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Uvodna riječ načelnika
ste toliko godina strpljivo čekali
na to i koristim ovu priliku da Vam
zahvalim na strpljenju.

Poštovane Tuhljanke i Tuhljani!
U ovom, osmom po redu izdanju
Tuheljskog lista, nastojali smo
pobrojiti najvažnije aktivnosti,
projekte i događanja koja su se
dogodila u proteklih godinu dana.
Događaja i projekata bilo je puno
i o svemu tome nastojat ćemo Vas
objektivno informirati u ovom broju Tuheljskog lista.
Za proteklu godinu s ponosom
mogu reći da je za našu Općinu
bila vrlo uspješna. Kad razmišljam o svemu što smo napravili,
tri su stvari koje su vrlo značajne
i na simboličan način će ocrtavati
povijest, sadašnjost i budućnost
našeg Tuhlja.
Završili smo I. etapu proširenja Novog groblja, ishodovali uporabnu
dozvolu i u prodaju pustili izgrađena grobna mjesta. To je investicija
koja nam je bila prijeko potrebna
jer je, nažalost, i to sastavni dio
života.
U protekloj godini započela je i
izgradnja dječjeg vrtića, a ta nas
aktivnost posebno veseli i ponosan
sam na nju. Moj tim i ja uspješno
smo odradili sve potrebno da bi
moglo do toga uopće doći. No, sve
je to manje važno, najvažnije je to
da će naše male Tuhljanke i Tuhljani napokon dobiti svoj prostor
i jednake mogućnosti odrastanja
kakve imaju djeca širom Lijepe
naše. Ključnu ulogu u tome imati
Vi, drage Tuhljanke i Tuhljani, koji

Dakle, jedan kapitalni projekt upravo provodimo, a istovremeno
pripremamo i projektno-tehničku
dokumentaciju kako bismo nakon
završetka gradnje dječjeg vrtića
započeli s novim kapitalnim projektom - uređenjem Trga u centru
Tuhlja. Uređenjem Trga naš Tuhelj
će dobiti jedan urbani prostor na
kojem će posebno mjesto imati kip
Majke Božje za kojeg su svi Tuhljani
posebno emocionalno vezani.
Iako smo ostvarili neke državne
potpore, i dalje ne mogu biti zadovoljan načinom na koji nas
ministarstva i državne institucije
prate u našim nastojanjima da
poboljšamo komunalnu infrastrukturu i uvjete života naših mještana.
Kao i do sada, svaka neostvarena
potpora mom timu i meni dodatna
je motivacija za ustrajan i transparentan rad u cilju napretka i boljitka naše sredine te bolji i ugodniji
život za sve naše mještane.
Poštovane sumještanke i sumještani, zahvaljujem svima Vama
koji aktivno sudjelujete u društveno-političkom životu naše zajednice.
Posebno hvala svim našim udrugama na doprinosu u promicanju
imena i ugleda naše Općine.
Na kraju, uz obilje obiteljske i
svake druge sreće, želim Vam čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i
uspješnu 2020. godinu.
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BOŽICNA
PORUKA
TUHELJSKOG ŽUPNIKA
Autor: vlč. Dragutin Šengula
Draga braćo i sestre u Kristu!
Dragi župljani tuheljske nam župe!
Rodio se Bog i čovjek usred štalice, došao je u
tišini betlehemske noći bez pompe i blještavila, nije želio biti prvi nego posljednji, u svemu
jednak običnom čovjeku osim u grijehu.

samo potreban nego i obvezatan u našem životu. Koliko god Ga mi odbacivali, On će uvijek
biti tu, kraj nas i čekati da Ga zazovemo u pozitivnom smislu.

Približava nam se još jedan predivan blagdan
rođenja Gospodnjega. Vjerujem da s radošću
očekujete taj dan i pripremate se materijalno i
duhovno za dolazak Sina Božjega među nas ljude u ovoj 2019. godini. Bog nam dolazi u susret
i očekuje da Mu se javimo i čujemo Njegov glas
koji nam zbori – „Čovječe, želim ti svu sreću da
uspiješ konačno više vremena posvetiti ljubavi
prema Mom nebeskom Bogu Ocu i ljubavi prema svome bližnjemu koji je tu, pored tebe...“

Draga braćo i sestre, nemojmo biti licemjeri pa
Boga zazivati samo kad Ga nešto trebamo, nego
Mu znajmo i zahvaliti i u molitvi biti povezani s
Njime.

Svjesni smo da nam taj Božji glas i božanski
govor često ide na živce. Smatramo da nam taj
Bog ne treba i da je suvišan u našem životu.
Ali onda dođe trenutak kad Mu se obratimo
i zamolimo Ga nešto. Tada tek postanemo
svjesni da nam je On ipak potreban. Čak ne

Samo tako ćemo Božić dočekati iskrena, a ne
dvolična srca. Okrenimo novu, bolju stranicu
svoga kratkog ovozemaljskog života i prihvatimo ponudu novorođenog Spasitelja koji nas želi
otkupiti i pomoći nam u našim životnim lutanjima.
U tom duhu povezivanja nas običnih ljudi s
Božjim Sinom koji dolazi zbog nas na ovu našu
jadnu napaćenu zemljicu, svima Vama i Vašima
čestitam radost Božića i želim sve najbolje u
novoj 2020. godini!
Vaš župnik

Autor fotografije: Davor Žažar
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ˇ
ZAPOCELA
IZGRADNJA
ˇ
´ U TUHLJU!
DJECJEG
VRTICA
Nakon što smo u prosincu 2018. godine s
Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali ugovor
za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, ove
godine počela je njegova izgradnja.
Odmah početkom godine krenuli smo u
postupak javne nabave za odabir izvođača
radova. Postupak javne nabave provodili
smo tri puta, a sve u cilju odabira najboljeg i
najpovoljnijeg izvođača radova.
Nakon trećeg provedenog natječaja za izvođača radova odabrana je domaća tvrtka
MDK Građevinar d.o.o. iz Dubrovčana, s kojom je 22. kolovoza potpisan Ugovor o izgradnji i opremanju dječjeg vrtića.
Ukupna vrijednost investicije za izgradnju i
opremanje iznosi 7.953.843,19 kuna.
Zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj
unutar mjere 7.4.1. iz Programa ruralnog
razvoja RH, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirat
će projekt s iznosom od 6.607.055,53 kune, a
ostatak iznosa Općina će financirati iz vlastitih prihoda. S obzirom na kretanje cijena u

6

Vizualizacija dječjeg vrtića

"Vrijednost investicije za izgradnju i
opremanje iznosi 7.953.843,19 kuna,
Agencija za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju financirat
će projekt s iznosom od 6.607.055,53
kune, a ostatak iznosa Općina će
financirati iz vlastitih prihoda"

Tuheljski list | Projekti

Početak radova 24. rujna

Ugovor o sufinanciranju izgradnje vrtića
potpisan je u prosincu prošle godine

građevinarstvu, ugovorenom cijenom
od 7.953.843,19, koja je za 1.346.788
kuna veća od procijenjene, zadovoljni smo. S obzirom da sa sigurnošću
ne možemo planirati termin isplate
predujma od strane Agencije, kao i
mnogobrojne općine i gradovi, osigurali smo novčana sredstva za financiranje projekta do trenutka isplate
putem kredita poslovne banke, kako
bi se investicija završila u previđenom roku iz ugovora.

radova. Ugovoreni rok za završetak je
18 mjeseci, ali radovi će, s obzirom
na dinamiku i terminski plan, biti
završeni najkasnije do 10. mjeseca sljedeće godine. Trenutna faza izgradnje je vrtić pod krovom.
Kako stvari stoje, u listopadu 2020.
godine konačno ćemo moći reći da
naše male Tuhljanke i Tuhljani imaju
iste uvjete odrastanja kao i njihovi
vršnjaci širom Lijepe naše.
Pored cjelokupne općinske administracije koja je projekt pripremila
i prati njegovo provođenje, hvala
i svim Tuhljankama i Tuhljanima,
a posebno mladim obiteljima na
strpljenju koje su iskazali svih ovih
godina koje su bile pune obećanja o
izgradnji dječjeg vrtića.

"U listopadu 2020.
godine konačno
ćemo moći reći da
naše male Tuhljanke
i Tuhljani imaju iste
uvjete odrastanja
kao i njihovi vršnjaci
širom Lijepe naše"

Dana 24. rujna sastankom svih uključenih u izgradnju dječjeg vrtića
krenula je gradnja. Gradnja do sada
napreduje iznad svih očekivanja zahvaljujući kvalitetnom radu izvođača

Potpisivanje ugovora s izvođačem radova
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UREÐENJE TRGA
U CENTRU TUHLJA
Trenutno uspješno provodimo projekt
izgradnje i opremanja dječjeg vrtića,
a sljedeći kapitalni projekt bit će
uređenje središnjeg trga s pratećim
sadržajima u centru Općine Tuhelj. S
tim smo ciljem sklopili Ugovor o sufinanciranju izrade projektno-tehničke
dokumentacije s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske
unije. Jednostavnom nabavom za
izradu projektno-tehničke dokumentacije odabrana je tvrtka KostelGrad-Projekt d.o.o. iz Pregrade.
Uređenje centra Tuhlja važna je stvar
za sve Tuhljane, stoga je projektno
rješenje predstavljeno općinskim
vijećnicima, a u lipnju je održana i
javna tribina za sve mještane, gdje
je projektant na vrlo kvalitetan i
razumljiv način projektno rješenje
predstavio svim nazočnima. Projektna dokumentacija bit će završena u
drugom mjesecu 2020. godine, kad
će biti izdana i građevinska dozvola.
Na taj način steći ćemo uvjete da po
otvaranju natječaja projekt možemo
prijaviti za sufinanciranje na neki od
ESI fondova.
Uređenjem Trga Tuhelj će dobiti
jedan moderni, urbani prostor, a
posebno je važno da će u sklopu tog
projekta biti detaljno restauriran i
uređen kip Majke Božje. Pozivamo sve
one koje interesira kako bi ubuduće
trebao izgledati naš Trg da nam se
obrate u prostorijama Općine, gdje
mogu dobiti na uvid potrebnu dokumentaciju o uređenju Trga. Voljeli
bismo da takvih bude što više, kako
bi se u javnosti izbjegle neke potpu-
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Vizualizacija trga u centru Tuhlja

no neutemeljene i neistinite glasine
kako će uređenjem Trga biti zanemaren kip Majke Božje te da će biti
smješten na neprikladno mjesto. Baš
naprotiv, kip Majke Božje zauzimat će
središnje mjesto na trgu, a restauracija kipa i postolja u izvornom obliku
bit će povjerena eminentnim stručnjacima.

"Posebno je važno
da će u sklopu tog
projekta biti detaljno
restauriran i uređen
kip Majke Božje"

PROŠIRENJE
NOVOG GROBLJA
U ožujku ove godine dobili smo uporabnu dozvolu za proširenje Novog
groblja, 1. etapa. Izgrađeno je 6
jednostrukih grobnica, 15 dvostrukih
grobnica, 8 jednostrukih grobova s
betonskim okvirom, 15 dvostrukih
zemljanih grobova s betonskim okvirima, trg sa spomenikom braniteljima u Domovinskom ratu, dio glavne
aleje i središnje stube.
Prodali smo sve jednostruke i
dvostruke zemljane grobove s betonskim okvirom, što je dokaz da nam je
ta investicija bila nužno potrebna, ali
da moramo početi planirati i izgradnju 2. etape. Na mrtvačnici Novog
groblja ugradili smo razglas s potreb-

nim i primjerenim ozvučenjem.
Na Novom groblju potrebne su stalne
investicije – planiramo urediti ogradu
kod glavnog ulaza, produžiti centralnu stazu skroz do vrha, promijeniti
crijep na krovištu mrtvačnice, asfaltirati parkiralište i izgraditi potporni
zid.
Svi ti planovi iziskuju znatna financijska sredstva, tako da će dinamika izvođenja radova biti odrađena prema
financijskim mogućnostima.

Spomenik hrvatskim braniteljima u
Domovinskom ratu

PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA:
OSTVARENI USPJESI I NEUSPJESI
Kao i svake godine, i ove smo
mnogo rada i energije uložili za
prijave na projekte koji su manje
novčane vrijednosti, ali su svakako
važni za našu zajednicu.
Kao i proteklih godina, negdje smo
bili uspješni, negdje i ne baš, ali
već smo navikli na to da nas se
neopravdano zaobilazi. To nam
daje samo još više snage i uporno
se javljamo na svaki natječaj za
koji zadovoljavamo kriterije, a naš
načelnik istupa u javnosti i preko
tiskovnih medija gdje izražava svoje nezadovoljstvo i neprihvatljivost
takvih postupaka od strane nadležnih ministarstava.
CESTE I JAVNA RASVJETA
Na otvoreni natječaj Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja

prijavili smo dva projekta.
Za uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području
Općine Tuhelj tražili smo iznos od
300.000 kn, a za izgradnju javne
rasvjete u naselju Lenišće traženi
iznos sredstava iznosio je 60.000
kn. Iako su projekti bili realni i zadovoljavali sve uvjete natječaja,
nisu prihvaćeni i sufinancirani iz
razloga koji nama nisu poznati.
Ministarstvu regionalnog razvoja
i fondova Europske unije na Program održivog razvoja lokalne zajednice prijavili smo projekt modernizacije-asfaltiranja nerazvrstane
ceste u naselju Lenišće, odvojak
Krizmanić-Kroflin-Kreševac. Ukupna vrijednost projekta iznosi
543.312,81 kunu, a zatraženi iznos

sredstava iznosio je 380.318,97
kuna. Dodijeljen nam je iznos od
100.000 kuna, zbog čega smo
rekonstruirali samo 300 m predmetne ceste. Istu cestu planiramo prijaviti na natječaj i sljedeće
godine (ostatak dionice koja nije
modernizirana ove godine).

"Na natječaje
Ministarstava prijavili
smo 3 projekta za
sufinanciranje u
iznosu 740.318,97kn.
Dva nisu prihvaćena,
a za treći je odobreno
100.000,00 kn. "
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PROJEKT "UČIMO ZELENO"
Zajedno s našim partnerima, Gradom Klanjcem, Općinama Desinić,
Kraljevec na Sutli, Kumrovec,
Veliko Trgovišće i Zagorska Sela
prijavili smo projekt „Učimo zeleno“. Projekt je uspješno proveden
te smo educirali stanovništvo o
načinu odvojenog prikupljanja
otpada.
NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD
S Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost 20. srpnja
prošle godine sklopili smo ugovor
o nabavi spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada, no, nažalost,
fond ovaj ugovor ni ove godine nije
realizirao. Samim time je naše stanovništvo još uvijek bez spremnika
za odvojeno prikupljanje otpada te
ni na koji način ne možemo utjecati na Fond da realizira ugovor, pa
smo osuđeni na čekanje i nadu da
će državna institucija u dogledno
vrijeme ispuniti svoju ugovornu
obvezu.
PARK U TUHELJSKIM TOPLICAMA
Preko LAG-a Zagorje-Sutla Agenciji
za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, uspješno smo na mjeru 3.1.1.prijavili projekt izgradnje i opremanja parka u
Tuheljskim Toplicama. Park treba

biti izrađen na zemljištu Termi
Tuhelj, koje su nam ga ustupile bez
naknade. To će biti prvi javni prostor na području Tuheljskih Toplica,
koji je za jedno takvo turističko
mjesto itekako potreban. Dana
6. prosinca primili smo odluku
prema kojoj će Agencija financirati izgradnju parka s iznosom od
266.850,00 kn (najviši mogući
intenzitet potpore sukladno natječaju), a Općina će iz svog
proračuna izdvojiti 185.602,37 kn.
PROJEKT "ZAŽELI- ŽENE ZA
ZAGORJE"
Kroz projekt „Zaželi – Žene za Zagorje“ uspješno se provodi pomoć u
kući za starije i nemoćne osobe u
našoj općini.
PROJEKT BESPLATNOG WI-FI-A
Realizirali smo projekt postavljanja
javnih pristupnih točaka za bežični
Internet, pa je tako besplatan WiFi omogućen u Tuhlju u školskoj
dvorani i na školskom športskom
igralištu, na prostoru oko Vatrogasnog doma i zgrade Općine,
potom u Tuheljskim Toplicama na
nogostupu u Gajevoj ulici i u Turističkom uredu. Projekt je u stopostotnom iznosu od 15.000 eura
financiran sredstvima iz pristupnih
fondova Europske unije.

PROSTORNI PLAN
Uspješno smo proveli postupak
III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Tuhelj.
Osnovno polazište za izmjenu i
dopunu plana bio nam je razvoj
konkurentnog i održivog gospodarstva, poboljšanje kvalitete
javnih usluga te uvođenje novih
naprednih tehnologija i očuvanje
i zaštita okoliša. Donošenjem III.
Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Tuhelj proširene
su turističke zone, prošireno je, ali
i smanjeno, građevinsko područje
sukladno opravdanim zahtjevima
vlasnika zemljišta, a najvažnije
je da su pojednostavljeni uvjeti
gradnje u građevinskim područjima i pojednostavljena je gradnja
građevina koje se mogu graditi
izvan građevinskih područja. Ovaj
projekt je financiran iz Europskog
poljoprivrednog fonda: Europa
ulaže u ruralna područja, mjera.
7.1.1.
Kao što se može primijetiti, nismo
propustili nijedan natječaj, sva
naša natječajna dokumentacija
napravljena je sukladno zahtjevima
natječaja, uvijek smo se prijavljivali na vrijeme, štoviše među prvima,
a tako ćemo nastaviti i ubuduće.

"Agencija će financirati
izgradnju parka s iznosom od 266.850,00 kn
(najvišim intenzitetom
potpore sukladno natječaju), a Općina će iz
svog proračuna izdvojiti
185.602,37 kn"
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Vizualizacija parka u
Tuheljskim Toplicama

ŽENE ZA ZAGORJE
Otkako je prošle godine 1. kolovoza
krenuo projekt Žene za Zagorje, čiji
je cilj zaposliti žene koje će pružati pomoć starijem stanovništvu
koje živi samo, i kojem je takva
vrsta pomoći neophodna, naišao
je na izrazito pozitivne reakcije.
Nažalost, nekad su životne okolnosti, bolest ili samoća jače od
životne snage i želje koju svaki od
korisnika ove pomoći ima. U tom
trenutku na scenu stupaju naše
„žene za Zagorje“, Andrijana i Mirjana. Ove smo godine teren obišli s
Andrijanom ne bismo li saznali što
njoj taj posao predstavlja i što korisnici ove mjere smatraju najbitnijim od svega što ona za njih čini.
Iz tog smo se razloga s njom
zaputili put Trstena do gospođe
Antonije (77). U lijepoj, drvenoj
kućici živi ta vedra baka prepuna
životnih priča dostojnih filmskih
scenarija, željna podijeliti ih sa
svakime tko je posjeti. Andrijana je kod gospođe Tončike, kako
je Antonija tražila da je zovemo,
počela dolaziti ove godine početkom svibnja nakon što se Tončika
vratila svojoj kući u Trsteno, u koji
je, nakon udaje, prvi put došla
prije gotovo šezdeset godina iz
Cigrovca nedaleko Pregrade. I dok
je Andrijana Tončiki unosila drva
i usisavala kuću, baka je s nama
podijelila što za nju predstavlja to
što joj Andrijana dolazi u pomoć.
- Meni je Andrijana stvarno postala
kao kći i zahvalna sam joj na svakom koraku koji napravi za mene.
Jutros sam jedva čekala da dođe
kod mene! Kako sam neko vrijeme
bila sama nakon što sam se vratila
kući, neizmjerno me razveselilo
to što je Andrijana počela dolaziti
kod mene. Najviše mi znači to što
mi nabavlja lijekove i namirnice iz
dućana i to što popriča sa mnom.

Samoća je teška. Taj dan kad me
Andrijana posjeti, cijelo popodne
i večer razmišljam o tome o čemu
smo taj dan pričale i što smo sve
radile. Sve i da mi ništa drugo ne
napravi, ti razgovori koje mogu
voditi s njom su za mene nešto
neprocjenjivo. Kći mi živi u Ljubljani, sin u Varaždinu, posjećuju me
zajedno s unucima i praunucima
koliko mogu te su i oni svi puno
mirniji kad znaju da imam nekog
tko me obilazi i tko mi pomaže.
Tončika se jako veselila zajedničkoj
fotografiji nje i Andrijane i spremno
je, baš kao da je navikla na česte
bljeskove fotoaparata, čekala da
je uslikamo. Uz neizmjernu zahvalnost što smo je posjetili i, u
maniri prave, dobre bake kakva
jest, poželjela nam je svu sreću i
ispratila nas.
Putem nazad, Andrijana nam je
rekla da je poanta ove mjere upravo ovo što smo vidjeli kod Tončike
– uljepšati im svakodnevicu,
stvoriti kod njih osjećaj sigurnosti i
pozitivnog iščekivanja da im netko
dolazi u posjet i u pomoć, potak-

nuti ih da se što više kreću i da, na
kraju krajeva, zlatne godine svojih
života provedu u svojim obiteljskim kućama.
– Volim ovaj posao i željela bih i
dalje na ovakav način pomagati
starijima i/ili nemoćnima. – kaže
Andrijana.
Ima još jedna stvar koju Andrijana bez dileme zaključuje - svi
ti „korisnici“ ženama za Zagorje
zapravo uopće nisu samo „korisnici“, „ljudi koje posjećuju“ ili „netko
kome samo treba njihova pomoć“,
a posao koji obavljaju za njih nije
samo posao. Sve su te starije
gospođe i gospoda s vremenom
postali njihovi prijatelji, a posao
se pretvorio u dio svakodnevice
i zadovoljstvo. I baš je zbog toga
ovo projekt za koji se nadamo da
će živjeti i dalje jer je, s obzirom na
sve prikazano, „Žene za Zagorje“
inicijativa koju treba čuvati, očuvati i širiti dalje. Jer svi ljudi, poput
gospođe Antonije iz naše priče,
zaslužuju dostojanstvenu, nasmiješenu i lakšu treću dob.

Gospođa Tončika i Andrijana
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ˇ DOM –
SELJACKI
NEKRETNINA KOJA JE
POTREBNA MJEŠTANIMA
Ovo je tema koja je već duže
vrijeme u fokusu javnosti. Općina
Tuhelj posebno je zainteresirana
da se predmetna nekretnina otkupi od Poljoprivredne zadruge
Tuhelj, uredi i preda mještanima
na korištenje. Mještani Prosenika
izgradili su dom dobrovoljnim radom, financirajući materijal dobrovoljnim prilozima.
Objekt je nedovršen i neuređen
te nije ucrtan u zemljišne knjige.
Kao korisnik nekretnine, odnosno
zemljišta, upisana je PZ Tuhelj.
Nakon više dopisa i traženja od PZ
Tuhelj da se pokuša naći zajedničko rješenje, konačno smo dobili
odgovor. Odgovor je došao u vidu
elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnine koji je dala izvaditi
PZ Tuhelj. Prema tom elaboratu,
procijenjena vrijednost iznosi
62.500 kuna te su nam za taj iznos
nekretninu spremni prodati.
Mi s tim ne možemo biti suglasni iz
sljedećih razloga:
1. Naprijed navedena nekretnina je
u zemljišnim knjigama upisana kao
„Općenarodna imovina“ te je na
njoj kao korisnik upisana PZ Tuhelj.
2. Poljoprivredna zadruga bi najprije morala podnijeti dokumentirani zahtjev Zemljišnoknjižnom
odjelu u Klanjcu da se na istim
nekretninama Zadruge upiše kao
vlasnik temeljem čl. 362 Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim
pravima.
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3. Objekt nije upisan ni ucrtan u
zemljišnim knjigama te je jednim
dijelom sagrađen i na susjednoj parceli koja odgovara k.č.br.
1373/2, K.O. Tuhelj, a koja je u
vlasništvu više fizičkih osoba.

"Nadamo se dogovoru
kako bi zgradu mogli
urediti i predati
mještanima Prosenika"

4. Zbog toga je potrebno
najprije ispitati urbanističke uvjete
koji su neophodan uvjet da bi se
moglo zatražiti cijepanje čestice
1373/2, a nakon toga je potrebno
izraditi geodetski elaborat za cijepanje parcela te upis objekta u
katastarske i gruntovne knjige.

upiše kao vlasnik i da se vlasnici
parcele 1373/2 usuglase s cijepanjem parcele i uspostavom novih
međa, iziskuje znatna novčana
sredstva.
U sklopu građevine je uređena i
mala kapelica koju su zajednički
uredili Župa Tuhelj i vjernici, a koja
nikako ne bi trebala ulaziti u cijenu
prodaje. S obzirom na sve gore
navedeno, moralno i etički bi bilo
da nam PZ Tuhelj omogući vlasništvo nad predmetnom nekretninom za 1 kunu. O svemu smo
pismeno obavijestili PZ Tuhelj i nadamo se dogovoru kako bi zgradu
mogli urediti i konačno je predati
onima kojima pripada – a to su
mještani Prosenika.

5. Da bi se moglo provesti
cijepanje parcela i upis objekta u
zemljišnim knjigama, potrebno je
riješiti imovinsko-pravne odnose
s vlasnicima parcele 1373/2, K.O.
Tuhelj, koji se moraju usuglasiti s
cijepanjem parcele i uspostavom
novim međa.
Sva ta procedura uz ostvarenje
nekih pretpostavki, a to je da se PZ

ˇ ORKESTAR
PUHACKI
"LIPA" TUHELJ
U srpnju ove godine određen broj članova Puhačkog
orkestra „Lipa“ Tuhelj počeo je svirati u orkestru „Lijepa naša“ Kumrovec uz dirigenta Ivana Kšeneka koji
je do nedavno vodio tuheljski orkestar. Razlozi takvog
postupka nama su nepoznati. Mnogi naši mještani
izrazili su svoje nezadovoljstvo takvim postupkom jer
Općina Tuhelj je uvijek u skladu sa svojim mogućnostima podupirala rad orkestra, ponosila se njihovim uspjesima i, kad god je to bilo moguće, odavala priznanja za njihov rad. Svirati u drugom orkestru njihovo je
legitimno pravo i naravno da sam ponosan što naši
Tuhljani sviraju i u drugim orkestrima, ali ne s instrumentima koji su kupljeni novcem Tuhljanki i Tuhljana.
Načelnik Općine Tuhelj je po Statutu Općine dužan
voditi brigu o imovini Općine i to će u svezi s opremom
u Puhačkom orkestru pravnim sredstvima i učiniti.
U javnosti je plasirana priča kako Općina Tuhelj ne
financira s dovoljnim iznosima orkestar kako bi mogao
ostvarivati svoje aktivnosti, stoga vas želim informirati o najvažnijim objektivnim činjenicama po tom
pitanju. Od 2005. godine do 2019. godine Puhački
orkestar „Lipa“ Tuhelj primio je iz Općinske blagajne
711.298,00 kuna. U 2018. godini temeljem Ugovora o
financiranju Puhačkog orkestra „Lipa“ Tuhelj isplaćeno
je 38.500,00 kuna, a slični i manji iznosi isplaćivani
su i u dotadašnjim godinama rada orkestra. U 2019.
godini orkestar je zatražio čak 150.000,00 kuna, a
načelnik Općine Tuhelj, kao odgovorna osoba za
proračun, na taj iznos nije niti će ikad pristati iz
nekoliko razloga:
1. Dodjeljivana financijska sredstva su daleko najveća
od svih udruga u našoj općini i s obzirom na naš proračun najveća od svih drugih orkestara i KUD-ova
susjednih gradova i općina. Inače, za sve tuheljske
udruge iz proračuna Općine isplaćuje se godišnje cca
160.000,00 kn.
2. Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj je na državnim smotrama angažirao 10 do 15 vanjskih suradnika i profesionalnih glazbenika čiji se angažman plaćao znatnim
novčanim iznosima.
3. Dirigent Ivan Kšenek je nesporno izvrstan stručn-

jak u svom poslu, ali mi tu kvalitetu, s obzirom na
njegovu istaknutu cijenu (500 kuna po dolasku u
Tuhelj) teško možemo plaćati. Općina Tuhelj nikada
s dirigentom puhačkog orkestra nije imala sklopljen
ugovor o plaćanju njegovih usluga, kao što to ne čini
ni s jednim voditeljem bilo koje tuheljske udruge.
Voditelji naših udruga ulažu svoje slobodno vrijeme,
trud i energiju te volonterski obnašaju ovu dužnost,
te tako treba i biti u skladu s ciljevima osnivanja
udruga. Puhački orkestar u svojim programima rada
nije iskazivao troškove plaćanja dirigenta, što bi bilo
normalno i time bi se omogućila transparentnost
rada i djelovanja udruge.
4. Moramo uzeti u obzir visinu našeg proračuna i
mnoge druge potrebe, a koje su velike i pokrivaju sve
sfere života naše društvene zajednice i na dobrobit
su svih članova zajednice, od najmlađih do najstarijih.
Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj postizao je zapažene
rezultate na državnoj razini, za što je od strane
Općine Tuhelj i načelnika ove godine iskazano
svečanim prijemom, no pozivu se odazvalo samo
20% članova. Također, načelnik Općine Tuhelj nije
pozivan ni na jedan događaj u organizaciji orkestra, a
isto tako nije pozivan ni na njihove skupštine, nije bio
upoznat s planovima rada i organiziranjem koncerata ili nekih drugih manifestacija, kao i s odlukama
koje su donošene na skupštinama. Isticanje navedenog ponašanja nije odraz moje želje za osobnim
povlašćivanjem, nego nepoštivanje funkcije Načelnika koji predstavlja Općinu Tuhelj i sve njene mještane, ma tko god izvršavao funkciju Načelnika. Također, razočaran sam, kao i brojni naši mještani, što
Puhački orkestar „Lipa“ Tuhelj ove godine nije želio
nastupati na obilježavanju Dana državnosti na našem
mjesnom trgu. Iz kojeg razloga nije nam poznato.
Koristim još jednom ovu priliku da se zahvalim onim
članicama i članovima Puhačkog orkestra „Lipa“
Tuhelj koji su prepoznali opasnost mogućeg prekida
tradicije limene glazbe u Tuhlju i koji su svjesni koliko
je Općina Tuhelj uložila u Puhački orkestar „Lipa“
Tuhelj u posljednjih 15 godina, te nisu željeli na na13

govor dirigenta i vodstva orkestra prijeći u Puhački
orkestar „Lijepa naša“ Kumrovec. Oni su primjer koji
bi trebali slijediti i ostale članice i članovi orkestra.
Orkestru Kumrovec želim puno uspjeha u njihovom
radu, ali za opremu i instrumente neka se pobrinu
sami.

Tradicija limene glazbe u Tuhlju će se nastaviti bez
obzira na postupke pojedinaca i nekih interesnih grupa kojima baš i nije stalo do Tuhlja i poreznih obveznika koji su ih godinama financirali. Politička uvjerenja
se mijenjaju, političke stranke dolaze i odlaze, no
kulturu i umjetnost trebamo čuvati svi, bez obzira na
politička uvjerenja i pripadnost bilo kojoj stranci.
					
Načelnik
Mladen Hercigonja

´
´
RAD OPCINSKOG
VIJECA
U 2019. GODINI
Općinsko vijeće Tuhelj je i u 2019.
godini uspješno radilo. U ovoj godini, do kraja listopada održane su
4 sjednice na kojima je doneseno
28 raznih Odluka, 5 zaključaka,
Poslovnik o radu Općinskog vijeća
i 13 različitih ostalih dokumenata.
Kao najvažniji dokument svakako
treba istaknuti 1. Izmjene i dopune
proračuna. Njima smo u proračun
uvrstili dobivena europska sredstva i time omogućili izgradnju
vrtića. Raduje nas što radovi na
gradnji vrtića odlično napreduju.
Bavili smo se raznim komunalnim
odlukama koje su važne našim
sumještanima. Zakoni koji se
odnose na rad općine često se mijenjaju te se mnoge od donesenih
Odluka usklađuju s izmjenama
zakona.
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Pozivamo sve vas mještane da
se uključite u procese donošenja
odluka u svojoj općini.
Odluke prije nego što budu donesene od strane Općinskog vijeća
objavljuju se na web stranici
www.tuhelj.hr kako bi svatko od
vas mogao podnijeti prijedlog
izmjene i svoje sugestije, te kako
bismo na taj način kreirali što
kvalitetnije odluke za dobrobit svih
nas.
Vijećnica Nikolina Švigir Hohnjec
stavila je svoj mandat u mirovanje,
a kao njena zamjenica u vijeću je
mijenja Željka Kramarić.
Zahvaljujemo se Nikolini na njenom dosadašnjem radu, a Željki
želimo mnogo uspjeha u radu.

"Pozivamo sve vas
mještane da se
uključite u procese
donošenja odluka u
svojoj općini"
Iako smo se na početku rada ovog
saziva Općinskog vijeća mogli
pohvaliti gotovo 100% prisustvovanjem vijećnika sjednicama, u
ovoj godini je prisutnost smanjena
na 80%.
Zahvaljujemo svim vijećnicama i
vijećnicima na njihovom radu u
Općinskom vijeću koji obavljaju
bez ikakve naknade.
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ˇ
´
PRORACUN
OPCINE
TUHELJ I NAJVAŽNIJI
PROJEKTI U 2020. GODINI
Na temelju Zakona o proračunu, načelnik utvrđuje
prijedlog proračuna i projekcije za naredne dvije godine te ga podnosi Općinskom vijeću na donošenje
do 15. studenog, a ono ga donosi do kraja tekuće godine za narednu godinu.
Proračunom Općine Tuhelj za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi i primici od 11.991.391,49
kn, također i rashodi i izdaci u jednakom iznosu
(11.991.391,49 kn), što znači da je proračun uravnotežen, a isto tako možemo reći da je proračun realan i ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan. U ovom
tekstu očekuje vas kratak sažetak najvažnijih stavki
prihoda i rashoda, te informacije o kapitalnim projektima u sljedećoj godini, a detaljnije možete pogledati
u Obrazloženju Proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu – vodič za građane, na
web stranici Općine Tuhelj.
PRIHODI I PRIMICI
Najveći udio izvora financiranja čine planirane pomoći (4.607.175,00 kn) koje se očekuju iz državnog
i županijskog proračuna te na temelju prijenosa
sredstava EU. Od navedenog iznosa 2.710.000,00 kn
jest isplata predujma od strane Agencije za plaćanje
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt izgradnje dječjeg vrtića.
Također, s obzirom da smo primili odluku o sufinanciranju projekta "Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama", planira se primitak od
strane Agencije u iznosu od 270.000,00 kn.
Uspješno smo završili projekt „WiFi4EU“, a trenutno
su u tijeku projekti „Izmjene i dopune prostornog
plana“ i „Izrada projektne dokumentacije za uređenje
centra Tuhlja“ za koje očekujemo da ćemo u sljedećoj
godini prihodovati ukupno 279.725,00 kn.
Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna (682.500,00 kn) planiraju se ostvariti na temelju
prijava na natječaje u idućoj godini, a utrošiti u svrhu
razvoja i izgradnje komunalne infrastrukture (asfalti-

ranje novih cesta, proširenje javne rasvjete i proširenje vodovodne mreže).
U sljedećoj godini na stavci opći prihodi i primici
očekujemo 3.441.850,00 kn koju čine prihodi od
poreza (porez na kuće za odmor, porez na korištenje
javnih površina, porez na promet nekretnina, porez
na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića), prihodi
od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od upravnih pristojbi, prihodi državne uprave i prihodi od
kazni. Među njima, najveći udio čini prihod od poreza
i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih
samostalnih djelatnosti (2.400.000,00 kn).
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (NN 127/17) uveden je fond
fiskalnog izravnanja. Općina Tuhelj do sada nije prihodovala sredstva na osnovi promjene spomenutog
Zakona, no, sukladno Odluci Ministra o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i
županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja
u 2020. godini (koja se inače donosi početkom rujna
tekuće godine za iduću), Općina Tuhelj očekuje prihod od 152.000,00kn. Uslijed promjene spomenutog
Zakona, porezne reforme, odnosno izmjena u sustavu
poreza na dohodak planira se i pomoć iz državnog
proračuna, tzv. „Kompenzacijska mjera“ u iznosu
od 150.000,00 kn. Ova pomoć isplaćuje se u visini
razlike između poreza na dohodak kojeg je jedinica
ostvarila u prethodnoj godini. U ovoj skupini prihoda
nisu planirani prihodi od prireza budući da Općina
Tuhelj za sada još nije uvela prirez.
Treći u nizu su prihodi za posebne namjene
(950.366,49 kn) čije je korištenje i namjena utvrđena
posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada
RH, u što primjerice ulaze prihodi od komunalne
naknade (450.000,00 kn), prihod od boravišne pristojbe, grobljanske naknade (150.000,00 kn), prihod
od komunalnog doprinosa.
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RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci u iznosu od 11.991.391,49 kn raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna na aktivnosti i kapitalne projekte unutar sljedećih programa:
Program obrazovanja je najizdašniji. Planiran je na
iznos od 6.189.500,00 kn s obzirom da će do kraja
godine biti realiziran projekt „Izgradnja i opremanje
dječjeg vrtića u Tuhlju“‘ za kojeg će se u 2020. godini
utrošiti 5.800.000,00 kn. Uz dosadašnje financiranje
nabave pametnih ploča (2), tijekom sljedeće godine
prema Osnovnoj školi Lijepa naša u Tuhlju planirana
je i kapitalna donacija u iznosu od 9.000,00 kn za
nabavu opreme za videokonferenciju.
Komunalni program i infrastruktura po visini troškova drugi je po redu te obuhvaća troškove održavanja
i izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od
2.106.161,49 kn. Po pitanju izgradnje novih cesta i
nogostupa predviđeno je 819.800,00 kn za asfaltiranje u Lipnici Zagorskoj, Lenišću i Tuhlju u dužini od
1,4 km.
U sljedećoj godini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Tuheljskim Toplicama (Bolnička ulica), kako bi se izgradnja realizirala
u narednoj (2021.) godini.
U proračunu za sljedeću godinu simboličnim iznosom
od 10.000,00 kn naznačena je stavka „Izgradnja
nogostupa Tuhelj – Tuheljske Toplice“ iz razloga što
ovako veliki projekt Općina ne može sama financirati, već ga planira prijaviti na neki od natječaja te ako
nam se odobri su/financiranje povećat će se stavka u
rebalansu kada nam to zatreba.
Na početku iduće godine planira se završiti projekt
„Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra
Tuhlja“. Sama realizacija izgradnje spomenutog projekta planirana je prijavom na neki od natječaja koje
očekujemo u idućoj godini.
Izgradnja nove javne rasvjete planirana je u iznosu
od 150.000,00 kn za naselja: Lenišće, Glogovec Zagorski, Črešnjevec i Sveti Križ. Održavanje javne rasvjete planirano je u iznosu 50.000,00 kn, a održavanje
nerazvrstanih cesta sa zimskom službom u iznosu od
200.000,00 kn.
Za uređenje Novog groblja, odnosno za betoniranje
stepenica od završetka asfaltiranog dijela puta do
vrha groblja planirano je 25.000,00 kn, dok se u
narednim godinama planira urediti ulaz cijele parcele. Na groblju u Lenišću planiran je popravak krovišta i fasade planiran u iznosu od 5.000,00 kn.
U sljedećoj godini planirana je izgradnja autobusnog stajališta u iznosu od 25.000,00 kn, a i u dvije
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naredne godine planira se izgradnja po jednog stajališta godišnje.
S obzirom da Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost od 13.12.2018., kada je potpisan ugovor o financiranju nabavke spremnika za odvojeno
odlaganje otpada, do danas nije izvršio ugovornu
obvezu provedbe javne nabave, planiranu stavku od
100.000,00 kn prenijeli smo iz 2019. godine u sljedeću te se nadamo da će Fond ispoštovati ugovor u
što skorije vrijeme kako bi i naši mještani mogli lakše
odvajati otpad sukladno zakonskoj obvezi.
Proširenje vodovodne mreže (koja je općenito u općini pokrivena u visokom postotku) planira se u Pristavi
u iznosu od 25.000,00 kn. Za ovaj projekt očekuje
se i pomoć Krapinsko-zagorske županije. Uređenje
odvodnih jaraka planirano je u iznosu od 80.000,00
kn kroz sve tri godine za čišćenje i produbljivanje istih.
Nakon završetka postupka etažacije zgrade DVD-a
i podjele zemljišta iza nje ove godine, u idućoj se
planira izgradnja nadstrešnice za komunalno vozilo
(50.000,00 kn). Za iduću godinu planira se i saniranje dotrajalih pločica na balkonu zgrade DVD-a.
U programu turizma planirano je 415.000,00 kn za
projekt „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u
Tuheljskim Toplicama“ i 23.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za projekt „Uređenje šetnice
uz potok Horvatska“. U planu je i kupnja i uređenje
Seljačkog doma u Proseniku.
Općina Tuhelj će tijekom sljedeće godine nastaviti sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i prijevoza srednjoškolcima, dodjeljivati novčane pomoći
srednjoškolcima i studentima, dodjeljivati novčane
pomoći roditeljima za novorođenu djecu, isplate
za nagrađene povodom Dana Općine, sufinanciranje
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pravo znati

radnih bilježnica i materijala za osnovnoškolce, sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola, sufinanciranje školske kuhinje, dotacije Crvenom križu
Klanjec i ostale naknade iz proračuna u novcu pod
stavkom troška ostalih naknada građanima i kućanstvima za što će izdvojiti ukupno 595.450,00 kn.
Ukupno 503.500,00 kn predviđeno je za ostale rashode koji obuhvaćaju tekuće donacije prema udrugama, Župi Tuhelj, DVD-u Tuhelj, LAG-u Zagorje-Sutla, TZ Biser Zagorja te Gradskoj knjižnici Klanjec. Od
navedenog iznosa, Općina Tuhelj planira za podršku
institucionalnom, organizacijskom i programskom
razvoju udruga dodijeliti ukupno 163.000,00 kn.
I sljedeće godine u Tuhlju se planira organizirati
predstava Glumačkog festivala u Krapini za što je
predviđeno 16.000,00kn. Župi Tuhelj donirat će se
20.000,00 kn za plaćanje grijanja župne crkve, za
pakete za Caritas i na održavanje sakralnih objekata.
Planirane su i kapitalne donacije Lovačkom društvu „Srndač“ u iznosu od 40.000,00 kn za dovršetak sanacije potpornog zida. Na inicijativu mladih
koji su sudjelovali u grupnim diskusijama prilikom
donošenja Lokalnog programa za mlade, po prvi
puta predviđeno je su/financiranje nabave opreme
za OPG-ove s područja naše općine u iznosu od

50.000,00kn, kako bi se unaprijedio i modernizirao
njihov rad.
Također, i sljedeće godine nastavit će se subvencionirati poljoprivrednici i poduzetnici u planiranom iznosu 95.000,00 kn.
Sastavni dio Prijedloga Proračuna Općine Tuhelj za
2020. godinu su aktivnosti iz Lokalnog programa
za mlade planirane u iznosu od 68.500,00 kn, a
odnose se na: organiziranje edukacija i radionica,
organiziranje koncerta za mlade, provođenje volonterske akcije, organiziranje Večeri mladih glazbenih
talenata, organiziranje projekcije filma na otvorenom
prostoru povodom Dana Općine te izgradnju i opremanje street workout parka.
Prijavama na otvorene natječaje tokom iduće godine
nastojat ćemo ostvariti što više ostalih pomoći iz
državnog i županijskog proračuna kako bismo lakše
izvršili planirane projekte.
S ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata
Općine, Općina Tuhelj je i ove godine, po treći puta
do sada, pokrenula proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna
(rok od mjesec dana) te održala Javnu tribinu na kojoj je predstavljen prijedlog Proračuna.

´
OPCINI
TUHELJ "PETICA" IZ
ˇ
TRANSPARENTNOSTI PRORACUNA
U Zagrebu su 3. srpnja ove
godine predstavljeni godišnji rezultati istraživanja Instituta za
javne financije o transparentnosti
proračuna. Transparentnost lokalnih proračuna za potrebe ovog
istraživanja mjerila se na temelju
pet pravovremeno objavljenih
proračunskih dokumenata: prijedloga proračuna, izglasanog
proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te proračunskog vodiča za
građane. Općina Tuhelj objavila je
pravovremeno svih 5 dokumenata na temelju kojih se izračunava
proračunska transparentnost te je
samim time postigla najviše
moguće ocjene.

Općina Tuhelj, osim pravovremene
objave navedenih dokumenata,
krajem godine organizira i javnu
tribinu za mještane koji se žele
bolje informirati, komentirati
ili predložiti izmjene prijedloga
proračuna za sljedeću godinu.
Također, sve donesene odluke objavljuju se na web stranici Općine
Tuhelj www.tuhelj.hr, a putem
postupka javnog savjetovanja
možete predložiti izmjene prijedloga odluka prije nego što ih donese
Općinsko vijeće. Pozivamo vas da
se uključite u procese donošenja
odluka i informirate se o odlukama
koje donosimo, a za sva pitanja i
probleme rado ćemo vas saslušati
u prostorijama Općine.

Priznanje Općini Tuhelj za
transparentnost općinskog proračuna
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UREÐENJE
PROMETNOG OTOKA U
TUHELJSKIM TOPLICAMA
Ove jeseni uredili smo prometni
otok u Tuheljskim Toplicama na
frekventnoj lokaciji u neposrednoj
blizini Terma Tuhelj. Prometni otok
dizajniran je u duhu suvremene
krajobrazne arhitekture i tzv. New
Perennial Movement-a koju karakteriziraju gusto sađene grupacije
velikog broja trajnica i ukrasnih
trava, a inspiraciju pronalazi u
prirodnim biljnim zajednicama.
Projekt uređenja prometnog otoka
zamišljen je tako da se doživljava uvijek iznova, ovisno iz kojeg
smjera se dolazi i koje je godišnje
doba. Posađeno je 486 komada sadnica nabavljenih iz OPG-a
te 48 komada sadnica grmova i
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pokrivača tla, uključujući zimzelene koje će unijeti boju u zimskim
mjesecima. Uz to, zimi će trajnice
i ukrasne trave ostajati neorezane
budući da mnogobrojne odabrane
vrste imaju impresivnu strukturu
i zanimljive tučke i mahune, te s
mrazom prekrivenim ukrasnim travama daju vizualni interes tijekom
mirnih zimskih mjeseci. Zasađeno
je ukupno 35 vrsti biljaka, od toga
od svake vrste minimalno tri komada. Uređenje je izvedeno ciljano
u jesen - najbolje doba za sadnju biljaka budući da se sadnice
tada bolje ukorjenjuju te spremno
dočekuju proljeće i novi
vegetacijski period.

Projekt uređenja prometnog otoka
izradila je tvrtka Kostalgrad-projekt d.o.o. iz Pregrade, a temeljem
postupka jednostavne nabave za
izvođača radova izabrana je tvrtka
Araucaria d.o.o. iz Zagreba. Investicijom u takvo suvremeno krajobrazno uređenje prometnog otoka
postignuto je dugoročno rješenje
kroz 10 i više godina. Radujemo
se početku proljeća kad će biljke
u novom vegetacijskom periodu
postignuti svoju pravu veličinu.
Prometni otok će se održavati
povremenim plijevljenjem korova i
orezivanjem trajnica i ukrasnih
trava krajem zime ili u rano
proljeće, prije novog vegetacijskog
razdoblja.

i
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KOMUNALNE DJELATNOSTI
Tijekom ove godine na području
općine izvodili su se brojni komunalni radovi. Odmah na početku
godine uređeno je oko 800 m
vodotoka u Svetom Križu te na
taj način pokušavamo doprinijeti
da se smanji broj klizišta na tom
seizmički vrlo aktivnom području.
Klizišta na našim nerazvrstanim
cestama, kao i svake godine, i ove
nam godine zadaju velike probleme, a njihova sanacija stvara
nam znatne financijske izdatke, no
bez obzira na to – sanacija istih je
neodgodiva obveza. Ove godine
uspješno smo sanirali klizište na
nerazvrstanoj cesti Pristava –
odvojak Pleški.
U skladu s našom politikom da na
čitavom prostoru Općine izgradimo javnu rasvjetu, proširili smo
istu u Tuheljskim Toplicama –
Bolnička ulica izradom temelja za
kandelabere te izradom elektro
i gromobranske instalacije pripremili smo proširenje javne rasvjete u Gajevoj ulici ispod dvorca
Mihanović, u Črešnjevcu – Ivanečka i Stubička ulica i u Proseniku –

odvojak Ivanjko i odvojak Glogoški
– Iveković.
Izgradili smo makadamsku cestu –
odvojak Pažin u Tuhlju dužine 150
metara. Uspješno smo asfaltirali
1000 metara nerazvrstanih cesta. Brže i sigurnije prometovanje
osigurano je u naseljima Prosenik – odvojak Balašković i odvojak
Pocedić te odvojak Gorup, Pristava
– odvojak Štih – Podgora i Lenišće
– odvojak Krizmanić-Kroflin (300
m). Svi radovi financirani su
vlastitim sredstvima, a za asfaltiranje nerazvrstane ceste Lenišće
– odvojak Krizmanić-Kroflin ostvarili smo sufinanciranje u iznosu
od 100.000,00 kuna od strane
Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU.
Pored ovih gore nabrojenih, investicijskih i građevinski zahtjevnih
radova tijekom godine održavali
smo nerazvrstane ceste nasipavanjem kamenim materijalom svih
makadamskih cesta na području
naše Općine tri puta tijekom godine, te košenjem bankina i poko-

sa uz nerazvrstane ceste također
tri puta na godinu. Tijekom ove
godine iskopali smo i očistili 12 km
odvodnih jaraka i kanala uz nerazvrstane ceste.
Kroz čitavu godinu veliku smo
pažnju posvetili čišćenju i uređenju
javnih površina i naših groblja.
Zimska služba kvalitetno je organizirana. Tijekom zimske sezone
2018./2019. nije bilo mnogo padalina, snijeg je uspješno očišćen,
prometnice posipavane i, uz manje
propuste, u cjelini možemo biti
zadovoljni kako je naša zimska
služba obavila svoj posao. Spremni
smo i za ovu, nadolazeću zimu.
Svjesni smo svih potreba na održavanju i modernizaciji naše komunalne infrastrukture i činom sve
što je u skladu s našim financijskim
mogućnostima kako bi zadovoljili
sve potrebe naših mještana i poboljšali im kvalitetu svakodnevnog
života i rada.
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MEDVEDOV JAREKSANIRANO ODLAGALIŠTE OTPADA I
OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području
općine Tuhelj dodijeljeno je tvrtki Zelenjak d.o.o.
Miješani komunalni otpad prikupljen s područja naše
općine odvozi se na odlagalište otpada Medvedov
Jarek koje je ove godine sanirano, a u blizini odlagališta u srpnju je otvoreno i reciklažno dvorište.
Medvedov Jarek u Klanjcu je prvo sanirano odlagalište otpada u našoj županiji i jedno od rijetkih koje
posluje po svim standardima Europske unije i po svim
pravilima koja se tiču zbrinjavanja otpada u Republici Hrvatskoj, te ima definiran rok zatvaranja – 2021.
godine, odnosno do otvaranja regionalnog odlagališta Piškornica. Ukupna vrijednost investicije je 9,4
milijuna kuna, od čega su sredstva Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost 6,9 milijuna kuna,
sredstva Zelenjaka 1,6 milijuna kuna, sredstva Krapinsko – zagorske županije 441 tisuću kuna, a sredstva
jedinica lokalne samouprave iznosila su 399 tisuća
kuna. Općina Tuhelj iz svog proračuna izdvojila je
82.369,37 kn.
Vrijednost investicije izgradnje reciklažnog dvorišta
iznosila je 2.043.000 kuna. Od ukupnog iznosa investicije, milijun i 700 tisuća kuna su europska sredstva,
240 tisuća kuna su sredstva Ministarstva regionalnog

razvoja i fondova EU, a 85 tisuća kuna uložio je Grad
Klanjec.
ODVOZ OTPADA U OPĆINI TUHELJ
Komunalne djelatnosti u Općini Tuhelj koje se tiču
prikupljanja komunalnog otpada definirane su Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tuhelj.
Svaki obveznik javne usluge prikupljanja otpada, ima
pravo, ukoliko već nije, u općinskoj zgradi zatražiti
svoju kantu za miješani komunalni otpad i to prema
sljedećoj klasifikaciji: 80 litara – 1-2 člana, 120 litara
– 3-4 člana i 240 litara- 5 i više članova domaćinstva.
Prema ranije spomenutoj odluci najmanja učestalost
odvoza za pravne i fizičke osobe iznosi svakih 14 dana
za miješani komunalni otpad te jednom mjesečno za
korisni otpad (papir, plastika, tetrapak). Za fizičke
osobe jednom godišnje odvozi se i glomazni otpad.
Tijekom godine omogućeno je odlaganje maksimalno
3m3 takvog otpada. Moguće je i odlaganje otpada u
većoj količini od maksimalnih dopuštenih u sklopu
javne usluge, uz dodatnu nadoplatu za plaćanje
troškova sakupljanja i obrada tih količina, sukladno
cjeniku tvrtke Zelenjak.

Popis otpada
koji se odlaže u
reciklažnom
dvorištu
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PRAVILNO ODVAJANJE OTPADA –
IMPERATIV DANAŠNJICE
Apeliramo na sve stanovnike Tuhlja – ne odlažite bilo
kakvu vrstu smeća na bilo koje mjesto koje za to nije
predviđeno jer, osim devastacije okoliša i prirode,
takvi postupci za sobom nose u krajnjoj mjeri i
prekršajne prijave. Ukoliko niste sigurni kamo odložiti
određenu vrstu otpada, pomoću internetske stranice
www.razvrstaj.me/hr možete u bilo kojem trenutku
provjeriti kamo odložiti, primjerice, stari sokovnik,
konzervu tunjevine, poklopac od jogurta ili staklenu
vunu.
U Općini Tuhelj mogućnosti za odvojeno odlaganje
otpada su sljedeće:
1) Odvoz papira, plastike i tetrapaka jednom
mjesečno s kućnog praga od strane tvrtke Zelenjak
Iako je Općina Tuhelj 20. srpnja prošle godine sklopila ugovor s Fondom za zaštitu okoliša ugovor o
nabavci spremnika za posebno odlaganje otpada,
do danas Fond nije realizirao svoju ugovornu obvezu,
odnosno nije proveo postupak javne nabave spremnika do kraja. Iz tog razloga stanovnici Općine Tuhelj
još uvijek u svojim kućanstvima nemaju spremnike
za odvojeno prikupljanje otpada. U istoj su situaciji
i stanovnici u drugim općinama i gradovima koji su
se prijavili na natječaj i ostvarili financiranje nabavke
spremnika od strane Fonda. Nadamo se da će Fond
što brže realizirati navedeno, a do tada zahvaljujemo
svima koji nalaze načine da sortiraju otpad pakirajući
ga u svoje spremnike / vreće.
2) Odlaganje papira, plastike i stakla na zelenom
otoku u Pristavi
Zahvaljujemo svima koji ispravno sortiraju vrste otpada na zelenom otoku. No ujedno apeliramo da
svako odlaganje otpada u krive spremnike, ili odlaganje miješanog komunalnog otpada u spremnike za
posebno odlaganje otpada podliježe prekršajnim
sankcijama, također je to i dodatan trošak za Općinu
Tuhelj (troškovi posebnog odvoza komunalnog otpada u Medvedov Jarek), a to su novci svih nas – za koje
vjerujemo da biste svi vi radije da se utroše u
uređenje naše općine.

orska Sela. Reciklažno dvorište otvoreno je utorkom,
četvrtkom i subotom, a sve detalje možete vidjeti u
uputama na kraju teksta.
PREKRŠAJNE KAZNE
Na web stranici Općine Tuhelj http://tuhelj.hr/informacije/gospodarenje-otpadom/ nalazi se obrazac za
prijavu nepropisno odbačenog otpada prema kojem
svatko može prijaviti komunalnom redaru kršenje
Zakona o zaštiti okoliša, ranije navedene odluke i
Odluke o komunalnom redu.
Novčana kazna ukoliko se otpad ne odlaže u odgovarajući spremnik, odnosno ako se otpad odlaže van
spremnika za prikupljanje otpada na javnim površinama za pravne osobe je 7.000 kn, za obrtnike i osobe
koja obavljaju drugu samostalnu djelatnost 3.000 kn,
a za fizičke osobe 1.000 kn.
Novčana kazna ukoliko se na okućnici, dvorištu ili
zemljištu vidljivom s javne površine skladišti ili odlaže
bilo kakav otpad za pravne osobe je 5.000 kn, za
obrtnike i osobe koja obavljaju drugu samostalnu
djelatnost 2.000 kn, a za fizičke osobe 1.000 kn.
Osim nadzora od strane komunalnog redara, sankciju u obliku ugovorne novčane kazne može naplatiti
tvrtka Zelenjak za ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika, odlaganje otpada u krive
spremnike, uništenje spremnika ili za ne stavljanje
posude na javnu površinu na vrijeme. Iznos ugovorne
kazne je 200,00 kn za svako postupanje protivno
Ugovoru o korištenju javne usluge uvećano za iznos
od 1,00 kn po litri predanog otpada protivno Ugovoru
o korištenju javne usluge.
Također, podsjećamo da bilo kakvo odlaganje otpada
na drugačiji način od navedenog (primjerice spaljivanje otpada) nije dopušteno. Osim negativnog utjecaja na okoliš, na taj način riskirate prijavu policiji,
inspekciji i drugim nadležnim institucijama te novčanu kaznu koja je primjerice za spaljivanje otpada od
strane fizičke osobe od 3.000 do 10.000 kn.
S obzirom da smo svjedoci klimatoloških promjena
uvjetovanih nevjerojatno velikim zagađenjem okoliša,
briga o okolišu i njegovo očuvanje nameću se kao
imperativ prema kojem bismo svi trebali postupati
želimo li sačuvati naš okoliš i planet.

3) Reciklažno dvorište u Medvedovom Jarku
Sortirani otpad od srpnja ove godine, osim stanovnika Općine Tuhelj, na reciklažno dvorište mogu dopremati stanovnici grada Klanjca i općina Desinić,
Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Veliko Trgovišće i Zag21
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SAVJETI VATROGASACA:
ODGOVORNO PONAŠANJE S
ˇ
CILJEM SPRJECAVANJA
POŽARA
S početkom sezone grijanja povećava se broj požara
na stambenim objektima.
▪ Paziti gdje, kada i kako odlažete vrući pepeo sa žarom. Naime, žar iz pepela i do 24 sata nakon odlaganja predstavlja potencijalni izvor zapaljenja
▪ Preporučljivo je vrući žar iz peći ohladiti prije
odlaganja.
Požari dimnjaka vrlo su česti i nastaju uglavnom
zbog neredovitog održavanja, stoga obratite pažnju
na preventivne mjere:
▪ dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim
propisima i tehničkim normama i smije se
upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen
▪ ne smije se rabiti isti dimnjak za ložišta na kruta i
plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta
jedne vrste goriva (npr. plin) naknadno smiju priključivati ložišta na kruta goriva
▪ treba skloniti sav zapaljivi materijal u neposrednoj
blizini dimnjaka
▪ potrebno je redovito čišćenje dimnjaka od strane
ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja obavlja dimnjačarske poslove na temelju ugovora o koncesiji, a
za područje općine Tuhelj to je „Dimnjačar“ uslužni
obrt, vl. Ivica i Marko Pogačić, Kraljevec na Sutli:
098 1745 276
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PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA, SPRIJEČITE POŽARE!
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu uređeno je
održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje, koja se zemljišta smatraju poljoprivrednima,
ovlasti jedinica lokalne samouprave u provođenju
odredbi Zakona i dr.
Za područje općine Tuhelj Općinsko vijeće nadležno je za donošenje agrotehničkih mjera – mjera u
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju te za propisivanje mjera za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, stoga je početkom
srpnja donesena Odluka o agrotehničkim mjerama
i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu.

ŠTO NAPRAVITI KADA
PRIMIJETITE POŽAR?
1. Odmah nazovite vatrogasce
na broj 193 ili Centar 112
2. Počnite razgovor govoreći
polako i razgovijetno,
navodeći što se dogodilo
3. Navedite točnu
adresu mjesta požara

Prekršajne odredbe iz spomenute Odluke određene
su sukladno Prekršajnom zakonu.
Skrećemo pažnju na članke 19., 20. i 21. u kojima su
propisane posebne mjere od zaštite požara, dok su
u člancima 27., 28. i 29. propisane prekršajne
odredbe.
Nadalje, navodimo neke od bitnih stavki iz Odluke:
Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni su:
▪ održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te
poljske i šumske putove,
▪ uklanjati bolesne suhe biljke kao i biljne ostatke
nakon provedenih agrotehničkih mjera najkasnije do
1. lipnja tekuće godine,
▪ uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl.
u roku od 15 dana,
▪ uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno
suhim biljem i biljnim otpadom.
U cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih
štetnika, prilikom uništavanja spaljivanjem korova
i biljnog otpada, vlasnici odnosno posjednici dužni
su:
▪ pravovremeno obavijestiti Dobrovoljno vatrogasno
društvo Tuhelj o mjestu i vremenu spaljivanja,
▪ spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta
i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na
susjednim parcelama,
▪ spaljivanje obaviti na udaljenosti većoj od 100
metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u
kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi
materijal te 30 m od stambenih objekata i prometnica (osim zemljanih putova),
▪ tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova
i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog
gorivog materijala,
▪ spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre
do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju
imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje
požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
▪ nakon sagorijevanja korova i biljnog otpada osobe
su dužne pregledati mjesto loženja te ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Zabranjeno je spaljivanje žetvenih ostataka, korova
i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama i
ostalom otvorenom prostoru:
▪ u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine
(pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru
dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne
postrojbe te organiziranje vatrogasnog dežurstva.)
▪ za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00
do 05,00 sati),
▪ za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih
kultura,
▪ na trasama elektroenergetskih vodova.
Podsjećamo da se sve navedene odredbe odnose na
spaljivanje korova i biljnog otpada, ne i na spaljivanje drugih vrsta otpada koje je zabranjeno i podliježe
novčanim sankcijama. Nadzor nad provedbom ove
Odluke vrši komunalni redar.
U slučaju nepridržavanja odredbi iz posljednja 2
odlomka, predviđene su novčane kazne: 5.000 kn
za pravnu osobu, 2.000 kn za fizičku osobu obrtnika
i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te
1.000 kn za fizičku osobu.
Za vrijeme požarne sezone na snazi je potpuna
zabrana loženja vatre na otvorenome prostoru. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do
150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana
kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove
požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će
se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do
15.000,00 kn. Nepromišljenim spaljivanjem može se
počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života
i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za
koje se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je
djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do
pet godina, ovisno o posljedicama.
Podsjećamo da se u Hrvatskoj svakoga dana dogodi
tridesetak požara, a neoprezno spaljivanje nanosi
dugoročnu ekološku štetu tlu i okolišu.
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ˇ
TURISTICKA
ZAJEDNICA
BISER ZAGORJA
Autorica teksta: Direktorica Turističkog ureda Tatjana Petranović Capar
Turistička zajednica, sad već
poznata pod imenom, Biser Zagorja nastavila je svoj rad u 2019.
godini kroz suradnju s lokalnim
stanovništvom, stanovnicima područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća, subjektima i udrugama te
drugima koji djeluju na ovom širem
području.
Uz redovne godišnje obaveze
oko donošenja programa i plana
rada te izvještavanje o istome,
Turistička zajednica Biser Zagorja
realizirala je I. fazu projekta turističke signalizacije kroz obilježavanje područja svog djelovanja
uz sve glavne prometne pravce
na glavnim prometnicama triju
središta i postavljanje signalizacije za turističke objekte / privatne
iznajmljivače ovog područja. Druga faza koja je krenula obuhvaća

dodatno i ostale subjekte koji su
smješteni na rubnim dijelovima
turističkih središta.
Do kraja godine biti će završeni i
postavljeni turistički informativni
panoi u Klanjcu i Velikom Trgovišću
a dogodine će se isti postaviti i na
području općine Tuhelj. Ukupna
vrijednost projekta je 77.500 kn,
a prijavom na natječaj Hrvatske
turističke zajednice dodijeljena su
nam novčana sredstva u iznosu od
17.000,00 kn.

U ožujku ove godine organizirali
smo u suradnji s Turističkom zajednicom Po plavem trnaci edukaciju za iznajmljivače privatnog
smještaja u Dvorcu Mihanović koja
je naišla na veliki odaziv.
Sredinom godine pokrenuta je i
nova internet stranica
www.biserzagorja.hr koja se
stalno dopunjuje i ažurira a u izradi
je i novi propagandni materijal s
turističkom kartom cjelokupnog
područja.

Tijekom ove godine uključili smo
se i u projekt Putovima Lijepe naše
koji uključuje obilježavanje 10
točaka iz života Antuna Mihanovića
i obitelji Erdody, od kojih će se tijekom ove godine i dvije obilježiti
- pored Dvorca Mihanović u Tuheljskim Toplicama i na Trgu Antuna
Mihanovića u Klanjcu.

U ovoj godini, imali smo čast da je
na našem području u sklopu Terma
Tuhelj d.o.o. u Tuheljskim Toplicama otvoren i prvi kamp s 5*****
na ovom području – kamp Vita
koje omogućuje boravak na ukupno 56 parcela s kompletno novo
uređenom pratećom infrastrukturom. Na području TZ Biser Zagorja

Edukacija za iznajmljivače privatnog smještaja
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Dodjela nagrade Eden

u Tuheljskim Toplicama i Svetom
Križu, otvoreni su u županiji i prvi
kapaciteti – tipa robinzonski turizam, gdje su vlasnici uspjeli kategorizirati autohtone klijeti za smještaj gostiju. Sam broj objekata
u ovom trenutku na cjelokupnom
području s 14 novoregistriranih u
ovoj godini, popeo se na ukupno
44 objekta što je već lijepi broj privatnih domaćinstava uključenih u
turizam.
Tijekom cijele 2019. godine Turistička zajednica Biser Zagorja
aktivno se uključila u organizaciju
i potporu više manifestacija od
kojih ističemo već tradicionalno
poznatu Tuheljsku noć, Zahvalu
jeseni i Sajmeni dan, a kao važna događanja s naglaskom na
tradiciju su i Ivanjski dani, Uskršnja
kubura, Zlatna lipa Tuhlja i Božićni
koncert u Tuhlju. Popratili smo i niz
manjih događanja od značaja za
lokalne zajednice – Dječji folklorni
susreti u Velikom Trgovišću, smotru Društva Naša djeca Hrvatske
u Tuhlju, Svjetski kup u streljaštvu
koji se održao u Velikom Trgovišću,
nogometni turnir u Klanjcu, Zelenu
noć Zagorca u Velikom Trgovišću,
Art & wine u Termama Tuhelj te Ina
rally, a sudjelovali smo i u organizaciji uprizorenja živih jaslica u
Velikom Trgovišću te obilježavanju
Adventa u sve tri jedinice lokalne samouprave. U 2019. godini

pokrenute su i manifestacije koje
objedinjavaju sva tri područja
– kulturno događanje posvećeno piscu hrvatske himne Antunu
Mihanoviću te trail utrka i vožnja
starodobnih i povijesnih vozila pod
imenom Biser Zagorja s kojima
nastavljamo i dalje.
Osim prijave na natječaj Hrvatske
turističke zajednice, prijavili smo
manifestacije i na Javni poziv
za kandidiranje manifestacija i
događanja za dodjelu potpora iz
programa „Profesionalno upravljanje događanjima u 2019. godini''
od strane Turističke zajednice KZŽ
i ostvarili sljedeća financiranja:
Tuheljska noć – 15.000,00 kn,
Ivanjski dani – 4.000,00 kn i Zahvale jeseni – 12.000,00 kn.
Od strane Krapinsko – zagorske
županije na Javni poziv za predlaganje projekata za Program
javnih potreba u kulturi KZŽ za
2019. godinu ostvarili smo financiranje sljedećih manifestacija:
Dani Mihanovića – 5.000,00 kn i
Putovima Lijepe naše – 9.000,00
kn.
Za kraj godine primili smo važno
priznanje. Iloku je u 12. studenoga
održana završnica izbora najbolje
turističke wellness destinacije u Hrvatskoj (EDEN), a općine
Stubičke Toplice i Krapinske
Toplice te Općina Tuhelj / Tuhel-

Turistička signalizacija

jske Toplice ove su godine ušle u
uži izbor finalista na temu zdravstvenog i wellness turizma, za što
su primile priznanja izvrsnosti. U
konkurenciji za ovogodišnju glavnu
nagradu bile su i Daruvarske
Toplice te Sveti Martin na Muri,
kojemu je pripala pobjeda.

"Općina Tuhelj je ušla
u uži izbor finalista
na temu zdrastvenog
i wellness turizma"
Kao središnje mjesto okupljanja
turističkih informacija i sadržaja,
koordinacije građana i udruga i
lokalne uprave, pozivamo i nadalje
sve zainteresirane da nam se jave
kako bismo ovo područje učinili
prepoznatljivim i poželjnim te u
pravom smislu riječi – Biserom
Zagorja, čarobna priča u malom…
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SUBVENCIONIRANJE
PODUZETNIKA U 2019. GODINI
Općina Tuhelj je u 2019. godini
subvencionirala Obrt za usluge
Wood & metal work i Obrt za prijevoz ZO-IN. Sukladno Programu
poticanja poduzetništva Općine
Tuhelj za 2019. godinu, svaki poduzetnik primio je subvenciju u
iznosu od 7.000,00 kn.
Obrt za usluge Wood & metal work
vlasnika Siniše Švigira na adresi

Glogovec Zagorski 38 pretežito se
bavi izradom sječiva. Osnovan je
26. studenog 2018. godine. Dodijeljenim financijskim sredstvima
Općina je sufinancirala kupnju
CNC stroja.

nja ove godine, a primarna djelatnost je cestovni prijevoz robe.
Subvencijskim sredstvima sufinancirana je nabava kompjuterske
opreme te paletnog viličara s pripadajućom opremom.

Obrt za prijevoz ZO-IN sa sjedištem Čestitamo Siniši i Zoranu na otna adresi Sveti Križ 85 vlasnika
varanju obrta i želimo im puno
Zorana Tkalčića osnovan je 1. srp- poslovnog uspjeha!

USPJESI TERMA TUHELJ
Terme Tuhelj ove su godine proširile svoje kapacitete i sadržaje.
Tako je u srpnju otvoren kamp
Vita***** , prvi kamp s pet zvjezdica u kontinentalnoj Hrvatskoj koji
je nedugo nakon otvaranja izabran
kao jedan od najkvalitetnijih malih
hrvatskih kampova koje već devetu
godinu za redom okuplja projekt
kvalitete OK Mini Camps. Također,
na Vodenom planetu Terma Tuhelj
nabavljeni su tobogani i nadopunjeni dodatni sadržaji za zabavu, a
terasa dvorca Mihanović dobila je
novo ruho.
Osim navedenih novosti, tijekom
ove godine Terme Tuhelj primile su
nekoliko značajnih nagrada u znak
potvrde kvalitete poslovanja:
▪ Najbolji wellness hotel - nagrada za 1. mjesto u kategoriji wellness hotela u Hrvatskoj - Hotel
Well**** Terme Tuhelj - 23. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku
▪ ESPA inovativna nagrada – Certifikat - posebna nagrada stručnog
žiri za inovativni Spa hotel
▪ Eden inovacijska nagrada 2019.,
Piatra Neamt – Rumunjska. Terme
Tuhelj osvojile su nagradu u kategoriji „Najbolje prakse u kreiranju
ponude za treću dob (silver generation)“
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▪ u organizaciji udruge Hrvatska
poslovna tajnica održana je 24.
dodjela godišnje nagrade EA ZA
2019. za najbolje hrvatske tajnice
i tajnike na kojoj je Tanja Kos iz
Terma Tuhelj proglašena najboljom
tajnicom.
Tradicionalna Tuheljska noć prepoznatljiv je brend koji se gradi već
više od 30 godina i nudi bogat kulturno-zabavni program kojeg upotpunjuje nastup poznatih glazbenih
izvođača, mažoretkinja, puhačkog
orkestra, kuburaša, razne animacije za djecu, bogata ugostiteljska
ponuda, tradicionalni malonogometni turnir, a u ponoć spektakularni tradicionalni vatromet.
Ove godine događanje je prošireno

na trajanje tijekom dvije noći. U
petak 27. srpnja atmosferu su podigle Navihanke, a u subotu glavni
izvođač bio je Mladen Grdović.
Naša Turistička zajednica već
tradicionalno sufinancira ovaj projekt. Tako je ove godine Turistička
zajednica Biser Zagorja financirala vatromet, rasvjetu i tehniku,
barmene, DJ-a i druge dodatne
sadržaje u vrijednosti 48.000 kn,
a od navedenog iznosa 15.000 kn
osigurano je prijavom na natječaj
Turističke zajednice KZŽ.
Čestitamo na postignutim uspjesima, a vodstvu i djelatnicima Terma
Tuhelj želimo da i nadalje ostvaruju odlične poslovne rezultate!

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
ZAGORJE - SUTLA
Autorica teksta: Tajana Broz, voditeljica LAG-a

Lokalna akcijska grupa (LAG) Zagorje - Sutla nastala
je 15. 7. 2015. spajanjem dva postojeća LAG-a - LAG
Zagorje i LAG Sutla te obuhvaća gradove Pregradu,
Klanjec, Zabok te općine Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić,
Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela.
LAG je lokalno partnerstvo koja povezuje lokalne
dionike iz sva tri sektora - javnog, civilnog i gospodarskog, a s ciljem donošenja i provođenja lokalne
razvojne strategije, djelovanja u skladu s načelima
LEADER programa i CLLD smjernicama za integrirani
lokalni razvoj u ruralnom području jedinica lokalne
samouprave koje su članice LAG-a.
LEADER pristup je metoda ruralnog razvoja koji se
primjenjuje u svim zemljama članicama EU i na taj
način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u
ruralnim područjima. LEADER potiče ruralna područja na održivi razvoj svojih zajednica uz povećanje
konkurentnosti poslovnog sektora, poticanje sudjelovanja građana u donošenju lokalnih političkih odluka,
zaštitu prirodne i kulturne baštine te razvoj društvenih sadržaja u ruralnim zajednicama.
CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj vođen od strane zajednice) je mehanizam
za uključivanje lokalnih razvojnih dionika i partnera,
uključujući predstavnike civilnog društva, lokalne
gospodarske dionike te predstavnike javnog sektora,
u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja
pomaže njihovom području u budućem održivom razvoju. CLLD se provodi putem integriranih i višesektorskih strategija lokalnog razvoja, dizajniranih na
način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale te
uključuju inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom
kontekstu, umrežavanje i suradnju.
Da bi LAG bio odabran za Mjeru 19. LEADER- CLLD
Programa ruralnog razvoja, mora udovoljiti sljedećim
uvjetima:
▪ biti registriran i djelovati kao udruga te imati usklađen statut s odredbama Zakona o udrugama;
▪ obuhvaćati ruralno područje s više od 10.000, a
manje od 150.000 stanovnika jednog ili više naselja

unutar najmanje pet jedinica lokalne samouprave.
Naselja, tj. jedinice lokalne samouprave u sastavu
LAG-a moraju biti međusobno izravno povezani bilo
kopnom, morem ili vodom;
▪ u Upravnom odboru LAG-a LAG-a moraju
sudjelovati:
▫ predstavnici gospodarskog i civilnog sektora s
najmanje 50% zastupljenosti
▫ predstavnici javnog sektora s najviše 49% zastupljenosti
▫ žene s najmanje 30% zastupljenosti
▪ pravne i fizičke osobe koje su članovi Upravnog
odbora LAG-a moraju biti registrirani ili imati podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG;
▪ imati izrađenu Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014. – 2020. i usvojenu od strane nadležnog
tijela LAG-a, sukladno statutu LAG-a.
Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla odabrana je
provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), Podmjere 19.3.
»Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR
2014. – 2020«. Ukupan iznos odobrene potpore za iz
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za
LAG Zagorje - Sutla iznosi 8.943.096,33 kuna. Od navedenog iznosa sa 6.813.787,68 kuna će se financirati
projekti na području LAG-a, 340.689,38 kuna je na
raspolaganju za projekte suradnje i 1.788.619,27 kuna
za tekući rad LAG-a i animaciju lokalnog stanovništva. Projekti koje LAG financira biraju se temeljem LAG
natječaja na koje se mogu prijaviti prihvatljivi korisnici (ovisno o natječaju), a odluku o odabiru projekata
sukladno kriterijima odabira definiranim u Lokalnoj
razvojnoj strategiji donosi Upravni odbor.
27
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U okviru provedbe Lokalne razvojne strategije kroz
Mjeru 19. LEADER- CLLD Programa ruralnog razvoja,
LAG Zagorje- Sutla je proveo 3 LAG natječaja. Za Tip
operacije (TO) 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” Upravni odbor LAG-a odabrao je 16 projekata od kojih su iz općine Tuhelj OPG
Škreblin Darko i OPG Ilić Štefanija. Ukupno je malim
poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a
dodijeljeno 240.000 €. Svi odabrani projekti potvrđeni su od strane APPRRR-a te su u fazi provedbe
pri čemu su 3 projekta provedena i isplaćena.
Za TO 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Upravni odbor
odabrao je 10 projekata za koje ukupni iznos dodijeljene potpore iznosi 356.000 €. Među njima je i
projekt Općine Tuhelj “Izgradnja i opremanje parka u
Tuheljskim Toplicama”.
Kroz TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, Upravni odbor LAG-a donio je Odluke o administrativnoj kontroli te su u studenom ove godine
donesene Odluke o odabiru 7 projekata, među kojima
je i OPG Matečić Zvonimir iz Tuhlja. Ukupna vrijednost
potpore dodijeljene velikim poljoprivrednicima iznosi
182.771,17€.
LAG planira početkom 2020. godine raspisati
Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. Razvoj
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nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (sukladan mjeri 6.4.1. na nacionalnoj razini). Sve
zainteresirane koji se žele prijaviti na natječaj pozivamo da prate našu web/facebook stranicu na kojoj će
biti objavljene sve upute za prijavu na natječaj.
Uz redovne djelatnosti savjetovanja i informiranja
stanovništva i lokalnih dionika, LAG Zagorje- Sutla
kontinuirano radi na provedbi projekata u svrhu podizanja kvalitete života građana te kreiranja održivog
razvoja ruralnih sredina iz raznih fondova.
LAG Zagorje- Sutla partner je u projektu #EuSAVE Europska građanska akcija za pametna povijesna sela
kojemu je cilj uspostaviti i potaknuti suradnju među
ruralnim područjima u EU, razmijeniti dobre prakse
i znanja za pametni, održiv i inkluzivni rast lokalnih
zajednica te potaknuti građane na sudjelovanje u
demokratskom životu i kreiranju lokalnih razvojnih
strategija. Kroz projekt provode se međunarodne
aktivnosti u Španjolskoj, Italiji, Hrvatskoj, Belgiji i
Portugalu. Projekt se provodi do kraja 2020. godine, a
financira u okviru programa Europa za građane, mjera
Umrežavanje gradova u iznosu 146.160,00 €.
U lipnju 2019. u općini Melpignano u Italiji održao se
trodnevni međunarodni događaj na temu “Socijalne
inovacije kao referentni model za kulturnu baštinu”,
na kojem su ispred LAG-a Zagorje- Sutla sudjelovale
Katarina Špetić kao predstavnica Općine Tuhelj te
Ivana Cvetko kao predstavnica Društva Naša djeca
Tuhelj.

Projekt #EuSAVE - međunarodni susret u Italiji

Upravni odbor LAG-a Zagorje- Sutla

Međunarodna konferencija u Hrvatskoj na temu
“Nova europska ruralna područja: Inovativne lokalne
razvojne strategije i povijesna sela“ održala se 26.
i 27. rujna u Kumrovcu. Konferencijsko izlaganje je
među ostalima održala i direktorica TZP Biser zagorja
Tatjana Petranović Capar i to na tematskom panelu
“Strategije održivog razvoja turizma” sa temom “In
vino veritas – vinske ceste i vina iz davnina”.
Projekt Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu
zapošljavanja “Žene biraju novu šansu” provodi LAG
kao partner, a financiran je iz Europskog socijalnog
fonda “OP Učinkoviti ljudski potencijali”. Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu
rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji. Korisnice programa su dugotrajno nezaposlene
žene i žene koje trebaju pravnu pomoć u ostvarenju
svojih radnih i socijalnih prava. Od listopada 2019.
godine u Pučkom otvorenom učilištu Krapina provodi
se tromjesečni verificirani program osposobljavanja
s pravom upisa u e-radnu knjižicu “Knjigovotkinja za
OPG”, a u 2020. godini slijede programi osposobljavanja “Eko-poljoprivrednica” i “Aromaterapeutkinja”.
Uz održane radionice o komunikaciji, pregovaranju,
jačanju samopouzdanja, pisanju životopisa i poslovnog plana, sve korisnice projekta će imati podršku uz
organizirano mentorstvo i coaching savjetovanja gdje
će se pratiti njihovo napredovanje u procesu traženja
posla ili samozapošljavanja.
Sve zainteresirane nezaposlene žene za navedene
programe mogu se javiti LAG-u Zagorje - Sutla i
uključiti se u neku od aktivnosti.

U svrhu osnaživanja mladih, osobito srednjoškolaca,
za izgradnju održivih lokalnih zajednica, LAG Zagorje- Sutla kao partner sudjeluje u provedbi projekta
“Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina
mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica”.
LAG provodi i projekt “Uzmi pare i napravi nešto za
mlade” u partnerstvu s gradovima Zabok, Pregrada
i Klanjec te Mrežom udruga Zagor. Gradovi Zabok,
Klanjec i Pregrada prvi su hrvatski gradovi koji su
pilotirali participativni proračun za mlade za što su
iz svojih gradskih proračuna izdvojili ukupno 55.000
kuna. Nastavak projekta prijavljen je Ministarstvu
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te
su se partnerstvu pridružile još 4 općine s područja
LAG-a među kojima je i Općina Tuhelj.
Ove godine, i to 1. srpnja na Agroturizmu Kos u
Svetom Križu Začretju, održana je redovna izborna
Skupština LAG-a na kojoj je za novu predsjednicu izabrana Valentina Đurek iz Grada Zaboka, a za zamjenika predsjednice Zvonko Škreblin iz Općine Desinić. Uz
njih, na još jedan mandat izabrani su dosadašnji članovi i članice Upravnog odbora, među kojima je kao
predstavnik gospodarskog sektora Marko Iveković iz
obrta Niskogradnja – Autoprijevoz s područja općine
Tuhelj.
O ostalim projektima koje LAG provodi, a ima ih nemali broj, čitatelji se mogu informirati putem web
stranice LAG-a www.zagorje-sutla.eu kao i facebook
stranice, a za sve dodatne informacije i individualne
konzultacije možete nam se obratiti u urede LAG-a u
Pregradi, Zaboku i Zagorskim Selima.
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OPG DRAGICE PAVLINIC-CIGLENECKI:
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ˇ
USPJEŠNA PCELARSKA
PRICA
IZ SVETOG KRIŽA
U Svetom Križu, podno istoimene
kapelice, u okružju čiste prirode
posjetili smo uspješno obiteljsko
poljoprivredni gospodarstvo - OPG
Dragice Pavlinić-Ciglenečki, u
kojem već godinama nastaje prvoklasni med kojeg marljivo i simbiotski, kako i dolikuje ovoj djelatnosti, stvaraju pčele i, zajedno sa
svojim suprugom, naša domaćica
Dragica, voljna s nama podijeliti
svoju priču o uspjehu.
Kako i kada je krenula Vaša priča
s OPG-om i pčelarstvom
općenito?
Bilo je to prije petnaestak godina. Suprug je kupio 4 košnice i
postavio ih doma u dvorište. S
obzirom da je u susjedstvu tad bilo
puno djece, kako bismo spriječili
da nekoga pčele izbodu, preselili
smo košnice u dvorište kuće moje
pokojne bake, a na toj lokaciji cijela ova priča traje i danas. I eto, s 4
košnice došli smo na njih 200.
Kako izgleda Vaš standardni radni
dan u pčelinjaku?
U ovo zimsko doba je malo mirnije,
ali kad je sezona u punom jeku,
onda to kod mene obično izgleda
ovako – ustajem u 5 ili pola 6 sati,
popijem kavu i onda od 6 do otprilike 8 ili 9 ujutro idem u oplodnjake, gdje se uzgajaju matice.
Nakon toga, na redu su pčele. Vrši
se pregled pčelinjih zajednica. U
prosjeku bi svakih desetak dana
trebalo pregledati jednu zajednicu, tako da taman dok odradite
jedan krug pregleda, već se vratite
ponovo na iste zajednice, i tako u
krug. Kod pčela se nekad zadržim
i do 18:00, a od 18:00 do otprilike
20:00 sam ponovo u oplodnjaci30

Pogled na košnice OPG-a u Svetom Križu

ma. Sezona nam počinje oko 15.3.,
iako to sve naravno ovisi o raznim
faktorima poput vremenskih uvjeta i traje 6 mjeseci, do između 1. i
10. rujna, i u tom periodu nemamo slobodnih dana ni odmora jer
pčele i pčelarstvo iziskuju takav
tempo.
Kakva Vam je ponuda danas, što
sve proizvodite i prodajete osim
meda?
Osim, naravno, primarne proizvodnje meda (bagrem, jela, cvjetni,
kesten), proizvodimo i propolis,
matičnu mliječ i pčelinje matice.
Najzahtjevnije je definitivno stvaranje matica.

"Suprug je kupio 4
košnice i postavio ih
doma u dvorište.
I eto, s 4 košnice došli
smo na njih 200"

pčelari po zakonu moramo biti
evidentirani u katastru pčelinjaka
i pčelinjih paša, u kojem svatko od
nas dobije svoj broj pod kojim se
vodi, ovim putem pozivam sve ljude bez obzira na broj košnica koje
imaju da se jave ili meni osobno, ili
u udrugu u Klanjcu kako bi se upisali u katastar. Upisivanje ne košta
Za one koji ne znaju, gdje se mogu ništa, a izrazito je korisno prvenstveno zbog bolesti pčela – ukokupiti Vaši proizvodi?
liko se na nekom području pojavi
Za sad još uvijek isključivo na
određena bolest, sve pčelare koji
kućnom pragu. Adresa je
su evidentirani u katastru obilazi
Sveti Križ 215.
veterinar. Svi ostali pčelari (bilo
rekreativci, bilo profesionalci) koji
Aktivni ste u pčelarskim krugovnisu evidentirani, kao da i ne posima…
toje na mapi pčelara Hrvatske, a
Da, tajnica sam pčelarske udruge
po zakonu ne bi smjelo biti tako.
u Klanjcu. S obzirom da svi mi

Isplati li se pčelarstvo u
Hrvatskoj i, konkretnije, u
Hrvatskom Zagorju?
Isplati se, apsolutno. Da su ulaganja velika, jesu, ali ako se ozbiljno
bavite time, finalni proizvod se
višestruko isplati.

"Definitivno je
najbitnija volja.
Bilo da to radite iz
hobija ili profesionalno,
to je nešto što
morate željeti i voljeti"
U pčelarstvu je izrazito bitna
higijena. Koji su neki higijenski
minimumi, odnosno standardi
koji moraju biti zadovoljeni u ovoj
djelatnosti?
Jasno, bez higijene ništa, to je
ključan faktor. Postoje propisani
standardi za mjesta na kojima se
radi s pčelama i potom pčelinjim
proizvodima, poput lako perivih površina, tople vode, alat od
nehrđajućeg čelika, a isto tako i
posude za med i sl. Med je hrana,
sve mora biti dezinficirano, a prije
svakog vrcanja bitno je da osoba
nije prehlađena ili zaprljana te da
je prikladno obučena, jednostavno
da zadovoljava higijenske standarde.

S obzirom da se time bavimo suprug i ja, puno je tu posla i tih 200
košnica je neka gornja granica koja
uvjetuje kvalitetu poslovanja kakvu
želimo. Veći broj košnica, jasno,
donosi i više brige o pčelama, veće
napore u proizvodnji, a kad to radi
pojedinac ili dvoje ljudi, fizički je
neizvedivo.
Što biste poručili novim,
potencijalnim pčelarima?
Definitivno je najbitnija volja. Bilo
da to radite iz hobija ili profesionalno, to je nešto što morate željeti i voljeti, na silu ne ide. Isto tako,
bitna je stvar krenuti s nekoliko
košnica kako biste vidjeli snalazite li se uopće u svemu tome,
zatim ne smije postojati strah od
pčela i/ili njihovih uboda, što za
sobom nosi još jednu bitnu stavku
pri bavljenju pčelarstvom, a to je
odsutnost alergije na ubode pčela.
Što Vama predstavlja pčelarstvo?
Način života i definitivno više od
posla. To ne može raditi netko
tko nije spreman tih 6 mjeseci,
koliko traje sezona, 24/7 živjeti s
pčelama, ma kako god velika bila
financijska isplativost. Ima tu i

uboda, ali kad to radiš s ljubavlju,
ni ti ubodi ne bole. Na kraju krajeva, pčele nisu strojevi, to su živa
bića koja moraju biti sita, zdrava,
moraju imati vodu, dakle svu potrebnu skrb. Priznajem, trebalo mi
je vremena da zavolim pčele, ali s
današnje točke gledišta, žao mi je
što se nisam pčelarstvom počela
baviti još barem deset godina
ranije!
Tim je optimističnim riječima
razgovor s Dragicom polako bio
priveden kraju. Već i samim obilaskom dvorišta gdje se nalaze
košnice i svih prostorija u kojima
pčelinji proizvodi nastaju, može se
dobiti makar mali dojam o tome
kako je pčelarstvo djelatnost koja
iziskuje apsolutnu predanost,
marljivost i ljubav – prema radu,
prema zdravlju i prema prirodi.
Ovom posebnom i uspješnom
OPG-u želimo još puno staklenki
zdravog, ukusnog i kvalitetnog
meda, kao i drugih pčelinjih proizvoda te puno produktivnih, zdravih
pčelinjih zajednica.

Što biste izdvojili kao Vaše
najveće priznanje ili nagradu
do sad?
Mislim da je to svakako zlatna
medalja osvojena 2010. godine na
svjetskom ocjenjivanju meda
(Apimondia) održanom u
slovenskom Semiču.
Kakvi su Vam planovi za
budućnost? Namjeravate li
širiti posao?
Ne, planiramo ostati na ovom
broju od dvjestotinjak košnica.

Proizvodi gospođe Dragice
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SAVJET MLADIH
´
OPCINE
TUHELJ:
PROVODIMO LOKALNI
PROGRAM ZA MLADE!
Savjet mladih Općine Tuhelj osnovan je kao savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na razini općine, a
i šire na razini županije. Djelatnost Savjeta mladih
tijekom 2019. godine ostvarila se kao kombinacija
održavanja sjednica na kojima su se donosili prijedlozi za poboljšanje statusa mladih Tuhlja i aktivno
djelovanje u zajednici kroz aktivnosti Lokalnog programa za mlade.
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PODSJETNIK
U listopadu 2018. godine, Općina Tuhelj je na sjednici Općinskog vijeća donijela Lokalni program
za mlade kao prva općina u našoj županiji koja
je donijela taj dokument. Navedenim programom
provode se aktivnosti važne za poboljšanje položaja
mladih u našoj općini, uključivanje mladih u procese
donošenja odluka i informiranje mladih, a aktivnosti
su planirane kroz period od 5 godina. Savjet mladih
osim aktivnog djelovanja u provođenju aktivnosti, nadzire provođenje aktivnosti i donosi izvještaj
Općinskom vijeću o ostvarenim aktivnostima.
Od perioda donošenja do danas realizirane su sve
aktivnosti sukladno planu.
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S ponosom ističemo sljedeće inicijative koje su
pretvorene u djelo, a koje su obilježile 2019. godinu:
1) FITNESS PROGRAM
Već ranijih godina predlagali smo iniciranje fitnessa
u Tuhlju. Nakon što je i istraživanje među mladima
pokazalo da mladi žele da se organizira fitness i da
nedostaje sadržaja za žene, Općina Tuhelj navedenu
aktivnost upisala je u Lokalni program za mlade, početkom godine inicirala početak fitnessa, a od veljače
organizacija fitnessa preusmjerena je na Športsko
društvo Tuhelj. S obzirom na velik odaziv, projekt je
u nastavku održiv bez potrebe financiranja od strane
Općine Tuhelj.
2) KUPANJE NA VODENOM PLANETU
UZ 30% POPUSTA
Zahvaljujući našem prijedlogu iz 2016. godine od čijeg
rješavanja nismo odustajali, te suradnji načelnika i
Terma Tuhelj, realizirana je inicijativa da se mještanima općine Tuhelj i okolnih mjesta omogući popust na
kupanje svakim radnim danom. Kupanje
u “Tuheljskima” oduvijek je glavna i najdraža ljetna
aktivnosti Tuhljana, što djece, što odraslih, stoga
je ova inicijativa obradovala mnoge naše mještane,
čemu svjedoči informacija kako su do 15. studenoga
predana 134 zahtjeva za izdavanjem obiteljske kartice.
3) OD INICIJATIVE DO KAPITALNIH ULAGANJA
Na inicijativu Savjeta mladih navedene aktivnosti su
upisane u Lokalni program za mlade, a ove godine su
i provedene:
▪ Uvedena klimatizacija u prostoru sportske dvorane
za stolni tenis – financirala Općina Tuhelj u iznosu od
7.237,50 kn
▪ Obnovljeni koševi na vanjskom igralištu OŠ Lijepa
naša- financirala Osnovna škola Lijepa naša
▪ Nabavljene 2 pametne ploče za Osnovnu školu
- financirala Općina Tuhelj u iznosu od 25.022,50 kn

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

DRUGE AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH &
REALIZACIJA LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE
Na početku godine otvorena je službena adresa
Savjeta: savjetmladih.tuhelj19@gmail.com na koju
nam se možete javiti s prijedlozima za poboljšanje
života mladih, i općenito problema koji muče
mještane bez obzira na dob.
Da bi se lakše došlo do informacije, na web stranici
Općine dodan je poseban izbornik „ZA MLADE“ gdje
možete pronaći sve vezano uz Savjet, Lokalni program
za mlade ili udruge koje djeluju na našem području.
Općina Tuhelj u veljači je organizirala Edukaciju za organizacije civilnog društva s područja općine Tuhelj o
vrstama i terminima raspisivanja natječaja za sufinanciranje projekata za udruge, koju je vodila pročelnica
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i
mlade gđa Martina Gregurović Šanjug.
Početkom ožujka u suradnji s Osnovnom školom
Lijepa naša organiziran je razgovor članova Savjeta
mladih i bivših učenika škole s učenicima 8. razreda
na satu razrednika. Kako bismo učenicima olakšali
donošenje teške odluke o odabiru budućeg zanimanja, potrebno ih je dobro informirati o vrstama i
programima srednjih škola i fakulteta. Iznijeli smo im
svoja iskustva dosadašnjeg školovanja i odabira zanimanja. Osim članova Savjeta mladih sudjelovali su i
učenici srednjih škola: David Koletić i Kristijan Gajšak.
Sredinom ožujka predsjednik Savjeta sudjelovao je na
prvoj Godišnjoj konferenciji Savjeta za mlade Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru pod sloganom
„Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske”.
Konferencija je bila prilika za razmjenu iskustava i
raspravu o najboljim praksama u sudjelovanju u razvoju politika za mlade na svim razinama vlasti.
Krajem svibnja održan je konstruktivni sastanak
Savjeta mladih sa zamjenicom načelnika u svezi provođenja aktivnosti Lokalnog programa za mlade te je
dogovoren vremenski termin sa aktivnostima za postupak izrade Pravilnika za dodjelu općinskih priznanja
u koju u kojoj će sudjelovati i naš predstavnik.
Predstavljanje nabavljenih
pametnih ploča u Osnovnoj školi
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Zahvaljujući članovima DVD Tuhelj koji su pružili svoje
vrijeme, opremu i alat i Savjetu mladih koji su organizirali volontersku akciju, te načelniku na pruženoj
podršci, očišćeno je raslinje i drveće uz javni put u
Tuhlju u duljini više od 1 km (šumski put koji vodi od
kućnog broja Tuhelj 3, kroz Pristavu do Svetog Križa).
Na našu inicijativu (koja je proteklih godina postala stalna stavka Proračuna Općine), a u organizaciji
Općine Tuhelj, TZP Biser Zagorja i Turističkog centra
Tuhelj povodom obilježavanja dana Općine uživali
smo u odličnom koncertu koji je privukao veliki broj
posjetitelja. Do ranih jutarnjih sati zabavljao nas je
energični Ivan Volarić Zak.
Isto tako, sudjelovali smo u kuhanju gulaša na
Sajmenom danu povodom obilježavanja Dana Općine
Tuhelj uz pomoć Karla Šoštara koji je bio naš glavni
kuhar.
Društvo „Naša djeca“ Tuhelj i Koordinacijski odbor
akcije „Općina Tuhelj – prijatelj djece“ bili su u studenom po peti put, u prostorima OŠ Lijepa naša u Tuhlju
organizatori susreta mladih glazbenika pod nazivom
Mladi muziciraju. Cilj susreta bio je okupiti djecu
koja imaju glazbene sposobnosti s ciljem promicanja i poticanja sviranja i pjevanja, razmjene iskustva,
druženja i zabave uz glazbu.
Na sjednicama su članovi Savjeta bili upoznati s
odlukama Općinskog vijeća kroz godinu.
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Volontersko raskrčivanje šumskog puta

PLANOVI ZA 2020. GODINU
Sastavni dio Prijedloga Proračuna Općine Tuhelj za
2020. godinu su aktivnosti iz Lokalnog programa za
mlade planirane u iznosu od 68.500,00 kn, a odnose
se na: organiziranje edukacija i radionica, organiziranje koncerta za mlade, provođenje volonterske
akcije, organiziranje Večeri mladih glazbenih talenata, organiziranje projekcije filma na otvorenom prostoru povodom Dana Općine te izgradnju i opremanje
street workout parka.
Savjet mladih će i nadalje inicirati donošenje odluka i
realizaciju projekata koji su važni za mlade, ali i život
čitave naše općine, stoga nas uvijek možete
kontaktirati i izraziti svoje sugestije putem maila
ili Facebook stranice.

Kuhanje gulaša na Sajmenom danu

DRUŠTVO NAŠA DJECA TUHELJ

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

Autorica teksta: Snježana Romić
PREDSTAVA #GENERACIJA
Obilježavajući Dan sigurnog interneta i Nacionalni dan borbe
protiv vršnjačkog nasilja, u četvrtak 28. veljače, u školi je gostovao Teatar Tirena. Predstava #GENERACIJA bavi se utjecajem
tehnologije na odrastanje te kvalitetu i način života. Kroz priču
pratimo Iskru, djevojku koja većinu vremena provodi online.
Postavlja se pitanje kako svijet bezbrojnih opcija u kojem smo
sve manje u dodiru sa fizičkom stvarnošću utječe na pojedinca
i kako se u tom svijetu nositi s emocijama. Predstava je organizirana u suradnji Škole i DND TUHELJ.
ČETIRI ČAROBNE RIJEČI UZ LUKU VIDOVIĆA
U vedrom raspoloženju, bučno i nasmijano, Luka Vidović gostovao je u školi početkom školske godine s mađioničarskom
predstavom “Četiri čarobne riječi”. Gostovanje su organizirali
DRUŠTVO “NAŠA DJECA” TUHELJ I OŠ LIJEPA NAŠA. Svi dobro
znamo četiri čarobne riječi i lijepo smo ih ponovili i prisjetili se
uz Luku Vidovića koji nas je danas posjetio u školi. Ali da bismo
uopće došli do četiri čarobne riječi, Luka je trebao našu pomoć koju smo mu gromoglasno pružili. Za svaki je trik trebao
pomoćnika i naši najmlađi (a i nešto stariji) učenici rado su se
okušali u čarobiranju. Neki su bili više, a neki manje uspješni.
Na kraju smo, uz puno smijeha, zaključili da nikad nije loše reći
– molim, izvoli, hvala, oprosti – i da time svakome možemo uljepšati dan i vratiti osmijeh na lice.
DJEČJI FAŠNIK
Nasmijano, šareno rasplesano fašničko poslijepodne organizirali
su DRUŠTVO “NAŠA DJECA“ TUHELJ i OŠ Lijepa naša. Prostor OŠ
Lijepa naša u petak 1. ožujka zauzele su vesele maškare koje su
se družile uz nasmijano predstavljanje, igre, glazbu i ples. Svaka
maska koja se predstavila dobila je slatkiš. Žiri u kojem je bilo
troje djece i dva roditelja odabrao je i podijelio je 5 posebnih
nagrada po svom izboru. Cijeli program vedro i snalažljivo vodile
su volonterke, studentice Učiteljskog fakulteta koje su u školi na
stručnoj praksi, volonterka Gita i pripravnica Dorotheja Grgić.
Sve su budno pratili te pljeskom i osmjesima nagradili roditelji.
Svi maskirani i nemaskirani osladili su se krafnama i sokovima.
Aktivnost je financirana iz podrške projektima Općine Tuhelj.
DJEČJI DAN ZA DANE OPĆINE TUHELJ
Subota, 10.8.2019. u Tuhlju je bila rezervirana za Dječji dan koji
je organiziralo Društvo “Naša djeca“ Tuhelj u sklopu obilježavanja Dana općine.

Gledanje predstave #GENERACIJA

Autogram mađioničara Luke Vidovića

Volonterke pod maskama
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Za okupljenu djecu organizirane su stare igre i igre prilagođene
dobi djece koje su vodila djeca volonteri. Studentica dizajna Ana
Medvedec vodila je likovnu radionicu u sklopu provođenja Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj. Djeca su na radionici
osmišljavala priču, crtala na temelju te priče, a voditeljica će sve
grafički oblikovati u slikovnicu o Tuhlju. Odrasli su za to vrijeme
ispekli kukuruz kojim su se svi osladili.
Na Sajmenom danu 11. kolovoza volonterke su prodavale ukusne
mamine kolače i proizvode Učeničke zadruge „Kotaček“ OŠ
Lijepa naša. Kao i prijašnjih godina ekipa DND-a okušala u
kuhanju gulaša u kotliću i ušla u uski izbor najboljih gulaša.

Igre na Dječjem danu

MAJČIN DAN I DAN OBITELJI
Povodom Majčinog dana i Dana obitelji DRUŠTVO “NAŠA
DJECA“ TUHELJ u suradnji s OŠ Lijepa naša 10. svibnja organiziralo je priredbu “Dijete je srce obitelji”. Recitacije posvećene
majci i obitelji, igra, pjesma, ples, dramski prikaz i sviranje popraćeni su pljeskom publike. U programu su sudjelovali članovi
recitatorske i kajkavske družine OŠ Lijepa naša, Predškola, mladi
članovi puhačkog orkestra“ Lipa“ i igraonica DND TUHELJ. Gošće
priredbe bile su klinceze i kadetkinje Mažoretkinja Dubrovčan.
U njihovom sastavu su i djeca iz Tuhlja. To je bila prilika da im
se upute čestite na velikim uspjesima koje su postigli proteklog tjedna na državnim natjecanjima. Nakon uživanja u dječjoj
kreativnosti, djeca i roditelji nastavili su druženje uz slatkiše i
sokove.
Članovi DTM grupe škole pobrinuli su se za bogatu tombolu.
Sakupili su 1.810,00 kn za nabavu penjalice u sklopu svog projekta Sagradimo novi veseliji svijet. Mali aktivisti, članovi Dječjeg
vijeća i foruma pripremili su tople i eko poruke obiteljima i svima
u publici.
Hvala svim volonterkama i volonterima, učiteljima i učiteljicama
koji ulažu napor da bi djeca rasla u veselom i sretnom okruženju.
AKTIVNI NA GODIŠNJIM SUSRETIMA
U Varaždinu je 8. lipnja održan 13 susret Gradova i općina prijatelja djece. Naša delegacija od 3 djece u pratnji Ivane Cvetko i
Snježane Romić sudjelovala je na programu otvorenja.
Djeca su sudjelovala u radionicama: Upoznajemo svijet kukaca
u Entomološkom muzeju, Ukrašavamo Grad Varaždin cvjetnim
košarama, Sendvič od jabuka te Narukvice i ogrlice prijateljstva.
Odrasli su slušali panel diskusiju: Gradovi kao pokretači razvoja
– (Europa media).
U Velikoj Gorici, 3. i 4. listopada održan je 15. susret dječjih
gradskih i općinskih vijeća Hrvatske „KAKO I ZAŠTO UČITI O
MEDIJIMA?“. Panel rasprava je bila zanimljiva i aktivno smo je
pratili. Predstavljene su dobre praksi iz područja medijske pismenosti sudionika susreta i domaćina, te radionice: Kako snimiti radijsku emisiju?, Kako gledati film?, Kako učiti o medijskoj
pismenosti? i Internet i mladi.
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Likovna radionica na Dječjem danu

Nastup povodom Dana obitelji

Susret dječjih i općinskih vijeća Hrvatske

DJEČJA IGRAONICA
Tijekom godine djeca predškolske dobi od 3 do 6 godina nalaze
se subotama u igraonicama. Kroz igru razvijaju svoje socijalne
vještine, kulturu ponašanja, slušanja, međusobne suradnje, razvijaju grafomotoriku i druge vještine kojima će se pripremiti za
predškolu. Volonterka ivana Posavec brižno priprema igraonice
koje su obilježene tematski i prigodnim sadržajima. U lipnju se
svi raduju zajedničkom izletu. Ove je godine organiziran je izlet
na Divlje vode gdje su odrasli i djeca uživali u igri, šetnji,
gledanju životinja i sunčanom danu.

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

DJEČJI TJEDAN
U sklopu aktivnosti Dječjeg tjedna održane su radionice Dječjeg
vijeća i Dječjeg foruma s ciljem proučavanja dječjih prava, provodila se akcija „Poruke djece odraslima“ u svim razredima OŠ
Lijepa naša kao prilog obilježavanju 30. obljetnice Konvencije
UN-a o pravima djeteta, Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika
u OŠ Lijepa naša. Dječja načelnica Anja Petrinec sudjelovala je
na sastanku dječjih načelnika sa županom u Donjoj Stubici.
Organiziran je tradicionalni susret djece s Načelnikom općine
Mladenom Hercigonjom na zajedničkoj radno-tematskoj sjednici
Dječjeg vijeća – Briga lokalne zajednice za djecu! Dvadesetak
učenika imalo je priliku postaviti načelniku Mladenu Hercigonji pitanja o problemima koji ih muče, bilo vezano uz školu ili
uz mjesta iz kojih dolaze. „Uvijek se posebno radujem kad nas
posjetite jer ste vi temelj i budućnost našeg Tuhlja”, istaknuo je
načelnik Hercigonja te pritom djecu pobliže upoznao s gradnjom
dječjeg vrtića, dodavši kako općina aktivno prati potrebe djece,
od rođenja, preko školovanja pa sve do odrastanja.
Ovime je završio mandat 8. sazivu dječjih vijećnika te se očekuje
da načelnik raspiše izbore za 9. saziv.
Izvršni odbor i Organizacijski odbor 23. Smotre stvaralaštva
Saveza DND Hrvatske sastao se na pripremnom sastanku i razradio detalje domaćinstva i podijelio zaduženja za volontere.

Dječja igraonica uz volonterke

Susret djece s Načelnikom

Počela je s radom igraonica za djecu od 3 do 6 godina, a tjedan
je završio sportskim aktivnostima povodom obilježavanja Dana
maloprodaje, AGS programa na jedinici benzinske pumpe BS
Tuhelj.
23. SMOTRA DJEČJEG STVARALAŠTVA SAVEZA DRUŠTAVA
“NAŠA DJECA” HRVATSKE

Pripremni sastanak Izvršnog i
Organizacijskog odbora

23. Smotra dječjeg stvaralaštva Saveza društava “Naša djeca”
Hrvatske je iza nas. Vrata OŠ Lijepa naša i Tuhlja širom smo
otvorili. Otvorenog srca s dobrodošlicom primili smo djecu i
odrasle iz raznih dijelova Hrvatske. Programa otvorenja 23. Smotre stvaralaštva Saveza DND Hrvatske organizirali smo u suradnji s djecom i učiteljicama OŠ Lijepa naša, učiteljima sviranja
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GŠ Pregrada i GŠ Zabok, trenericama Mažoretkinja Dubrovčan i
Desinićkih mažoretkinja.
Dali smo sve od sebe kako bi u našem malom mjestu srdačno ugostili više od 400 djece i njihovih voditelja iz 19 društava
„Naša djeca“. Nadamo se da smo ispunili njihova očekivanja te
da su zadovoljni nastupom, novim iskustvima i prijateljstvima te
da su ponijeli lijepe uspomene iz Tuhlja i Zagorja.
Hvala roditeljima koji su ugostili djecu Bakra, Šibenika i Našica u
svojim domovima i pokazali svoje veliko srce i ljubaznost. Veliko
hvala svim volonterima i volonterkama. Bilo ih je preko 30 i bez
njih se ovo događanje ne bi moglo organizirati. Uložili su veliki
trud i svoje slobodno vrijeme u pripremi, organizaciji i održavanju Smotre. Družili su se s gostima, odraslima i djecom. Bili su
dobri domaćini.

Nastup sa 23. Smotre DND-a Hrvatske

Pokrovitelji Smotre bili su Krapinsko-zagorska županija, Općina
Tuhelj i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Hvala
sponzorima: OŠ Lijepa naša, AGS-u Hrvatska, DND Koprivnica, Dragici Pavlinić-Ciglenečki, Termama Tuhelj, DVD-u Tuhelj,
Udruzi umirovljenika Tuhelj, Lovačkoj udruzi „Srndać“ Tuhelj,
Udruzi vinara „TRS“ Tuhelj, KUD-u „Naša Lipa“ Tuhelj.
MLADI MUZICIRAJU
DRUŠTVO “ NAŠA DJECA“ TUHELJ i Koordinacijski odbor akcije
„Općina Tuhelj – prijatelj djece“ 16.11.2019. godine u prostorima
OŠ Lijepa naša u Tuhlju organizirali su susret mladih zaljubljenika
glazbe pod nazivom Mladi muziciraju. Cilj susreta bio je okupiti
djecu koja imaju glazbene sposobnosti te promicanje i poticanje
sviranja i pjevanja, razmjene iskustva, druženja i zabave uz glazbu. Na susret su se odazvali polaznici Glazbene škole Pregrada,
Područnog odjela Kumrovec GŠ Pregrade, Glazbene škole Zabok
te Dino i Karla Miklaužić, učenici OŠ Viktora Kovačića Hum na
Sutli. U jednosatnom programu moglo se uživati slušajući solo
pjevače, svirače harmonike, flaute i trube. Na kraju je u ime
domaćina i organizatora svim sudionicima zahvalila na glazbenom užitku Snježana Romić, predsjednica Koordinacijskog odbora
akcije Općina Tuhelj-prijatelj djece. Sudionici su dobili pohvale
za nastup, a mentori zahvalnice za pripremu djece. Nakon nastupa svi izvođači i publika družili su se uz okrjepu. Susret je jedna
od aktivnosti koje se provode u sklopu Lokalnog programa za
mlade Općine Tuhelj.
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Mladi zaljubljenici u glazbu

NOVOSTI IZ ŠKOLE

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

Autorica teksta: Snježana Romić
DAN ŠKOLE 2019. GODINE
Prigodnom priredbom 7. lipnja obilježen je Dan škole.
Svečanim programom i likovnom izložbom prikazan
je rad učenika pod vodstvom učitelja. Ravnateljica
škole Snježana Romić istakla je da bez učitelja i osoblja škole koji vole raditi, vole djecu i imaju ideje koje
sprovode, nemoguć napredak škole. Svi se trude da
uvjeti rada u školi svakim danom postanu sve bolji,
prateći napredak tehnike i uvođenjem novih, suvremenih metoda učenja. Učenici postižu dobre rezultate u školi i izvan nje. „Ponosni smo na svako dijete
koje prezentira rad škole, mjesta, županije.“
Brinemo za naš okoliš. Zasadili smo niz lješnjaka koje
ćemo koristiti u našoj učeničkoj zadruzi. Posadili smo
i crvene javore na zapadnoj strani dječjeg igrališta na
kojem je postavljeno novo kombinirano igralo nabavljeno iz sredstava koje je DND osigurao projektom prijavljenim prošle godine na natječaj KZŽ. Učenici daju
inicjative za uređenje i aktivnosti u školi. Ove godine
DTM grupa s voditeljico Natalijom Knezić-Medvedec
osmislili su projekt „Sagradimo novi veseliji svijet“ s
kojim su sudjelovali na županijskoj i državnoj smotri
projekata. Prodajom tombole i zahvaljujući donatorima osigurana su potrebna sredstva te je uplaćena
željena penjalica NINA čija se dostava i postavljanje
očekuje do kraja godine.
Bez učitelja i osoblja škole koji vole raditi, vole djecu i imaju ideje koje sprovode nemoguć je napredak
škole. Učenici ne bi postizali dobre rezultate u školi
i izvan nje. Ponosni na svako dijete koje prezentira
rad škole, mjesta, županije. U školi se provode preventivni programi, profesionalna orijentacija za učenike 8. razreda, potiče se rad s darovitim učenicima,
promičemo volonterski rad, njegujemo naš zavičajni

Priredba
povodom
Dana škole

kajkavski izričaj. Aktivno radi 17 izvannastavnih aktivnosti u koje su uključeni učenici uz brižnu organizaciju
i podršku svojih učitelja-mentora.
Kroz godinu učitelji i učiteljice su s učenicima su
sudjelovale na likovnim i literarnim natječajima, te
natjecanjima. Drugi puta za redom naša ekipa podmlatka Crvenog križa pod vodstvom knjižničara Davora
Žažara uspješno je sudjelovala i predstavljala našu
županiju na državnom natjecanju ekipa prve pomoći.
Škola uspješno surađuje s lokalnom zajednicom.
Općina Tuhelj osigurala je nagrade za najuspješnije
učenike koji su sudjelovali na županijskim i državnim
natjecanjima i smotrama, a ujedno njima, mentorima
i članovima Vijeća učenika daruje nagradni izlet u
Novi Vinodolski 19. lipnja. Terme Tuhelj darovale
su povodom Dana škole svim učenicima ulaznice za
jednodnevno besplatno kupanje.
Nagrade učenicima Anji Petrinec, Lani Zanoški i Lovri
Gorupiću koji su u proteklih osam godina postigli
odličan uspjeh uručila je zamjenica načelnika Veronika Kolman.
ZELENA ČISTKA ZA ČIŠĆI SVIJET
Aktivnostima čišćenja okoliša 3. svibnja pridružili smo se aktivnostima obilježavanja Dana planeta
Zemlje. To je ujedno i najmasovniji eko datum koji je
podsjetnik na neodgovorno ponašanje čovjeka prema okolišu. U razredima su održani edukativni satovi o važnosti čistoće okoliša. U suradnji s Općinom
Tuhelj organizirali smo čišćenje i uređenje okoliša.
Djeca i mladi su budući nosioci društva te ih želimo
motivirati da preuzmu inicijativu i brigu za okoliš jer je
ista presudna za kvalitetan i zdrav život.

Obilježavanje
Dana planeta
Zemlje
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24. DRŽAVNO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA ODRŽANO U
OŠ LIJEPA NAŠA
Osnovna škola Lijepa naša bila je od 6. do 8. svibnja domaćin
24. državnog natjecanja iz hrvatskog jezika. Škola i Terme Tuhelj
ugostili su oko 300 sudionika ovog natjecanja. Temeljna svrha
svih natjecanja koje provodi Agencija za odgoj i obrazovanje je
predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnost i
kompetencija učenika.
U pripremi programa dobrodošlice i otvorenja natjecanja,
uređenju škole te samom natjecanju veliki napor uložili su djelatnici škole i općine koji su nam pružili svesrdnu pomoć ove velike
organizacije kako bi se sve nesmetano odvijalo i sudionici se
osjećali ugodno. Velečasni Dragutin Šengula primio je mentore u
našoj župnoj crkvi te ih upoznao s našom župom i općinom.

Državno natjecanje

Nadamo se da će natjecatelji i mentori dio ljepote naših pitomih
zagorskih brega, našu „Bajku na dlanu“ ponijeti kao uspomenu u
svojim mislima i da će biti inspiracija za njihove buduće pisane
radove.
U SVIJETU BAJKI S PRIPOVJEDAČICOM
MARGARETOM PERŠIĆ
U lipnju je školu posjetila Margareta Peršić pripovjedačica
bajki, lutkarica i slikarica. Naša gošća je na sebi svojstven
način u vilinskom kostimu kroz govor, pokret i glumu ispripovjedala dvije bajke, prvo učenicima predškole i nižih razreda,
a potom i učenicima viših razreda. Učenike i djelatnike škole
pripovjedačica je aktivno uključila u svoje bajke, koji su spremno
prihvatili uloge likova iz bajki. Svi zajedno imali smo se prilike
uvjeriti kako su bajke zanimljive i poučne, a ujedno i zabavne,
o čemu je svjedočio smijeh svih prisutnih. Na kraju je naša
gošća sasvim zasluženo zavrijedila gromoglasan pljesak, a svi
se nadamo skorom ponovnom susretu i odlasku u svijet bajki s
Margaretom Peršić.

Posjeta Margarete Perišić

NOVI KOŠARKAŠKI KOŠEVI NA VANJSKOM IGRALIŠTU
Na vanjskom igralištu OŠ Lijepa naša krajem ljeta postavljeni su
novi košarkaški koševi. Hvala Općini Tuhelj na pomoći u nalaženju načina i osoba za njihovu montažu. Posebno hvala Mariju Cvrtili i gospodinu Krešimiru Šćukancu na odrađenom poslu.

Postavljanje koševa na igralištu

Molimo buduće korisnike – djecu i mlade na odgovorno
ponašanje prema imovini škole i njenom okolišu.
JUMICAR U OŠ LIJEPA NAŠA, TUHELJ
U utorak je naša škola bila domaćin preventivne akcije „Program
prometne kulture za najmlađe”. Program su činile interaktivne
radionice: predavanja-teorijski dio, mala škola prve pomoći u
izvedbi Gradskog društva Crvenog križa Klanjec, protupožarna
zaštita u izvedbi dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuhelj, prometni poligon u radionici „Jumicar“ i prometna policija-praktični
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Prometni poligon "Jumicar"

dio. U aktivnostima su osim škole domaćina sudjelovale i gostujuće škole OŠ Krapinske Toplice i OŠ Pavla Štoosa, Kraljevec na
Sutli.
Učenici su se najviše razveselili vožnji malih automobila na prometnom poligonu za što su dobili i prigodnu „vozačku dozvolu“.
Učenici naše škole aktivno su sudjelovali u programu kao volonteri pomažući učenicima 2. razreda u vožnji te kao članovi podmlatka HCK kroz radionice pružanja prve Pomoći.
Organizator edukacije je udruga PPSP i Jumicar Hrvatska sa
svojim partner službama: Policijska uprava Krapinsko-zagorska,
Policijska postaja Klanjec, Gradsko društvo Crvenog križa
Klanjec, Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuhelj i OŠ Lijepa naša,
Tuhelj.
DOBRODOŠLICA ZA TUHELJSKE PRVAŠIĆE – OPĆINA TUHELJ
KUPILA JOŠ JEDNU INTERAKTIVNU PLOČU

Tuhelj ZA mlade!
LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

Prvašićima predstavljena nova
interaktivna ploča

Prvog dana nastave u školu je krenulo 17 učenika prvog razreda. Veselimo se njihovim otkrićima na putu druženja, aktivnosti i novih spoznaja. Đake prvake i njihove roditelj kratkim
programom pozdravili su učenici drugog razreda te Marta i
Sebastijan članovi recitatorske družine. Srdačno su ih pozdravile
pedagoginja Natalija Knezić-Medvedec i ravnateljica Snježana
Romić.
Vedre đačke dane poželio im je i načelnik Općine Tuhelj Mladen
Hercigonja. Hvala općini koja je za rad u 1. razredu školi nabavila
interaktivnu ploču. Učenike su na stolovima dočekali poklončići
koji su ih razveselili, a pripremila ih je njihova učiteljica Ana Šuper.
Želimo im svima sreću i puno lijepih trenutaka i radosti uz
usvajanje novih znanja.
OLIMPIJSKI DAN – PJEŠAČENJE NA CESARGRAD
Ali ako ste mislili da se radi samo o pješačenju – prevarili ste se!
Cijela se škola 10. rujna 2019. ujutro uputila autobusima do
Klanjca, a zatim smo se popeli na Cesargrad. Sve je ovo bilo u
sklopu obilježavanja Olimpijskog dana. Naoružani strpljenjem,
grickalicama i vodom, penjanje nam je otežao i engleski jezik
jer smo na engleskom morali tražiti, svi od 5. do 8. razreda,
natuknice o poznatim Olimpijcima koje smo onda morali odgonetnuti. Jedva smo dočekali uspon i odmor! Ali, kako su nas
zrake sunca okupale pred samim Cesargradom, kod planinarskog doma, odmah smo pojurili vidjeti stare ruševine i upijali smo
mirise ciklama.

Pješačenje na Cesargrad

Taman nas je, nakon penjanja po ruševinama, u podnožju starog
grada dočekala naša draga kuharica s ukusnom hranom. Kad
smo se okrijepili, bacili smo se na rješavanje matematičkih zadataka koji nam na svježem zraku uopće nisu išli loše. Dok su veliki
mozgali o brojevima, mali učenici od 1. do 4. razreda s učiteljica41

ma su istraživali prirodu.
Nadamo se da ste i vi aktivno proveli Olimpijski dan! Ako niste,
nikad nije kasno – iskoristite svaki lijepi dan i zaputite se u prirodu.
VOLONTIRANJE NA SPECIJALNOJ OLIMPIJADI
U Tuheljskim toplicama 22. i 23. listopada volontirali smo na
Specijalnoj olimpijadi. Savjesno i odgovorno dva dana družili
smo se i pomagali u provođenju natjecanja u plivanju. Organizator natjecanja bilo je Športsko društvo Specijalni športovi Luč,
udruga čija je zadaća promicanje i razvitak športa za osobe s
intelektualnim teškoćama. Na otvorenju su sudionike pozdravili,
izveli recitaciju te zasvirali učenici naše škole.

Volontiranje na Specijalnoj olimpijadi

Bilo nam je zadovoljstvo što smo dali svoj doprinos u provođenju
ovog natjecanja!
KNJIŽNIČAR DAVOR ŽAŽAR MEĐU 510 NAJBOLJIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Povodom Svjetskog dana učitelja ove je godine Ministarstvo
obrazovanja po prvi puta nagradilo najboljih 510 odgojno-obrazovnih djelatnika. U subotu je na svečanosti u Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici nagrade uručila ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Među nagrađenima je i stručni suradnik
knjižničar naše škole Davor Žažar koji se nagrađuje za mentorstvo učenicima na državnom natjecanju, održana predavanja
i radionice, rad u strukovnim udrugama, izvannastavni rad s
darovitima, objavljivanje stručnoga članka, organiziranje javnih
događaja te sudjelovanje u eksperimentalnom programu.
Čestitamo!
MEĐUNARODNI PROJEKT JEZIK GRANICE BRIŠE I
POVEZUJE NAS VIŠE
Prijavom na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja OŠ Lijepa naša odobreno je 14.425 kn za provođenje međunarodnog
projekta Jačanja prekogranične suradnje učenika i učitelja OŠ
Lijepa naša i Tržišće iz Republike Slovenije JEZIK GRANICE BRIŠE
I POVEZUJE NAS VIŠE.
Cilj projekta je upoznavanje sličnosti u jezičnom izričaju, pronaći
jezične različnosti i sličnosti hrvatskog i slovenskog jezika te
ih objediniti na engleskom jeziku koji je jezik sporazumijevanja
današnjih mladih generacija. Projektom se povezuje jezik djece
Slovenije i Hrvatske koji ima podudarnosti u mnogim riječima te
olakšava međusobno sporazumijevanje. Ujedno učenici će tragati za kratkim pričama ili legendama iz svog okružja te upoznavati
kulturu i običaje drugih. Legende i priče prikazivat će slikama i
tekstovima. Kreativnim radom osmisli će se originalni suvenir.
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Knjižničar Davor Žažar
primio je nagradu Ministarstva

Tuhelj ZA mlade!

Od studenoga 2019. do lipnja 2010.
godine projekt će se provoditi radom
u školama i na 4 susreta:

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

1. Susret u studenom 2019. u Tuhlju Etno selo Kumrovec, Veliki Tabor, radionice
2. Susret u ožujku 2020. u Tržišću Grad Sevnica uz radionice za učenike
3. Video konferencija – veljača, svibanj
4. Susret u lipnju 2020. u Tuhlju (Dan
škole)
Projekt će se provoditi povezivanjem
različitih predmeta kroz metode suradničkoga učenja, debate, radionice,
istraživanje, metodom pričam ti priču,
scenskim prikazima - dramskim igrama
kojima će se predstavljati odabrane
riječi i legende.
U projekt će biti uključeno 53 učenika iz
obje škole partnera te 13 učitelja.

Prekogranična suradnja učenika i učitelja

SUFINANCIRANJE KUPNJE
UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA
Općina Tuhelj od školske godine
2014./2015. godine sufinancira
udžbenike učenicima osnovnih
škola, a od 2017./2018. i udžbenike
učenicima srednjih škola.
Udžbenici osnovnih škola do ove
školske godine su bili financirani u
iznosu od 50%, a učenici srednjih
škola dobivali su fiksni iznos od
200,00 kuna.
U Programu financiranja javnih
potreba socijalne skrbi za
2019. godinu za sufinanciranje
školskih udžbenika predviđeno
je 75.000,00 kuna. Taj iznos
predviđen je za učenike osnovnih
i srednjih škola koji imaju
prebivalište na području općine
Tuhelj.

Kako od ove školske godine
Republika Hrvatska financira
udžbenike svim učenicima
osnovnih škola, sklopljen
je Sporazum s Krapinsko –
zagorskom županijom prema
kojem su županija i naša općina
u jednakim iznosima financirale
nabavku radnih bilježnica, a
Općina Tuhelj je još dodatno
samostalno financirala cjelokupan
iznos materijala za tehničku
kulturu i atlase, a sve u cilju da se
roditeljima osnovnoškolaca olakša
priprema i početak školske godine.
Radi ostvarenih ušteda u
financiranju radnih bilježnica za
osnovnoškolce omogućen je veći
fond za sufinanciranje udžbenika

" Od ove godine Općina
sufinancira nabavku
radnih bilježnica,
materijale za tehničku
kulturu i atlase"
učenicima srednjih škola, stoga je
Općinsko vijeće donijelo odluku
kojom se iznos sufinanciranja
udžbenika učenicima srednjih
škola povećava s dosadašnjih
200,00 kuna na 300,00 kuna po
predanom zahtjevu.
Jedinstveni upravni odjel proveo je
postupak za prikupljanje zahtjeva
za sufinanciranje na koji se javio 31
učenik srednje škole.
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OBILJEŽILI SMO
NAJVAŽNIJE DATUME
HRVATSKE POVIJESTI
DAN DRŽAVNOSTI
I ove godine svečano smo obilježili Dan državnosti.
Program je započeo budnicom u 7 sati, nastupom
puhačkog orkestra ”Mrzlo Polje” te pucnjevima kuburaša ”Gromova Zagorja” i ”Munje”. Govorom se prisutnima obratio načelnik Mladen Hercigonja: ”Poštujte i volite svoju domovinu svaki dan.”
Program je nastavljen misom u Župnoj crkvi Uznesenja BDM koju je predvodio vlč. Dragutin Šengula,
polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomenika
braniteljima na Novom groblju u Tuhlju te pokaznom
vježbom DVD-a Tuhelj.
U popodnevnim satima održan je tradicionalni sportski turnir tuheljskih udruga u 3 discipline: mali nogomet, potezanje užeta i belot. Svake godine jedna
od tuheljskih udruga organizator je tradicionalnih
sportskih igara udruga, a ove godine turnir je organizirala kuburaška udruga Gromovi Zagorja.
Najboljima u belotu i potezanju konopa pokazala se
lovačka udruga Srndač Tuhelj. U nogometu pobjedu
je odnijelo Športsko društvo Tuhelj, drugo mjesto osvojile su Terme Tuhelj a treće Kuburaška udruga Gromovi Zagorja.
Druženje je nastavljeno uz grah i dobru kapljicu u
prostorima DVD-a Tuhelj.

DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE
Povodom Dana antifašističke borbe 21. lipnja 2019.
godine zamjenica načelnika Općine Tuhelj Veronika
Kolman, predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić i
predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Snježana Romić, uz prisustvo mještana Općine Tuhelj,
položili su vijenac i zapalili svijeću ispred spomenika
žrtvama fašizma u Tuhlju u parku kraj Osnovne škole
Lijepa naša.
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Novoizgrađeni spomenik hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata
na Novom groblju u Tuhlju
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DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
U ponedjeljak 5. kolovoza branitelji s područja općine
Tuhelj, načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja i
njegova zamjenica Veronika Kolman okupili su se u
prostorijama DVD-a Tuhelj kako bi svečano obilježili
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.
Nakon hrvatske himne i održane minute šutnje za
stradale hrvatske branitelje, načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja pozdravio je prisutne branitelje i
zahvalio im na njihovom doprinosu u stvaranju samostalne Republike Hrvatske.

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA
1991. GODINE I DAN PADA VUKOVARA
Uoči Dana sjećanja na žrtve Vukovara 1991. godine
i Dana pada Vukovara, 18. studenoga, mještani
Općine Tuhelj i načelnik Mladen Hercigonja okupili
su se na trgu u Tuhlju.
Nakon minute šutnje i molitve za žrtve Vukovara,
zapalili su lampione u čast Gradu heroju i svim
stradalim i poginulim braniteljima u
Domovinskom ratu.

U ime branitelja s područja Općine Tuhelj prisutnima
se obratio Petar Herceg te zahvalio načelniku Općine
što je na Novom groblju početkom ove godine podignut spomenik hrvatskim braniteljima ispred kojeg im
sada možemo izraziti pijetet i zahvalnost za sve što su
učinili za domovinu.
Nakon prigodnih govora svi zajedno zapalili su svijeće
i položili cvijeće poginulim suborcima ispred spomenika braniteljima na Novom groblju.
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DRUGA DOGAÐANJA
VINCEKOVO
U subotu 19. siječnja održano tradicionalno Vincekovo
u Tuhlju, u kleti i vinogradu obitelji Vinka Ivekovića.
Program je organizirala Udruga vinara, vinogradara i
prijatelja dobrog vina Trs Tuhelj, uz financijsku potporu
Općine Tuhelj, te promidžbu Turističke zajednice područja Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća. U ime Općine
Tuhelj, programu je prisustvovala zamjenica načelnika
Općine Tuhelj Veronika Kolman.
Uz blagoslov vlč. Ivana Režeka, te u društvu predsjednika udruge Trs Srećka Dvoršaka, vlasnici vinograda
obavili su prve rezidbe u svom vinogradu, započevši
tako novu vinogradarsku godinu.
MEĐUNARODNI DAN ŽENA
U obilježavanje Međunarodnog dana žena i ove godine
su se aktivno uključili načelnik Mladen Hercigonja i
predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić koji su
tijekom dana dijelili ruže zaposlenicama Mi & Ni salon ljepote, Obrt za proizvodnju tekstila i trgovinu
“Zbukvić”, Osnovna škola Lijepa naša, Trgocentar građevni materijal, poljoprivredni program, Trgocentar
- mješovita roba, Dućan Strahinjčica, Caffe bar “Putniku”, Caffe bar “Zadruga”, Caffe bar “Monaco”, Knjigovodstveni servis Goga-K.B.ING. - uređenje krajolika,
Bistro “J&S”, Prodavaonica mesnice Borošak, Pekarnica
Katarina, Terme Tuhelj d.o.o., TZP Biser Zagorja, Restoran “Noć i dan”, Caffe bar “Livil”, Trgocentar - mješovita roba u Tuheljskim Toplicama, Poštanski ured u
Tuhlju i Ljekarna Lepeš.
Lijepom gestom uključio se i Savjet mladih uz pomoć
tajnika Osnovne škole Lijepa naša koji su u centru
Tuhlja dijelili ruže prolaznicama.

Dijeljenje ruža
povodom
Dana žena
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Proslava Vincekovog

PROSLAVILI SMO PRAZNIK RADA
Prvog svibnja je u Tuhlju, uz prigodno druženje i tradicionalni prvomajski grah, sportskim programom obilježen
Praznik rada. Prvo su djevojke i žene odmjerile snage u
fitness izazovu, a titula Najfit žene Tuhlja pripala je Veroniki Pukljak. Drugo mjesto je pripalo Veroniki Kolman,
a treće je mjesto zauzela Gita Šurina.
U muškom nogometnom turniru natjecalo se 7 ekipa
(iz sela Lipnica Zagorska, Pristava, Prosenik, Sveti Križ,
Trsteno, Tuhelj i Tuheljske Toplice) s područja općine, a
pobjednički trofej je odnijela ekipa Prosenika. Top 3 je
upotpunila ekipa Trstena na drugom, odnosno Svetog
Križa na trećem mjestu. Ove godine za organizaciju svog
događanja pobrinulo se Športsko društvo Tuhelj.

Najfit žena Tuhlja je Veronika Pukljak

Par dana kasnije, točnije 4. svibnja su Praznik rada proslavili i mještani i to na standardnoj lokaciji, na igralištu
kod Caffe bara Monaco uz nogomet, besplatni grah,
dobru zabavu i nezaobilazni krijes u večernjim satima.
Nabavu namirnica za pripremu graha financirala je Općina Tuhelj.
SAMO PREKO NJEGA MRTVOG – GFUK U TUHLJU
Glazbeni festival u Krapini - GFUK je i ove godine svratio u Tuhelj, ovog puta s uprizorenjem predstave „Samo
preko njega mrtvog“ 3. svibnja. Izvođenje predstave u
potpunosti je financirala Općina Tuhelj, stoga je ulaz bio
besplatan za sve posjetitelje. Glumci Rene Bitorajac i Jan
Kerekeš tako su okupili prepunu dvoranu s više od 400
posjetitelja, a tražila se i stolica više.

Pobjednici u nogometu - ekipa Prosenika

ODRŽANI IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI
PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE
U nedjelju 26. svibnja održani su izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. U Tuhlju od ukupno 1751 birača, glasovalo ih je 580, odnosno 33,12 %.
Predstava GFUK-a u Tuhlju

Rezultati izbora za Tuhelj
preuzeti sa službenih
stranica Državnog
izbornog povjerenstva
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DANI ANTUNA MIHANOVIĆA
Od 6. do 8. lipnja na području Tuhlja, Klanjca i Trgovišća održani su Dani Mihanovića u čast autora hrvatske
himne „Lijepa naša domovino“. Tradicija koju obilježava
grad Klanjec već duži niz godina, ove je godine u organizaciji Turističke zajednice Biser Zagorja obilježen u sva tri
područja koje od svog osnutka ova turistička zajednica i
promovira.
Nedjelja je bila dan za nastupe i izvedbe u Tuhlju. Nakon mise, prisutni su mogli uživati u nastupu folklorne
skupine KUDa Antun Mihanović iz Klanjca i Kajkavske
družine djece iz OŠ Lijepa naša iz Tuhlja dok je u popodnevnim satima u Tuheljskim Toplicama pokraj Dvorca Mihanović u hotelu Well – bilo upriličeno otvorenje izložbe
slika „Hommage Antunu Mihanoviću“ nadaleko poznatog
hrvatskog umjetnika Stjepana Đukić Pište uz prigodni
program Jurice Vugreka i Josipe Lončar. Izložbi je prisustvovala i zamjenica načelnika Općine Tuhelj Veronika
Kolman.

Obilježavanje Dana Antuna Mihanovića

ODRŽANA JAVNA TRIBINA O GOSPODARENJU
OTPADOM I UREĐENJU TRGA U TUHLJU
U utorak, 11. lipnja je u prostorijama DVD-a Tuhelj održana edukacija “Učimo zeleno!” na kojoj su se prisutni
mještani informirali o odgovornom postupanju s otpadom i načinima recikliranja. Projekt je sufinanciran od
strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Nakon edukacije o odgovornom gospodarenju otpadom,
prisutnim mještanima Općine Tuhelj je prezentiran prijedlog projekta uređenja trga u Tuhlju. Okupljeni mještani
mogli su iskazati svoje mišljenje i dati prijedloge vezano
uz uređenje i naziv našeg trga. Pozivamo sve one koje
interesira kako bi ubuduće trebao izgledat trg da nam se
obrate u prostorijama Općine, gdje mogu dobiti na uvid
potrebnu dokumentaciju, a prijedloge po pitanju uređenja možete izraziti do završetka izrade projektno-tehničke
dokumentacije koja je planirana u proljeće sljedeće godine.
PRIJEM ZA 11 NOVOROĐENE DJECE
U vijećnici Općine Tuhelj u srijedu, 12. lipnja održan je
prvi ovogodišnji prijem novorođenčadi, za jedanaestoro
beba i njihovih obitelji. Tom prilikom načelnik Mladen
Hercigonja uputio je čestitku roditeljima te im podijelio
poklon paket osnovnih potrepština za bebe koji se od
ove godine dodjeljuje novorođenoj djeci.
Općina Tuhelj organizira dva puta godišnje prigodno
druženje s roditeljima i njihovim bebama, prilikom kojega
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Javna tribina

Prijem roditelja nogovođene djece

upoznaje najmlađe članove zajednice te im uz iskrene čestitke i dobre želje dodjeljuje naknadu za novorođenčad. Naknada za rođenje prvog djeteta iznosi 1.000,00 kn, za rođenje
drugog djeteta u obitelji 2.000,00 kn, a za treće i svako
daljnje dijete u obitelji 3.000,00 kn, a zahtjev za isplatom
naknade roditelji mogu podnijeti na obrascu koje se nalazi na
web stranici Općine Tuhelj ili se može podignuti u prostorijama Općine Tuhelj.
Ova naknada simboličan je znak pažnje koji roditeljima u
prvim trenucima pomogne u kupnji prvih potrepština za
dijete i nije mjera pronatalitetne politike, jer ono najvažnije gledano s materijalne strane za obitelji s djecom jesu
kvalitetni životni uvjeti, uređena komunalna infrastruktura,
vrtić i sigurno radno mjesto uz primjerenu plaću.

Poklon novorođenoj
djeci

IVANJE NA ŽLENDEROVOM BREGU
Žlenderov breg je 22. lipnja u večernjim satima posjetilo
tristotinjak osoba željnih druženja i zabave. Kao i ranijih godina, članovi Etno udruge Kolovrat iz Tuhlja potrudili su se
sagraditi tradicionalni krijes pozamašne visine koji je zapaljen uz prigodni gromoglasan pucanj kuburaša članova udruga Munja, Gromovi Zagorja, Desinička kubura i Društvo tri
kralja. Samo događanje započelo je razigranim predstavama
djece Kajkavske družine Osnovne škole Lijepa naša iz Tuhlja
dok su se za dobro raspoloženje uz glazbu potrudili članovi
F benda uz nastup Radeka Brodarca. U ime Općine Tuhelj
sve prisutne pozdravila je zamjenica načelnika Općine Tuhelj
Veronika Kolman. Manifestacija Ivanjski dani u Biseru Zagorja
ove je godine organizirana u trajanju od više dana, a osim
na Žlenderovom bregu program se odvijao i u Velikom Trgovišću. Sredstva za organizaciju Ivanjskog krijesa financirana su
od strane Turističke zajednice Biser Zagorja i Općine Tuhelj
uz podršku Krapinsko-zagorske županije s ciljem očuvanja
starih običaja.

Ivanski krijes na Žlenderovom bregu

SUSRET OLDTIMERA U TUHLJU
U subotu, 28. rujna na ruti Veliko Trgovišće – Tuhelj – Klanjec
– Mrzlo Polje, provozala nesvakidašnja kolona vozila. Naime,
u suradnji TZ Biser Zagorja, Oldtimerskog kluba Hrvatsko
zagorje i Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila Zagreb, ulice mjesta preplavile su slikovita blještava vozila iz
nekog drugog vremena. U susretu vozila okupilo se preko 120
učesnika sa 79 vozila – što automobila što motorkotača kako
iz okolnih mjesta Zagorja ali i iz Nove Gradiške, Zagreba,
Slavonskog Broda, Ivanić Grada, Bjelovara, Siska i Slovenije. „Šarena kolona“ na svom putu obišla je i Tuhelj gdje su
mještani i svi zainteresirani mogli razgledati limene ljubimce
starije od 30 godina. Tako su posjetitelji razgledali sad već
unikatne primjerke Porshea, Bentleya, Alfa Romea ali i Mercedese, kombi vozila T2 i T3, Zastave, Fiata i Forda.

Oldtimeri u Tuhlju
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´
DANI OPCINE
TUHELJ
SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Dan općine Tuhelj, kao i dan Župe Uznesena Blažene
Djevice Marije svečanom su sjednicom obilježeni 13.
kolovoza 2019. godine. Bila je to prilika da se rezimira
sve što se događalo u proteklom periodu, ali i da se
istakne sve što se planira u budućnosti na području
općine.
Nakon što je predsjednik Općinskog vijeća Robert
Romić otvorio svečanu sjednicu, načelnik općine
Mladen Hercigonja u svojem je govoru istaknuo aktualne projekte od velikog značaja za općinu i njezine mještane. U ime gradonačelnika i načelnika
obratio se načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt,
a govorom se obratio i župan pobratimske općine
Dolenjskih Toplica iz Slovenije Franc Vovk. Krapinsko-zagorski župan istaknuo je u svom obraćanju kako
se u općini Tuhelj mnogo radi. – Tu se vidi i kvaliteta
ljudi koji kontinuirano rade na određenim projektima.
Projekti moraju biti takvi da su vidljivi, da korisnici tih
projekata osjete poboljšanje kvalitete svojeg života
na području u kojem žive, a upravo je takva situacija
u Tuhlju. Unazad nekoliko godina napravljen je veliki
značajni iskorak u izgradnji infrastrukture i ostalih
projekata, a tu je i projekt dječjeg vrtića koji je neophodan za mještane općine Tuhelj.

Posebno pohvaljujem jednu energiju koji su donijeli
ljudi u privlačenju od udruga do pojedinaca da zajednički kreiraju projekte za Tuhelj. ‘Tuhelj za mlade’ je
sjajan projekt koji će u budućnosti donijeti mlade u
Tuhelj i to je put kojim treba ići – istaknuo je Kolar.
Na kraju sjednice dodijeljena su općinska priznanja i
plakete.
Za uspjeh u osnovnoj školi nagrađeni su Anja
Petrinec, Lana Zanoški i Lovro Gorupić, za uspjeh u
srednjoj školi Dora Matečić, a za uspjeh u trogodišnjem studiju Matija i Nikola Horvatek.
Ivan Tušak, Viktor Kolman, Srećko Zanoški, Ančica
Slaviček, Mladen Prekrat i Ivanka Tisanić primili su
priznanja za promicanje imena i ugleda Tuhlja, a
plakete su dobili Društvo Naša djeca Tuhelj, Autoprijevoz-građevinska mehanizacija Katančić i Ivan
Petrinec posthumno.
U ime nagrađenih prisutnima se obratila predsjednica DND-a Tuhelj i ravnateljica OŠ Lijepa naša Snježana Romić.
U glazbenom programu nastupio je KUD Naša lipa
Tuhelj, a na početku svečane sjednice himnu je izvela
mlada pjevačka nada Tuhlja Lea Tušak.

Dodjela priznanja i plaketa na
Svečanoj sjednici Općinskog vijeća
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KONCERT IVAN ZAK & ŠARMERI
Na inicijativu Savjeta mladih
Općine Tuhelj u petak 9. kolovoza
na prostoru ispred DVD-a Tuhelj
organiziran je koncert Ivana Zaka
i Grupe Šarmeri, događaj kojim su
i službeno započeli Dani Općine
Tuhelj.
Brojni posjetitelji uživali su u
odličnom koncertu do ranih jutarnjih sati, a u organizaciju ovog
događanja, osim Općine Tuhelj,
Turističke zajednice Biser Zagorja
i Turističkog centra Tuhelj, bili su
uključeni i volonteri, članovi Savjeta mladih Općine Tuhelj i pravne
osobe s područja Tuhlja i okolice.
Inače, Općina Tuhelj od 2016.
godine redovito tijekom manifestacije Dana Općine organizira

i koncert za mlade. Ideja o izboru
izvođača od tada svake godine
dolazi od savjeta mladih. Krajem
2018. godine Općina Tuhelj donijela je i Lokalni program za mlade
koji predviđa u narednih 5 godina
brojne mjere s ciljem uključivanja
mladih u društveni život i u kojem

6. SAJMENI DAN U TUHLJU
U nedjelju 11. kolovoza na prostoru ispred
DVD-a Tuhelj održan je 6. Sajmeni dan u Tuhlju. Nakon otvorenja Sajma od strane načelnika
Općine Tuhelj Mladena Hercigonje, posjetitelji
su tijekom poslijepodneva mogli pratiti raznovrsni kulturno-umjetnički program: nastup
puhačkog orkestra Lipa Tuhelj, dramsku izvedbu Družine za njegovanje kajkavske riječi
Osnovne škole Lijepa naša, nastup KUD-a
Naša Lipa Tuhelj i tamburaškog sastava Ekipa.

su kreirani raznovrsni sadržaji
usmjereni na poboljšanje uvjeta
života mladih. Jedna od tih mjera
je i redovito organiziranje koncerta
za mlade na kojem se uključuju
mladi volonteri, a i izbor izvođača
prepušten je mladima.

Tijekom manifestacije posjetitelje je oduševio mimohod
Puhačkog orkestra Lipa Tuhelj i Desiničkih mažoretkinja od
prostora DVD-a do centra Tuhlja i livade na kojoj se održavalo natjecanje konja jahača i konjskih zaprega koje je organizirano u suradnji sa Zagorskom udrugom uzgajivača konja.
Od 20-ak sudionika natjecanja najbolji u natjecanju u kategoriji konjskih zaprega bili su Dragutin Tovernić, Boris Antolić i Mladen Cerovski, a u kategoriji konjskih zaprega prvo
mjesto osvojio je Vinko Zajec, drugo Dino Bratovenski i treće
Mladen Cerovski.
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Uz kulturno-umjetnički program i
natjecanje konja, posjetitelji su imali
priliku prošetati između štandova
više od 30-ak izlagača domaćih tradicionalnih proizvoda.
Ukupno 14 udruga natjecalo se u
kuhanju gulaša, pod budnim okom
tročlanog žirija koje je predvodio
kuhar iz Terma Tuhelj Darko Piljek.
Najbolji gulaš ove godine skuhale su
djelatnice Općine Tuhelj, drugo mjesto pripalo je Kuburaškoj udruzi Gromovi Zagorja, a treće mjesto osvojila
je Udruga vinara, vinogradara i priJUBILARNI 15. TURNIR U
TRSTENOM
Tijekom programa Dana Općine
Tuhelj već tradicionalno je održan
malonogometni noćni turnir
”Trsteno 2019” u organizaciji
Kuburaške udruge ”Munja” Tuhelj.
U subotu 10. kolovoza 2019. g. na
jubilarnom 15. po redu održanom
turniru prvo mjesto osvojila je ekipa iz Benkova, drugo mjesto je pripalo ekipi Veterani Klanjec, dok je
treća najbolja ekipa turnira ŠD Letovčan. Gledatelje su tijekom noći
zabavljali Dečki z bregov, uz goste
Puhački orkestar ”Lipa” Tuhelj i
Kuburašku udrugu Mala Erpenja.

jatelja dobrog vina Trs Tuhelj. Druženje
sudionika natjecanja i posjetitelja uz
tamburaški sastav Ekipa nastavilo se i
nakon završetka kulturno-umjetničkog
programa.
KONCERT KUD-a NAŠA LIPA
U srijedu 14. kolovoza KUD Naša
lipa održao je koncert u crkvi
Uznesenja Blažene Djevice Marije.

DJEČJI DAN
Subota, 10.8.2019. u Tuhlju je bila rezervirana za Dječji dan koji je organiziralo Društvo “Naša djeca“ Tuhelj. Osim starih igara i
pečenja kukuruza organizirana je i likovna
radionica za djecu u sklopu provođenja Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj na
kojoj su djeca crtala radove na temu Tuhlja.
Radove možete pogledati na posljednjoj
stranici Tuheljskog lista.

52

MARTINJE U TUHLJU
Središnja proslava Martinja na području Tuhlja u
organizaciji Društva vinara, vinogradara i prijatelja dobrog vina Trs Tuhelj održana je 10. studenoga
u Pristavi.
Domaćin ovogodišnje proslave bio je član društva
Božidar Vragović koji se pobrinuo da okupljenih
oko 50 tuheljskih vinara uživa u popodnevnom
druženju u njegovoj kleti uz dobru domaću kapljicu i zalogaj. Središnji dio ceremonije bilo je
krštenje mošta koju je prema drevnim Križevačkim
štatutima predvodio iskusni Vinski biskup Rudolf
Žlender uz asistenciju Zdravka Ilića.
Tom prilikom izabrani su kum i kuma mladoga
vina koji su također neizostavni dio špelancije
krštenja mošta. Predsjednik Trsa Srećko Dvoršak
zadovoljan je mladim vinima tuheljskih vinara u
godini koja je urodom slabija od prethodne, ali
zato kvalitetom itekako obećava. Lijepom tradicionalnom druženju nazočio je i načelnik Općine
Tuhelj Mladen Hercigonja, a za dobro raspoloženje pobrinuli su se dečki iz grupe Live.
ŽUPANIJSKA PROSLAVA MARTINJA
U nedjelju 10. studenoga je kod crkvice svetog
Martina u Bojačnom na pitoresknom brijegu,
okruženom vinogradima i starim kletima održana tradicionalna županijska proslava Martinja.
Riječ je o jubilarnoj 10. proslavi Martinja na tom
mjestu koja je ove godine okupila par stotinjak
ljudi. Održana je sveta misa te ceremonija krštenja mošta koju su vodili Cetingradski meštri, tu su
bili kuburaši iz Desinića, Huma na Sutli i Zagorskih
Sela, a nakon službenog dijela programa slijedila
je zabava uz dobru glazbu grupe Štimung.
Već tradicionalno, na ovoj manifestaciji posjetitelji manifestacije su mogli kupiti čašu s kojom
su mogli obići desetak tamošnjih kleti i ondje probati vino. Kumovi na Martinju ove godine bili su
zamjenica načelnika Općine Tuhelj Veronika Kolman te načelnik Općine Kumrovec, Robert Šplajt.
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ˇ
SVECANI
PRIJEM
TUHELJSKIH ZAGORJE BOYS-A
Mladi Tuhljani Filip Pavlinić, Karlo
Pavlinić i Mihael Štih bili su dio
ekipe Zagorje Boys (Zabok),
koja je tijekom kolovoza osvojila
međunarodni turnir Coca-Cola
Cup, nakon što su prethodno
postali državni prvaci.
Coca-Cola Cup najveći je turnir u
malom nogometu koji se već šestu
godinu organizira pod okriljem
Plazma Sportskih igara mladih, a
ove godine pohodio je 107 gradova
i mjesta u Hrvatskoj. Coca- Cola
Cup osmišljen je kao nogometna
platforma za promicanje sportskih
vrijednosti među mladima, fair
playa i timskog duha. Kvalifikacijski turniri u gradovima diljem Hrvatske razigravali su se od siječnja
do lipnja. Svaki turnir bio je primjer fair playa igre i sportske borbe
za pobjedu jer ulog je uvijek velik:
plasman na državnu završnicu u
Splitu. Ukupno u Coca- Cola Cup
turniru u cijeloj Hrvatskoj sudjelovalo je 37.000 djece i mladih.
Jednim od dva najbolja golmana
turnira u Hrvatskoj proglašen je
Mihael Štih.
Finale regije su igrale ekipe iz
Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Zagorje Boysi izgubili su od
ekipe iz Srbije na penale te na kraju svladali ekipu iz BiH sa 4:1 i najboljom gol razlikom postali prvaci!
Karlo Pavlinić je najbolji strijelac
turnira, dok je najboljim igračem
proglašen Filip Pavlinić.
Shodno takvom uspjehu, Općinsko vodstvo Općine Tuhelj na čelu
s načelnikom Mladenom Hercigonjom i njegovom zamjenicom
Veronikom Kolman te predsjednikom Općinskog vijeća Robertom
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Filip Pavlinić, Karlo Pavlinić i
Mihael Štih bili su dio ekipe
Zagorje Boys

Romićem u općinskoj je vijećnici
održalo prijem za mlade nogometaše. Načelnik Hercigonja im
je uručio prigodne poklon bonove
za sportsku odjeću ili obuću te
nahvalio njihov uspjeh, rekavši:
“Ova tri sjajna mladića i njihov
uspjeh pokazatelj su tri stvari.
Prvo je to da i male sredine poput
Tuhlja mogu iznjedriti talentirane
mlade ljude. Nadalje, oni su izvrsni
promotori našeg mjesta i odlična
reklama Tuhlja kao jedne zdrave
sredine s tradicijom bavljenja
sportom i rekreacijom, a naposljetku, ali ne i manje bitno – oni
su inspiracija i najbolja moguća
pozivnica njihovim mladim rođacima, prijateljima, susjedima ili bilo
kome tko je čuo za njihov uspjeh
da se što više bave fizičkom aktivnošću i sportom, pa makar i samo
rekreativno i kod kuće. Želim im
još puno nogometnih uspjeha jer
su definitivno potencijali za takvo
što!”

Na prijemu su s dečkima bili i njihovi roditelji koji, s razlogom, nisu
krili sreću zbog uspjeha njihovih sinova: “Sretni smo i ispunjeni zbog
njihova postignuća, ali isto tako
i uzbuđeni zbog svega što je tek
pred njima. Jasno, bilo je potrebno
mnogo odricanja da bi uopće došlo do ovakvih uspjeha, ali kad je
konačni rezultat ovakav, znate da
se sve to isplati. Ipak, podrazumijeva se da, kolika god da je njihova
ljubav prema nogometu, škola još
uvijek mora biti na prvom mjestu”,
kroz smijeh su zaključili ponosni
roditelji.
Filipu, Karlu i Mihaelu želimo još
puno sportskih uspjeha!
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naših Tuhljana

ˇ
SVECANI
PRIJEM ZA
ˇ ORKESTAR "LIPA" TUHELJ
PUHACKI
Općinsko vodstvo Općine Tuhelj
29. lipnja ove godine upriličilo
je svečano primanje za Puhački
orkestar "Lipa" Tuhelj koji je na
33. Susretu hrvatskih puhačkih
orkestara održanom 8. i 9. lipnja u
Novom Vinodolskom osvojio zlatnu
plaketu s pohvalom u najvišoj, A
kategoriji. Orkestar je veliki uspjeh
ostvario predvođen dirigentom
prof. Ivanom Kšenekom.
Za članove Puhačkog orkestra
"Lipa" pripremljeni su i pokloni,
majice s natpisom ‘Ja volim Tuhelj’
te cvijeće za ženske pripadnice
orkestra. Prisutnim članicama i
članovima orkestra čestitku je u
ime Općine Tuhelj izrazio načelnik
Općine Mladen Hercigonja, a ispred orkestra nekoliko prigodnih
riječi rekla je Lucija Kuhar. Istaknula je kako je velika čast što
je prvi puta organiziran ovakav
prijem te da je članovima orkestra
želja da se i za 100 godina Tuhljani

sjećaju velikog uspjeha njihovog
orkestra. Iza orkestra i njihova
velika uspjeha je, dodaje, više od
stotinjak sati predanog rada i pripreme za državnu smotru. – Dali
smo sve od sebe, ali nije nam žao
nijednog trenutka – zaključili su
članovi.

Orkestar je osvojio zlatnu plaketu s
pohvalom u A kategoriji

IVA BURIC´ NA
INTERSLASTU
Na osmom po redu Interslastu,
međunarodnom kongresu slastičarstva, sladoledarstva i konditorstva
održanom 15. listopada u Termama
Tuhelj, naša Tuhljanka Iva Burić,
maturantica Srednje škole Pregrade
- smjer slastičar je zajedno s kolegicom iz razreda Ivanom Karlovšek osvojila 1. mjesto u kategoriji medenjaci
i medene pite.
Čestitamo!

Iva Burić (desno) s kolegicom
Ivanom Karlovšek (lijevo)
osvojila je prvo mjesto u
kategoriji medenjaka i
medenih pita
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BROJNE MEDALJE ZA
´
IVANA GAŠPARICA
Popularizaciji borilačke vještine
wushu u Tuhlju, ali i na široj razini pridonosi naš Tuhljan Ivan
Gašparić, trinaestogodišnjak koji
niže medalju za medaljom. Od
postignuća ove godine valja izdvojiti pehar za najboljeg kadeta u
disciplini sanda light na Otvorenom prvenstvu Srbije u wushu, na
kojem je nastupilo 150 natjecatelja
iz najboljih klubova u Srbiji, Bosni i
Hercegovini i Mađarskoj te Ivanov
Wolf Gym VT kao jedini klub iz Hrvatske.
Također, tu je i zlato s 15. jubilarnog međunarodnog turnira u Novom Bečeju, naslov državnog pr-

vaka u wushu sandi, a na nedavno
održanom „Srebrenica Open“ Ivan
i njegov klub su osvojili 7 zlatnih i 3
srebrne medalje te treće mjesto u
ukupnom poretku klubova na
kojem se natjecalo preko 100
natjecatelja iz 17 klubova iz BiH,
Srbije, Sjeverne Makedonije,
Slovenije i Hrvatske.
Najrecentnije postignuće za Ivana
svakako je drugo mjesto na državnom prvenstvu održanom krajem
studenog. Nadamo se da će još
pokoja mlada Tuhljanka ili pokoji
mladi Tuhljan krenuti Ivanovim
stopama, a Ivanu čestitamo na
postignutim uspjesima!

USPJEH IVANA TUŠAKA NA
ˇ KZŽ
17. NATJECANJU ORACA
U subotu, 27. travnja 2019. godine, na području
Poslovne zone Zlatar Bistrica održano je 17. natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije.
Natjecanje je organizirala Krapinsko–zagorska
županija u suradnji s Općinom Zlatar Bistrica,
Udrugom za organizaciju natjecanja u oranju KZŽ
i Ministarstvom poljoprivrede.
Natjecanje je otvorio župan Željko Kolar, a manifestaciji je prisustvovao i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, Tugomir Majdak. Na natjecanju je sudjelovalo 11 natjecatelja, a u kategoriji
plugova premetnjaka drugi je bio naš Tuhljan
Ivan Tušak!
Čestitamo Ivanu na uspjehu, kojem je na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća uručeno
priznanje Općine Tuhelj za promicanje imena i
ugleda Tuhlja.
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Ivan Tušak bio je drugi u
kategoriji plugova
premetnjaka

Ivan Gašparić s medaljama

DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO TUHELJ
Autor teksta: Tomislav Tramišak, tajnik DVD-a Tuhelj
GODIŠNJA SKUPŠTINA
Krajem ožujka održana je godišnja skupština na kojoj su
podneseni izvještaji o radu
predsjednika, zapovjednika,
blagajnika i nadzornog odbora
za 2018. godinu te su jednoglasno prihvaćeni. Osim susjednih
DVD-a, skupštini su prisustvovali vatrogasci iz Slovenije, gosti iz
Istre; DVD Vižnjan, DVD Ližnjana
te DVD Pićan s kojima je društvo
pobratimljeno, DVD Krapje iz
Sisačko-moslavačke županije, DVD Bukovlje iz Karlovačke
županije i ostali.
AKTIVNOSTI TOKOM GODINE
U svibnju, s kolegama vatrogascima iz Kumrovca i Kalinovca u kapeli Svetog Roka u
Kumrovcu obilježen je Blagdan
Svetog Florijana, sveca kojemu
se kršćanski narod kroz duga
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stoljeća molio za pomoć protiv
pogibelji ognja, poplave i drugih
nepogoda, a u lipnju blagdan Tijelova tradicionalnom procesijom
kroz mjesto zajedno sa kolegama iz
DVD-a Kumrovec.
Početkom lipnja u Tuheljskim
Toplicama održana javna pokazna vježba „Terme Tuhelj 2019.“
Osnovna zamisao vježbe bila je
provjera ispravnosti i sposobnosti
djelatnika Termi Tuhelj, provjera
operativne spremnosti DVD-a
Tuhelj i susjednih društava te
pristupačnost prostoru i okolini hotela. Taktička pretpostavka
bila je da je u objektu D2 došlo do
zapaljenja na prvom katu, klima je
povukla dim u ventilaciju i došlo je
do zadimljenja hodnika. Djelatnici
su izvršili evakuaciju gostiju. Osim
nas, sudjelovali su i DVD Rakovec,
DVD Mala Erpenja, DVD Dubrovčan
Ravnice i ZJVP Zabok s ljestvama.

Povodom dana Općine Tuhelj
Općinsko vijeće dodijelilo je plaketu Ivanu Petrincu - posthumno
za dugogodišnji i uspješan politički
život, zalaganje za ustroj Općine
Tuhelj i osnivanje DVD-a Tuhelj, te
promicanje ugleda i imena Tuhelj.
Plaketa je uručena njegovom sinu,
g. Slavku Petrincu. Čestitke našem
članu Viktoru Kolmanu na primljenom priznanju povodom dana
Općine Tuhelj za poseban doprinos
u radu Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Tuhelj, te promicanju ugleda i imena Tuhlja.
Uz Ansambl Zagorje uspješno je
organizirana i odrađena 37. vatrogasna zabava povodom blagdana
Velike Gospe.
Sudjelovali smo i u kuhanju gulaša
na Sajmenom danu povodom obilježavanja Dana Općine Tuhelj.
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Na igralištu OŠ Lijepa naša sudjelovali smo u preventivnoj akciji „Program prometne kulture za najmlađe”
gdje smo mališanima pokazali vatrogasno vozilo i
opremu kako bismo ih približili svijetu vatrogasaca i
možda poneko dijete time zainteresirali da se priključi našem pomlatku.
Uoči blagdana Svih svetih posjetili smo grobove
članova koji više nisu s nama.
ULAŽEMO U OBRAZOVANJE
Krajem studenog u 2018. godini organizirali smo
tečaj za zvanje „Pripadnik vatrogasne mladeži“, a
na godišnjoj skupštini u 2019. godini uručene su
diplome za izvršeno osposobljavanje 10 članova i
to: Tušak Lea, Harcet Matija, Tušak Nikolina, Jurica
Tušak, Gašparić Ivan, Lepej Antonio, Šurina Antun,
Sušec Luka, Sušec Karlo i Matina Tušak. Pohvale
Martini koja je najbolje riješila test među vršnjacima
i iz drugih društava koji su pohađali tečaj!
U veljači ove godine uspješno su položili tečaj za
zvanje „Vatrogasac I. klase“: Kristijan Rusek, Mustač Kristijan, Darko Kuhar i Mario Rusek, u ožujku za
zvanje „Vatrogasac“: Kristina Tušak, Antonela Horvatin i Dora Matečić te u travnju za zvanje „Vatrogasni
časnik“ Mirko Pukljak.
Krajem svibnja, u prostorijama Zagorske javne vatrogasne postrojbe u Zaboku naša su dva člana
(Zdravko Šurina i Filip Horvatin) prošla osposobljavanje za osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće, a sve
u sklopu ENRAS projekta koji se provodi u suradnji
Slovenije i Hrvatske.
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
organizirala je osposobljavanje i polaganje ispita za
specijalnost „zaštita dišnih organa“. Predavanja su
održana u prostorima DVD-a Rakovec, DVD-a Tuhelj
i JVP Krapina pod vodstvom gosp. Marjana Čučeka. Osim teorijskog i praktičnog djela, izvršeno je
i testiranje psihofizičkih sposobnosti u vježbalištu
JVP Zagreb, na kojem su polaznici morali pokazati
fizičku spremnost uz snalaženje i psihičku spremnost
u zadimljenim prostorima u tzv. “kavezu”. Iz našeg
DVD-a osposobljeno je svih 7 prijavljenih članova koji
su prošli teoretski i praktični dio programa. Predmet ovog osposobljavanja bili su izolacijski aparati
sa stlačenim zrakom koji se koriste pri vatrogasnim
intervencijama, njihovo održavanje i pravilno rukovanje istim.
KAMP VATROGASNE MLADEŽI U FAŽANI
Već tradicionalno, naši članovi mladeži boravili su
u Kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne
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zajednice u Fažani. Nastavno na prošlu godinu, valja
napomenuti da su članovi mladeži bili vrlo aktivni
oko pripremnih radova za tradicionalnu zabavu koju
priređuje DVD Tuhelj povodom proslave blagdana
Velike Gospe.
ORGANIZACIJA TREĆEG
TERENSKOG NATJECANJA
Na natjecanju koje svake godine okuplja sve veći broj
ekipa ove je godine nastupilo 80-ak operativnih vatrogasaca iz 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava iz
Hrvatske i Slovenije. Poligon, tehnička intervencija,
šumski požar, spašavanje, požar štale i gađanje meta
bili su zadaci na šest lokacija na području Grada
Klanjca i Općine Tuhelj, koje su vatrogasci nastojali
savladati u što kraćem vremenu. Kao organizatori,
zadovoljni smo natjecanjem koje iz godine u godinu bilježi sve veći broj natjecatelja. Posebno veseli
međunarodni karakter natjecanja budući da su se
natjecala čak tri Prostovoljna gasilska društva iz susjedne Slovenije.
Osim u organizaciji našeg, kroz godinu smo sudjelovali na natjecanjima istog tipa u Klanjcu,
Rogaškoj Slatini i Medulinu.
OSTALA NATJECANJA
Muška ekipa podmlatka sudjelovala je na natjecanju u Plaviću, Stipernici, Maloj Erpenji, Gredicama
i Radakovom gdje su ostvarili najbolji rezultat i osvojili odlično 2. mjesto od 10 ekipa. Valja napomenuti da im je prvo službeno natjecanje bilo krajem
lipnja.
Krajem rujna sudjelovali smo na 13. Županijskom
natjecanju pomladka i mladeži koje se održalo na
nogometnom igralištu NK “Mladost” u Zaboku. Pod
vodstvom Petre Poljanec ekipa pomladka zauzela je
izvrsno 9. mjesto od 26 ekipa, dok je pod vodstvom
Ivana Šurine ekipa mladeži bila 10. od 13 ekipa.
VOLONTERSKA AKCIJA
Zahvaljujući našim članovima koji su pružili svoje
vrijeme, opremu i alat i Savjetu mladih koji su organizirali volontersku akciju, očišćeno je raslinje i
drveće uz javni put u Tuhlju (šumski put koji vodi od
kućnog broja Tuhelj 3, kroz Pristavu do Svetog Križa).
Time smo poduprijeli uspješno provođenje aktivnost
iz Lokalnog programa za mlade.
KORNATI
U subotu, 22. lipnja posjetili smo mjesto stradavanja dvanaestorice poginulih vatrogasaca na otoku
Kornatu. Ta najteža i najveća tragedija u povijesti
hrvatskog vatrogastva dogodila se prije jedanaest
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godina, točnije 30.8.2007. godine. Kako bi odali
počast poginulim vatrogascima, iz Tuhlja se uputilo
pedesetak članova DVD-a Tuhelj, kao i članova njihovih obitelji.
Po dolasku u prostor kapele sv. Florijana na otvorenom podno jarbola jedrilice zapovjednik DVD-a
Tuhelj Zdravko Šurina održao je kratki uvod o vrijednosti vatrogasca, dok je predsjednik, Robert Romić
održao kratko predavanje o ozbiljnosti vatrogasnog
poziva. Ivica Glas upoznao je prisutne o samom
stradavanju vatrogasaca, tijeku spašavanja te o svim
negativnim događajima koji su se tog dana poklopili
i još uvijek nerazriješenim uzrocima tako velike tragedije nezapamćene u povijesti vatrogastva. Prigodnim riječima obratio nam se i načelnik Općine Tuhelj
Mladen Hercigonja te nam se posebno zahvalio na
svim aktivnostima na području općine i kako uvijek
može računati na nas. U znak posjeta, u kapeli smo
postavili kamen s natpisom DVD-a, a najstariji član
DVD-a Stjepan Lončarić pozvao je prisutne na zajedničku molitvu za stradale vatrogasce. U Tuhelj smo
svi sretno i puni dojmova stigli u kasnim večernjim
satima.

TKO PITA? EU PITA
Na poziv Mreže udruga Zagor tijekom kolovoza naši
mlađi članovi udruge uključili su se u proces Dijaloga
Europske unije s mladima. S obzirom na predsjedavanje Hrvatske Vijećem Europske unije, mladi iz hrvatskih
gradova i općina objavljivali su fotografije koje prikazuju što bi željeli u svojoj lokalnoj zajednici. Dijalog Europske unije omogućuje mladima da izravno utječu na
oblikovanje najznačajnijih europskih politika za mlade,
te pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja
mladih u lokalnim zajednicama. Naša fotografija je iz
centra Tuhlja jer nam je želja da se uredi trg u Tuhlju,
za što je trenutno u izradi projektno-tehnička dokumentacija.

Sudjelovanje u Dijalogu Europske
unije s mladima

KUBURAŠKA UDRUGA
GROMOVI ZAGORJA
Autor tekstova: Damir Kovačićek

Fotografija: Željko Cindrić

GROMOVI ZAGORJA U STUTTGARTU
Na poziv kluba Hrvata Vila Croatia Stuttgart Gromovi
Zagorja-počasna postrojba Čuvati Lijepe naše sudjelovala je od 26. do 30. rujna 2019. godine u proslavi dana Stuttgarta.
Naime grad Stuttgart povodom obilježavanja dana
grada organizira svečani mimohod kroz centar grada
raznih kulturnih udruga iz Njemačke i svijeta pod nazivom Volkfest, sve uz organizaciju na visokom nivou
i popraćeno uz kamere njemačkih televizijskih kuća.
Hrvatska delegacija udruge Vila Croatia u pratnji
Gromova Zagorja sa fijakerom, tamburašima i uz bogatstvo prekrasnih hrvatskih narodnih nošnji i odora

Svečani mimohod u Stuttgartu
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proglašena je drugom najboljom izvedbom od ukupno
118 prisutnih udruga.

JOŠ JEDAN NOVI SPOT GROMOVA ZAGORJA

KUBURAŠKA UDRUGA
MUNJA TUHELJ

snimanja krenuli smo u nastavak priprema tradicionalnog malonogometnog turnira i skromne proslave 15.
godišnjice osnivanja udruge. Samu proslavu i dosad
najposjećeniji turnir uveličali su brojni gosti od kojih
treba spomenuti KD Sloga Stipernica, KU Gromovi Zagorja, Kubure Male Erpenje i Puhački orkestar „Lipa“.
Krenuli smo kako i priliči kuburašima s glasnim pucnjem pa redom glazbe i sporta te druženjem dugo u noć.
Jutro iza (ili bolje reći odmah nakon turnira) naši su
najspremniji članovi nastupali kod Kubura Male Erpenje, a popodnevnu okrjepu smo tražili u gulašu koji su
skuhali naši članovi na Sajmenom danu. Nakon probe u
Tuhlju i u kuhanju smo sreću opet potražili u susjednoj
općini gdje su naši kuhari osvojili prvo mjesto na natjecanju kuhanja kotlovine u organizaciji udruge Sveti
Juraj Jurjevec.

U najnovijem audio-video projektu Gromova Zagorja 50
godina stara zaboravljena zagorska pjesma obučena je
Osim sudjelovanja na svečanom mimohodu i drugim
protokolarnim događanjima, Gromovi su posjetili pros- u novo ruho svirkom i pjesmom glazbene sekcije Grotore kluba Hrvata Vila Croatia, družili se s Hrvatima koji mova.
tamo žive i posjetili Oktoberfest.
Skladba ‘’Zagorje drago moje’’ nastala je 1972. godine
i ispjevana od strane ansambla Veseli Škaričani, a glaDomaćinima iz kluba Hrvata ostavili smo simboličan
zbu i tekst potpisuje Stanko Piskač. U spotu Gromova s
znak pažnje - fotografiju počasne postrojbe i Predsjednice RH ispred spomenika Lijepoj našoj u Zelenjaku obradom navedene skladbe, što sa zemlje, što iz zraka,
kamera je zajedno sa Gromovima prošetala našim prelikoja od tada krasi prostorije kluba.
jepim krajem što je i bio naglasak i namjera ovog spota.
Zahvaljujemo ovom prilikom domaćinima na povjerenju
Gromovi Zagorja s ponosom rade na promociji našeg
i mogućnosti sudjelovanja u mimohodu, te prilici da
kraja, te ovom prilikom zahvaljujemo sponzorima koji
predstavimo našu udrugu, Općinu Tuhelj i Zagorje.
su nas potaknuli na još jedan glazbeni projekt.

Autor teksta: Antun Berc, predsjednik udruge
Kuburaška udruga Munja Tuhelj je u jubilarnoj godini
bila kao i uvijek vrlo aktivna. Tijekom zimskog perioda rješavali smo razne dokumentacije, natječaje,
izmjene statuta i sve za što u današnje vrijeme svaka
udruga troši puno previše vremena, ali je nažalost
nužno za funkcioniranje. Prvo pucanje u ovoj godini za
blagdan Uskrsa odmah smo iskoristili za prezentaciju
novih košulja koje su upotpunile već prepoznatljive
uniforme. Najprije pucanjem kod crkve UBDM u Tuhlju
zajedno s KU Gromovi Zagorja, a zatim i tradicionalno pucnjem u Trstenom. Dan prije, na Veliku Subotu,
smo nastupali kod prijatelja iz KD Sloga Stipernica, a
na Veliki Ponedjeljak kod kapele Svetog Križa. Ivanjski krijes ni ove godine nije prošao bez pucanja naših
kubura, a aktivnosti u lipnju su se nastavile za Dan
državnosti najprije glasnim pucanjem na budnici, a
zatim i sudjelovanje u sportskom dijelu. U nogometu
nam ovog puta zvijezde nisu bile sklone, ali su nam
sve vratile u povlačenju štrika gdje smo barem osvojili
utješni pehar. Sportska sekcija je sreću na nogometnim terenima zato našla u susjedstvu pa su naši dečki
na Erpenjskoj noći osvojili treće mjesto.
Kolovoz kao najaktivniji mjesec u godini, koji je vjerojatno takav zato što i tada imamo najviše vremena,
smo počeli s gostovanjem na snimaju za Dobro jutro
Hrvatska u organizaciji TZP Biser Zagorja. Odmah sa
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I tako pucanj po pucanj, druženje po druženje, stigli
smo prema dijelu godine u kojem je uvijek lagano zatišje i kovanje planova za iduću godinu.
Aktivnosti ni ove godine nije manjkalo, a ako bude
zdravlja i financija te zalaganja članova kao i do sada
iduća godina će biti jednako zanimljiva i aktivna, ako ne
i mnogo više.
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KUD NAŠA LIPA TUHELJ
Autori teksta: Danijel Herceg, tajnik, i Armando Slaviček, predsjednik udruge
SREBRO KUD-a NAŠA LIPA TUHELJ
NA 52. SUSRETU HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA
U ROVINJU
Mješoviti pjevački zbor KUD-a Naša lipa Tuhelj pod
vodstvom dirigenta Armanda Slavičeka na 52. susretu hrvatskih pjevačkih zborova u Rovinju 5. i 6.
listopada 2019. osvaja još jednu srebrnu plaketu.
Za nastup na državnoj smotri izborio se svladavanjem zahtjevnog i raznovrsnog repertoara izvedenog
na preslušavanju u zabočkoj župnoj crkvi 16. lipnja
pred selektorom maestrom Zlatanom Sindičićem:
Jakob Gallus: „Ecce quomodo moritur justus“; Vinko
Žganec: „Pjesme iz Međimurja“; Ernani Aguiar: „Salmo 150“; te za revijalni dio programa tradicionalnu
crnačku duhovnu u obradi Kirby Shaw: „Bring me little water, Sylvie“. Drugi zagorski zbor na smotri KUEU
Kaj iz Zlatar Bistrice osvojio je brončanu plaketu, a
najbolji je bio akademski zbor Filozofskog fakulteta u
Zagrebu Concordia discors koji je 19. svibnja održao
samostalni koncert u tuheljskoj župnoj crkvi.
Članovi zbora u 2019.: Barlović Đurđica, Barlović
Maja, Bledšnajder Vladimir, Budimir Marina, Firšt Lucija, Firšt Mladen, Gajšak Dragutin, Herceg Danijel,
Herceg Mario, Horvat Ana, Horvat Željko, Horvatin
Anita, Horvatin Antonela, Ilić Davor, Iveković Barba-

ra, Iveković Josip, Iveković Lucija, Iveković Pavica,
Iveković Veronika, Iveković Željana, Klen-Barlović
Andreja, Kruneš Kunšt Edo, Leš Mira, Leš Stjepan,
Marić Ana, Moguljak Ivana, Petrinec Anja, Petrinec
Josip, Petrinec Mateja, Petrinec Sanja, Petrinec Sara,
Petrač Valentina, Posavec Ivana, Posavec Valentina,
Prekrat Mladen, Slaviček Ančica, Slaviček Andrija,
Šivak Ljubica, Tramišak Nevenka, Turčin Miljenko,
Vajdić Damir. Dirigent: Armando Slaviček
3. NAGRADA KUD-u NAŠA LIPA U OHRIDU
Dugo su članovi KUD-a Naša lipa sanjali o odlasku
u Ohrid u Sjevernoj Makedoniji. Ove godine to se
ostvarilo zahvaljujući projektima financiranim od
Krapinsko-zagorske županije i Općine Tuhelj. Tako je
i veći dio ljeta proveden radno, kako bi od 23. do 26.
kolovoza 2019. mogli dostojno predstavljati Tuhelj,
Krapinsko-zagorsku županiju i Republiku Hrvatsku na
međunarodnom natjecanju zborova u Ohridu. Zbor
je osvojio 3. nagradu – diplomu, a stekao je i brojna
nova iskustva i saznanja o zborskom pjevanju u Europi, gdje su najbolji turski i poljski predstavnici. Osobito smo ponosni na visoke ocjene koje je od članova
stručnog ocjenjivačkog odbora dobio naš dirigent,
a jedan od sudaca je posebno zahvalio za hrvatsku
skladbu „Pjesme iz Međimurja“.
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Sve sudionike natjecanja upoznali smo sa našom
Zlatnom lipom Tuhlja te se nadamo da će se i koji
ohridski sudionik odvažiti da upozna naš zagorski
kraj (već ima upita s njihove strane). Osim zborske
kulture, upoznali smo i ljepote Ohrida, pravoslavne
sakralne baštine, kupali se u jezeru s pokojom zmijom (i po ubrzanom postupku prekinuli kupanje), a
na povratku je sada već legendarno postalo traženje
vrećica koje je potaknuto virozom zahvatilo dobar
dio autobusa. Na dolasku smo upoznali Skopje,
njegove brojne mostove, monumentalne spomenike,
kuću Majke Tereze i srdačnost makedonskih ljudi.
Zahvaljujemo pokroviteljima putovanja Krapinsko-zagorskoj županiji, Općini Tuhelj, Turističkoj zajednici
Biser Zagorja i svima na podršci koju su iskazali prigodom ostvarenja ovog projekta.
ZLATNA LIPA TUHLJA 2019.
Na 10. međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“ održanom 8. lipnja 2019. u
Termama Tuhelj grand prix je osvojio Moški pevski
zbor „Cantores Carnioli“ iz Kranja (Slovenija) pod
umjetničkim vodstvom Erika Šmida. U natpjevavanju
za veliki pokal sudjelovali su zborovi koji su osvojili
zlatne plakete: Ženski pevski zbor „Biser“ iz Grosuplja (Slovenija) i dirigent Fernando Pablo Mejias,
Mešani pevski zbor „Prosavus“ Zasavje iz Trbovlja
(Slovenija) i dirigent Aljaž Bastič te akademski muški
zbor „Fakulteta elektrotehnike i računarstva“ iz Zagreba i dirigent Josip degl’ Ivellio (Hrvatska). Ovogodišnje natjecanje je okupilo preko 600 pjevača u
23 zbora i vokalna sastava iz Hrvatske, Slovenije te
Bosne i Hercegovine. Stručni ocjenjivački odbor čine
Goran Jerković i Robert Homen iz Hrvatske te Borut
Smrekar iz Slovenije. U 10 godina održavanja manifestacije na „Zlatnoj lipi Tuhlja“ nastupila su 93 različita zbora i vokalna sastava iz Hrvatske, Slovenije,
Njemačke te Bosne i Hercegovine.
DRAMSKA DRUŽINA
Dramska družina KUD-a Naša lipa Tuhelj ponovno je
stala na scenu nakon dvogodišnje stanke. Pod vodstvom Pavice Iveković petnaestak mladih glumaca
predstavilo se predstavom „Ja doktor nisem“ u režiji
Pavice Iveković prema tekstu Ljubomira Kerekeša.
Veliki odaziv publike pokazuje da su se ljudi zaželjeli
novih dramskih ostvarenja koje nudi mlada dramska
družina. Uloge: Mario Barlović - Veronika Barlović
- Matea Bednjanec - Tomislav Gmajnički – Filip Stjepan Hanžek - Jana Horvat - Antonela Horvatin - Ana
Ilić - Veronika Iveković – Lana Javorić Ilić - Rene
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Javorić Ilić - Edo Kruneš Kunšt - Ana Marić - Anja
Petrinec - Lea Tušak. Kostimografija: Marina Budimir - Nevenka Tramišak. Predstave su odigrane 18.
svibnja u Tuhlju, 28. lipnja u Klanjcu i 4. listopada u
Humu na Sutli.
OSTALI NASTUPI ZBORA
27. travnja zbor je nastupio u Petrinji povodom 155.
godišnjice neprekinutog djelovanja Hrvatskog pjevačkog društva Slavulj Petrinja s kojim se redovito
susreće na državnim smotrama te na Zlatnoj lipi
Tuhlja. 13. kolovoza pjevali smo na svečanoj sjednici
općinskog vijeća općine Tuhelj, a 14. kolovoza održali samostalni koncert u župnoj crkvi u Tuhlju. 13.
rujna zbor je nastupio u klanječkoj župnoj crkvi na
koncertu pjevačkih zborova povodom obilježavanja
75. godišnjice rođenja isusovca i umjetnika p. Marijana Gajšaka. 17. listopada zbor je pjevao u Krapini
na otvorenju izložbe klanječke slikarice Maje Vukine
Bogović gdje je primio posebne pohvale, osobito
od župana Željka Kolara koji je tuheljski zbor nazvao
svojim najdražim zborom.
IZBORNA SKUPŠTINA KUD-a NAŠA LIPA
Na Skupštini KUD-a Naša lipa Tuhelj održanoj 20.
rujna 2019. za predsjednika je izabran Armando
Slaviček, za tajnika Danijel Herceg, za blagajnicu
Sanja Petrinec, a za ostale članove Upravnog odbora: Pavica Iveković, Nevenka Tramišak, Ivanka Moguljak, Ančica Slaviček, Mladen Firšt, Damir Vajdić,
Valentina Posavec i Antonela Horvatin. U Nadzorni
odbor izabrani su Anita Horvatin, Mario Herceg i Andreja Klen Barlović. Likvidator je Josip Iveković.
20 GODINA KUD-a NAŠA LIPA TUHELJ
KUD Naša lipa Tuhelj je 1. prosinca 2018. svečanom
akademijom u Termama Tuhelj obilježio 20 godina
djelovanja. Kao gosti su nastupili Gradski ženski zbor
Bihać. Predsjednik KUD-a Armando Slaviček ovom je
prilikom uručio priznanja i zahvalnice onima koji su
pomogli djelovanje KUD-a te tom prilikom istaknuo
kako je rad Naše lipe prepoznat od lokalne zajednice
do Županije, pa i izvan granica Republike Hrvatske:
„Ovi su ljudi svojim radom i svojim trudom doprinijeli da je KUD Naša lipa Tuhelj pronio glas Općine
Tuhelj i Krapinsko – zagorske županije“. Tijekom 20
godina postojanja, KUD Naša lipa Tuhelj nastupio je
na 17 državnih smotri, okupio 170 članova, izveo 185
pjesama, odigrao 24 predstave te organizirao devet
međunarodnih zborskih natjecanja „Zlatna lipa
Tuhlja“.

Tuheljski list | Udruge

MATHKAJ
Autorica teksta: Ančica Slaviček, prof., predsjednica udruge
2. MATHTREK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Udruga MathKaj organizirala je 28. 9. 2019. godine u
Kumrovcu 2. MathTrek Krapinsko-zagorske županije. MathTrek originalna je ideja udruge MathKaj, a
zamišljen je kao rješavanje zadataka iz matematike u
prirodi, obilazeći pripremljene stanice koristeći orijentacijsku kartu. Cilj je popularizacija matematike,
razvijanje kreativnosti, logičkog zaključivanja, njegovanje timskog rada, druženje u prirodi uz matematiku. Mogućnost sudjelovanja imali su učenici 6., 7. i
8. razreda, a obilazak stanica bio je moguć jedino u
paru. Učenici su na početku dobili kartu Kumrovca
na kojoj su bile označene stanice, a oni su morali dogovoriti strategiju obilaska stanica, kao i sam
pronalazak stanica. Na svakoj stanici nakon točnog
rješenja zadatka dobiven je žig na akreditaciju uz
maksimalno 3 pokušaja. Vrijeme obilaska svih stanica bilo je ograničeno na 2 sata, a pobjednik je onaj
koji u najkraćem vremenu ima najviše točno riješenih
stanica.
Organizacijski odbor: Andreja Drašković i Dragica
Šalković (OŠ Ljudevit Gaj, Krapina), Klara Golubić i
Vesna Kunštek (OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli),
Tanja Turk i Viktorija Dimec Bračun (OŠ Krapinske
Toplice), i Ančica Slaviček (OŠ Lijepa naša, Tuhelj).
Sudjelovala su 92 učenika iz sljedećih osnovnih
škola: OŠ K. Šandora Gjalskog, Zabok, OŠ Viktora
Kovačića, Hum na Sutli, OŠ Antuna Mihanovića,
Klanjec, OŠ Bedekovčina, OŠ „Ljudevit Gaj“, Krapina,
OŠ Đure Prejca, Desinić, OŠ Josipa Broza Kumrovec,

OŠ Donja Stubica i OŠ Lijepa naša, Tuhelj. U samoj
organizaciji i provođenju sudjelovala su 27 volontera (13 učitelja/profesora Matematike, 1 učiteljica
Njemačkog jezika, 1 učiteljica Informatike, 5 srednjoškolaca, 2 studenta, 1 farmaceutkinja, 3 volontera,
1 roditelj). Medalje pobjednicima dijelile su prošlogodišnje pobjednice Ena Šimunović i Ivana Klasić iz
Krapine.
Velike zahvale sponzorima: Krapinsko-zagorska
županija, Općina Tuhelj, Carnet i Decra.
MathTrek je otvorio direktor Turističke zajednice Vu
plavem trnaci gosp. Milan Kladnički. Velika zahvala
posebno DVD-u Kumrovec čiji su članovi postavili
klupe i stolove na stanice, Općini Kumrovec, muzeju
Staro selo Kumrovec, Turističkoj zajednici Vu plavem
trnaci, OŠ Josipa Broza Kumrovec, volonterima, te
roditeljima i učenicima koji su izjavili da im je bilo:“prekrasno, zanimljivo, nezaboravno i da jedva
čekaju sljedeći MathTrek“.
Ponosni smo što je 2. MathTrek našao mjesto na
Hrvatskom radiju 1. program, čija je urednica emisije
Umijeće odrastanja Majda Makovec cijelu emisiju
napravila na temu našeg MathTrek-a. Njen zaključak
je bio da MathTrek osim što uvelike doprinosi popularizaciji matematike, promiče suvremeni pristup
nastave matematike u kojem su podjednako uživali i
učenici i učitelji.
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5. MATHFEST KZŽ-A
Udruga MathKaj ove godine organizirala je 5. MathFest 2019.– festival matematike Krapinsko-zagorske županije, ekipno natjecanje iz matematike
na kojem su sudjelovali učenici od 3. – 8. razreda
osnovne škole. Samo natjecanje raspoređeno je u tri
kategorije: math 34 (3. i 4. razred zajedno), math 56
(5. i 6. razred zajedno) te math 78 (7. i 8. razred zajedno). 5. MathFest održao se u Termama Tuhelj 17.
4. 2019. godine u trajanju od 9 – 15 sati.
Veseli nas što broj natjecatelja svake godine raste:
2015. – 212 natjecatelja, 2016. – 340 natjecatelja,
2017. – 476 natjecatelja, 2018. – 500 natjecatelja te
2019. – 584 natjecatelja i 142 mentora.
Članice organizacijskog odbora bile su: Viktorija
Dimec Bračun i Tanja Turk (OŠ Krapinske Toplice),
Vesna Kunštek i Klara Golubić (OŠ Viktora Kovačića
Hum na Sutli), Andreja Drašković i Dragica Šalković
(OŠ Ljudevit Gaj u Krapini) i Ančica Slaviček (OŠ Lijepa naša, Tuhelj).
Na 5. MathFestu sudjelovali su učenici iz osnovnih
škola s područja Krapinsko-zagorske županije, ali
i šire: Zagrebačke županije, grada Zagreba, Sisačko-moslavačke županije, Varaždinske županija, Međimurske županije, Koprivničko-križevačke
županije, a ove godine prisustvovali su i učenici iz
Centra izvrsnosti Zadar – ukupno 146 ekipa iz 37 osnovnih škola i 2 Centra izvrsnosti. Hotel Well Termi
Tuhelj tom je prilikom osigurao za natjecatelje svoje velike 3 dvorane te je na jedan dan postao hotel
matematike.
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Za mentore je organizirano predavanje u Plavom salonu dvorca Mihanović na temu Geogebra u mojoj
učionici pod vodstvom profesorice Tanje Djaković,
urednice u Školskoj knjizi. Za vrijeme ispravljanja zadataka učenici su mogli sudjelovati u kvizu Kahoot! koji
se igrao uz pomoć pametnog telefona ili tableta po već
spomenutim kategorijama.
Velike zahvale sponzorima: Krapinsko-zagorska
županija, Općina Tuhelj, Školska knjiga d.d., Terme
Tuhelj, Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli, Narodne
Novine, Zabok, Stražaplastika, Hum na Sutli, DEKRA
Arbeit Group, Zagreb Trgocentar d.o.o., Zabok, Mini
Mljekara Veronika, Desinić, Digital Foto Art Škreblin,
Zabok, Croatia osiguranje Zabok i Carnet.
Natjecanje je otvorila zamjenica župana Jasna Petek
koja je tom prilikom izjavila da ovakva i slična natjecanja uvelike doprinose u razvijanju darovitih učenika
te da će takve projekte Krapinsko-zagorska županija
uvijek rado pomagati i podupirati.
Ova natjecanja organiziraju se s ciljem popularizacije
matematike, razvijanja logičkog zaključivanja, povezivanja matematički nadarenih učenika, podizanja razine matematičkog obrazovanja u Krapinsko-zagorskoj
županiji i šire, njegovanja timskog rada te potiču razvoj
pozitivnih stavova i usvajanje zdravih stilova života.
Osobine koje se razvijaju prilikom stjecanja matematičkih znanja (kreativnost, strpljivost, upornost,
sistematičnost i točnost) potrebna su svakom mladom
čovjeku za buduće školovanje i život uopće.
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ˇ ORKESTAR
PUHACKI
"LIPA" TUHELJ
Autorica teksta: Maja Vahtarić
2. MJESTO U NAJVIŠOJ A KATEGORIJI NA
DRŽAVNOM NATJECANJU U NOVOM VINODOLSKOM
Puhački orkestar "Lipa" Tuhelj već nekoliko godina
za redom napreduje i postiže velike uspjehe. Sjetimo se da je još 2015. godine orkestar sudjelovao na
Međunarodnom natjecanju Mitteleuropa Blasmusikfest u Splitu gdje je osvojio drugo mjesto u C kategoriji koncertnog programa te nagradu za najboljeg
dirigenta festivala. Nadalje, 2016. godine orkestar
se predstavio na 30. Susretu puhačkih orkestara u
Novom Vinodolskom gdje je osvojio drugo mjesto u
B kategoriji. Prošle 2018. godine, orkestar je potvrdio
svoju kvalitetu i ustrajnost svojih članova osvojivši
Zlatnu plaketu s pohvalom i ponovno visoko 2.mjesto u B kategoriji programa.
Ove godine je orkestar sudjelovao na kvalifikacijskom preslušavanju za državnu smotru puhačkih
orkestara u Zaboku. Predstavio se s 3 kompozicije:
Moses and Ramses (Satoshi Yagisawa), Morlački
ples (Tonći Ćićerić) i The Ghost Ship (José Alberto
Pina). Svojim napornim radom i sa puno odricanja,
orkestar je i ove godine izborio plasman na 33. susret puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom 8. i
9. lipnja te time potvrdio kako je jedan od najboljih
orkestara Krapinsko-zagorske županije u najvišoj A
kategoriji koncertnog programa Na 33. susretu puhačkih orkestara Puhački orkestar "Lipa" Tuhelj osvojio je ZLATNU PLAKETU S POHVALOM s ostvarenih
94.25 bodova čime je zauzeo 2. mjesto u A kategoriji
koncertnog programa u konkurenciji od 5 orkestara.
Orkestar je također osvojio doboš kao nagradu od
sponzora Državne smotre. Kao najveće priznanje dolazi također komentar skladatelja Pine koji je

pohvalio našu izvedbu svoje skladbe The Ghost Ship
te kontaktirao orkestar sa željom za buduću suradnju. Svim tim uspjesima orkestar je pokazao da se uz
veliko zajedništvo i odricanje može doći do odličnih
rezultata.
Sve ovo ne bi bilo moguće bez truda svih članova
orkestra na čelu s dirigentom profesorom Ivanom
Kšenekom. Profesor Ivan Kšenek orkestrom je ravnao
dugi niz godina, međutim nakon nastupa na državnoj
smotri, prekinuo je suradnju s orkestrom. Zahvalni
smo profesoru na svemu što je u proteklih desetak godina napravio za orkestar i njegove članove
jer bez njega ovakav napredak ne bi bio moguć, a
razina kvalitete orkestra ne bi bila ovako visoko na
ljestvici. Jedan mali Tuhelj široko je poznat u svijetu
kulture jer ima 2. najbolji orkestar u Hrvatskoj, a taj
orkestar su zajednički stvorili dirigent i svi njegovi
članovi svojom voljom, odricanjem i zajedništvom.
Profesoru Ivanu Kšeneku orkestar želi puno sreće
u daljnjem radu uz želju da će i druge orkestre koje
će voditi dovesti na zavidnu razinu kvalitete muziciranja. Orkestar trenutno djeluje bez dirigenta uz
novo vodstvo. U današnje doba kad smo pod velikim
stresom, u žurbi, zaokupirani društvenim mrežama
i medijima, glazba je ta koja nam pomaže da se bar
na trenutak odmaknemo od takve stvarnosti, da se
opustimo. Glazba nam daje život i zbog toga orkestar
živi. Svaki član orkestra može potvrditi kako je svaka
proba orkestra korak naprijed, korak u budućnost.
Uvijek ima uspona i padova, no nikad se ne smije
odustati. Ljubav prema glazbi možete osjetiti na svakom koncertu na kojem se orkestar pojavi. Nadamo
se da će orkestar i u budućnosti imati priliku predstavljati naš lijepi Tuhelj diljem Hrvatske, ali i Europe
jer se ima čime pohvaliti.

Susret puhačkih
orkestara
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ŠPORTSKO DRUŠTVO TUHELJ
Autori teksta: Domagoj Karažija, Filip Majerić i Igor Moguljak
Športsko društvo Tuhelj je 2019. godinu započelo
s novim i ambicioznim vodstvom pred kojim je bilo
mnogo zadataka i ciljeva. Pomlađeni tim ljudi koji vodi
našu udrugu kao glavni cilj postavio je motivirati svoje
sumještane na bavljenje sportom kroz raznoliku ponudu sportova i aktivnosti koje pružamo.
Kroz proteklu godinu organizirali smo nekoliko
događanja kroz koja smo promicali sport, rekreaciju i
zdrav način života. Naša nogometna ekipa bila je aktivna tijekom cijele godine te je sudjelovala na mnogim
turnirima diljem županije. Osim mnogobrojnih turnira,
sudjelovali smo i u „Ligi Zagorskim krajem“ koja se
odvijala tijekom proljeća i jeseni, a na kraju smo završili na respektabilnom 4. mjestu. Kako već tradicija
nalaže, u lipnju smo organizirali malonogometni turnir
na kojem se okupilo dvadesetak malonogometnih
ekipa koje su prepoznale rad, trud i zalaganje naših
članova te su sa zadovoljstvom sudjelovali na našem
turniru. Samu organizaciju turnira smo podigli na višu
razinu nego li prijašnjih godina, pa smo osim samog
malogonometnog turnira imali i popratne sadržaje
poput stolnog nogometa, gledanja finalne utakmice
Lige Prvaka, te nagradne igre koja je posebno oduševile pratitelje naših društvenih mreža. Sam turnir je
naišao na mnogobrojne pohvale od strane samih sudionika, ali i posjetitelja koji su se najavili već i iduće
godine. Osim našeg turnira, organizirali smo i „Turnir
sela“ povodom Međunarodnog praznika rada, na kojem se najbolje pokazala ekipa mještana Prosenika.
Tradicionalno smo i sudjelovali na „Turniru udruga“
povodom Dana državnosti kojeg smo nakon nekoliko
godina konačno i osvojili. Iako je to jedini trofej u našoj
vitrini ove godine, mi smo izrazito zadovoljni 2019. godinom. Ubuduće ćemo nastojati usavršavati kvalitetu
naših događanja kako bi i dalje privlačili velik broj sudionika, a naše drage Tuhljane i Tuhljanke poticati na
sport i rekreaciju.
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NAŠA STOLNOTENISKA EKIPA
Stolnoteniska ekipa ŠD Tuhelj se prošle sezone
2018./2019. natjecala u 2. županijskoj stolnoteniskoj ligi
te su od ukupno 10 momčadi zauzeli 7. mjesto na prvenstvenoj tablici sa ukupno odigranih 18 susreta, a pri
tome su zabilježili 6 pobjeda, 2 neriješena rezultata te
10 poraza.
Pojedinačno se u ligi natjecalo 48 igrača. Od naših
Domagoj Karažija zauzeo je 11. mjesto sa omjerom pobjeda i poraza 30:3, Ivan Pavlinić zauzeo je 18. mjesto
sa skorom 26:22, Krunoslav Gežin bio je 21. sa skorom
18:31, Špoljar Jurica 37. sa skorom 4:15, a 48. je bio
Mladen Musić sa skorom 0:13.
Započela je nova i sezona 2019./2020. naših stolnotenisača i to u 2. županijskoj stolnoteniskoj ligi, a nakon 4
odigrana kola upisali smo 2 pobjede, 1 neriješeni susret
kao i 1 poraz. Dvanaesta je to po redu sezona u kojima
ŠD Tuhelj sudjeluje u županijskim ligama.
U siječnju 2019.godine natjecali smo se u Stolnoteniskom kupu KZŽ, a u svibnju iste godine na Pojedinačnom
prvenstvu KZŽ na kojem je Domagoj Karažija izborio
četvrtfinale u kojem ga je porazio finalist turnira.
Prvenstvo je već počelo kao i treninzi, a nakon 4 odigrana kola upisali smo 2 pobjede, 1 neriješeni susret kao i 1
poraz.
FITNESS PROGRAM
Športsko društvo Tuhelj nastavilo je provoditi fitness
program pod vodstvom trenerice Željke Šoštar koji je
tijekom siječnja inicirala Općina Tuhelj. Podigli smo
treninge na novu razinu nabavkom zvučnika i opreme za
treniranje. Na treninzima je sudjelovalo i do 56 članica,
od najmlađih do onih manje mladih. Povodom praznika
rada organizirali smo i natjecanje pod nazivom „Najfit
žena Tuhlja“ gdje je istoimenu titulu odnijela Veronika
Pukljak.
U sklopu provođenja Lokalnog programa za mlade i
pod pokroviteljstvom Općine Tuhelj organizirana je edukacija na temu „Prehrana i trening- Što, kako, zašto?“. O
navedenim temama predavanje je održao Zdenko Klarić, magistar kineziologije i dugogodišnji fitness urednik
magazina MensHealth. Zahvaljujemo ovom prilikom
fitness trenerici Željki Šoštar na pomoći u organizaciji,
stručnoj podršci i idejama o konceptu edukacije.
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FITNES U TUHLJU –
INTERVJU S TRENERICOM ŽELJKOM ŠOŠTAR
Općina Tuhelj provela je istraživanje među mladima koje je između
ostalog pokazalo kako mladi žele
da se u Tuhlju pokrene fitnes i kako
smatraju da nedostaje sportskih
sadržaja za žene. Tako je Općina
početkom ove godine pokrenula fitnes, a nakon mjesec dana
uspješnih treninga, provođenje i
organizaciju treninga preuzelo je
Športsko društvo Tuhelj.
O treninzima i iskustvu rada s
polaznicama razgovarali smo s
licenciranom fitnes trenericom
Željkom Šoštar koja od samog
početka vodi treninge.
Od početka održavanja fitnesa
u Tuhlju prošlo je više od pola
godine. Kako ste zadovoljni
dosadašnjim tijekom održavanja i
odazivom polaznica?
Prošlo je već skoro godina dana,
započeli smo u siječnju 2019.
Isprva me iznenadio odaziv. Budući
da se u Tuhlju dotada nije ništa
slično održavalo, nismo znali ni okvirno koliko bi moglo biti zainteresiranih stoga me prvi trening pozitivno iznenadio. Ono što me još
više iznenadilo je što se broj ljudi
ispočetka povećavao iz mjeseca u
mjesec te smo najviše dosegnuli
56 polaznica i još 12-ero djece što
je ogromna brojka. Sada se taj broj
smanjio na otprilike 20 do 25 stalnih polaznica. Sve u svemu, iznad
očekivanja.
Kako je cijela ta priča krenula i
što vama osobno predstavlja ta
mogućnost da možete pomoći
ženama u kreiranju zdravijih
životnih navika i poboljšanju
njihove fizičke spreme?
Općina Tuhelj provela je istraživanje među mladima prema kojem su
oni izjavili da u Tuhlju nedostaju

fitnes i sadržaji za žene. Tako je
uvođenje fitnesa upisano u Lokalni
program za mlade. Općina Tuhelj
se time obvezala inicirati i započeti s provođenjem fitnesa, a osim
za mlade, sudjelovanje u fitnesu
od samog početka namijenjeno
je svim starosnim skupinama bez
obzira na spol i mjesto stanovanja.
Nakon mjesec dana provođenje
fitnesa preuzelo je Športsko društvo Tuhelj.
Cijela priča s mojim angažmanom
je krenula sasvim slučajno. Mjesec
dana prije početka treninga završila sam osposobljavanje za instruktoricu fitnesa na Učilištu Magistra,
a onda je uslijedio telefonski poziv
s opisom projekta i pitanjem jesam
li za. Ostalo je povijest.
Opišite ukratko kako izgleda
jedan trening (trajanje, intenzitet
i sl.) Kakve se vježbe izvode, jesu
li treninzi prilagođeni i onima
koji nisu kondicijski najspremniji
i koju vježbu smatrate, uvjetno
rečeno, najučinkovitijom?
Trening traje sat vremena, sastoji
se od četiri dijela – zagrijavanje,
dinamičko istezanje, glavni dio
(vježbe snage i izdržljivosti) te završno dio koji čini statičko istezanje/opuštanje/razgovor. Radimo
težinom vlastitog tijela. Svaka se
vježba sastoji od nekoliko faza (od
najjednostavnijeg (početnog) do
završnog oblika vježbe) tako da
iako cijela grupa radi jednu vježbu, pojedini ljudi mogu istu vježbu
raditi na njima prilagođen način.
Trudim se prilagoditi trening svima uzimajući u obzir morfološke
karakteristike ljudi, bolesti ili
ozljede te trenutnu razinu fitnesa
stoga na treningu volim reći ‘’ajmo
koliko ide, pa onda još malo’’.
Najučinkovitijima smatram vježbe

koje istovremeno uključuju najviše
mišićnih skupina, odnosno cijelo tijelo, a to su čučanj, izdržaji i
‘’marinci’’.
Kakvi su planovi za budućnost,
imate li u planu proširiti ponudu
na još novih vježbi i još
„eksplozivnije“ treninge?
Nema tu neke filozofije što se
tiče vježbi, sve ono što je dobro i
učinkovito je već izmišljeno. Ako
malo pogledate društvene mreže
i razne ‘’fora’’ vježbe, znajte da je
sve to samo marketing i želja da
se nešto izreklamira, proda i sl.
No, jeste li ikad vidjeli neku ženu
ili muškarca s izgrađenim mišićima
da radi neke ‘’fora’’ vježbe? Mislim
da ne. Najprije osnove (kompleksne vježbe koje uključuju cijelo
tijelo), a tek onda možemo ubaciti
nešto ‘’fancy’’. Prečesto mijenjanje
vježbi ne dovodi do napretka. Ono
što možemo je pojačati intezitet
i volumen treninga, a tek nakon
određenog perioda mijenjati
vježbe. Prvo odmor, zatim uravnotežena prehrana i na kraju trening – iz dana u dan. Konzistentnost
je ključ uspjeha u svemu pa tako i
u fitnesu.
Što se tiče eksplozivnosti, odgovor
je – ovisi o grupi. Nema smisla
napraviti trening koji grupa neće
moći odraditi.
Kakav je osjećaj vidjeti sva ta
iscrpljena, ali nadasve zadovoljna lica polaznica nakon dobro
odrađenog treninga? Je li to upravo ono što vas najviše motivira
da i dalje ustrajete u trenerskom
ulozi u Tuhlju?
To je najbolji osjećaj na svijetu
zato što je pokazatelj uspješnosti
treninga upravo zadovoljstvo ljudi.
Nema smisla raditi bilo što u živo67

tu ako te ne veseli, pa tako i mene
veseli sama mogućnost da budem
tamo i da održim trening. Lijepo je
čuti da su ljudi promijenili životne
navike, da se trude biti bolji prema
sebi, da su osvijestili da je zdravlje bitno i da su oni sami najviše
odgovorni za to kako će se osjećati, kakvog će biti zdravlja i kako će
izgledati. Nevjerojatan je osjećaj
čuti ‘’Željka, skinula sam 15ak kg/
ne bole me više leđa/sva odjeća mi
je prevelika/bolje se osjećam/probala sam novi recept/pokušavam
se zdravije hraniti’’ i sl. Na kraju
krajeva, sve se svodi na ljude koji
dolaze – oni su tamo zbog sebe, a i
ja sam tamo zbog njih. Ipak, lijepo
je znati da su ti ljudi upravo meni
ukazali povjerenje da ih vodim na
putu u aktivniji način života.
Na treninzima su se dosad u više
navrata mogla vidjeti i djeca
nekih od polaznica. Vježbaju li i
oni usporedno sa svima vama i
koliko je bitno od malena stvoriti
naviku vježbanja i razvitka dobrih

fizičkih, motoričkih i
funkcionalnih predispozicija?
Ima djece različite dobi, većinom
su to djeca do 12 godina koja se ne
uključuju u organizirani trening već
se igraju. Djeca u višim razredima
osnovne škole uključuju se u trening ovisno o zahtjevnosti pojedinih
vježbi te osobnoj motivaciji. Ono
što je važno je da nisu kod kuće
za računalom, televizorom i sl.
Sposobnosti djeteta razvijaju se na
svim područjima (komunikacija,
socijalizacija, kognitivni razvoj,
senzomotoričke sposobnosti...)
istovremeno i jedno je područje
nedjeljivo od drugoga. Zaostajanje u razvoju na jednom području
povlači za sobom i zaostajanje na
drugim područjima razvoja. Upravo zato vrlo je važno da se djeca
kreću, da hodaju, trče, skaču, penju se, odnosno da usavršavaju biotička motorička znanja odmalena
kako bi ih kasnije mogli usavršavati, i ono najvažnije, da steknu
zdrave životne navike već u ranoj
dobi. Prevencija prije intervencije.

Pozivamo sve zainteresirane
da se i nadalje uključe u
fitness program koji se održava
svakog ponedjeljka i četvrtka od
20:00 do 21:00 sati u Sportskoj
dvorani Osnovne škole Lijepa naša.
Cijena fitness programa iznosi
80,00 kn mjesečno, a sudjelovati
mogu svi bez obzira na dob,
spol ili mjesto stanovanja.
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Što, po vama, uopće čini jedan
uspješno odrađen trening?
Koji parametri moraju biti
zadovoljeni?
Uspješno odrađen trening je trening koji je prilagođen cijeloj grupi
i svakom pojedincu individualno,
trening koji može odraditi cijela
grupa te je svojim intenzitetom
potaknuo pozitivne promjene
– u razvoju snage, izdržljivosti i
općenito svih motoričkih sposobnosti. Mora biti zahtjevno, ali i
zabavno.
Za kraj, koju biste poruku dali
svim potencijalnim budućim
polaznicama i općenito ljudima
koji imaju želju mijenjati svoje
životne što?
Ljudi svakodnevno brinu što unose
u kuću, od kakvog će je materijala
sagraditi, kakav će biti krov, kakvo gorivo toče u auto, kako će taj
auto izgledati i sl. A ipak, i auto
će se morati jednom zamijeniti, i
krov kuće će se morati zamijeniti.
S druge strane, imate jedno tijelo
do kraja života. Vi ste odgovorni
za njega, vi ste odgovorni za svoje
zdravlje i kako se osjećate u tom
tijelu. Kako se o sebi brinete i
brinete li uopće? Neće nitko drugi brinuti za vas. Počnite danas.
Ne morate sa mnom, ne morate
u Tuhlju, ne mora to uopće biti
fitnes. Budite sami sebi važni.
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UDRUGA UMIROVLJENIKA
´
OPCINE
TUHELJ
Autorica teksta: Ivanka Tisanić, predsjednica udruge
Udruga umirovljenika Općine Tuhelj kao dragovoljna, samostalna, interesna, socijalna, humanitarna
i neprofitna organizacija civilnog društva, aktivno
sudjelujemo u društvenom životu i razvoju lokalne zajednice s ciljem poboljšanja kvalitete života umirovljeničke populacije na području općine Tuhelj.
Težište djelovanja ostaje sukladno našoj viziji
„Življenje dostojno čovjeka u zajednici po mjeri osoba treće životne dobi“.

PREGLED REALIZIRANIH PROJEKATA:
U veljači smo proslavili Valentinovo u Villi
Zelenjak-Ventek uz finu večeru i odličnu glazbu.
Darovali smo i naše članove koji su u 2018. godini
proslavili okrugli rođendan i to poklon bonom od
100,00 kuna i malim cvjetićem u znak pažnje.

U ožujku smo održali redovnu godišnju skupštinu u
prostorijama DVD-a u Tuhlju. Nakon službenog dijela
uručili smo zahvalnice u znak zahvalnosti za osobit
Zahvaljujemo na potpori i razumijevanju naših potreba našoj Općini Tuhelj, načelniku Mladenu Hercigonji, doprinos u radu udruge.
zamjenici Veroniki Kolman i Općinskim Vijeću na
U travnju realizirali smo projekt i posjetili predivnu
financijskim potporama za naše projekte životne dobi.
Podravinu. Posjetili smo Podravkin muzej zdrave
prehrane i tvornicu Podravke. Prošetali smo centrom
Udruga danas ima 194 redovna člana i 24 pridružena
Koprivnice uz pratnju vodiča. Nastavili smo putovanje
člana. Smatramo da je od velike važnosti voditi brigu
prema Đurđevcu uz posjet starom gradu. Uz pratnju
o kvaliteti života osoba treće životne dobi, stoga se
kustosa obišli smo muzej i uživali u legendi o Picokinaši volonteri povjerenici po naseljima maksimalno
ma. Tu je i nezaobilazna podravska pustinja. Doživjeli
trude i kontaktiraju svakog člana, prikupljaju ideje
smo Podravinu na predivan i poseban način.
i potrebe i želje naših članova te vodimo brigu oko
bolesnih članova koje rado posjećujemo.
U svibnju povodom dana otvorenih vrata udruge u
prostorijama DVD-a Tuhelj provjerili smo tlak i šećer
Na sastancima Izvršnog odbora odlučujemo o
idejama i željama članova koje pretvaramo u projekte u krvi sto su nam omogućili djelatnici Crvenog Kriza iz
Klanjca. Pokaznu vježbu pomoć unesrećenom izveli
te iste nastojimo i realizirati.
su učenici Osnovne škole Lijepa naša pod vodstvom
Sukladnom usvojen planu nastavili smo naš program g. Davora Žažara. Održali smo malu radionicu te up„Aktivne zlatne godine“. Plan u potpunosti realiziraoznali naše umirovljenika s projektima Crvenog Kriza i
mo. Jednom mjesečno organiziramo druženja i izlete, Socijalnog vijeća, dobili odgovore na postavljena pisudjelujemo na sportskim susretima unutar županije, tanja te u dobrom raspoloženju nastavili druženje.
rado se odazivamo i sudjelujemo na kulturološkim
događanjima. Interes i odaziv članova je vrlo dobar
što pokazuje i zadovoljstvo samih članova.
Želimo do kraja provesti projekt „Aktivne zlatne godine“za što nam je neophodan prostor. Članovima
naše Udruge treće životne dobi potrebno je druženje i
razgovor. Planiramo češće održavati sastanke
Izvršnog odbora i povjerenika po naseljima te
planirati aktivnosti.

Posjet Podravkinom
muzeju
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zajednici Biser Zagorja na pozivu i organizaciji.
Turistička zajednica ponovno nas je pozvala na sudjelovanje u emisiji ‘’Dobro jutro Hrvatska’’ 9. kolovoza.
Snimanje je bilo u studiju HRT-a u Zagrebu na temu
promocije našeg kraja te najava zbivanja i poziv na
Sajmeni dan.
Sudjelovali smo i na Sajmenom danu. Kuhali smo
gulaš i držali štand sa doniranim predmetima, ponosGostovanje u emisiji "Dobro jutro Hrvatska" na sam na naše vrijedne članove i organizatore Sajmenog dana.
U lipnju u lijepom ambijentu Lovačkog doma u Klanjcu
8. 6. 2019. održani su Mali sportski susreti umirovljenika KZŽ (Klanjec, Kumrovec, Kraljevac na Sutli, Zagorska Sela i Tuhelj). Pobjednici u pikadu muška ekipa
Tuhelj, u belotu Tuhelj je osvojio treće mjesto. Čestitke svim pobjednicima, sudionicima i organizatorima.
Lijepo druženje starih poznanika završilo je podjelom
priznanja najuspješnijima, zajedničkim ručkom i plesom.
25. lipnja jutro smo započeli budnicom u čast dana
Državnosti te smo krenuli na tradicionalno okupljanje umirovljenika KZZ u Mariju Bistricu. Nakon programa na središnjem trgu i Sv. Mise namijenjene svim
umirovljenicima druženje smo nastavili uz odličan
ručak u restoranu “Lojzekova hiža” u Gusakovcu.
U srpnju bili smo na kupanju na otoku Krku, posjetili
smo Katedralu uznesenja B.D.M. te uz kratku misu
i pratnju svećenika obišli smo bogati muzej prepun
srednjovjekovne sakralne baštine. Nastavili smo
druženje i kupanje na plaži Ježevac u Krku. U večernjim satima krenuli smo prema kući, naravno uz obaveznu stanicu u Bosiljevu gdje smo se počastili finim
odojkom i uz svirku i pjesmu dobro se zabavili.

Na Županijskim sportskim susretima umirovljenika u
Velikom Trgovištu i Zaboku, Tuhelj je sudjelovao ali
bez osvojenih priznanja. Čestitke svim sudionicima,
konkurencija je bila vrlo jaka s obzirom na sudjelovanje 180 takmičara iz cijele KZŽ.
U listopadu posjetili smo Vukovar. Srdačnu dobrodošlicu i gostoprimstvo organizirali su nam dragi
prijatelji umirovljenici grada Vukovara. Nakon kratkog
odmora uputili smo se uz pratnju vodiča putovima
križnog puta branitelja Vukovara. Obišli smo mjesto
sjećanja Vukovarsku bolnicu, memorijalni centar na
Ovčari i stratište na Ovčari- mjesto pogibije ranjenika
na Ovčari te zapalili svijeće. Nakon toga uputili smo
se na memorijalno groblje gdje smo položili cvijeće i
zapalili svijeće za sve poginule branitelje. Obišli smo
staru baroknu jezgru, centar grada te bijeli križ na
ušću Vuke u Dunav. Duboko ganuti srce smo ostavili u
Vukovaru gradu heroju. Prije povratka objedovali smo
u izletištu Adica-Vukovarska kuća.
Do kraja godine još ćemo realizirati projekte proslave
Martinja, odlazak u kazalište za vrijeme Adventa u
Zagrebu, i završiti godinu uz božićnu večeru.

Odazvali smo se na poziv Turističke zajednice za sudjelovanje u emisiji “Dobro jutro Hrvatska” Snimanje je
bilo na Žlendrovom bregu, a predstavljene su udruga
Kolovrat, Osnovna škola Lijepa naša, Društvo Naša
djeca Tuhelj, udruge kuburaša Munja i Gromovi Zagorja i Udruga umirovljenika Općine Tuhelj.
Radili smo bučnicu, bilo je tu i raznih starinskih kolača, naše članice su radile ručne radove, merkale,
šlingale, štrikale i izrađivale ružice od krep papira.
Naša djeca bila su zainteresirana te su budno sve
pratila. Hvala svim sudionicima koji su se potrudili
da uspješno predstavimo naš kraj i očuvanje naše kulturne baštine i običaja našeg kraja. Hvala Turističkoj
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Kuhanje gulaša na
Sajmenom danu
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ZAKAJ VOLIM TUHELJ?
Svi mi, na ovaj ili onaj način, volimo naš Tuhelj. Razlozi su brojni i različiti,
a evo zbog čega Tuhelj ima posebno mjesto u srcima naših malih Tuhljana,
učenika 2. razreda Osnovne škole Lijepa naša.
Likovni radovi nastali su u sklopu radionice ovogodišnjeg Dječjeg dana.

Valentina C.

„Volim Tuhelj zato što možeš biti
slobodan i možeš se naći s
prijateljima, igrati se i zato što je
sve prekriveno prirodom,
gljivama, cvijećem, lišćem,
kukuruzom i nije kao u gradu gdje
se ne možemo igrati.“ – Lucija
Nika Š.
“Volim Tuhelj jer se igram u
parku.” - Sara

„Ja volim Tuhelj jer je sve veselo i
sretno. Ljepšeg kraja tu ni!“
– David

“Ja volim Tuhelj zato što nema
semafora i prometa.” - Niko

Hana Š.

„Ja jako volim svoj Tuhelj zato što
ima šume i zato što imam mir i
tišinu.“ – Ramona

„Ja volim Tuhelj jer ovdje ima puno
lijepih šuma, tamo se mogu šetati i
vidjeti puno životinja.“ – Jakov
„Ja volim Tuhelj zato što je lijep,
predivan, velik i ima veliku školu.“
– Ana

Lana J.I.
„Ja volim Tuhelj jer ima puno šuma
i nije umjetan kao grad. I baš zato
volim Tuhelj jer je šaren, zabavan i
jako veselo mjesto.“ – Marta

“Ja volim Tuhelj zato što imam
slobodu i mir.” - Lucija

Anja P.
“Volim Tuhelj jer ima puno
slobode, zelenila i životinja.
Volim Tuhelj jer ima i bazene
gdje se možemo kupati.” - Luka
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ZAKAJ VOLIM TUHELJ?

“Ja volim Tuhelj jer se tamo
igram s prijateljima.” - Josip

Laura Ž.

Martina T.
“Volim Tuhelj jer volim biti u
prirodi.” - Magdalena

„Ja volim Tuhelj zato što ima lijepe
Tuheljske Toplice gdje se mogu
naći i igrati s prijateljima.“ – Lena

“Ja volim Tuhelj zato što imam
slobodu i zato što ima lijepe
bazene.” - Martin

Dina Ana J.I.

“Ja volim Tuhelj zato što se volim
igrati u prirodi. “ - Petra

„Ja volim Tuhelj jer imam puno
slobode, puno se igramo i ima
puno stanovnika.“ - Gabrijel
„Ja volim Tuhelj jer imam svoju
slobodu i nitko nas ne može
istjerati.“ – Mila

„Ja volim Tuhelj zato što ima lijepe
bazene i jer je mir, tišina i topla
voda.“ – Mia
“Ja volim Tuhelj zato što je sve u
slobodi i miru.” - Rita

“Ja volim Tuhelj zato što je lijepo
selo i ima lijepe šume.” - Franko

Nika Š.

“Volim Tuhelj zato što imam mir i
slobodu i nema puno nesreća.”
- Ema

Gita Š.

