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Ponovno ćemo iskoristiti priliku te 
putem našeg javnog glasila priopćiti 
nekoliko tema za koje držimo da trebaju 
ugledati svjetlo javnosti, bez obzira jesu li 
one političke ili društvene naravi.

Prvo, sastav Poglavarstva više nije kao 
prije nekoliko mjeseci. Kao predsjednik 
Poglavarstva dužnost mi je da vas 
informiram o promjenama koje su se u 
Općini dogodile početkom ove godine.  
Vjerojatno vam je poznato da je Općinski 
HDZ raskinuo koaliciju s HNS- om unutar 
Općine, jer unatoč zalaganju njihovih 
članova  nije se od župana R. Čačića moglo 
dobiti ništa osobito za našu Općinu…

Shodno tome, a i dogovorom na 
državnom nivou, Općinski odbor HDZ-a je 
zajedno s HSS-om naše općine započeo 
razgovore o suradnji i formiranju koalicijske 
vlasti. ( Kako se ne bi ponavljali, o toj temi 
možete više pročitati u tekstu pod nazivom 
"Priopćenje za javnost- HSS Sveti Ilija").

Dakle, nakon provedenih konzultacija i 
razgovora  sklopljen je sporazum gdje će se 
zajedničkim nastupom prema Republici  

Poštovani žitelji općine Sveti Ilija, dragi čitatelji!
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Hrvatskoj, tj. prema resornim ministar-
stvima  zatražiti veći angažman oko 
kapitalnih projekata kao što su osnovna 
škola u Svetom Iliji ili sportska dvorana u 
Beletincu, ali i niz drugih projekata…. 

Budući da se približava Uskrs, misli mi 
nisu toliko zapele za koaliciju,već za one 
svakodnevne, uhodane brige i probleme s 
kojima se, kao načelnik redovito susrećem. 
Zato bih ovdje u uvodniku napomenuo 
jednu misao koja otprilike glasi ovako: 
"Nemojte se pitati što može Općina učiniti 
za vas, nego što vi možete učiniti za 
općinu."

Odgovornost prema sebi, drugima, 
društvu prije svega, mora polaziti  
prvenstveno od nas samih jer samo tako 
ostavljamo našim budućim generacijama 
sve ono što smo i Mi u našoj mladosti 
doživjeli.

Prvenstveno apeliram na dogovor -  bilo 
da se radi o putovima u naselju, poljskim ili 
šumskim, bilo kakvim drugim problemima 
te da sve pokušamo prvo riješiti dogovorom, 

a ne svađama, prepirkama ili necivili-
zacijskim i primitivnim metodama. Mi u 
Općini nastojimo sve probleme mještana 
riješiti na najbezbolniji način te maks-
imalno svima pomoći. 

Jednostavnim rječnikom - ima ljudi   
koji ne žele dobro ni svom susjedu, a kamoli 
selu ili općini. Srećom, takvi su ipak u 
manjini i to su uglavnom oni mještani koji 
nisu nikad ništa napravili za svoje naselje, a 
stalno nešto prigovaraju, pametuju ili dižu 
tenzije. (Prepoznat će se sigurno u ovim 
mojim rečenicama….)

Zato je ovo pred uskrsno vrijeme 
idealno da se preispitaju vlastite misli i djela 
i da se svaki od nas uhvati u koštac s 
ponekom zloćom koju smo uputili drugima. 
Možda će nas upravo ovo blagdansko 
raspoloženje vratiti u "normalu" gdje ćemo 
shvatiti da su od "velikih priča"  važnija 
naša djela….

Svim žiteljima općine Sveti Ilija i 
našim čitateljima želim sretan Uskrs i 
zahvaljujem na suradnji !

Ivica Minđek, 
načelnik

Kao što vam je već vjerojatno poznato,  
odlukom Općinske organizacije  HSS-a Sveti 
Ilija prišlo se je zajedničkom koaliranju s 
vladajućom strukturom HDZ u našoj općini, 
a  s ciljem ostvarivanja već ranije započetih 
projekata. Tim sporazumom prihvaćamo i 
projekte koje je HDZ općine Sveti Ilija 
započeo i već ranije predlagao.  

Dakle, čelnici Općine  prepoznali su 
logične partnere u obnašanju vlasti ( baš 
kao i na državnoj razini) i pozvali nas da 
razgovaramo o svim važnim dodirnim 
točkama koje se tiču boljitka naše općine. 
Zajedničkim dogovorom odlučeno je da u 
Općinskom poglavarstvu bude   Franjo 
Korpar i moja malenkost - kao zamjenik 
načelnika. Mr. sc. Josip Cikač postaje 
zamjenik predsjednika Vijeća dok su  Josip 
Barulek i Vjekoslav Huđek postali vijećnici.

Još je uvijek vruća tema -  škola u 
Svetom Iliji i sportska dvorana u Beletincu, 
kao dva izuzetno važna projekta oko kojih 
se je već vodilo dosta polemike…. 

No, tu je još i projekt sveobuhvatne 
kanalizacijske mreže u našoj Općini koji je 
planiran i projektiran kao zatvoreni sustav s 
biološkim pročistačem i potpuno čistom 
vodom.  Ovakav pro jekt  j e  nešto  
nesvakidašnje u našoj zemlji gdje se još 
uvijek vodi premalo brige o zaštiti okoliša, a 
mi, osim ideje, već godinama imamo 
lokacijsku i građevinsku dozvolu za sustav 
koji će od kanalizacije činiti čistu vodu, a 

NOVA  KOALICIJA 
PUT DO REALIZACIJE 

ZAPOČETIH PROJEKATA

čija je cijena izgradnje niža od mehaničkih 
pročistača otpadnih voda. U svezi ovog 
projekta  održan je i  sastanak s direktorom 
Hrvatskih voda Jadrankom Husarićem kao 
glavnim "financijerom" ovakvih projekata, 
uz posredovanje dr.sc.Zvonimira Sabatija.

Očekujem suradnju i s onima koji 
trenutno ne obnašaju vlast u našoj sredini,  
ali bi mogli skrenuti pažnju vlasti na višim 
razinama i usmjeriti ju prema našij Općini.. 
Smatram da mi, u tako maloj općini, 
nemamo prostora niti prava dijeliti se po 
nekakvoj velikoj ideologiji, već je vrijeme da 
zajedno zavrnemo rukave i zapnemo za 
boljitak svih stanovnika naše općine.  

U ime Općinskog odbora Hrvatske 
seljačke stranke Općine Sveti Ilija  svim 
žiteljima općine želim sretan i blagoslovljen 
Uskrs.

Borko Mkić

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST  
HSS Sveti Ilija

Poštovani čitatelji!
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Predsjednik OO HDZ-a Ivica Minđek i predssjednik Općinske organizacije HSS-a
Borko Mikić prilikom potpisivanja koalicijskog sporazuma.

Općinski list

Općinski listOpćinski listOpćinski list
List Općine Sveti Ilija



Br.22.  ožujak 2008. Informativni List za popularizaciju obitelji i društvenih zbivanja na području općine Sveti Ilija

Obiteljski glasnikObiteljski glasnikObiteljski glasnik

svim žiteljima 
općine Sveti Ilija želi

Sretan Uskrs
Iskrene želje povodom 
Uskrsa upućujemo svim 
našim članicama i svim
ljudima dobre volje!
UDRUGA ŽENA
OPĆINE 
SVETI ILIJA 
SELA DOLJAN
 

Sretan Uskrs
svim žiteljima 
Općine Sveti Ilija 
želi UDRUGA
VINOGRADARA I 
VOĆARA
«GROZDEK» 
SVETI ILIJA

Sretan Uskrs
 svim članovima
 naše Zajednice
 i svim žiteljima

Općine  Sveti Ilija 
želi VATROGASNA 

ZAJEDNICA OPĆINE 
SVETI ILIJA

Sretan i blagoslovljen Uskrs 
svim žiteljima i umirovljenicima

općine Sveti Ilija želi 
UDRUGA 

UMIROVLJENIKA 
OPĆINE

SVETI ILIJA

UREDNIŠTVO "OBITELJSKOG GLASNIKA" I UDRUGA "MOJ HOBI"

Mnogo obiteljske sreće i zadovoljstva povodom Uskrsa
svoj djeci, njihovim obiteljima i žiteljima 

općine Sveti Ilija od srca želi 

Župa Beletinec, 
nedjelja 9. ožujka 2008.:
• Blagoslov  novog oltara u crkvi Svih Svetih 
i misno slavlje predvodio je varaždinski 
biskup msgr. Josip Mrzljak sa suradnicima. 
Str. 9



Poštovani čitatelji !
Ako ste sačuvali prošlogodišnji uskrsni 

broj Obiteljskog glasnika možete se 
podsjetiti na teme iz zaštite okoliša, vijesti 
iz općinskog vatrogastva, Korizme, 
društvene teme, itd.

Iz broja u broj zalažemo se da, onako 
amaterski, iz duše i s voljom, zabilježimo 
poneki događaj ili zanimljivost. I dok 
Poglavarstvo Općine piše o svojim temama, 
ja uvijek iskoristim priliku pa zabilježim 
pokoju misao ili razmišljanje, ne s ciljem 
popuniti stranicu, već s razlogom, jer 
vrijeme i događaji toliko brzo prolaze da je 
prava šteta ne zabilježit barem crticu od 
ukupnog broja zbivanja…

 Kao temu uvodnika za ovaj List 
odabrao sam činjenicu da Hokus-pokus 
više ne postoji !? U stvari, postoji, ali još 
samo u mislima i sjećanjima mnogih 
generacija predškolske i osnovnoškolske 
djece koji su svoja prva pjevačka ili plesna 
iskustva ostvarili upravo zahvaljujući 
dječjem klubu. Hokus-pokus ostat će u 
sjećanju i nama odraslima koji smo ga 1. 
travnja 1995.g. i „otvorili". Baš zgodno, na 
„Prvi april" !! 

Mnogi zajednički susreti, igraonice, 
pr iredbe obi l ježi l i  su 12 godina  
kontinuiranog rada društva s punim 
nazivom: Društvo za kulturno-umjetničke 

Potrebno: kartonska rola, bijeli papir, 
ružičasti papir 3 loptice od vate ružičaste boje, 
ljepilo, flomasteri

Oboji rolu papira u ružičastu boju. Napravi 
uši od ružičastog  papira te još jedan par ušiju 
(manjih) od svijetlo ružičastog papira i zalijepi 
na ružičaste uši.

Zalijepi uši na unutrašnji dio role. Napravi 
oči od bijelog papira i zalijepi na rolu. Nalijepi 
dvije loptice od vate ispod očiju i jednu na sredini 
- kao nos. Ofarbaj nos ružičastom bojom. 

Crnim flomasterom iscrtaj točkice po bijelim 
lopticama od vate. Napravi dva bijela zuba i 
zalijepi ih ispod pamučnih loptica. Zeko može bit 
lijep ukras za Uskrs. Stavi ga negdje sa šarenim 
jajima, grančicama i pilićima .

Martina Lakuš

Dolazi Uskrs i bilo bi "super" pomoći mami da ukrasi stol 
neobičnim zelenokosim jajima. Zamoli mamu neka ti 
sačuva ljuske jajeta - što veće. 

Zalijepi zatim donji dio jajeta na karton ili drvo. Iscrtaj bojama ili 
flomasterima lice jajeta. Nasmijano i šareno, naravno, jer Uskrs je praznik 
radosti! Pažljivo napuni ljusku jajeta sitnom zemljom u koju ćeš zabosti sjeme 
trave. Umjesto toga možeš do pola napuniti ljusku zrncima pšenice za klijanje. 
Što god staviš, treba prskati vodom nekoliko puta dnevno.

Kad tvom zelenokosom jajetu izraste kosa, uzmi škare kao pravi frizer i 
napravi neku pank ili rok frizuru.

„HOKUS POKUS" POSTAO „MOJ HOBI"
i rekreativne djelatnosti, dječji klub 
Hokus pokus. Otvaranjem vrtića Anđeo ( za 
koji se je uvelike zalagao Izvršni odbor 
Kluba)  prestala je potreba za organiziranim 
aktivnostima kao što su igraonice ili 
poludnevni boravak djece predškolske dobi.  
S gradnjom nove vatrogasne garaže u Sv. 
Iliji nije više bilo niti prostora za osnovnim 
aktivnostima, a skromni školski prostori u 
Svetom Iliji i Beletincu bili su dobro ( i još 
jesu) pokriveni izvanškolskimi izvan-
nastavnim aktivnostima. Postepeno je 
jenjavala naša osnovna djelatnost zbog čega 
nismo bili nezadovoljni, jer smo vidjeli da 
standard obitelji i djece ide nabolje pa smo 
razmišljali kako da naše aktivnosti 
usmjerimo prema nekim drugim sadržajima 
kojima ćemo (barem pokušati) zainteresirati 
javnost koja više ne polazi vrtić ili osnovnu 
školu. Nije niti bez razloga dječji festival 
(20.7.) prerastao u opću kulturno-zabavnu 
priredbu u organizaciji Općinskog 
poglavarstva… 

 I stigao je 18. siječnja 2008.g. 
Nakon burne, ali smislene i konstruktivne 
rasprave, većinom glasova Skupštine 
Dječjeg kluba, odlučeno je da se Klub 
preimenuje u Udrugu Moj hobi. Prihvaćene 
su izmjene i dopune Statuta, proširen je 
sastav Izvršnog odbora i uz mnogo sjete i 
uspomena zatvorena je knjiga jednog od 

najuspješnijeg kluba u općini. ( O programu, 
smjernicama  rada i  članstvu pročitajte više  
na str. 6.)

Dakle, na čvrstim temeljima Dječjeg 
kluba izrasla je nova Udruga koja je, između 
ostalog, zadržala ovaj  Obiteljski glasnik 
(čije ime nećemo mijenjati) te preuzela 
materijalnu i financijsku imovinu sada,već 
bivšeg , Dječjeg kluba „Hokus-pokus". 

Na kraju se, u ime  Udruge „Moj hobi",  
moram zahvaliti Školskom odboru OŠ 
„Vladimir Nazor" u Svetom Iliji koji nam je 
od ožujka o.g. ustupio školski prostor za 
održavanje sastanaka. U zaključivanju ovog 
broja očekujemo i Rješenje Ureda za opću 
upravu Varaždin gdje se ispituju sve 
relevantne  i pravne okolnosti te uvjeti pod 
kojima je Hokus-pokus „prešao" u „Moj 
hobi". 

A vas, poštovani čitatelji, pozivam da se 
uključite u rad nove Udruge i da svoje hobije, 
želje ili aktivnosti usmjerite unutar jedne 
nove udruge koja ima svoj smisao i širinu za 
sve koji žele učiniti nešto korisno, zabavno 
ili poučno na ovom našem prostoru.

Uz lijepe želje za Uskrs, hvala svima 
koji su Hokus-pokus voljeli, s Njim 
surađivali, za Njega radili i koji ga pamte 
kao primjer dobre organizacije i 
skladnosti u vremenu kada je bio 
najpotrebniji djeci i njihovim roditeljima.

Urednik Obiteljskog glasnika
D. Meštrić

Zelenokosa jaja

Napravi ružičastog  zeca
 od 2005.g. izlazi kao 

podlistak "Općinskog lista".

Naklada:  
1000 primjeraka, besplatno

Sjedište:  
Trg J. Godrijana 2, Sveti Ilija;

Uredništvo:  
P. Domislović, M. Lakuš, D. Meštrić;

Glavni i odgovorni urednik 
Obiteljskog glasnika: Darko Meštrić

Obiteljski glasnik
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Tako brzo prođe nedjelja po 

nedjelja: Čista, Pačista, Bezimena, 
Gluha, Cvjetna, pa dođe Uskrs. To je 
najveći i najvažniji kršćanski blagdan.

"Što tražite Živoga među mrtvima? 
Nije ovdje, nego uskrsnu!" (Lk 24, 5 - 6). 

Na Uskrs slavimo središnji događaj 
kršćanstva - Kristovo uskrsnuće. Zato 
biti kršćanin znači ponajprije vjerovati 
da je Bog Isusa, onog istog kojeg su ljudi 
raspeli, uskrisio i učinio Gospodarom 
svega stvorenoga. 

Nakon raskalašenih Poklada u 
narodnom običajnom kalendaru slijedi 
razdoblje "pročišćavanja". Vrijeme je da 
se uspostavi poremećena ravnoteža u 
prirodi. To razdoblje, od Čiste srijede 
odnosno Pepelnice (prvi dan poslije 
Poklada) do Uskrsa označeno je u 
crkvenom kalendaru nazivom korizma.

U 40-dnevnoj korizmi se vjernici 
molitvom, postom, odricanjem, žrtvom 
te  pobožnošću Kr ižnoga puta  
pripremaju za slavlje vazmenog 
otajstva. U jedinstvenome svetom 
Trodnevlju uoči Uskrsa - Velikom 
četvrtku, petku i suboti, danima koji su 
najdublji po sadržaju u cijeloj 
liturgijskoj godini, vjernici se spominju 
Kristove muke i smrti na križu, osobito 
na uskrsno bdijenje na Veliku subotu, 
kada se svake godine obnavlja služba 
Svjetla i Riječi, a to svjedoči o veličini 
Božjih djela i obnovi krsnih obećanja. U 
noći Velike subote vjernici dobivaju 
poticaj za svoje svjedočenje Krista u 
društvu u kojemu žive, a pridružuju im 
se katekumeni, koji će sakramentom 
krštenja postati članovi Crkve. 

Kristovo uskrsnuće je  bi lo  
pripravljeno kroz cijeli Stari zavjet, a 
kad je jednom ostvareno, sva kršćanska 

USKRS VUZEMVAZAM
pokoljenja riječju i životom svjedoče za 
tu temeljnu istinu povijesti - Krist je 
uskrsnuo, s njime i mi neprestano 
uskrsavamo. Prvo svjedočanstvo za 
uskrsloga Krista dali su njegovi učenici. 

Kristovo uskrsnuće početak je 
novoga svijeta i zalog je našeg 
uskrsnuća koje se već sada ostvaruje 
dok se s mukom i naporom opiremo zlu i 
grijehu, a koje će se u punini očitovati 
kad se Krist jasno objavi svijetu na 
kraju vremena. 

Uskršnji običaji za stolom
U osobitu draž Uskrsa spada 

jutarnji blagoslov jela. U košaru se 
najprije stavi salveta, a zatim hrana 
koja se pokrije "stolnicom". Od hrane se 
obično nosi: šunka (pršut), jaja, vino ili 
rakija, hren, luk, sol i pogača. Dakle, za 
doručak se blaguje šunka, kuhana jaja, 
hren i pogača (kruh), a mrvice i ostaci 
koji se neće pojesti neće se baciti već  
zakopati, spaliti i sl. Uz to su vezana 
mnoga narodna vjerovanja.

Za objed na stol prvo stiže juha, 
zatim kuhano meso obično sa umakom 
od hrena, potom pečenje sa krumpirom i 
obavezno salata (zelena, francuska 
salata, cikla...).

Neki su se od tih starih običaja 
izgubili, a neki su se ipak uspjeli održati 
pa se tako danas, za Uskrs najčešće 
pripremaju: štrukli sa sirom, kolači od 
dizanog tijesta, sirnice, gibanice, torte, 
medenjaci, razni sitni kolačići u obliku 
zečića, kokica...

A pisanice Uskrsne pisanice ili 
bojama ukrašena jaja izrazit su običaj 

vezan uz Uskrs. Riječ je o pred 
kršćanskom običaju šaranja jaja u 
vrijeme Uskrsa. Tako su jaja postala 
znak Isusova uskrsnuća, upravo po toj 
s vo j o j  u sm je r enos t i  novom i  
probuđenom životu. Motivi na šaranim 
jajima su različiti i kreću se od likova do 
ornamentike, odnosno do jednobojnog 
bojenja. Pisanice omogućuju bogat 
zbroj običaja kao što su: darivanje 
jajima, tucanje obojenim i ne obojenim 
jajima i gađanje jaja novcem. 

Umijeće šaranja uskrsnih pisanica 
u Hrvatske danas se oživljava kroz 
obiteljske tradicije prenošenjem na 
mlade generacije, u školama kroz 
likovne radionice, a pisanice se izrađuju 
i kao hrvatski suvenir. 

Ovaj blagdan poziva nas na 
uskrsnu radost i poručuje nam da zbilju 
uskrslog Krista širimo oko sebe 
pobjeđujući smrt i unoseći u svijet 
pouzdanje, vjeru i nadu. 

Dragi čitatelji,Neka sada o Uskrsu, 
među nama  vise nego ikada vlada 
razumijevanje, suradnja i međusobno 
poštivanje. 

Neka ovog Uskrsa trajno u nama 
zavlada Isusovo kraljevstvo mira, 
ljubavi i pomirenja. 

Svim ljudima dobre volje i onima 
koji to ne mogu biti, sa željom da se 
njihova srca otvore, s nadom da nam 
ovo bude nezaboravni Uskrs u našem 
zajedništvu, od srca želimo SRETAN 
USKRS!

Uredništvo Obiteljskog  glasnika

Pripremila: Martina Lakuš 

Obiteljski glasnik
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Stare običaje dijeljenja uskrsnih jaja obnovile su protekle nedjelje članice 
Udruge žena iz Doljana podijelivši vjernicima ispred crkve u Sv. Iliji preko 200 jaja,

a maslinove grančice za župe Sv. Ilija i Beletinec osigurao je OO HDZ-a Sveti Ilija. 



klub preimenuje u Udrugu „Moj hobi".
Skupština je, nakon promjene 

imena Kluba, izabrala jedanaest 
članova Izvršnog odbora i tri člana 
Nadzorne komisije. Za predsjednika je 
izabran Darko Meštrić, a za njegova 
zamjenika Mario Posavec. Poslove 
tajnika u naredne četiri godine obavljat 
će gđa Vlasta Kitner. 

Izvršene su izmjene i dopune 
Statuta, a program djelatnosti i rada 
nove Udruge donosimo s ciljem da se i 
vi, poštovani čitatelji, možete učlaniti u 
ovu udrugu za koju vjerujemo da će biti 
jednako tako uspješna kao i Hokus-
pokus.

PROGRAM DJELATNOSTI UDRUGE 
„MOJ HOBI"  - UDRUGA ZA SVU DOB, 

ZA SVE KOJI ŽELE SVOJE 
SPOSOBNOSTI ILI IDEJE 

PREZENTIRATI JAVNOSTI.

-prezentiranje javnosti raznih 
hobija kojima se ljudi bave ili su se 
bavili u prošlosti;

-organiziranje aktivnosti koji 
potiču žitelje na aktivnost, stvaralački 
rad i bavljenje nekim hobijem;

-organiziranje programa rada s 
djecom školskog uzrasta prema 
njihovim afinitetima za korisnim 
hobijem; 

-organiziranje smotri, priredaba, 
festivala i drugih sličnih oblika  

Na redovitoj godišnjoj skupštini 
Dječjeg kluba „Hokus pokus" održanoj u 
petak, 18. siječnja 2008.g. u prostoriji 
Općine Sveti Ilija, Hokus-pokus 
preimenovan je u Udrugu Moj hobi.

Izvješće o radu Kluba tijekom 2007. 
podnio je predsjednik kluba D. Meštrić 
naglašavajući najznačajnije aktivnosti 
tijekom protekle godine od kojih je 
posebno izdvojio humanitarnu akciju 
za obitelj Vlade Juraka iz Svetog Ilije 
pod nazivom „ Vidimo li druge" 
(22.travnja) i u srpnju četvrte Dječje 
seoske igre pod pokroviteljstvom 
Općine Sveti Ilija.

Financijsko (pozitivno) izvješće 
podnijela je tajnica Petra Domislović, a 
potom se prišlo razrješenju dosadašnjeg 
rukovodstva Kluba te razmatranju 
prijedloga za promjenu imena Kluba i 
djelatnosti.

D. Meštrić objasnio je razloge zbog 
čega  naziv Hokus-pokus  i aktivnosti 
tog Kluba više nisu toliko zamjetne i 
popularne kao prije nekoliko godina 
kada je klub radio s djecom predškolske 
i osnovnoškolske dobi i kada je imao 
svoje prostorije, tj.prostorije u najmu.

 "Sada je, -naglasio je -  situacija 
sasvim drukčija. Više ne postoje realni 
uvjeti za popularizaciju Kluba s 
nazivom Hokus-pokus, nema prostora 
za djelovanje i aktivnosti, a i stručni 
kadar koji bi radio s djecom teš
ko je pronaći…." 

Iz svega navedenog D. Meštrić 
dao je prijedlog (uz objašnjenje istog) 
da se Klub  Hokus-pokus preimenuje 
u Udrugu Moj hobi. Osim tog prije-
dloga raspravljalo se i o prijedlogu I. 
Domislovića pod nazivom "Hokus-
pokus, moj hobi" koji je tražio da se 
ipak u nazivu nove udruge pokuša 
zadržati ime Hokus-pokus, ime koje je 
godinama bilo simbol svih kulturno-
umjetničkih i zabavnih programa za 
djecu, a prijedlog o preimenovanju 
Kluba u Klub mladih bio je na kraju 
povučen s glasovanja.)   

Nakon gotovo jednosatne diskusije 
u koju su se sa svojim prijedlozima i 
idejama uključili: Ivan Domislović , 
Petra Domislović, Josip Cikač, Ivica 
Minđek, Slavica Erdec, Anica Hajdinjak, 
Maja Priher, Antun Dobrotić i Mladen 
Magdić prišlo se je glasanju te je 
većinom glasova zaključeno da se Dječji 

stvaralaštva za sve generacije, a 
posebno za srednjoškolsku mladež i 
starije;

- provođenje raznih oblika rekre-
ativne aktivnosti djece, ljetovanje, 
zimovanje, kretanje u prirodi, plivanje, 
upoznavanje svog zavičaja i domovine 
Hrvatske;

- organiziranje športskih natjecanja 
za svu dob djece i odraslih radi 
razvijanja njihovih psihofizičkih sposo-
bnosti i poticaja za bavljenjem nekim 
hobijem ili sportom;

- aktivno uključivanje djece i 
odraslih  (prema njihovim sklonostima 
i sposobnostima) u razne interesne 
skupine -hobije;

- stalno animiranje pučanstva za 
aktivnosti koje razvijaju stvaralački 
duh, a u skladu su s njihovim sklono-
stima i  sposobnostima;

IZ SVEGA NAVEDENOG SIGURNO 
ĆETE PRONAĆI PONEKI ZANIMLJIV 
HOBI U KOJEM  VAM I MI MOŽEMO 
POMOĆI…..

(JAVITE SE TAJNICI UDRUGE, 
PREDSJEDNIKU ILI ZAMJENIKU,  
pišite:  Udruga „Moj hobi" Školska 7, 
42214 Sveti Ilija / 091-58-98-776 / 095-
84-2-84-13 /

P. Domislović

UDRUGA „Moj hobi"  Sveti IlijaUDRUGA „Moj hobi"  Sveti IlijaUDRUGA „Moj hobi"  Sveti IlijaUDRUGA „Moj hobi"  Sveti Ilija

 Detalj s posljednje skupštine Dječjeg kluba „Hokus-pokus"
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UDRUGA ZA SVE GENERACIJE, 
ZA SVE KOJI ŽELE SVOJE KREATIVNE  SPOSOBNOSTI, HOBIJE ILI IDEJE PREZENTIRATI JAVNOSTI.

Obiteljski glasnik
OBJAVLJUJEMO



Obiteljski glasnik

Prvi od pet blagdana koji obilježavaju 

vinogradari tijekom godine je Sveti Vincek, 
koji se slavi 22. siječnja. Mnogi smatraju da 
je upravo na Vincekovo „službeni" početak 
godišnjeg vegetativnog ciklusa vinove loze. 
Sokovi će, znači, ubrzo poteći trsom. Obično 
si toga dana vinogradari zažele sretnu novu 
vinogradarsku godinu! 

Vinogradari općine Sveti Ilija dana 20. 
siječnja 2008. godine, u nedjelju, obilježili 
su blagdan Vincekovo, dan kada se 
simbolično po prvi puta u godini obrezuje 
vinograd te se tako označava početak 
radova u vinogradu. 

Vinogradari su na Vincekovo krenuli u 
„gorice" i prigodnim ceremonijalom zaželjeli 
da ovogodišnja berba bude uspješna. Na dan 
Svetog Vinka vinogradar ide u vinograd, po 
„sakom vremenu", pa i po „dežđu i po 
snegu". 

Središnje obilježavanje Vincekovog 
zbilo se u vinogradu obitelji Dobrotić, a u 
organizaciji Udruge vinogradara i voćara 
općine Sveti Ilija „Grozdek". Prisutnih je bilo 
oko stotinjak, a došli su i gosti iz Slavonije. 
Kako i nalaže stara tradicija tog se dana, uz 
dobru kapljicu, domaće pečenice, kobasice i 
odojka, pohodom među promrzlo i 
uspavano trsje od zaštitnika Vinka zazivlje 
blagoslov. Neka bude široke ruke i vrijedne 
vinogradare opet obdari plodnom godinom, 
obilnim i kvalitetnim urodom.

D u ž n o s t  b i s k u p a  p r i p a l a  j e  
predsjedniku Udruge gospodinu Iliji Kefelji, 
a pomoćnici su mu bili ministrant i gošće iz 
Slavonije. Trsovi su okićeni dimljenim 
kobasicama, špekom, buncekom i raznim 
suhomesnatim i finim domaćim delika-
tesama sa željom da i grožđe bude rodno, 
lijepo, veliko i zdravo.

Biskup je blagoslovio trsove i molio: 
„Podari nam Gospodine puno zdravlja, 

Udruga vinogradara i voćara „Grozdek"  Sveti Ilija

Tradicija "Vincekovog" i ove je godine bila prožeta molitvom, dobrom kapljicom i bogatom zakuskom

lijepu godinu, mir i blagoslov  doma, vu 
goricah i pri klijeti, dobre kobasice, šunke, 
špeka i luka, lepoga debeloga bunceka, 
dobru kapljicu, dobru berbu i puno sega 
lepoga na ovomu svijetu". Molile su se i 
litanije vinogradara; „Odričemo se žute i 
zelene noje, žutoga, čerlenega i zelenoga 
francuza, kojekakvog štukanca, grdoga 
delanca  varkomovca, repinoga cukora, 
Fidelkastrovoga cukora". 

Gazdi, gospodinu Antunu Dobrotiću 
pripala je čast da odreže mladice, koje će se 
držati na toplome i kada propupaju 
navijestit će vinogradarsku godinu.

Kao i na svakoj sličnoj manifestaciji 
biskup je pročitao Štatut Udruge:

  1. Budi dobar sa svim susedima
  2. Ne delaj štetu susedu
  3. Pusti meju na miru

  4. Ne nosi peneze fiškalu
  5. Pozovi sakoga na kupicu vina
  6. Napoji žednoga, ali ne preveč
 7. Pri kleti imaj navek špeka, luka i 
      kobasic
  8. Na vreme poreži i poveži
  9. Naj preveč ostaviti
10. Na vreme pošpricaj
11. Naj prerano brati, kiseline i cukor 
      dobro prati
12. Naj preveč prešati
13. Apcigaj mošt 100%
14. Zasumpori dobro bačvu i mošt
15. Na vreme pretoči  dva put do Božića
16. Naj pozabiti pipu zaprti
17. Na vreme speči rakiju
18. Nigdar naj ostati bez vina jer bez 
       vina ni pesma ni muzika ne štima 
19. Nigdar naj vu goricaj kleti Boga jer 
      buš ostal bez lepoga roda
20. Vu družine ne sme  biti politike niti 
      vinske kritike
21. Piti, piti, navek vesel biti
22. Piti, piti, nigdor pijan biti

Poslije ovog starog i lijepog obreda, 
vinogradari s pajdašima nastavili su 
druženje koje je bilo popraćeno pjesmom i 
svirkom „ Pij me ga, pij me ga sve do dana 
belega...", uz vino i bogatu ponudu domaćih 
gurmanskih specijaliteta. 

Za vinogradare taj dan je bio jedna vrsta 
odmora i rekreacije jer tek sada slijede pravi 
radovi  rezanje, gnojenje, kopanje, 
prskanje...da bi se opet sastali na Martinje i 
uživali u dobroj kapljici.

"Dragi Bog, čuvaj trsa mog, evo Ti zrelog 
vina da bu dobra godina.

Oblake razmakni, sunce primakni, 
mraza zgoni, na tuču zvoni. Se bum obdelal 
da bi v jesen popeval, rozgvu si bum zel i vu 
vodu del. Sv. Vincek pokaži svetu kak bu vu 
novom letu.

 MARTINA LAKUŠ

Prvu rezidbu vu goricah treba dobro zaliti (Bu i na jesen bole teklo)
Domaćin Antun Dobrotić i biskup Ilija Kefelja s prijateljima i gostima

 Kod Tone je uvijek dobra fešta…. 
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U organizaciji MO Doljan, a pod pokroviteljstvom Općinskog 
poglavarstva Općine Sveti Ilija, u nedjelju - 3. veljače,  održan je 
još jedan u nizu uspješnih maskenbala na kojem su se mogle vidjeti 
brojen originalne kreacije maski, a sve u cilju dobre zabave, ali i želje 
da se zlo otjera iz vlastite kuće, sela ili osobe.   

Podsjetimo se, protekla dva maskenbala na otvorenom održana 
su u Svetom Iliji i Seketinu. Ovaj put domaćin iz Doljana priredio je i 
natjecanje najuspješnijih maski, a pobjednik je bio najmlađi 

Fašnička povorka kreće prema igralištu u Doljanu

Medicinsko osoblje imalo je nekoliko hitnih intervencija

Spaljivanje fašnika pratilo je mnoštvo maskiranih i ne maskiranih znatiželjnika

Zanimljivo, pod šatorom nitko nikoga  nije poznaoNagrađene maske pozirale su za Obiteljski glasnik

maskirani član fašničke povorke Lovro Horvatić ( 5 mj) iz Doljana. 
Drugo mjesto osvojila je gđica iz Ukrajine ( Vedran Zamuda), a 
treće mjesto pripalo je malim klaunovima : Patriciji Erdec, Iliji 
Šegoviću i Teni Babić  (vidi sliku dolje).

Posebno veselo i interesantno bilo je pod šatorom ispod kojeg su 
se služili krafni i osvježavajući napitci. Za glazbu su bili zaduženi 
dečki iz „Noćne smjene", a za liječničku sigurnost građana gospođe 
iz Kuće zdravlja Doljan: Anka  Kocijan i Natalija Borović koje su 
ujedno i skratile muke FAŠNIKU - ozloglašenom krivcu za svo zlo u 
Doljanu i čitavoj općini. Uostalom, pratite li fotografije Lj. Borovića 
vidjet ćete da se je isplatilo sudjelovati u fašničkim spelancijama za 
koje su svoj doprinos još dale članice Udruge žena Doljana, 
djelatnici MUP-a  - PU Varaždin, KUD Beletinec i Darko Meštrić.

M. Lakuš
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VUŽGAN JE FAŠNIK V DOLJANU
I treću godinu zaredom održan je veliki maskenbal kojemu je ovaj put bio domaćin Doljan.

Obiteljski glasnik

Logistika nije zakazala



borac srednje (seniorske) kategorije u 
Hrvatskoj. Posljednji veliki međunarodni  
turnir Mario je osvojio u Kutini savladavši 
nekoliko vrsnih boraca  u svojoj kategoriji.  
Dodamo li tomu da Mario sudjeluje i na 
brojnim atletskim natjecanjima (trčanje na 
srednje pruge) te da i tu postiže izvrsne 
rezultate, onda ćemo s pravom reći da je ovaj 
svestrani sportaš zaslužio da u sljedećem 
broju našeg Lista dobije još više prostora…

I dok ga mediji predstavljaju kao boksača 
iz Sračinca ili Varaždina, Obiteljski glasnik  
će našeg Marija ubuduće pratiti  kao vrsnog, 
jednostavnog i samozatajnog sportaša iz 
Doljana.

U nekom od narednih brojeva Obiteljskog 
bit će, vjerujemo,  prilike pobliže upoznati 
njegov sportski duh, znanje i umijeće, ali i 
ozlijede koje su ga ponekad  pratile. Dotad, 
sretno!

D. Meštrić

Obiteljski glasnik
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 Pred mnoštvom vjernika župe Beletinec 
i brojnim svećenicima iz drugih župa i 
časnim sestrama, varaždinski  biskup msgr. 
Josip Mrzljak blagoslovio je oltar u crkvi 
Svih Svetih, (djelo Miljenka Kranjčeca iz 
Međimurja) te je predvodio misno slavlje. 

Velečasni Ivan Bais uvodnim je 
riječima pozdravio sve okupljene vjernike i 
istaknuo da je posvećenje oltara upriličeno 
povodom 25.-te obljetnice župe. Naglasio 
je da se u proteklih nekoliko godina mnogo 
učinilo za ovu župu: 

- crkva je uređena iznutra i izvana, 
okoliš također, u crkvu je uvedeno podno 
grijanje, prošireni je kor, nabavljene su  
nove orgulje, nove klupe, novi ambon i 
krstionica, nova sedilija oko oltara i postaje 
Križnog puta, koje je oslikao župljanin 
Stjepan Makar, a ove godine pročelje oltara  
i zidnu sliku Sv. Barbare oslikala je 
akademska umjetnica Snježana Inkret.  Za 
mnoge radove sredstva su osigurana i od 
strane Općine Sveti Ilija uz svesrdno 
zalaganje općinskih čelnika Nadice Dreven-  
Budinski, Marina Bosilja i Zdravka 
Ostroškog.

Nadalje, ispred crkve pozornica je 
zamijenjena kapelom Sv. Ane. Na obližnjem 
brežuljku iznad mjesta napravljen je pilj Sv. 
Križu, a na mostu kod Bednje  postavljen je 
pilj Sv. Ivanu Krstitelju. Velečasni I. Bais 
spomenuo je kako se u crkvi svakodnevno 

okuplja preko pedeset molitelja Krunice te 
da se kroz godinu pričesti više od 25000 
vjernika, a nije zaboravio spomenuti niti 
župski zbor na čelu sa s. Monikom uz dvije 
orguljašice - Valerijom Levatić i  
Marijanom  Kuharić.

Prema njegovim riječima i u ovoj, kao i 
mnogim drugim župama, traje negativni 

trend odnosa rođenih i umrlih pa je sve više 
staračkih obitelji.  

Nedjeljno lijepo vrijeme pogodovalo je i 
okupljenim vjernicima ispred crkve koji su 
po prvi puta pratili misu i na displayu ( video 
zidu). Svečanost je nastavljena i poslije sv. 
Mise zajedničkim ručkom u Društvenom 
domu Beletinec.

D. Meštrić

Protekle Cvjetne nedjelje (16.3.) članice Udruge žena iz Doljana 
svoj su višetjedni trud podijelile s okupljenim vjernicima ispred župne 
crkve Sv. Ilije Proroka. Poslije jutarnje sv. Mise ove vrijedne žene 
dijelile su besplatno pisanice koje su same, s puno truda i ljubavi, 
oslikale i obojile, ali i prikupile razne priručne materijale kako bi više 
od 200 uskrsnih jajčeka učinile šarenima, maštovitima i zanimljivima.

Moralnu podršku dala je i članica Poglavarstva Nadica Dreven 
Budinski  (zadužena u Općini za društvene djelatnosti)  ističući kako 
je  - "…. šteta što se postepeno gubi nekadašnja tradicija okupljanja i 
farbanja jaja, ali je sreća da imamo Udrugu žena koja je već više godina 
uspješna u svim društvenim i kulturnim zbivanjima naše općine".

M. Lakuš 

Obiteljski glasnik nema dovoljno mjesta 
za objavu svih rezultata i titula koje je naš 
sumještanin iz Doljana osvojio u svojoj 
boksačkoj karijeri. Mario je član Kick-boxing 
kluba „Sračinec" te je uz pratnju  trenera 
Siniše Kovačića uistinu osvojio mnoga 
odličja koja sada krase njegov klub, njegov 
dom i njega osobno. (Spomenimo da je i Siniša 
Kovačić višestruki prvak u kick-boksu i K-1 te 
europski prvak u savate boksu.)

Mario se sportom počeo baviti u osnovnoj 
školi tražeći za sebe idealan sport. Strast za 
boksom i individualnošću prevladali su 
nogomet i ostale ekipne sportove. Primjerice, 
Mario je državni prvak u tajlandskom 
boksu  po K-1 pravilima, a postigao je i prvo 
mjesto u Hrvatskoj u domeni kick-boksa ( 
disciplina low kick do 71 kilogram), osvajač je 
brojnih boksačkih turnira i zasad je najbolji 

ŽUPA BELETINEC NA PONOS VJERNICIMA I PRIMJER DRUGIM ŽUPAMA

 Mario u svojoj sobi  koju je ukrasio 
brojnim medaljama, diplomama i peharima.

PISANICE  NA  DAR
Aktivnost Udruge žena Sveti Ilija, sela Doljan

Kick - boxing i tajlandski boks: Mario Agatić iz Doljana poznat 
cijeloj Hrvatskoj, ali i Europi

Dolazak procesije na misno slavlje i posvetu oltara

U nedjelju 9. ožujka posvećen je novi oltar 
u crkvi Svih Svetih u Beletincu. 

D. M.



Trgovina i usluge, export-import

Žigrovec, Vladimira Nazora 70
Sveti Ilija

Sretan i 
veseo Uskrs! 

Sretan 

Uskrs! 
Svim korisnicima 
usluga i žiteljima 
općine Sveti Ilija sretan
i blagoslovljen Uskrs!

Doljan, B. Jelačića 17
tel./fax. 042 734 004

Sretan Uskrs svim žiteljima općine
Sveti Ilija želi 

Sretan Uskrs, zdravlja i 
veselja  svakoj obitelji 
želi...
Specijalistička 
ordinacija 
obiteljske medicine
Nives Topolnjak, 
dr.med.

Trg J. Gordijana 2, Sveti Ilija
tel. 042 734 233, 098 231 200 

SRETAN 

USKRS!

Doljan, Radnička 29 • tel. 091 500 51 50

Zidarski obrt
JOSIP MIKIĆ
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Darko Kaselj, Sveti Ilija, B. Jelačiča 14
042 651 789, 098 267 281

vl. Dragan Kaniški

Seketin, Jurišićeva 16
042 686 227, 098 511 70 99

AGATIĆ d.o.o.

• soboslikarski i 
ličilački radovi

• industrijski podovi
• adaptacija

• fasade knauf

proizvodnja cvijeća

Radnička 16, Doljan • 091 1734 185 

Doljan, Radnička 2 • Tel/fax. 042 734 057

Doljan, B. Jelačića bb
tel./fax. 042 734 177, 098 341 730

KERAMIČARSKI OBRT

USKRSAUSKRSAUSKRSA

DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU DOLJAN
svim žiteljima Doljana 

i općine Sveti Ilija
želi puno radosti i 

obiteljske sreće povodom

Svim žiteljima općine
Sveti Ilija želimo mir i 
dobro te sretan Uskrs

Božo Brežnjak
Beletinec, Zavrtna 4, tel./fax. 042 749 196

BREŽNJAK-TRANS d.o.o.

Sretan Uskrs svim žiteljima općine 
Sveti Ilija želi

AUTOPRIJEVOZNIK
Ljubomir Boroviæ

d.o.o.

Iskrene čestitke  za  UskrsIskrene čestitke  za  Uskrs
svakoj obitelji u našem mjestu i našoj općinisvakoj obitelji u našem mjestu i našoj općini

žele članovi i Izvršni odbor žele članovi i Izvršni odbor 

Iskrene čestitke  za  Uskrs
svakoj obitelji u našem mjestu i našoj općini

žele članovi i Izvršni odbor 

ŠPORTSKO-REKREATIVNOGŠPORTSKO-REKREATIVNOG
DRUŠTVA TOMAŠEVCA  B.DRUŠTVA TOMAŠEVCA  B.
ŠPORTSKO-REKREATIVNOG
DRUŠTVA TOMAŠEVCA  B.

Svim žiteljima 
općine Sveti Ilija 
želimo mir i 
dobro te 
sretan Uskrs



KOMUNALNE DJELATNOSTI

Križanec Na inicijativu Mjesnog odbora te vijećnika Dragutina Hrastića izvršeno je  djelomično proširenje ulice A. 
Labaša  radi sigurnosti prometa i lakšeg mimoilaženja automobila.

 Započeo je nastavak uređenja prilazne ceste u ulici V. Cecelje do poljoprivredne trgovine,  odnosno  
tamošnjih poduzetnika u zoni. Uređenjem će se  stvoriti bolji  uvjeti dolaska, odnosno odlaska vozila  do 
navedenih objekata, a  istovremeno će i poduzeće Varkom izvršiti rekonstrukciju  vodovodne mreže kako ne bi 
kasnije dolazilo do prekapanja cesta.     

Na inicijativu  vijećnika  Tome Cikača iz Tomaševca,  uređen je  odvojak ulice Bana Jelačića u dužini od 105 
metara. Iskopan je  jarak, postavljane cijevi i izvršen je navoz šljunka. Taj zahvat bilo je nužno izvesti zbog oborinskih 
voda koje su ugrožavale promet i dvorišta u podnožju te ulice.U naselju je izvršena i rekonstrukcija  vodovodne mreže 
u ulici A. Šenoe iz pravca Zagrebačke do V. Nazora, a u dužini od 350 metara. 

Rekonstrukcija će navedenoj ulici i objektu kod igrališta pridonijeti boljoj opskrbi vodom, a ovdje moramo napomenuti da je bilo i otpora ponekih 
pojedinaca  iz ulice A. Šenoe koji nisu dijelili naše mišljenje o opravdanosti te akcije.  No, kasnije je to dogovorom riješeno… 

(Mora se znati da na javnim putovima  i javnim  dobrima  (kojima je vlasnik Općina)  ne može nitko zabraniti gradnju, a eventualna oštećenja 
koja tijekom gradnje  mogu nastati na privatnom posjedu izvođač mora sanirati.)  

Ulicom A. Šenoe  postavljeni  su i betonski stupovi  na koje će uskoro biti  ugrađena i rasvjetna tijela.

1.Redovitu RADIJSKU kroniku Općine Sveti Ilija možete pratiti 
SVAKE TREĆE SRIJEDU U MJESECU na RADIJU VARAŽDIN ( 107,1 
mHz) od 16,15 sati. 

2. Za područje naše općine dimnjačarske poslove obavljat će tvrtka  
DIMNJAK d.o.o iz Varaždina, M. Krleže ̋ .  Za sve intervencije ili pitanja 
možete se obratiti na njihov broj tel.: 231-556

3. POLJODJELCI  
Akcija regresiranja sjemenskog kukuruza traje od 3.- 31. ožujka 
2008.g. Regres iznosi 100 kn od maloprodajne cijene po vrećici. 
Odgovarajuću potvrdu treba podići u Općini Sveti Ilija od pon.-petka od 
8-15 sati. Osobna iskaznica obvezna. Dodatne informacije na br. 
telefona 734-200 ili putem plakata.  

4. POZITIVNI TREND
Tijekom 2007.g. u našoj općini broj novorođene djece bio je veći od 
broja umrlih -  Umrlih:  31;  Rođenih: 37.

5. ANKETA O ISKAZIVANJU INTERESA O GRADNJI STANOVA NA  
PODRUČJU OPĆINE SVETI ILIJA:
Poštovani čitatelji, žitelji općine Sveti Ilija !
Pozivamo sve zainteresirane za pokretanje gradnje i kupnju stanova 
na području općine da se za sve informacije jave u prostorije Općine 
zbog popunjavanja „ ANKETE O ISKAZIVANJU INTERESA O GRADNJI 
STANOVA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ILIJA". Anketa se može 
popuniti svakog radnog dana  u vremenu od 8-13 sati od 25.03.-
11.04.2008.g. u prostorijama Općine,  Trg Josipa Godrijana 2. Dodatne 
informacije možete dobiti u istom vremenu na broj telefona 734-200.
S ciljem uvida o potrebi gradnje, kvadraturi stanova i sl. potrebno je 
najprije provesti anketu čiji će rezultat pokazati ima li potrebe krenuti 
u realizaciju takvog projekta, a ako ima kakve bi stanove trebalo 
graditi!

POGLAVARSTVO OPĆINE SVETI ILIJA

Na inicijativu  mjesnog odbora Beletinca i Krušljevca izvršena je rekonstrukcija  elektro -  mreže u Beletincu,  
u ulici S. Radića  te  u Krušljevcu u Željezničkoj ulici. Umjesto dosadašnjih starih drvenih stupova postavljeni 
su betonski s novim suvremenijim i štedljivijim svjetlima.

Općinsko poglavarstvo je u suradnji  s HEP-om na nekoliko lokacija u našoj općini dalo   postaviti stupove na koje će se montirati i  nova 
rasvjetna tijela: Npr.  Ulica Vide Sokola Seketin, Vinogradska - Doljan, B. Jelačića -Tomaševec, Lj. Gaja - Križanec, Prežburg -  Sveti Ilija. Na 
kraju još valja napomenuti da će Poglavarstvo nakon Uskrsa krenuti u ostvarivanje planiranih komunalnih projekata, a oni se, prije svega,  
odnose na modernizaciju cesta, rekonstrukciju vodovodne i elektro-mreže.

Beletinec-
Krušljevec

OBAVIJESTOBAVIJESTOBAVIJEST

Tomaševec

Sveti Ilija

Lovci i okoliš

U cilju zaštite šuma na našem području i okoliša u 
cjelini, u četvrtak 6. ožujka provedena je prva u nizu 
akcija čišćenja šuma koje su nerijetko zatrpane krupnim 
otpadom i raznovrsnim smećem. Akciju je organiziralo 
Općinsko poglavarstvo i Lovačko društvo Trčka iz 
Šaulovca. Nažalost, ekološka svijest pojedinaca još uvijek 
nije dosegla potreban nivo kako bi se sačuvala priroda, 
priroda kojoj i mi pripadamo. (?!)

D.M.
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O aktivnostima ostalih mjesnih odbora s područja 
naše općine, a koji nisu spomenuti u ovom broju, 

pisat ćemo u sljedećem Općinskom listu. 

Općinski list



Vjetrovita, ali sunčana i suha veljača poslužila je 
članovima mjesnog odbora Doljan za čišćenje i sječu stabala u 
Radničkoj ulici.

Zbog ometanja električne mreže, ali i prometa tom 
ulicom, sredinom veljače prišlo se je, uz suglasnost vlasnika, 
čišćenju dijela prometnice kroz Doljan, tj. siječi visoke agacije. 
Stručnu pomoć ponudili su Josip Koprek i Vjekoslav Sitar iz 
Doljana, a akciju su pratili članovi MO Doljan ( na slici).

Inače, tijekom proteklog razdoblja radilo se na 
postavljanju betonske podloge za nadstrešnicu kod igrališta. 
Preseljen je i kontejner sa željezničke postaje Sveti Ilija na 
spomenutu  podlogu, a u planu je i uređenje sanitarnog čvora 
pokraj igrališta.  

Posjet Marinku Margeti, sumješta-
ninu, prijatelju i višegodišnjem 
aktivnom članu NK Obreš bio je s 
razlogom prijateljski, dobronamjeran, a 
prije svega humanitaran. U ime Općine 
Sv. Ilija, mjesnog odbora Sv. Ilija i NK 
Obreš teško bolesni M. Margeta i 
njegova obitelj primili su bolesnički 
krevet koji će zasigurno pomoći da 
Marinko brzo ozdravi i opet bude „onaj 
stari". 

 Naime, g. Margeta nesretno je 
nastradao prošlog proljeća u blizini 
traktorskog stroja, oštetio kralježnicu i 
otad  se više ne može sam kretati. 
Liječenjem je ustanovljeno da će 
oporavak ipak potrajati neko vrijeme. 
Uz sve teškoće  naš Margeta, u krugu 

POSJET S RAZLOGOM
Teško bolesnom  

Marinku Margeti iz 
Svetog Ilije

darovano vrijedno 
bolesničko pomagalo. 

 Predstavnici Općine - Ivica Minđek, MO Sveti Ilija -  Ivan Domislović i 
NK Obreš -  Ivan Stankus prilikom posjeta Marinku Margeti

MO DOLJAN

svoje obitelji, djeluje vrlo optimistički i 
vedro. Prilikom posjeta izrazio je 
zahvalu za vrijedno pomagalo i putem 
Obiteljskog lista pozdravlja sve 
prijatelje i dobre ljude  koji ga nisu 
zaboravili. 

Izvršni odbor NK Obreš i MO Sveti 
Ilija planiraju  još i dodatno pomoći ovoj 
obitelji kako bi put  oporavka bio što 
brži, što mu iskreno želi i uredništvo 
Obiteljskog lista..

D. Meštrić 
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M. Lakuš

USKRS  S PRINOVAMA U OBITELJI

Na poziv Općinskog poglavarstva Općine Sveti Ilija, u petak 
14.03.2008. godine,  u općinskim prostorijama upriličen je susret 
roditelja i najmlađih stanovnika naše općine koji su rođeni u 
protekla tri mjeseca. 

Tom prilikom načelnik Općine Ivica Minđek mladim je 
obiteljima uručio po tisuću kuna i cvijeće te izrazio dobre želje za 
nastavak ovakvih susreta.

Kao što je i u naslovu istaknuto, Uskrs će s malim prinovama 
u obitelji zasigurno biti još ljepši i svečaniji. Neka je svima sretno!

P.D.

Zajednički snimak mladih i sretnih obitelji te čelnika Općine. 
(slijeva: Nina Luketić (Beletinec), Leon Međimurec (Križanec), Klara 
Mijatović (Doljan), Nina Bauk (Seketin), Lucija Conar (Krušljevec), Ivan 
Bernat (Žigrovec)

Općinski list
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