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Dragi župljani,
poštovani građani
i svi ostali ljudi
dobre volje!

Došao nam je još jedan Božić! Još jedna radost ponovnog rođenja
dragog nam Spasitelja.
Rođenje je jedan od
najljepših događaja u
svakoj obitelji pa tako i
u našoj župnoj obitelji u
kojoj je tijekom godine
bilo mnogo radosti, mnogo
rada i truda te da bi se opet moglo dočekati
još jedno radosno rođenje! Godina nam je bila
ispunjena raznim sadržajima i zadacima.
Nastavili smo s uređenjem nama tako
drage i mile župne crkve koja je naše oku-

RIJEČ
UREDNIKA
POŠTOVANI
ŽITELJI OPĆINE
GORNJI
MIHALJEVEC
Izašao je i peti
broj općinskog lista Mihalovčan općine
Gornji Mihaljevec. List Mihalovčan je besplatni primjerak kojeg mora dobiti svako
domaćinstvo naše općine. Imam saznanja da
dosadašnje pojedine brojeve nisu dobila sva
domaćinstva. Za distribuciju lista zaduženi
su članovi MO s njihovim predsjednikom.
Ako niste dobili i ako ne dobivate list obratite se predsjedniku Vašeg Mjesnog odbora.
Za svaki list Mihalovčana uloženo je puno

RIJEČ
NAČELNIKA
Poštovane
čitateljice
i
čitatelji „Mihalovčana“, drage sumještanke
i sumještani, još jedna godina se
približila svome kraju. 2007. odlazi
u povijest. Ostati će upamćena kao
godina u kojoj se izuzetno investiralo
na području naše Općine, a o rezultatima investicija čitati ćete na stranicama našeg lista, kojih je upravo
i zbog toga iz broja u broj sve više i
više. Investiralo se u svim naseljima,
a investirat će se i nadalje, stoga Vas
pozivam da dođete na zborove građana koji će se održati tijekom mjeseca
siječnja i veljače 2008. godine, kako
bi zajednički dogovorili daljnje investicije. 2007. ostati će upamćena i
kao godina u kojoj je konačno riješen
dug za izgradnju plinske mreže, dug
koji se vukao dugih 8 godina. Nažalost ostati će upamćena i kao godina
u kojoj smo izgubili dvije drage i
društveno aktivne osobe gosp. Ivana
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pljalište na molitvu i u kojoj primamo svete
sakramente. Svi radosni, no nažalost ponekad
i tužni događaji, odvijali su se u našoj crkvi
koja je zbog zuba vremena postala trošna i
vlažna. Zajedničkim snagama Vas vjernika,
a i drugih članova Općine Gornji Mihaljevec
kao i Ministarstva kulture uspjeli smo započeti, a nešto već i dovršiti, s renoviranjem naše
crkve iznutra i izvana. Ove godine završilo
se kompletno uređenje izgleda vanjske strane
crkve, od žbukanja do fasade, za što nam je
bilo potrebno oko 155.000,00 kuna. Od toga je
Ministarstvo kulture sudjelovalo sa 70.000,00
kuna, Međimurska županija preko naše Općine
Gornji Mihaljevec s 30.000,00 kuna, a ostatak
ćemo skupljati mi župljani i to u veljači 2008.
godine. Prigodom takvih skupljanja najveći teret nosit će naši dragi odbornici, a jedina plaća
za to neka im bude ova naša iskrena zahvalnost
i Božja nagrada na nebesima. Prijašnjih godina
pokazali ste veliko srce za sve što je bilo potre-

bno u crkvi. Uvijek ste otvoreni i puni razumijevanja za naše zajedničke potrebe sudjelovali
sa svojim darovima i prilozima. Ponekad nam
je možda i teško odvojiti tražena sredstva, ali vi
uvijek smognete snage da naši zacrtani planovi
obnove idu svake godine naprijed. Osjećam se
sigurno i uspješno jer mi Vi nesebično u svemu
pomažete. Uz ove materijalne potrebe u našoj
crkvi raste istodobno duhovna snaga kao npr.
primanje sakramenta svete pričesti kojeg je
samo ove godine primilo 21 pričesnika. Osim
novih pričesnika tu je i 27 novih firmanika te
mnoga krštenja, vjenčanja itd. A svake nedjelje
okupljamo se oko stola Gospodnjega u tri sv.
mise u kojima crpimo snagu za daljnje životne
napore. Pa neka i ove godine rođenje našeg
malog Isusa bude i Njegovo rođenje u našim
srcima i našim dušama.

truda, vremena, financijskih sredstava, te je
zasigurno moja i Vaša želja da Mihalovčan
dođe do Vas kojeg ste Vi prihvatili. Pozivam
Vas da zajedno radimo na stvaranju lista kako
ne bi sav rad ostao na pojedincima.
Nedostatak Juraja Jalšovca – Đure i Ivana Branda veliki je gubitak oko uređenja našeg lista. Svi oni koji žele pomoći u grafičkoj
pripremi i fotografiranju raznih događaja neka
se jave u ured Općine.
Zahvaljujem se lektorici prof. Lidiji Novak koja je obavila lekturu dosadašnja četiri
broja te također prof. Jasmini Novak koja je
prihvatila i obavila lekturu petog broja. Zahvaljujem svim sponzorima koji su dali svoje
reklame za list te tako omogućili izlaženje lista
u takvom obimu.
U rubrici Riječ urednika u dva broja pozivao sam sve mještane da mogu objaviti bespla-

tno male oglase, ali nažalost niste se odazvali
pa Vas ponovo pozivam, ukoliko imate što
za objaviti da se slobodno javite i mi ćemo
Vam besplatno objaviti do 25 riječi. Pozivam
sve suradnike i zaposlenike Općine da mi na
vrijeme pripreme i daju tekstove za list kako
ne bi imao poteškoće, jer je sve vezano za
rokove izdavanja lista. Izlaženje sljedećeg
lista predviđam za ožujak 2008., oko 15. do
20. u mjesecu.
Smatram da je za izlaženje lista Mihalovčan uložen veliki moj trud, vrijeme i znanje.
Nastojat ću se zalagati uz Vašu suradnju i
dalje, a ukoliko smatrate da nešto nije korektno ovim putem se ispričavam.

Brandu i gosp. Đuru Jalšovca.
Zahvaljujem im na svemu što su
učinili za dobrobit ovog kraja.
S obzirom da je „Mihalovčan“
naš list, pozivam Vas da sudjelujete u njegovom kreiranju svojim
prilozima, prijedlozima, člancima, fotografijama, kako bi on
bio još ljepši i bolji. Posebno bih
molio našu mladež da se uključi
u rad redakcije lista. Zahvaljujem svim vijećnicima, članova
poglavarstva, predsjednicima i
članovima mjesnih odbora, predsjednicima i članovima DVD-a,
športskih udruga, KUU „Lipa“,
udruge „Sport za sve“, grobljanskom odboru, školi, crkvenom
odboru i velečasnom, redakciji
„Mihalovčana“, te svim dobronamjernim ljudima na suradnji u
2007. godini. Ako sam se kome
tijekom godine zamjerio, iskreno
se ispričavam, a citirao bih misao Herberta B. Swope: „Ja sam
ne mogu dati recept za uspjeh,
ali vam mogu reći formulu za
neuspjeh, a to je: nastojanje da
se svakom ugodi“.

Svim župljanima i prijateljima naše župe
želim čestit i blagoslovljen Božić!

Vaš župnik Ivan Vugrinčić

Čestit i blagoslovljen Božić Vama i
Vašim obiteljima te uspješnu novu 2008.
godinu želi Vam Vaš
glavni urednik Boris Resman

Svima Vam želim blagoslovljen Božić, a 2008.
neka nam bude zdrava, uspješna, bogata i sretna.
Franjo Kovačić

6. 5. 2007. - firma u Gornjem Mihaljevcu
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IN MEMORIAM

Ivan Branda (1950.-2007.)

Nedavno nas je iznenada u svojoj 57. godini života napustio dragi
prijatelj, suradnik, član Općinskog poglavarstva Općine Gornji Mihaljevec – Ivan Branda.
Obitelj je tako izgubila sina, supruga, brata, oca, djeda. Općinsko
poglavarstvo Općine Gornji Mihaljevec izgubilo je svog aktivnog
člana. Bez svoga člana ostala je i Udruga dragovoljaca i veterana iz
Domovinskog rata. SDP ostaje bez jednog od osnivača, tajnika i dopredsjednika SDP-a u našoj Općini, a Streljački klub “6. travnja” i NK
“Jedinstvo” bez jednog od glavnog inicijatora za njihovo osnivanje.
Sada, kad mu je trebalo biti najljepše u krugu obitelji, unuka i
prijatelja, okrutna bolest mu nije dozvolila da u smiraj života uživa u
sitnim radostima koje život donosi.
Volio je rodni kraj, svoju obitelj, društvo i prijatelje, a nadasve
– volio je pomagati ljudima. Od rane mladosti bio je aktivan u klubovima i udrugama Gornjeg Mihaljevca.
Hvala mu za sve!
Darko Horvat

SJEĆANJE NA KOLEGU

Umro je Juraj Jalšovec
1943. – 2007.
U nedjelju 7. listopada 2007. u 65. godini
života, nakon kratke i teške bolesti preminuo
je Juraj (Đuro) Jalšovec suradnik i fotograf
općinskog lista Mihalovčan. Pokopan je 9.
listopada na čakovečkom groblju, gdje su se od njega oprostili
brojni prijatelji, suradnici, kolege i rodbina.
Rođen je u Lendavi 26. kolovoza 1943. godine, najveći
dio života proveo je u Čakovcu gdje se školovao i radio u listu
Međimurje, Međimurskim novinama a neko je vrijeme bio i
poduzetnik. Preseljenjem u Gornji Mihaljevec prije dvije godine
Đura se aktivno uključio u izradu općinskog lista Mihalovčan,
a posebni doprinos dao je fotografiranjem svih manifestacija i
priredbi, što je radio velikom voljom i ljubavlju prema ovom
mjestu u kojem je htio provesti svoj život u mirovini.
Prerana smrt Đure zatekla je uredništvo s mnogim poteškoćama, a njegovo ime i fotografije ostat će u brojevima općinskog
lista Mihalovčan. Đuro je volio nesebično prenositi znanje na
suradnike na kojemu mu se ovdje zahvaljujem.
Odlaskom iz naše sredine nedostajat će nam Đuro, iskusan i
stručan fotograf.
Neka mu je velika hvala za sve!
Boris Resman

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za vodnogospodarsku djelatnost,
vodoopskrbu i odvodnju

40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

tel. 040/ 37 37 00
fax 040/ 37 37 71
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
COPMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-14001-22000
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ADAPTACIJA „STARE ŠKOLE“

Općina Gornji Mihaljevec i Ministarstvo mora, turizma, prometa
i razvitka potpisali su još prošle godine Ugovor o zajedničkom financiranju adaptacije i prenamjene stare škole u dječji vrtić. Projekt se financira
iz programa EIB II (Europska investicijska banka). Omjer financiranja
je 80 % Ministarstvo, 20 % Općina Gornji Mihaljevec. Općina Gornji
Mihaljevec imala je obvezu izraditi projektnu dokumentaciju. Radovi na
adaptaciji su trebali započeti početkom ove godine, ali projektna dokumentacija iz 2003. godine dostavljena na Ministarstvo nije prošla reviziju,
odnosno revizijska kuća naložila je Općini da ponovno izradi projektnu
dokumentaciju i ishodi sve potrebne dozvole na Urbanizmu. Početkom
rujna Ministarstvo je raspisalo natječaj za adaptaciju zgrade. Nakon provedenog postupka javne nabave utvrđena je vrijednost radova u iznosu
od 1.813.209,61 kuna. Radovi će započeti odmah po potpisu ugovora sa
izvođačem i trajati će 4 mjeseca. Nakon završetka adaptacije raspisat će se
natječaj za zakup poslovnog prostora za otvaranje vrtića.
(s.c.)

DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE
GORNJI MIHALJEVEC

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uvrstilo je dogradnju
postojeće škole u program stvaranja svih potrebnih uvjeta za provođenje
jednosmjenske nastave – program koji financira Svjetska banka.
Da bi se dogradnja gore navedenih objekata mogla realizirati upućen
je zahtjev Općini za dodjelu zemljišta u vlasništvo škole, koji čini dio
kat. čest. br. 525/1 k.o. Gornji Mihaljevec. Odluku o dodjeli zemljišta
Osnovnoj školi Gornji Mihaljevec donjelo je Općinsko vijeće na svojoj 14.
sjednici na čemu im ovim putem zahvaljujemo.
Navedeni objekti trebali bi biti izgrađeni tijekom 2008. godine.
Karmen Sklepić

Savjetodavni referendum

ŽUPAN POSJETIO NAŠU OPĆINU

Dana 2. 10. 2007. godine župan Međimurske županije
gosp. Josip Posavec posjetio je našu Općinu. Obećao je pomoć u sufinanciranju projekata koji su u tijeku realizacije
u općini Gornji Mihaljevec odnosno adaptacija stare škole,
dogradnja osnovne škole, izgradnja športske dvorane te za
sanaciju crkve.

Dana 29. 04. 2007. godine u vremenu od 8.00 - 13.00 sati u prostorijama Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu (vijećnica) održao se
savjetodavni referendum u svezi formiranja naselja i Mjesnog odbora
Križopotje. U izvod iz popisa birača bilo je upisano ukupno 60 građana,
od čega je izjašnjavanju pristupilo 32 glasača. Nakon pregleda i prebrojavanja glasačkih listića važećim su utvrđena 32 glasačka listića.
ZA formiranje naselja Križopotje i Mjesnog odbora Križopotje
izjasnilo se ukupno 1 glasač.
PROTIV formiranja naselja Križopotje i Mjesnog odbora Križopotje izjasnilo se ukupno 31 glasač. Cijeli predmet sa svim dokumentima u
svezi formiranja naselja Križopotje proslijeđen je Središnjem državnom
uredu za upravu radi dostave očitovanja o istome.
(s.c.)

GOSPODARSTVO

Naša općina spada u najmanje općine u Međimurju, po broju stanovnika i po prihodima. Po broju nezaposlenih smo među vodećima u
Međimurju, jer imamo samo nekolicinu nezaposlenih.
Sve gornje međimurske općine imaju isti problem kao i mi, udaljenost među domaćinstvima pa nam stoga stvara problem financiranje
određene dionice. Nismo u mogućnosti financirati određenu infrastrukturu bez pomoći županije i države.
Gospodarstvo u našem kraju ide na bolje, otvaraju se nove firme i
obrti, kao i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Još uvijek su nam
najveći problem ceste i putovi, koje smo ove jeseni djelomično asfaltirali
uz pomoć države.
Razvojna agencija Redea koja je zadužena za razvoj Međimurja,
stalno prati aktualne novosti u poljoprivredi i gospodarstvu a nama je
na usluzi. Tako da prilikom svake veće investicije i bilo kakvog pitanja
dobro se posavjetovati na broj 040/374-090. Tijekom zimskih mjeseci
organizirati će se stručna predavanja a mještani biti će obaviješteni na
oglasnim pločama.
Općina stalno kandidira za sredstva iz državnog proračuna a nešto
se od toga i dobije. Tako su ove godine odobrena financijska sredstva
za projektnu dokumentaciju poduzetničke zone „Krč“ koja ovih dana
ide prema kraju. O novim mjerama u gospodarstvu teško je nešto reći,
jer ovaj tekst pišem uoći izbora za parlament. Kakve mjere poticaja će
biti ovisi o novom sazivu vlade, a napisat ću u idućem broju.
F. Golub
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Sa sjednica Općinskog
poglavarstva

16. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 27. ožujka 2007. godine
Usvojeni su sljedeći akti:
- Odluka o prikupljanju ponuda za uređenje
nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji
Mihaljevec i imenovanje Stručnog povjerenstva
za provedbu postupka javne nabave,
- Odluka o prikupljanju ponuda za navoz
šljunka na nerazvrstane cesta na području Općine
Gornji Mihaljevec i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave,
- Prijedlog cjenika za odvoz smeća
- Program manifestacije “Dani lipe” 2007.
godine,
- Odluka o kandidiranju člana Nadzornog
odbora Međimurje plina d.o.o.,
- Odluka o izvedbi rasvjete u Domu kulture u
Gornjem Mihaljevcu (materijal u privitku),
- Odluka o isplati naknade za obavljanje praktičnog rada u Općini Gornji Mihaljevec

17. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 24. travnja 2007. godine
- Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Gornji Mihaljevec, Općine Selnica i
Općine Sveti Juraj na Bregu,
- Odluka o imenovanju radne skupine za
izradu Programa ukupnog razvoja Općine Gornji
Mihaljevec, Općine Selnica i Općine Sveti Juraj
na Bregu,
- Prijedlog Odluke o dodjeli prostorija u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec Domu zdravlja
za potrebe ambulante opće medicine.

18. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 8. svibnja 2007. godine
- Odluka o sufinanciranju izgradnje pješačko
- biciklističke staze u Gornjem Mihaljevcu,
- Odluka o izradi troškovnika za adaptaciju
Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu,
- Odluka o izradi projektne dokumentacije za
izgradnju mosta u Prhovcu,
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine
Gornji Mihaljevec,
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
navoz šljunka na nerazvrstane cesta na području
Općine Gornji Mihaljevec,
- Odluka o potpisivanju kompenzacije prikupljenih i utrošenih sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture i plaćanju 5% manipulativnih troškova poduzeću Međimurske vode d.o.o.
Čakovec za usluge fakturiranja za razdoblje od
01. 01. do 31. 03. 2007. godine,
- Odluka o kupnji motorne pile,
- Odluka o isplati naknade za rad u Povjerenstvu za provođenje savjetodavnog referenduma
za Križopotje,
- Odluka o isplati naknade za obavljanje praktičnog rada u Općini Gornji Mihaljevec,

19. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 19. lipnja 2007. godine
- Odluka o raspisivanju natječaja za adaptaciju Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu,
- Odluka o raspisivanju natječaja za zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji
Mihaljevec,
- Odluka o produženju ugovora o radu komunalnom radniku - redaru,
- Odluka o formiranju Povjerenstva za izgradnju trim staze u Gornjem Mihaljevcu,
- Odluka o imenovanju koordinatora i člana

Radne skupine za izradu Programa ukupnog razvoja Općine Gornji Mihaljevec,
- Odluka o isplati naknada djelatnicima Općine Gornji Mihaljevec,
- Odluka o ugradnji klima uređaja u prostorije mrtvačnice,
- Odluka o kupnji knjiga - nagrade uspješnim
učenicima.

20. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 17. srpnja 2007. godine
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
adaptaciju prostorija u Domu kulture u Gornjem
Mihaljevcu
- Odluka o imenovanju osobe za vršenje
stručnog nadzora kod adaptacije Doma kulture u
Gornjem Mihaljevcu,
- Odluka o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec
(materijal u privitku),
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2006. godini iz sredstava komunalne naknade,
- Izvješće o izvršenju Programa financiranja
izgradnje komunalne infrastrukture u 2006. godini iz sredstava komunalnog doprinosa (materijal
u privitku),
- Odluka o izgradnji javne rasvjete Križopotje br. 172,
- Odluka o izdavanju suglasnosti za rekonstrukciju niskonaponske mreže u naselju Dragoslavec Selo,
- Odluka o izdavanju suglasnosti za izgradnju
trafostanice u naselju Gornji Mihaljevec,
- Odluka o nabavi betonskih cijevi za odvodnju oborinskih voda,
- Odluka o potpisivanju Ugovora o održavanju programskog paketa,
- Odluka o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju obrane od tuče na području Međimurske županije.

21. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 18. rujna 2007. godine
- Odluka o izvođenju gromobranske instalacije na Domu kulture u Gornjem Mihaljevec,
- Odluka o uređenju nerazvrstane ceste u
naselju Vukanovec (kod Jularića),
- Odluka o kupnji materijala za uređenje
Doma kulture u Vukanovcu,
- Odluka o imenovanju članova Uređivačkog
odbora općinskog lista „Mihalovčan“,
- Odluka o kupnji kosilice za potrebe Mjesnog odbora Dragoslavec Sela,
- Odluke o financiranju izvođenja priključka
na plinsku mrežu
- Odluka o uvođenju plinskog priključka u
dom u Preseki.

Sa sjednica Općinskog vijeća
15. sjednica Općinskog vijeća Gor. Mihaljevec održana 12. lipnja 2007. godine
Usvojeni su sljedeći akti:
- Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Gornji Mihaljevec,
- Odluka o donošenju projekta proširenja
groblja u Gornjem Mihaljevcu,
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog
mjesta i drugih naknada za korištenje groblja u
Gornjem Mihaljevcu,
- Odluka o dodjeli nekretnina Domu zdravlja
Čakovec (materijal u privitku),
- Odluka o izradi grba i zastave Općine
Gornji Mihaljevec i imenovanje Povjerenstva za
izradu grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec

MIHALOVČAN 5
16. sjednica Općinskog vijeća
Gornji Mihaljevec održana
11. rujna 2007. godine

- Odluka o prihvaćanju izvješća Mandatne
komisije,
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova
stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec,
- Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca
porotnika Općinskog suda u Čakovcu
- Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2006. godini iz sredstava komunalne naknade
- Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa financiranja izgradnje komunalne infrastrukture u 2006. godini iz sredstava komunalnog
doprinosa
- Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju
proračuna Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje
od 01. 1. do 30. 06. 2007. godine,
- Odluka o akcijskom priključenju na vodovodnu mrežu.

Procjena šteta od suše
Općina Gornji Mihaljevec zaprimila je
ukupno 229 prijava o nastalim štetama od
posljedica suše. Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda obišlo je
cijelo područje Općine Gornji Mihaljevec
i utvrdilo je da su nastale štete na ratarskim, povrtlarskim, voćarskim i vinogradarskim kulturama na cijelom području
Općine Gornji Mihaljevec. Povjerenstvo
je konačnu procjenu šteta od suše utvrdilo
21. 08. 2007. godine. Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda je u zakonskom roku dostavljena
konačna procjena šteta od suše sukladno
dostavljenom zahtjevu. Ukupna šteta od
posljedica suše u 2007. godini za područje
Općine Gornji Mihaljevec procjenjuje se
na iznos od 3.098.752,33 kuna. (s.c.)

Tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta
Radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta
izvodili su se tijekom mjeseca kolovoza,
rujna i listopada o.g. Poslovi su izvođeni na temelju prijedloga Vijeća Mjesnih
odbora. Zemljane radove izvodio je
obrtnik “Šafarić” iz O. Vrha 123, navoz
šljunka vršio je obrtnik “Tomšić” - vinogradarstvo, podrumarstvo i prijevoz iz
Ž. Gore 56, dok je sanaciju nerazvrstane
ceste u naselju Vukanovec (dionica kod
Jularića) vršilo poduzeće “Prijevoz-Varga
d.o.o.” iz Miklavca.
Radovi građevinskim strojevima
(iskop jaraka, postavljanje kanala i sl.)
izvršeni su u slijedećim naseljima: Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg,
Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec,
Martinuševec, Preseka, Prhovec, Vugrišinec i Vukanovec.
Navoz šljunka izvršen je u svim naseljima u skladu sa dostavljenim zahtjevima
od strane mjesnih odbora.
Na sjednici Kolegija predsjednika Vijeća mjesnog odbora održanoj 6. studenog
o.g. predsjednici Vijeća mjesnih odbora
nisu imali primjedbi na izvršene radove.
Željko Dvanajščak
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PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Ivan Kovačić
Krešo Zadravec
Konrad Brezarić
Robert Kos
Franjo Golub
Krešimir Srša
Dalibor Kovačić
Željko Panić
Darko Horvat
Mario Zadravec
Branko Jurković
Mladen Borko

Badličan 34
Bogdanovec 11
Dragoslavec Breg 81
Dragoslavec Selo 16
Gornja Dubrava 59a
Gornji Mihaljevec 68
Martinuševec 8
Preseka 16
Prhovec 18
Tupkovec 18
Vugrišinec 26
Vukanovec 18

040/584-174
040/899-149
040/899-065
040899-231
040/899-210
040/899-275
040/584-092
040/584-050
040/584-013
040/857-354
040/857-340
040/899-228

098/186-3506
098/198-8979
091/5727-130
098/426-885
098/211-786
098/989-4766
098/164-1627
095/904-7921
098/170-5475
098/852-941
0911/225-071

Dodjela prostorija Domu zdravlja za potrebe
ambulante opće medicine
Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 15. sjednici održanoj 12. lipnja
2007. godine sa 7 glasova za, 3 glasa protiv i 2 suzdržana glasa donijelo je Odluku o dodjeli nekretnina Domu zdravlja Čakovec za potrebe uređenja ambulante opće medicine.
Radi se o nekretninama koje se nalaze na kat. čest. br. 583 k.o. Gornji Mihaljevec
identična sa gruntovnom čest. br. 25/1 i 25/A/2 k.o. Gornji Mihaljevec na adresi Gornji
Mihaljevec 83 i u naravi predstavljaju poslovni prostor od 35,00 m2 (bivši matični ured) i
stan od 20,99 m2. Dom zdravlja moći će dodijeljene nekretnine koristiti samo za potrebe
ambulante opće medicine što će biti regulirano posebnim Ugovorom.
Predstavnici Doma zdravlja obišli su predmetne prostorije i konstatirali da se navedene prostorije mogu urediti za potrebe ambulante opće medicine. Predstoji još provesti
etažiranje svih prostorija u zgradi i sređivanje zemljišno-knjižnog stanja nad zemljištem
na kojem se nalazi zgrada.
(s.c.)

Izgradnja pješačko - biciklističke staze u Gor. Mihaljevcu
Prema Sporazumu zaključenom između
Županijske uprave za ceste Međimurske
županije i Općine Gornji Mihaljevec, izgradnju pješačko-biciklističke staze u Gornjem
Mihaljevcu (dionica od škole prema groblju)
zajednički financiraju Županijska uprava za
ceste Međimurske županije sa 50 %, a 50 %
financira Općina Gornji Mihaljevec.
Natječaj za izbor izvođača provodila je
Županijska uprava za ceste Međimurske županije.
Za izvođača radova izabrano je poduzeće
Tegra d.d., Čakovec. Vrijednost radova prema
ponudi iznosi 334.211,68 kuna.

U sufinanciranju izgradnje pješačko-biciklističke staze sudjelovali su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Zdravko Srša
Stjepan Lovrec
Nada Šafarić
Franjo Kralj
Antun Angel
Josip Novak
Antun Srša
Jerosimić-P. Sanja
Stjepan Lovrec
Kristijan Sternad
Franc Štefe
Ivan Pilaj
Zdenko Knezić
Ivan Mikulan
Franjo Miljančić
Marijan Hatlak
Vilim Novak
Branko Kerman
Katarina Branda
Stanislav Branda
Franjo Šafarić
Josip Jambrović
Franjo Kovačić
Nino Branda
Julijana Branda
Gabrijela Kovačić
Franjo Petković
Boris Resman
Josip Petković
Ivan Košak
Mijo Zadravec
Alen Branda
Krešimir Srša

G. Mihaljevec 4
G. Mihaljevec 6
G. Mihaljevec 94
G. Mihaljevec 97
G. Mihaljevec 8
G. Mihaljevec 90
G. Mihaljevec 84
G. Mihaljevec 83
G. Mihaljevec 29
G. Mihaljevec 32
G. Mihaljevec 34
G. Mihaljevec 21
G. Mihaljevec 42
G. Mihaljevec 38
G. Mihaljevec 40
G. Mihaljevec
G. Mihaljevec 43
G. Mihaljevec 86
G. Mihaljevec 51
G. Mihaljevec 52
G. Mihaljevec 56a
G. Mihaljevec 49
G. Mihaljevec 70
G. Mihaljevec 53
G. Mihaljevec 52
G. Mihaljevec 70
G. Mihaljevec 64a
G. Mihaljevec 73
G. Mihaljevec 64b
G. Mihaljevec 60
G. Mihaljevec 60
G. Mihaljevec 51
G. Mihaljevec 68

500,00 kn
300,00 kn
50,00 kn
200,00 kn
500,00 kn
100,00 kn
50,00 kn
50,00 kn
200,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
530,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
50,00 kn
600,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
200,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
500,00 kn
10,00 eura
100,00 kn
20,00 eura
100,00 kn
300,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
200,00 kn
100,00 kn
200,00 kn

Ukupno je sakupljeno 6.149,00 kuna.

s.c.

Predsjednik VMO Badličan
Predsjednik VMO Bogdanovec
Predsjednik VMO Dragoslavec Breg
Predsjednik VMO Dragoslavec Selo
Predsjednik VMO Gornja Dubrava
Predsjednik VMO Gornji Mihaljevec
Predsjednik VMO Martinuševec
Predsjednik VMO Preseka
Predsjednik VMO Prhovec
Predsjednik VMO Tupkovec
Predsjednik VMO Vugrišinec
Predsjednik VMO Vukanovec

Obavljanje zimske službe u
sezoni 2007./2008. godinu
Poslove zimske službe na području
naše Općine u sezoni 2007./2008. godinu
obavljat će kao i prijašnjih godina Vilim
Novak iz Gornjeg Mihaljevca 43.
Ukoliko nastanu problemi u funkcioniranju zimske službe, građani se moraju
obratiti predsjednicima Mjesnih odbora
koji će nakon toga stupiti u kontakt sa
izvršiteljem poslova zimske službe i riješiti nastali problem.

Izbor izvođača radova na
održavanju nerazvrstanih
cesta u 2007. godini

U mjesecu travnju ove godine proveden
je postupak javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji
Mihaljevec u 2007. godini.
Održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu
koji se odnosi na rad građevinskim strojevima povjereno je obrtniku Zemljani radovi
„Šafarić“ vl. Marko Šafarić, O. Vrh 123,
40311 Lopatinec koji je dostavio najpovoljniju
ponudu.
Rad građevinskim strojevima navedeni
izvođač obavlja po slijedećim cijenama:
1. kopanje odvodnih oborinskih kanala uz
nerazvrstane ceste - cijena po dužnom metru
usluge sa odvozom iznosi: 19,00 kuna
2. čišćenje odvodnih oborinskih kanala uz
nerazvrstane ceste - cijena po dužnom metru
usluge sa odvozom i bez odvoza iznosi: 12,00
kuna
3. grubo poravnavanje nerazvrstanih cesta
grejderom - cijena po satu rada stroja iznosi:
300,00 kuna
4. škarpiranje terena s bagerom - cijena po
satu rada stroja iznosi: 220,00 kuna.
Cijene su bez PDV-a.
Održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu
koji se odnosi na navoz šljunka povjereno je
obrtniku Vinogradarstvo, podrumarstvo i prijevoz „Tomšić“, Ž. Gora 56, 40312 Štrigova.
Izabrani izvođač radova obavlja navoz
šljunka po slijedećim cijenama:
- cijena po m3 za lomljeni šljunak (16-35
mm) (šljunak + prijevoz) iznosi: 66,13 +
PDV
- cijena po m3 za prirodni šljunak (šljunak
+ prijevoz) iznosi: 61,30 + PDV.
(s.c.)
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Produžen rok za akcijsko
priključenje na vodovodnu mrežu

Izrada Programa ukupnog razvoja Općine Gornji Mihaljevec
U mjesecu travnju ove godine naša se Općina zajedno sa Općinom Selnica i Općinom Sveti
Juraj na Bregu kandidirala na natječaj raspisan na temelju Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora (N.N. 71/05, 37/06, 109/06) za mjeru 8. obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo,
lovstvo, diverzifikacija djelatnosti) pod nazivom: „Program ukupnog razvoja“ u 2007. godini
koji će biti sufinanciran sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a koji se odnosi na izradu razvojnih projekata – Programa ukupnog razvoja (PUR).
Program ukupnog razvoja Općine Gornji Mihaljevec, Općine Selnica i Općine Sveti Juraj
na Bregu izradit će Razvojna Agenciji Sjever - DAN d.o.o., Zagrebačka 94, Varaždin. Cijena
izrade Programa za sve tri Općine iznosi 73.200,00 kuna sa PDV-om. Svaka Općina platit će
svoj dio ukupne cijene koštanja izrade Programa u jednakim udjelima, što znači da će naša
Općina sudjelovati u financiranju izrade PUR-a u iznosu od 24.400,00 kuna. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva sufinancira do 80% opravdanih troškova izrade
„Programa ukupnog razvoja“ u 2007. godini.
U radnu skupinu za izradu Programa ukupnog razvoja Općine Gornji Mihaljevec imenovani su: Alen Branda, Željko Dvanajščak, Franjo Golub, Darko Horvat, Franjo Kovačić,
Gornji Mihaljevec 70, Boris Resman i Karmen Sklepić.

Peticija protiv
doktora

Na inicijativu građana tijekom mjeseca ožujka o.g. potpisivana je peticija protiv rada doktora u ambulanti u Gornjem
Mihaljevcu.
Peticiju je potpisalo 267 nezadovoljnih
mještana sa uslugama sadašnjeg liječnika
u ambulanti u Gornjem Mihaljevcu.
Na temelju Odluke Općinskog vijeća,
Općina je navedenu peticiju proslijedila
Međimurskoj županiji i Domu zdravlja
Čakovec na njihovo daljnje postupanje.
Sa dožupanom gospodinom Mladenom
Križaićem i ravnateljicom Doma zdravlja
gospođom Nevenkom Krčmar 3. travnja
2007. godine održan je sastanak prilikom
čega im je predana peticija i dogovoreno
je da će se rad našeg liječnika razmatrati
na Stručnom vijeću Doma zdravlja te da
će Općini dostaviti pismeni odgovor.
F. Kovačić i S. Cerovec

Formirano Povjerenstvo za izradu
općinskog grba i zastave
Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na svojoj 15. sjednici održanoj 12.
lipnja 2007. godine donijelo je Odluku da
se pristupi izradi grba i zastave Općine Gornji Mihaljevec.
Na istoj sjednici imenovano je Povjerenstvo za izradu prijedloga grba i zastave
Općine Gornji Mihaljevec u sastavu:
Franjo Kovačić, Darko Horvat, Boris
Resman, Mladen Borko i Krešimir Srša.

Brojevi telefona
i radno vrijeme

Općina Gornji Mihaljevec
tel./fax 040/899-117
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak
od 7.00 do 15.00 sati,
utorak u vremenu od 13.00 do 21.00 sat

e-mail: opcina.gornji.mihaljevec@ck.t-com.hr
Internet adresa: www.gornjimihaljevec.hr
Vladimir Novak - komunalni radnik - grobar:
tel. 098/957-3441
Josip Šafarić - komunalni radnik - redar:
tel. 098/738-631

Ambulanta opće medicine
Tel. 040/899-207
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i utorak - u vremenu
od 13.00 do 20.30 sati
Srijeda, četvrtak i petak - u vremenu
od 7.00 do 14.30 sati

Stomatološka ambulanta
Tel. 040/899-377
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i utorak - u vremenu
od 13.00 do 20.30 sati
Srijeda, četvrtak i petak - u vremenu
od 7.00 do 14.30 sati

Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec
na svojoj 16. sjednici održanoj 11. rujna 2007.
godine donijelo je Odluku o produženju roka za
akcijsko priključenje na vodovodnu mrežu.
Usvojena je sljedeća Odluka: „Domaćinstvima (fizičkim osobama), u naseljima u kojima
postoji izgrađena vodovodna mreža, za koju
je do 31. 12. 2006. godine, izdana uporabna
dozvola, a koja u vremenu od 01. 09. 2007.
godine do 31. 08. 2008. godine, podnesu Međimurskim vodama d.o.o. zahtjev za priključenje na vodoopskrbni sustav i najkasnije do
15. 09. 2008. godine, sklope s Međimurskim
vodama d.o.o. Ugovor o izvođenju radova i
priključenju, odobrava se poseban popust kod
plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu mrežu, tako da naknada za priključenje
iznosi 1.000,00 kuna (umjesto 4.000,00 kuna),
a može se platiti odjednom, uz 10% popusta
ili u ratama, na 10 mjeseci, beskamatno.
Socijalno ugrožena domaćinstva oslobođena
su plaćanja naknade za priključenje na vodoopskrbnu mrežu“.
Nadzorni odbor poduzeća Međimurske vode
prihvatio je navedenu Odluku Općinskog vijeća.
Svi zainteresirani građani moraju podnijeti
zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu
isključivo Međimurskim vodama, isto tako sve
troškove priključenja plaćaju poduzeću Međimurske vode d.o.o. Čakovec. Nakon što podnesu zahtjev na teren izlazi djelatnik Međimurskih voda
koji sastavlja troškovnik za izvođenje radova.
Za priključenje se plaća sljedeće:
- naknada za priključenje na vodovodnu
mrežu u iznosu od 1.000,00 kuna,
- troškovi izvođenja priključka od glavnog
voda do objekta prema troškovniku kojeg sastavlja djelatnik poduzeća Međimurske vode
d.o.o. Čakovec.
(s.c.)

Dodjela besplatnih udžbenika i
sufinanciranje prijevoza učenika
Kao što je poznato Republika Hrvatska je
od ove godine uvela besplatne udžbenike za
učenike osnovnih škola te za učenike 1. razreda
srednje škole.
Naša Općina raspisala je natječaj za dodjelu
besplatnih udžbenika za učenike 2. 3. i 4. razreda srednje škole. Natječaj se provodi sukladno
Pravilniku o dodjeli besplatnih udžbenika. Novčana naknada za kupnju udžbenika dodjeljuje se
učenicima čiji redovni novčani prihod mjesečno
po članu kućanstva ne prelazi 30 % iznosa od
utvrđene proračunske osnovice u Republici
Hrvatskoj, tj. nisu veća od 997,80 kuna, te
koji su dobili suglasnost Odbora za primarnu
zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o
djeci i ako to pravo ne mogu ostvariti po drugim
propisima. Jedinstveni upravni odjel provodi
upravni postupak sukladno članku 213. Zakona
o općem upravnom postupku i donosi rješenje o
priznavanju prava na dodjelu novčane naknade
za kupnju udžbenika.
Od početka ove godine svi učenici srednjih
škola koji pohađaju škole na području naše Županije imaju pravo na besplatan prijevoz od kuće
do škole. Troškove prijevoza podmiruju država,
županija i općina. Naša Općina ima obvezu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola za
2007. godinu u iznosu od 19.434,00 kuna. Isto
tako Općina Gornji Mihaljevec ima obvezu sufinancirati prijevoz autobusom za učenike osnovne
škole u iznosu od 6.667,00 kuna.
(s.c.)
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Projekt proširenja groblja u

Gornjem

PROSINAC 2007.

Mihaljevcu

Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na prijedlog Uprave groblja
Gornji Mihaljevec na 15. sjednici održanoj 12. 06. 2007. godine donijelo
je Odluku o donošenju Projekta proširenja groblja u Gornjem Mihaljevcu,
izrađenog od strane trgovačkog društva “Princon d.o.o.” iz Čakovca. Izrada Projekta proširenja groblja iznosi 3.965,00 kuna.
Projekt se odnosi na uređenje polja broj 6 koje je novim projektom
podijeljeno na polje 6A., 6B. i 6C na kojima će biti grobna mjesta zelenih
grobova i grobna mjesta za urne. Prema Projektu predviđeno je 108 novih
grobnih mjesta.

Novo groblje - polje 6
Projekt proširenja groblja u Gornjem Mihaljevcu sadrži:
- Tehnički opis
List 1. Situacija groblja, staro i novo u mjerilu 1:250
List 2. Raspored i veličina grobnih mjesta u mjerilu 1:100
List 3. Detalji u mjerilu 1:50
List 4. Karakteristični presjeci u mjerilu 1:25.

Radovi na groblju
Na groblju u Gornjem Mihaljevcu izvršeni
su sljedeći radovi:
- obnovljena je prostorija stare mrtvačnice
gdje se nalaze stara kola (ožbukani su zidovi,
na strop je postavljena nova lamperija, obnovljen je pod),
- obojena su stara mrtvačka kola,
- postavljene su staze od kulir ploča na
polju broj 1,4 i 6a,
- ugrađen je klima uređaj u drugu mrtvačnicu,
- napravljen je slivnik i riješen je problem

Nova parcela kod groblja

oborinske odvodnje kod parkirališta uz novu
mrtvačnicu,
- obilježilo se parkiralište na način da je
postavljen lanac,
- promijenjena je žica na ogradi (sjeverni
dio) u dužini od 200 metara,
- obojeni su betonski stupovi na ogradi od nove
mrtvačnice do stare mrtvačnice te do prostora gdje
se nalaze kontejneri za smeće. Vrijed-nost navedenih radova iznosi cca 25.000,00 kn.
U mjesecu listopadu kupljeno je zemljište
za parkiralište površine 3151 m2 koje se nalazi na kat. čest. 287 k.o. Gornji Mihaljevec.
Zemljište je kupljeno od Jadranke Hunjadi iz
Gornje Dubrave 11. Ugovorena
je kupoprodajna cijena u iznosu
od 16.060,00 kuna. Općina Gornji
Mihaljevec vlasnik je susjedne kat.
čest. 283/1. U planu je kupnja još
dviju parcela koje se nalaze na
kat. čest. 283/2 i 283/3 i na taj
način bio bi formiran kompleks
parkirališta koje bi bilo površine
6698 m2. Za iduću godinu planira
se uređenje ceste koja vodi prema
dijelu groblja na kojem se nalaze
kontejneri kao i uređenje tek kupljenog zemljišta za parkiralište.
Konrad Brezarić
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Izgrađena javna rasvjeta
u Dragoslavec Bregu i u
Križopotju
U naselju Dragoslavec Breg (kod Kapelice sv. Benedikta) postavljena je javna
rasvjeta za što je Općina Gornji Mihaljevec iz svojeg proračuna izdvojila 9.895,66
kuna, dok je postavljanje javne rasvjete u
Križopotju iznosilo 5.963,43 kuna. Poslove postavljanja javne rasvjete obavilo
je poduzeće Hrvatska elektropriveda DP
Elektra Čakovec.
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Zaposlenici i ročnici na zadatku
krpanja rupa na nerazvrstanim cestama

Hrvatske vode su tijekom o.g. obnovile
tri mosta i to dva mosta u naselju Vugrišinec
i jedan most u naselju Vukanovec. U tijeku je
izrada projektne dokumentacije za izgradnju
mosta u Prhovcu u vrijednosti od 34.233,20
kuna čiju izradu mora financirati Općina
Gornji Mihaljevec, dok će izgradnju mosta
nakon ishođenja građevinske dozvole izvršiti
Hrvatske vode.

Obnova mosta u Vukanovcu

Iskop jaraka u naselju
Badličan
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Iskop jaraka i postavljanje kanala u naselju
Dragoslavec Breg

Bušotina u Vugrišincu (nalazište za eksploatacija plina
Izgradnja mosta u Vugrišincu

Izgradnja mosta u Vugrišincu

Nakon više od godinu dana u Domu kulture u Preseki otvorena je trgovina mješovitom robom.
Nakon nekoliko neuspjelih natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Domu kulture u Preseki (nije bilo ponuda), na natječaj raspisan od strane Poglavarstva u mjesecu lipnju o.g. javilo se
poduzeće K-GANESA d.o.o. iz Čakovca. Navedeno poduzeće ponudilo je mjesečni iznos zakupnine
u iznosu od 505,00 kuna. To je ujedno bila i jedina pristigla ponuda. Trgovina je započela s radom
krajem mjeseca rujna ove godine. Općina je financirala uvođenje vodovodnog i plinskog priključka
u prostorije Doma u Preseki, dok je troškove tekućeg održavanja snosio zakupac (ličenje zidova,
popravak rasvjete i sl.).

HEP DP Elektra Čakovec izvršila je
rekonstrukciju niskonaponske mreže u Križopotju u dužini od 800 metara. Rekonstrukcija
niskonaponske mreže izvedena je zračno na
armirno-betonskim stupovima i samonosivim
kabelskim snopom.
Općina Gornji Mihaljevec izdala je suglasnost HEP-u za rekonstrukciju niskonaponske
mreže u naselju Dragoslavec Selo izlaz broj
3. iz TS 10/0,4 kV Dragoslavec Selo (br.
171). Rekonstrukcija će se izvesti zračno
armirno-betonskim stupovima i samonosivim
kabelskim snopom u dužini od 669 metara.
Isto tako je izdana suglasnost za izgradnju
trafostanice MTS Gornji Mihaljevec br. 124.
Trafostanica je kabelska, montažna betonska.
HEP-u je dostavljen zahtjev za rekonstrukciju
niskonaponske mreže u svim naseljima prema
prijedlogu Vijeća Mjesnih odbora.
s.c.
Dalekovod u Gornjoj Dubravi

“Ja sam ne mogu dati recept za
uspjeh, ali vam mogu reći formulu
za neuspjeh, a to je: nastojanje da
se svakome ugodi.”

Herbert B. Swope
Priredio: F. Kovačić
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Predizborna kampanja i razne političke aktivnosti nisu zaobišle ni naš kraj. U ponedjeljak, 19. studenog 2007. u prostorijama Društvenog doma u Gornjem Mihaljevcu, održan je HDZ-ov
predizborni skup. Skupu su prisustvovali naši građani, koji su
sa zanimanjem saslušali što im stranka nudi u svojem programu
u iduće četiri godine na državnoj, županijskoj, ali i općinskoj
razini.
Prisutnima se među ostalima obratio Vladimir Ivković, sada
već novoizabrani saborski zastupnik, te pokazao da je prilično dobro upoznat i sa zbivanjima u našoj općini. Pozdravio ih je i jedan
od organizatora, načelnik Franjo Kovačić i upoznao sa budućim
planovima Općine Gornji Mihaljevec.
Organizatori su posjetitelje počastili kobasicama, kuhanim
vinom, domaćim pecivom koje su pripremile vrijedne domaćice,
uvijek nezaobilaznim gemištom, a bili su podijeljeni i promotivni
materijali.
Da na skupu ne bude riječi samo o politici, pobrinuli su se svima nam dobro poznati Muškati, koji su svojom svirkom dodatno
oraspoložili posjetitelje.
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Mjesni odbor Gor. Mihaljevec
Mjesni odbor Gornji Mihaljevec broji sedam članova,
predsjednik je Krešimir Srša,
a članovi su Dušan Posel, Vilim
Novak, Josip Šafarić, Mladen
Šafarić, Ivan Moharić i Damir
Angel. Naselje Gornji Mihaljevec broji 94 domaćinstava i 305 stanovnika. Odbor se sastaje četiri
puta godišnje a po potrebi i više.
Među planovima Mjesnog odbora bila je
izgradnja pješačke staze od Osnovne škole do
skretanja za groblje te je povodom toga dana 18.
svibnja 2007. godine sazvan zbor građana. Na
sjednici su građani bili upoznati sa samom trasom
pješačke staze, načinom izgradnje i potrebom
sufinanciranja od strane građana. Dobrovoljnim
prilozima građana sakupljeno je 6.149,00 kuna.
Povodom Dana planeta Zemlje organizirano
je sakupljanje krupnog otpada i čišćenja šume
„Hudinov krč“ u kojoj su sudjelovali članovi
Mjesnog odbora.

Na području Mjesnog odbora Gornji Mihaljevec uređene su i pošljunčane sve nerazvrstane
ceste čiji je izvođač bio Mirko Šafarić, a organizirana je i košnja bankina istih nerazvrstanih
cesta.
Ekipa Mjesnog odbora Gornjeg Mihaljevca
je na seoskim igrama, koje su organizirane povodom dana Općine Gornji Mihaljevec „DANI
LIPE“, osvojila zasluženo 2. mjesto.
Za 2008. godinu planovi Mjesnog odbora su
sljedeći:
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- poboljšanje komunalne infrastrukture
- rekonstrukcija niskonaponske mreže
- hortikulturno uređenje zelenih površina u
samom središtu Gornjeg Mihaljevca i uređenje
prostora između Društvenog doma i poljoprivrednog dućana (asfaltiranje parkirališta)
- osmišljavanje turističkog infopanoa u središtu Gornjeg Mihaljevca.
Krešimir Srša

Obnova domova kulture
u Gornjem Mihaljevcu i Vukanovcu

Dom kulture
Gornji Mihaljevec

Adaptacija prostorija u
Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu započela je krajem
mjeseca srpnja, a završena je
u mjesecu listopadu ove godine.
Adaptacijom su obuhvaćene
prostorije uz dvoranu (prema
dvorištu PZ-a) i WC-i. Za
izvođača radova izabrano je
trgovačko društvo KROV-ING
d.o.o. iz Donjeg Koncovčaka
37. Izvršeni su građevinski, zanatski, hidroinstalacijski i elektroinstalacijski radovi. Nadzor nad radovima vršilo je
poduzeće Princon d.o.o. iz Čakovca. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sufinanciralo je obnovu Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu sa
150.000,00 kuna, dok je ostatak
sredstava osiguran iz proračuna
Općine Gornji Mihaljevec. U
mjesecu rujnu ove godine Općina Gornji Mihaljevec predstavila
je Ministarstvu kulture tri projekta sa svrhom sufinanciranja u
2008. godini i to: obnova Doma
kulture u Gornjem Mihaljevcu,
obnova Doma kulture u Vukanovcu i izgradnja Doma kulture
u Dragoslavec Selu.

Dom kulture Vukanovec

Tijekom mjeseca svibnja, lipnja i rujna ove godine izvršeni su radovi na obnovi
Doma kulture u Vukanovcu. U dvorani Doma postavljene su pločice (“coklin”),
kompletno je obojana stolarija s vanjske i unutarnje strane, uređeni su WC-i, u
jednom dijelu prostorija je postavljena nova rasvjeta, postavljena su nova vrata (od
prostorije MO prema skladištu), isto tako su postavljene žaluzine i koš za smeće.
Dio prostorija Doma kulture u Vukanovcu koristi Mjesni odbor za svoje potrebe,
dok se dvorana koristi za igranje stolnog tenisa. Za obnovu Doma kulture utrošeno
je 9.385,99 kuna.
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Za ljepši život u
Dragoslavec Selu

Učiniti čovjeka što sretnijim i zadovoljnijim
u mjestu gdje živi - glavni je moto Mjesnog
odbora Dragoslavec Sela koji zajedno sa svojim
mještanima radi na unapređenju, izgradnji i uređenju svog mjesta.

To je mjesto na
području Općine Gornji
Mihaljevec u kojem je
Mjesni odbor sa svojim
mještanima među prvima uvidio važnost očuvanja prirodnih ljepota
postavivši drvene oznake
pokraj šuma na ulasku
u mjesto. Na taj način
apeliramo i na sve ostale
građane na očuvanje prirode i brigu o okolišu.
U središtu našeg sela
nalazi se dječji park
s igralištem te drugim
sadržajima za igru u
kojem djeca i stariji
vole boraviti i odmarati
se te kojeg, svi zajedno,
zajedničkim snagama,
uređujemo te se brinemo
da bude na ponos našeg
cijelog sela.
Počeo se i ostvarivati dugoočekivani san
mještana Dragoslavec
Sela pa je tako uz pomoć
Općine Gornji Mihaljevec, te putem raznih donacija u našem parku niknuo Društveni dom koji
je još u izgradnji. Svaki
mještanin od najmlađeg
do najstarijeg odvojio je
slobodno vrijeme i odazvao se radnim akcijama
koje su uz rad, druženje
i pjesmu uspješno sprovedene.
Svakodnevni život mještana uljepšali su i razni sportski susreti. Tako je organiziran dječji malonogometni turnir u kojem je
sudjelovalo oko 150 djece sa roditeljima. Svi sudionici počašćeni
su sokovima i sendvičima, dok su ostali uživali u raznim drugim
domaćim specijalitetima. Dobrim domaćinima pokazali su se
mještani i kod održavanja velikog malonogometnog turnira koji
je održan na Veliku Gospu gdje su sportaši igrali mali nogomet, a
ostali građani iz svih dijelova Međimurja uživali u dobroj glazbi,
velikoj tomboli i raznim domaćim specijalitetima.
Ali to nije sve. Mjesni odbor Dragoslavec Sela zajedno sa
Općinom Gornji Mihaljevec i dalje će raditi na što kvalitetnijem,
a tako i sretnijem, življenju svojih mještana.
Mjesni odbor Dragoslavec Sela
Željko Fajs
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Ovogodišnja lipa širila je miris
i svoju ljepotu sa stola na samom
otvaranju kulturno-umjetničke manifestacije „Dani lipe“ služeći kao
dekoracija izložbi starina, svetih slika,
križeva, kipova i sl. Svi koji su došli
na tu manifestaciju mogli su osjetiti
dobrodošlicu, a nekima su i misli za
trenutak mogle odlutati u davne stare
dane svoga djetinjstva.
Prekrasna pjesma Leje Kovačić
svakoga je mogla dirnuti u dušu, dok
je Kristina Novak izmamila svojim
glasom pokoju suzu. U tom ozračju
dobro se uklopila i KUU “Lipa” te
svojim nastupom unijela toplinu ovog
kraja i ljudi koji žive u njemu.
S velikom voljom i mnogo ljubavi
Udruga se trudila napraviti izložbu i
sve goste počastiti domaćim starim
kolačima vrijednih ruku članica. A
kao kruna prve večeri manifestacije
„Dani lipe“ bila je promocija knjige
„Međimurje u II svjetskom ratu“
gospodina Ivana Novaka, koji je sa
svojim bogatim rječnikom i velikim
znanjem, uz pomoć odgovornog urednika gospodina Branimira Bunjaca,
priveo večer kraju.
Subotnja večer za sve ljude dobre
volje krenula je nastupom KUU-a
“Lipa” i Kristine Novak. Nakon toga
neizmjerno smo bili počašćeni što smo
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u ovom našem gornjomeđimurskom kraju mogli
pozdraviti drage nam goste KUU-a “Seljačka
sloga” iz Donje Dubrave, poznatu nam tetu Lizu,
dragog kantautora g. Martina Srpaka te nadasve
renomiranu, poznatu i cijenjenu autoricu gospođu
Zinku Čižmešija Čituš. Prepustili smo se uživanju
njihovog kvalitetnog programa.
Tako je i subota za sve koji su došli bila posebna, puna smijeha i dobre pjesme. Druženje se
nastavilo duboko u noć.
Jasenka Novak
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Izgrađena trim staza staza zdravlja

U sklopu projekta „Park Mladosti“ u
Gornjem Mihaljevcu izgrađena je jedna
od najljepših trim staza odnosno staza
zdravlja u Republici Hrvatskoj. Dužina
staze je 1.600 metara. Duž staze nalazi se
18 radnih točaka. Na stazi su izgrađena i
prekrasna dva drvena mosta preko potoka
Zeize, kao i odmorište.
Staza je svečano otvorena za vrijeme
trajanja „Dana lipe“ 24. lipnja 2007. go-

Treći dan manifestacije započeo je u
9,30 sati međunarodnim ekipnim šahovskim turnirom kraj igrališta NK Jedinstvo.
Natjecanje je otvorio predsjednik ŠK Gornji
Mihaljevec Boris Resman. Nastupilo je sedam ekipa, a pobijedio je sastav Stridon I
iz Štrigove. Za prva tri mjesta podijeljeni su
pehari. Naš klub bio je četvrti.
Oko 14 sati uslijedile su seoske igre mjesnih odbora Općine, na kojima je također
nastupilo sedam ekipa. Rezultati su sljedeći:
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dine. Otvorio ju je predsjednik Županijske
skupštine gosp. Vladimir Ivković. Na
izgradnji staze radili su Marijan Vugrinčić,
Konrad Brezarić, Goran Miljančić, Vladimir Novak, Josip Šafarić, Franjo Kovačić
te ročnici Marko Šafarić i Branko Kolman.
Staza zdravlja dostupna je i namijenjena
svim uzrastima. Posebna zahvala ide svim
vlasnicima šuma koji su dozvolili da staza
zdravlja prolazi njihovom šumom i time
pokazali razumijevanje za boljitak našeg
kraja.
Franjo Kovačić

STRELJAŠTVO: 1. Bogdanovec, 2.
G. Mihaljevec, 3. G. Dubrava
VISEĆA KUGLANA: 1. Bogdanovec,
2. Oldtimer, 3. Dragoslavec Selo i Gornji
Mihaljevec
SKOK U DALJ S MJESTA: 1. G. Mihaljevec, 2. G. Dubrava, 3. Bogdanovec
NOŠENJE PUTE S VODOM: 1. Bogdanovec, 2. Vukanovec, 3. G. Dubrava
BACANJE KAMENA S RAMENA:
1. G. Mihaljevec, 2. Bogdanovec, 3. G.
Dubrava
POTEZANJE UŽETA: 1. Dragoslavec
Breg, 2. Bogdanovec, 3. G. Mihaljevec
Sveukupni poredak:
1. Bogdanovec 163 boda
2. G. Mihaljevec 151 bod
3. G. Dubrava 134 boda
4. Vukanovec 119 bodova
5. Dragoslavec Breg 116 bodova
6. Oldtimer 109 bodova
7. Dragoslavec Selo 96 bodova
Pehare za prva tri mjesta osigurala je
Općina Gornji Mihaljevec. Sudili su Ivica
Cmrečnjak, Konrad Brezarić i Goran Miljančić (predsjednik udruge Sport za sve),
koji je ujedno obavio i ulogu voditelja i komentatora. Ovu lijepu manifestaciju, svake
godine sve bogatiju sadržajem, zatvorio je
načelnik Franjo Kovačić.
Velik doprinos Danima lipe dao je i Vla-

dimir Ivković, predsjednik Skupštine Međimurske županije, otvorivši novu trim stazu
u šumi kraj igrališta nogometnog kluba. On
je, zajedno sa župnikom Ivanom Vugrinčićem, koji je blagoslovio stazu, prošao cijelu
dionicu, dugu 1 km i 600 m. Sudeći prema
vremenu u kojem im je to uspjelo i vježbama
koje su obavili skoro na svakoj kontrolnoj
točki, obojica su u vrlo dobroj tjelesnoj
kondiciji!
Boris Resman
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Akcija čišćenje glomaznog otpada
21. 4. 2007. godine Općina Gornji Mihaljevec sa mjesnim
odborima provela je akciju čišćenja šuma, putova i ostalih
površina. Poduzeće Otpad Pintarić iz Pribislavca besplatno je
odvozio sav krupni otpad na odlagalište. Nastavlja se tradicija
čišćenja krupnog otpada u našoj Općini.

Blagoslov pila „Trpeći Isus“

Na blagdan Tijelova, 7. lipnja ove godine,
nakon svete mise održane u Crkvi sv. Katarine
u Gornjem Mihaljevcu, velečasni gosp. Ivan
Vugrinčić blagoslovio je obnovljeni pil „Trpeći Isus“ u Gornjem Mihaljevcu. Pil je obnovio
akademski kipar Josip Gregevčić iz Varaždina.
Obnovu pila zajednički su financirali Općina
Gornji Mihaljevec i Ministarstvo kulture.

SVI SVETI - 1. 11. polaganje vijenca i paljenje
svijeća na spomen obilježja
Kao i svake godine, tako su i ove godine članovi Obilježen Dan
Udruge obilježili Dan državnosti - 25. lipnja polaganjem vijenca na spomen-obilježje „Krist iz Farka- državnosti
šića“ te paljenjem svijeća svojim umrlim članovima
koji su pokopani na groblju u Gornjem Mihaljevcu:
Franji Brandi, Ivanu Trokteru, Anđelku Kraljiću i
Ivanu Brandi.

Dan Domovinske zahvalnosti

U spomen na veliku vojno-redarstvenu akciju „Oluja-95“,
u kojoj je sudjelovao i velik broj naših članova, ogranak je
obilježio Dan domovinske zahvalnosti svečanom misom za
Domovinu u župnoj Crkvi svete Katarine. Misu je vodio naš
velečasni gosp. Ivan Vugrinčić. Nakon mise položen je vijenac
na spomen-obilježje „Krist iz Farkašića“ uz molitvu i nazočnost
svih koji su bili na misi. Za sve prisutne ogranak je organizirao
zakusku. Druženje veterana nastavljeno je u popodnevnim satima zajedno s veteranima NK „Dubrovčan“ iz Gornje Dubrave i
obiteljima na obiteljskim igrama.
Franjo Kovačić
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HSLS na izletu

U novije se vrijeme velika pažnja poklanja razvijanju boljih međuljudskih odnosa i
izgradnji povjerenju među ljudima, koji usko
surađuju i imaju isto područje interesa. S ciljem poticanja takvih odnosa, ogranak HSLS
Gornji Mihaljevec, u nedjelju 26. kolovoza,
organizirao je izlet za članove, simpatizere i
mještane. Izlet je pobudio veliko zanimanje
kako zbog zanimljivog sadržaja i više nego
prihvatljive cijene, pa je autobus bio popunjen
do posljednjeg mjesta. Ispričavam se svima
onima koji nam se nisu mogli pridružiti, a
razlog tome jest činjenica da u tako kratkom
vremenu nismo uspjeli pronaći sponzora za
drugi autobus.
Voditelj izleta bio je potpredsjednik Josip
Petković, koji nas je informirao o mjestima
koja smo posjetili te prepričavao mnoge kulturne i povijesne zanimljivosti vezane uz ta
mjesta.
Prvo odredište bila je Krapina, Hušnjakovo brdo nalazište krapinskog pračovjeka koji
je tamo navodno prebivao prije 130 tisuća
godina. Vidjeli smo doista impresivnu zbirku
prikupljenih dokaza koja potkrepljuje navodnu
Darwinovu teoriju postanka čovjeka a koja
nije opće prihvaćena. Nakon obilaska muzeja
osvježili smo se uz domaće jelo i kapljicu,
te nam je zasvirao majstor harmonike Alojz
Hunjadi, neki su i zaplesali pa se izlet odmah
pretvorio u feštu.
Nakon okrijepe u veselom raspoloženju
krenuli smo za Zagreb u posjet muzeju za
umjetnost i obrt. Obilaskom muzeja puno smo
saznali o umjetničkim i obrtničkim djelima
kroz povijest, o stilovima koji su prevladavali
u pojedinim razdobljima u prošlosti, tako da je
dvosatni posjet muzeju sa 160 tisuća eksponata
prošao kao u trenu.
Slijedeće odredište bilo je centralno zagrebačko groblje Mirogoj, gdje su članovi
HSLS-a zapalili svijeće grobovima dr. Franje
Tuđmana, Vlade Gotovca, Ivice Račana i
Dražena Petrovića, odajući svakome od njih

IZVRŠNI ODBOR HSLS ISPRED
GROBA DR FRANJE TUĐMANA
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počast za ono što su svatko u svom području i vremenu,
učinili za domovinu.
Zadnje odredište izleta bio je Medvedgrad gdje se
nalazi oltar domovine, spomenik svim palim Hrvatima
u domovinskom ratu. Sa Medvedgrada se pruža prekrasan pogled na Zagreb i širu okolicu.

ZID BOLI NA ZAGREBAČKOM
GROBLJU MIRONGOJ

VESELO DRUŠTVO ISPRED
MUZEJA U KRAPINI

MEDVEDGRAD - spomenik svim palim
Hrvatima u domovinskom ratu

Izlet je protekao u
odličnoj atmosferi, uz
puno svirke i pjevanja,
šala i prijateljskog zadirkivanja. Uz harmonikaša
Alojza Hunjadija, za dobru atmosferu pobrinuli
su se i sponzori izleta:
potpredsjednik ogranka
Josip Petković iz Prhovca
koji je sufinancirao troškove prijevoza, Zvonimir
Petković iz Gornjeg Mihaljevca i Stjepan Novak iz
Gornje Dubrave koji su se

pobrinuli za vino, te Božo Polanec iz Dragoslavec Brega i Bojan Posel iz Gornje Dubrave
koji su pripremili hranu – odojak i piletinu.
Organizatori duguju zahvalnost Ivanu
Pilaju, Mirjani Novak, Borisu Resmanu i
Stanku Golubu, članovima Izvršnog odbora
ogranka, te Danijelu Novaku. Zahvala svima
onima koji su posudili frižidere, darovali
piće, povrće i ostalo, te na kraju našem autoprijevozniku Branku Jambroviću na sigurnoj
vožnji.
Ogranak HSLS-a Gornji Mihaljevec s
obzirom na pozitivne reakcije, najavljuje da će
ovakva druženja postati tradicionalna.
Boris Resman

MIHALOVČAN 16

ČESTIT BOŽIĆ
BOŽIĆ II SRETNA
SRETNA NOVA
NOVA GODINA
GODINA
ČESTIT

80 godina DVD-a
Gornji Mihaljevec

Prilikom jubilarne osamdeset godišnjice
osnivanja DVD-a Gornji Mihaljevec, želim
vas upoznati s povijesnim podacima osnivanja.
Na inicijativu nekoliko mještana i okolnih sela
8. veljače 1927. godine održana je prva Osnivačka skupština DVD-a Gornji Mihaljevec i
tom prilikom izabran je prvi Upravni odbor od
šest članova. Prvi predsjednik je bio Stjepan
Kolman iz Bogdanovca, prvi zapovjednik vojvoda-učitelj Mihovil Keretić iz Gornjeg Mihaljevca, a prvi tajnik Mirko Valdec iz Gornjeg
Mihaljevca.
Na održanoj godišnjoj skupštini donesena
su pravila Društva koja su bila potvrđena po
Vladinom savjetniku Kraljevine Jugoslavije
u Mariboru 6. siječnja 1928. godine a koja
se i danas čuvaju u arhivu DVD-a Gornji
Mihaljevec.
Ondašnji ravnatelj Osnovne škole Gornji
Mihaljevec, gospodin Mihovil Keretić, je po
funkciji ondašnje vojvode u DVD-u uspio
organizirati zabave te sakupiti financijska
sredstva u iznosu od 8.500 ondašnjih dinara
za kupnju ručne štrcaljke čija je primopredaja
izvršena 1932. godine.
Modernizacijom društva 27. rujna 1957.
godine kupljen je novi agregat, a za prijevoz je
nabavljen američki džip. Vatrogasna ručna štrcaljka bila je smještena u drvenom spremištu
koje se nalazilo pokraj kuće gospodina Josipa
Cmrečnjaka.
Prvi vatrogasni dom s tornjem izgrađen
je 1956. godine. Nabavljen je i drugi agregat
čija je primopredaja bila 29. lipnja 1957. godine. Na inicijativu ondašnjeg predsjednika
DVD-a gospodina Ivana Horvata nabavljena
je i autocisterna u vrijednosti od 220.000.000
ondašnjih starih dinara čija je primopredaja
izvršena 10. lipnja 1984. godine.

Radi smještaja vozila
nužno je bilo izvršiti adaptaciju Vatrogasnog doma.
Osposobljene su dvije garaže za smještaj vozila, a
iznad njih adaptirana prostorija za sastanke i prostorija
za tajničke poslove i čuvanje
arhiva.
Ondašnji SIZ za zaštitu
od požara dodijelio je 75 %
od ukupno potrebnih financijskih sredstava. Ostatak
su dali naši mještani kao
i susjedna društva koja su
spadala pod Požarni odred
Gornjeg Mihaljevca. Požarni odred sa sjedištem u Gornjem Mihaljevcu djelovao je od
1978. godine do formiranja Općinske vatrogasne zajednice Štrigova-Gornji Mihaljevec. Na
čelu Požarnog odbora bili su Franjo Horvat iz
Stanetinca, Stanislav Krnjak iz Vukanovca i
Ivan Horvat iz Gornjeg Mihaljevca.
Danas Društvo broji 38 aktivnih članova
DVD-a Gornji Mihaljevec. Najstariji živući
član je Franjo Glažar iz Vukanovca.
Društvo danas posjeduje drugu autocisternu čija je primopredaja izvršena 2004. godine
i drugi vatrogasni kombi čija je primopredaja
bila ove godine. Ove smo godine ujedno i
obnovili krovište vatrogasnog doma i garaže te
postavili nova garažna vrata.
DVD Gornji Mihaljevec je za svoj rad
primilo zlatnu vatrogasnu medalju.
Na svečanoj sjednici Upravnog odbora
DVD-a 8. veljače 1997. godine gospodin
Ivan Horvat iz Gornjeg Mihaljevca proglašen je za doživotnog počasnog predsjednika
DVD-a Gornji Mihaljevec.
Od mnogih manjih požara i intervencija,
s kojima smo se uspješno nosili, spomenimo
samo neke. Najveća naša vatrogasna intervencija bila je 1988. godine u susjednoj Sloveniji
u Središču ob Dravi gdje je gorjelo više gospodarskih zgrada na farmi Jeruzalem. Naše društvo odigralo je veliku ulogu u toj intervenciji
sa svojom autocisternom. Od poduzeća farme
Jeruzalem naše je Društvo primilo i pismenu
zahvalu za sudjelovanje i pripomoć u velikoj
intervenciji gašenja požara.
Dana 17. srpnja 1994. godine naši su članovi s autocisternom sudjelovali u gašenju požara u Dragoslavec Bregu kod Ivana Škrobara
kojem su izgorjele gospodarske zgrade odnosno krovište i sav bačvarski alat sa strojevima
u vlasništva Branka Škrobara.
U požaru 2006. godine kod Marjana Kolmana iz Vukanovca, gdje su uništeni gospo-
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darski objekti i dio stambenog objekta, naši su
članovi također sudjelovali s autocisternom u
gašenju požara.
Predsjednici društva su bili:
Stjepan Kolman iz Bogdanovca, velečasni
Franjo Tkalec iz Gornjeg Mihaljevca, Antun
Škrinjar iz Dragoslavec Brega, Franjo Gregorinčić iz Gornjeg Mihaljevca, Franjo Moharić
iz Gornjeg Mihaljevca, August Petković iz
Gornjeg Mihaljevca, Ivan Horvat iz Gornjeg
Mihaljevca koji je bio i prvi predsjednik Vatrogasne zajednice Štrigova i član predsjedništva Vatrogasne zajednice Čakovec, Zdravko
Šafarić iz Gornjeg Mihaljevca. Sadašnji predsjednik DVD-a Gornji Mihaljevec je Zdravko
Mikulan iz Prekope, a izabran je ove godine.
Zapovjednici društva bili su:
Vojvoda i učitelj Mihovil Keretić, učitelj
Franjo Trstenjak iz Gornjeg Mihaljevca, Stjepan Tkalec iz Gornjeg Mihaljevca, Dragutin
Brlek iz Gornjeg Mihaljevca, Stanislav Krnjak
iz Vukanovca, Stanislav Polanec iz Vukanovca, Milan Vuk iz Gornjeg Mihaljevca koji je
ujedno i dozapovjednik Vatrogasne zajednice
Općina G. Mihaljevec-Štrigova.
Tajnici društva bili su:
Mirko Valdec iz Gornjeg Mihaljevca, Franjo Kralj iz Gornjeg Mihaljevca, Stjepan Srša
iz Vukanovca, Ivan Horvat iz Gornjeg Mihaljevca, Antun Srša iz Gornjeg Mihaljevca,
Antun Novak iz Gornjeg Mihaljevca, Zdravko
Šafarić iz Gornjeg Mihaljevca, Milan Vuk
iz Gornjeg Mihaljevca, Vladimir Petković iz
Vukanovca, te sadašnji tajnik Zvonimir Jularić
iz Vukanovca.
Tako bi ukratko izgledala povijest našeg
DVD-a. Nadamo se da će se povijest pisati i
dalje te da će i nadalje biti počasnih predsjednika Društva i nove vatrogasne opreme koja
će služiti žiteljima našeg kraja i šire.
S poštovanjem DVD Gornji Mihaljevec.
Tajnik: Zvonimir Jularić
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PROŠTENJE U PRESEKI POVODOM SV. FLORIJANA te druženje 1. 5. 2007.

Dana 29. 04. 2007. u nedjelju je obilježen dan Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca a to je ujedno i proštenje u Preseki.
Već tradicionalno dobrovoljna vatrogasna društva iz naše općine
prisustvuju svetoj misi.
Na misi koja je započela u 1030 h koju je vodio naš vlč. Ivan Vugrinčić uz brojne mještane i goste izvedeno je i postrojavanje jedinica DVD-a
Preseka, Gornji Mihaljevec, Gornja Dubrava i Martinuševec. Po završetku svete mise DVD Preseka je sve prisutne pozvao na druženje gdje
su bili počašćeni besplatnim kobasicama i kolačima. Kolače su za ovu
prigodu donirali članovi DVD-a Preseka te naši mještani. Želja nam je da
to postane tradicija te se ujedno ovim putem svima toplo zahvaljujemo.
Povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada, organizirano je od
strane DVD-a Preseka druženje mještana uz besplatni grah s početkom u
1500 sati koje se nastavilo sve do noćnih sati. Svi koji su jeli grah pohvalili su kuharicu gđu. Bojanu Novak iz Martinuševca koja je od 1200 sati
pripremala grah.
Starije mještane koji nisu mogli doći u Preseku, članovi DVD-a
Preseka posjetili su na kućnim adresama te ih počastili grahom. Bile su
dirljive situacije sa pitanjima: pa kao ste se nas sjetili, dali što treba platiti
i drugo.

Ispada da nam malo treba da se osjećamo bolje, kad samo razgovor ili
spoznaja da nismo zaboravljeni od drugih.
Stoga smatramo da bi takvih druženja trebalo biti više jer se ljudi previše otuđuju jedni od drugih a susjed sa susjedom ne razgovara. A lijepa
riječ i razgovor ne košta ništa.
Predsjednik: Josip Petković

Javne vatrogasne vježbe

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Dubrava održalo je 12. kolovoza 2007. godine javne vježbe. Predsjednik DVD-a Gornja Dubrava
pozdravio je sva Društva koja su prisustvovala. Manifestaciji vatogasne
javne vježbe prisustvovali su i sljedeći uzvanici: tajnik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Dragutin Trupković, načelnik Općine Gornji
Mihaljevec Franjo Kovačić, predsjednik mjesnog odbora Gornje Dubrave
Franjo Golub i predsjednik Upravnog odbora Općinske vatrogasne zajednice Štrigova-Gornji Mihaljevec Ivan Novak.
Na javne vježbe u Gornjoj Dubravi odazvala su se sljedeća Društva:
DVD Gornji Mihaljevec, DVD Gornja Dubrava, DVD Stanetinec,
DVD Preseka, DVD Štrigova, DVD Železna Gora te DVD Martinuševec.
DVD Štrigova je prikazao vježbu gašenja zapaljenog automobila s
pjenom. Zamjenik predsjednika DVD-a Gornja Dubrava Vlado Gregurina
i zapovjednika Damir Klobučarić organizirali su tombolu. Za hranu su se
pobrinule Maja Novak i Mateja Dečko, a za piće Davor Golub i Stanko
Škorjanec.
Pokrovitelj javnih vježbi bila je Općina Gornji Mihaljevec i svi ljubitelji
vatrogastva.

Općinsko takmičenje u Gornjoj Dubravi
Na Općinskom takmičenju, sudjelovala su sljedeća Dobrovoljna vatrogasna društva:
DVD Gornja Dubrava,
DVD Gornji Mihaljevec,
DVD Štrigova,
DVD Robadje i
DVD Železna Gora.
Društva su pokazala svoju spretnost i vještinu u pokaznim vježbama.
Prvo mjesto osvojilo je DVD Štrigova, drugo mjesto DVD Gornja Dubrava, treće mjesto DVD Železna Gora, četvrto mjesto DVD Robadje, a peto
mjesto DVD Gornji Mihaljevec. Dok je ženska ekipa DVD Gornja Dubrava
osvojila prvo mjesto.
Za hranu se pobrinuo g. Vjenceslav Golub i gđica Maja Novak, a za
piće g. Davor Golub, g. Damir Klobučarić i g. Stanko Škorjanec. Nakon
takmičenja, zabavljalo se do kasnih jutarnjih sati.

Drugo hodočašće u Mariju Bisticu
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja
Dubrava i Martinuševec, organizirali su hodočašće u Mariju Bistricu, povodom dana
svetog Florijana - zaštitnika vatrogasaca te izlet
u Kumrovec. Ove godine se priključio i DVD
Preseka.
U Mariju Bistricu smo stigli u 9.00 sati, a
sveta je misa bila održana u 11.00 sati, na otvorenom. Poslije svete mise krenulo se na križni
put, a nakon toga nas je dočekao gulaš. Nakon
14.00 sati krenulo se u staro selo Kumrovec, a
zatim smo pošli prema svojim domovima.
Hodočašće su organizirali Branko Jambrović, Vjenceslav Golub, Maja Novak i Josip
Petković.
Vjenceslav Golub
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Streljački klub
NOVOOSPOSOBLJENI VATROGASCI

Općinska vatrogasna zajednica Štrigova – Gornji Mihaljevec tijekom mjeseca travnja
organizirala je tečaj za vatrogasce, kojeg su pohađali novoprimljeni članovi iz DVD-a Martinuševec, Gornja Dubrava, Stanetinec, Gornji Mihaljevec i Robadje. Ukupno je bilo sedamnaest polaznika koji su pohađali tečaj u Gornjoj Dubravi, gdje je DVD Gornja Dubrava bio
domaćin i glavni organizator tečaja. Svi polaznici uspješno su položili ispit na čemu im je na
kraju čestitao predsjednik Županijskog ispitnog povjerenstva - zapovjednik Ivan Kristofić.
Novoosposobljeni članovi među kojima je bila jedna djevojka Maja Novak iz DVD
Gornja Dubrava, biti će veliko pomlađenje članova u svojim Društvima, koja pretežno čine
članovi starije životne dobi, a ujedno će mladi vatrogasci svojim radom unijeti novi entuzijazam u vatrogasni život.
Na slici: polaznici tečaja Ivan Novak, Maja Novak, Franjo Štampar, Marko Borko, Mladen Mikulan, Marko Miljančić, Nikola Petrović, Dario Šafarić, Mišel Šafarić, Marko Vuk,
Tomislav Bais, Saša Jambrović, Eugen Janić, Davor Zadravec, Antonio Jambrović, Alan
Gregorinčić i Damir Šajnović, te članovi Županijskog ispitnog povjerenstva.
Ivan Novak

13. sportsko natjecanje
dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata
Međimurske županije

13. sportsko natjecanje dragovoljaca
i veterana Domovinskog rata Međimurske županije održano je ove godine u
Strahonincu na sam Dan državnosti, 25.
lipnja 2007. godine. Naša ekipa se dobro
pripremila za natjecanje pa smo očekivali
i visoki ukupni plasman što se i na kraju
ostvarilo. Osvojili smo ukupno izvrsno 3.
mjesto od 20 ekipa koje su sudjelovale,
a time i pehar. Nedostajalo nam je samo
malo više sportske sreće do osvajanja drugog mjesta (razlika je 2 boda).
Po disciplinama osvojili smo sljedeća
mjesta:
kuglanje - 10. mjesto

streljaštvo - 12. mjesto
kros - 8. mjesto
šah - 3. mjesto
boćanje - 2. mjesto
mali nogomet - 7. mjesto
povlačenje užeta - 4. mjesto.
Na državno prvenstvo plasirali su se
naši šahisti Franjo Kovačić i Ivan Žganec.

Održan godišnji Izvještajni sabor ogranka
16. ožujka o.g. održan je godišnji
Izvještajni sabor ogranka. Saboru je prisustvovao tajnik podružnice Međimurske
županije gosp. Dražen Tkalec.
Podneseno je izvješće o radu tijekom
2006. godine kao i financijsko izvješće.
Donesen je program rada kao i financijski
plan za 2007. godinu. Na dnevnom redu
bio je i dogovor za 13. sportsko natjecanje
na razini Županije, te su izabrani voditelji
za pojedine športske discipline:

Streljački klub „6. travnja“ ima organizirana gađanja zračnom puškom svake
nedjelje od 10 do 12 sati. U gađanjima
mogu sudjelovati članovi kluba svih dobnih
skupina, isto se vrši uz prisustvo voditelja.
Klub namjerava održati natjecateljsko gađanje tijekom mjeseca studenog organiziranog
između Mjesnih odbora Općine Gornji
Mihaljevec pa se ovim putem obavještavaju
članovi Mjesnih odbora da odaberu predstavnike a o točnom datumu održavanja bit će
obavješteni naknadno. Apeliramo na djecu
(pionire) koji pohađaju osnovnu školu u
Gornjem Mihaljevcu da se uključe u rad kluba jer se radi o veoma zanimljivom sportu,
a prilikom gađanja osiguran im je voditelj
pa stoga nema straha od povreda. Za pionire
učlanjenje je besplatno.
Kristijan Gregorinčić

- kuglanje: Ivica Ladić
- boćanje: Vlado Borko
- mali nogomet: Dragutin Hunjadi
- povlačenje užeta: Branko Lovrec
- šah: Boris Resman
- streljaštvo: Zlatko Horvat
- kros: Željko Žunek
Voditelj kompletne ekipe: Branko Lovrec.
Informacije o fondu hrvatskih branitelja i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iznio je gosp. Dražen Tkalec.
Franjo Kovačić

GODIŠNJA SKUPŠTINA KUU-a
„LIPA“ GORNJI MIHALJEVEC

U mjesecu
travnju
KUU
„Lipa“ održala
je svoju redovitu godišnju skupštinu. Na godišnjoj skupštini
Udruge između ostalog predsjednica Jasenka
Novak podnijela je Izvješće o radu Udruge za
proteklo razdoblje te najavila događaje koji
slijede u narednom razdoblju. Nakon toga je
blagajnica Udruge Irena Resman vrlo detaljno
iznijela i financijsko izvješće.
Uz članove Udruge bili su nazočni i predstavnici Općine te gosti iz drugih Udruga koji su se
i sami uključili u rasprave i svojim riječima pohvale i podrške pridonijeli još većoj volji za što
uspješniji, kvalitetniji i bolji daljnji rad Udruge.
Jasenka Novak
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IZLET U SLOVENIJU

KUU “Lipa” odabrala je mjesec kolovoz
za odlazak na zajednički izlet.
Krenuli smo na izlet ostavivši za sobom
svakodnevne poslove i brige te nadajući se
da će nas poslužiti lijepo vrijeme bez kiše.
Autobus je sigurno grabio kilometre, vrijeme
se počelo popravljati, a naša su se lica ozarila. Već kod prvog stajanja, ispijanjem kave i
kušanjem pokoje kremšnite, dobili smo pravi
dojam susjedne nam Slovenije.
Krenuli smo put „Mozirskega gaja“ i
onda, odjednom, zastao nam je dah nad ljepotama prirode koje su bile pred nama – raskoš
cvijeća i njegov opojan miris. To je bilo kao
da smo doputovali u zemlju cvijeća. Bilo je tu
svega - od prekrasno uređenih vrtova do gotovih aranžmana. Posebno su nas interesirale
pojedine vrste cvijeća kojih još nema kod nas.
Ali, ne brinite Slovenci, mi Međimurci smo
vam vrijedan narod i druge će se godine i te
vrste sigurno naći na našim balkonima. Zadivljeni smo bili njihovim načinom aranžiranja
ruža. Ostali smo zapanjeni koliko vrsta orhideja se moglo tu naći. Znamo da su orhideje
najbolje raširene vrste cvatućih biljaka na svijetu. Ima ih oko 30.000 vrsta. Krenuvši dalje
činilo nam se kao da smo došli do Amerike
- domovine kaktusa. Bilo ih je puno različitih
vrsta, od bodljikavih i velikih, pa do malih
i dlakavih, ali svih oku lijepih i srcu milih.
Trudili smo se da što više toga ovjekovječimo
fotoaparatom, kako bi nas uspomena još dugo
na to podsjećala.
Slijedio je kraći odmor, opet ugodna vožnja i došli smo do „Volčjeg potoka“, velikog
prostranstva prirodnih ljepota. Svako godišnje
doba donosi svoje cvijeće. Tako je i nas dočekalo puno vrsta dalija, gdje smo zamijetili
da je suša i na njima ostavila svoje tragove.
Posebno su nas dojmili veliki parkovi s harmonijom boja kao i plantaže raznovrsnog cvijeća.
Umorni od cjelodnevne šetnje, provezli smo se
s turističkim vlakićem s kojeg je širio zadivljujući pogled na čitav park.
Prepuni lijepih dojmova zadovoljni smo
krenuli svojim kućama. I što reći na kraju
osim da nam je bilo nezaboravno i da svima

toplo preporučamo da svakako, ako ćete imati
priliku, krenite u Mozirje i Volčji potok jer zasigurno ne ćete požaliti. Slovenci znaju privući
goste, rade već to punih 30 godina.
Jasenka Novak

30. OBLJETNICA ZAVRŠETKA OSNOVNE ŠKOLE

Svoju 30. obljetnicu završetka osnovne škole proslavila je generacija OŠ Gornji Mihaljevec
koja je školske klupe napustila 1977. godine.
S njima su bili njihovi razrednici i učitelji Marija Jelinek, Mira Videc, Ivana i Stjepan Lovrec.
Nakon održanog sata razrednika u školi, proslava se nastavila u ugostiteljskom objektu »K‘
Jeleni« u Gornjoj Dubravi uz ples i pjesmu do ranih jutarnjih sati.
Karmen Sklepić

Hodočašće
u Krasno
Pedesetak župljana župe Gornji
Mihaljevec i susjednih župa Štrigove
i Sv. Jurja na Bregu
bilo je na hodočašću
19. lipnja 2007.
godine. Hodočastili
su na svetište Majke Božje od Krasna
na Velebitu.
Hodočašće je
organizirao gospodin Josip Bogdan iz Tupkovca autobusom
poduzeća “Ru-di Expres” iz Mihovljana.
Hodočasnici su stigli u mjesto Krasno na
Velebitu u 9,30 sati, nakon čega je na
svetištu Majke Božje od Krasna održana
sveta misa i križni put. Nakon mise hodočasnici su uživali u prekrasnom krajoliku
nacionalnog parka Velebit. Po povratku
kući hodočasnici su razgledali grad Senj,
a neki su se i okupali u moru. U večernjim
satima u Pušćinama je organizirana večera
za sve hodočasnike.
Vladimir Novak
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Otvorenje šetnice

Nedavno je u mjestu Dragoslavec Breg otvorena šetnica. Čin otvorenja upriličen je povodom
blagoslova križa «Trpeći Isus» (po domače “pila”) u Gornjem Mihaljevcu, 7. lipnja 2007. godine. Na
otvorenju su se prigodnim riječima mještanima kao i prisutnim gostima obratili predstavnici Udruge,
predstavnici Mjesnog odbora Dragoslavec Brega i načelnik Općine Gornji Mihaljevec, koji je i otvorio šetnicu (na malo neuobičajeni način – nožem). Uz njih, ovoj svečanosti prisustvovali su i mnogi
Općinski vijećnici, župnik župe u Gornjem Mihaljevcu kao i okolna Dobrovoljna vatrogasna društva.
Šetnica je duljine oko 3500 metara i prolazi lijepim krajolikom uz šume, oranice i voćnjake. Na samom
otvorenju bio je pozamašan broj posjetitelja, a velik broj njih odlučio je i prošetati prirodom po novoj
šetnici.Općina Gornji Mihaljevec osigurala je za sve sudionike besplatni grah i dobar domaći gemišt.

MALONOGOMETNI
TURNIR I FESTIVAL
REKREACIJE OBITELJI
I ove godine već tradicionalno u Dragoslavec
Bregu održan je šesti po redu Malonogometni
turnir za žene koje se ne bave nogometom kao
i deveti Festival sportske rekreacije obitelji u
organizaciji tamošnje Udruge «Sport za sve»
i Mjesnog odbora Dragoslavec Brega. Prije
početka natjecanja prigodnim govorima obratili
su se predstavnk Udruge Goran Miljančić, predstavnik MO Konrad Brezarić i načelnik Općine
Franjo Kovačić koji je otvorio ove igre. Ova
manifestacija održala se pod pokroviteljstvom
Općine Gornji Mihaljevec.
Na ženskom malonogometnom turniru sudjelovalo je pet ekipa i to: ekipa Dragoslavec
Sela, ekipa Plešivice, ekipa Sv. Juraj na Bregu,
ekipa Bistro «Iva» Vučetinec i ekipa domaćina. U
vrlo jakoj i zanimljivoj konkurenciji prvo mjesto
osvojila je ekipa Plešivice, drugo mjesto ekipa
Dragoslavec Sela dok je treće mjesto pripalo
ekipi domaćina. Najbolji strijelac bila je Ines
Petričević iz ekipe Plešivica. Za prva tri mjesta
kao i najboljeg strijelca organizator je dodijelio

nagrade. Suđenje ovog turnira pripalo je
iskusnim sucima koji su dobro odradili svoj
posao gosp. Borisu Resmanu i gosp. Boži
Polancu.
Na Festivalu sportske rekreacije obitelji
sudjelovalo je desetak obitelji i to u pet igara: Obitelj zajedno, Suradnja obitelji, Radost
djece s roditeljima, Zajedno smo najbolji,

Nakon izgrađene
trim staze u
Gor. Mihaljevcu
nesavjesni
počinitelji
uništavaju
znakove uputstava

Što brže to bolje i u igri Do zdravlja. U svakoj od
ovih igara tri prvoplasirane obitelji dobile su medalje
dok su u ukupnom plasmanu dodijeljeni pehari i to za
prvo mjesto obitelji Novak iz Male Subotice, drugo
mjesto obitelji Cmrečnjak iz Dragoslavec Brega i
treće mjesto obitelji Cvetković iz Sv. Jurja na Bregu.
Organizator je za sve nazočne pripremio odličnu gastronomsku ponudu.
Goran Miljančić

Marijan Vugrinčić, Konrad Brezarić, Goran Miljančić, Vladimir Novak, Josip Šafarić, Franjo Kovačić te
ročnici Marko Šafarić i Branko Kolman.
B.R.

Duž staze nalazi se 18
radnih točaka gdje su postavljeni znakovi uputstava.
Nakon otvorenja nesavjesni
počinitelji uništili su znakove, prikazanim slikama
prikazujem Vam barbarsko
ponašanje počinitelja. Na
označavanju staze radili su
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STOLNOTENISKI TURNIR
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U sklopu otvorenja dvorane za stolni tenis 25. 8. 2007. održan je u Vukanovcu
stolnoteniski turnir, u organizaciji Udruge «Sport za sve» Dragoslavec Breg, a pod visokim pokroviteljstvom Općine Gornji Mihaljevec. Na svečanosti otvorenja nazočnima su
se obratili predsjednik Udruge «Sport za sve» gospodin Goran Miljančić, predsjednik
Mjesnog odbora Vukanovca gospodin Mladen Borko i donačelnik Općine Gornji Mihaljevec gospodin Boris Resman, dok su uz njih bili nazočni i pojedini općinski vijećnici
kao i predsjednici Mjesnih odbora. Turnir je bio dobro organiziran pa se na njemu
okupilo 25 igrača. Za prva tri mjesta organizator je dodijelio pehare, a za sve sudionike
bio je organiziran mali domjenak. Pobjednik turnira bio je Rino Megla, drugo mjesto
osvojio je Nenad Vurušić dok je treći bio Božidar Balog, što puno govori o jakosti
ovog turnira. Osim najboljih tenisača priznanje kao «najperspektivniji mladi igrač« naše
Općine, sa nadom da će i dalje nastaviti s napornim treninzima i opravdati naša ulaganja u njegov sportski talent, dobio je Konrad Brezarić, tajnik Udruge «Sport za sve»
Dragoslavec Brega. Organizator se posebno zahvaljuje Općini Gornji Mihaljevec koja
je poduprijela taj projekt jer će se uigravanje tenisa provoditi i dalje u Općini Gornji
Mihaljevec, zatim zahvala MO Vukanovec koji je ustupio prostor za igranje, a posebna
zahvala sponzoru gospodinu Dušanu Poselu koji je poklonio jedan stol za tenis i
loptice. Ovim činom novoformirane stolnoteniske sekcije Općina Gornji Mihaljevec
postala je bogatija za nešto što
za svakog čovjeka
Bogatiji za još jedan sport jekaokorisno
i cjelokupno društvo.
Već duže vrijeme u našoj općini vlada veliko Goran Miljančić
zanimanje za organizirano igranje stolnog tenisa. U
razgovoru sa zainteresiranima za taj sport, dodatni
poticaj za osnivanje sekcije dao je g. Nenad Vurušić
iz Gornjeg Mihaljevca. Poglavarstvo Općine Gornji
Mihaljevec prihvatilo je da se, u sklopu udruge „Sport
za sve“ iz Dragoslavec Brega, formira stolnoteniska
sekcija, koja se obvezuje na aktivno djelovanje. Aktivnosti će se odvijati u Domu kulture Vukanovec, koji
je, nakon dužeg čekanja na adaptaciju, ovog ljeta zasjao u novom ruhu i svečano otvoren 25. kolovoza.
Stolnotenisači izražavaju zahvalnost udruzi
„Sport za sve“ iz Dragoslavec Brega i mjesnom
odboru Vukanovec te sponzoru „Lotusu“ iz Gornjeg
Mihaljevca, koji je poklonio stol, loptice i medalje.
Nadam se da će naši stolnotenisači uskoro postići
kvalitnu igru, te se uspješno natjecati u petoj Županij6. 4. 2007. god. održana Izvještajna godišnja skupština umirovljenika
skoj ligi!
Boris Resman

MIHALOVČAN 22

PROSINAC 2007.

Spomenik u Vukovaru

Križ na Vuki

Vodotoranj u Vukovaru

IZLET U VUKOVAR

Đakovačka katedrala

Grupa građana s područja naše i susjednih Općina
Štrigove i Sveti Juraj na Bregu pohodili su 28. kolovoza
2007. godine Vukovar – grad heroj. Izlet je organizirao
Josip Bogdan iz Tupkovca, a za prijevoz udobnim turističkim autobusom se pobrinulo poduzeće “Rudi Expres” iz
Mihovljana.
Nakon poduže vožnje, naše prvo odredište je bio grad
Našice gdje smo razgledali zoološki vrt. Nakon Našica smo
se zaustavili u Đakovu. Upoznali smo i razgledali đakovačke znamenitosti - glasovitu đakovačka katedralu J. J.
Strossmayera i đakovačku ergelu lipicanera.
Iz Đakova smo krenuli prema Vukovaru u kojem smo
posjetili Ovčaru gdje su izvršena masovna pogubljenja.
Posjetili smo i vukovarsko groblje na kojem su pokopane
žrtve Domovinskog rata u čiju smo se čast pomolili i upalili
svijeće. Uslijedilo je razgledavanje grada Vukovara, posjećen je križ na Vuki i nadaleko poznati oštećeni vodotoranj
- simbol ratnih razaranja.
Nakon Vukovara smo krenuli put Osijeka u kojem smo
posjetili katedralu, centar grada u kojem se nalazi jedna
od najljepših fontana u Hrvatskoj te smo prošetali obalom
Drave. Na izlasku iz Osijeka bili smo na večeri u jednom
slavonskom restoranu.
Tijekom cijelog našeg izleta imali smo turističkog vodiča, gospođu Ljubicu Golubić, koja se pobrinula da nam izlet
ostane u dugom sjećanju... (Fotografije: Ivan Komar).
Franjo Petričević

Dani Međimurskog
proščenja u Zagrebu
12. međimursko proščenje posjetili su i
naši mještani. Zatekla se obitelj Knezić iz
Gornjeg Mihaljevca. Zasigurno se moglo vidjeti niz zanimljivih stvari. Za štandom “Vulice kolačov” na proščenju naši su se mještani
zasigurno dobro osjećali.

Osječka katedrala

Osječka fontana
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AKTIVNOSTI ŠAHOVSKOG KLUB

ŠK Gornji Mihaljevec i dalje na službenim
natjecanjima Hrvatskog šahovskog saveza igra s
dvjema ekipama. S prvim sastavom nastupamo u
III. Hrvatskoj ligi centar B – sjever, i nakon konačnog dijela natjecanja, poslije devet kola (šahovske
lige igraju se u periodu proljeće – jesen), nalazimo
se na vrlo dobrom 5. mjestu na tablici, što je, u
višegodišnjem postojanju kluba, dosad najuspješniji rezultat.
U IV. Ligi centar B – sjever imamo seniorskokadetski sastav, koji se bori u konkurenciji dvanaest klubova. Postojanje druge ekipe oprav-dalo
je nekoliko lijepih pojedinačnih pobjeda igrača
našega drugog sastava, a tako postižemo i potpunu
uključenost svih igrača u službena natjecanja i njihovo uigravanje za jače nastupe.
Za ŠK Gornji Mihaljevec igraju Damir Jaklin,
Saša Stanković, Boris Resman, Christian Žalig,
Franjo Kovačić st., August Ščavničar, Dražen
Heric, Franjo Kovačić mlađi, Ivan Žganec, Tomaž
Pivec, Mladen Mikulan, Darko Trstenjak, Dario
Ivančić, Dominik Kovačić, Emanuel Škvorc, Maja
Trstenjak, Nikola Trstenjak i Lovro Kovačić.

Uz natjecanja službene lige, šahovski je klub
sudjelovao na nekoliko neslužbenih, prijateljskih
i prigodnih natjecanja:
24. i 25. ožujka odigrano je prvenstvo kluba
gdje je prvo mjesto osvojio Saša Stanković, drugo Boris Resman i treće Franjo Kovačić stariji.
24. lipnja, na Danima lipe, odigran je ekipni
turnir sa sedam sastava, kojemu je sudjelovanje
sastava Lendave dalo međunarodni karakter.
Natjecanje se održalo na otvorenom, kraj nogometnog igrališta, a prvo mjesto osvojila je ekipa
Stridon I iz Štrigove. Naš sastav bio je četvrti.
Duge ljetne stanke za dio međimurskih šahovskih klubova više ne postoje, a za to se već
drugu godinu za redom pobrinuo ŠK Stridon,
koji je vikendima u srpnju i kolovozu organizirao jak ekipni turnir za domaću i međunarodnu
rejting listu. Nastupilo je četrnaest sastava,
među kojima i gosti iz Varaždina i Vrbovca, dva
vrlo jaka kluba. U takvoj konkurenciji naša prva
ekipa zauzela je mjesto u gornjem dijelu tablice
– bili smo 6. Pojedini igrači skupili su solidne
rejting bodove.
Dvojica naših igrača, Franjo Kovačić stariji
i Damir Jaklin, igrali su na Tradicionalnom br-

NK BRATSTVO PRESEKA

Stoje slijeva: Vršić Dalibor, Trupković Siniša, Leskovar Kristijan, Gašparec Igor, Novak Bojan, Jambrović Radovan, Novak Robi; čuče: Novak Mladen, Borko Marin, Novak Danijel, Čabradi
Tibor, Novak Miro, Čabradi Mario, Golub Dejan, Srša Stjepan.
Ovom prilikom zahvaljujemo našim sponzorima i navijačima koji nas vjerno prate i u novoj
natjecateljskoj sezoni. Trener: Marcijuš Ivan, Predsjednik: Kelner Bojan, Tajnik: Jambrović Bojan

NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
Nakon završetka jesenskog dijela natjecanja seniorski sastav zauzeo je na tablici 3 mjesto sa 23 osvojena boda (7 pobjeda, 2 remija i 2 poraza) dok je pionirski sastav zauzeo 1
mjesto sa osvojenim 31 bodom (10 pobjeda i 1 remi).
Rezultati seniorskih utakmica, sezona 2007./2008. (jesen):
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Bratstvo” Preseka
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Mali Mihaljevec” M. Mihaljevec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Drava” Kuršanec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Pobjeda” Gornji Hrašćan
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Trnovec” Trnovec

-

NK “Bratstvo” Jurovec
NK “Krištanovec” Krištanovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Šenkovec” Šenkovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Dinamo” Žiškovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Plavi” Prekopa
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Hajduk” Brezje
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec

1
5
1
0
0
2
3
7
2
1
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
2
3
0
1
1
0
0
2
0
1

Rezultati pionirskih utakmica, sezona 2007./2008. (jesen):
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Jedinstvo” Novo Selo na Dravi
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Mladost” Ivanovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Pobjeda” Gornji Hrašćan
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Centrometal” Macinec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Omladinac” Mačkovec

-

NK “Šenkovec” Šenkovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Zasadbreg” Zasadbreg
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “BSK” Belica
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Sloboda” Mihovljan
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Sloga” Štrigova
NK “Pušćine” Pušćine
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec

9
0
5
3
5
1
3
0
6
5
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
4
0
3
0
5
1
5
2
1
7
R. Z.
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zopoteznom Turniru mira U Štrigovi, zauzevši
mjesta u sredini tablice.
Škola šaha za mlade kontinuirano radi. Odigrano je nekoliko trening-turnira s prijateljskim
klubovima iz Štrigove i Pretetinca, a posebno
treba istaknuti nastup svih naših šahista na Turniru mladih u Varaždinskim Toplicama, gdje je
u konkurenciji od 21 igrača Dominik Kovačić
zauzeo 1. mjesto sa šest pobjeda i jednim remijem, Nikola Trstenjak, Emanuel Škvorc i Maja
Trstenjak također su bili u gornjem dijelu tablice, a najmlađi igrač, Lovro Kovačić, pokazao je
potencijal za budućnost.
Dva člana našega kluba nastupila su na Državnom sportskom natjecanju dragovoljaca i veterana domovinskog rata 15. rujna u Bjelovaru.
Boje reprezentacije Međimurja branili su Franjo
Kovačić st. i Ivan Žganec.
Boris Resman

Intervju sa sportašem
Bojanom Novakom
Bojan Novak – dvadesettrogodišnji mladić iz
Gornje Dubrave jedan je od
najuspješnijih sportaša svoje
generacije u Međimurju, a i
u Hrvatskoj, o čemu svjedoče i brojne osvojene medalje
izložene u njegovoj sobi. Ima
ih ukupno 43 i premda se više
ne bavi aktivno atletikom,
njegovi rezultati još uvijek
se pamte.
Kada si se počeo baviti
atletikom?
Atletikom sam se počeo baviti još u osnovnoj
školi. Trčao sam kros u Pribislavcu kao predstavnik Osnovne škole Gornji Mihaljevec i tamo su
me zapazili i pozvali u Atletski klub Nedelišće.
Aktivno sam trenirao od 1995. do 2005. godine,
kada sam otišao u vojsku. Prvo sam trčao duge
pruge, a kasnije sam prešao na kraće s preponama
i tu sam postizao najbolje rezultate. Još uvijek sam
član Kluba, ali više ne treniram aktivno i rijetko
sudjelujem na natjecanjima.
Koji su ti najveći uspjesi i koji od njih ti je
najdraži?
Bio sam višekratni prvak Hrvatske, osvajao
sam prva mjesta u raznim disciplinama, 110
metara s preponama, 300 metara s preponama,
400 metara s preponama... Sudjelovao sam i na
natjecanjima izvan Hrvatske, u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Sloveniji i tamo sam isto osvajao
medalje. Ali najdraže od svih mi je prvo mjesto s
Prvenstva za dječake, 300 metara s preponama.
Preoteo sam je klupskome kolegi ispred nosa. Na
treninzima je bio cijelo vrijeme bolji od mene i
nikad poslje mi nije uspjelo pobijediti ga, ali na
tom natjecanju jesam.
Zašto si se prestao baviti atletikom, pošto si
postizao tako dobre rezultate?
Moji rezultati su bili dobri, ali na hrvatskoj
razini. Bio sam bez europskih rezultata. U Hrvatskoj je dovoljno ako istrčiš za 11 sekundi, a
svjetski rezultati su ispod 10 sekundi. Pošto se bez
obzira na treninge moje vrijeme nije poboljšavalo,
nije imalo smisla više baviti se time, dosegao sam
svoj maksimum. Ali atletika je dugo bila važan dio
mojeg života i uz nju sam puno toga naučio.
Baviš li se još sportom?
Treniram nogomet za NK Preseka i ustvari
ni nema tako velike razlike kako se možda čini
na prvi pogled. Samo sam zamijenio jednu vrstu
treninga drugom. Ali osjećaj kad zabiješ gol i pobijediš na natjecanju je isti. To je jednostavno neopisiva navala adrenalina o kojem postaješ ovisan.
Intervjuirala: Lea Kovačić
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Uz redovnu nastavu učenici mogu
polaziti i izbornu nastavu iz vjeronauka,
informatike i engleskog jezika, dodatnu
nastavu iz hrvatskog jezika, matematike
i njemačkog jezika, a isto tako mogu se
uključiti u izvannastavne aktivnosti iz
različitih područja – zbor, tamburaška,
ekološka, likovna, literarno-novinarskorecitatorska, folklor, plesna, scenska,
informatička, povijesna, engleska grupa,
mladi tehničari, mali vrtlari i sportska
grupa (rukomet, nogomet).

KALENDAR RADA
OSNOVNIH ŠKOLA ZA
ŠK. GOD. 2007./2008.
Školska god. 2007./2008. započela
je 3. rujna 2007., a završava 20. lipnja
2008 godine. Nastavna godina ustrojena
je u dva obrazovna razdoblja. Prvo
obrazovno razdoblje traje od 3. rujna do 21.
prosinca 2007., a drugo od 14. siječnja do 20.
lipnja 2008. godine.
Učenički odmori su:
2. studenoga 2007. g.
od 24. prosinca 2007. do 11. siječnja 2008. g.
od 20. do 28. ožujka 2008. g.
2. i 23. svibnja 2008. g.
od 23. lipnja do početka nastavne godine u šk.
god. 2008./2009.
Ravnateljica škole: Karmen Sklepić

Na zgradi OSNOVNE ŠKOLE
Gornji Mihaljevec izvršena sanacija (izmjena stolarije, izmjena cijevi plinskih instalacija...)

POČETAK 2007./2008.
ŠKOLSKE GODINE
Ove školske godine Osnovnu Školu Gor.
Mihaljevec polazi 148 učenika u 8 raz. odjela.
Većina učenika su učenici putnici (124 putnika). Nastava je organizirana u dvije smjene.
Prva smjena počinje u 7,30 sati, a druga
smjena za učenike predmetne nastave počinje
u 13,15 sati dok učenicima razredne nastave
počinje u 13,00 sati.

MALA ŠKOLA
Budući da na području naše Općine ne postoji vrtić, Općina Gornji Mihaljevec je i ove godine,
kao i proteklih godina, za buduće prvoškolce financirala rad Male škole. Mala škola je od velike
važnosti jer pomaže djeci u socijalizaciji i priprema ih za polazak u prvi razred.
Tako je Mala škola ove godine započela s radom 5. ožujka i trajala sve do 15. lipnja. Nastava za
predškolce odvijala se u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec po četiri školska sata dnevno u turnusu
razredne nastave, a polazilo ju je 20 mališana.
Mali đaci su svakodnevno dolazili u školu gdje su se međusobno družili i igrali, ali i marljivo
radili, učili i sticali nova znanja i iskustva. Polaznici Male škole kroz igru su učili i vježbali pisati
slova i brojke, slušali i prepričavali bajke i priče, recitirali, glumili, crtali, slikali, pjevali i plesali.
Nakon tromjesečnog druženja u Maloj školi mali su đaci spremniji krenuli u prvi razred gdje ih
nanovo čeka zajedničko druženje i učenje.
Jasmina Novak, voditeljica Male škole

IZBORNI REZULTATI NAŠE OPĆINE ZA SABOR

Parlamentarni izbori su iza nas, a svoje glasove dali su i žitelji naše općine već svima
nam dobro poznatim ubacivanjem glasačkog listića u glasačku kutiju.
U Općini Gornji Mihaljevec biralo se na šest biračkih mjesta. Izborima su se odazvala ukupno 1122 birača, što znači 64 % glasača, a da sve protekne po pravilima, bilo je
zaduženo budno oko izbornih promatrača.
Izborni rezultati naše općine pokazali su sljedeće:
• najviše glasova dobio je SDP, ukupno 356 ili 32 %
• drugi po redu je bio HNS, sa 293 glasa ili 26 % glasova
• slijedi HDZ, sa 224 glasa ili 20 % glasova
• te na kraju koalicija HSLS-HSS-ZDS, sa 150 svojih glasača ili 14 % glasova

PROSINAC 2007.

PROSLAVILI SMO
DAN ŠKOLE

Pred kraj nastavne godine, proslavljen je
Dan škole, točnije 6. 6. 2007. godine učenici i
djelatnici proslavili su završetak 2006./07. šk.
god. vrlo lijepim programon i izložbom učeničkih radova.
Dan škole je prigoda i mjesto da se čestita
svim učenicima i njihovim mentorima na postignutim rezultatima za pripremanje i sudjelovanje na natjecanjima i natječajima iz različitih
područja.
Zapažene rezultate ove godine postigli su:
1. Učenice 8. razreda Ivančica Sklepić i
Barbara Tkalčec osvojile su 2. mjesto sa istraživačkim radom «Vegeta Klopeta» na 18. državnoj
smotri učeničkog zadrugarstva Republike Hrvatske održanoj u Šibeniku.
Njihova mentorica bila je učiteljica Nada
Panić.
2. Ove godine za državno natjecanje bili
su predloženi Mihaela Novak za literarni rad
«Kaj, kaj je to?» i radio emisija «Kad se male
ruke slože» rad novinarske grupe pod vodstvom
voditeljice Li-no-reza i njihove mentorice Lidije
Novak, te Nikola Trstenjak i Škvorc Emanuel iz
matematike pod vodstvom mentorice Aleksandre
M. Vuković.
3. Na eko kvizu Lijepa naša 3. mjesto u
Županiji zauzela je ekipa u sastavu Kristine
Petković, Nikole Zadravca, Marije Kovačić i
Sare Srša.
4. Ekipa u čijem su sastavu bili Nikola Trstenjak, Emanuel Škvorc, Dominik i Lovro Kovačić
zauzeli su 3. mjesto na Županijskom natjecanju
u šahu.
5. Na nagradnom natječaju «Hrvatska, ljubavi moja» 2. nagradu za literarni rad dobio je
Siniša Kocen.
6. Na jesenskom krapinskom festivalu «Kaj
u riječi, pjesmi, slici i plesu» za završnu večer
odabrana je i pročitan literarni rad «Škrlok»
Dominika Kovačića, a izabrani su i izloženi bili
likovni radovi učenika 5. razreda: Denisa Bistrovića, Kristine Petković, Ivane Vuković, Adriane
Novak i učenika 8. razreda: Maria Novaka i Lare
Klovar.
7. Na nagradnom natječaju «Poj riči materinske» OŠ Primošten gdje je sudjelovalo preko
70 škola Lijepe Naše izabrano je 5 najboljih literarnih radova koji su ravnopravno nagrađeni, a
među njima i pjesmica «KAJ» Mihaele Novak.
8. Na nagradnom natječaju Hrvatskog Crvenog križa «Dišimo život punim plućima» 2.
nagradu dobio je literarni rad Sare Srša.
9. Na nagradnom natječaju SFERA – Društva za znanstvenu fantastiku 3. nagradu dobio je
literarni rad Matije Hatlaka «Začarana ploča».
10. Na 23.danima Ante Kovačića kojeg je
raspisala Knjižnica grada Zagreba nagrađen je
literarni rad «Je! Ne!» Alena Petkovića.
11. Na Međunarodnom sajmu ekologije
i zdrave hrane u Čakovcu ove je godine naša
škola dobila nagradu za desetogodišnju suradnju,
odnosno izlaganja svojih proizvoda na sajmu.
I na kraju možemo reći, još je jedna vrlo
uspješna školska godina iza nas. Ispratili smo još
jednu dobru generaciju osmaša, a od njih 25. nagrađeno je 6 učenika koji su kroz svoje osnovno
školovanje prolazili s odličnim uspjehom, to su:
Lidija Moharić, Ivančica Sklepić, Darija Kocen,
Emina Žnidarić, Nikola Trstenjak i Dominik
Kovačić.
Ravnateljica: Karmen Sklepić
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DAR ZA MALE ANĐELE

NK DUBRAVČAN

Veteranska nogometna ekipa koja okuplja starije igrače iz cijele općine završilo je jesenski
dio prvenstva sredinom tablice, i tu se držimo već par godina. Druženje i prijateljstvo nas drži
skupa kako u igri tako i u raznim susretima. Tradicionalno druženje sa obiteljima bilo je za Dan
domovinske zahvalnosti 5. 08. na igralištu u Badličanu, gdje smo uz sportske aktivnosti i druge
zanimacije proveli ugodno popodne. Održavamo rođendane a pogotovo jubilarne a ove godine
imali su Mladen, Drago i Braco.
Ove godine u šestom mjesecu je bio organiziran dvodnevni izlet u Slovačku i posjet glavnom
gradu Bratislavi. Prvi dan bio je razgled Bratislave i upoznavanje njihove kulturne baštine. Navečer smo imali zajedničku večeru uz glazbu u njihovom tradicionalnom restoranu, da bi potom
odmorili u hotelu City Bratislava, jer nas čekao naporan idući dan.
Po doručku otišlo se na razgled Malokarpatskog gorja i degustaciju njihovog vina u starinskim podrumima koji su uređeni za turiste a stari su preko 500 godina. Poslije smo otišli na
razgled njihovih vinograda koji se razlikuju od naših po načinu uzgoja.
Kako je bilo planirano i dogovoreno odigrala se međunarodna veteranska utakmica sa TJJarovce-Bratislava. Tu u Slovačkoj žive Hrvati koji su se doselili prije 500 godina a još uvijek
njeguju hrvatski jezik i običaje. Moram priznati bili su bolji u igri, iako smo obećali da ćemo im
to vratiti kad oni dođu k nama. Poslije utakmice nastavljeno je zajedničko druženje u hrvatskom
domu gdje su nas počastili jelom i pićem, a na kraju završilo sa pjesmom, tako da smo se teško
rastali od njih. Bili su dobri domaćini nadam se da ćemo im iduće godine vratiti gostoprimstvo.
Sport, rekreacija i druženje drži nas već osam godina zajedno i nadam se da će to još dugo
potrajati.
Franjo Golub

Uspomene za čitav
život ponijeli
iz Međimurja

Pod sličnim naslovom, u lokalnom listu
„Međimurje“ objavljen je nedavno članak o nesvakidašnjem događaju u Gornjem Mihaljevcu,
pa ako niste čitali, čuli ili prisustvovali, red je da
se u „MIHALOVČANU“ zabilježi. Tko od Vas
ne poznaje Evelin Novak, donedavno djevojčicu, a danas mladu damu, opernu pjevačicu koja
svojim glasom uvijek iznova odušeljava one koji
je slušaju. Gospođica Evelin školuje svoj glas u
Stuttgartu i pred završetkom je studija. Uz sve
obveze koje ima – školovanje i gostovanja - pred
dvije i pol godine aktivirala je crkveni zbor Hrvatske katoličke misije Stuttgard Bad Cannstatt na zamolbu tamošnjeg svećenika. Rezultate
rada s tim zborom, što iz ljubavi prema rodnom
kraju, što iz želje da svojim „učenicima“ priušti
jedan lijepi izlet, imali smo prilike čuti u Crkvi
sv. Katarine u Gornjem Mihaljevcu prilikom
nedjeljne mise (28. listopada).
Naime, obitelj Novak, Jasenka, Vilim i
Evelin u vlastitom aranžmanu i uz pomoć šire
obitelji i prijatelja ugostili su u svojoj kući u
Gornjem Mihaljevcu pedesetak članova mješovitog crkvenog zbora iz Stuttgarta sa njihovom
pratnjom. Jasenka Novak pobrinula se da ova
grupa ljudi koja je doputovala izdaleka ima organiziran svaki sat svojeg boravka u Međimurju
i da što ljepše i ugodnije provede vrijeme. Uz
doček u kući Novakovih druženje je započelo

pjesmom u subotu ujutro, nastavilo se odmorom
i smještajem u Toplicama Sv. Martin, potom je
organizirano razgledavanje Crkve sv. Jeronima
u Štrigovi, posjet župniku Župe Sv. Juraj na
Bregu Ivanu Kozjaku koji je predstavio gostima
svoju faru i crkvu.
U nedjelju, nakon mise u Gor. Mihaljevcu,
Zbor je pjevao za vrijeme mise u crkvi sv. Nikole u Čakovcu. U Čakovcu su posjetili Muzej Međimurja i razgledali Stari grad Zrinskih. Vodić,
gospodin Zlatko Bacinger naširoko je tom prilikom iznosio mnogo podataka iz povijesti našeg
kraja i Starog grada što je oduševilo posjetitelje,
a poseban dojam, rekao je član zbora Zrinko
Jurić, ostavio je na njih Stari grad Zrinskih.
Oproštajna večera u nedjelju, uz obilje jela
i pića te pjesmu, ponovo u organizaciji obitelji
Novak, bila je, kako kažu, nezaboravna. Svaki
gost dobio je za uspomenu – ceker od lušćija – u
koji je mama Jasenka stavila licitarski suvenir i
po jedan sendvič za put.
I što na kraju nego zahvaliti gospođici Evelin
na lijepom koncertu koji se može zabilježiti kao
jedan od rijetkih kulturnih događaja u našoj općini (iako je bio u okviru mise) i zaželjeti joj mnogo uspjeha u daljnjem radu sa Zborom. Zahvala
i njenim roditeljima koji su to omogućili.
mj

DIMNJAČAR - ZDOLEC
Telefon 040/333-370

Mobitel 091-576-3988

Božićno je vrijeme vrijeme darivanja i ljubavi, pa će se u skladu s time već treću godinu za
redom u prostorima Društvenog doma u Gornjem
Mihaljevcu održati humanitarni koncert u organizaciji naše općine. Kao i svake godine, zabavljat
će nas talentirani slavuji iz našeg kraja, koje je
uvijek užitak slušati.
Koncert je najavljen za 22. prosinca 2007.
godine, a ovogodišnja prikupljena sredstva bit će
darovana Dnevnom boravku djece “Dr. Anton
Bogdan Čakovec“, o kojem brine Karitas biskupije Varaždin. U dnevnom boravku vode brigu o
djeci s posebnim potrebama, koja u velikoj većini
imaju teška oštećenja. Sredstva su im prije svega
potrebna za opremu fizikalne terapije, kako bi što
više mogli pomoći svojim štićenicima.
Jedan od njih je i stanovnik naše općine, 11godišnji Rok Trupković, koji boluje od cerebralne
paralize i epilepsije, što predstavlja svakodnevnu
tešku borbu za njega i njegovu obitelj. Rok posjećuje Dnevni boravak od svoje 3. godine. Tamo
može ostati najviše 6 sati na dan, a iz razgovora
s njegovom mamom, koja svoja 24 sata na dan
posvećuje Roku, dalo se zaključiti da je vrlo zadovoljna i uslugom i osobljem. Među zaposlenim
stručnjacima nalaze se fizioterapeuti, defektolozi
i logopedi, kojima i najmanji napredak ove posebne djece predstavlja velik uspjeh i veselje.
Zato izdvojite malo vremena, dođite na koncert te na takav način i sebi i drugima uljepšajte
ovo blagdansko vrijeme. Otvorite svoja srca za
osmijeh ovih malih anđela.
L. Kovačić

Uspjesi Lovre Kovačića

Jedanaestogodišnji
Lovro Kovačić iz Badličana osvojio je zlatnu
medalju na neslužbenom
europskom prvenstvu u
atletici održanom sredinom rujna u Brnu (Češka). Bio je najbolji
među vršnjacima u bacanju loptice, koja je
pala na udaljenost od preko 54 metra!
„To nije moj jedini veći uspjeh“, kaže
Lovro dok ponosno pokazuje punu kutiju
medalja donijetih s raznih atletskih natjecanja. Prvak je HALS-a (Hrvatske atletske lige
sjever) u bacanju loptice, drugi u skoku u
dalj s mjesta, član srebrne štafete u disciplini
4 x 100 m, drugi na dvoranskom prvenstvu
Međimurja u skoku u dalj, te nosilac zlatnih,
srebrnih i brončanih medalja s još mnogih
natjecanja. Nastupa za AK Nedelišće, a trener mu je Željko Jagec.
Osim atletikom uspješno se bavi i nogometom. Igra za NK Jedinstvo Gornji Mihaljevec, s kojim je prošle sezone osvojio 3.
mjesto u ligi, redovito trenira i igra u špici
napada. Također trenira i šah te nastupa za
ŠK Gornji Mihaljevec i svoju školu, koja je
dvije godine za redom treća na prvenstvu
osnovnih škola naše županije. Odličan je
učenik OŠ Gornji Mihaljevec, uzoran u svemu čime se bavi.
Boris Resman

Rješenja iz prošlog broja Mihalovčana
NADIMAK, MEDVED, IDEALI, ŠUMEK, U, TO, KI, NOS, VAB, L, ONA, FTIČ, CR, UFO, AG, LAGEV, AB, RAVAN, PA, V, PERO, VA,
GLORIA, ENIGMAT, I, KS, LG, I, AGA, PAKT, ELITAN, O, LA, R, KEZO, AMSTERDAM, ZAPAD, TIŠO, A
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VOZNI RED AUTOBUSA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

Polazak iz
Preseke - 5,02 h

Dolazak u
Čakovec - 5,35 h

RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

Polazak iz
Badličana - 5,03 h

Dolazak u
Čakovec - 5,35 h

RADNI DAN

PRESEKA - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

Polazak iz
Preseke - 6,02 h

Dolazak u
Čakovec - 6,35 h

Polazak iz
Preseke - 4,53 h

za vrijeme školskih praznika

Dolazak u
Čakovec - 5,45 h

Polazak iz
Preseke - ne vozi

BADLIČAN - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

Polazak iz
Badličana - 6,03 h

Dolazak u
Čakovec - 6,35 h

Polazak iz
Badličana - 4,51 h

za vrijeme trajanja školske nastave

Pol. iz G. DUBRAVE Dolazak u Čakovec
5,06 h
5,35 h

Pol. iz G. DUBRAVE
6,06 h

Dolazak u
Čakovec 6,35 h

za vrijeme školskih praznika

Dolazak u
Čakovec - 5,45 h

Polazak iz
Badličana - ne vozi

za vrijeme školskih praznika

Pol. iz G. DUBRAVE
4,49 h

Dolazak u
Čakovec - ne vozi

SUBOTA

za vrijeme školskih praznika

GORNJA DUBRAVA - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

RADNI DAN

SUBOTA

za vrijeme školskih praznika

Dolazak u
Čakovec 5,45 h

Dolazak u
Čakovec - ne vozi

SUBOTA

za vrijeme školskih praznika

Polazak iz G. DU- Dolazak u G. DUBRAVE - nevozi BRAVE - nevozi

GORNJI MIHALJEVEC - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

SUBOTA

za vrijeme trajanja školske nastave

za vrijeme trajanja školske nastave

za vrijeme školskih praznika

za vrijeme školskih praznika

Pol. G. MIHALJEVCA Dolazak u Čakovec
5,09; 6,20; 12,05; 15,55 h 5,35; 6,45; 12,30; 16,20 h

Polazak iz G. MIHA- Dolazak u Čakovec
LJEVCA 6,09 h
6,35 h

Polazak iz G. MIHADolazak u
LJEVCA 4,46 h Čakovec - 05,45 h

Polazak iz G. MIHADolazak u
LJEVCA - nevozi
Čakovec - nevozi

RADNI DAN

VUGRIŠINEC - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

za vrijeme trajanja školske nastave

Pol. iz VUGRIŠINCA Dolazak u Čakovec
4,50; 6,15; 12,00 h 5,35; 6,45; 12,30 h

Polazak iz VUGRIŠINCA 5,50 h

RADNI DAN

Dolazak u Čakovec
6,35 h

za vrijeme trajanja školske nastave

Pol. iz VUKANOVCA Dolazak u Čakovec
4,53; 6,18; 12,03 h 5,35; 6,45; 12,30 h

Polazak iz VUGRIŠINCA 5,53 h

Dolazak u
Čakovec - 5,45 h

Polazak iz VUGRIŠINCA - nevozi

Dolazak u Čakovec
6,35 h

Polazak iz VUGRIŠINCA 4,43 h

za vrijeme trajanja školske nastave

Polazak iz D. BREGA Dolazak u Čakovec Polazak iz D. BREGA Dolazak u Čakovec
5,10; 6,21; 12,06 h 5,35; 6,45; 12,30 h
6,10 h
6,35 h

za vrijeme školskih praznika

Dolazak u
Čakovec - 5,45 h

Polazak iz VUGRIŠINCA - nevozi

za vrijeme školskih praznika

Dolazak u
Čakovec - nevozi

SUBOTA

za vrijeme školskih praznika

Polazak iz D. BREGA
Dolazak u
5,01 h
Čakovec - 05,45 h

Polazak iz
D. BREGA - nevozi

DRAGOSLAVEC SELO - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

za vrijeme trajanja školske nastave

za vrijeme školskih praznika

Polazak iz D. SELA Dolazak u Čakovec
5,11; 6,22; 12,07 h 5,35; 6,45; 12,30 h

Polazak iz D. SELA Dolazak u Čakovec
6,11 h
6,35 h

Polazak iz D. SELA
Dolazak u
5,03 h
Čakovec - 05,45 h

Dokaz da je priča
kako roda donosi djecu
istinita, pojavio se jedno
jutro pred kućom obitelji
Jambrović iz Gornjeg
Mihaljevca. Običaj je to
koji je sa sobom donio
zet iz Miklavca, gdje
pred kućom u koju je
stigla prinova u obitelj
postave rodu s bebom u
ustima. Rodi se najviše
razveselio mali Kevin,
kojemu je donijela brata
Abela, ali nerijetko je
izazvala i pozornost prolaznika, najviše stranih
registracija, koji su se zaustavljali da pobliže vide
odkud dolaze djeca.

Dolazak u
Čakovec - nevozi

SUBOTA

za vrijeme školskih praznika

DRAGOSLAVEC BREG - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

RADNI DAN

Polazak iz VUGRIŠINCA 4,40 h

za vrijeme školskih praznika

VUKANOVEC - ČAKOVEC
SUBOTA
RADNI DAN

za vrijeme trajanja školske nastave

RADNI DAN

SUBOTA

za vrijeme školskih praznika

Dolazak u
Čakovec - nevozi

SUBOTA

za vrijeme školskih praznika

Polazak iz
D. SELA - nevozi

Dolazak u
Čakovec - nevozi

VICEVI
ŠTETA

U jedno doba dana u gradskom vodovodu zazvonio je
telefon. Uzbuđeni muški glas je vikao u slušalicu:
- Čujte, vi ste mi zatvorili vodu, i tako ste mi nanijeli
veliku štetu. Tko će to meni platiti?!
- Tko se to javlja? – pita službenik.
- Trgovac vinom! – odgovori ovaj.

RAZLOG

U jednom društvu, šarmantnoj djevojci reče muškarac:
- Gospođice, kad god mi se nasmiješite, dođe mi da
Vas pozovem k sebi…
- Vi ste običan laskavac – reče djevojka.
- A ne. Ja sam zubar! – odgovori ovaj.

NAPROTIV

Kaže prijatelj prijatelju:
- Čuj, ti si se opet pomirio sa ženom?
- Otkud ti ta ideja? – zapita ovaj.
- Pa, jučer sam te vidio sa njom u dvorištu kako cijepate drva…
- Glupost! – reče ovaj. – To smo mi dijelili namještaj.
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GORNJA DUBRAVA 59a, 40306 Macinec
tel. 040-899-210, fax 040-899-456
e-mail: franjo.golub@ck.t-com.hr
www.lamela.hr

Proizvodnja – usluga – prodaja
- lamele kvačila
- potisne ploče
- potisni ležaji
- obloge kočnica
- disk pločice
- lamele cisterni

Primjena:

Usluga:
- izrezivanje frikcije na CNC stroju
- tokarenje diskova i doboša
- brušenje potisnih ploča i
zamašnjaka

- motocikle i skutere
- osobna i dostavna vozila
- teretna vozila i prikolice
- traktore i poljoprivredne strojeve
- utovarivače i ostale građevne
strojeve
- posebne namjene po uzorku
ili crtežu

Poslovnica Čakovec, Matice Hrvatske 12, 40000 Čakovec
E-mail: informacije@cakovec.crosig.hr
Tel. 040 314 500, Fax. 040 311 267
ovlašteni zastupnik osiguranja

Darko Horvat
Prhovec 18, 40312 Štrigova
Tel. 040 584 013, GSM 095 904 79 21
E-mail: darko.horvat2@ck.t-com.hr
Sve vrste osiguranja osoba i imovine.
Obratite se s povjerenjem bez obaveze, ponudit ćemo
najbolje rješenje za Vas.

PROSINAC 2007.

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA

- Proizvodnja plastične galanterije
za uzgoj cvijeća
- Izrada prozirne plastične
ambalaže za široku potrošnju
(prozirne kutije)
- Kutije za kolače i torte

“ČAVNIČAR”
ROBERT ČAVNIČAR

Obrada metala i plastike
Prhovec 14, 40312 ŠTRIGOVA
Tel. 040/584-115
GSM 098/700 108
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