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NAŠI ZA NAŠE
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Humanitarni koncert

Drugi po redu humanitarni
koncert „Naši za naše“ održan
je u subotu 23. prosinca 2006.
godine u 18,00 sati u prostorijama Doma kulture u Gornjem
Mihaljevcu.

Organizatori koncerta bili
su Općina Gornji Mihaljevec,
Osnovna škola Gornji Mihaljevec i mjesni odbor Vugrišinec.
Na koncertu su nastupili,
kao i na prvom koncertu, naši
domaći talenti:
- Evelin Novak - sopran,
Dario Cmrečnjak, Ivančica
Sklepić, Maja Lovrec, Jasmina Veselko, Tena Janušić, Konrad Brezarić, Drago
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„Naši za naše“

Kocijan, Bojan Štampar,
Franjo Bistrović, Feri Škvorc,
Dragutin Hunjadi, Vladimir
Novak, Kristina Novak, Iva
Jajčević, Pjevački zbor Osnovne škole Gornji Mihaljevec,
KUU „Lipa“ Gornji Mihaljevec, Tamburaški sastav
„Muškati“, Glazbeni sastav
„Mohokos“.
Koncertu je nazočio velik
broj mještana naše Općine uživajući u programu božićnog

koncerta. Programski dio koncerta osmislila je ravnateljica
Osnovne škole gđa. Karmen
Sklepić, a Koncert su vodile
mlade voditeljice Narcisa Sklepić i Lea Kovačić. Ukupno je
prikupljeno 9.000,00 kuna i
2.000,00 tolara dobrovoljnih
priloga. Prikupljena sredstva
uručena su roditeljima Natalije i Danijele Kernjak iz
Vugrišinca 1a, koje boluju od
cerebralne paralize.
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Dragi, poštovani župljani i svi ostali!
Nalazimo se u najljepšem godišnjem razdoblju, kada STVORITELJSKA RUKA; tko zna, po
koji puta, sve oko nas raskošno kiti najrazličitijim
životnim cvjetovima, zlatnim cvrkutom šarenih
ptica, bujanjem prirode.
U tom stvoriteljskom planu i mi se kao župljani trajno uključujemo svojim željama i prilozima.
I već smo položili i dobar ispit. Dosta smo toga
stvorili, no pred nama su još uvijek veliki zadaci:
dovršenje popravka naše Župne crkvice.
Za tu svrhu, ovih dana dobili smo i pomoć od
Ministarstva kulture 70.ooo,oo kn, na čemu im
velika hvala, u ime cijele Župe. Ali posebno zahvala ide i našoj Općini Gornji Mihaljevec, koja je
projekt vodila, a hvala i našim plemenitim crkvenim odbornicima, koje i dalje čeka brižan zadatak.
Hvala i svima ostalima koji su na bilo koji način u
tome svemu pripomogli.
I eto, uz sve te brige i lijepe događaje opet
smo u korizmi.
Živimo korizmu kao «euharistijsko» vrijeme u
kojem ćemo, prihvaćajući Isusovu ljubav, naučiti
tu ljubav proširiti oko sebe riječju i djelom. Ra-
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zmatranje «Onoga koja su proboli» potaknut će nas
na taj način da otvorimo svoje srce drugima.
Neka korizma bude za sve nas obnovljeno
iskustvo Božje ljubavi koja nam je darovana u Kristu, ljubavi koju svakoga dana moramo i mi sami
«iznova darivati» bližnjemu, u prvome redu onome
koji trpi i koji je u potrebi. Samo ćemo tako moći u
punini sudjelovati u uskrsnoj radosti.
A Uskrs je eksplozija svjetla, mira, slobode i
ljubavi. Uskrs je prolaz u život, u pobjedu, u povjerenje, u ljudskost koja više nikada ne može prestati.
Uskrs je dan čovjeka, to je dan vječne nade, dan
nove povijesti čovječanstva.
Isus je uskrsnuo, prvi u povijesti svijeta. On
nije oživio poput Lazara, nego je njegovo tijelo
uskrslo, a to znači preobraženo, oslobođeno od raspadanja, smrti i bolesti. To je, dakle, spas ljudskog
tijela i ljudske naravi od raspadanja.
Smrt, grijeh, đavao, mrak i patnja su pobijeđeni. Snaga uskrsnuća je u nama. Ona nam je
udijeljena po krštenju. Uskrsna jaja dočaravaju tu
istinu. Kao što pile kuca iznutra na stijenku jajeta da
bi izišlo van, tako i čovjek treba iznutra kucati Duhu
Božjem na stijenku svoga života da bi izašao u uskrsnuće, u snagu, zdravlje i mir. U svakom čovjeku

SRETAN USKRS
Kroz korizmeno vrijeme postalo je pomodno da se svi
nečega odričemo. Kreneš ulicom te koga god susretneš, svatko
ima svoje pitanje čega si se odrekao. Jedni ističu hranu, drugi
alkohol, treći psovku, svatko pronalazi svoj stil odricanja. Tako
sam susreo svog dobrog poznanika Vladu, koji se vračao s
pobožnosti Križnoga puta, te smo zajedno svratili na piće. Ja
sam odbio vino i pivo jer se i ja nečega moram odreći, ako želim
biti cool. Prijatelj Vlado mi odgovori da se ove godine odrekao
odricanja, te je popio gemišt, a ja mineralnu vodu, te je svaki
krenuo svojim putem.
Razmišljajući o svemu tome, pitam se čega se Isus odricao
kada je hodao prašnjavom Judejom? Jeo je i pio s grešnicima,
družio se i liječio bolesnike u subotu, kršio je zakon koji je bio
samo sebi svrha! No, taj isti Isus nije postao izjelica, pijanica,
radnik koji je radio u Dan Gospodnji, nije pozivao nikoga da ne
poštuje zakon ili da ga mijenja. «Nije došao ukinuti Zakon, već
ga potvrditi!»
Htio je da se Pismo ispuni! Kao čovjek htio je, ako je moguće, otkloniti od sebe taj dio patnje, iako kao Bog znao je zbog
čega treba provesti četrdesetak dana u pustinji, uzeti križ na
svoja leđa te skončati na brdu zvanom «lubanja». Koje li samo
simbolike u imenu mjesta njegovog ovozemaljskog svršetka.
Samo mjesto svršetka «lubanja» kao da nam želi poručiti tu je
kraj ovozemaljskim odricanjima.
Više se nemamo čega odreći, jer u nedjeljno jutro Isus
izvodi ono zbog čega se isplati u Njega vjerovati. On se «budi» i
ponovno vlastitim svjedočanstvom svjedoči u Novi Život. Kada
je najteže i kada se više ne vidi izlaz gledajući ovozemaljskim
očima, Isus nam pruža sigurnost u daljnji život.
Na činjenici uskrsnuća temeljiti se treba vjera svakog
vjernika. Zato blagdan Uskrsa svake godine treba obnoviti i
učvrstiti u sebi.
«Da Krist nije uskrsnuo, uzaludno bi bilo i naše propovijedanje, uzaludna bi bila i naša vjera»… rekao je Sv. Pavao.
Svjedočanstvo Petra i apostola «Mi smo ga vidjeli!» daje nam
nadu da se Ga isplati slijediti. Svi njegovi neposredni učesnici
njegovog uskrsnuća, nisu se ničega odricali, niti su se bilo koga
klonili, kada im je Krist dao snagu kroz poslanje Duha Svetoga,
već su ga počeli svjedočiti na razne načine.
Što li je s nama koji smo se odrekli svačega, a nismo od
svojih usta otkinuli i dali ničega onima kojima je najpotrebnije.
Neka nam se život ne kreće samo između našeg uskrsnog doručka, božićnog ručka i starogodišnje večere.
Neka nam se život odvija kao kod mojeg prijatelja s početka
priče koji se vraćao s Križnog puta, da se tijekom korizme odreknemo odricanja, a počnemo Ga slijediti i svjedočiti njegovo
Uskrsnuće, isto onako kako su to činili njegovi prvi učenici.
Neka nam s tim mislima, da život ne završava s doručkom,
ručkom i večerom, već da život dolazi poslije života, bude
Sretan Uskrs!
Ivan Novak

je ta klica života, kao u jajetu. Važno je da se ona
razvija i da čovjek počne rasti u veliko Božje dijete
koje može živjeti u skladu i miru sa svima.
Uskrs govori svakom patniku da izdrži svoj
Veliki petak i Veliku subotu. Zbog Uskrsa nema
besmislenih života, nema izgubljenog vremena ni
izgubljenih radosti, nema želja i čežnji koje neće
biti ispunjene.
Uskrs je stvarnost koja u nama živi i želi se
u nama razviti. Tek Uskrs pokazuje kako veličanstvenu perspektivu i život u izobilju ima čovjek.
Stoga Uskrs treba slaviti. Taj dan treba imati najbolja jela i pića i najbolje odijelo, najbolje ukrasiti
svoj dom. Sve oko nas bi nas trebalo podsjećati
da nismo podložni smrti, raspadanju, umiranju i
zlu, da smo uvijek u Božjoj ruci i da je konačna
pobjeda naša. Posljednju riječ ima Uskrs. Novo
nebo i nova zemlja čeka na nas.
Tu pobjedu treba čestitati. Pružimo si ruke i
zaželimo da svako od nas sretno uđe u Uskrs. To
je jedina nada, jedino što ne smijemo promašiti.
Neka vam je sretan ovaj Uskrs, poštovani
župljani! Aleluja!
Vaš župnik: Ivan Vugrinčić

ZBOR MJEŠTANA GORNJEG MIHALJEVCA
Dana 2. ožujka 2007. u 19 sati održan je
Zbor mještana Gor. Mihaljevca koji je sazvao
predsjednik Mjesnog odbora gosp. Dušan Posel.
Naime, svaki građanin RH-e ima pravo,
ali i obvezu da bude informiran i da učestvuje u
izgradnji, uljepšavanju i stvaranju boljih uvjeta
života u svome mjestu. Uže tijelo za komunikaciju između građana i poglavarstva Općine je
Mjesni odbor.
Prošle godine na čelo Mjesnog odbora u G.
Mihaljevcu izabran je gosp. Dušan Posel, koji
je sada imao obvezu podnijeti Izvještaj o radu za
proteklu 2006. godinu.
Nažalost, Zboru je nazočilo samo 14 mještana od kojih jedan po službenoj dužnosti – gosp.
Boris Resman, kao zamjenik načelnika.
Podneseni Izvještaj bio je iscrpan, a na njega
se nadovezao i Plan rada za 2007. g.
Nakon provedene diskusije donijeti su neki
zaključci. Jedan od njih je da se objavi spisak
mještana koji duguju komunalni naknadu, ukoliko taj dug ne podmire do 23. 03. 2007. Zaključeno je da će protiv svih koji ne održavaju odvod
otpadnih voda i fekalija u skladu sa Općinskom
Odlukom o komunalnom redu od 28. 04. 2006.
biti sačinjena prijava i poduzete sankcije koje su
predviđene za prekršitelje i zagađivače okoline.
Još jednom je pokrenuto pitanje preseljenja
liječničkih ambulanti o čemu se žustro diskutiralo. Većinom prisutnih donijeli su Zaključak da se
na Poglavarstvu općine ozbiljno razmotri preseljenje, jer ambulanta je na neprikladnom mjestu
zbog stepenica koje stvaraju problem starijim,

nepokretnim i općenito bolesnim osobama. Jedan
od prijedloga bio je da se na stepenice ugradi
invalidska platforma čije postavljanje bi sufinancirali Dom zdravlja i Međimurska županija.
Ukoliko bi u nekom narednom razdoblju došlo
do preseljenja prostorija doktora u prizemlje
invalidskom platformom bi se i dalje služili svi
korisnici prostorija na 1. katu Doma kulture
(npr. članovi KUU Lipa, stranke koje koriste
usluge općine, političke stranke i dr.). Poglavarstvo bi preseljenje trebalo razmotriti nakon isteka
ugovora o najmu za poslovne prostore u Zadružnom domu u prizemlju, te u novom razdoblju
dati prioritet zdravstvenoj službi, te istu smjestiti
u prizemlju, na zadovoljstvo svih mještana. Kako
se radi o privatnim ordinacijama, neće se izgubiti
prihod od poslovnih prostora.
Takav Zaključak uputit će se na Poglavarstvo općine, a Mjesni odbor će voditi računa da
se o tome dobije očitovanje Poglavarstva.
Na kraju je gosp. Posel Dušan ispred
mještana i Mjesnog odbora G. Mihaljevca zahvalio gospođi Anici Fučko-Puklavec prigodom
njenog odlaska u mirovinu, za sve što je u svom
dugogodišnjem radu učinila za mjesto, čime je
doprinijela njegovom napretku i prosperitetu i
kao nastavnica i kao osnivačica Kulturno umjetničke udruge «Lipa». Zahvaljujući njoj i gosp.
Jamnić Dragutinu, mjesto Gornji Mihaljevec ima
danas kip Krista koji ukrašava mjesto, a koji je
izrađen u prvoj učeničkoj likovnoj radionici u
Međimurju.
Mira J.

Referendum za područje naselja Križopotje

Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na
svojoj 14. sjednici održanoj 14. 03. 2007.
godine usvojilo je Odluku o raspisivanju referenduma za područje naselja Križopotje.
Referendum se raspisuje radi odlučivanja
građana o formiranju samostalnog naselja
Križopotje i formiranju Mjesnog odbora Križopotje. Prihvaćanje prijedloga o formiranju
samostalnog naselja Križopotje, znači, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova
i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne
novine“ broj 86/06.) formiranje naselja Križopotje, dok bi neprihvaćanje prijedloga o formiranju samostalnog naselja Križopotje, značilo,
mijenjanje članka 23. Zakona o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvat-

skoj u dijelu koji se odnosi na Općinu Gornji
Mihaljevec na način da se iz popisa naselja
koja čine općinu briše naselje Križopotje, što
znači da predmetno područje ulazi u sastav naselja Dragoslavec Selo. Prihvaćanje prijedloga
o formiranju Mjesnog odbora Križopotje znači
formiranje istog, dok bi neprihvaćanje prijedloga o formiranju mjesnog odbora Križopotje
značilo da se isti neće formirati.
Referendumska pitanja glase:
- Da li ste za formiranje samostalnog
naselja Križopotje?: ZA - PROTIV.
- Da li ste za formiranje mjesnog odbora
Križopotje?: ZA - PROTIV.
Za dan održavanja referenduma određuje
se nedjelja, 29. 04. 2007. godine.
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IZ RADA OPĆINE
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Sa sjednica Općinskog
vijeća
12. sjednica Općinskog vijeća Gornji
Mihaljevec održana 20. prosinca 2006.
godine

Svečana sjednica Općinskog vijeća
Gornji Mihaljevec

Dana 29. prosinca 2006. godine održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Gornji
Mihaljevec. Sjednici su nazočili vijećnici Općinskog vijeća, članovi Općinskog poglavarstva,
vijećnica Skupštine Međimurske županije s područja naše Općine, članovi Uprave groblja
Gornji Mihaljevec, članovi radnih tijela Općinskog vijeća, predsjednici Vijeća mjesnih odbora,
predsjednici udruga, klubova, organizacija i društava s područja Općine Gornji Mihaljevec.
Predsjednik Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec Darko Horvat podnio je izvješće o radu
Općinskog vijeća u 2006. godini, dok je načelnik Općine Gornji Mihaljevec Franjo Kovačić
podnio izvješće o radu Općinskog poglavarstva Gornji Mihaljevec.
Gđa. Sanja Jerosimić - Puklavec, prof. podnijela je izvješće o svom radu u Skupštini
Međimurske županije.

Sa sjednica Općinskog
poglavarstva
12. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 18. prosinca 2006. godine
Usvojeni su slijedeći akti:
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2006.
godinu
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Plana nabave Općine Gornji Mihaljevec za 2006.
godinu
- Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2006. godini
- Prijedlog Socijalnog programa Općine Gornji Mihaljevec za 2006. godinu
- Odluka o isplati naknade za besplatne
udžbenike
- Odluka o isplati naknade za sufinanciranje
prijevoza
- Odluka o produženju ugovora o radu komunalnog radnika - redara
- Odluka o sufinanciranju prehrane polaznika
Centra za odgoj i obrazovanje s područja Općine
Gornji Mihaljevec
- Odluka o usvajanju zamolbe Udruge za
zaštitu životinja MŽ „Meke šapice“ za dodjelu
dotacije u iznosu od 300,00 kuna
- Odluka o izgradnji javne rasvjete u naselju
Dragoslavec Breg prema ponudi 64/2006 u iznosu od 9.895,66 kuna.

13. sjednica Općinskog poglavarstva održana 23. siječnja 2007. godine
- Odluka o potpisivanju Ugovora o poslovnoj
suradnji za izradu Internet stranica Općine Gornji
Mihaljevec
- Odluka o izdavanju suglasnosti za rekonstrukciju NN mreže u Križopotju,

- 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
01.10. do 30.11. 2006.g.
- Odluka o razrješenju članova Uređivačkog
odbora općinskog lista „Mihalovčan“
- Odluka o izradi Idejnog projekta proširenja
groblja u Gornjem Mihaljevcu

14. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 16. veljače 2007. godine

- Prijedlog Odluke o raspisivanju referenduma za naselje Križopotje
- Donošenje Odluke o izvođenju radova na
groblju u Gornjem Mihaljevcu

15. sjednica Općinskog poglavarstva
održana 27. veljače 2007. godine
- Izvješće o izvršenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec
- Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu
Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2006.
godinu
- Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda
- Odluka o odabiru voditelja i visini naknade
za rad u igraonici (mala škola)
- 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 12/06
- Odluka o daljnjoj izgradnji poduzetničke
zone „Krč“ u Gornjem Mihaljevcu
- Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluka o izradi dopuna projektne dokumentacije za adaptaciju stare škole

Usvojeni su slijedeći akti:
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2006.
godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Plana
nabave Općine Gornji Mihaljevec za 2006.
godinu
- Program javnih potreba u društvenim
djelatnostima u 2006. godini
- Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec za 2006. godinu
- Odluka o Proračunu Općine Gornji Mihaljevec za 2007. godinu
- Financijski program razvojnih programa - investicije za razdoblje 2007. - 2009.
godine
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine
Gornji Mihaljevec za 2007. godinu
- Plan nabave Općine Gornji Mihaljevec
za 2007. godinu
- Plan radnih mjesta i izračun sredstava
za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u proračunu za razdoblje 2007. – 2009.
godinu
- Odluka o komunalnoj naknadi Općine
Gornji Mihaljevec
- Odluka o vrijednosti boda za izračun
visine komunalne naknade
- Odluka o komunalnom doprinosu Općine Gornji Mihaljevec
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
- Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
- Program javnih potreba u društvenim
djelatnostima za 2007. godinu
- Socijalni program Općine Gornji Mihaljevec za 2007. godinu
- Odluka o popisu imovine, obveza i
potraživanja
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2007. godinu

29. prosinca 2006. godine održana je
svečana sjednica Općinskog vijeća
14. sjednica Općinskog vijeća Gornji
Mihaljevec održana 14. ožujka 2007.
godine
- Izvješće o izvršenom popisu imovine,
obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec
- Odluka o godišnjem obračunu Proračuna
Općine Gornji Mihaljevec za 2006. godinu
- Odluka o rasporedu viška prihoda
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluka o izdavanju suglasnosti na Odluku o akcijskom priključenju na vodoopskrbnu
mrežu
- Odluka o raspisivanju referenduma za
naselje Križopotje
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provođenje referenduma
- Odluka o dodjeli zemljišta OŠ Gornji
Mihaljevec u k.o. Gornji Mihaljevec
- Odluka o prijedlogu nagodbe za naplatu
potraživanja za zakup poslovnog prostora u
Domu kulture Preseka
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SA NASTUPA KUU “LIPA”
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KUU “LIPA” ODUŠEVILA
Krajem prošle godine, nismo bili sigurni da li će KUU «LIPA»
nastaviti radom ili će sve što se tiče kulturnih događanja ponovo
zamrijeti u našem mjestu. Kad je gosp. Drago Novak napustio
svoju funkciju predsjednika, predsjednica Jasenka Novak dobila je
zadatak da ponovo pokuša animirati mještane kako bi udruga «Lipa»
ipak nastavila s radom i svojim nastupima doprinosila svečanijem
tonu svih važnijih događanja u našoj općini. Da joj je to uspjelo
imali smo prilike vidjeti 11. 03. ove godine kada je KUU «LIPA»
sa svojih dvadesetak članova te uz vanjske suradnike, pripremila
priredbu u čast Međunarodnog dana žena – 8. marta.
Čuli smo tu mješoviti pjevački zbor sa četiri prigodne pjesme uz
vođenje i pratnju harmonike gosp. Tonija Petričevića, te samostalni nastup Old tajmer eko benda koji je odmah osvojio publiku. U
programu se izmjenjivala ozbiljna prigodna proza sa humorom za
koji su se pobrinuli nama već dobro poznati Pajdašek i Medved.
Naša mlada sumještanka Kristina Novak još jednom je svojim
kristalnim glasom pružila publici trenutke glazbenog užitka, izvodeći dvije pjesme Rajka Dujmića.
Ono što već dugo nije bilo viđeno u dvorani Doma kulture moglo se vidjeti tog nedjeljnog popodneva.
Članovi KUU «Lipa» i vanjski suradnici, na tekstove gđe. Jasenke Novak izveli su dva igrokaza – «Na mlekari» i «Marin osmi
mart». Po reakcijama publike može se reći, da su gledaoci prepo-
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SA NASTUPA KUU “LIPA”

MJEŠTANE ZA 8. MART
znali situacije u igrokazima kao nešto što se svakodnevno događa i
što je istinsko i životno. Tome su svakako doprinijele izvrsne interpretacije izvođača koji su do suza nasmijali prisutne u dvorani.
Bilo je svega, ničeg previše i ničeg premalo, a cijeli je program
ostavio dojam da mu se pristupilo ozbiljno i s poštovanjem prema
publici. Ako su članovi udruge «Lipa» imali zadatak da gledaocima
pruže jedno ugodno i vedro poslijepodne, u tome su uspjeli. Onima
koji nisu bili tog popodneva u dvorani Doma kulture, neka bude
žao! A KUU «Lipa», Pajdašeku, Medvedu i Old tajmer eko bendu
sve čestitke za ono što smo vidjeli i čuli.
Kako kaže predsjednica J. Novak, Udruga planira novi nastup
za Dane lipe, a organizirat će nam i izložbu starina (svetih slika,
križeva i sl.) i književnu večer.
Da bi Udruga mogla djelovati, treba za svoj rad podršku mještana, naročito mlađe populacije koji će se odazivati na kulturna
događanja u što većem broju, ali i uključiti u rad ako vole pjevati,
plesati ili glumiti.
Ovom prilikom obavještavamo sve bivše članove Udruge «Lipa»
i sve koji cijene rad amatera i žele pomoći i doprinijeti radu Udruge, da će se Izvanredna godišnja skupština održati u subotu, 14.
travnja u 20 sati, u prostorijama Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu. Svi ste pozvani i hvala što će te doći!
Mira J.
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SJEĆANJE NA VUKOVAR
– SUSRET S BRANITELJEM
DOMOVINSKOG RATA U
OŠ GORNJI MIHALJEVEC

Lidija Bajuk u našoj školi
Kada bi ONA živjela gdje drugdje na Zemlji,
u nekoj drugoj državi ili nekom drugom mjestu,
sve one strahe ili pozoji ne bi zaživjeli životom
u njezinim djelima. Po koječemu bogata i nadahnuta literatura odiše hrvatskom tradicijom,
etnološki zaboravljenim bićima, a sa sobom
povlači želju da se ona pretoče u glazbu… ONA
je ta umjetnica koja stvaralački pristupa radu i od
nečega što je već i zaboravljeno stvara retromoderni stil etnoglazbe, ali i književnosti.
ONA je jedna od najpoznatijih kantautorica i
pjevačica etnoglazbe te urednica glazbene kulture
u Školskoj knjizi, gospođa Lidija Bajuk… Bila
je u našoj školi sa svojim suradnikom Brankom
Kajkovom zvanim Trak koji svira u sastavu Zabranjeno pušenje.

Predstavila nam je zanimljive i poučne stvari
o vilama, pozojima, raznim utvarama koje su već
pomalo prešle u zaborav koristeći instrumente iz
stranih zemalja. U pjesmama koje je i uglazbila
ta su mitska bića opet zaživjela. Izdavši glazbene
albume: ZORA DJEVOJKA, KNEJA, TIRA,
LES, LUNA, možda je u drugi plan zašla činjenica da je izdala mnogo knjiga po kojima uče
studenti etnologije, ali i svi oni željni znanja o
kulturnoj baštini tradicije. Knjige Osmijeh je
moja najbolja obrana, Besput, Razgovor s tišinom, Vučica, Sandale na vodi, Pipilotine pjesme,
Z mojega srca ružica, Kneja i Kneja proizašle
su moderne i nadasve inspirirane pjesme iz svih
krajeva Republike Hrvatske.
Lidija Novak, prof.

Fašnik-Karneval-Maškare

Tradicija obilježavanja fašnika u našoj školi
je duga. Ulicama Gornjeg Mihaljevca tada krene šarena povorka klaunova, indijanaca, likova
iz omiljenih knjiga, filmova... Tako je bilo i
ove godine, no u povorci su sudjelovali niži
razredi, dok su viši razredi plijenili pozornost
unutar zidova škole te svojih naselja. Tko bi
pritom pomislio, da je maskiranje prastari običaj i da mu je svrha bila posve ozbiljna. Davni
lovci maskirali su se u životinje, plesali oko vatre, vjerujući da im to donosi sreću u lovu. Naši
davni preci maskirani su obilazili bolesnika ne
bi li preplašili zle duhove koji su se navodno
uvukli u njega. Vjerovali su također da maskiranjem i plesom mogu djelovati na promjenu
vremena. Kod nekih plemena bio običaj da se
lice namaže žarkim bojama ili prekrije jezivom
maskom kako bi se zastrašio neprijatelj. Kod
starih ljudi i Rimljana glumci su nosili na licu
posebne maske koje su imale otvore za usta
i oči. U komedjama glumci su nosili maske

sa smiješnim izrazom, lica. A u
tragedijama sa tužnim izrazom lica.
Širom svijeta i danas se za zabavu i
šalu trgovi i ulice pretvaraju u velike pozornice, na kojima su glavni
glumci maštovito odjevene maškare.
Najveći karneval u Hrvatskoj, a neki
kažu i treći u svijetu, svakako je onaj
u Rijeci. Tamo svake godine odlaze
i Međimurci sa karakterističnim drvenim maskama - larfama, slovenski
konkurenti i mnogi drugi. Grad u
Europi najpoznatiji po karnevalu je
Venecija. Maškare i turisti za vrijeme
pogleda tu borave od jutra do kasno u
noć. Gužva je nesnosna, ali maškare
strpljivo prolaze u malim skupinama maštovito
i raskošno odjeveni oduševljavajući turiste iz
cijelog svijeta. Najveći karneval na svijetu, koji
traje puna tri tjedna, je onaj u Riu de Janeiru.
Tamo pripreme počinju sa završetkom pretho-

18. studenog 1991. godine, nakon dvomjesečnog herojskog otpora malobrojnih hrvatskih branitelja, JNA i srpska vojska zauzele su
i potpuno razrušile grad Vukovar. Stanovnici i
branitelji Vukovara živjeli su u paklu projektila koji su razarali grad. Svijet, a najviše čitavu
Hrvatsku potresale su slike s Ovčare gdje su
izvršena masovna pogubljenja...
«Rat je rat, ali ovaj je bio najgori», kako
je rekao i NAŠ branitelj, ako tako smijemo
reći, Emil Novak koji se odazvao pozivu da
prisustvuje susretu s malim i velikim klincima
OŠ Gornji Mihaljevec. Nekad je i sam pohađao istu školu, a danas se vratio kao HEROJ.
Ispričao je dio svojih sjećanja na Vukovar i
Borovo, Pakrac u kojem se borio. Učenici su
sa zanimanjem pratili istinskog heroja koji je
istovremeno toliko velik da njegova veličina
prerasta granice čitave Hrvatske. Istu sudbinu
dijeli sa mnogim braniteljima čiji život prolazi
u tišini, no u zadovoljstvu jer znaju da su nešto
učinili, nešto promijenili… Spasili su Republiku Hrvatsku i vratili nam snove koje tek treba
sanjati. JOŠ JEDNOM IM HVALA!
Napisali: članovi LiNoReza OŠ Gornji
Mihaljevec, voditeljica:
Lidija Novak, prof.

Dan pješačenja u
OŠ Gornji Mihaljevec
Međunarodni dan pješačenja obilježen je
u OŠ Gornji Mihaljevec. Boravak na svježem
zraku i kretanje jesu jedan vid rekreacije koja
doprinosi zdravlju. Tako je bilo i ovog puta
kada su učenici predmetne nastave (5.-8.r.)
prohodali 7 km preko Križopotja do obližnjeg
Dragoslavec Sela. Pohodili su športsko igralište
i naišli na gostoljubive mještane Roberta Kosa
i gospođu i gospodina Fajsa, članove Mjesnog
odbora Dragoslavec Sela koji su ih počastili
klipićima te sokom što je bilo zaista ugodno.
Njihovom pozivu da i ubuduće pohode športski
teren rado će se odazvati i slijedeće godine.
Napisali članovi LiNoReza, voditeljica:
Lidija Novak, prof.

dnog karnevala. Šiju se bogato ukrašeni kostimi
i uvježbavaju plesovi za najveću i najbučniju
karnevalsku povorku na svijetu.
Napisali: članovi LiNoReza, voditeljica
Lidija Novak. prof.

TRAVANJ 2007.

MIHALOVČAN 9

ZADRUGARI GORNJEG MIHALJEVCA OPET ZABLISTALI

U vremenu od 8. studenog do 11. studenog 2006. mlade zadrugarke učeničke zadruge
«Klopotec» iz Gornjeg Mihaljevca, Ivančica
Sklepić i Barbara Tkalčec, obje učenice 8.r.,
zajedno sa svojom mentoricom, učiteljicom
razredne nastave Nadom Panić i ravnateljicom
Karmen Sklepić, boravile su u Šibeniku na 18.
smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske.
Na smotri su izlagale istraživački rad na temu
kako konzervirati korjenasto povrće bez uporabe konzervansa da se održi na dulje vrijeme.
Istraživački rad pod nazivom Vegeta «Klopeta» osvojio je drugo mjesto u konkurenciji
istraživačkih radova osnovnih škola Republike
Hrvatske.
Istraživanjem na koji način spremiti i što
duže održati korjenasto povrće iz našeg vrta
započeli smo još 2003. godine. Svake su jeseni
uzgojene znatne količine korjenastog povrća
koje se nisu potrošile u svježem stanju, nego se

dio želio sačuvati i upotrijebiti u hladnijem periodu godine. Pošto u školi ne držimo korjenasto
povrće u trapu, ono se s vremenom smežuralo,
izgubilo na svježini i kvaliteti. Željeli smo da
naše zdravo povrće bude hrana učenicima jer
samo u prirodnom obliku hrana stvara energetski potencijal za stvaranje novih stanica i revitalizaciju čitavog organizma. Drugi je razlog bio
taj što se u današnjim obiteljima sve više stvara
navika kupovanja gotove hrane kojoj su dodani
konzervansi, šećeri, boje i razni kemijski poboljšivači okusa. Htjeli smo potaknuti naše učenike da prenesu stečena znanja u svoje obitelji
kako bi doprinijeli zdravlju čitave naše zajednice. Naše istraživanje na polju prirodnog uzgoja
povrća i preradom istog u finalni proizvod bez
kemije, samo je mali doprinos globalnoj svijesti
o jedinstvu prirode i cijele Zemlje.
Voditelj učeničke zadruge «Klopotec»,
gđa Nada Panić

Mala škola
Ove godine mala škola započela je s radom
05. ožujka. Voditelj male škole je kao i prošle
godine Jasmina Novak iz Dragoslavec Brega 5.
Rad voditelja Male škole financira Općina
Gornji Mihaljevec, dok Osnovna škola osigurava
prostor za njezin rad.
Malu školu polazi 21 dijete s područja naše
Općine koji će na jesen poći u prvi razred.

ŠUMSKI POTEK
Čez šumu, na breg,
do goric šumski potek vodi
i vijuga se kak kača.
Stori dedek saki den po jemu hodi
i pod rokom si navek liter vina obrača.
Pod nogaj mu listje šošja
i nekak ga malo k zemli vleče,
a tu i tam si dedek v hlodo
i kakšu kapljicu s flaše povleče.
Več je večer,
pomalen i kmica dohoja,
a sunce žarko
stiha za bregom zahoja.
Al dedeku se nekak dale i nede,
pa si premišlovle i gledi,
kak bi to bilo dobro
da si on negdi malo prespi.

Nagrađeni učenici u 2006. godini

Kmica je več črna,
na hrosto nad potom sova huči,
veter se med granjem z listjom igra,
a stori dedek na poteku spi.

Lea Kovačić

Općina Gornji Mihaljevec upriličila je dana 27. 12. 2006. svečani prijem i podjelu priznanja za učenike koji su postigli rezultate na natjecanjima. Djevojkama su uručene knjige „Tajne odrastanja“ autorice Gaby Schuster, dok su dječacima uručene knjige „Tajne odrastanja“
autora Tima Hüscha. Nagrade je učenicima uručio načelnik Općine Franjo Kovačić.
Nagrađeni su slijedeći učenici:

1.

NIKOLA TRSTENJAK

2.

IVANČICA SKLEPIĆ

3.

EMANUEL ŠKVORC

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LIDIA MOHARIĆ
LIVIJA NOVAK
BARBARA TKALČEC
MICHAELA NOVAK
JOSIP NOVAK
EMINA ŽNIDARIĆ
SARA SRŠA
VALERIJA NOVAK
FABRIZIO POSEL
LUCIJA PETKOVIĆ
DOMINIK KOVAČIĆ
LOVRO KOVAČIĆ

- 1. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike i sudjelovanje na državnom natjecanju
- 2. mjesto na županijskom natjecanju iz informatike
- 3. mjesto na županijskom natjecanju u šahu (ekipno)
- 1. mjesto na županijskom natjecanju u plivanju (kraul i leđno)
- 2. mjesto na državnom natjecanju školske zadruge (istraživački rad)
- 3. mjesto na natječaju VOLIM HRVATSKU - literarni rad
- 3. mjesto na županijskom natjecanju iz informatike
- 3 mjesto na županijskom natjecanju u šahu (ekipno)
- 3. mjesto na županijskom natjecanju iz tehničke kulture (foto tehnika)
- 1. mjesto na županijskom natjecanju iz kemije i sudjelovanje na državnom natjecanju
- 2. mjesto na državnom natjecanju školske zadruge (istraživački rad)
- 3. mjesto na natječaju SFERA - literarni rad
- likovna kultura - rad na županijskoj izložbi
- likovna kultura - rad na županijskoj izložbi
- 2. mjesto na natječaju HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA - literarni rad
- Festival KAJ U RIJEČI, PJESMI I SLICI - Krapina, literarni rad uvršten u finalnu večer
- 2. mjesto na županijskom natjecanju u plivanju (kraul)
- 3. mjesto na županijskom natjecanju u atletici (trčanje)
- 3. mjesto na županijskom natjecanju u šahu (ekipno)
- 3. mjesto na županijskom natjecanju u šahu (ekipno)
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GODIŠNJA SKUPŠTINA SPORTA ZA SVE

Predstavnici Međimurske Županije

DAN SPORTSKE REKREACIJE HRVATSKE

Hrvatski savez sportske rekreacije “Sport za sve” i Ured za lokalni
sport HOO-a, organizirao je dana 09. veljače 2007. godine u Zagrebu,
u hotelu “Panorama” Dan sportske rekreacije Hrvatske. Dodijeljene su
nagrade i priznanja u sedam kategorija za uspješnu organizaciju i evidentiranje aktivnosti sportske rekreacije na lokalnoj razini. Među nagrađenima i pohvaljenima bila je i Udruga Sportske rekreacije “Sport za sve”
Dragoslavec Breg, u kategoriji lokalne sportsko-rekreacijske manifestacije – organizirali su obiteljski festival gdje se natječu i druže obitelji kao
jedna cjelina. Taj festival jedinstven je slučaj u cijeloj Hrvatskoj te su ga
zdušno pozdravili prof. dr. Vladimir Findak, predsjednik HSSR-e Sport
za sve i prof. dr. Mirko Relac, doživotni počasni predsjednik HSSR-e.
Izaslanstvo udruge Sport za sve Dragoslavec Brega sačinjavali su Goran
Miljančić, predsjednik udruge i Konrad Brezarić, tajnik udruge koji
su stvarno doprinijeli primitku jednog tako velikog priznanja na državnom nivou i zaslužili svaku pohvalu za trud i organizaciju.
Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Dragoslavec Breg je 20.
02. 2007. godine u Čakovcu, uz sve pohvale kao i veliku podršku Županijskog saveza Sportske rekreacije, primila i diplome na županijskom
nivou „Sporta za sve“, od strane MSSR-e za uspješnu organizaciju 8. međimurskog festivala sportske rekreacije obitelji i za uspješnu organizaciju
te provedbu malonogometnog turnira rekreativki Međimurja. Uz diplome
udruga je primila još i nogometnu loptu, reket za stolni tenis i pikado.
(G. M.)

BOŽIĆNO DARIVANJE ZA
DJECU

Članovi Udruge sportske rekreacije «Sport za sve» Dragoslavec
Breg i Udruga veterana Domovinskog rata ove su godine već
tradicionalno organizirali doček
Djeda Mraza u svom kraju i lijepom gestom razveselili najmlađe.
Darove je primilo oko pedesetak
djece iz Dragoslavec Brega i okolnih mjesta. Osim poklona, djecu je
razveselio i Djed Mraz čiji je dolazak izmamio pravu plejadu osmjeha
na licima mališana, dovezavši se
na kolima koje je vukao konj. Na
seoskoj parceli na koju je stigao
Djed Mraz okupio se i lijep broj
mještana Dragoslavec Brega kao
i okolnih mjesta što je obradovalo
organizatora te uljepšalo jedno ovakvo druženje. Svečanosti je nazočio
načelnik Općine Gornji Mihaljevec
i predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata gospodin Franjo
Kovačić te pohvalio organizatora
za trud i želju za organizacijom.
Organizator se potrudio te organizirao razne igre kao pikado, kuglana
i slično, a za najmlađe organizator

je pripremio jedno kratko putovanje sa Djedom Mrazom i njegovim
iznimnim prijevozom dok je za sve
okupljene pripremio besplatni grah
i fino domaće vino.
(G. M.)

K r a j e m
veljače
udruga
sportske rekreacije «Sport za
sve» Dragoslavec
Breg održala je
redovitu
godišnju skupštinu.
Na
godišnjoj
skupštini udruge
između ostalog
predsjednik udruge Sport za sve
Goran Miljančić
podnio je izvješće
o radu udruge
za proteklu godinu, te najavio
događaje koji slijede u ovoj godini. Blagajnik udruge Zvonimir
Cmrečnjak podnio je financijsko
izvješće te su dogovorene različite aktivnosti oko uređenja seoske
parcele i priprema za novi, ove
godine već tradicionalni, osmi
malonogometni turnir za žene
kao i festival sportske rekreacije
obitelji koji bi se trebali održati u
srpnju 2007. godine.
Uz nazočne članove udruge,
kao gosti godišnje skupštine,
odazvali su se gospodin Franjo
Kovačić, načelnik Općine Gornji
Mihaljevec, gospodin Boris Resman, zamjenik načelnika Općine Gornji Mihaljevec, Zvonko
Jaklin, općinski viječnik Općine
Gornji Mihaljevec te predstavnici
prijateljske udruge USR «Sport za
sve» Plešivica. Uz pohvale i riječi podrške
predstavnici Općine
pa tako i
susjedne
udruge
zahvalili su
se na pozivu i izrazili
potpunu
podršku u
provedbi

i realizaciji zacrtanih planova.
Na kraju udruga sportske rekreacije «Sport za sve» podijelila
je diplome najzaslužnijim pojedincima, udrugama i pravnim
tijelima. Diplome su dodijeljene
za uspješnu međusobnu suradnju,
potporu, kao i svesrdnu pomoć
i osobito zalaganje u pripremi i
organizaciji te provedbi zadaća
unutar udruge kao i za uspješan
nastup na raznim manifestacijama na području Općine pa i
Županije slijedećim pojedincima,
udrugama i pravnim tijelima:
Općini Gornji Mihaljevec, USR
«Sport za sve» Plešivica, gosp.
Danijeli Cmrečnjak, gosp. Ivici
Srša, gosp. Zdravku Polancu,
gosp. Ivici Cmrečnjaku, gosp.
Franju Mohariću i gosp. Toni
Murakezi.
(G. M.)
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GODIŠNJI
SABOR UDVDR

Godišnji sabor Udruge dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata, ogranka
Gornji Mihaljevec, održan je
u petak, 16. ožujka. Od 37
članova Udruge saboru je nazočilo 29 članova. U izvješću
o radu Udruge tijekom 2006.
godine napomenuto je da je
udruga djelovala vrlo aktivno.
Postavljene su spomen ploče
u Preseki i Štrigovi. Obilježeni su svi značajni datumi
iz novije povijesti hrvatskog
naroda (17. 09. 1991., Dan
državnosti, Dan domovinske
zahvalnosti, Dan neovisnosti).
Posjećeni su grobovi naših
umrlih članova: Franje Branda, Ivana Troktera, Anđelka
Kraljića.
Udruga je sudjelovala
na 12. sportskom natjecanju

dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Međimurske županije, gdje je od 18 ekipa osvojila
odlično treće mjesto.
Trojica članova Udruge plasirala su se i na državno natjecanje koje je održano u Šibeniku.
Povodom božićnih blagdana

djeci članova Udruge podijeljeni su dječji darovi.
Na saboru je prihvaćen plan
i program rada, te financijski
plan za 2007. godinu.
O aktualnostima u radu
Udruge na županijskoj i državnoj razini sve nazočne upoznao

je tajnik podružnice UDVDR
Međimurske županije gosp.
Dražen Tkalec.
Na kraju je upućen poziv
svim braniteljima s područja
Općina Gornji Mihaljevec i
Štrigova da se uključe u rad
Udruge.
F. Kovačić

Božić i Nova godina 2007.

Božićno doba je doba mira,
blagostanja i trebalo bi biti doba
sreće te međusobnog pomaganja.

U već tradicionalnom okupljanju
u Društvenom domu u Gornjem
Mihaljevcu održano je obilježavanje Božića i Nove godine.
Novogodišnju priredbu oplemenili su svojim nastupom učenici
Osnovne škole Gornji Mihaljevec. Mali i veliki zbor otpjevao
je nekoliko prigodnih pjesama, a
učenici viših razreda su uspješno
recitirali autorske pjesme. Bilo je
plesa, smijeha i radosnih mališana
koji su naposljetku dozvali nezaobilaznog Djeda Mraza koji je
darovao svu dobru djecu, ali i onu
manje dobru. No, kada je pomoć
najpotrebnija, ukažu se prilike
da pomognemo jedni drugima i
da, ako je moguće, oduzmemo
barem dio briga na sebe. Za to
postoje prijatelji, poznanici, ali i
svi dobri ljudi koji se odazivaju
kada je najpotrebnije tako da je i
ove godine upriličen humanitarni
koncert „Naši za naše“.

DODATNE AKTIVNOSTI U
DRAGOSLAVEC BREGU

Krajem prošle godine u Dragoslavec Bregu započelo se sa
izgradnjom društvenih objekata. Napravljeni su zemljani radovi
za izgradnju malonogometnog i odbojkaškog igrališta. Radove
je izvodila firma «Prijevozi Varga» iz Miklavca. Tako, uz razne
aktivnosti organizirane prilikom pojedinih manifestacija, članovi
udruge «Sport za sve» i mještani naselja Dragoslavec Breg angažiraju se i na uređenju svoje selo i prostor na kojem trebaju biti
buduće službene prostorije te razni sportski tereni. Sada predstoji
finalna obrada tla za sjetvu trave po igralištu za nogomet te postavljanje ograde sa južne strane igrališta. Dio novčanih sredstava za
dosadašnju izgradnju izdvojen je iz sredstava koja su ostvarena na
prošlogodišnjoj manifestaciji koja se održala na seoskom terenu, a
ostatak će se pokušati namiriti putem sponzora.
(G. M.)

Sadašnje stanje, radovi i izgled terena u Dragoslavec Bregu
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STRELJAČKI KLUB
POČINJE RADOM

DOČEK DJEDA MRAZA I
KONCERT ALEKSANDRE
KRANJC U PRESEKI
U Preseki je prošle godine točnije 30. 12.
2006. god. obnovljena stara tradicija a to je doček
Djeda mraza i podjela dječjih darova.
Inicijativa koja je potekla od strane DVD-a
Preseka jako je dobro prihvaćena i podržana od
strane mještana.
Program je započeo u 14,00 sati i to na način
koji je primjeren i zanimljiv djeci zbog kojih je priredba i organizirana. Djed Mraz je kao svoje prethodnice poslao svoje dobre vile a to su ovom prilikom
bile Marjana Kumer i Lucija Petković, koje su na
veoma zgodan i poučan način vodile priredbu.
Djed Mraz se nije dovezao na saonicama jer
nije bilo snijega, već u kočiji a koje su vukli konji a ne sobovi jer su bili umorni pa ih je trebalo
zamjeniti.
Svi prisutni od najmlađeg pa do onih starijih
su se dobro zabavljali uz tople klipiće i topli čaj a
koga ni to nije moglo ugrijati mogao se okrijepiti
kuhanim vinom.
Nadalje su učenici i učenice OŠ Gornji Mihaljevec sa ovog područja izveli niz prigodnih recitacija
i pjesma. Konačno je došao i Djed Mraz i uz oduševljenje najmlađih podijelio darove i obećao da će
druge godine ponovno doći.
Temperaturu i raspoloženje dodatno je podigla
mlada Prhovčanka Aleksandra Krajnc izvrsnim pjevanjem prigodnih i zabavnih pjesama.
Naša Aleksandra poznatija je u Sloveniji i u
Europi nego u Hrvatskoj.
Za svoj nastup Aleksandra je više puta nagrađivana gromoglasnim pljeskom a ni Djed Mraz nije
zaboravio na nju pa joj je dao jedan poklon.
Iskrena želja večine prisutnih i pitanje je bilo
kada ćemo opet čuti našu Aleksandru?? Na to pitanje
ona je odgovorila – uskoro!
I što onda drugo reći – nego veliko hvala Aleksandra!
Josip Petković

STOLNI TENIS
Pokreće se inicijativa za igranje
stolnog tenisa u prostorijama Doma
kulture u Vukanovcu za što je MO
Vukanovec izdao suglasnost.

DVD MARTINUŠEVEC
ODRŽAO 81-GODIŠNJU
SKUPŠTINU
Već tradicionalno, na karnevalsku subotu, DVD Martinuševec održao je svoju
redovnu skupštinu u vatrogasnom domu.
U odnosu na prethodne godine kada je
vatrogasni dom bio grijan na drvenu peć
ove godine vatrogasna sala je goste dočekala ugrijana na plinske peći koje su bile
postavljene dan prije održavanja godišnje
skupštine.
Predsjednik društva Branko Jambrović
u svom bogatom i opširnom izvješću ista-

Na sjednici Izvršnog odbora Streljačkog kluba G. Mihaljevec, 21. 03. o.g., zaključeno je da
Klub počinje raditi prvu nedjelju poslije Uskrsa,
16. 04. 2007. Zainteresirani će se moći učlaniti
svake nedjelje od 10 do 12 sati, a u isto vrijeme
može se vježbati pucanje iz puške. Djeca do 15
godina besplatno će odslušati teoriju o gađanju
puškom, a nakon toga se učlaniti kao juniori. Članarina za juniore iznosi 15,00 kuna, za srednjoškolce, studente i umirovljenike – 30,00 kuna, a
za radno aktivne članove – 50,00 kuna. Dobro
došli u Streljački klub!
mj

Akcija čišćenja povodom
Dana planeta Zemlje
Općina Gornji Mihaljevec će i ove
godine u suradnji sa mjesnim odborima
provoditi akciju čišćenja povodom Dana
planeta Zemlje.
Akcija će se provoditi dana 21. 04.
2007. godine.
S obzirom da se krupni otpad iz domaćinstava odvozi 27. 03. 2007. godine,
ove godine će akcijom biti obuhvaćeno
čišćenje okoliša izvan naselja.

OBAVIJEST
UMIROVLJENICIMA
Pozivamo umirovljenike na REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU PODRUŽNICE UMIROVLJENIKA GORNJI MIHALJEVEC, koja će se
održati u PONEDJELJAK, 9. 04. 2007. u 18 sati u
vijećnici općine G. Mihaljevec. Prijevoz autobusom
je organiziran.
Nakon skupštine priređuje se druženje u G. Dubravi «Kod Jelene». Cijena prijevoza i večere iznosi
40,00 kuna. Molimo članove da se na vrijeme prijave
kod aktivista, najkasnije do 6. 04. i da se odazovu u
što većem broju.
RADNO VRIJEME U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA PODRUŽNICE JE SVAKI PETAK
OD 11 DO 12 SATI. Za sve informacije obratite
se aktivistima u mjestu ili na tel. 395 433 (tajnica).
Članstvo u podružnici umirovljenika donosi vam
neke olakšice. Raspitajte se koje i učlanite se, ako već
niste! Predsjedništvo podružnice G. Mihaljevec

SANACIJA POSLJEDICA
OLUJNOG NEVREMENA

U cilju što većeg broja priključenja žitelja
Međimurja na vodoopskrbni sustav Međimurja, odnosno omogućavanja priključenja
domaćinstvima slabijeg imovnog stanja. Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o. donio
je Odluku o akcijskom priključenju na vodoopskrbni sustav Međimurja.
Domaćinstvima (fizičkim osobama), u naseljima u kojima postoji izgrađena vodovodna
mreža, a koja u vremenu od 01. 04. 2007.
godine do 31. 08. 2007. godine, podnesu Međimurskim vodama d.o.o. zahtjev za priključenje na vodoopskrbni sustav i najkasnije do
15. 09. 2007. godine sklope s Međimurskim
vodama d.o.o. Ugovor o izvođenju radova i
priključenju, odobrava se poseban popust kod
plaćanja naknada za priključenja na vodovodnu mrežu, tako da naknada za priključenje
prema prijedlogu Općinskog vijeća Gornji
Mihaljevec iznosi 1.000,00 kuna (umjesto
4.000,00 kuna). Socijalno ugrožena domaćinstva oslobođena su plaćanja naknade za
priključenje na vodoopskrbnu mrežu.

Kada iz svih strana stižu upozorenja o klimatskim promjenama, krajem siječnja područje
Međimurja zahvatilo je takvo nevrijeme kakvog
ne pamte ni najstariji mještani. Vjetar koji je dostizao orkanske razmjere kao od šale rušio je drveća,
skidao krovove, nosio sve pred sobom što se iole
s mjesta moglo pomaknuti. Nitko do sada nešto
slično nije doživio, osim što se do sada samo to
moglo vidjeti na televiziji iz američkih izvješća.
Najteži dio bio je pogođen u briježnom dijelu
Međimurja, gdje su tijekom noći kod obitelji Mirka Kocena u Železnoj Gori u potpunosti srušene
drvene gospodarske zgrade, kod obitelji Josipa
Mlinarića u Svetom Urbanu s farme je «nestao»
krov, dok kod Josipa Cmrečnjaka iz Martinuševca,
s kuće, kao da je netko poskidao sve crjepove.
S obzirom da se radi o imovini aktivnih vatrogasaca, članovima Josipu Mlinariću i Josipu
Cmrečnjaku, zapovjednik Danijel Novak odmah
je sazvao sve operativne članove koji su čitavi dan
radili na sanaciji krovišta. U popodnevnim satima
posao je bio dovršen, kuća Josipa Cmrečnjaka i
farma Josipa Mlinarića bile su nanovo pokrivene,
dok su vrijedni vatrogasci zadovoljni u sebi s ponosom promatrali još jednu izvršenu zadaću koju
je pred njih postavilo nevrijeme. U večernjim satima započela je padati kiša koja bi namočila unutrašnjost prostorija građevinskih objekata da akcija
vatrogasaca tijekom dana nije bila učinkovita tako
da je spriječena još veća šteta.
Tako su članovi DVD-a Martinuševec prvi
puta organizirano učestvovali u svojoj dugogodišnjoj povijesti rada (80 godina) na sanaciji krovišta nakon olujnog vjetra. Vatrogasna solidarnost i
ovoga puta došla je do punog izražaja. I. Novak

knuo je da je tijekom 2006. god. rad društva
bio iznimno dobar, te će se teško obnoviti
takav entuzijazam. U svom izvješću spomenuo je sve aktivnosti koje su bile poduzimane
oko organizacije proslave osmog desetljeća
postojanja društva. Takvu dobru organizaciju
proslave nisu pamtili ni najstariji članovi.
U izvješću o radu društva tijekom 2006.
godine, istaknuto je da su na Dan planete
Zemlje (22. travnja) članovi čistili okoliš te
skupljali staru ambalažu čime su dokazali da
vatrogasci posjeduju visoku ekološku svijest.
Tijekom godine obavili su žbukanje unutrašnjosti garaže, postavljena su nova vrata na
garažu, na vatrogasnom domu zamijenjena
je stolarija, obavljeno je rušenje zida između

garaže i vatrogasnog doma čime je stvoren
prostor za hladnjaču. Izvršen je iskop zemlje
ispred garaže te je navezen šljunak čime su
stvoreni uvjeti za polaganje asfalta, te je tijekom godine poduzimano niz drugih mjera
i akcija u cilju osposobljavanja članova i
vršenja vatrogasne preventive.
Predsjednik Branko Jambrović svima
je zahvalio na suradnji, te je sve članove
pozvao na daljnju aktivnost tijekom godine
što je izložio u svom opširnom planu rada za
2007. godinu. Daljnji tijek godišnje skupštine prerastao je u opće druženje i maškaradu
do ranih jutarnjih sati što je dobrom glazbom popratio sastav «Duo pume».
Ivan Novak

Akcijsko priključenje na
vodoopskrbnu mrežu
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IZ RADA DVD-a
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REDOVNA GODIŠNJA SKUŠTINA DVD PRESEKA

GODIŠNJA SKUPŠTINA
DVD-a GORNJA DUBRAVA
Skupštinu je otvorio predsjednik DVD-a Gornja
Dubrava gospodin Vjenceslav Golub. Minutom šutnje
odana je počast preminulim članovima DVD-a. Nakon
godišnje skupštine DVD Gornja Dubrava svake godine
polaže buket cvijeća za sve preminule vatrogasce društva kod Sv. križa na groblju u Gornjem Mihaljevcu.
Za predsjednika skupštine izabran je Vjenceslav
Golub, za zapisničara Maja Novak, te dva člana ovjerovitelja zapisnika Zlatko Novak i Stanko Škorjanec.
Maja Novak obavijestila nas je o radu društva u
protekloj 2006. godini.
Zapovjednik – Damir Klobučarić obavijestio nas
je o radu ekipe DVD-a Gornja Dubrava u protekloj
2006. godini, te odazivanju i odlasku na razne proslave i manifestacije i o sudjelovanju na gašenju požara.
Blagajnik - Vlado Gregorina obavijestio nas je o
stanju blagajne
Nadzorni odbor - Davor Golub obavijestio nas
je da je Nadzorni odbor obavio svoju dužnost, te da
je u dva navrata bila pregledana blagajna i da je bilo
sve u redu.
O prijedlogu plana rada za 2007. g. i daljnjeg
rada u društvu obavijestio nas je predsjednik Vjenceslav Golub.
Plan rada:
- Održati godišnju skupštinu
- Registracija vozila Forda Tranzit
- Nabava 5 svečanih odijela
- Nabava 10 ljetnih košulja
- Izrada muškog i ženskog WC-a
- Planiranje igrališta i sijanje trave
- Odlazak na hodočašće u Mariju Bistricu povodom proslave Sv. Florijana
- Održati školu za ispitanog vatrogasca
Podjela Priznanja i Spomenica:
Priznanja: Darinka Novak, Renata Jambrović,
Maja Novak, Tanja Horvat, Petra Škorjanec, Irena
Koželj, Melita Cmrečnjak, Damir Klobučarić, Mihael Škorjanec, Dejan Škorjanec, Mihael Novak
Spomenice:
10 god. rada: Davor Golub, Franjo Štampar,
Ivan Vugrinčić; 20 god. rada: Vlado Gregorina,
Stanko Škorjanec; 30 god. rada: Stjepan Gregorinčić; 50 god. rada: Ivan Levačić
DVD G. Dubrava. Poslalo je dva člana na školovanje za Dočasnika I. klase Davora Goluba i Damira
Klobučarića, završili su školu, te su im na god. skupštini uručene Diplome.
Ostala pitanja i prijedlozi: Za riječ se javio gospodin zamjenik načelnika Boris Resman. Čestitao je na
izvanrednim zaslugama, zalaganju i radu svih članova,
a posebno zaželio puno uspjeha u daljnjem radu Upravnom odboru. Nadalje se za riječ javio gosp. tajnik
Međimurske županije Dragutin Trupković. Pohvalio
nas je da je društvo nabavilo dosta sitnog inventara za
gašenje požara i čestitao na uspješnom radu. Predsjednik Mjesnog odbora Franjo Golub istaknuo je da je
suradnja Mjesnog odbora i DVD-a vrlo dobra i na visokoj razini. Predsjednik veterana potaknuo je da stari
članovi društva pređu u veterane. Na kraju se svim
članovima zahvalio predsjednik DVD-a Vjenceslav
Golub što su se u lijepom broju odazvali na 54. god.
skupštinu društva.
V. G.

U subutu 17. ožujka održana je redovna 81.
godišnja skupština DVD Preseka.
Skupštini su uz domaće vatrogasce i mještane bili
nazočni i brojni uzvanici i to: predsjednik općinskog
vijeća Općine Gor. Mihaljevec - Darko Horvat,
predsjednik VZ Općina Štrigova – Gornji Mihaljevec
- Ivan Novak ujedno i izaslanik VZ ŽM, zapovjednik
VZ Općine Štrigova – Gornji Miheljevec - Stanko
Feiter, predsjednik MO Preseka - Željko Panić te
predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornji
Mihaljevec, Gornja Dubrava, Stanetinec, Železna
Gora, Robadje i Štrigove te predstavnici Prostovoljnog
gasilskog društva Obrež iz susjedne nam Slovenije.
Izvještaj o radu društva u protekloj 2006. godini
podnio je predsjednik društva Josip Petković. Protekle
godine DVD Preseka proslavilo je 80 godišnjica osnutka i rada koja je održana 23. 07. 2006. godine.
U izvještaju je istaknuto da je na inicijativu DVDa uređeno dječje igralište ispred vatrogasnog doma za
što je Općina Gornji Mihaljevec donirala materijal a
vrijedni članovi i mještani su izradili sprave za igru i
klupe za odmor.
Također je uređen vatrogasni dom kako izvana
tako i iznutra. Obojena je čitava fasada na vatrogasnom
spremištu a na južnom pročelju vatrogasnog doma
ugrađen je donirani kip Sv. Florijana našeg zaštitnika.
Plan rada za 2006. godinu ispunjen je takoreći u
cijelosti te se to može smatrati uspjehom.
No da sve to ne bi bilo bajno, istaknut je i najveći
prošlogodišnji neuspjeh a to je neučestvovanje na
vatrogasnim vježbama u Železnojn Gori, djelomično
opravdanje za to može se naći u opsežnim pripremama
za proslavu a drugi dio su unutarnje slabosti kojima će se društvo morati ozbiljno pozabaviti u ovoj
godini.
Pošto je DVD Preseka u tri naselja a to su Preseka, Prhovec i Badličan takoreći jedina udruga (osim
NK Bratsvo) koja se koliko pokušava baviti i društvenim životom iako to nije djelatnost vatrogasaca. Ispada

da su se vatrogasci u prošloj godini bavili i svakakvim
akcijama i uređivanjima koja koriste široj društvenoj
zajednici.
Kao npr. dana 01. 05. 2006. povodom obilježavanja 1. maja međunarodnog praznika rada, organizirano
je druženje vatrogasaca i mještana gdje su prisutni počašćeni grahom. Nadalje humana crta poziva vatrogasaca vidi se i u posjetu starijim i bolesnim mještanima
koji nisu mogli doći na proslavu 23. 07. 2006. godine.
Oni su posjećeni na kućnim adresama i počašćeni sponzoriranim bogračom.
30. 12. 2006. godine organiziran je doček Djeda
mraza i podjela dječjih darova. Ta manifestacija je izuzetno dobro prihvaćena od mještana te bi tu tradiciju
trebalo nastaviti, pa i ponovno osnovati društvo naša
djeca koje je u Preseki jako dobro djelovao.
Nadalje je iznesen i plan rada za 2007. godinu.
Pored aktivnosti na povečanju preventivne i operativne sposobnosti društva i u ovoj godini se planira niz
ostalih manifestacija koje su interesantne kao mladima
tako i starijima i to:
- 29. 04. 2007. proštenje u Preseki povodom dana
Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca poslije Sv. Mise
druženje vatrogasaca, uzvanika i mještana uz besplatne
kolače i kobasice
- 01. 05. 2007. povodom obilježavanja 1. maja
međunarodnog praznika rad s početkom u 16,00 sati
druženje vatrogasaca, mještana i gostiju, uz besplatni
grah i živu muziku
- 31. 12. 2007. doček Djeda mraza i podjela
dječjih darova
Vatrogasci se nadaju da će biti ponovno osnovana
udruga “Društvo naša djeca” te da to oni direktno neće
morati organizirati.
Na kraju predsjednik društva je zahvalio svim
sponzorima, mještanima, prijateljima vatrogasaca i
posebno članovima DVD-a Preseka od najmlađeg do
najstarijeg na dobrom radu koji može biti još bolji.

Josip Petković

IZVJEŠĆE DVD-a GORNJI MIHALJEVEC ZA 2006. GODINU

Naš rad se uglavnom bazirao na programu upravnog odbora, koji se usvaja na skupštini te potvrđuje
na sjednici članstva. U prošloj godini najviše se radilo
na preventivi te edukaciji o zaštiti od požara. Tako
svake godine vršimo pregled hidranata te obilazimo
domaćinstva i ukazujemo na nedostatke. Također radimo na edukaciji i uvježbavanju članstva te nabavljamo
opremu da nam olakša naš rad. Također surađujemo
sa Općinom Gornji Mihaljevec na području civilne
zaštite u koju pripada i naš djelokrug. Unatoč edukaciji i ukazivanju na propuste dolazi do požara sa
kojima se nosimo uspješno tako da nema žrtava i većih
materijalnih šteta. U takvim neprilikama nam pomažu
i susjedna vatrogasna društva kako i profesionalna
vatrogasna postrojba. Stoga smo u prošloj godini
nabavili kombi vozilo koji je bilo neophodno jer je
staro bilo dotrajalo i nesigurno. Bavimo se nabavkom
opreme koja je predviđena zakonom te je potrebna za
naš rad. Pošto naša Općina ima mali proračun, slijed
toga su i manje dotacije. Tako je i sporije popunjava-

nje zakonskog minimuma. Kao društvo
imamo razrađeni trogodišnji plan kojeg
se pokušavamo držati i ostvariti. Plan
rada se odnosi na godinu 2005. do
2007. Taj plan je predočen i općinskim
tijelima koja nas prate sukladno svojim
mogućnostima. Društvo se također
svake godine priprema na natjecanja,
na kojima sudjeluje s A ekipom. U
proljetnim mjesecima se posvećuje više
pažnje spaljivanju korova, a u ljetnim
mjesecima oko žetve da ne dođe do
požara na poljima pšenice i drugih
žitarica. Svaka dva mjeseca sazivamo
sjednicu članstva da uspijemo riješiti
sve probleme na vrijeme, stoga smo
2006 godine imali osam sjednica. Tako bi u grubim
crtama bio opisan rad društva, pošto je naše društvo
dobrovoljno tako svaki naš član doprinosi unapređenju
društva sukladno svom vremenu i mogućnostima.
Upravni odbor

ŠPORTSKI SUSRETI
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Drugi međustranački
malonogometni turnir
Općine Gor. Mihaljevec
U subotu 16. veljače 2007. godine u
dvorani Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu održavao se međustranački turnir
u malom nogometu. Nastupile su ekipe
HDZ-a, HSLS-a, HSS-a i SDP-a dok
ekipa HNS-a ove godine zbog gripe nije
skupila dovoljno igrača i nije nastupila.
Igralo se 2 x 7 min. svaki sa svakim.
Prvo mjesto pripalo je HDZ-u sa tri
pobjede i devet bodova, drugo SDP-u sa
dvije odnosno šest bodova, treće HSS-u
sa jednom i tri boda dok je četvrti bio
HSLS.
Nakon sportskog dijela nastavljeno je
druženje uz odličan bograč, a domaćin
turnira ove je godine bio SDP.
D. H.

Sukladno dogovoru najodgovornijih
ljudi javnih poduzeća i Općine Gornji
Mihaljevec, održan je 9. veljače o. g. malonogometni turnir između ekipa javnih
poduzeća i ekipe Općine Gornji Mihaljevec. Sudjelovanju na turniru odazvalo se
pet ekipa. Ekipa županijskog poglavarstva
i ekipa Hrvatskih voda zbog objektivnih
razloga nisu se pojavile na turniru. Nakon vrlo zanimljivih i borbenih utakmica
zasluženo 1. mjesto osvojila je ekipa “MEĐIMURSKIH VODA”.
Konačni poredak je bio slijedeći:
1. “MEĐIMURSKE VODE” 12 bodova
2. “ŽUC”
9 bodova
3. “MEĐIMURJEPLIN”
6 bodova
4. “ELEKTRA”
3 boda
5. “OPĆINA G. Mihaljevec” 0 bodova
Naša ekipa ponijela se vrlo domaćinski tako da je svim gostima priznala da
su bolji i dopustila da ih svi pobijede, jer
ipak imaju svi puno posla na području naše
Općine, a nije dobro nekome se zamjeriti.
Kada završe sve poslove kod nas pokazati
ćemo mi njima kako se igra nogomet.
S obzirom da će ovi susreti biti tradicionalni, bit će vremena za revanš.
F. Kovačić

MALONOGOMETNI TURNIR JAVNIH
PODUZEĆA I OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
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NOVOSTI IZ
ŠK GOR. MIHALJEVEC
Šahovski klub i u 2007. godini
nastavlja s aktivnim radom. 27. siječnja održana je Izvještajna godišnja
skupština, u kojoj su podneseni izvještaji o radu kluba u prošloj godini te
planovi i projekti za ovu godinu:
Klub će nastupiti u službenim
natjecanjima s tri ekipe, dvije seniorske i jednom juniorsko – kadetskom.
Seniori će se natjecati u III. hrvatskoj
ligi centar B – sjever, kao i prošle
godine, kad smo ostvarili solidan
plasman u sredini tablice. Očekuje se
da bi nastup u 2007. mogao biti još
bolji, s obzirom na dva nova igrača
koja su registrirana za klub – Saša
Stankovića i Dario Ivančića. Druga
ekipa natjecat će se i IV. hrvatskoj ligi
centar B – sjever; to će biti kombinirani seniorsko – juniorsko – kadetski
sastav. Naš podmladak nastupit će i
u trećem natjecanju, kadetskoj ligi
središnje i sjeverne Hrvatske, kao i na
kvalifikacijskom turniru za Sportske
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igre mladih, čije se
finale svake godine u
kolovozu održava u
Splitu (iz Splita već
imamo jednog prvaka
– 2005. to je bio Franjo Kovačić mlađi).
Rad s mladima
(škola šaha, koju vodi
Damir Jaklin, i koja
u kontinuitetu radi
već petu godinu) se
nastavlja, a proširit će se s nekoliko
početnika i naprednijih igrača iz OŠ
Gornji Mihaljevec, za što je klub
dobio punu podršku ravnateljice gđe
Karmen Sklepić. Upućen je i dopis
Zajednici športskih udruga i saveza
Međimurske županije, u kojem ŠK
Gornji Mihaljevec predstavlja program rada i moli dotaciju za rad s
mladima.
Za Dane lipe, već po tradiciji,
priprema se atraktivni turnir na otvorenom prostoru na koji će biti pozvani
gosti iz susjednih klubova i Lendave.
Poslije Godišnje skupštine odigran je brzopotezni turnir s 14 igrača
a poredak najboljih: 1. Boris Resman; 2. Saša Stanković; 3. Franjo
Kovačić st..
11. veljače o. g. završen je turnir za prvenstvo kluba, koji je igran
nedjeljom, skoro puna tri mjeseca.
Turnir je bio višestruko koristan:
popunjena je “rupa” u rasporedu službenih natjecanja, igrači su nastupom
na njemu mogli održavati formu za
nastavak sezone, a mladi su u mnogim

partijama pokazali da se mogu ravnopravno nositi sa seniorima (Dominik
Kovačić, pr., osvojio je 5/9). Poredak
najboljih, koji su dobili pehare: 1.
Franjo Kovačić st.; 2. August Ščavničar; 3. Josip Kerman.
U Kupu smo nastupili s tri ekipe; jedna je prošla pretkolo (Gornji
Mihaljevec I. – Spartak M. Subotica
3:1), no, u osmini finala naletjeli smo
na kvalitetnu i raspoloženu postavu
Lopatinca, koja nas je eliminirala iz
natjecanja rezultatom 3:1.
Tradicionalni turnir mjesnih
odbora odigran je 18. veljače u Domu
kulture. Općina je osigurala pehare za
najbolje, a nastupilo je osam sastava.
1. Gor. Mihaljevec II. (Kovačić st.,
Kovačić ml., Lovrec); 2. Gornja
Dubrava (I. Pintarić, E. Škvorc,
M. Golub); 3. Gor. Mihaljevec I.
(B. Resman, D. Heric, L. Kovačić).
Nastupili su još Gor. Mihaljevec III.,
Vukanovec, Bogdanovec, Badličan I. i
Badličan II.. Sudio je Tomaž Pivec.
3. ožujka 2007. odigran je brzopotezni turnir na 10 minuta po igraču,
a nastupilo je deset igrača. Poredak
najboljih: 1. Saša Stanković; 2. Boris Resman; 3. Emanuel Škvorc.
Svi igrači su registrirani za nastup
u novoj sezoni, kao i suci (Mladen
Mikulan, Tomaž Pivec, Saša Stanković i Damir Jaklin), što stoji klub
dosta financijskih sredstava. Kapetani
ekipa su: Damir Jaklin (I.), Mladen
Mikulan (II.) i Dominik Kovačić (juniorsko – kadetska).
D.J., B.R.

Posjet ministra
kulture urodio plodom

Prilikom posjete našoj Općini od strane ministra kulture
gosp. Biškupića sa suradnicima u studenom prošle godine,
dobiveno je obećanje da će Ministarstvo kulture sufinancirati
projekte koje su Općina Gornji
Mihaljevec i RKT župa Gornji Mihaljevec u rujnu prošle
godine kandidirale na natječaj
raspisan od strane Ministarstva
kulture za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2007.
godinu.
U ožujku o. g. na adresu
RKT župe Gornji Mihaljevec i
Općine Gornji Mihaljevec pristigle su obavijesti o sufinanciranju kandidiranih projekta kao
i Ugovori o korištenju sredstava
Ministarstva kulture.
Ministarstvo kulture je za
obnovu Crkve sv. Katarine u
Gornjem Mihaljevcu osiguralo
sredstva u iznosu od 70.000,00
kuna, dok su za obnovu Doma
kulture u Gornjem Mihaljevcu
osigurana sredstva u iznosu od
150.000,00 kuna.
RKT župa Gornji Mihaljevec i Općina Gornji Mihaljevec
potpisale su sa Ministarstvom
Ugovor o korištenju sredstava
Ministarstva.

50 mojih godina

Rezanjem torte je pisalo “Josip 50”, gospodin
Josip Jambrović označio je svoj dosadašnji životni
vijek, koji je proslavio uz svoju rodbinu, prijatelje
i uposlenike “PIPO”-a. Nakon rezanja torte, dio je
poklonio u znak ljubavi svojoj dragoj supruzi Jasenki za daljnji sretan i dugovječni brak, a supruga
je uzvratila “simpatičnim poljupcem” u kojem se
osjetila ljubav u braku. Rodbina i ,prijatelji uručili
su prigodne poklone. U kavani “K Jeleni” druženje se održalo do ranih jutarnjih sati.

ANICA U MIROVINI
Početkom ove godine naša
draga nastavnica likovnog
odgoja Ana Puklavec-Fučko,
prigodom odlaska u mirovinu
oprostila se od svog kolektiva
u OŠ “Gor. Mihaljevec” u
kojem je radila niz godina, kojom je prilikom počastila svoje
djelatnike škole. Ravnateljica
Karmen Sklepić i učenici su
joj prigodom odlaska u mirovinu uručili prigodne poklone.

OBNOVA OD POŽARA

Usred požara kod Marijana
Kolman iz Vugrišinca 17,
gdje su uništeni gospodarski objekti i dio stambenog
objekta. Općina Gor. Mihaljevec pokrenula je akciju prikupljanja sredstava
za pomoć preko Mjesnih
odbora. Sa prikupljenim
sredstvima obnovljen je
dio objekata.
Na slici: obnovljeni objekti.

- 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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LUCIJA PETKOVIĆ

NAŠI ŠPORTAŠI - ATLETIČARI

Najmlađa atletičarska nada našeg kraja je Lucija
Petković iz Prhovca, koja se atletikom bavi tek godinu i pol dana, ali je u tom kratkom vremenu već
postigla zapažene rezultate. Dokazala je da se upornošću i voljom i u kratkom vremenu mogu postići
zavidni rezultati.
Kako si ušla u svijet sporta i kojom sportskom
disciplinom se baviš?
Sve je krenulo još u osnovnoj školi kada me je
tadašnji profesor tjelesnog, Igor Jaušovec potaknuo
da se intenzivnije
počnem baviti
sportom. Tako
sam počela s karateom koji sam
trenirala u Karate
klubu Štrigova..
U sedmom razredu počela sam
polaziti školsku
grupu iz atletike
i profesor Igor
Jaušovec mi je
predložio da se
time
počnem
ozbiljnije baviti.
Svidjelo mi se i
prebacila sam se u Atletski klub Nedelišće. Trkačica
sam na kratke staze, 100 i 60 metara.
Koji su ti najdraži sportski uspjesi od dosad
postignutih?
Zasigurno 10. mjesto na 60 metara na državnoj
razini. Pretrčala sam tih 60 metara za 8:36 sekundi.
Imam i najbolji rezultat u svojem klubu, isto tako na
60 metara.
Kako izgleda tvoj trening?
Četiri puta tjedno imam trening, koji obično traje
dva sata. Dva puta tjedno na rasporedu imam i teretanu. Program treninga se mijenja, ali se uglavnom sve
svodi na zagrijavanje, vježbanje tehnike, te na neke
individualne vježbe prilagođene samo meni. Ovisno
o rezultatima i natjecanjima se rade konkretne individualne vježbe za poboljšanje moje fizičke spreme.
Trenutno intenzivno radim na tehnici (dizanje koljena
i duži koraci) kako bih bila spremna za nadolazeću
sezonu. Cilj mi je poboljšati vrijeme sa 8:36 sekundi
na 8:00 sekundi na stazi od 60 metara.
Kako usklađuješ školu, slobodno vrijeme i ostale
stvari sa svojim sportskim obavezama?
Ove školske godine sam upisala prvi razred
srednje Građevinske škole. Krenula sam maminim
i tatinim stopama i zasad sam zadovoljna i školom
i svojim školskim uspjehom. Mislim da sve ovisi o
dobroj organizaciji vremena. Mnoge moje kolegice
iz kluba su odustale od treninga zbog srednje škole,
ali meni to nikad nije bilo prenaporno. Atletika mi je
oduvijek bila želja.
Kako to da si se odlučila baš za atletiku, a ne
neki drugi sport, pošto si već i prije postizala uspjehe
u karateu?
Atletika mi je odmalena bila zanimljiva. Uvijek
sam pratila i još pratim atletska natjecanja na televiziji
i znala sam da je to ono što želim, ali sam odugovlačila s odlukom o bavljenju time sve do pred godinu i
pol. Treninzi su u usporedbi s karateom dosta naporniji, ali mi je atletika ipak zanimljivija. Nije mi žao za
vrijeme provedeno na treningu, to mi odgovara puno
više nego sjediti u zadimljenom kafiću. Nikad nisam
gledala na bavljenje sportom kao nešto zbog čega se
odričem ostalih stvari, već me jednostavno veseli.
Kakvi su ti planovi za budućnost?
Mislim nastaviti školovanje, ali i dalje se baviti
sportom. Za sljedeću sezonu cilj mi je ući među prvih
pet u državi.
Želiš li još nešto dodati za kraj?
Samo bih još zahvalila svojim trenerima: Siniši
iz karate kluba, učitelju Igoru i sadašnjem treneru
Jagecu na podršci i radu uloženom u mene.
Lea Kovačić
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GORAN OREŠKI

1. Kada si se počeo baviti sportom?
Sport me zanima još od malena, a u atletskom
klubu treniram od 6. razreda osnovne škole, kada
me moj prijatelj – atletičar Bojan nagovorio da se
učlanim u „Atletski klub Nedelišće“ u kojemu sam
i danas.
2. Znači, od samog početka treniraš bacanje
kugle?
Da, s kuglom sam započeo i nisam se razočarao, mada, moram priznati, nedostajao mi je pravi
trener za bacače, kojeg sam dobio tek kasnije. Bio
je to Aleksandar Puklavec. On mi je zaista puno
pomogao.
3. Unatoč tome što nisi imao pravog „bacačkog“ trenera postižeš sjajne rezultate. Možeš
nabrojati barem neke? One najdraže?
Hm..pa, možda međimurski rekord (14,93
m). Ne znam, ne sjećam se više. Ima ih dosta.
50-ak medalja, diplome, najbolji sportaš Općine Nedelišće i svojeg kluba 2006., kandidat za
najboljeg sportaša Međimurja, i tako.. Svi su mi
podjednako dragi.
4. Koliko treninga imaš tjedno?
Pet je treninga tjedno i teretana, no obzirom
da sam preko tjedna u Zagrebu, imam samostalne
treninge na Mladosti.

5. Na Mladosti? Znači poznaš Ivanu Brkljačić i ostale naše sportske „face“?
Pa je, znam ih viđati, a s nekima se i znam.
Super su to ljudi, jednostavni i simpatični.
6. Paziš na prehranu?
Pazim, možda ne onoliko koliko bi trebao, ali
nastojim jesti unijeti u svoj organizam što više proteina i vitamina – što je jako bitno za bacanje kugle.
7. Kako usklađuješ sve to sa faksom? Na
FER-u si, nije to baš lako.
Za sad ide dobro, 4. sam godina i nemam
problema. Ujutro su predavanja, popodne trening.
Ma, sve je to izvedivo, ako dobro organiziraš vrijeme. Naravno da i vikendom izlazim i zabavljam
se. Iako je dosta odricanja bilo i još bude, ali svega
toga sam bio svjestan od početka, tako da ne žalim
ni za čim.
8. A budućnost?
Ne razmišljam još previše o tome (mada bih
već trebao početi), ali zasigurno nešto vezano uz
fakultet. Od atletike se u Hrvatskoj ne može živjeti. Nije da mislim potpuno odustati od svega, ali ne
mislim više biti toliko aktivan. Ja sam, moglo bi se
reći, poluprofesionalan kuglaš i teško da bih si s
time mogao osigurati život.
9. I za kraj?
A što da velim?! Zahvaljujem svojoj obitelji na
bezrezervnoj podršci od samih početaka. A ostalima preporučujem da se, barem amaterski, bave
nekim sportom, jer je korisno za sve sfere ljudskog
života. Slobodnog vremena se uvijek nađe za sve,
ništa nije nemoguće, ako se to stvarno hoće!
Narcisa Sklepić

MATIJA GOLUB
Matija Golub iz Gornje Dubrave mladi je
atletičar sa zavidnim rezultatima iza sebe. Iako iza
sebe ima kratku atletsku karijeru, tek dvije godine,
može se ponositi svojim sportskim uspjesima, o
čemu svjedoče i brojne medalje, priznanja i pohvale
iz svijeta sporta.
Kako si se uopće počeo baviti sportom i zbog
čega si se odlučio za atletiku?
Sport volim od malena. Za osnovnu školu sam
sudjelovao na natjecanjima iz nogometa i atletike. U
sedmom i osmom razredu osnovne škole sam trenirao
za školsku grupu iz atletike pod vodstvom profesora
Jaušovca, a na treninge je dolazio i profesor Jagec
iz Atletskog kluba Nedelišće. To je još uvijek sve
bilo neformalno, ali prepoznali su potencijal u meni
i krajem osmog razreda sam se priključio Atletskom
klubu Nedelišće, u kojem i danas treniram pod vodstvom trenera Jageca i Aleksandra Puklavca..
Kojom disciplinom se baviš?
Okušao sam se u svim atletskim disciplinama,
ali najbolje rezultate postižem na srednje staze, znači
800 metara i 1000 metara.
Kako usklađuješ sve svoje ostale obaveze sa
sportskim obavezama?
Sada polazim drugi razred srednje škole i zasad
mi uspijeva sve uspješno uskladiti. Možda bih mogao malo poraditi na školskom uspjehu, ali mislim
da mi sport nije prepreka. Četiri puta tjedno imam
treninge koji traju po dva sata. Dva puta tjedno idem
obavezno, a ostalo ovisi o školskim obavezama.
Treninzi uglavnom traju po dva sata i sastoje se od
zagrijavanja, istezanja, trčanja i teretane dva puta
tjedno. Osim za klub, nastupam i za svoju školu.
Sport zahtijeva neka odricanja, na primjer treba paziti na piće, prehranu, mada ja baš i ne pazim nešto
posebno, ali ako uživaš u tome onda si se spreman
odreći nekih stvari i potruditi se da bi postigao
dobre rezultate..
Na koje od postignutih rezultata si najviše
ponosan?
Pa ima ih nekoliko. Osvojio sam prvo mjesto na
natjecanju u Murskom Središću u skoku u vis, zatim
na državnom prvenstvu sam osvojio 2. mjesto i upao
na kvalifikacije za državnu reprezentaciju. Uspio
sam se plasirati i na prvenstvo između Slovenije,
Mađarske i Hrvatske te na natjecanju u Mađarskoj
osvojio 2. mjesto s vremenom 2:38:81. sudjelovao
sam na Dječjim europskim atletskim igrama u Češkoj, koje su trajale tri dana i osvojio 2. mjesto na
1500 metara. Ukupno imam 6 bronci, 7 srebrnih
medalja i 9 zlatnih. Bio sam posvuda na različitim
natjecanjima, po cijeloj Hrvatskoj, dobrom djelu
Slovenije, u Mađarskoj i Češkoj. Volim atletiku jer
mi je to ujedno i prilika za putovanja, a i stekao sam
mnogo prijatelja trenirajući. Zvali su me u Atletski
klub Čakovec, ali sam ostao u svom klubu baš zbog
društva. Razmislio bih eventualno o premještaju u
Atletski klub Varaždin.
Kakvi su tvoji planovi i očekivanja vezani uz
tvoju sportsku karijeru?
Očekujem da ću upasti u juniorsku reprezentaciju Hrvatske. Prošle godine bio sam četvrti na 800
metara, a samo prvo dvoje upadaju u sastav reprezentacije, ali očekujem da ću u sljedećoj sezoni još
poboljšati svoj rezultat.
Lea Kovačić

KALENDAR MANIFESTACIJA
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Tehnički pregled
traktora
Stanica za tehnički pregled vozila „Panex“ Čakovec
obavljat će tehnički pregled
traktora i njihovih priključnih
vozila i to prema slijedećem
rasporedu:
Štrigova
17., 18. i 19. travnja
2007. godine,
Macinec
20. travnja 2007. godine,

Radovi na groblju u Gornjem Mihaljevcu
Krajem mjeseca veljače i početkom ožujka ove godine komunalni
radnik - grobar izgradio je stazu na groblju u Gornjem Mihaljevcu na
polju 5 uz živicu. Vrijednost radova iznosi cca 6.000,00 kuna. Dužina
staze je 78 metara, dok je njezina širina 1 metar. Staza je izgrađena na
način da su postavljene kulir ploče.
U tijeku je nabava materijala za izgradnju staze na polju broj 1 također uz samu živicu. Radove će izvoditi komunalni radnik - grobar.
Nabavljena je žičana ograda koja će se postaviti u dijelu groblja koje
spaja polje broj 4 i 5. Ograda će se postaviti krajem ožujka ove godine.
Pri kraju je izrada idejnog projekta proširenja groblja na polju broj
6 na kojem će biti „zeleni grobovi“ i grobna mjesta za ukop urni. Izrada
projekta iznosi 3.965,00 kuna.
Konrad Brezarić

Sanacija mostova u Vukanovcu i Vugrišincu

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za slivno područje
„Međimurje“ Čakovec izvršile su
tijekom veljače i ožujka o. g. sanaciju mostova u naselju Vukanovec

(Zanjkova graba kod Škvorc Dražena kbr. 49) i u naselju Vugrišinec
(Rakov most), dok je u tijeku sanacija mosta u Vugrišincu kod Košak
Augustina kbr. 43.

Gornji Mihaljevec
24. i 25. travnja
2007. godine,
Lopatinec
02. svibnja 2007. godine.

Postavljen policijski
sandučić
Policijska uprava Međimurska
postavila je sandučić na zidu kod
ureda Općine Gornji Mihaljevec.
Svi građani, ukoliko imaju saznanja, pitanja, prijedloge, prigovore, molbe ili probleme iz djelokruga
rada policije, mogu o istome ostaviti poruku u navedenom sandučiću
Policijske uprave Međimurske.

POTPISIVANA JE
PETICIJA
Pokrenuta inicijativa za potpisivanje peticije “Nisam zadovoljan/a
uslugama sadašnjeg liječnika u
ambulanti u Gornjem Mihaljevcu, te zahtijevam da se promijeni
liječnik”. Jedan od inicijatora za
potpisivanje peticije je gosp. Ciglar Marijan iz G. Mihaljevca.

KALENDAR MANIFESTACIJA I PRIREDBI NA PODRUČJU OPĆINE
GORNJI MIHALJEVEC U 2007. GODINI
DATUM
7. travanj 2007.
29. travanj 2007.
29. travanj 2007.
1. svibanj 2007.
6. svibanj 2007.
13. svibanj 2007.
početak lipnja
10. lipanj 2007.
17. lipanj 2007.
17. lipanj 2007.
22. lipanj 2007.
22. lipanj 2007.
23. lipanj 2007.
24. lipanj 2007.
24. lipanj 2007.
24. lipanj 2007.
30. lipanj 2007.
kraj lipnja ili početak srpnja
1. srpanj 2007.
8. srpanj 2007.
8. srpanj 2007.
15. srpanj 2007.
28. srpanj 2007.
29. srpanj 2007.
4. kolovoz 2007.
11. kolovoz 2007.
20. kolovoz 2007.
2. rujan 2007.
25. studeni 2007.
25. studeni 2007.
kraj prosinca
uoči Božića
26. prosinac 2007.
28. prosinac 2007.

NAZIV
Vuzmenka u Gornjem Mihaljevcu (kraj igrališta NK Jedinstvo)
Proštenje u Preseki
Proslava DVD-a Preseka
Druženje povodom 1. svibnja
Firma u G. Mihaljevcu
Prva pričest u G. Mihaljevcu
Obilježavanje Dana škole OŠ Gornji Mihaljevec
Proštenje u Martinuševcu
Proštenje u Badličanu
Općinsko vatrogasno natjecanje
Dani lipe 2007. - otvorenje manifestacije
Dani lipe 2007. - predstavljanje knjige Zinke Čižmešije, gost teta Liza
Dani lipe 2007. - izložba
Proštenje u G. Dubravi
Dani lipe 2007. - šahovski turnir sa ekipom Lendave
Dani lipe 2007. - seoske igre
Županijsko vatrogasno natjecanje
Dječji nogometni turnir
Kup općine u nogometu
Proštenje u Dragoslavec Bregu
Obilježavanje 80. godišnjice DVD-a Gornji Mihaljevec
Proštenje u Križopotju
Festival obitelji i malonogometni turnir za žene
Proštenje u Preseki
Proslava DVD-a Martinuševec
Veliki malonometni turnir i zabava
Proštenje u G. Mihaljevcu
Proštenje u Vukanovcu
Proštenje u G. Mihaljevcu
Kartaški turnir u Badličanu
Priredba OŠ Gornji Mihaljevec
Humanitarni koncert “Naši za naše”
Kartaški turnir
Novogodišnji malonogometni turnir

MJESTO ODR.
Gornji Mihaljevec
Preseka
Preseka
Preseka
Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec
G. Mihaljevec
Martinuševec
Badličan
Gornja Dubrava
Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec
Gornja Dubrava
Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec

ORGANIZATOR
NK Jedinstvo G. Mihaljevec
RKT Župa G. Mihaljevec
DVD Preseka
DVD Preseka
RKT Župa G. Mihaljevec
RKT Župa G. Mihaljevec
OŠ Gornji Mihaljevec
RKT Župa G. Mihaljevec
RKT Župa G. Mihaljevec
DVD G. Dubrava
Općina G. Mihaljevec, KUU Lipa, OŠ G. Mihaljevec
KUU Lipa G. Mihaljevec
KUU Lipa G. Mihaljevec
RKT Župa G. Mihaljevec DVD Gornja Dubrava
Šahovski klub Gornji Mihaljevec
Općina Gornji Mihaljevec

Dragoslavec Selo
Badličan
Dragoslavec Breg
Gornji Mihaljevec
Križopotje
Dragoslavec Breg
Preseka
Martinuševec
Dragoslavec Selo
Gornji Mihaljevec
Vukanovec
G. Mihaljevec
Badličan
Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec
Gornji Mihaljevec

VMO Dragoslavec Selo
NK Bratstvo Preseka
RKT Župa G. Mihaljevec
DVD G. Mihaljevec
RKT Župa G. Mihaljevec
USR “Sport za sve” D. Breg
RKT Župa G. Mihaljevec
DVD Martinuševec
VMO Dragoslavec Selo
RKT Župa G. Mihaljevec
RKT Župa G. Mihaljevec i VMO Vukanovec
RKT Župa G. Mihaljevec
NK Bratstvo Preseka
OŠ Gornji Mihaljevec
Općina Gornji Mihaljevec
NK Jedinstvo G. Mihaljevec
NK Jedinstvo G. Mihaljevec
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ŠPORT - KRIŽALJKA
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NK “JEDINSTVO” GORNJI MIHALJEVEC
Nakon završetka jesenskog dijela natjecanja lopta je mirovala tek na kratko. Tijekom božićnih i novogodišnjih praznika održan je malonogometni dvoranski turnir. Nastupilo je dvanaest
ekipa veterana i seniora te tri ekipe pionira. Ekipe veterana i seniora bile su: “Drukeri”, “Geo
Gauss”, “Star 45”, “Biškupečka”, “Bogdanovec”, “Bunker”, “Dubrava”, “Dragoslavec
Selo”, “Gradwest”, “Križopotje”, “Limarija Kovač” i “Vukanovec”, dok su “Bad Boys”,
“Dream Team” i “Vatreni”, bile ekipe pionira.
Prvo mjesto osvojila je ekipa “Vukanovec”, drugo “Gradwest”, a treće “Dubrava”. Kod
pionirskih ekipa prvo mjesto osvojila je ekipa “Dream Team”, drugo mjesto “Vatreni” i treća
je bila ekipa “Bad Boys”.
Nastavak nogometne sezone započinje 01. travnja gostovanjem kod “Plavih” iz Prekope.
Slijedi domaćinstvo i vječiti derbi “Bratstva” i “Jedinstva”, a evo i rasporeda odigravanja
seniorskih utakmica; sezona 2006/2007. (proljeće):

Raspored odigravanja seniorskih utakmica, sezona 2006/2007. (proljeće):

IZGRADNJA TRIM STAZE

NK “Plavi” Prekopa
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Donji Koncovčak”
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
slobodno
NK “Mali Mihaljevec”
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Drava” Kuršanec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Trnovec” Trnovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec

-

NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Bratstvo” Preseka
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Pobjeda” Gornji Hrašća
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Hajduk” Brezje
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Bratstvo” Jurovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Žiškovec” Žiškovec

Raspored odigravanja pionirskih* utakmica, sezona 2006/2007. (proljeće):
25. ožujka 2007.
01. travnja 2007.
08. travnja 2007.
15. travnja 2007.
22. travnja 2007.
29. travnja 2007.
06. svibnja 2007.
13. svibnja 2007.
20. svibnja 2007.

NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Centrometal” Macinec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Pušćin”
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Jedinstvo” Novo Selo na Dravi
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Pobjeda” Gornji Hrašća

-

NK “Sloboda” Mihovljan
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Međimurec” Dunjkovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Omladinac” Mačkovec
NK “Omladinac” Novo Selo Rok
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec
NK “Dinamo” Žiškovec
NK “Jedinstvo” Gornji Mihaljevec

* sve utakmice pionirskog uzrasta igraju se nedjeljom u 1000 sati

NAŠI NADIMCI

S obzirom da je završeno trasiranje i projektiranje trim staze (“STAZE ZDRAVLJA”)
u Gornjem Mihaljevcu, pozvani su vlasnici
šume kroz koju prolazi staza da daju svoju suglasnost, kako bi korisnici staze, a i oni sami,
mogli trčati kroz njihovu šumu. Kako prolazak
staze ne ugrožava postojeće vlasništvo niti
postojeće stanje šume, već se samo traži prolazak kroz šumu, jer šetači, rekreativci i berači
gljiva ionako sada prolaze kroz šumu i nikoga
ne ugrožavaju, vjerovalo se da neće biti problema oko tražene suglasnosti. Međutim gosp.
Antun Kovač i gosp. Resman Milan, obojica iz
Čakovca, iz samo njima poznatih razloga, nisu
dali suglasnost za prolazak trim staze po njihovoj šumi, pa će se morati izvršiti novo trasiranje, te se očekuje da “STAZA ZDRAVLJA”
bude otvorena u mjesecu svibnju.
F. Kovačić

01. travnja 2007.
08. travnja 2007.
15. travnja 2007.
22. travnja 2007.
29. travnja 2007.
06. svibnja 2007.
13. svibnja 2007.
20. svibnja 2007.
27. svibnja 2007.
03. lipnja 2007.
10. lipnja 2007.

Rješenje u idućem broju MIHALOVČANA

TRAVANJ 2007.
Na temelju članka 3. Uredbe o postupku
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
(„Narodne novine“ broj 14/02 i 122/05), objavljujemo

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
ev. br. 1/07
1. Naručitelj: Općina Gornji Mihaljevec
Adresa: Gornji Mihaljevec 74, 40 306 Macinec. Tel./faks. 040/899-117. MB naručitelja:
1283138
2. Predmet nabave: tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine
Gornji Mihaljevec.
3. Natječajna dokumentacija može se podići u uredu Općine Gornji Mihaljevec, Gornji
Mihaljevec 74, 40 306 Macinec.
4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj
omotnici na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40 306 Macinec
s naznakom: „Ponuda za tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta“. Rok za dostavu ponuda
je 20. 04. 2007. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave.
5. Postupak nabave se provodi bez javnog
otvaranja ponuda.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
GORNJI MIHALJEVEC

OPĆINSKE ODLUKE

MIHALOVČAN 21

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
Sukladno novom Zakonu o ugostiteljskoj
djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06.),
Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na svojoj
14. sjednici održanoj 14. 03. 2007. godine
usvojilo je Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti u
Općini Gornji Mihaljevec.

Ugostiteljski objekti posluju u radnom
vremenu koje počinje i završava kako
slijedi:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine HOTELI i KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan,
2. Ugostiteljski objekti iz skupine RESTORANI i BAROVI mogu raditi u vremenu od
7,00 do 24,00 sata, a petkom, subotom i dan
uoči blagdana u vremenu od 7,00 do 02,00
sata narednog dana,
3. Ugostiteljski objekti iz skupine RESTORANI koji su kategorizirani kao: pizzeria,
bistro, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica,
slastičarna i objekt brze prehrane, mogu raditi
u vremenu od 7,00 do 22,00 sata, a petkom,
subotom i dan uoči blagdana u vremenu od 7,00
do 23,00 sata,
4. Ugostiteljski objekti iz skupine BAROVI

Na temelju članka 13. Pravilnika o pozivanju,
mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 25/06.)
i članka 31. Statuta Općine Gornji Mihaljevec
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj
16/05.), te na prijedlog pročelnika Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec, načelnik
Općine Gornji Mihaljevec je dana 23. 05. 2006.
godine donio

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/
04.), te članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite
i spašavanja („Narodne novine“ broj 25/06.) i
članka 31. Statuta Općine Gornji Mihaljevec
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj
16/05.), načelnik Općine Gornji Mihaljevec je
dana 23. 05. 2006. godine donio

ODLUKU
o imenovanju Zapovjedništva civilne
zaštite Općine Gornji Mihaljevec

ODLUKU
o imenovanju Zapovjedništva zaštite i
spašavanja Općine Gornji Mihaljevec

Članak 1.
U Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Gornji Mihaljevec imenuju se:
1. Franjo Kovačić, načelnik, zapovjednik
2. Željko Dvanajščak, član Općinskog
poglavarstva Gornji Mihaljevec, zamjenik zapovjednika
3. Zdravko Šafarić, predsjednik DVD-a Gornji Mihaljevec, član
4. Vjenceslav Golub, predsjednik DVD-a
Gornja Dubrava, član
5. Danijel Novak, zapovjednik DVD-a Martinuševec, član
6. Josip Petković, predsjednik DVD-a Preseka, član
7. Vilim Novak, član Vijeća mjesnog odbora
Gornji Mihaljevec, član
Članak 2.
Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Gornji
Mihaljevec poziva se i aktivira za zapovijedanje
aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
veće nesreće na području Općine Gornji Mihaljevec.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Općinskom listu
„Mihalovčan“.
NAČELNIK OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Klasa: 810-01/06-01/5
Ur.br.: 2109/21-01-06-3
Gornji Mihaljevec, 23. 05. 2006. g.
F. Kovačić

Članak 1.
Franjo Kovačić, načelnik, po dužnosti je
zapovjednik Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Općine Gornji Mihaljevec.
Članak 2.
U Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Gornji Mihaljevec imenuju se:
1. Boris Resman, zamjenik načelnika, zamjenik zapovjednika
2. Vladimir Marciuš, djelatnik Odjela za zaštitu i spašavanje u Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Čakovec, član
3. Milan Vuk, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Gornji Mihaljevec, član
4. Nenad Posel, djelatnik Policijske uprave
Međimurske, član
5. Mihaela Oreški – Zadravec dr. med.,
djelatnik Doma zdravlja Čakovec, član
6. Damir Polanec, dr. vet. med., voditelj
Veterinarske ambulante u Gornjem Mihaljevcu,
član
7. Silvana Cerovec, djelatnik Općine Gornji
Mihaljevec, član
8. Vladimir Novak, djelatnik Općine Gornji
Mihaljevec, član
9. Josip Šafarić, djelatnik Općine Gornji
Mihaljevec, član
10. Zdravko Šafarić, predsjednik DVD-a
Gornji Mihaljevec, član
11. Vjenceslav Golub, predsjednik DVD-a
Gornja Dubrava, član

koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi od 21.00 do 6.00 sati,
5. Ugostiteljski objekti iz skupine RESTORANI i BAROVI koji se nalaze izvan
naseljenih područja naselja mogu raditi od 0.00
do 24.00 sata.
Radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava
i sličnih događanja), za skupinu RESTORANI
i BAROVI, Općinsko poglavarstvo Općine
Gornji Mihaljevec može, na zahtjev ugostitelja, za svaki pojedini slučaj rješenjem odrediti
drugačije radno vrijeme od radnog vremena
propisanog u Odluci.
Općinsko poglavarstvo Općine Gornji Mihaljevec može, po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine BAROVI
koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, kao i oni koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, rješenjem najduže za 2
sata odrediti raniji završetak radnog vremena
od radnog vremena propisanog u Odluci.
Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na ulazu u ugostiteljski objekt.

12. Josip Petković, predsjednik DVD-a
Preseka, član
13. Branko Jambrović, predsjednik DVD-a
Martinuševec, član
14. Ivan Kovačić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Badličan, član
15. Krešo Zadravec, predsjednik Vijeća
mjesnog odbora Bogdanovec, član
16. Konrad Brezarić, predsjednik Vijeća
mjesnog odbora Dragoslavec Breg, član
17. Robert Kos, predsjednik Vijeća mjesnog
odbora Dragoslavec Selo, član
18. Franjo Golub, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Gornja Dubrava, član
19. Dušan Posel, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Gornji Mihaljevec, član
20. Dalibor Kovačić, predsjednik Vijeća
mjesnog odbora Martinuševec, član
21. Željko Panić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Preseka, član
22. Darko Horvat, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Prhovec, član
23. Mario Zadravec, predsjednik Vijeća
mjesnog odbora Tupkovec, član
24. Branko Jurković, predsjednik Vijeća
mjesnog odbora Vugrišinec, član
25. Mladen Borko, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Vukanovec, član.
Članak 3.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine
Gornji Mihaljevec upravlja i usklađuje aktivnosti općinskih operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području Općine
u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće
nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Općinskom listu
„Mihalovčan“.
NAČELNIK OPĆINE G. MIHALJEVEC
Klasa: 810-01/06-01/5
Ur.br.: 2109/21-01-06-2
Gornji Mihaljevec, 23. 05. 2006. g.
NAČELNIK OPĆINE: Franjo Kovačić
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LICE ČOVJEČANSTVA

TRAVANJ 2007.

TRAVANJ 2007.

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

40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10

MIHALOVČAN 23

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

TRAVANJ 2007.
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KAKO SU NASTALI SPOMENICI OD
SRUŠENE LIPE U GOR. MIHALEVCU?!

Višestoljetna lipa u Gornjem Mihaljevcu dugo je služila za
vješanje oglasa, lijepoj hladovini za parkiranje i odmor. Stariji mještani kažu da je bila i mjesto za sastanke mladih. Od 1966. godine,
kad sam došla raditi u školu, svako je proljeće napajala mirisom
čitavu okolicu i stalno bila ista, iako ju kod korijena nagrizao zub
vremena.
Nažalost u prosincu 1993. uslijed nevremena srušila se. Prizor
je bio stravičan. Grane su bile po cesti, po parkiranom automobili
kod zgrade.
Iduće jutro nazvala sam uredništvo lista «Međimurje», čiji
reporter je snimio prizor. Također je snimio reporter «Večernjeg lista». Mještani okolnih kuća su sa motornim pilama počeli rezati drvo
koje će upotrijebiti za ogrjev, a ja sam ih zamolila da deblo ostave,
jer je lipa mekano drvo za obradu, a nema kalorija za grijanje.
Nazvala sam izvornog kipara iz Lepoglave, Dragutina Jamnića
koji je došao, i sa ravnateljem škole Borisom Tomašićem smo
dogovorili da oformimo likovnu radionicu gdje će se obrađivati
deblo u skulpturu.
Početkom ožujka okupila sam nadarene učenike likovne kulture i izvorni kipar Dragutin Jamnić pokazao je učenicima kako se
radi sa alatom i kako se obrađuje drvo.
Prethodno sam sa svojim osmim razredom otišla u Ivanec
pogledati izložbu dotičnog kipara Jamnića koja nas je oduševila.
Radionica je trajala tri – četiri vikenda i pred Uskrs je skulptura Krista bez desne ruke bila gotova. Bio je sličan Kristu iz mjesta
Farkašića, pa su ga prozvali Krist iz Farkašića.
Tijelo Krista prilagođeno je ostatku debla i stoga nema desnu
ruku. Bio je bijele boje, a ispod srca sa ranom tamnije boje. Htjela
bih napomenuti da je rad u radionici prikazan i na Televiziji Zagreb
i sniman je za list «Međimurje» i za potrebe škole. U radionici je
radilo oko petnaest do dvadeset učenika, jedan dio je radio glinom a
drugi obrađivao skulpturu. Nakon završenog rada u radionici, skulptura je smještena u hodniku škole. Skulpturu je trebalo zaštiti prije
iznošenja na mjesto gdje će stajati i ja sam predlagala da je zaštitimo
pleksi glasom. U međuvremenu ja sam zbog liječenja neko vrijeme
bila odsutna, kad je Rudolf Grula, tada predsjednik mjesnog odbora
kip smjestio na betonirano postolje i križ gdje je kasnije stavljena
posveta na kojoj piše da su spomenik izradili pučani mjesta Gornji
Mihaljevec.
Po mom povratku s liječenja iz Varaždinskih Toplica, s nastavnicom i kiparicom Jelenom Valkaj izradile smo suvenire, glavu
Krista i Krist na križu – minijaturni, koji su bili izloženi i podijeljeni
na prvoj proslavi Dana lipe u G. Mihaljevcu 4. 06. 1994., koji su
organizirani zajedno sa školom i općinom Štrigova. U programu su
učestvovali limena glazba, školski pjevački zbor, tamburaški sastav
škole, a spomenik je posvetio vlč. Vugrinčić. Priređen je svečani
ručak za uzvanike Županije i Općine, te Osnovne škole Središće
ob Dravi, prijateljske škole G. Mihaljevec – Macinec. Svečanijem
ugođaju doprinio je svojim nastupom gospodin Armando Puklavec,
tada student opere i glume na Sveučilištu u Beču, pod klavirskom
pratnjom prof. Nenada Novaka.
Suveniri koji su izrađeni povodom prvih Dana lipe vrlo su
se dojmili tadašnjeg župana gosp. Marijana Ramušćaka, pa ih je
imao izložene u svojoj kancelariji u Čakovcu. Gospodin Ramuščak
svesrdno je podržavao ovu manifestaciju. Tom prigodom gospođa
Valkaj i gospodin Jamnić izložili su svoje radove u Vijećnici
Društvenog doma.
1995. godine oformilo se Kulturno umjetničko društvo «Lipa»
koje sam vodila kao predsjednica, uz pomoć Odbora KUD-a.
Društvo je imalo sekcije – mlađu plesnu, stariju plesnu i dramsku.
Sa mlađom plesnom grupom nastupili smo na predsmotri dramskih
KUD-ova koja se održavala u Društvenom domu. U organizaciji ove
manifestacije sudjelovala su djeca i nekolicina njihovih roditelja.

1997. godine prigodom dolaska Svetog oca Pape Ivana Pavla
II. ponovo sam organizirala radionicu sa gospodinom Jamnićem u
želji da preostali komad drveta «naše» lipe ne propadne i da on njega
načinimo još jednu sakralnu (svetu) skulpturu. Tako je izrađena još
jedna skulptura u drvetu koja prikazuje raspetog Krista, kapu Svetog
oca i plodove jeseni. Kako se u to vrijeme pripremao sajam zdrave
hrane u Gornjem Mihaljevcu, ta se skulptura iskoristila za tu manifestaciju, ali bez ikakve podloge i prebrzo.
U okviru likovne grupe smo održavali skulpturu i obojili neke
njegove dijelove koje smo željeli istaknuti. Nažalost, kako nije bio
pravilno zaštićen, drvo je pri betonu trunulo i prije dvije godine
skulptura se srušila i zasad o tome nitko ne vodi brigu.
I jedna i druga skulptura poslužila je za preseljeni Sajam ekologije i zdrave hrane u Čakovec koji se održava na međunarodnom
nivou. Od toga nažalost Gornji Mihaljevec nema ništa, osim skulpture Krista bez ruke, koji krasi predio pred crkvom gdje se nalazila
višestoljetna lipa i za održavanje tradicionalnih dana lipe koje su
često iskorištene za profitabilne svrhe.
Anica Puklavec - Fučko

Poznaje ga

Šeću dva policajca gradom, kad jedan spazi ogledalo na cesti. Podigne ga i usklikne:
- Bože moj dragi, pa ovoga čovjeka poznajem!
Njegov kolega mu uzme ogledalo iz ruke,
zagleda se u njega malo dulje, pa kaže:
- Nikakvo čudo da ga poznaješ! Pa to
sam ja!

Prva plaća

- Što se tiče plaće, mladiću, ona će u početku biti mala, ali će kasnije narasti.
- Onda bolje da dođem kasnije!
F. Kovačić

Podaci o broju rođenih i
umrlih u 2006. g.
Službeni podaci Ureda državne
uprave Međimurske županije.

Naziv naselja

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

Br.
rođenih

2
2
3
3
1
1
2
1
15

Br.
umrlih

1
1
2
1
4
2
3
3
1
2
5
25

PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Ivan Kovačić
Krešo Zadravec
Konrad Brezarić
Robert Kos
Franjo Golub
Krešo 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

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

PAMETNE MISLI
„Nije potrebno pojesti cijeloga vola kako bi se
utvrdilo koliko je žilav!“
Samuel Johnson
„U Boga se vjeruje. Sve ostalo je rezultat podataka.“
„Najveći dio onoga što znamo je samo mali dio
onoga što ne znamo.“
Temisli
„Ranije je čovjek bio gospodar svoga znanja,
danas je znanje njegov gospodar.“ J. Steinbeck
Pripremio: F. Kovačić
Na temelju članka 3. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti („Narodne novine“ broj 14/02 i 122/05), objavljujemo

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA Ev. br. 2/07
1. Naručitelj: Općina Gornji Mihaljevec
Adresa: Gor. Mihaljevec 74, 40 306 Macinec.
Tel./faks 040/899-117. MB naručitelja: 1283138.
2. Predmet nabave: navoz šljunka na nerazvrstane ceste na području Općine Gornji Mihaljevec.
3. Natječajna dokumentacija može se podići u
uredu Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40 306 Macinec.
4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji
Mihaljevec 74, 40306 Macinec s naznakom: „Ponuda za navoz šljunka na nerazvrstane ceste“.
Rok za dostavu ponuda je 20. 04. 2007. godine do
14.00 sati bez obzira na način dostave.
5. Postupak nabave se provodi bez javnog
otvaranja ponuda.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO G. MIHALJEVEC
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