izgradnja nove  oborinske i fekalne odvodnje, te nove 
vodovodne  mreže sa izvedbom kućnih priključaka.

  Trinaestu za redom Vinogradari udruge  Sv. Martin iz Jese-
nja  nastavili su manifestaciju podizanja klopoca koji navješta 
skori dolazak jeseni kada će  vinogradari poći u svoje vinogra-
de ubrati plodove cjelogodišnjeg rada i truda. 

Na igralištu OŠ Gornje Jesenje u organizaciji Udruge za 
sport i rekreaciju Jesenje održan je 17. po redu memorijalni 
malonogometni noćni turnir „Za Ljepoga“.  Turnir je osvojila 
ekipa DVD-a Đurmanec. 

U rujnu i listopadu asfaltirane su nove  dionice nerazvrsta-
nih cesta ukupne dužine 1100 metara. 

U organizaciji udruge kuburaša  održana je i kestenijada.
 Udruga privatnih šumovlasnika Jela Jesenje provela je ak-

ciju uzgojnih radova kojima se mladim stablima omogućava 
brži i kvalitetniji   razvoj i stabilnost  rasta.

Udruge vinogradara „Sv. Martin“  Jesenje organizirala je 
stručno edukativni izlet i predavanje vezano za mogućnosti 
dobivanja nepovratnih sredstava iz EU fondova a u svrhu ra-
zvitka poljoprivredne proizvodnje.

Članovi AKUD-a  Žensko kazalište iz Gornjeg Jesenja gosto-
vali su  u Njemačkoj.  Na gostovanju kod naših iseljenika ama-
teri su proveli dva nezaboravna dana.

OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI             OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI          OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI       OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI         OPĆINA JESENJE U 2015. GODINI

POŠTOVANI!
JOŠ JEDNA GODINA JE IZA NAS. SVAKI OD NAS DRUGAČIJE JU JE PROŽIVIO I DOŽIVIO, A KAKO SMO MI JESE-

JANCI SKROMNI LJUDI, ZAHVALJUJEMO NA SVEMU ŠTO SMO POSTIGLI I NAPRAVILI U TOJ GODINI.
POSEBNO RADUJE ČINJENICA DA SE U TOJ GODINI RODILO DVADESETAK BEBA PA NJIMA I NJIHOVIM RODI-

TELJIMA ŽELIMO PUNO ZDRAVLJA, SREĆE, RADOSTI I USPJEHA.
KAKO ZA ZAGORJE VELE DA JE BAJKA NA DLANU, A OBZIROM DA JE I JESENJE DIO ZAGORJA, UČINIMO SVAKI 

NA SVOJ NAČIN, U ŠKOLI, FAKULTETU, NA RADNOM MJESTU ILI U DOMAĆEM OKRUŽENJU DA TA BAJKA POSTANE 
STVARNOST ZA MIRAN I SRETAN SUŽIVOT SVIH GRAĐANA NAŠE OPĆINE.

STOGA VAM SVI ČLANOVI HRVATSKE NARODNE STRANKE ŽELE U NOVOJ 2016. GODINI PUNO ZDRAVLJA, 
SREĆE I OSOBNOG USPJEHA. 
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Među radobojskim pčelarima sa svoja tri kontejnera i oko 
290 košnica pčela posljednjih se godina posebno ističe Obi-
teljsko pčelarstvo Škrlec iz Jazvina, koje je na tradicionalnim 
manifestacijama ocjenjivanja meda pokupilo niz najviših pri-
znanja za kvalitetu. 

Godinama se Marijan Škrlec i njegova obitelj s pravom 
ponosi kvalitetom bagremova meda, a potvrda je stigla i ove 
godine na XX. ocjenjivanju meda Hrvatske u Osijeku, gdje su 
upravo za bagremov med dobili Zlatnu žlicu. Nizanje uspješ-
nih nastupa nastavilo se na XI. Međunarodnom natjecanju 
pčelara u Zagrebu gdje bagremov med obitelji Škrlec dobio 
Zlatnu diplomu, a posljednje ovogodišnje priznanje stiglo u 
Konjščini na ocjenjivanju i izložbi meda Krapinsko-zagorske 
županije gdje je dobivena diploma Zlatna pčela.

Marijan je zadovoljan rezultatima ostvaremim u 2015. 
godini za koju kaže da je što se pčelarstva tiče bila bolja od 
prethodne i po kolićini i po kvaliteti meda. Kako kvalitetni 
proizvod bez teškoća pronalazi put do potrošača obitelj Škr-
lec nema većih problema sa prodajom meda. Uglavnom ga 
prodaje na turističkim područjima, a dobro ide i prodaja na 
kućnom pragu.

Iako je bavljenje pčelarstvom zahtjevan posao i u njega 
stalno treba ulagati, a rezultat ćesto ovisi o vremenskim i mno-
gim drugim uvjetima, Marijan i njegova obitelj ima u planu 
daljnji razvoj te djelatnosti. Traže pogodan položaj za smještaj 
kontejnera sa košnicama pčela, a već ranije nabavljena digi-
talna vaga, koja preko mobilnog uređaja dostavlja podatke o 
kolićini prikupljenog a u zimskim uvjetima potrošenog meda 
umnogome pomaže u pravovremenom poduzimanju potreb-
nih radnji. Primjer obitelji Škrlec dokazuje da se i na našem po-
dručju mogu ostvariti osnovni ili dodatni prihodi bavljenjem 
određenih zanimanja za koje postoje prirodni uvjeti. ( vir)

Povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana 
uz koje se prvenstveno veže radost i zajedništvo predsjednica 
Odbora za međugeneracijsku solidarnost Franciska Švaljek, me-
dicinska sestra Romina Polanščak i zamjenik općinskog načelni-
ka Općine Radoboj Stjepan Sirovec posjetili su Dom za starije i 
nemoćne osobe „Sveti Nikola“ u Krapini. Susret sa štićenicima 
Doma Sveti Nikola, a koji su rodom sa područja općine Radoboj, 
u ovo najljepše i najradosnije doba godine već polako prelazi u 
tradiciju, a svaki susret sve je veseliji i radosniji. Tako je tijekom 
i ovogodišnjeg posjeta sve zračilo veseljem i radošću. Štićenici 
su upoznali svoje goste sa raznim aktivnostima koje su u domu 
organizirane za njih kako bi se međusobno družili, te skratili vri-
jeme. U ugodnoj atmosferi i razgovoru vrijeme je brzo prošlo, a 
svi zajedno složili su se da željno iščekuju sljedeći međusobni 
susret.

Nagle promjene vremenskih uvjeta  prilikom čega u vrlo 
kratkom vremenu padnu velike količine kiše  pri tome stvaraju-
ći  velike štete. Nekontrolirano slijevanje  velikih količina vode 
prijetilo je obiteljskim kućama i gospodarskim objektima u Do-
njim Lužanima u zaselku Košanski. 

Dolaskom zimskog perioda kada se očekuje veće količine 
padalina  ovih su dana postavljeni rubnjaci i linijska rešetka 
kako bi se spriječilo nadiranje bujičnih voda prema obiteljskim 
kućama i gospodarskim objektima.  Bujične vode koje se slije-
vaju niz nerazvrstanu cestu višegodišnji su problem mještana 
koji tu žive. Postavljanjem  novog  asfaltnog kolnika  stanje se 
dodatno pogoršalo tako da je bio nužno izvesti ovaj zahvat.  

OBITELJSKO PČELARSTVO ŠKRLEC I OVE JE GODINE POKUPILO ZLATNA 
PRIZNANJA ZA MED S RADOBOJSKIH PČELINJIH PAŠNJAKA

ZLATNA PRIZNANJA OD OSIJEKA PREKO ZAGREBA DO KONJŠĆINE

Brojnim priznanjima za med obitelji Škrlec pridružila su se i ovogo-
dišnja dobivena u Osijeku, Zagrebu i Konjšćini 

Obitelj Škrlec u društvu sa zamjenikom župana Krapinsko-zagor-
ske županije, Anđelkom Ferekom Jambrekom, prilikom ocjenjivanja 
meda u Konjščini

Nagle promjene vremenskih uvjeta stvaraju velike štete

SUSRET SA NAŠIM MJEŠTANIMA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE 
OSOBE «SVETI NIKOLA» U KRAPINI

SVAKI SUSRET VESELIJI I RADOSNIJI

Susret je prošao u ugodnom raspoloženju

              Slavko Forjan, jedan je od najpoznatijih štićenika u domu. 
Nije ni čudo, jer je izradio bezbroj jaslica i drugih prigodnih ukrasa 

uz božićne blagdane
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Općina Radoboj u cilju razvoja turizma, te gastronomske i enološke po-
nude Radoboja i Zagorja kontinuirano radi na pripremi turističkih projekata 
u cilju pripreme infrastrukture za pružanje takve usluge. Jedan od takvih 
turističkih projekata je i “Hiža zagorskih štrukli” u samom centru Radoboja. 
Nakon što su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi vezani uz postojeći objekt, 
kuća Hrvoj, koju je Općina kupila i koju rekonstrukcijom želi prenamijeniti u 
željenu turističku uslugu počelo se sa pripremom projektne dokumentacije. 
To je potrebno kako bi se moglo prijaviti na natječaj za dobivanje sredstava 
za �nanciranje investicije.

Rekonstrukcijom postojećeg objekta uredit će se prostor za odvijanje 
ugostiteljskih sadržaja u kojem bi se prikazivala i njegovala tradicija pripre-
me i konzumacije zagorskog specijaliteta, štruklja sa raznovrsnim nadjevi-
ma. Predviđenom rekonstrukcijom interijer bi pratili izložbeni elementi koji 
bi prikazivali sam proces pripreme i pečenja štruklji, uz mogućnost održa-
vanja radionica kulinarstva za sve posjetitelje. Kako bi to trebalo izgledati u 
doglednoj budućnosti možete vidjeti na sljedećem radnom materijalu.

Zima je godišnje doma u kojem sve miruje. 
Priroda kao da je utonula u duboki san. Stabla 
su ostala bez lišća, a grane čekaju da ih zaogrnu 
snježne pahuljice. Cvrkut ptica je skoro nestao, jer 
je većina odletjela na daleki i topli jug. Oni koji su 
i ostali pobjegli su u svoja skrovišta, gdje čekaju 
toplije dane. Jež, vjeverica, jazavac, puh, šišmiši, 
žabe spavaju zimski san. Kukci su skriveni ispod 
debelog sloja otpalog lišća. 

Priroda pokazuje koliko lijepa može biti zimi. 
Bliži se Božić, najradosnije doba godine obilježe-
no obiteljskim okupljanjima, kićenjem bora, spremanjem slasnih delicija u toplini 
doma. Za takvo posebno razdoblje i priroda se priprema kako bi zablistala u bo-
žićnom svijetlu i duhu. O tome nam mogu posvjedočiti crveni plodovi božikovine u 
našim šumama. Božikovina je jedna od biljaka koje tradicionalno obilježavaju Božić. 
Crvene bobice na crnogoričnom stablu tise nalik su kuglicama na borovima kojima 
su ukrašeni naši domovi.  Još jedna poznata vrsta koja svojim plodovima krasi sta-
bljike u ovo doba godine je šipak. Poznat i pod imenima, kao što su divlja ruža, pasja 
ruža, šipurak i šip, šipak spada među najstarije poznate biljne vrste koje su se rabile 
za ishranu. Razni stari zapisi i arheološki nalazi govore o uporabi šipka već u kame-
nom dobu. Još su stari Rimljani vjerovali da šipak liječi bjesnoću, pa odatle i potječe 
znanstveni naziv biljke Rosa canina što u prijevodu znači pasja ruža. 

Trnina se ističe svojim crnim plodovima koji dozrijevaju od kolovoza do listopa-
da, ali su tada izrazito trpkog okusa. Za konzumaciju u svježem stanju pogodan je 
nakon pojave nekoliko mrazova, u studenom ili prosincu. Osim kulinarske i ljekovite 
uporabe, zbog svoje �ne strukture drvo trnine upotrebljava se za izradu drški alata, 
štapova i palica.  Češeri bora, jele, smreke, te plodovi bršljana, divlje kruške i jabuke, 
kurike, veprine, gloga i drugih vrsta kao božićni ukrasi krase stabljike i drveća, te 
daju usnuloj prirodi notu šarenila zbog čega nastaje Božić u prirodi i toplina u našim 
srcima. Sretan Božić svima! Tekst: Petra Šemnički

KAKO SE PRIRODA UKRASILA ZA BOŽIĆ? ... a ovako bi to trebalo biti 
nakon rekonstrukcije

HIŽA ZAGORSKIH ŠTRUKLI U RADOBOJU?

Ovako sada izgleda kuća pored 
Općinske zgrade u Radoboju...

Istekom kalendarske godine i približavanjem božićnih i 
novogodišnjih praznika klub Radobojsko srce već tradicional-
no održao je svoje predblagdansko druženje. Nakon održanih 
mnogobrojnih susreta tijekom proteklih ljetno – jesenskih dana 
koji su bili obilježeni vedrim ali i nadasve kreativnim i radnih 
duhom ovaj predblagdanski susret bio je rezerviran za kićenje 
bora i prigodno druženje.

Polaznici Kluba Radobojsko srce božićno drvce okitili su 
ukrasima koje su marljivo i vrijedno izrađivali tijekom proteklih 
susreta. Predblagdanskom druženju Kluba Radobojsko srce pri-
družio se i zamjenik načelnika Općine Radoboj Stjepan Sirovec, 
koji je svim članovima kluba, njihovim roditeljima i ljudima do-
brog srca koji ima pomažu u svakodnevnim trenucima uručio 
prigodne poklone. Klub Radobojsko srce sa svojim radom na-
stavlja nakon predstojećih blagdana odnosno početkom nove 
kalendarske godine. 

PREDBLAGDANSKO DRUŽENJE KLUBA RADOBOJSKO SRCE

Poštovane mještanke i mještani Jesenja!

Blagoslovljen vam Božić, sretna i uspješna nova 2016. godina.
Da budete živi, zdravi, zadovoljniji
i da nam svima bude malo  bolje.

Sve vam to od srca žele članovi HSS-a Jesenje

Lijepo jesensko vrijeme bez kiše omogućilo je ove godine 
poljoprivrednicima da obave jesensku sjetvu. Ujedno je na broj-
nim njivama nakon pobiranja usjeva obavljeno duboko zimsko 
oranje, što će na proljeće omogućiti lakšu i kvalitetniju sjetvu.

Priroda je i ove jeseni prikazala svu raskoš boja lišća na dr-
veću i biljkama zahvaljujući činjenici da nije do kraja studenoga 
bilo jačeg mraza.

JESENSKI RADOVI I BOJE



Radobojsko-Jesejanski list br. 78 / Godina VIII. / 21. prosinca 2015.10

ČESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I BOŽIĆNE 
BLAGDANE, TE SRETNU I USPJEŠNU 2016. GODINU 

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE RADOBOJ ŽELI
OPĆINSKA ORGANIZACIJA HRVATSKE SELJAČKE 

STRANKE RADOBOJ.
VJERA U BOGA I SELJAČKA SLOGA.
 PREDSJEDNIK IVAN MALOGORSKI

U četvrtak, 26. studenoga 2015. godine u Centru za prirodu 
„Zagorje“ u Radoboju održana je svečana sjednica Upravnog 
vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima pri-
rode Krapinsko-zagorske županije, kojom je obilježena 10-ta 
obljetnica postojanja ove ustanove. O radu Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ tijekom prošlih 
10 godina govorili su ravnateljica Javne ustanove Dijana Hršak 
i predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode KZŽ Ivan Martinić. 

Na svečanoj sjednici dodijeljena su priznanja pojedincima 
i ustanovama koji su svojim zalaganjem doprinijeli i pomogli 
rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vri-
jednostima KZŽ. Pojedinačna priznanja su dobili: Siniša Hajdaš 
Dončić, bivši župan KZŽ i prvi predsjednik Upravnog vijeća; 
Željko Kolar, sadašnji župan. Vlasta Hubicki, županica u vrijeme 
osnivanja Javne ustanove i sadašnja predsjednica Skupštine 
KZŽ, predsjednica Skupštine KZŽ u vrijeme osnivanja Javne 
ustanove Sonja Borovčak, viši inspektor zaštite prirode Hrvoje 
Stunković, bivši članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Snje-
žana Žigman i Marijan Kovačić, sadašnji član Upravnog vijeća 
Javne ustanove Željko Španjol, načelnik Općine Radoboj An-
đelko Topolovec, ravnatelj Javne ustanove od 2006. do 2011. 
godine Ivan Ištok i sadašnji predsjednik Upravnog vijeća Javne 
ustanove Ivan Martinić. Priznanja su dobile i sljedeće ustanove: 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Krapinsko-zagorska župa-
nija, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Fond za zaštitu okoli-
ša i energetsku učinkovitost, Hrvatske šume, Općina Kumrovec, 
Općina Radoboj i Grad Klanjec.

Povodom obilježavanja blagdana sv. Barbare zaštitnice rudara 4. i 5. 
prosinca 2015. godine održani su „Dani otvorenih vrata“ budućeg muzeja 
„Radboa“.  Nakon što su općinske službe preseljene u uređenu staru zgradu 
u centru Radoboja, prišlo se intenzivnijem uređenju Zavičajne zbirke, budu-
ćeg muzeja «Radboa» u lijepo uređenoj staroj zgradi osnovne škole. Javnosti 
se tako predstavljaju sadržaji koji bi u Radoboj trebali dovesti brojne turiste, 
prije svega školsku djecu i posjetitelje krapinskog muzeja. Tako su u petak 4. 
prosinca nakon Sv. mise održane u crkvi Presvetog Trojstva u Ra-
doboju i u popodnevnim satima subote 5. prosinca, zainteresirani 
posjetitelji zavirili u prostorije Zavičajne zbirke „Radboa“ i pobliže 
upoznali bogatu radobojsku povijest. Zavičajna zbirka dočarava 
izuzetnu povijesnu važnost samorodnog sumpora i ugljena za 
cijeli radobojski kraj. Sumporokop i ugljenokop imali su vrlo važ-
nu ulogu u formiranju samoga naselja i njegova gospodarskoga 
razvoja. Usporedno s time otkriveni su vrijedni nalazi fosila, pa je 
Radoboj ubrzo postao poznat u svjetskoj znanstvenoj literaturi. 
Jedinstveno nalazište sumpora i ugljena, bogata rudarska tradi-
cija, vrijedni fosilni i arheološki nalazi Radoboja - neprocjenjivo su 
bogatstvo na jednom mjestu o čemu najbolje govori zainteresira-
nost znatiželjnih posjetitelja.

Svoj doprinos u obogaćivanju sadržaja zbirke koja se odnosi 
na tradiciju rudarstva u Radoboju do sada su dali pojedinci koji 
su muzeju stavili na raspolaganje stare fotogra�je, predmete ili 
okamine. Pozivamo i sva ona domaćinstva koja u svojim kućama 
imaju neku fotogra�ju na kojoj su radobojski rudari, neki od ru-

darskih alata ili drugi predmeti da ih donesu u Općinu gdje će ih evidentira-
ti, snimiti i nakon toga vratiti vlasnicima.Na postojećim fotogra�jama koje 
se već nalaze u muzeju ima mnogo za sada nepoznatih osoba. Bilo bi stoga 
korisno da dođete i pogledate te stare slike i da eventualno na njima prepo-
znate možda svojeg pradjeda, djeda ili oca. Sve će to doprinijeti da ostane 
zabilježena povijest našeg kraja za mnoge buduće naraštaje.

DESET GODINA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DESETLJEĆE USPJEŠNOG RADA

Deseta obljetnica djelovanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije obilježena je održava-
njem svečane sjednice u Radoboj uz nazočnost brojnih uzvanika

DANI OTVORENIH VRATA ZAVIČAJNE ZBIRKE „RADBOA“

POVJEST RUDARSTVA RADOBOJSKOG KRAJA

Jedna od starih fotogra�ja na kojoj su radobojski rudari. Prepoznate li nekog 
na toj slici obavijestite nas, kako bi u Zavičajnoj zbirci mogli ispod slike napisati 
imena i prezimena prepoznatih osoba
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NOVOSTI IZ OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ          

Priprema i uređuje: Jasenka Marmilić

Učenici Osnovne škole Side Košutić Radoboj obi-
lježili su u srijedu 18. studenog 2015. godine Dan 
sjećanja na žrtvu Vukovara.

Učenici koji pohađaju dodatnu nastavu povijesti 
uredili su pano o gradu Vukovaru u učionici povijesti. 
Učiteljica povijesti Magdalena Želimorski učenicima 
je održala kratko predavanje na nastavi povijesti, a 
predstavnici razreda zapalili su svijeće ispred ulaza u 
dvorište OŠ Side Košutić Radoboj. 

Magdalena Želimorski

Radionica puhanja stakla održana je za učenike naše škole 
25. studenog. Ova atraktivna radionica pokazuje kako umjetni-
ca Ivanka Pašalić stvara „čaroliju stakla“, a njena udruga Stakle-
ni svijet nastala je iz potrebe za očuvanjem, promocijom i nje-
govanjem staklopuhačke vještine i umjetničkog stvaralaštva 
u staklu. Zatvaranjem svih strukovnih škola za staklopuhače 
u Hrvatskoj i svih staklarskih pogona u kojima se prakticiralo 
staklopuhanje, ova tradicijska vještina osuđena je na sigurno 
propadanje i zaborav. Kroz djelovanje ove udruge nastoji se 
očuvati staklopuhačko znanje, te promovirati kreativnost i 
umjetnički duh koji staklo kao materijal ima u sebi.

Svojim djelovanjem Stakleni svijet omogućava upozna-
vanje vrijednosti tradicijskih vještina oblikovanja stakla, kao i 
drugih prirodnih materijala. Svrha ove radionice, koja je prava 
atrakcija, je potaknuti pojedince i grupe na umjetničko stvara-
laštvo te im približiti dio kulturnog nasljeđa Hrvatske da bi ga 
što bolje očuvali.

Ivanka Pašalić učenicima jednako kao i odraslima zorno 
pokazuje umjetnost puhanja, bojanja i oblikovanja stakla i 
staklenih minijatura. Karmen Martinić

RADIONICA PUHANJA STAKLA

3. prosinca u našoj školi kao i u drugih 400 škola Republike 
Hrvatske održana je Večer matematike u organizaciji Hrvatskog 
matematičkog društva s ciljem unapređivanja i promicanja na-
stave matematike.

Već treću godinu za redom škola je odzvanjala veselim gla-
sovima učenika i roditelja. Ove godine sudjelovalo je 66 učenika 
razredne nastave (od toga 4 iz PŠ Gornje Šemnice i 9 iz PŠ Ja-
zvine) i 29 roditelja te 29 učenika predmetne nastave. Učiteljica 
Pospiš pripremila je za svaki razred po 7 matematičkih igara, a 
učiteljice Kukovačec, Ferk, Martinić i Poljak pobrinule su se da se 
igre uspješno realiziraju. Za predmetnu nastavu radne centre su 
pripremili učitelji Švaljek i Buntak.

Primjenjujući matematičke zakonitosti te stečene vještine i 
umijeća, sudionici su postali mali istraživači i igrači raznih igara 
(bingo, memory, tangram, računko, čovječe ne ljuti se, ...). Nakon 
što su obišli sve radne centre namijenjene njihovom uzrastu, uče-
nici su dobili zahvalnicu za sudjelovanje.

Zajapurena lica djece i osmijeh roditelja potvrdili su da mate-
matika nije bauk te se nadam da će nam se sljedeće godine još 
više učenika pridružiti.  Učiteljica Dragica Pospiš

VEČER MATEMATIKE

DAN SJEĆANJA NA 
VUKOVAR

U sklopu zdravstvenog odgoja doc.dr.sc. Rajko Fureš, prim.dr.med. na odjelu gi-
nekologije i porodništva Opće bolnice Zabok, učenicima osmih razreda održao je 23. 
studenoga 2015. predavanje „Prevencija i rano otkrivanje raka vrata maternice“. Rak 
vrata maternice (carcinoma cervicis uteri) jedan je od najpreventabilnijih vrsta raka, tj. 
otkriven u lokaliziranom stadiju s velikim uspjehom može biti liječen. 

Uzročnik ove bolesti od koje u svijetu godišnje oboli 500 000, a umre 270 000 žena 
je Humani papiloma virus koji se prenosi spolnim putem. Kako bi se smanjio rizik od 
infekcije i razvoja bolesti, najvažnije je odgovorno spolno ponašanje. Ono podrazumije-
va apstinenciju, ne mijenjanje partnera, zdrav način života, uporabu zaštite od spolno 
prenosivih bolesti, redoviti ginekološki pregled i papa test. Svaka spolno aktivna osoba 
ima rizik od dobivanja HPV infekcije, a najčešće se radi o mladim ljudima do 25. godine. 
Povećani rizik imaju osobe koje su prije navršenih 16 godina stupile u spolni odnos, koje 
su slobodnijeg spolnog ponašanja, žene koje neredovito obavljaju ginekološke pregle-
de i papa test, koje puše. 

Svaka spolno aktivna žena može dobiti HPV infekciju više puta tijekom života koja 
se u 1-2% može razviti u rak vrata maternice. Stoga su neophodni redoviti ginekološ-

ki pregledi i papa test kako bi se 
infekcija otkrila na vrijeme te 
spriječilo daljnje širenje bolesti 
koje može dovesti do steriliteta. 
Cijepljenje spolno neaktivnih 
djevojaka je također jedan od 
načina prevencije HPV infekcije, 
ali ono ne štiti od ostalih spolno 
prenosivih bolesti. Naje�kasniji 
način zaštite od spolno preno-
sivih bolesti je apstinencija, a u 
spolno aktivnih osoba uporaba 
prezervativa. Premda HPV najče-
šće pogađa žene, njime se mogu 
zaraziti i muškarci. 

Važno je osvijestiti da jedino odgovornim spolnim ponašanjem možemo spriječiti 
nastanak spolnih infekcija i bolesti i time zapravo doprinosimo očuvanju zdravlja našeg 
reproduktivnog sustava. Ivana Frajzman, učiteljica

„Prevencija i rano otkrivanje raka vrata maternice“
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U PRO G. Šemnica je u petak, 20.11. održan susret s gospođom Marianne Gro-
botek,  izvornom govornicom njemačkog jezika iz švicarskog grada Züricha.Gospo-
đa Grobotek nam je ispričala svoju zanimljivu životnu priču kako se zbog supruga i 
osnivanja obitelji još 1985. godine odlučila doseliti u Gornju Šemnicu,  iako je i dalje 
zadržala posao u Švicarskoj. Radoznale učenike razveselila je pozdravima  na nje-
mačkom jeziku, a nastavila je s predstavljanjem njemačkog jezika i kulture. Saznali 
smo u kojim se sve državama govori njemački te da nam je područje njemačkog jezi-
ka (Austrija) bliže od nekih gradova Hrvatske, npr. Dubrovnika.

Posebno nam je zanimljivo bilo da je njemački 10. svjetski jezik , ali i da je čak 
10% svih knjiga na svijetu izdano na njemačkom jeziku! Usporedili smo i škole u 
Švicarskoj i Hrvatskoj, zaključili smo da su vrlo slične, ali u švicarskim školama za 
učenike nije organizirana prehrana pa učenici svoj obrok moraju ponijeti od kuće. Pri 
tome se jako pazi da to bude zdrava hrana, nikako slatka, jer se na taj način utječe 
na zdravlje zuba. Razgovor o Švicarskoj ozario nam je lica: Tko nije čuo za poznate 
švicarske čokolade, sir, predivne Alpe, Petera, Klaru i Heidi?Na kraju smo se zahvalili 
gospođi Grobotek koja nas rijetko posjećuje, ali često donira društvene igre ili dru-
ge didaktičke materijale za učenike naše škole, te dogovorili ponovni susret na satu 
njemačkog jezika. Vesna Horvat

Čestiti Božić i sretnu Novu 2016. godinu žele 
Vam učenici i djelatnici  

OŠ Side Košutić Radoboj 
 

Ravnateljica: Milena Veseljak 

RADIONICA IZRADE ADVENTSKIH VJENČIĆA UČENIKA I RODITELJA 5.A RAZREDADOĐI, SVETI NIKOLA, DOĐI!
4. prosinca učenici razredne nastave matične i područ-

nih škola nestrpljivo su iščekivali dolazak sv. Nikole. Dje-
ca, roditelji, učitelji i ostali mještani Jazvina, Gornje Še-
mnice i Radoboja okupili su se kako bi veselih srdaca i 
iskrenih osmijeha podijelili radost nadolazećih blagdana.  
          Učenici su prigodnim programom obogaćenim recitaci-
jama, glumom, pjesmom i plesom dozivali velikodušnog starca 
sijede brade. Na kraju programa pridružio se sveti Nikola koji je 
djecu razveselio svojim dolaskom i naravno poklonima. 

Učiteljice PRO Jazvine

ZANIMLJIVO JE UČITI NJEMAČKI

U četvrtak, 26. studenog, 
roditelji i učenici 5.a razreda 
su izradili svoje vjenčiće koji će 
krasiti njihov dom i na kojima 
su u prvu nedjelju Adventa u 
krugu najmilijih upalili prvu 
svijeću. Nekoliko primjeraka se 
načinilo i za prodaju Učeničke 
zadruge u crkvi već slijedeće 
nedjelje. Radionica je prote-
kla u sveopćem veselju, radu 
i prekrasnim uradcima. Ivanka 
Švaljek

SVJETSKI DAN DIJABETESA 
14.11. 2015. smo obilježili Svjetski dan dijabetesa. S obzirom na to da ova 

bolest zahvaća 6% svjetske populacije, ona je jedan od vodećih javnozdravstvenih 
problema.

U Republici Hrvatskoj učestalost ove bolesti iznosi 6,1% u dobi od osamnaest 
do šezdeset i pet godina, a u starijoj dobi je značajno veća. Postoje dva osnovna 
tipa šećerne bolesti: tip I i tip II. Tip I je ovisan o inzulinu i javlja se pretežito kod 
mlađe populacije, dok se tip II javlja kod starije populacije, nije ovisan o inzulinu i, 
što je najznačajnije, može se u velikoj većini slučajeva ublažiti i odgoditi njegova 
pojava samo pravilnim i zdravim načinom života. Iako je srednja dob otkrivanja 
bolesti 66 godina, s prosječnim trajanjem od oko 7 godina, u posljednjih dese-
tak godina čak trećinu novootkrivenih bolesnika s dijabetesom tipa II čine djeca 
i mladi. To se pripisuje povećanju utjecaja preventabilnih rizičnih čimbenika: pre-
komjernoj tjelesnoj težini i debljini, tjelesnoj neaktivnosti, pogrešnoj prehrani, 
pušenju, prekomjernoj konzumaciji alkohola.Ivana Frajzman

TERENSKA NASTAVA UČENIKA PREDMETNE NASTAVE
24. studenog, učenici predmetne nastave bili su na terenskoj nastavi u Zagrebu. 

Kako bi obilježili Dan kazališta, prisustvovali su najprije kazališnoj predstavi ‘’Tko je 
ubio Pašteticu?’’ u kazalištu Mala scena. Predstava je nastala prema istoimenom ro-
manu Silvije Šesto koji je uvršten na popis lektire. Na vrlo zabavan način prikazana 
su iskušenja kroz koja prolazi prijateljstvo, prve ljubavi, popularnost. Učenicima se 
predstava dopala što su i pokazali pozornim praćenjem i glasnim pljeskom na kraju.

Nakon predstave učenici 5. i 6. razreda posjetili su Arheološki muzej. Petaši su 
razgledali Egipatski postav i sudjelovali u radionici ‘’Čitamo i pišemo hijeroglife’’, dok 
su učenici 6. razreda za to vrijeme razgledali stalni postav muzeja.

Učenici 7. i 8. razreda imali su priliku uživati u čarolijama Muzeja iluzija. Sat 
vremena u muzeju protekao je uz istraživanje zanimljivih optičkih iluzija, instalacija, 
holograma. Najzanimljivije su učenicima bile soba ogledala, soba bez gravitacije i 
Ames soba.

Nakon uspješno odrađene terenske nastave, učenici su se sa svojim učiteljima 
vratili kućama  bogatiji novim spoznajama i iskustvima. Jasenka Marmilić



Radobojsko-Jesejanski list  br. 78 / Godina VIII. / 21. prosinca 2015. 13

NOVOSTI IZ OŠ JESENJE
Priprema i uređuje: Erika Tušek Vrhovec

O protekloj go-
dini, planovima za 
slijedeću godinu 
razgovarali smo sa 
ravnateljicom OŠ 
Gornje Jesenje Ljer-
ka Malogorski Dra-
goslavić, prof.

Kakva je bila 
protekla godina? 

Na kraju još 
jedne godine želim 
prije svega istaknuti 
dobru suradnju ško-
le sa općinom Jese-
nje te još jednom 
zahvaliti načelniku 
Općine i Općin-
skom vijeću na pot-
pori našoj školi i u 
ime roditelja učeni-
ka koji polaze našu 
školu. 

Posebno želim 
naglasiti brigu oko 
su�nanciranja prije-

voza učenika, školske prehrane za ugrožene kategorije učenika, 
potporu izvannastavnih aktivnosti i �nanciranje obaveznih udž-
benika za sve učenike škole. 

Kulturna i javna suradnja također je bila dobra, a posebno 
se vesele učenici jer im je općina �nancirala predstavu u Kaza-
lištu Trešnja u Zagrebu. Zajednička suradnja nije niti ove godine 
izostala za našu Božićnu priču, koja će se prikazati 23.12.2015. s 
početkom u 15 sati u našoj sportskoj dvorani. Koristim ovu prigo-
du da pozovem sve mještane i roditelje da dođu na predstavu u 
školu kao i djecu od 0-15 godina. 

Kakvi su planovi za slijedeću godinu? 
Prijavili smo se kao škola u projekt korisnika sustava e-Dnev-

nik. Nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti sve potrebne tehničke 
preduvjete, kako bi sa početkom slijedeće školske godine umje-
sto klasičnih dnevnika koristiti web aplikaciju za vođenje razred-
ne knjige u elektroničkom obliku koja na brz, jednostavan i pouz-
dan način razrednicima, nastavnicima i ravnateljima omogućuje 
izradu različitih izvještaja o ocjenama i izostancima. 

Poruka za kraj!
Želim svima puno zdravlja, mira, veselja i tolerancije u Novoj 

2016.godini.

RAZGOVOR SA RAVNATELJICOM OŠ JESENJE

Učenici koji polaze dodatnu nastavu iz njemačkog jezika su-
djelovali su natječaju “Königs Weltreise” na kojem su trebali iz-
misliti priču na temelju dvanaest dobivenih slika. Kao nagradu 
za sudjelovanje na natječaju pozvani su na istoimenu kazališnu 
predstavu sjena kazališne skupine Handgemenge iz Njemač-
ke u Goethe Institut Zagreb. Tako su učenici OŠ Gornje Jesenje 
2.12.2015. bili na kazališnoj predstavi “Königs Weltreise” u Goet-
he Institutu u Zagrebu.             Alexandra Krklec, prof.

Ovo su dojmovi učenika nakon predstave:
Branko Artić: “Das Schattentheater hat mir sehr gefallen, 

weil es sehr gute Klavier-, Trompeten- und Schlagzeugmusik 
gab. Es war keine Minute langweilig.”

Karlo Košanski: “Das Theaterstück ge�el mir sehr, weil es in 
Teilen wie unsere Geschichte war. Es war auch toll, wie die Sc-
hau-spieler gestritten haben.”

Petar Malogorski: “Am besten war, wie der Musiker gleich-
zeitig Klavier und Trompete gespielt hat.”

Dijana Draganić: “Die Vorstellung ge�el mir, weil sie humor-
voll in deutscher Sprache war.”

Laura Draganić: “Die E�ekte waren toll und die Geschichte 
interessant!”

Ana Klasić: “Die Krone des Königs war am Ende kaputt, aber 
er war glücklich!”

Iva Fučkar: “Die Musik ge�el mir sehr, alles war total lustig.”
Dorotea Artić: “Mir haben viel Aktion und die Schauspieler 

sehr gefallen”

Posjet kazališnoj predstavi u Zagrebu
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U utorak 8.prosinca 
2015. članovi Udruge dis-
trofičara Krapina kreativno 
su se družili u našoj školi 
gdje su sa učenicima, uči-
teljima i roditeljima imali 
radionicu na kojoj su izra-
đivali ukrase za nadolaze-
će blagdane. 

Ove godine tema radio-
nice bili su snjegovići. Sve 
radove moći ćete kupiti na 
Božićnom uoči božićne 
priredbe 23.12.2015., a sa-
kupljena sredstva idu kao 
pripomoć za organizaciju 
njihovog izleta.

U petak, 27.11.2015. je u našoj školi održano predavanje na 
temu “Različitost je dio nas”. 

Predavanje su održali članovi Udruge distro�čara Krapina, a 
predavanju su nazočili učenici 2. razreda.

Predavači su svojim zanimljivim i kreativnim predavanjem 
naveli učenike da se upoznaju i da prihvate različitosti jer ... RA-
ZLIČITOST JE DIO NAS!  učiteljica Ivana Gumbas

“Različitost je dio nas”

Radionica Udruge 
distrofičara Krapina

Dana 11.12.2015. učenici od 1.-8. razreda posjetili su Ka-
zalište Trešnja u Zagrebu, gdje su prisustvovali predstavi Pe-
peljuga.  Svake godine povodom Dana sv. Nikole i Božićnih 
blagdana svim učenicima naše škole Općina Jesenje poklanja 
kazališnu predstavu. Predstava je bila zanimljiva i oduševila 
je sve naše učenike koji su gromoglasnim pljeskom nagradili 
glumce. Nakon predstave učenici su, u pratnji učitelja, uputili 
se u samo središte grada kako bi doživjeli atmosferu Adventa.

Ovim putem se zahvaljujemo načelniku Općine i Općin-
skom vijeću što su nas darovali ovako lijepim darom. (etv)

Posjet kazališnoj predstavi i Adventu u Zagrebu - dar Općine Jesenje

U spomen na žrtve II svjetskog rata u utorak 1. 
prosinca u Cerju Jesenjskom kod spomenika nevi-
nim žrtvama održana je komemoracija i položeni su 
vijenci. Na komemoraciji su se okupili predstavnici 
antifašističkih udruga KZŽ-e, grada Zagreba i ovdaš-
njih mještana. U spomen na nevine žrtve vijence su 
položili načelnik Ivan Maligec i predstavnici navede-
nih udruga. U povijesti ovog mjesta zapisan je prvi 
prosinac 1943. godine kada su nakon sukoba parti-
zanske i vojske NDH u znak odmazde Pavelićevi voj-
nici poubijali i u oganj bacili 34 nedužnih mještana.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvat-
ske Franjo Habulin u kratkom obraćanju okupljeni-
ma prisjetio se tog događaja kada je ovo mirno za-
gorsko mjesto zadesila velika nesreća. Među ostalim 
Habulin je istaknuo kako je tragedija još veća što je 
Pavelićeva vojska poubijala nevine žrtve pripadni-
ke hrvatskog naroda a najmlađoj su bile tek dvije 
godine. Pozvao je prisutne da u ovim turbulentnim 
vremenima u glavama sviju prevlada razum kako bi 
znali razlikovati dobro i zlo da se ovakav strašan čin 
nikada više ne bi ponovio.

Komemoracija kod spomenika nevinim žrtvama u Cerju
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Sigurno nema nijednog čovjeka koji ne bi htio u svom ži-
votu barem jednom čuti blagovijest, to jest blage, dobre vije-
sti oko sebe. Na poseban način kad se radi o dobrim vijestima 
za nas, e te ćemo na poseban način slušati, ali i zapamtiti. Iako 
želimo čuti samo dobre, a strahujemo od loših vijesti, ipak ni-
smo navikli oko sebe širiti one dobre,lijepe, pozitivne stvari 
niti smo naučili od njih živjeti. Dobre vijesti, to jest vijesti Bož-
je poruke nama, prođu pored nas nezapažena, na jedno uho 
uđu, a na drugo iziđu, a da nam ne privuku pozornost. Zato 
one druge, loše i tragične, vijesti oduzimaju nam dah da nas 
jednostavno zaokupe. Loše vijesti imaju takvu čarobnu moć 
da se o njima priča i da se brzo šire zemljom, dok one dobre 
kao da nikoga ne zanimaju. Dobra vijest neće prodati novine, 
ali loša sigurno hoće.

Kad bismo posvetili za čitanje i meditiranje Božje riječi to-
liko vremena koliko posvetimo čitajući loše vijesti, postali bi-
smo vrlo brzo sveci. Kad bismo živjeli od ove trajno nove ne-
beske vijesti kao što živimo od onih privremenih zemaljskih, 
koje se svaki dan mijenjaju i dolaze nam nove, postali bismo 
stalni i stabilni ljudi koji znaju što hoće i još čvršći u vjeri. 

Zato nam Bog Danas šalje svoju poruku, blagu vijest koja 
nam trajno treba grijati dušu kao velika novost koja nam mi-
jenja život i ispunjava nas novom snagom i boljom motiva-
cijom za život. Stoga ovaj dan Božjeg rođenja treba postati 
nama kršćanima doista dan Božje radosne vijesti koja preo-
kreće i pokreće cijeli naš život. 

Božjim rođenjem na zemlji dana nam je blaga, radosna  
vijest koja nam treba biti izvor radosti i putokaz života. Ona 
treba ispuniti sav naš život, te i mi sami, živeći od nje, treba-
mo drugima donositi radost i mir.

Danas je na nama da budemo ponizni, obični ljudi, i da 
budemo poput pastira, da nakon što čujemo tu nevjerojatnu 
novost, rodio se Bog, Riječ je tijelom postala, da se i mi pokre-
nemo i usmjerimo svoj život prema Bogu. I oni su mogli samo 
slušati loše vijesti i još više kukati nad svojom sudbinom i lo-
šim uvjetima života. No oni su umjesto toga, u svojoj jedno-
stavnosti, bili otvoreni radosnoj vijesti koju donosi Bog. 

Budimo danas poput njih, jer naš život ne smije proći 
samo u ljudskim i zemaljskim obvezama nego mi vjernici tre-
bamo biti Božji narod koji cijelome svijetu naviješta radost 
rođenja Krista Spasitelja. Ne bojmo se Božje blagovijesti, ra-
dosne vijesti jer nas samo ona može osnažiti da cijeli svoj ži-
vot vidimo kao jednu radosnu vijest, da i mi sami postanemo 
blagovjesnici Božje radosti među ljudima.

Isus dolazi svaki dan, i svaki je dan Božić za nas kršćane, 
ako se u nama rađa Bog i ako u drugima prepoznamo Isu-
sa. Nemojmo si danas dopustiti da Isus ostane pred vratima 
našega srca, uvedimo ga u svoje srce neka se i On raduje s 
nama, pa to je njegov rođendan, a ne naš. 

Sretan i blagoslovljen Božić svima.

Nogometni klub Radoboj u redovitom natjecanju ima uku-
pno šest ekipa koje se natječu od druge županijske do međuop-
ćinske lige. Seniori su svoj jesenski nastup u Međužupanijskoj 
ligi-središte završili na 10. mjestu, što je mnogo bolje od prošle 
sezone kada su na kraju prvog dijela natjecanja bili posljednji 
16. Veterani se natječu u Prvoj ŽNL i prezimiti će na drugom 
mjestu. Od 13 odigranih utakmica 9 su pobijedili, 3 su odigrali 
neriješeno, a samo su jednom poraženi, pa za vodećim vršnjaci-
ma iz Rudara Dubrava Zabočka, zaostaju samo dva boda.

Nekadašnji ponos radobojskog nogometa, juniori, nažalost, 
posljednji su na tablici Prve ŽNL sa samo 6 osvojenih bodova. 
Od 13 utakmica samo su dvije dobili, a čak su ih 11 izgubili. Tek 
nešto bolji su pioniri koje također u Prvoj ŽNL nisu daleko od 
dna tablice. Jesen su završili na 12. mjestu sa 2 pobjede, 2 neri-
ješena rezultata i 9 poraza. Imaju tek 7 bodova, jer im je jedan 
oduzet kao kazna za disciplinski prekršaj.

Mlađi pioniri natječu se u Drugoj ŽNL i u najnižem su ran-
gu natjecanja, pa njihovo drugo mjesto na tablici nije i stvarni 
odraz vrijednosti. Od 12 odigranih utakmica  dobili su 10, a dvije 
su izgubili. Imaju 30 bodova i za vodećim vršnjacima iz Rudara 
Dubrava Zbočka, zaostaju 6 bodova. Najmlađi radobojski nogo-
metaši, limači, u grupi «A» natjecanja na razini KZŽ osvojili su 
ove jeseni samo 1 bod, jer su od 9 utakmica 8 izgubili, a samo su 
jednom igrali neriješeno.

Na ostvarivanje rezultata u najvećoj mjeri utječe broj regi-
striranih igrača po pojedinim kategorijama. Kako se na radoboj-
skom području rađa iz godine u godinu sve manje djece, samim 
tim smanjuje se i broj potencijalnih nogometaša, pa je teško 
sakupiti njih 11 za početni sastav, a kamoli imati mogućnost 
za određenu selekciju.  Možda se na temelju broja upisanih u 
prve razrede osnovne škole ove godine u Radoboju, Jazvinama 
i Šemnici Gornjoj mogu očekivati bolji dani za mladi naraštaj 
nogometaša, jer je od ukupno 34 upisanih 17 dječaka.

Bilo bi dobro da se razmisli i o suradnji sa NK Zagorec iz Kra-
pine koji ima veliki broj zainteresiranih za igranje nogometa, 
posebno u najmlađim kategorijama, a vjerojatno bi neki od njih 
željeli zaigrati i za NK Radoboj.(vir)

BOŽIĆNA ČESTITKA ŽUPNIKA ZAVRŠENA JESENSKA NATJECATELJSKA SEZONA 
RADOBOJSKIH NOGOMETAŠA

NAJSTARIJI NAJBOLJI

Dio radobojskih 
nogometnih nada

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu 
Općine Radoboj

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika o prodaji službenog 
vozila raspisan je javni natječaj za prodaju službenog vozila u 
vlasništvu Općine Radoboj. Predmet prodaje je automobil Chevrolet 
Aveo sljedećih karakteristika: 1.2 Base, godina proizvodnje 2010, 
snaga motora 62 kW, vrsta motora otto.reg-kat-euro IV, boja bijela, 
broj šasije: KL1SF48D9BB152691.

Početna cijena za prodaju navedenog automobila je 25.000,00 
kuna. Ponude se mogu predati do 15.01.2016. godine. Sve ostale 
dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 349-110 ili u 
prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Radoboj 8.



Kako je uobičajeno krajem sva-
ke godine pa tako i ove  osvrnuo bih 
se na rad općine u protekloj godini, 
o zacrtanim i ostvarenim programi-
ma.  Vratimo li se u  ne tako daleku  
prošlost kada smo kao jedna od ma-
njih  općina u našem okruženju, sa 
malim izvornim prihodima ali puni 
entuzijazma i volje krenuli u stva-
ranje boljih uvjeta života naših su-
mještana. Danas s ponosom može-
mo istaknuti da smo jedna od onih 
općina koje su pri samom vrhu po 
izgrađenosti komunalne infrastruk-

ture, ulaganja u našu budućnost a to su naši mladi, pomaganje 
socijalno ugroženim mještanima… Završetak godine prigoda je 
da se napravi svojevrsna  inventura učinjenog u godini koja nam 
je pri kraju.  Na početku godine prionuli smo pripremi dokumen-
tacije u svrhu javljanja na natječaje kako bi osigurali sredstva za 
realizaciju zacrtanih projekata. Tu je važno spomenuti ishođenje 
građevinske dozvole za izgradnju bioenergane i toplovoda, pro-
jektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste, asfaltiranje, sana-
ciju klizišta… Dolaskom ljepših dana krenuli su završni radovi na 
izgradnji vodospremnika i nastavku rekonstrukcije vodovodne 
mreže. Ovim zahvatom stvaramo uvjete za sigurniju i kvalitetni-
ju opskrbu pitkom vodom mještana Gornjeg Jesenja ali i ostalih 
naselja jer ugrađene cijevi su takvog kapaciteta da mogu zado-
voljiti potrebe i okolnih naselja koja su projektom predviđena 
za stvaranje jedinstvenog vodoopskrbnog sustava na našem 
području. Povodom Dana općine otvorili smo reprezentativno 
uređenu vinoteku koja bi trebala ući u sastavnicu naše turistič-
ke ponude. Nakon provedenih natječaja krenuli smo sa drugom 
fazom radova na rekonstrukciji  ceste u Velikom Selu čime smo  
uredili i opremili  ovu ulicu kompletno novom infrastrukturom.  
Asfaltiranjem novih dionica cesta i obnovom postojećih svake 
godine pa i ove stvaramo sigurnije uvjete odvijanja prometa na 
području cijele naše općine. U posljednje vrijeme nastajanje no-
vih  klizišta na našim prometnicama stvaraju nam veliki problem 
i tom zadatku prišli smo s puno odgovornosti i pronalaženja naj-
boljih rješenja. Na tom tragu sanirali smo nekoliko  manjih klizi-
šta te ulegnuća na našim cestama. Važno je  spomenuti sanaciju 
trenutno našeg najvećeg klizišta koje se nalazi u Brdu gdje su 
radovi u tijeku. Tijekom čitave godine provodimo manje komu-
nalne aktivnosti kojima nastojimo promptno reagirati prema 
nastalim potrebama. Kao institucija surađujemo sa svim udru-
gama sa našeg područja gdje osim izdvajanja znatnih novčanih 
sredstava za potrebe njihova djelovanja nastojimo pomoći pri 
rješavanju ostalih njihovih potreba. Na velikoj su nam brizi mla-
di od samog njihovog rođenja, vrtićke dobi, školovanja. Svjesni 
važnosti brige za mlade koji su naša budućnost na više načina 
nastojimo im pomoći u njihovu školovanju poglavito srednjoš-
kolcima i studentima i na to smo izuzetno ponosni jer kao mala 
općina izdvajamo  velika sredstva za tu namjenu. Kontinuirano 
vodimo brigu za naše stare,  nemoćne i socijalno ugrožene mje-
štane kojima pomažemo na razne načine. Spomenuo bih kako 
smo iskoristili pogodnosti koje su se pružile putem javnih rado-
va gdje smo na šest mjeseci zaposlili naših šestero mještana koji 
dugo traže posao. Na kraju moram spomenuti izuzetno dobru 
suradnju sa našom Krapinsko-zagorskom županijom, ministar-
stvima susjednim općinama i institucijama s kojima smo pove-
zani.  

Koristim priliku da se zahvalim svima koji su imali razumije-
vanja i svojim trudom i radom ili na   bilo koji način pomogli da 
realiziramo zacrtane  programe. Dobrim promišljanjem, postav-
ljanjem realnih planova koje iz godine u godinu ostvarujemo  
uvjeren sam da doprinosimo kako bi život naših sumještana bio 
ljepši i kvalitetniji jer oni to svakako zaslužuju. 

U tom cilju u ovo blagdansko vrijeme kada se naše obitelji 
okupljaju u zajedništvo neka se dogodi radost u našim srcima. 
Okrenimo se s ljubavlju novoj godini, razmišljajući pozitivno,  
donesimo radost i vedrinu u naša srca koja nam toliko puta ne-
dostaje u posljednje vrijeme. Pronađimo vjeru i snagu za dane 
kroji su pred nama da ih zajedničkom dobrom voljom i među-
sobnim razumijevanjem učinimo što boljima i sretnijima za sve 
nas. 

 Svim čitateljima a ponajviše svojim sumještanima želim 
sretan Božić, radosnu zdravljem i mirom ispunjenu novu 2016. 
godinu. Vaš načelnik  Ivan Maligec.

Krajem prošle godine stigla nam 
je nevesela vijest o smanjivanju pro-
računa jedinica lokalne samouprave, 
što je za naš Radoboj značilo gotovo 
50% manji proračun. Novi Zakon o re-
gionalnom razvoju Republike Hrvat-
ske odredio je da se ukidaju potpore 
za područja posebne državne skrbi i 
brdsko-planinskog područja, a uveo 
se i jedinstveni sustav temeljen na in-
deksu razvijenosti. Birokratskom od-
lukom “srezana su nam krila” i bilo je 
nažalost onih koji su nam predviđali, 
možda se čak i potajno radovali, kako 

će 2015. godina biti godina stagnacije naše Općine.
Danas, godinu dana kasnije, zadovoljstvo mi je pisati osvrt o 

godini na izmaku. Velikim trudom i znanjem svih koji sudjeluju 
u općinskoj vlasti, uspjeli smo premostiti veliki jaz u proračunu 
i nastaviti s politikom razvoja našega kraja. Započete strateške 
projekte smo nastavili, pokrenuli smo i nove, a tako ćemo na-
staviti i u 2016. godini. Ove godine smo uložili više od sedam 
milijuna kuna u našu Općinu i Radoboj je ponovo bio veliko gra-
dilište.

Ove godine smo završili projekt Energetske obnove stare 
upravne zgrade u centru Radoboja. Zgrada je energetski obnov-
ljena i koristi energiju iz obnovljivih izvora. Na zgradu je insta-
liran solarni toplinski sustav za pripremu potrošne tople vode i 
solarni fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije. 
Tako dobivamo energiju iz obnovljivih izvora i uvelike ćemo pri-
donijeti uštedi energije i sredstava. Projekt energetske učinkovi-
tosti radi se i na kulturno-sportskom domu u Radoboju, koji je 
namijenjen prvenstveno najmlađim uzrastima ali i svim ostalim 
korisnicima za ostvarivanje sportsko-kulturnih rezultata. No sa 
provođenjem energetske učinkovitosti ni tu nismo stali, već se 
radi i na projektu fotonaponskog sustava Zavičajne zbirke, čime 
će ta zgrada postati jedan reprezentativan objekt u pogledu 
energetske učinkovitosti. Naime u Zavičajnoj zbirci instaliran 
je moderan sustav grijanja i hlađenja – dizalica topline koja će 
u kombinaciji sa fotonaponskim sustavom istoimenoj zgradi 
omogućiti energetsku neovisnost.

Posebno sam ponosan što smo i ove godine osigurali be-
splatne učenike za polaznike naše OŠ Side Košutić, te nastavili 
sa su�nanciranjem svih program i potreba za mlade i djecu u 
njihovom razvoju i obrazovanju (su�nanciranje vrtića i smješta-
ja u učeničkim domovima, su�nanciranje školske kuhinje…)  što 
je za ovu vlast vrlo važno. 

Dovršen je i drugi dio uređenja Muzeja Zavičajne zbirke u 
Radoboju, U prizemlju Zavičajne zbirke uz kombinaciju suvre-
menih multimedijalnih rješenja prikazani su i izloženi najvredni-
ji nalazi iz bogate radobojske prošlosti. Dovršen je i projekt Rim-
ske ceste uređenjem preostalog dijela Rimske ceste (ŽC 2257) 
u dužini od 400 metara. Osim uređene prometnice, izgrađen je 
nogostup za sigurno kretanje pješaka kao nova komunalna in-
frastruktura – vodovodna mreža i ulična rasvjeta.

Uvijek nastojimo, a tako je bilo i ove godine što više pomoći 
socijalno ugroženim i nemoćnim sumještanima, potičemo ra-
zvoj civilnog društva – udruga, te kontinuirano obavljamo niz 
manjih projekata i komunalnih akcija kako bi smo zadržali kon-
tinuiran napredak i razvoj našega Radoboja.

I sljedeće godine nas čeka veliki posao, a posebno bih na-
glasio velika očekivanja koja imamo vezano uz sredstva iz eu-
ropskih fondova. Dobro smo pripremili i pripremamo doku-
mentaciju i očekujemo raspisivanje natječaja početkom 2016., 
te početak realizacije naših projekata. Radi se o investiciji vrijed-
noj oko milijun eura za modernizaciju cesta, što će nam otvoriti 
mnoge nove mogućnosti. U pripremi je i projekt za izgradnju 
hostela, te projekt uređenja Hiže zagorskih štrukli  čime ćemo 
zasigurno ojačati našu poziciju poželjne turističke destinacije. U 
suradnji sa privatnim investitorima razrađujemo projektne ideje 
i rješenja za izgradnju dječjeg vrtića, te projektne ideje i rješenja 
za uređenje centra općine Radoboj. 

Na kraju svim čitateljima našega lista, a ponajviše stanovni-
cima Općine Radoboj želim sretan Božić i uspješnu i blagoslov-
ljenu, te mirom ispunjenu novu 2016. godinu. Načelnik Općine 
Radoboj Anđelko Topolovec

NAČELNIK OPĆINE RADOBOJ, ANĐELKO TOPOLOVEC O GODINI NA 
IZMAKU I PLANOVIMA ZA 2016.

PRED NAMA SU INVESTICIJE VRIJEDNE MILIJUN EURA

  NAČELNIK OPĆINE JESENJE IVAN MALIGEC: S PUNO VOLJE STVARAMO 
BOLJE UVJETE ŽIVOTA

OKRENIMO SE S LJUBAVLJU NOVOJ GODINI


