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OPĆINE SRAČINEC

Potpisan ugovor za najveći ovogodišnji EU projekt
Općine Sračinec vrijedan gotovo 8 milijuna kuna

Sretan vam Praznik rada!

Uskrs u Sračincu i Svibovcu Podravskom
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Potpredsjednik Vlade RH Predrag
Štromar u Sračincu prezentirao
mogućnosti energetske obnove
obiteljskih kuća
Početkom ožujka pred
stotinjak zainteresiranih
mještana općine Sračinec,
potpredsjednik Vlade RH
Predrag Štromar održao
je predavanje i prezentaciju mogućnosti koje
će uskoro biti na raspolaganju kućanstvima u
Hrvatskoj. Naime, nakon
pet godina ponovno se
pokreće projekt sufinanciranja energetske obnove, u kojoj će Ministarstvo
graditeljstva i Fond za
energetsku učinkovitost
sudjelovati s pokrivanjem
60% troškova.
– Želimo pomoći kućanstvima koja imaju
starije kuće i troše puno
sredstava na energente.
Obnovom fasade, promjenom stolarije i novim sustavom grijanja obitelji će
uštedjeti na energentima,
ali istovremeno i djelovati ekološki te smanjiti
emisiju CO2 u atmosferu. Ova mjera postojala je
2015. godine i bila je odlično prihvaćena, a uskoro
je ponovno pokrećemo i
vjerujemo da ćemo pomoći mnogim kućanstvima i

Na projekt, koji
će biti raspisan za
nekoliko mjeseci,
moći će se prijaviti
vlasnici obiteljskih
kuća koje imaju D
ili lošiji energetski
razred
iz ovog kraja – rekao je u
svom izlaganju Predrag
Štromar.
Na projekt, koji će biti
raspisan za nekoliko mje-

seci, moći će se prijaviti
vlasnici obiteljskih kuća
koje imaju D ili lošiji energetski razred. Prijava će
ići elektronskim putem,
a ono što zainteresirani moraju imati je valjani
energetski certifikat, koji
dokazuje da objekt spada
u navedenu skupinu, neki
oblik dokaza o vlasništvu
nekretnine, objekt mora
biti legalno izgrađen ili
legaliziran i vlasnik tj. prijavitelj mora živjeti u kući
za koju želi sufinanciranje.

Uskoro se očekuje da
će Vlada donijeti odluku
o ovom programu, nakon
čega će Fond za energetsku učinkovitost izdati
najavu javnog poziva, najmanje 15 dana prije njegove objave. Realni rok za
ovo je lipanj ove godine. Za
sva pitanja bit će otvoren
besplatni telefon, a sve
dodatne informacije bit
će raspoložive na mrežnim stranicama Fonda za
energetsku učinkovitost i
Ministarstva graditeljstva.
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Općina Sračinec pomaže gospodarstvu i mještanima
Općina Sračinec u ovoj je
izvanrednoj situaciji prepoznala problem za djelatnosti koje su
morale biti zatvorene i nemaju
mogućnost ostvarivanja prihoda u ovom razdoblju. Donijeta je
odluka da se svim obrtnicima koji
imaju sjedište na području Općine
Sračinec sufinancira iznos najma
do 2 tisuće kuna u vremenu dok

traje kriza. Također, na prijedlog načelnika, a što je prihvatilo
Općinsko vijeće, oslobađaju se
plaćanja komunalne naknade sve
pravne i fizičke osobe za svih dvanaest mjeseci, odnosno za cijelu
2020. godinu. Osim ovih mjera,
općinsko vodstvo razmišlja, ako
će kriza potrajati, da se pripreme
i dodatne mjere pomoći ne samo

gospodarstvenicima i obrtnicima,
nego i kućanstvima na području
Općine Sračinec.
U ovo krizno vrijeme radimo
sve što je u našoj moći da i gospodarstvenici, obrtnici, poljoprivrednici u konačnici svi mještani
što manje osjete posljedice krize
- zaključio je načelnik općine Božidar Novoselec.

NAČELNIK STožera civilne zaštite krunoslav lukačić

Budimo i dalje
odgovorni, pridržavajmo
se mjera i odluka kako bi
zaštitili sebe i druge
Sukladno uputama Nacionalnog stožera, formiran je Stožer civilne zaštite Općine Sračinec koji
aktivno radi u prenošenju
i provođenju odluka Nacionalnog stožera. U prvom
dijelu to su bile obavijesti
koje su se odnosile na radnje koje se smiju ili ne smiju izvršavati u određenim
vremenskim periodima.
Najveći dio posla Stožera odnosio se na rješavanje
propusnica zbog zabrane
napuštanja mjesta prebivališta. U tome su dosta pripomogli djelatnici općine
na čemu im zahvaljujem.
Imali smo u prvim danima više od tisuću poziva
dnevno, kada su ljudi bili
zbunjeni. Pokušali smo svima dati pravodobne i točne informacije. Odluke su
se mijenjale iz dana u dan,
ovisno o situaciji, kako bi
se što uspješnije spriječilo širenje koronavirusa.

Pružamo 24 satno dežurstvo vikendom i državnim
blagdanom uz pružanje
svakodnevnih informacija.
Napravljena je i platforma
na općinskoj stranici da bi
mještani lakše uputili zahtjev za propusnice. Na-

nike općine kako
bi sustav mogao
funkcionirati, a
građanima smo
također osigurali siguran
način eventualnih kontakata sa djelatnicima općine.

Apeliramo na žitelje da sada, kada je
omogućena veća frekvencija kretanja,
to ne zloupotrebljavaju, ne koriste za
prečeste odlaske u trgovine i slično.
Zbog vaše sigurnosti i sigurnosti svih
nas, ostanite doma!
ravno, provjeravali smo koji
su to razlozi, ali ako su bili
vitalni, svakome smo izlazili u susret. Nismo imali
nikakvih problema, puno
se komuniciralo i mislim
da smo građane informirali na dobar način, a oni su
bili razumni, disciplinirani
te odgovorni.
Prema
preporukama
struke zaštitili smo djelat-

Nastavljamo s izdavanjem propusnica za područja propisana odlukom
Nacionalnog stožera. Apeliramo i dalje da se građani strogo pridržavaju svih
odluka Nacionalnog stožera. Svakako treba spomenuti da su tu operativni
vatrogasci, DVD Svibovec
Podravski, uključeni kao
tim civilne zaštite i imaju

zadaću da svakodnevno
prolaze mjestima kako bi
se kontrolirale mjere i odluke i na tome im zahvaljujemo. Imamo povratne
informacije da se građani
dosta dobro pridržavaju
svih uputa.
Apeliramo na žitelje da
sada, kada je omogućena
veća frekvencija kretanja,
to ne zloupotrebljavaju,
ne koriste za prečeste odlaske u trgovine i slično.
Zbog vaše sigurnosti i sigurnosti svih nas, ostanite
doma!
Poljoprivredni
radovi
su dozvoljeni, ali apeliramo na poljoprivrednike
da prilikom radova koji su
sada aktualni, a to je, primjerice, paljenje korova,
paze da ne bi dolazilo do
požara.
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Produžetak roka za besplatan
priključak kanalizacije do
30.lipnja 2020.
Mještani Općine Sračinec, oni koji su imali
mogućnost priključka na
kanalizaciju do 31.12.2019.,
produžuje im se rok za
besplatan priključak do
30.lipnja 2020.
Iako je rok za potpisivanje ugovora za priključak
na kanalizacijsku mrežu
bio do 31. prosinca 2019.
godine, tri općine, među
njima i Općina Sračinec, s
tvrtkom Varkom postigle
su dogovor da mještani
ovo pravo mogu ostvariti
do 30. lipnja ove godine.
Varkom je produžetak
roka dogovorio s općinama Sračinec, Trnovec i
Petrijanec.

Načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec
ističe kako je do potrebe za produžetkom roka
došlo isključivo radi neodgovornosti građana.
– Svako je kućanstvo
na svoju adresu dobilo
Varkomov dopis u kojem
ih se poziva na potpisivanje ugovora te stoji da
će, ukoliko to ne učine,
snositi kompletne troš-

kove priključenja na kanalizacijski sustav. Zbog
neodgovornih pojedinaca koji su se oglušili na
učestala upozorenja došli
smo u situaciju da moramo zamoliti direktora za
produljenje vremenskog
roka – dodaje Novoselec
te zahvaljuje direktoru
Varkoma Željku Buniću na
razumijevanju.
Potpuno je neshvatljivo da unatoč takvim naporima neki ljudi ne žele
iskoristiti
mogućnost
BESPLATNOG priključka,
a po zakonu će biti obavezni se priključiti na kanalizaciju koja će nakon
30.lipnja za spomenuta
neodgovorna kućanstva
iznositi cca 4.000,00 kn.
Odlučili smo dati ljudima dodatnu šansu. I zato
apeliramo na ljude da nazovu u Varkom na br. tel.:
042/406-421 ili se jave na
mail adresu: skrajcer@
varkom.com i potpišu
ugovore – naglašavaju direktor Varkoma i načelnik

Novoselec.
Napominjem da se ovaj
dopis ne odnosi na kućanstva ispred kojih se
odradio
kanalizacijski
sustav ove 2020. godine i
kućanstva gdje će se tek
odraditi. –
zaključuje
Novoselec.

Apel mještanima:
Ponovo apeliramo na
sve mještane u općini
Sračinec koji su imali mogućnost priključenja na
kanalizacijski sustav, koji
je odrađen od prvog dana
kad se počela kanalizacija raditi pa do 31.12.2019.
godine, pretežito Varaždinska ulica, Đure Kuhara,

Vladimira Nazora, Svetog Antuna, Zelendvorska, Matije Gupca, Kralja
Tomislava, te u Svibovcu
Dravska, Matije Gupca i
dio Školske, da iskoriste
to svoje pravo sada kada
je produžen rok za prijave.
-Znamo da će to prije ili
kasnije biti obavezno, prije nego što se kompletno
u pogon pusti kanalizacijski sustav koji je europski
projekt, vrijedan gotovo
860 milijuna kuna za varaždinsko i okolno područje. Tko neće potpisati
ugovor snosit će troškove
za priključenje poslije šestog mjeseca – pojasnio je
Novoselec.
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Uređenje ulica nakon
Aglomeracije
Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Aglomeracija Varaždin zahtjeva uređenje prometnica po njegovom završetku
te su u proračunu Općine
Sračinec za ovu godinu
ostavljena značajna sredstva za tu namjenu.
Izdvojili smo nešto više
od 4 milijuna kuna ove i 2
milijuna kuna prošle godine za te prometnice – pojašnjava načelnik Božidar
Novoselec.
– Krajem prošle godine u Sračincu je završena
Ulica Miroslava Krleže,
ove godine upravo je završen kanalizacijski sustav u Ulici braće Radić,
Ivana Kukuljevića, Matije
Gupca i Kralja Tomislava, I.G. Kovačića, Vrtna,
G. Krkleca te A. Šenoe, a
upravo se rade 8. svibnja
i Zelendvorska. Još nam
predstoje M. Melinčeka,
Cvjetna, LJ. Gaja, A. Mihanovića, Vukovarska te nekoliko odvojaka. Također,
paralelno će se završavati
i ulice u Svibovcu. Dravska

ulica do kraja s odvojcima,
Blažekova, Poljska, Vrtna
te dio Školske - kazao je
načelnik te nastavio.
– Model će biti kao što
radimo u svim našim ulicama, proširenje kolničkog traka, izgradnja pješačkih staza tamo gdje je
to moguće. Definiranje
zelenih površina, prilazi i
asfaltiranje svakom kućanstvu. Naglašavam našim
žiteljima, a to sam i mnogo
puta napomenuo, da prakticiramo model da, kada se
kanalizacija završi, pokušamo uz dio sanacije koji
je obuhvaćen europskim
projektom izdvojiti vlastita
sredstva za završetak uređenja ulica. Idemo prema
HBOR-u sa zahtjevom za
kreditno zaduženje Općine Sračinec u iznosu od 20
milijuna kuna, a sve u interesu da stvorimo iste uvjete za sve naše mještane.
Pretežito su sve naše nerazvrstane ceste široke 3
metra pa srećom određene ulice (gdje aglomeracija prolazi sredinom ulice)
cijele ulaze u sanaciju i

želimo ta sredstva iskoristiti. Ako nešto dođe 100
posto, a od sanacije dobijete 30, onda je vaš udio
70 posto. Tako bi uštedjeli
značajna sredstva. Volio
bih da nam odobre kreditno zaduženje i da mogu sa

sigurnošću reći da, kako
će aglomeracija završavati, tako ćemo završavati i
prometnice na području
Općine Sračinec, u naseljima Sračinec i Svibovec
Podravski – kaže načelnik
Novoselec.
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“Kažnjeni smo zato jer
siromašnim mještanima
nismo slali ovrhe”
Početkom ožujka u
Općinu Sračinec stigla je
pravomoćna presuda Visokog prekršajnog suda
Republike Hrvatske kojom
se odbijaju žalbe Općine
Sračinec i načelnika Općine Sračinec Božidara
Novoselca. Općina Sračinec, kao pravna osoba kažnjena je s 200.000 kuna,
a načelnik Novoselec kao
odgovorna osoba s 40.000
kuna kazne – jer su bili socijalno osjetljivi.
O čemu se tu radi?
Općina Sračinec, baš
kao i svaka druga jedinica lokalne samouprave u
Hrvatskoj, naplaćuje komunalnu naknadu, koja
je izvorni prihod proračuna, a tako prikupljena sredstva koriste se za
održavanje
komunalne
infrastrukture. No, prije
nekoliko godina, općine
su dobile zadatak naplate naknade za uređenje
voda, za račun Hrvatskih
voda. Time je iznos koji
plaćaju kućanstva porastao za oko 200% i naravno, dogodilo se to da
neka kućanstva socijalno
ugroženih mještana to
više nisu mogla plaćati.
Sve više neplaćenih računa, značilo je i potencijalno sve više ovrha nad
ekonomski najugroženijim mještanima Sračinca
i Svibovca Podravskog. I
tu se krije krimen općine
i načelnika – nisu dužnicima odmah poslali ovr-

Mi u Općini Sračinec nismo ni roboti
niti birokrati, nas su izabrali naši
mještani, mi smo njima na usluzi i
pomoći. Čim smo vidjeli uplatnice koje
smo kao Općina bili prisiljeni slati
kućanstvima, bilo nam je jasno da će
veliki broj uplatnica ostati neplaćen
he. Zbog toga sada moraju
platiti ove visoke kazne.
Budući je kazna plaćena
u roku od 15 dana općina
je uplatila dvije trećine
iznosa što je iznosilo 133
tisuće kuna, a načelnik je
uplatio 27 tisuća kuna.

Svoju reakciju na presudu rekao je načelnik
Općine Sračinec Božidar
Novoselec.
Općina Sračinec brine
za svoje mještane, a sada
je zbog toga kažnjena,
kako to komentirate?

– Mi u Općini Sračinec
nismo ni roboti niti birokrati, nas su izabrali naši
mještani, mi smo njima na
usluzi i pomoći. Čim smo
vidjeli uplatnice koje smo
kao Općina bili prisiljeni slati kućanstvima, bilo
nam je jasno da će veliki
broj uplatnica ostati neplaćen. Dobro poznajemo
sva kućanstva u financijskim poteškoćama, znamo
za mnogobrojne starce i
starice koji žive sami i jedva smognu novca za hranu. Slanjem ovrha tim ljudima, njihov opstanak bio
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Još jedan pješački prijelaz
u Sračincu

bi ugrožen. Svake godine
ljudima pomažemo kada
im isključe struju ili plin,
dijelimo pomoć umirovljenicima, a valja znati da socijalna skrb nije u nadležnosti općine već države.
Svi dobro znamo što znači
ovrha – to znači da obaveza plaćanja računa od
stotinjak kuna za ovršenika može porasti na 1000
kuna. Prema tumačenju
zakona, svim mještanima
koji su bili dužni trebali
smo poslati ovrhu. Mi to
jednostavno nismo htjeli.
Mogu samo reći da je presuda utemeljena na zakonu i pravu, ali ne i pravdi.
No Općina je ipak imala način za naplatu duga?
– Da, redovito šaljemo opomene, uvjetujemo
primanja poput stipendija
i pomoći umirovljenicima plaćenim obvezama
prema Općini i to je dobro funkcioniralo, ljudi su
plaćali kada su mogli. No
morali smo slati ovrhe!
Kako je uopće došlo
do pokretanja postupka
protiv Općine i Vas?
– Dogodila se prijava
oporbenog vijećnika, bolje situirane osobe, očito
bez imalo socijalne osjetljivosti. Prijavio je Općinu
i mene da ne šaljemo ovrhe njegovim sumještani-

ma. Prijava za prekršaj je
podnesena i sud je sada
dosudio ovako drakonske kazne. Na žalost, zbog
osobnih političkih ambicija jednog oporbenog
općinskog vijećnika, kojem bi prvenstveno trebao
biti cilj pomoći stanovnicima općine, bit ćemo
prisiljeni slati ovrhe za
svaki račun koji nije plaćen u predviđenom roku,
što je za mene apsolutno
neprihvatljivo, s obzirom
na vremena u kojima živimo – zaključio je načelnik
Općine Sračinec Božidar
Novoselec.
Inače, nije poznat slučaj
da je neka jedinica lokalne samouprave ovako kažnjena zbog toga jer nije
slala ovrhe svojim mještanima. U Općini Sračinec najveći broj dužnika
dolazi upravo iz socijalno
najugroženijih domaćinstava. Znamo koliko milijardi kuna su dužni razni
„poduzetnici“,
porezni
dug oprašta i središnja
država i Porezna uprava
i mnogobrojne općine i
gradovi. Mnogi od njih su
u istom ovom prekršaju –
ne ovršuju svoje mještane,
a općina Sračinec je zbog
prijave jedne osobe sada
ostala bez 133.000 kuna
svojih prihoda.

Na državnoj cesti D2
na samom ulasku u Općinu Sračinec završen je još
jedan pješački prijelaz koji
će puno značiti za sigurnost u prometu, posebno
one najugroženije skupine – pješaka. Do Osnovne
škole Sračinec nije bilo

obilježenog pješačkog prijelaza tako da je ovim pješačkim prijelazom situacija bitno bolja. Iz Općine
Sračinec zahvaljuju članu
Uprave Hrvatskih cesta Alenu Leveriću koji je
omogućio realizaciju ovog
projekta Hrvatskih cesta.

I Sračinec će dobiti
punionicu za
električna vozila

U Općini Sračinec u tijeku je priprema projekta
izgradnje infrastrukture za
punjenje električnih vozila.
Prvi hrvatski lanac dostupnih punionica električnih
vozila pod nazivom ELEN
i Općina Sračinec u tijeku
su pripreme i realizacije
projekta. Punionica bi bila
smještena ispred Doma
kulture, u rubnom dijelu
parkirališta. Općina će osigurati dva parkirna mjesta,
što nije upitno jer parkirnih

mjesta tamo ima dovoljno.
Drugi uvjet je imati u blizini trafostanicu budući
punionicu treba opskrbiti
jačom energijom. Kako postoji projekt spajanja dviju
trafostanica, u Ulici Augusta Šenoe i na državnoj
cesti D2, tako će i taj uvjet
biti ispunjen. Postavljanje punionice električnih
vozila financijski realizira
HEP, dok će Općina Sračinec osigurati spomenutu
lokaciju za punionicu.
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Načelnik Općine Sračinec Božidar
Novoselec ugostio “snagu sjevera”
Sredinom siječnja Općinu Sračinec posjetio je
potpredsjednik Vlade RH
i ministar graditeljstva i
prostornog uređenja Predrag Štromar, kojem su se
pridružili gradonačelnici
Marijan Škvarić i Milorad
Batinić, te načelnici Mirko Korotaj, Mladen Blaško, Zoran Hegedić, Damir
Šprem, Josip Jany, Zvonko
Šamec te član uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić, svi iz redova HNS-a.
Domaćin Božidar Novoselec ih je zajedno sa
zamjenikom Krunoslavom
Lukačićem na samom početku radnog sastanka
proveo
novouređenom
nerazvrstanom cestom,
Ulicom Miroslava Krleže.
Vrijednost radova uređenja nakon provedenog
postupka javne nabave bila
je 1.012.374,13 kn od čega je
Ministarstvo graditeljstva
osiguralo 336.000,00 kn
iz programa komunalnih
potpora za jedinice lokalne samouprave.
– Sve ulice će se nakon prolaska kanalizacije
urediti kao Ulica Miroslava Krleže. U ovoj ulici

odrađena je priprema za
optički kabel, te je time
osigurano da nema više
prekopavanja nakon asfaltiranja. Pomoć koju
dobivamo od ministarstva nama načelnicima i
gradonačelnicima puno
znači, jer možemo povećati kvalitetu života svojih
mještana, te ovim putem
zahvaljujem potpredsjed-

niku i ministru Predragu
Štromaru – istaknuo je
Novoselec.
– Cilj je pomoći općinskim upravama, kako
bi što bolje komunalno
opremili svoje općine i na
taj način podigli kvalitetu
života mještana. Moje ministarstvo se trudi da kroz
nacionalne natječaje, ali i
osiguranjem EU sredstava,

pomogne razvoju općina, gradova i županija, ali
i samim građanima kroz
stambene kredite, izgradnju POS stanova i uskoro
energetsku obnovu obiteljskih kuća – naglasio je
ministar Predrag Štromar.
U drugom djelu sastanka analizirali su se projekti koji su ostvareni za
vrijeme mandata ministra
Štromara i ministrice Blaženke Divjak te su svi istaknuli velik broj uspješnih
projekata i naglasili odličnu suradnju sa spomenutim ministrima. Također
su analizirani i projekti
koji su istaknuti kao projekti Varaždinske županije
te se došlo do zaključka
da gotovo nema ni jednog
projekta u koji nisu uključena naša dva ministra.
– Snaga nije u pojedincu (one-man stranci), već
je snaga u ovih devet gradonačelnika i načelnika s
potpredsjednikom vlade
Predragom Štromarom i
članom uprave Hrvatskih
cesta Alenom Leverićem,
koji daju povjerenje i predstavljaju snagu sjevera –
zaključio je Novoselec.
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Zahvaljujući ulaganju od 250 tisuća
kuna uredila se višenamjenska
dvorana na katu Doma kulture
Otkada je prije 30-ak
godine Dom kuluture u
Sračincu stavljen u funkciju u tom razdoblju gornji
dio objekta nije bio preuređivan. U tom razdoblju
prostori su se koristili i
za disko, a sam interijer s
vremenom je pretrpio velike štete.
-Pločice su bile uništene kao i zidovi. I samu
dvoranu teško je bilo zagrijati. Nažalost, prostor
nije bio primjeren za ono
za što se koristi. U toj se
dvorani održavaju proslave rođendana, proslave prve pričesti, firme,
razne tribine, radionice,
godišnje skupštine udru-

ga i dr. Preuređenjem se
uredila kuhinja, kompletno su obnovljeni sanitarni čvorovi, podne i zidne
pločice velike dvorane,

unutarnja stolarija, spušteni strop sa izolacijom i
LED rasvjetom, instaliran
je projektor sa platnom i
zvučnicima, a u fazi smo

nabave novih stolova i
sjedalica.
Cjelokupna investicija iznosi oko 250 tisuća
kuna.

U uređenje grobne kuće na mjesnom groblju u
Sračincu uloženo 620 tisuća kuna
Kao članica LAG-a Sjeverozapad Općina Sračince “povukla” je 252
tisuće kuna za uređenje
grobne kuće dok je dio
za dovršetak osiguran iz
vlastitih sredstava. Grobna kuća na mjesnom gro-

blju u Sračincu trebala je
hitno uređenje budući od
same izgradnje nije bilo
značajnijeg ulaganja.
Zamijenjena je kompletna unutarnja i vanjska stolarija, fasada, krovište, limarija, opločenje

predulaza te se posebno
uložilo u kompletno uređenje sanitarnih čvorova
s namjerom da oni budu
u funkciji tijekom cijelog
dana. No, na žalost moramo navesti da smo ih
morali zaključati zbog

izrazito
nehigijenskog
korištenja od strane pojedinih korisnika.
Sanitarni čvorovi biti
će otključani izričito
u vremenu pogrebnog
obreda i crkvenih svetkovina.
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Održano još jedno predavanje
za poljoprivrednike
Krajem prosinca u Sračincu je organizirano još
jedno u nizu, stručno i
iznimno korisno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Nove zakonske
regulative u poljoprivredi
i novi Zakon o OPG-u, poljoprivrednim proizvođačima su, ispred Ministarstva
poljoprivrede, Službe za
stručnu podršku razvoju
poljoprivrede prezentirale
dr. Mara Bogović, pročelnica ureda područne jedinice, viša stručna savjetnica Jelena Stipetić i stručna
savjetnica Zrinka Večerić.
Četrdesetak je vlasnika
poljoprivrednih gospodarstava imalo priliku čuti sve
zakonom regulirane obveze koje su stupile ili stupaju
na snagu. Izuzetno bitni su
to podaci za svako pojedino
gospodarstvo, jer neznanje
ne opravdava neprovođenje zakona i zakonske
regulative, a nepoštivanje istih najčešće rezultira
novčanim kaznama te je to
jedan od načina na koji im
Općina Sračinec jednim dijelom izlazi u susret.
– Izuzetno sam ponosna
na odaziv mojih sumje-

štana. Stariji ne odustaju,
uvijek se hrabro ulove u
koštac s novim „teretom”
i idu naprijed, a mladi pak,
iako rijetki, nastavljaju
tradiciju svojih roditelja,
djedova i baka vodeći se
činjenicom da je poljoprivrednik i proizvodnja hrane jedan od stupova svake
države – rekla je inicijatorica ovog i sličnih predavanja u Sračincu, općinska
vijećnica Miljenka Križnjak.

Izobrazba za
pesticide
Općina Sračinec tijekom veljače krenula je i

s prikupljanjem prijava
za tečaj održive uporabe pesticida ne samo za
poljoprivrednike, već i za
sve druge mještane kod
kojih postoji potreba za
korištenjem
pesticida.
Tečaj koji se trebao održati početkom ožujka,
Općina Sračinec financirala bi u potpunosti, no
s obzirom na trenutnu
situaciju vezanu uz koronavirus, izobrazba je odgođena.
- Zbog nemogućnosti
održavanja izobrazbe, svi
koji su prije pet godina
polagali takav ispit u Op-

ćini, ovih su dana na svoje
kućne adrese dobili potvrdu Pučkog otvorenog
učilišta Varaždin uz koju
im izdana iskaznica vrijedi narednih šest mjeseci.
Dakle, iskaznice koje su
istekle u ožujku, vrijede
i dalje uz potvrdu POU –
pojasnila je Križnjak.
Općina Sračinec je već
prije pet godina krenula
s financiranjem izobrazbe, a isto će se nastaviti i
ove godine kada to uvjeti
budu dopuštali. Polaznici će platiti samo izradu
iskaznica u iznosu od 30
kuna.

ŠRD Sračinec dobit će
primjeren prostor
U završnoj je fazi projekt uređenja ribičke kuće
Športsko-ribolovnog
društva Sračinec. Predstoji javna nabava i natječaj za izvođača radova.
– To je projekt koji
pripremamo gotovo tri

godine, možda i dulje.
Objekt se nalazi u području Poslovne zone pa
smo trebali mijenjati urbanistički plan uređenja
Poslovne zone i prilagoditi Prostornom planu.
Radove planiramo dovr-

šiti do Dana općine, tako
da će i naše ribolovno
društvo imati svoje primjerene prostore na lo-

kaciji na kojoj imaju i vodenu površinu – najavio
je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.
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Obilježavanje Međunarodnog dana žena
Udruga žena „Preslica” iz Sračinca i ove je godine za sve mještanke
organizirala proslavu Međunarodnog dana žena tradicionalnim kulturnoumjetničkim programom. Iz
godine u godinu u program se uključuju žene koje su uspješne kako bi
pokazale svoje radove i predstavile
svoje djelovanje.
- Ove godine smo kao goste imali dramsku skupinu Udruge žena iz
Trnovca, dramsku skupinu iz Mur-

skog Središća, Anitu Tušek iz Krapine s monologom, žensku vokalnu
skupinu Acapella KUD-a Zavičaj iz
Sračinca te dizajnericu Snježanu
Radev sa svojim kreacijama odnosno
večernjim haljinama – rekla je predsjednica „Udruge Preslica” Stanka
Miko. Na kraju programa, predstavnici Općine Sračinec podijelili su
svima prisutnima mali znak pažnje.
Udruga „Preslica” aktivna je kroz
cijelu godinu te gostuje na brojnim

događanjima na području županije,
ali i šire. Zbog trenutne situacije sve
su aktivnosti odgođene, no članice
Udruge marljivo rade i dalje pripremajući nove radove, predstave te
planirajući aktivnosti za neka buduća vremena.

Park Velik graba biti će
dovršen do Dana općine
Za uređenje Parka Velika graba javna nabava je
završena, izvođač je odabran i svi uvjeti su zadovoljeni. Investicija je to od
gotovo 8 milijuna kuna iz
programa 7.4.1. „Ulaganja
u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“.
Načelnik Božidar Novoselec podsjeća da su odobrena europska sredstva
od 6.133.000 kuna.
– Mi moramo sudjelovati s 10 posto. Dio radova
nam nije priznat i to ćemo
odraditi vlastitim sredstvima, a i taj iznos kojeg
ćemo mi vlastitim sredstvima sufinancirati prijavit ćemo na Ministarstvo
regionalnog razvoja gdje
možemo dobiti 60 posto
tog iznosa. U konačnici možemo očekivati više
od 7 milijuna kuna i to je
jako dobar posao – kaže
Novoselec i dodaje da će
se, ako će situacija što se

Vlastita
mehanizacija
za sve potrebe

Veliki broj sadržaja...
U parku Velika graba
je amfiteatar gdje će biti
bina za nastupe djece i
škola, za prezentacije,
zatim zelena površina za
razna događanja, dvije
fontane, jedna u gornjem,
jedna u donjem dijelu s
tokom vode, veliko dječje
igralište, fitness, poučne staze, male stijene za
penjanje, odbojka na pijesku, badminton, staza za
tiče epidemije biti u ovom
obliku, a ona ne sprječava
početak radova, planirano

boćanje, kuglana, stolni
tenis, šah, javni WC, novo
raslinje, bit će zasađeno
gotovo stotinu novih stabala.
– Moram biti ponosan
jer će ti novi sadržaji dati
na kvaliteti života svih naših mještana. Uz obaveznu
komunalnu infrastrukturu
i pomoć udrugama, stvaramo i kvalitetnije uvjete
za život – ističe Novoselec.
uređenje Parka Velika graba završiti do Dana Općine 29.9.

Općina Sračinec prošle je
godine kupila traktor, prikolicu, malčer i ralicu – strojeve
za kojima se ukazala potreba.
Investicija je to od 370.000
kuna.
– Imamo dosta zelenih
površina koje ne stignemo
kositi na tjednoj bazi jer imamo jednog zaposlenika, Marinka Habulan.
Unatoč našoj dobroj opskrbljenosti s strojevima za
održavanje zelenih površina
neophodni su nam ljudi za
upravljanje tim strojevima.
Prošle godine osiguravali
smo radnike preko javnih radova, no ove godine zbog poznate situacije s korona virusom ta je mogućnost izostala.
Stoga apeliramo na građane
da imaju strpljenja jer ćemo
unatoč manjem broju ljudi
napraviti sve da naša općina
bude uređena kao i proteklih
godina.
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Novi sadržaji povodom Uskrsa u
Sračincu i Svibovcu Podravskom!
Uoči ovogodišnjih uskrsnih blagdana Savjet mladih Općine Sračinec dao je
svoj doprinos uređenjem
javnih površina na području općine. Prilika je to
da mladi na ovaj način daju
svoj doprinos donoseći
duh Uskrsa mještanima
općine, ali i svima koji naseljem danomice prolaze
ili su dragi gosti u općini
Sračinec.
Tako je na samom ulazu u Sračinec, postavljen
uskršnji zec, ali i prigodan
natpis „Sretan Uskrs“ koji
su za ovu priliku za Savjet
mladih izradili Dubravko i
Milena Benić.
Uz glavnu prometnicu u
Sračincu, kod Doma kulture, postavljen je i vlak koji
mami poglede svih prolaznika, a za čiju su pomoć u
izradi članovi Savjeta mla-

dih zahvalni i Marijanu Liberu i OPG-u Križnjak koji
su ustupili svoje vrijeme i
dio resursa za izradu.
Savjet mladih na taj način pridružuje se uređenju
Općine za blagdan i želi
svim mještanima Sretan
Uskrs!
Prošle je godine KUD
Benedikt uz financijsku
pomoć Općine Sračinec
krenuo u nabavku uskrsne
pisanice, koja je bila izložena za dane velikog tjedna i sam Uskrs. Ove godine smo željeli na pisanici
istaknuti motive Svibovca
Podravskog kakav je nekad
bio i motive koji su obilježje našeg sela kao što su –
mlin na Dravi, kapela sv.
Benedikta, kuće kako su
nekad izgledale. KUD Benedikt i udruga Črepičar
angažirali su sumještanku,

umjetnicu Ninu Charlottu
Šobak da oslika pisanicu
ovim motivima. Suradnja
udruga potvrđuje da svi
zajedno želimo što ljepši
Svibovec Podravski, a suradnja i potpora Općine
Sračinec dokazuje da zajedno radimo dobar posao.
KUD Benedikt mještanima Svibovca Podravskog
i svim ljudima dobre volje
želi sretan Uskrs!

Župa Srač
i Svete Po
djeca i ml
Iako su iza nas uskrsni
blagdani, još uvijek se nalazimo u uskrsnom vremenu
koje obilježava odsustvo
vjernika na liturgijskim
slavljima zbog pandemije
korona virusa. Nikada se
nije dogodilo da se je veliki dio korizme, Vazmeno
trodnevlje kao i sama svetkovina Uskrsa, slavilo bez
prisustva vjernika u crkvama koje su, zbog pandemije, zatvorene za narod.
Iako su crkve zatvorene,
u ovo blagdansko vrijeme
obitelji su postale crkve
u malome, a vjernici su,
sudjelujući u liturgijskim
slavljima preko raznih medija, spoznali da prava Crkva nije prvenstveno građevina, već vjernici koji
su živo kamenje Katoličke
Crkve koji su povezani u
ispovijedanju apostolske
vjere, u zajedništvu ljubavi,
u lomljenju kruha i molitvi.
Pozivam vas zato da i nadalje sudjelujete u svetim
misama koje se prenose u
vaše obitelji putem raznih
medija, i da preko zajedničke molitve rastete u
vjeri, nadi i ljubavi.
Mnogi se pitaju: A što je
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činec - novi termini Prve Pričesti
otvrde znat će se nakon što se
ladi vrate u školske klupe
sa misnim nakanama koje
smo upisali za svoje pokojne ili za svoje životne
potrebe? Iako su crkve
zatvorene (osim nedjeljom
i blagdanima za osobnu
molitvu) zbog zabrane
vjerskih okupljanja, svete mise nisu zabranjene,
pa se tako svaki dan služe svete mise za upisane
nakane, ali bez prisustva
vjernika.
Zbog istog razloga, odgođena su i slavlja Prve
Pričesti i Svete Potvrde ili
Krizme. Zato mnoge obitelji zanima kada će biti
ta sveta slavlja. Biskup je
donio odluku da se novi
termini mogu donijeti tek
kada se djeca i mladi vrate
u školske klupe i kada od
toga dana prođu dva tjedna. Tek tada se mogu održavati slavlja Prve Pričesti
i Svete Potvrde ili Firme.
Kada će biti poznat termin
početka školske nastave,
sazvati će se roditeljski
sastanak i tada će se dogovoriti novi termini.
Kako živimo u izvanrednim prilikama koje
remete naše životne i poslovne planove, u župi se
ipak nastoje ostvariti svi
predviđeni materijalni radovi za ovu godinu. Tako
je započelo postavljanje
zaštitnih izolacijskih prozora na devet vitraja koji
su na našoj župnoj crkvi.
Zbog sadašnje izvanredne situacije, ovi radovi se
izvode sa malim zakašnjenjem, ali ih je potrebno učiniti zbog zaštite
vitraja i zbog energetske

učinkovitosti, jer kroz te
prozore dolazi velika količina hladnog zraka u grijanu crkvu. Postavljeni su
vanjski prozori sa IZO staklom, a okviri su od mat
inox čelika.
Sveukupni troškovi ovih
radova (sa PDV-om) iznose
44.075,00 kn, a trošak će u
cijelosti podmiriti Općina
Sračinec iz predviđenog
općinskog proračuna za
župu Sračinec za 2020.
godinu. Ovim putem, u
ime cijele župe, zahvaljujem Općini Sračinec na
čelu sa načelnikom Božidarom Novoselcem i svim
općinskim vijećnicima na
razumijevanju i pomoći
oko obnove, održavanja i
uređenja sakralnih objekata naše župe koje koriste i
koji pripadaju svim župljanima župe Sračinec.
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DVD Kuzminec i DVD Svibovec
Podravski potpisali povelju o
bratimljenju
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kuzminec
obilježilo je 11. siječnja
2020. godine 135 godina
svojega humanog rada i
postojanja. U sklopu svečane sjednice 135. Skupštine toga DVD-a potpisana je Povelja o bratimljenju
s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Svibovec
Podravski.

Zasluge za to
bratimljenje, prije
svih, pripadaju
velečasnom Igoru
Radašiću, koji
je 2014. godine
došao na službu u
Župu Kuzminec iz
Sračinca
Nakon prvog dijela svečane sjednice, uslijedilo
je potpisivanje Povelje o
bratimljenju. Povelju su
potpisali uime DVD-a Kuzminec predsjednik Vje-

koslav Kuharić i zamjenik
zapovjednika Mario Tržec, a u ime DVD-a Svibovec Podravski predsjednik
Marijan Videc i zapovjednik Mario Furjan. Svečanosti su prisustvovali i
načelnik Općine Sračinec
Božidar Novoselec te zamjenik načelnika Krunoslav Lukačić.
Zasluge za to bratimlje-

nje, prije svih, pripadaju
velečasnom Igoru Radašiću, koji je 2014. godine došao na službu u Župu Kuzminec iz Sračinca, nakon
čega je počela intenzivna
suradnja između dvaju
društava.
Potpisivanjem Povelje
o bratimljenu, osim povezivanja dvaju društava,
povezuju se i naša sela

Kuzminec i Svibovec Podravski, Općina Rasinja i
Općina Sračinec te Varaždinska i Koprivničkokriževačka županija. Svima nazočnima obratio se
predsjednik DVD-a Svibovec Podravski Marijan
Videc, uručivši uz pomoć
svojih članova, dragim
pobratimima iz Kuzminca
prigodne darove.

Članice Kapi dobrote posjetile bolesnike u Klenovniku
Svjetski dan bolesnika svečano je proslavljen
u bolničkoj kapeli u Klenovniku 16. veljače 2020.
godine. Svetu misu predvodio je generalni vikar
Antun Perčić. Članice
Udruge Kap dobrote sudjelovale su na svetoj misi,
a poslije mise posjetile su
naše bolesne župljane koju
su smješteni u bolnici. Bolest je uvijek prilika za lju-

bav, za prijateljstvo da pokažemo potrebnu pažnju
prema bolesnicima.
Udruga Kap dobrote
iz Sračinca već 18 godina svojim humanitarnim
radom pomaže stanovnike općine Sračinec. Rad
udruge usmjeren je na
nemoćne i stare, bolesne
i usamljene, a sve aktivnosti provode volonteri
udruge.
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Mobilno reciklažno dvorište: Svaki mještanin može
potpuno besplatno zbrinuti svoj otpad
Općina Sračinec, zajedno s općinama Petrijanec,
Vinica i Cestica nabavila je
reciklažno dvorišta za potrebe mještana.
-Mi smo reciklažno
dvorište već koristili, imali smo u najmu reciklažno
dvorište, kontejner iz Brezničkog Huma. Jeftinije
nam je bilo da sa još tri općine izdvojimo financijska
sredstva i imamo vlastito
reciklažno dvorište koje je
koštalo 160 tisuća kuna.
Svaka općina sudjelovala
je sa po 40 tisuća kuna. I
dalje se ide po određenim

terminima. U Sračincu je
4. utorak u mjesecu ispred
Doma kulture i zadnja subota u mjesecu pokraj OŠ
Sračinec te u Svibovcu Podravskom 3. ponedjeljak u

mjesecu kod nogometnog
igrališta NK Podravca –
pojasnio je načelnik Božidar Novoselec.
Inače, mještani Općine
Sračinec već sada ostvaru-

ju dobre rezultate vezano
uz razvrstavanje otpada.
Općina podmiruje obaveze zbrinjavanja svog toga
prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu. Uz
pet razvrstavanja na kućnom pragu, ovo reciklažno
dvorište daje mogućnost
svim žiteljima da sve što
se stvori od otpada u kući
mogu ostaviti besplatno,
pod uvjetom da su korisnici usluge tvrtke Čistoća.
-Bitno je da otpad ne
završava u poljima i na
zelenim površinama – zaključio je načelnik.

ve, druženja, kulturno
umjetnički programi i informiranja javnosti. Vri-

jednost projekta je oko
80.000 kuna – rekao je
načelnik Novoselec.

Izaslanstvo Općine
Sračinec posjetilo
Ljubuški
Povodom
proslave
dana grada Ljubuškog
(BiH) sredinom veljače
održana je svečana sjednica Gradskog vijeća na
kojoj je prisustvovalo i
izaslanstvo Općine Sračinec u kojem su bili načelnik Božidar Novoselec
i zamjenik načelnika Krunoslav Lukačić. Tom su
prilikom uputili čestitke
gradonačelniku Nevenku
Barbariću i predsjedniku
Gradskog vijeća Ljubuškog Tihomiru Kvesiću.
– Posjet Ljubuškom bio
je prilika da se upoznamo s bogatom kulturnom
i povijesnom baštinom
ljubuškog kraja. Drugi dio
posjeta bio je prilika za
razgovor oko aktivnosti
za provedbu zajedničkog
EU projekta. Naime, nedavno je odobren projekt

“LION” Stabilna poLitička
I ekOnomska zajedNica
koji će se održati u sklopu Dana Miholja u Sračincu u rujnu ove godine.
Partner Općini Sračinec

na tom projektu je Grad
Ljubuški, a planirane aktivnosti su panel raspra-
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Osnovnoj školi Sračinec intera
nadstrešnica za bicikle…
Kao i svake godine, tako
je i ove Općina Sračinec
izdvojila značajna sredstva za opremanje Osnovne škole Sračinec.
– Uvijek smo se vodili
modelom da financiramo
kupnju nečega što je budućnost škole. To se pokazalo korisnim, nismo
izdvajali novce za radne

Postavljen je i
video nadzor čime
su spriječene krađe
bicikala. Investicija
postavljanja
nadstrešnice je
gotovo 80.000
kuna
bilježnice, papuče, pernice ili ne znam što, nego
smo ulagali u učionicu s
računalima, a u zadnje vrijeme kupujemo interak-

tivne ekrane. Ove godine
kupit ćemo ih desetak.
Planiramo već iduće godine završiti opremanje svih
učionica, kako u OŠ Sračinec, tako i u PŠ Svibovec
Podravski. U razgovoru s
ravnateljicom da li je bolja
pametna ploča ili interak-

tivan ekran, interaktivan
ekran se pokazao puno
modernijim i korisnijim –
pojasnio je načelnik Božidar Novoselec istaknuvši
da je organizirana i edukacija učitelja.
Za interaktivne ekrane izdvojeno je 200.000

kuna. I to nije jedina investicija. Završena je i
nadstrešnica za bicikle
za koju je Osnovna škola
Sračinec iskazala potrebu.
Škola koju pohađa gotovo 550 učenika ima veliki
broj biciklista. Postavljen
je i video nadzor čime su

Donacija Savjeta mladih Općine
Sračinec Općoj bolnici Varaždin
Dan prije Badnjaka članovi Savjeta mladih Općine Sračinec posjetili su
OB Varaždin – Odjel za

pedijatriju. Tom prilikom
donirali su igračke, slikovnice, bojanke, pisaći
pribor i ostale poklone za

djecu koja blagdane provode na Odjelu varaždinske pedijatrije.
Kako bi ih razveselili,
poveli su i Djeda Božićnjaka i vilenjaka koji su tom
prigodom svim prisutnima podijelili prigodne poklone, a tmurne bolničke
dane uspjeli su im uljepšati pjevanjem božićnih pjesama uz zvukove gitare.
Kako su donacijom, ali
i prisustvom Djedice i vilenjaka bili oduševljeni
i preostali koji su se u to
vrijeme našli na hodni-

cima OB Varaždin, Djed
Božićnjak sa svojim vilenjakom odlučio je obići i
ostatak kruga bolnice gdje
su mu ususret dolazili
preostali pacijenti, prolaznici, a najviše djeca s roditeljima.
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aktivni ekrani,
Ukoliko neće županija, projekt
obnove PŠ Svibovec Podravski
pokrenut će Općina Sračinec
U proračunu Općine
Sračinec postoje sredstva koja se namjeravaju
upotrijebiti za obnovu
Područne škole Svibovec
Podravski. Kako će to biti
učinjeno ovisi o dogovoru Varaždinske županije,
osnivača škole, i Općine
Sračinec.
– Uputili smo zahtjev
prema Županiji hoće
li naša Područna škola
Svibovec biti prijavljena
fondovima za energetsku obnovu. To je nužno.
Projektom je predviđena
zamjena stolarije, fasada,
krov, ali nisu obuhvaćeni
radovi na kuhinji i sanitarnim čvorovima. Onda
smo mi kao Općina partner iskazali interes da
se uključimo financijski.
Jer kada će se obnavljati
ta područna škola želimo
spriječene krađe bicikala. Investicija postavljanja
nadstrešnice je gotovo
80.000 kuna.
Načelnik
Novoselec
najavio je i plaćanje produženog boravka, a sve

da se odradi maksimalno,
ne samo ono što je energetski prihvatljivo iz tih
fondova, nego i uređenje unutarnjih prostorija.
Ovog trenutka nemamo
povratnu informaciju iz
Županije kada se to planira i je li projekt prijavljen ili prihvaćen. Ako
Županija neće prijaviti taj
projekt, mi ćemo ozbiljno morati razmisliti 2021.
sami kao Općina prijaviti
taj projekt makar nismo
vlasnik objekta. U interesu nam je da sva djeca
s područja Općine Sračinec imaju iste uvjete.
Sa zadovoljstvom moram
istaknuti da Osnovna
škola Sračinec ima jedne
od najboljih uvjeta u Varaždinskoj županiji – naglasio je načelnik Božidar
Novoselec
u interesu da učitelji koji
su bili uključeni u proces
produženog boravka ne
budu uskraćeni za svoja
prava na Zavodu za zapošljavanje – najavio je načelnik.

Savjet mladih Općine
Sračinec u uspješnoj
akciji za Udrugu Spas
U veljači su članovi Savjeta mladih Općine Sračinec organizirali akciju
prikupljanja potrepština
za Udrugu Spas Varaždin.
Radi se o humanitarnoj,
nevladinoj i neprofitnoj
udruzi koja svojim dugogodišnjim i volonterskim
radom rješava problem
zbrinjavanja napuštenih,
izgubljenih i odlutalih životinja s područja cijele
Varaždinske županije i
radi na suzbijanju okrutnosti prema životinjama.
Udruga Spas Varaždin
upravlja najvećim azilom u
Hrvatskoj te se bori protiv
politike eutanazije u skloništima.
Kao takva, udruga je ne-

rijetko prepuštena sama
sebi, stoga nastoji potrepštine za životinje osigurati
humanitarnim akcijama u
koje se nerijetko uključuju
i mještani lokalnih jedinica. Ovaj put, u okviru Općine Sračinec, svoj doprinos je dao i Savjet mladih.
Veliki dio mještana
odazvao se akciji prikupljanja starih deka, jastučnica, ručnika, ali i hrane.
Prikupljena je nezanemariva količina za Udrugu
Spas.
Članovi Savjeta mladih
u vlastito ime, ali i u ime
Udruge Spas, zahvaljuju
svima koji su se na bilo koji
način uključili u akciju prikupljanja potrepština.

G L A S OPĆINE SRAČINEC

18

Acapella nastupila na
Županijskoj razglednici u
Novom Marofu

Fašnik v Svibo
godine na pokl
Tradicija Fašnika v Svibovcu duža od 200 godina
nastavljena je i ove godine na pokladni utorak. I
dok mnoga druga mjesta
svoje poklade održavaju i
više tjedana unaprijed, u

Krajem veljače u Kulturnom centru „Ivan Rabuzin“ u Novom Marofu
održana je 4. Županijska
razglednica, na kojoj su
se predstavili pobjednici
županijskih smotri u 2019.
godini.
U prepunom Kulturnom centru „Ivan Rabuzin“ Novi Marof, predstavila se mješovita vokalna
skupina „Acapella“ KUD-a
„Zavičaj“ Sračinec koji su
na županijskoj smotri izborili plasman na državnu
smotru vokalnih skupina
u Sisku i svojom izvedbom
osvojili srebrnu plaketu.
Uz njih su na županijskoj razglednici u Novom
Marofu nastupili i Centar

tradicijske kulture Varaždin, Varaždinski folklorni
ansambl, Gradski puhački
orkestar KUD-a Hrvatskih
željeznica, Varaždin, KUD
„Klaruš“ Maruševec, ŽVS
„Pajdašice“ KUD-a „Anka
Ošpuh“ Ludbreg, KUD
„Klenovnik“
Klenovnik,
KUD „Toplice“ Varaždinske Toplice, KUD „Beletinec“ Beletinec, Dramska
skupina „Videki“ KUDa „Marof“ Novi Marof i
Dramska skupina „Komedijaši“ KUU Stažnjevec.
Publika je uistinu mogla uživati u raznolikom
programu koji su priredili kulturno–umjetnički
amateri Varaždinske županije.

Svibovcu Podravskom je
sve po pravilu – fašnik je
u utorak, dan prije pepelnice kojom započinje korizma.

I ove se godine skupilo
više stotina Svibovčanaca
i njihovih gostiju u centru
mjesta. Fašničku povorku
sastavila su djeca iz OŠ
Sračinec Područne škole
Svibovec Podravski, Petranski kurenti iz Petrijanca te domaćini iz KUD-a

Privremena odgoda preventivnih pregleda i pojedinih manifestacija
Iz Općine stiže obavijest da su
određene manifestacije privremeno odgođene zbog situacije s koronavirusom. Što se tiče preventivnih pregleda prostate za muškarce
i preventivnih pregleda žena na rak
dojke ti će se pregledi realizirati ali
kada struka dozvoli iz zdravstvenih i sigurnosnih razloga. Inicijatorica ovih pregleda, predsjednica

Mjesnog odbora Sračinec, Karmela
Majcen, poručuje svima da će to
biti prvog trenutka kad se stvore
uvjeti za normalno odvijanje tih
pregleda. Što se tiče biciklijade ako
će situacija sa ukidanjem mjera do
sredine svibnja to dozvoliti biti će
organizirana o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti mještane. Odgoda
pojedinih manifestacija započela je

s kazališnom predstavom Kerekesh
teatra, a u tom periodu trebala se
održati i aktivnost u sklopu projekta „Mind the Gap“ kao prošle godine, također i akcija Sigurnost u
prometu.
Ove manifestacije i aktivnosti
posebno su interesantne mještanima Općine i one će se sigurno održati kada će to biti moguće.
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ovcu i ove
ladni utorak

Benedikt.
Nakon što je svatovskofašnička povorka otišla
po „mladu“, na improvizi-

ranoj pozornici nastupila su maskirana djeca sa
zabavnim programom. Za
kraj je tradicionalno održano svibovsko vjenčanje
u organizaciji Udruge za
očuvanje starih običaja
Črepičar iz Svibovca Podravskog. Nije nedostajalo
smijeha i šale na vlastiti
račun, a u spelanciji nisu
ostali nedodirnuti i mnogi poznati i manje poznati
Svibovčanci.
Ranije toga dana Općinu
Sračinec posjetila su zamaskirana djeca iz dječjeg
vrtića Bambi Sračinec, a
primio ih je i počastio načelnik Božidar Novoselec.

Još jednom digli se seljaci, Luka Vinter iz
Sračinca odličan kao Petrica Kerempuh
Prije 447 godina digli
su se seljaci kmetovi protiv Tahija i vlasti, u borbi
za pravicu, slobodu i bolji život. Buna, kakve su
se tada događale diljem
Europe, u mnogim se zemljama sjećaju i danas, a
ona nama najzanimljivija održana je u veljači u
Donjoj Stubici, na povijesnom poprištu svima
dobro poznate Seljačke
bune.
Ovogodišnjoj manifestaciji Seljačke bune prisustvovalo je oko 25.000
gledatelja, koji su svjedočili uprizorenju povijesnih
događanja, ali i onih koji
su dio legende o ovom
događaju. Na pozornici
na otvorenom nastupili
su svi akteri bune, od Ma-

tije Gupca i Franje Tahija
do vojske i pobunjenika.
U ulozi Petrice Kerempuha ponovno je, četvrti put
zaredom, nastupio Luka
Vinter iz Sračinca, inače i
član Mjesnog odbora Sračinec
– Oko 300 glumaca i statista sudjeluje
na uprizorenju Seljačke

bune, a ja kroz ulogu Petrice Kerempuha dajem
svojevrsni umjetnički ton
cijelom događaju. Recitiram stihove iz Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže, koji možda
i na najupečatljiviji način
prate događanja Seljačke bune – rekao je Luka
Vinter.

Seljačka buna održana je 12. put, u organizaciji Družbe vitezova
Zlatnog kaleža iz Donje
Stubice, a pokrovitelji su
bili predsjednica države,
Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, Grad Donja
Stubica, lokalna turistička zajednica i Krapinskozagorska županija.

G L A S OPĆINE SRAČINEC

20

Mali nogomet na velika se vrata
vratio u Sračinec
Prvog dana veljače održan je posljednji krug malonogometnog Općinskog
kupa općine Sračinec na
kojem smo dobili i prve
pobjednike ovog natjecanja, ekipu Le Tresor Caffe.
No, od pobjede ili poraza
važnija je činjenica da se
ovim novim kupom mali
nogomet na velika vrata
vratio u općinu Sračinec.
– Ovaj je kup pokrenut
entuzijazmom dvojice nogometnih veterana, Marinka Habulana i Dražena
Miko. Naši veterani svaki petak igraju u školskoj
dvorani, a ovo je neki logični nastavak tih aktivnosti. Poznato je da na području općine imamo jako
puno igrača, od bivših aktivnih nogometaša, rekreativaca, pa do mladih nogometaša koji igraju diljem
naše i susjednih županija.
Već za ovo prvo izdanje
Općinskog kupa prijavilo
se 12 ekipa, a interes je bio
i veći. Želim zahvaliti svima koji su odlučili igrati,
mnogobrojnim gledateljima koji su pratili odlične
susrete te ravnateljici OŠ

Sračinec Lidiji Valec i Varaždinskoj županiji koji su
ustupili školsku dvoranu
za ovo natjecanje – rekao
je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec,
koji je podijelio nagrade
najboljim ekipama.
Osim odraslih, natjecala
su se i djeca iz škole nogometa, a turnir, koji se održao kroz tri subote, za sve
je sudionike bio besplatan.
Igralo se s ekipama 5+1, a
na turniru su mogli nastupiti isključivo igrači s područja općine Sračinec.
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Turnir je uspješno realiziran uz podršku Općine
Sračinec, a pomogli su i
volonteri Marijan Liber
i Toni Hudin, vrijednim
donacijama uključili su se
Rudolf Kirić, kafići i restorani Zeus, Le Tresor i Bedem, zatim MCI-TRADE
d.o.o., prijevoznici Mario
Plantak, Vlado Kovačić te
mještani Sračinca i Svibovca Podravskog.
Caffe bar Zeus i Le Tresor Caffe su ekipe koje
su došle do finala, a bolji su bili igrači Le Tre-

sor Caffea, koji su osvojili
prelazni pehar ovog novog natjecanja. Utakmicu
za treće mjesto dobili su
igrači NK Svibovec koji su
bili bolji od Petkom u 7. Na
turniru su sudjelovali Bedem, NK Svibovec, Zlatni
kutić, Zeus, NK Sračinec,
Slavuj, Velika graba, Panco
Le Trèsor, Majstori, Pudvornica, Branitelji Sračinec i Petkom u 7.
Po svemu sudeći, ovo je
početak jedne lijepe nogometne tradicije u općini
Sračinec.
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