
Općinski listOpćinski listOpćinski list
List Općine Sveti Ilija

Travanj 2010. • broj 15 • besplatni primjerak

U OVOM BROJU PROČITAJTE:

SKUP ZA REGIONALNI 
RAZVOJ str.2

PROJEKT-JAVNI RADOVI str. 4

 PROBLEM SKUPLJANJA 
ISKORISTIVOG OTPADA str.3

UPIS NA INFORMATIČKI TEČAJ str.3

VAŽNA OBAVIJEST: 
GRAĐENJE I 

UREĐENJE PROSTORA
Sve informacije u svezi prava 
građenja i uređenja prostora na 
području općine Sveti Ilija možete 
pronaći na našim internetskim 
stranicama gdje smo samo za vas 
pripremili Prostorni plan uređenja 
naše općine: 

www.opcina-sveti-ilija.hr

SRETAN USKRS SVIM ŽITELJIMASRETAN USKRS SVIM ŽITELJIMA
OPĆINE SVETI ILIJAOPĆINE SVETI ILIJA

ŽELI OPĆINSKO VIJEĆE ŽELI OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SVETI ILIJAOPĆINE SVETI ILIJA

SRETAN USKRS SVIM ŽITELJIMA
OPĆINE SVETI ILIJA

ŽELI OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SVETI ILIJA

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA I SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA I 
SVIM POSLOVNIM PARTNERIMA SVIM POSLOVNIM PARTNERIMA 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS 
ŽELI NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELŽELI NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE SVETI ILIJAOPĆINE SVETI ILIJA

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA I 
SVIM POSLOVNIM PARTNERIMA 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS 
ŽELI NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE SVETI ILIJA

Uskrs, Vuzem ili Vazam, kako ga hrvatski puk naziva, 
ostavio je u narodu vidljive tragove sačuvane u narodnim 

običajima diljem Hrvatske.
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Od božićnog broja našeg (i vašeg 
lista) prošla su svega tri mjeseca. 
Vrijeme prebrzo teče. Snijeg padne 20 
centimetara u jednom danu i sutra ga 
više nema… Tijekom dana promjene se 
dva-tri godišnja doba. Evo, „jučer“ smo 
obilježavali Vincekovo, a „sutra“ je već 
Uskrs!  Preboljeli smo i preživjeli još 
jednu zimu koja je, po mišljenju 
mnogih, bila dosta opaka, duga, 
opasna i nepredvidiva. Jedinstveni 
upravni odjel naše Općine izdvojio je 
tijekom ove zime značajna sredstva za 
čišćenje snijega i  posipavanje 
prometnica koje nisu u nadležnosti 
Županijske uprave za ceste. Iako je 
svake zime „ista priča“ po pitanju 
čišćenja cesta duž naših sela, ovom 
prilikom zahvalio bih se svima onima 
koji su imali strpljenja pričekati stroj za 
čišćenje snijega, ali i  razumijevanja 
zbog nemogućnosti  „ralice“ da očisti 
baš svaki kutak naše općine. 

U protekla ti mjeseca nije se zbilo 
ništa senzacionalno za našu sredinu. U 
prošlom broju pisao sam o općoj 
besparici, o slabom punjenju općinskog 
proračuna, ali i o svijetlu na kraju 
tunela.

To svjetlo, kao što sam i najavio, 
polako se nazire s dolaskom proljeća. 
Radovi i nužni projekti naše općine 
polako, ali sigurno se ostvaruju. 
Proračun se puni, ali i prazni u skladu s 
predviđenim i planiranim aktivnostima 
mjesnih odbora. Mnoge udruge i 
društva traže svoj dio kolača, škole 
imaju svoje potrebe, vrtić također, a i za 
mjesne odbore naše općine ukupno je 
predviđeno 74.000,00 kuna. Iz godine u 
godinu, u skladu s našim mogućno-
stima,  nastojimo pomoći i obiteljima 
koji su na rubu egzistencije. No, budući 
da je taj postupak pomoći dosta složen,  
dobro bi bilo da se predsjednici mjesnih 
odbora ili članovi udruga aktiviraju 
kada su u pitanju socijalne potrebe 
stanovništva. Tu nam bi suradnja 
itekako dobro došla.

Za kraj ovog uvodnika htio bih 
izraziti i jednu zabrinutost po pitanju 
nataliteta i mortaliteta unutar naše 
općine. O tome nešto više možete proči-
tati na str. 4. Možda će ispasti smiješno, 
ali futuristički gledano  uređenje i 
čišćenje naših lokalnih cesta neće niti 
imati smisla ako po njima neće imati 
tko hodati. 

Ovaj uvodnik završio bih ipak 
optimistički, pozitivno. Veseli me što je 
povodom Dana voda (22. ožujka) 
pokrenuta akcija nekih građana oko 
spašavanja i uređenja naših izvorišta 
pitke vode. Nedavno sam na TV slušao o 
tzv. svjetskoj emigraciji stanovništva 
koja će se kroz nekih deset do petnaest 
godina širiti svijetom upravo zbog 
nedostatka pitke vode. Pravo je svakog 
stanovnika (ma gdje bio i kako se on 
zvao) na pitku vodu. Bojim se da će 
emigracija stanovnika prošarati i 
Lijepom našom. U našem zavičaju 
dosta je izvora vode o kojima nitko ne 
brine pa su aktivnosti oko takvih 
projekata uvijek dobro došle…. 

Sretan Uskrs!
Ivica Minđek, načelnik Općine

U subotu, 13. ožujka ove godine u 
Svetom Iliji održana je tribina za 
regionalni razvoj koju su zajednički 
organizirali Općinski odbor HSS-a 
Općine Sveti Ilija  i Županijski odbor 
Hrvatske seljačke stranke Varaždinske 
županije. 

Dopredsjednik Hrvatskoga sabora 
Josip Friščić tijekom skupa govorio je o 
perspektivi Regije u narednih nekoliko 
godina.  

Aktualna  gospodarska i politička pita-
nja uvijek su zanimljiva našem pučanstvu 
bez obzira tko ih i kako organizira. Ovoj 
tematskoj tribini (koja se održala u 
prostorijama Pastoralnog centra Vilima 
Cecelja)  nazočili su brojni članovi HSS-a 
Općine Sveti Ilija, ali i brojni gosti te 
načelnici općina iz Maruševca, Svetog 
Đurđa, Malog Bukovca i Velikog Bukovca .

Nazočne je na samom početku pozdra-
vio Josip Barulek, predsjednik Općinske 

Poštovani čitatelji !

SKUP ZA REGIONALNI RAZVOJ
HSS - SVETI ILIJA 

organizacije HSS-a, a  tribinu je vodio dr. 
sc. Zvonimir Sabati, saborski zastupnik i 
predsjednik Županijske organizacije 
Hrvatske seljačke stranke. Gosti večeri bili 
su Josip Friščić, dopredsjednik Hrvatskoga 
sabora i državni tajnik Ministarstva za 
regionalni razvoj  Karlo Gjurašić te Željko 
Vincek, ravnatelj Uprave za poljoprivredna 
zemljišta u Ministarstvu poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja.  Sudionici tri-
bine postavljali su brojna pitanja 

voditeljima tribine, od realnosti u svezi 
potenciranja prijevremenih parlame-
ntarnih izbora pa do stvarnih projekata u 
ingerenciji Republike Hrvatske. 

Prvo je govorio dr.sc. Zvonimir Sabati 
naglašavajući važnost političkog jedinstva 
HSS-a i komentirajući aktualna politička 
zbivanja u Varaždisnkoj županiji. Državni 
tajnik Ministarstva za regionalni razvoj RH  
Karlo Gjurašić osvrnuo se na glavne pro-
jekte tipa EIB2 ili CE5 (Sredstva Centralne 

Prije samog početka službenog dijela članovi KUD-a Beletinec izveli su nekoliko prigodnih 
točaka prezentirajući pritom dio baštine našeg kraja

ispod toga se nalazi komunalni otpad, izmet 
životinja, zemlja i sl. Kada se posuda 
isprazni u spremnik vozila tek se tada 
primijeti o kakvom sadržaju je riječ, no onda 
je već kasno. Po tome je očito da se ne radi o 
nepoznavanju načina razvrstavanja otpada 
već se komunalni otpad s namjerom odlaže 
u posude za iskoristivi otpad. Kako je 
ovakav način u zadnje vrijeme postao 
„normalan“ za većinu korisnika ovim dopi-
som Vas želimo upoznati s problemom s 
kojim se trenutno suočavamo i koji je 
unatrag nekoliko mjeseci postao 
uobičajen.

Rukovoditelj RJ „Čistoća“
DAVOR SKROZA, dipl. ing. agr.

OPĆINA SVETI ILIJA
U SURADNJI S

OSNOVNOM ŠKOLOM 
„VLADIMIR NAZOR“, 

SVETI ILIJA

OBJAVLJUJE 

JAVNI POZIV 
MJEŠTANIMA OPĆINE 

SVETI ILIJA
ZA UPIS NA POČETNI 

INFORMATIČKI TEČAJ.

Tečaj će se održavati u 
informatičkoj učionici OŠ 

"V. Nazor", Sveti Ilija od travnja do 
lipnja 2010. godine.

Tečaj traje 32 sata i obuhvaća 
sljedeće sadržaje: 

1. Temeljni informatički pojmovi, 
2. Organizacija podataka u računalu 

(Windows Explorer), 
3. Obrada teksta (MS Word), 

4. Proračunske tablice (MS Excel), 
5. Informacije i komunikacije 

(internet)
Nastava će se održavati u 

popodnevnim satima jednom ili 
dvaput tjedno, prema dogovoru 

skupine. Nastavu održava učiteljica 
informatike Petra Bošnjak. 

Za mještane općine Sveti Ilija 
nastava je besplatna. 

Zainteresirani polaznici mogu se 
osobno prijaviti u Općinu Sveti Ilija 
radnim danom od 8 do 14 sati do

 15. travnja 2010. 

Napomena: Zbog ograničenoga 
broja mjesta, polaznici će se primati 
prema redu prijave. 

PROBLEM SKUPLJANJA ISKORISTIVOG OTPADA
Poštovani mještani općine Sveti Ilija!

U cijelosti prenosimo dopis RJ „Čistoća“ komunalnog poduzeća VARKOM 
Varaždin kojim nastojimo podsjetiti, ali i upozoriti one koji se neodgovorno 
ponašaju prema okolišu, prema sebi, prema susjedu i našoj budućnosti. 
Izražavamo žaljenje zbog postupaka neodgovornih mještana. Kultura i svijest 
takvih građana još je očito daleko od europskih standarda gdje je zaštita 
okoliša na prvom mjestu. (?!)

  Preuzimanjem komunalne djelatnosti 
skupljanja i odvoza komunalnog otpada na 
području Vaše općine prilikom podjela 
posuda za komunalni otpad svakom doma-
ćinstvu Varkom d.d. sukladno zakonskoj 
regulativi (Zakon o otpadu NN 178/04, 
111/06, 60/08, 87/09  članak 25.: "… otpad 
čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti 
mora se odvojeno skupljati i skladištiti 
kako bi se omogućilo gospodarenje tim 
otpadom u skladu s odredbama ovog 
Zakona…“) dodijelio je po još jednu posudu 
za odlaganje iskoristivog otpada tj. papira, 
sitne plastike, tetrapaka (miješana 
ambalaža  - ključni broj 15 01 06).

Posude su zapremine 120 litara, 
poklopac im je plave boje, a namijenjene  
su za odvojeno skupljanje otpada čija se 
vrijednosna svojstva mogu iskoristiti. Prili-
kom podjele posuda korisnicima su 
podijeljeni edukacijski materijali u kojima 
se pojašnjava način razvrstavanja otpada, 
odnosno što se u koju vrsta posuda odlaže, a 
što ne. Pražnjenje posuda s miješanom 
ambalažom obavlja se jednom mjesečno, 
bez naknade.

Nakon skupljanja u specijalna vozila 
ovaj otpad se prevozi do lokacije Mali Prelozi 
u Varaždinu gdje se u našoj građevini za 
pred obradu na uređaju za razvrstavanje 
obavlja ručno sortiranje, odnosno izdvaja-
nje pojedinih frakcija korisnog otpada te se 
ujedno iz njega izdvajaju i eventualne 
nečistoće. Nakon obrade izdvojene frakcije 
(papir, najlon, plastična ambalaža, tetra-
pak) odvoze se kao sekundarne sirovine do 
uporabitelja.

Do sada se manje-više ovaj proces 
obavljao bez većih poteškoća, ali se unatrag 
nekoliko mjeseci primijetilo da se u sadržaju 
spremnika vozila prilikom istovara nalazi 
više nečistoća (i više od 60% komunalnog 
otpada) nego što je dopušteno. Ovakav 
otpad nije moguće ručno razvrstavati, jer u 
konačnici, komunalni otpad onečisti i onaj 
dio koji bi se mogao iskoristiti. Obzirom da 
Varkom d.d. već godinama obračunava 
uslugu baliranja i privremenog skladištenja 
otpada prema kriteriju  količine (jedinica 
mase i volumen posuda) zaista je 
nepotrebno da se i iskoristivi otpad mora 
tretirati kao komunalni i obračunavati na 
ovaj način povećavajući konačnu cijenu 
prema korisnicima.

Analizirajući navedeni problem zamije-
ćeno je da se korisnici ne pridržavaju naših 
naputaka za razvrstavanje te u posude s 
plavim poklopcem odlažu komunalni 
otpad. Tamo gdje radnici uspiju uočiti 
nečistoće u posudama iste ne prazne te se 
suočavaju s nezadovoljstvom stanovnika 
koji u većini slučajeva završava vrijeđanjem 
i psovanjem naših radnika. Obzirom da su 
radnici takve posude ostavljali, ljudska 
domišljatost nema granica pa sada u posu-
dama na vrhu korisnici odlažu manju 
količinu papira ili plastične ambalaže, a 

europske banke. ) Spomenuo je i rokove oko 
realizacije izgradnje nekoliko škola i 
športskih dvorana ali i narednih 180 ma-
njih projekata na državnoj razini od kojih se 
većina već uspješno realizira. Naglasio je 
važnost europskih standarda o kojima svi, 
pa tako i Općina Sveti Ilija, mora voditi 
računa prilikom sklapanja ugovora s 
investitorima ili neposrednim izvođačima. 
„Bilo bi dobro, - kazao je između ostaloga 
Gjurašić, da se općinski ili gradski novci 
troše na one projekte za koje postoji realna 
osnova da se mogu u kratkom roku i 
završiti i koji ne iziskuju velika financijska 
ulaganja, što bi dodatno opteretilo slab 
budžet manjih općinskih ili gradskih 
sredina….“

Glavnu riječ tribine, dakako, imao je 
Josip Friščić koji je tijekom izlaganja 
dotaknuo mnoge aktualne teme, od onih o 
prosvjedu seljaka u Slavoniji pa do koali-
cijskih pitanja u Vladi RH. 

Govorio je i o strategiji hrvatskog obi-
teljskog gospodarstva, o  izlasku  iz krize, a 
nije zaboravio osvrnuti se i na „nestalo“ 
hrvatsko žito i korumpiranost. Kao zaklju-
čak Friščić je potencirao spremnost svih 
članova HSS-a za suradnju unutar županija 
i općina, uz uvjerenje da  su članovi HSS-a 
bili i bit će okosnica mnogih zbivanja 
unutar sredina gdje žive. 

Na samom kraju službenog dijela 
zamjenik načelnika Općine Sveti Ilija g. 
Franjo Korpar zahvalio se svima na 
odazivu i uspješnoj suradnji s Općinom 
Sveti Ilija. 
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Tijekom boravka u Općini Sveti Ilija 
dopredsjednik Hrvatskoga sabora Josip 
Friščić sa suradnicima posjetili su Općinu 
gdje su ih ugostili predsjednik HSS-a 
Općine Sveti Ilija Josip Barulek, načelnik 
Općine Ivica Minđek i zamjenik načelnika 
Franjo Korpar. U ugodnoj atmosferi 
razgovarali su o kapitalnim projektima u 
Općini, a ponajviše o novoj školi, dvorani u 
Beletincu, biljnom pročistaču i kako 
osigurati sredstva iz pred pristupnih 
fondova.

Prijam kod načelnika

Nakladnik: Općina Sveti Ilija

Sjedište nakladnika:
Sveti Ilija, Trg J. Godrijana 2;

Glavni i odgovorni urednik:
Ivica Minđek, načelink

Tesktovi: Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Ilija

Tisak: XM-studio
Naklada: 1000 primjeraka

Cijena: besplatan primjerak
www. opcina-sveti-ilija.hr
opcina.sveti.ilija@gmail.com
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Prije samog početka službenog dijela članovi KUD-a Beletinec izveli su nekoliko prigodnih 
točaka prezentirajući pritom dio baštine našeg kraja
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Rukovoditelj RJ „Čistoća“
DAVOR SKROZA, dipl. ing. agr.

OPĆINA SVETI ILIJA
U SURADNJI S

OSNOVNOM ŠKOLOM 
„VLADIMIR NAZOR“, 

SVETI ILIJA

OBJAVLJUJE 

JAVNI POZIV 
MJEŠTANIMA OPĆINE 

SVETI ILIJA
ZA UPIS NA POČETNI 

INFORMATIČKI TEČAJ.

Tečaj će se održavati u 
informatičkoj učionici OŠ 

"V. Nazor", Sveti Ilija od travnja do 
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Za mještane općine Sveti Ilija 
nastava je besplatna. 

Zainteresirani polaznici mogu se 
osobno prijaviti u Općinu Sveti Ilija 
radnim danom od 8 do 14 sati do

 15. travnja 2010. 

Napomena: Zbog ograničenoga 
broja mjesta, polaznici će se primati 
prema redu prijave. 

PROBLEM SKUPLJANJA ISKORISTIVOG OTPADA
Poštovani mještani općine Sveti Ilija!

U cijelosti prenosimo dopis RJ „Čistoća“ komunalnog poduzeća VARKOM 
Varaždin kojim nastojimo podsjetiti, ali i upozoriti one koji se neodgovorno 
ponašaju prema okolišu, prema sebi, prema susjedu i našoj budućnosti. 
Izražavamo žaljenje zbog postupaka neodgovornih mještana. Kultura i svijest 
takvih građana još je očito daleko od europskih standarda gdje je zaštita 
okoliša na prvom mjestu. (?!)
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europske banke. ) Spomenuo je i rokove oko 
realizacije izgradnje nekoliko škola i 
športskih dvorana ali i narednih 180 ma-
njih projekata na državnoj razini od kojih se 
većina već uspješno realizira. Naglasio je 
važnost europskih standarda o kojima svi, 
pa tako i Općina Sveti Ilija, mora voditi 
računa prilikom sklapanja ugovora s 
investitorima ili neposrednim izvođačima. 
„Bilo bi dobro, - kazao je između ostaloga 
Gjurašić, da se općinski ili gradski novci 
troše na one projekte za koje postoji realna 
osnova da se mogu u kratkom roku i 
završiti i koji ne iziskuju velika financijska 
ulaganja, što bi dodatno opteretilo slab 
budžet manjih općinskih ili gradskih 
sredina….“

Glavnu riječ tribine, dakako, imao je 
Josip Friščić koji je tijekom izlaganja 
dotaknuo mnoge aktualne teme, od onih o 
prosvjedu seljaka u Slavoniji pa do koali-
cijskih pitanja u Vladi RH. 

Govorio je i o strategiji hrvatskog obi-
teljskog gospodarstva, o  izlasku  iz krize, a 
nije zaboravio osvrnuti se i na „nestalo“ 
hrvatsko žito i korumpiranost. Kao zaklju-
čak Friščić je potencirao spremnost svih 
članova HSS-a za suradnju unutar županija 
i općina, uz uvjerenje da  su članovi HSS-a 
bili i bit će okosnica mnogih zbivanja 
unutar sredina gdje žive. 

Na samom kraju službenog dijela 
zamjenik načelnika Općine Sveti Ilija g. 
Franjo Korpar zahvalio se svima na 
odazivu i uspješnoj suradnji s Općinom 
Sveti Ilija. 
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Tijekom boravka u Općini Sveti Ilija 
dopredsjednik Hrvatskoga sabora Josip 
Friščić sa suradnicima posjetili su Općinu 
gdje su ih ugostili predsjednik HSS-a 
Općine Sveti Ilija Josip Barulek, načelnik 
Općine Ivica Minđek i zamjenik načelnika 
Franjo Korpar. U ugodnoj atmosferi 
razgovarali su o kapitalnim projektima u 
Općini, a ponajviše o novoj školi, dvorani u 
Beletincu, biljnom pročistaču i kako 
osigurati sredstva iz pred pristupnih 
fondova.

Prijam kod načelnika

Nakladnik: Općina Sveti Ilija

Sjedište nakladnika:
Sveti Ilija, Trg J. Godrijana 2;

Glavni i odgovorni urednik:
Ivica Minđek, načelink

Tesktovi: Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Ilija

Tisak: XM-studio
Naklada: 1000 primjeraka

Cijena: besplatan primjerak
www. opcina-sveti-ilija.hr
opcina.sveti.ilija@gmail.com
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List Općine Sveti Ilija
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Poštovani čitatelji !
Već ste sigurno upoznati s načinom i pravilima odvijanja 

javnih radova na nivou naše županije, odnosno općine. 
Namjera je ovog projekta da se društveno korisnim radom 
afirmira socijalna struktura ljudi i ublaže socijalne posljedice 
nezaposlenosti kroz suradnju s jedinicama lokalne 
samouprave. 

Javni radovi traju najviše 6 mjeseci. Za sada su osigurana 
sredstva za tri mjeseca. Općina Sveti Ilija ove će godine na 
prijedlog Zavoda za zapošljavanje zaposliti šest djelatnika 
(tri žene i tri muška) i radit će poslove u okviru projekta javnih 
radova: - pomoć starijim i nemoćnim osobama; uređenje 
javnih površina u naseljima, uređenje nerazvrstanih cesta, 
uređenje mjesnih groblja, sadnja novih sadnica na javnim 
površinama, skupljanje otpada na javnim površinama, i sl.

Cilj projekta: zaštita i očuvanje okoliša, održavanje 
komunalne infrastrukture, socijalna skrb, zaposliti 
nezaposlene osobe s prebivalištem na području općine Sv. 
Ilija te im na taj način pomoći u ostvarivanju određenih prava 
(staž, mirovina i drugo). Početak radova: 1. 4. 2010. godine.    

       Jedinstveni upravni odjel Općine

(Nije prvo aprilska šala!)
Od 01.04.2010  opet će voziti mali „buseki“ na relacijama  

kao što su i prije. 
Cijene voznih karata na relaciji iz svih naselja općine 

Sveti Ilija - Varaždin bit će 10 kn, dok unutar svih naselja 
općine 5 kn.  Općina će i ovaj puta pomoći svojim mještanima 
pri sufinanciranju karata za prijevoz u ukupnom iznosu od 
3.000 kuna mjesečno.

Detaljniji plan prijevoza odlazaka i dolazaka autobusa bit 
će (nakon korekcija) izvješen na oglasnim pločama te Web 
stranici Općine.

PROJEKT
JAVNI  RADOVI

NAJNOVIJA VIJEST:
po prvi puta u povijesti 
Općine mali autobusi 

i u Seketinu

Obavještavamo vas da je u posljednje vrijeme na 
području naše općine primijećeno nezakonito 
otuđivanje starog željeza, poklopaca kanalizaci-
jskih otvora i slivnika od strane nepoznatih počini-
telja. 

Molimo sve mještane da obrate pozornost na 
sumnjive osobe i vozila koja se kreću našim selima. 
Obratite pozornost na registarske brojeve takvih 
vozila. Vaše dojave i informacije u svezi ove 
obavijesti  možete javiti našem Odjelu u Općini. Bit 
će poduzete zakonske mjere.  (734-200)

Zahvaljujemo na suradnji!
Jedinstveni upravni 

odjel Općine

Obavijest mještanima
općine Sveti Ilija
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Svaka je populacija živ, dinamičan sustav. Ona 
se neprekidno kreće, kako u prostoru, tako i u 
vremenu. Zato se može govoriti o dinamici 
populacije, pri kojoj se pod utjecajem vanjskih i 
unutrašnjih faktora mijenjaju mnoge važne osobine 
populacije. Među bitne osobine populacije spadaju:

• gustoća naseljenosti stanovništva
• prostorni raspored
• natalitet
• mortalitet
• dobna struktura i
• porast ili smanjenje stanovništva
Ne ulazeći u širinu ovih tema pripremili smo 

samo pregled rođenih i umrlih osoba tijekom 2009.g. 
unutar naše općine.          

                 Rođeni  u  2009.                Umrli u 
2009. 

Beletinec    5   16 
Krušljevec    2       5 
Sveti Ilija  10       6 
Žigrovec    2       5 
Doljan    8       2 
Križanec    5       1 
Tomaševec    3       6 
Seketin    2       3 

KAKVA JE BUDUĆNOST 
NAŠE OPĆINE

(Ovdje je svaki komentar  suvišan ?!)

Br. 27.  travanj 2010. Informativni List za popularizaciju obitelji i društvenih zbivanja na području općine Sveti Ilija

Obiteljski glasnikObiteljski glasnikObiteljski glasnik

Sretan Uskrs svim 
žiteljima općine
Sveti Ilija želi
Udruga vinogradara i 
voćara «Grozdek»
Sveti Ilija

Iskrene želje povodom Uskrsa
upućujemo svim našim članicama
i  svim ljudima dobre volje!
Udruga žena sela Doljan
Općine Sveti Ilija

Sretan i veseo Uskrs svim članovima 
naše Zajednice i svim žiteljima 

općine Sveti Ilija od srca želi
Vatrogasna zajednica 

Općine Sveti Ilija

Članice Udruge žena iz 
Doljana i ove su godine 
danima  marljivo izrađivale 
pisanice kako bi ih na 
Cvjetnicu besplatno dijelile 
okupljenim vjernicima.

( više na str. 8) 

NOVOST!

novoosnovana udruga sa sjedištem na adresi Putine bb, Sveti Ilija..... str. 10

Zapržni klub "Varaždinec" 

UDRUGA 
UMIROVLJENIKA

    Općine Sveti Ilija želi 
svim umirovljenicima i 

žiteljima općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen Uskrs
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Obiteljski glasnik

Udruga „Moj hobi“ još je jednom 
opravdala svoj naziv. Uoči novogodi-
šnjih blagdana, 3. siječnja organizirala 
je zanimljivu priredbu talentiranih 
izvođača kako bi svim žiteljima općine 
osigurala početak nove godine u  
veselju i dobroj volji. 

Na priredbi „Pokaži što znaš“, koja 
se održavala na pozornici Pastoralnog 
centra “Vilim Cecelja“, izmjenjivali su 
se razni izvođači koji su pokazali svoje 
talente. Bili su tu svirači, pjevači, 
plesači, pjesnici, mažoretkinje. Svi su 
oni, zajedno s voditeljima Helenom 
Kitner i Darkom Meštrićem bili zaslu-
žni za dvosatnu zabavu u prepunoj 
dvorani Pastoralnog centra.

Led je probio učenik sedmog 
razreda, Martin Magdić  izrecitiravši 
svoju autorsku pjesmu, nakon čega je 
virtuoznost na klaviru, svojim na-
stupom pokazala Ines Benko. Svoje 
glazbeno umijeće pokazali su i Brigita 
Kitner na klaviru te Tomislav Kreš na 
trubi, također polaznici Glazbene škole 
te tako pokazali kako je naša općina 
bogata mladim glazbenicima. Da u kući 
Požgaj nikad nije dosadno, pokazali su 
otac i kći, Zvjezdan i Tea koji su 
zasvirali i zapjevali u duetu. I dok je 
otac samouki glazbenik, kći polazi 
Glazbenu školu. Voditelj Darko Meštrić 
je osim svog talenta u animiranju 
publike, pokazao i talent u vožnji 
motora. Naime, on i Helena uletjeli su 
nasred priredbe motorom u dvoranu 
iznenadivši tako sve prisutne.

Gost večeri bio je Petar Ćosić, 
graditelj i svirač violine iz Žigrovca koji 
je još s dvanaest godina počeo svirati 
violinu, no toliko se zaljubio u taj 
instrument da ju je počeo i sam 
izrađivati. Istaknuo je kako je gradnja 
violine prekrasan posao, ali je potrebno 
puno vremena, strpljenja i ljubavi. 
Nakon što je publiku upoznao s 
postupkom gradnje, na violini iz svoje 
radionice odvirao je i otpjevao „ Bože 
čuvaj Hrvatsku“. 

I Leo Martić je pokazao hrabrost te 
otpjevao samo dio „Morske vile“, 
neslužbenu himnu hrvatskih rukome-
taša i tom pjesmom „digao publiku na 
noge“. Nakon njega prošlogodišnji 
sudionici programa „50+“ Mira Cepa-
nec i Josip Jakić zapjevali su pjesme po 
svom izboru, no ovaj put samostalno, a 
ne u duetu, a na pozornicu se popela i 
Ivanka Šestak.

Svoje sviračke sposobnosti poka-
zao je  Petar Hrastić koji je odsvirao 
melodiju „Imam samo pjesmu“. I dok je 
mlađi brat  Patrik Kitner   sa svojim 
prijateljem  Lukom Minđekom imitirao  
plesače „Hot Stuffa“ iz Supertalenta 

Priredbe koje organizira Udruga „Moj hobi“ uvijek su dobro posjećene

POKAŽI ŠTO ZNAŠ

Nove TV, njegova se starija sestra 
zajedno sa svojom prijateljicom  Moni-
kom Golubar iskazala otpjevavši pjesmu 
Lane Jurčević „Robinja“. A mikrofon je 
preuzela i  Silvija Benko i otpjevala „Da 
znaš“.

Da u našoj općini ne vlada recesija 
recitatorskih talenata kao ni talenta 
pisanja pjesama pokazale su naše 
hrabre dame. Tako je Janja Šestak 
nastupila sa svojim duhovitim monolo-
gom „Kako zaobići recesiju“, Slavica 
Erdec izrecitirala je autorsku pjesmu 
„Lajbek moj“ i za tu priliku odjenula 
narodnu nošnju kako bi pokazala svu 
njegovu ljepotu. Terezija Jurišak iz 
Beretinca nastupila je s pjesmom „Štef z 
biciklinom“. 

Nasljednice Tihomira Bendelje, po 
talentu, Melanija Stankus i Lana 
Meštrić pokazale su pravo umijeće u 
twirlingu. Grupa“Krivi spoj“ pratila je 
Vjekoslava Sokola i Ivicu Cepanca u 
njihovim izvedbama.

Mnogi talenti još su neotkriveni, 
mnogi su zbog silnih obaveza dana-
šnjice možda i zaboravljeni, ali neke je 
svojim voditeljskim umijećem uspio 
vratiti Darko Meštrić. On je tako u 
jednom dijelu priredbe izazvao hrabre 
dobrovoljce iz publike da pokažu svoj 
talent u brušenju kose. Kako kaže, svi 
danas imaju kosilice i „flakserice“, dok 
je stara dobra kosa zaboravljena. Tako 
je svoj talent pokazao gospodin Dragec 
koji je istaknuo kako je nekad znao 
brusiti kosu, i kositi, i u tri sata u noći. 

Gospodin Kreš pak je pokazao kako se 
to radilo u Bednji, objašnjavajući pritom 
svoje radnje na izvornom bednjanskom 
dijalektu. No, i žene su imale svoju 
hrabru predstavnicu. Bila je to Mihaela 
Hrastić, koja je pokazala da nije 
zaboravila što su je učili njeni stari. 
Tako je u dvosatnoj priredbi u prepunoj 
dvorani, uz glazbu, recitacije, ples, 
smijeh i dobru zabavu započela još 
jedna godina.  Bravo za udrugu „Moj 
hobi“ koja je pokazala talent u  organi-
zaciji ovakvih priredbi.           

Petra Domislović

 od 2005. g. izlazi kao 
podlistak "Općinskog lista".

Naklada:  
1000 primjeraka, besplatno

Sjedište:  
Trg J. Godrijana 2, Sveti Ilija;

Uredništvo:  
P. Domislović, D. Meštrić; 

Sanja Koprek, Mladen Magdić, 
Helena Kitner

Glavna i odgovorna urednica:
Kornelija Vitez

Obiteljski glasnik

Obiteljski glasnik

Sunce i lijepo vrijeme, pjesme 
sastava „Stari pajdaši“ i osvježenje 
dočekali su vinogradare u Gajskom 
Vrhu, u vinogradu obitelji Mihalić, 
ovogodišnjih domaćina Vincekovog, u 
subotu 23. siječnja 2010. Sveti Vincek 
je prvi od pet blagdana koje kroz 
godinu obilježavaju vinogradari, 
obilježava se 22. veljače , a vjeruje se 
da je Vincekovo početak godišnjeg 
vegetativnog ciklusa vinove loze.

Čast i dužnost biskupa ove godine 
je pripala gospodinu Stjepanu 
Meštriću iz Lužana, koji je u društvu 
ministranta, domaćina, organizatara 
Udruge „Grozdek“ iz Svetog Ilije, 
vinogradara, a i ostalih znatiželjnika, 
krenuo prema vinogradu gospodina 
Tomice Mihalića u Vinogradskoj ulici 
u Seketinu. (Gajski vrh)

Biskup je tamo blagoslovio trsove, 
koji su bili okićeni biranim suhome-
snatim proizvodima da bi grožđe bilo 
rodno i zdravo, a vinogradari su molili 
da trsovi i vinogradi budu očuvani od 
vrućine, peronospore, kiše, tuče, 
strijele nebeske, žeđi, napasnih meja-
šica i mejaša, praznih obećanja, 
neisplaćenih poticaja i sličnog i da 
Sveti Vincek nagradi trud svih 
vinogradara sljedeću godinu.

Poslije ovog obreda svi okupljeni 
su se nastavili družiti uz kobasice i 
domaću kapljicu.

Upitali smo domaćine i posjetioce 
kako im se sviđalo ovogodišnje 
Vincekovo? Evo njihovih izjava:

Tomica Mihalić: Odaziv je dobar. 
Pratim Vincekovo svaku godinu po 
bregovima u Općini Sveti Ilija, svaki put 
kod drugog domaćina. Nadam se da 
bude dobra vinogradarska godina, da 
dobijemo kvalitetan gotov proizvod i da 
budem još koji puta domaćin. Cilj mi je, 
kao domaćinu, da ljudi uživaju u ovom 
događaju, kako moja obitelj tako i svi 
ostali.

Ivan Stankus: Organizacija je na 
nivou. Imamo predsjednika koji se time 
bavi cijelu godinu. I ja, imam svoj dio 
posla u toj cjelokupnoj organizaciji.

Ilija Kefelja: Vincekovo je uspjelo. 
Puno je ljudi, televizija je došla popratiti 
događaj. Ljudi su zadovoljni, a imali 
smo i primanje novih članova u Udrugu 
“ Grozdek“. Drago mi je da se odazvalo 
toliko ljudi.  Vincekovo je bilo jučer 22. 
siječnja, ali održava se ove subote - 23. 
siječnja zbog ljudi koji rade kroz tjedan 
pa mogu doći za vikend  i duže ostati.

Božena Šinko iz Turčina: Super je, 
malo hladno. Zadovoljna sam.

Rudolf  Magdić iz Tomaševca: 
Izvrsno je, puno vinogradara se 
okupilo. Nadam se da budu vinogradari 
to kroz dobru obradu vinograda 
iskoristili.

Milan Brkić iz Zagreba: Lijepo je. 
Na više različitih mjesta se održava, pa 
se puno toga može vidjeti. Dan je lijep, 
to je lijepa tradicija koja bi se trebala još 
održavati. Zanimljivo je vidjeti 
različitost Hrvatske i razne običaje pa 
ljudi, koji dođu iz drugih krajeva, mogu 
vidjeti lokalne običaje.

(Gospodin Brkić je inače bio gost 
gospodina Ivana Domislovića,  
prošlogodišnjeg domaćina ove priredbe 
u Svetom Iliji.)

Pripremili: Kornelija Vitez i 
Mladen Magdić

VINCEKOVO 2010.
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Obiteljski glasnik

Udruga „Moj hobi“ još je jednom 
opravdala svoj naziv. Uoči novogodi-
šnjih blagdana, 3. siječnja organizirala 
je zanimljivu priredbu talentiranih 
izvođača kako bi svim žiteljima općine 
osigurala početak nove godine u  
veselju i dobroj volji. 

Na priredbi „Pokaži što znaš“, koja 
se održavala na pozornici Pastoralnog 
centra “Vilim Cecelja“, izmjenjivali su 
se razni izvođači koji su pokazali svoje 
talente. Bili su tu svirači, pjevači, 
plesači, pjesnici, mažoretkinje. Svi su 
oni, zajedno s voditeljima Helenom 
Kitner i Darkom Meštrićem bili zaslu-
žni za dvosatnu zabavu u prepunoj 
dvorani Pastoralnog centra.

Led je probio učenik sedmog 
razreda, Martin Magdić  izrecitiravši 
svoju autorsku pjesmu, nakon čega je 
virtuoznost na klaviru, svojim na-
stupom pokazala Ines Benko. Svoje 
glazbeno umijeće pokazali su i Brigita 
Kitner na klaviru te Tomislav Kreš na 
trubi, također polaznici Glazbene škole 
te tako pokazali kako je naša općina 
bogata mladim glazbenicima. Da u kući 
Požgaj nikad nije dosadno, pokazali su 
otac i kći, Zvjezdan i Tea koji su 
zasvirali i zapjevali u duetu. I dok je 
otac samouki glazbenik, kći polazi 
Glazbenu školu. Voditelj Darko Meštrić 
je osim svog talenta u animiranju 
publike, pokazao i talent u vožnji 
motora. Naime, on i Helena uletjeli su 
nasred priredbe motorom u dvoranu 
iznenadivši tako sve prisutne.

Gost večeri bio je Petar Ćosić, 
graditelj i svirač violine iz Žigrovca koji 
je još s dvanaest godina počeo svirati 
violinu, no toliko se zaljubio u taj 
instrument da ju je počeo i sam 
izrađivati. Istaknuo je kako je gradnja 
violine prekrasan posao, ali je potrebno 
puno vremena, strpljenja i ljubavi. 
Nakon što je publiku upoznao s 
postupkom gradnje, na violini iz svoje 
radionice odvirao je i otpjevao „ Bože 
čuvaj Hrvatsku“. 

I Leo Martić je pokazao hrabrost te 
otpjevao samo dio „Morske vile“, 
neslužbenu himnu hrvatskih rukome-
taša i tom pjesmom „digao publiku na 
noge“. Nakon njega prošlogodišnji 
sudionici programa „50+“ Mira Cepa-
nec i Josip Jakić zapjevali su pjesme po 
svom izboru, no ovaj put samostalno, a 
ne u duetu, a na pozornicu se popela i 
Ivanka Šestak.

Svoje sviračke sposobnosti poka-
zao je  Petar Hrastić koji je odsvirao 
melodiju „Imam samo pjesmu“. I dok je 
mlađi brat  Patrik Kitner   sa svojim 
prijateljem  Lukom Minđekom imitirao  
plesače „Hot Stuffa“ iz Supertalenta 

Priredbe koje organizira Udruga „Moj hobi“ uvijek su dobro posjećene
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Nove TV, njegova se starija sestra 
zajedno sa svojom prijateljicom  Moni-
kom Golubar iskazala otpjevavši pjesmu 
Lane Jurčević „Robinja“. A mikrofon je 
preuzela i  Silvija Benko i otpjevala „Da 
znaš“.

Da u našoj općini ne vlada recesija 
recitatorskih talenata kao ni talenta 
pisanja pjesama pokazale su naše 
hrabre dame. Tako je Janja Šestak 
nastupila sa svojim duhovitim monolo-
gom „Kako zaobići recesiju“, Slavica 
Erdec izrecitirala je autorsku pjesmu 
„Lajbek moj“ i za tu priliku odjenula 
narodnu nošnju kako bi pokazala svu 
njegovu ljepotu. Terezija Jurišak iz 
Beretinca nastupila je s pjesmom „Štef z 
biciklinom“. 

Nasljednice Tihomira Bendelje, po 
talentu, Melanija Stankus i Lana 
Meštrić pokazale su pravo umijeće u 
twirlingu. Grupa“Krivi spoj“ pratila je 
Vjekoslava Sokola i Ivicu Cepanca u 
njihovim izvedbama.

Mnogi talenti još su neotkriveni, 
mnogi su zbog silnih obaveza dana-
šnjice možda i zaboravljeni, ali neke je 
svojim voditeljskim umijećem uspio 
vratiti Darko Meštrić. On je tako u 
jednom dijelu priredbe izazvao hrabre 
dobrovoljce iz publike da pokažu svoj 
talent u brušenju kose. Kako kaže, svi 
danas imaju kosilice i „flakserice“, dok 
je stara dobra kosa zaboravljena. Tako 
je svoj talent pokazao gospodin Dragec 
koji je istaknuo kako je nekad znao 
brusiti kosu, i kositi, i u tri sata u noći. 

Gospodin Kreš pak je pokazao kako se 
to radilo u Bednji, objašnjavajući pritom 
svoje radnje na izvornom bednjanskom 
dijalektu. No, i žene su imale svoju 
hrabru predstavnicu. Bila je to Mihaela 
Hrastić, koja je pokazala da nije 
zaboravila što su je učili njeni stari. 
Tako je u dvosatnoj priredbi u prepunoj 
dvorani, uz glazbu, recitacije, ples, 
smijeh i dobru zabavu započela još 
jedna godina.  Bravo za udrugu „Moj 
hobi“ koja je pokazala talent u  organi-
zaciji ovakvih priredbi.           

Petra Domislović

 od 2005. g. izlazi kao 
podlistak "Općinskog lista".

Naklada:  
1000 primjeraka, besplatno

Sjedište:  
Trg J. Godrijana 2, Sveti Ilija;

Uredništvo:  
P. Domislović, D. Meštrić; 

Sanja Koprek, Mladen Magdić, 
Helena Kitner

Glavna i odgovorna urednica:
Kornelija Vitez

Obiteljski glasnik

Obiteljski glasnik

Sunce i lijepo vrijeme, pjesme 
sastava „Stari pajdaši“ i osvježenje 
dočekali su vinogradare u Gajskom 
Vrhu, u vinogradu obitelji Mihalić, 
ovogodišnjih domaćina Vincekovog, u 
subotu 23. siječnja 2010. Sveti Vincek 
je prvi od pet blagdana koje kroz 
godinu obilježavaju vinogradari, 
obilježava se 22. veljače , a vjeruje se 
da je Vincekovo početak godišnjeg 
vegetativnog ciklusa vinove loze.

Čast i dužnost biskupa ove godine 
je pripala gospodinu Stjepanu 
Meštriću iz Lužana, koji je u društvu 
ministranta, domaćina, organizatara 
Udruge „Grozdek“ iz Svetog Ilije, 
vinogradara, a i ostalih znatiželjnika, 
krenuo prema vinogradu gospodina 
Tomice Mihalića u Vinogradskoj ulici 
u Seketinu. (Gajski vrh)

Biskup je tamo blagoslovio trsove, 
koji su bili okićeni biranim suhome-
snatim proizvodima da bi grožđe bilo 
rodno i zdravo, a vinogradari su molili 
da trsovi i vinogradi budu očuvani od 
vrućine, peronospore, kiše, tuče, 
strijele nebeske, žeđi, napasnih meja-
šica i mejaša, praznih obećanja, 
neisplaćenih poticaja i sličnog i da 
Sveti Vincek nagradi trud svih 
vinogradara sljedeću godinu.

Poslije ovog obreda svi okupljeni 
su se nastavili družiti uz kobasice i 
domaću kapljicu.

Upitali smo domaćine i posjetioce 
kako im se sviđalo ovogodišnje 
Vincekovo? Evo njihovih izjava:

Tomica Mihalić: Odaziv je dobar. 
Pratim Vincekovo svaku godinu po 
bregovima u Općini Sveti Ilija, svaki put 
kod drugog domaćina. Nadam se da 
bude dobra vinogradarska godina, da 
dobijemo kvalitetan gotov proizvod i da 
budem još koji puta domaćin. Cilj mi je, 
kao domaćinu, da ljudi uživaju u ovom 
događaju, kako moja obitelj tako i svi 
ostali.

Ivan Stankus: Organizacija je na 
nivou. Imamo predsjednika koji se time 
bavi cijelu godinu. I ja, imam svoj dio 
posla u toj cjelokupnoj organizaciji.

Ilija Kefelja: Vincekovo je uspjelo. 
Puno je ljudi, televizija je došla popratiti 
događaj. Ljudi su zadovoljni, a imali 
smo i primanje novih članova u Udrugu 
“ Grozdek“. Drago mi je da se odazvalo 
toliko ljudi.  Vincekovo je bilo jučer 22. 
siječnja, ali održava se ove subote - 23. 
siječnja zbog ljudi koji rade kroz tjedan 
pa mogu doći za vikend  i duže ostati.

Božena Šinko iz Turčina: Super je, 
malo hladno. Zadovoljna sam.

Rudolf  Magdić iz Tomaševca: 
Izvrsno je, puno vinogradara se 
okupilo. Nadam se da budu vinogradari 
to kroz dobru obradu vinograda 
iskoristili.

Milan Brkić iz Zagreba: Lijepo je. 
Na više različitih mjesta se održava, pa 
se puno toga može vidjeti. Dan je lijep, 
to je lijepa tradicija koja bi se trebala još 
održavati. Zanimljivo je vidjeti 
različitost Hrvatske i razne običaje pa 
ljudi, koji dođu iz drugih krajeva, mogu 
vidjeti lokalne običaje.

(Gospodin Brkić je inače bio gost 
gospodina Ivana Domislovića,  
prošlogodišnjeg domaćina ove priredbe 
u Svetom Iliji.)

Pripremili: Kornelija Vitez i 
Mladen Magdić
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Obiteljski glasnik

 Iako danas  sve više prevladavaju 
pomodne „kič“ pisanice od plastike s 
raznim šarama i sličicama-naljepni-
cama, članice Udruge njeguju 
tradiciju bojanja jaja kako su ih 
„pisali“ i „farbali“ naši stari. Već 

Vrijedne članice Udruge revno i strpljivo pripremaju blagdansko ozračje, ozračje uskrsloga Isusa.

Neke pisanice koje su izradile žene iz 
Doljana prava su remek djela…. 

USUSRET USKRSU I POZDRAV IZ DOLJANA
Oduvijek se uz najveći kršćanski blagdan veže izrada pisanica. Tu tradiciju i danas čuvaju 

članice Udruge žena sela Doljan koje su i ove  godine na Cvjetnicu održale prigodnu izložbu i podjelu 
pisanica.

nekoliko mjeseci prilikom tjednoga 
okupljanja vrijedno izrađuju pisanice 
od ispuhanih jaja koristeći pritom 
prirodne materijale. 

Tako je ove godine u njihovoj 
radionici izrađeno tristotinjak pisa-

nica obojenih i ukrašenih raznim 
tehnikama: od bojanja pomoću lupine 
luka i ostalih prirodnih boja do ukra-
šavanja pisanice salvetnom tehni-
kom. Najzanimljivije su svakako pisa-
nice od guščjih jaja ukrašene cvjetnim 
i drugim biljnim motivima izrezanih 
sa starinskih „tibetnih“ rubaca, kao i 
one ukrašene i aranžirane u košarice 
koje su izradile njihove vrijedne ruke. 

Članice Udruge uvijek rado 
pomažu svima kojima je potrebna 
pomoć. Znajući da su pisanice simbol 
novog života, ali i tradicionalan dar, 
ukrašene  će pisanice, osim ispred 
crkve na Cvjetnicu, pokloniti i 
dvadeset i trima starijim osobama iz 
Doljana koje će posjetiti u ovo 
blagdansko vrijeme. Već su i oko 
sedamdeset pisanica poklonile uče-
nicima 4. b  razreda Osnovne škole „ 
Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji kako bi  
učenici njihovom prodajom sakupili  
nešto novaca za školu u prirodi. 

Ovom prilikom Udruga žena sela 
Doljan zahvaljuje općini Sveti Ilija na 
doniranim sredstvima kojima su 
pribavile materijal potreban za 
ukrašavanje pisanica. 

  P. Domislović

DRUŽENJE PREDSTAVNIKA UDRUGA
U Svetom Iliji, u prostorijama Općine 
Sveti Ilija 9. veljače 2010. održan je 
sastanak Odbora za društvenu 
djelatnost Općine Sveti Ilija i svih 
udruga koje djeluju na području 
Općine Sveti Ilija. Na dnevnom redu 
bili su programi rada udruga za 2010. 
godinu i problemi u radu udruga.

Na području Općine Sveti Ilija djeluje 
ukupno devet udruga, a to su:
       1. Športsko rekreativno društvo 
Tomaševec

2. Rekreativno-športska udruga 
Seketin

3. Društvo za šport i rekreaciju 
Doljan

4. Udruga žena Doljan
5. Udruga Moj hobi Sveti Ilija
6. Udruga vinogradara Grozdek
7. ŠRK Keder Beletinec

8. KUD Beletinec
9. Zaprežni Klub "Varaždinec"- u 

osnivanju
Ove recesijske godine mogli bi se 

pojaviti problemi financijske prirode 
u radu udruga, ali predstavnici svih 
udruga  izrazili su dobru volju u 
nadvladavanju tih problema i polažu 
nade u nastavak uspješnog rada 
udruga na području općine Sveti Ilija.

Ovo druženje je bilo korisno za 
predstavnike svih udruga da se 
susretnu na jednom mjestu i uz 
druženje i razgovor dogovore možda 
kakvu novu suradnju. Udruga 
Grozdek  iz Svetog Ilije počastila je 
nazočne svojim nagrađenim vinom, 
kako su neki izjavili: „za bolju 
suradnju…“ ! 

K. Vitez
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Mijo Ptiček 1892.-1947

P O V I J E S T   N A Š E G   Z A V I Č A J A
Poštovani čitatelji!
U našu redakciju nedavno je stigao g. Augustin Ptiček iz 

Varaždina (inače rodom iz Beletinca) sa željom da objavi dio 
svoje povijesne dokumentacije, odnosno  dio povijesti našeg kr-
aja. Budući da se radi o poratnim vremenima - događajima 
nakon Drugog svjetskog rata i jednoj, prema njegovom pisanju, 
obiteljskoj tragediji, naše Uredništvo nije u cijelosti moglo 

MIJO PTIČEK - NEVINA ŽRTVA KOMUNISTIČKOG TERORA
Mijo Ptiček bio je rođen 11.09. 1892.g. kao 

najmlađi od četvero djece Stjepana i Ane. 
Odgajan u vjerskom duhu i poštenju od rane 
mladosti stiče radne navike, mukotrpno i ručno 
obrađujući tvrdu i škrtu ilovaču. U Osnovnoj 
školi Sveti Ilija završava obavezno osnovno 
obrazovanje. U Prvom svjetskom ratu (1914.-
1918.) sudjeluje na ruskim i talijanskim rati-
štima. Po završetku rata vjenčao se s djevojkom 
Agnezom Banić, koja mu je rodila sedmero djece. 
Teške ekonomske prilike prisiljavaju ga na 
zapošljavanje u rudniku Beletinec.

Marljivim radom, te svojim odlučnim i 
principijelnim stavovima stekao je povjerenje 
mještana i radnika rudara pa aktivno sudjeluje u 
sindikalnim rukovodstvima, a napose u seoskim 
odborima na uređenju sela, provođenju elektri-
fikacije sela, pomoći bolesnim i siromašnim 
osobama. Naročito bliske kontakte održavao je s 
mjesnom školom i pojedinačno sa svim 
učiteljima, koji su redovito navraćali u njegovu 
kuću.

Dolaskom nove tzv. jugo-komunističke 
vlasti u svibnju 1945.god. narod je s velikim 
nepovjerenjem slušao agitacije na prisilnim zbo-
rovima mještana. Sumnja u nemoguće priče 
jugo-komunističkih agitatora povećala se zatva-
ranjem naprednih pojedinaca kao i svih imalo 
sumnjivih osoba za koje se pretpostavljalo da će 
ometati novi režim. Veliki broj građana nestao je 
preko noći u dravskoj šumi ili po šumama u 
okolici, a samo sretnici odvedeni su u zatvore 
Stare Gradiške, Lepoglave Požege i drugdje.

Mještani župe Sveti Ilija ne mogu shvatiti 
činjenicu da su župnik župe Sv. Ilija vlč. Josip 
Godrijan i upravitelj škole Božidar Turzan lišeni 
slobode i odvedeni u logor na višegodišnju robiju 
(ni krivi, ni dužni) samo zato što su bili ugledni 
građani i što ih je narod slijedio i poštivao njihov 
rad za dobrobit svih stanovnika ove župe.

U jesen 1945.god. pod pratnjom zatvorskih 
čuvara iz logora Stare Gradiške dovedeni su u 
Varaždin vlč. Josip Godrijan i učitelj Božidar 
Turzan da nabave zelje za logorsku kuhinju. Te 
nedjelje dozvoljen im je dolazak u Sv. Iliju. No, 
župnik Josip Godrijan odmah je služio sv. Misu 
uz crkveni pjevački zbor i orguljašku pratnju 
Božidara Turzana. To je za OZNU i njene žbire 
bila prevelika i otvorena provokacija, pa su 
odlučili da ih pod hitno vrate natrag u logor St. 
Gradiška. Župnik Josip Godrijan odveden je u 
logor, a učitelj B. Turzan sklonio se u ilegalu. Tu 
je došao u kontakt s Mijom Ptičekom (mojim 
ocem) koji mu je pomogao i sklonio ga u krugu 
svoje kuće. Postojala je stalna opasnost da se 
duljim boravkom na jednom mjestu otkrije 
njegovo sklonište pa je češće preseljavan na nova 
mjesta u Beretinec, Krušljevec i drugdje.

Neopreznošću obitelji Turzan OZNA je 
doznala za njegovo sklonište u selu Krušljevec i 
kod njega pronašla revno vođeni Dnevnik-od 
prvog dana sakrivanja s poimeničnim i 
vremenskim podacima svih osoba s kojima je bio 
u kontaktu. Na osnovi tako dobivenih podataka 
OZNA je prije lišenja slobode osumnjičenih 
stvorila plan kako će riješiti cijeli slučaj. Glavni 
cilj bio je zastrašivanje stanovništva, lišenjem 

slobode, maltretiranjem svakog koji je išta znao 
o skrivanju Turzana pa sve do ubijanja onih koji 
su ga sakrivali ili hranili. Taj se scenarij trebao 
provesti po danu pred očima što više mještana, a 
izveden je na slijedeći način: U zoru, 02. 
04.1947. godine, iz varaždinskog je zatvora 
dovedeno osam okrivljenih osoba do kuće Mije 
Ptičeka u Beletincu. Tu su izbačeni iz kamiona, 
čekali do 12 sati na izvršenje presude masakra, 
koji je bio dogovoren u varaždinskoj OZNI, ali 
bez ikakve presude redovnog suda. Mijo Ptiček, 
zajedno sa suprugom Agnezom, dovedeni su iz 
vlastitog podruma i priključeni ostalim okrivlje-
nicima. U podne istog dana počela je zločinačka 
krvava odmazda ubijanja pred očima mještana. 
Mijo Ptiček ubijen je prvi, rafalom u blizini svoje 
kuće. Ubojice naređuju supruzi da ga sahrani, ali 
bez svećenika i bez nazočnosti rodbine i 
mještana, samo s njenom malodobnom djecom.

Ostali okrivljeni stjerani su natrag u 
kamion i krenuli prema Varaždinu. Usput, u selu 
Beretinec, također pred mještanima, krvnici 
ubijaju Antuna Đurkasa iz Beretinca i Dragutina 
Baruleka iz sela Doljan. I tu se željela demonstri-
rati odlučnost što će se dogoditi svakome koji će 
se na bilo koji način suprotstaviti komuni-
stičkim vlastodršcima. Preostali okrivljeni 
odvedeni su natrag u varaždinski zatvor, gdje su 
čekali formalnu odluku suda. Sud je nakon dva 
mjeseca službeno potvrdio provedeni masakr 
OZNE za trojicu ubijenih i izrekao kazne prisi-
lnog rada od 6 mjeseci do 8 godina za ostalih 10 
optuženika, točno prema diktatu OZNE. Neki 
osuđenici okrivljeni su jer je kod njih Turzan 
boravio, ili samo zato jer su znali gdje se sakriva. 
(Primjerice, župnik župe Sv. Ilija vlč. Stjepan 
Golubić osuđen je na 8 godina robijanja, jer je u 
nekoliko navrata ispovjedio B. Turzana.)

Evo i popisa osuđenih na izdržavanje kazne 
u logorima Požege i Gradiške uz gubitak svih 
građanskih prava: Jelka Barulek iz Beretinca, 
Franjo Bosilj iz Krušljevca, Stjepan Golubić 
župnik župe Sv.Ilija, Antun Horvat iz Beretinca, 
Terezija Jurak iz Beretinca, Marija Kolar iz 
Krušljevca, Valent Križaj iz Beletinca, Jelena 
(Mije) Ptiček iz Beletinca, Franciska (Mije) Ptiček 

iz Beletinca i Zlata Puklavec učiteljica u Bele-
tincu.

Interesantno je zabilježiti i to da su članovi 
OZNE od okrivljenika koje su odlučili lišiti života 
tražili da sami potpišu svoju smrtnu osudu, 
obećavajući im da će time biti amnestirani. Dok 
je jedan od okrivljenika naivno povjerovao njiho-
vom obećanju, Mijo Ptiček, dosljedan svojim 
uvjerenjima i stavovima, nije htio potpisati 
takovu izjavu tvrdeći da svojim postupcima nije 
učinio djelo za koje bi trebao platiti životom. 
Uvidjevši da ga ne mogu slomiti, smislili su 
drugi način kako bi barem malo smanjili svoju 
krivicu za ubojstvo nevina čovjeka, a možda i 
olakšali svoju savjest. Potražili su u selu 
mještane S.P. i C.Š. koji će potpisati njegovu 
smrtnu osudu. Istima je OZNA obećala nagradu 
za suradnju u priznavanju radnog staža, 
povlaštenu mirovinu i nasljeđivanje imovine 
ubijenog. 

Zvjerskim ubijanjem nevina čovjeka komu-
nističke ubojice u potpunosti su postigli svoj cilj, 
zastrašivanje naroda. Nitko u mjestu nije bio 
siguran za svoju slobodu i vlastiti život. 
Mještani su izgubili međusobno povjerenje, jer 
svaka i najmanja sumnja mogla je pojedinca 
odvesti na višegodišnju robiju, ili ga lišiti života, 
kako se tada govorilo, „za primjer drugima“.

Za članove obitelji Ptiček, koji su ostali u 
kući iza ubijenog oca u tako zastrašenom selu, 
život je postao nepodnošljiv. Kuća koja je prije 
kratkog vremena bila mjesto gdje se svakodne-
vno s radošću dolazilo u posjet na razgovore o 
svemu i svačemu, odjednom je postala kuća stra-
ha, koju se zaobilazilo. Mještani su zbog straha 
izbjegavali svaki susret, čak i s maloljetnim čla-
novima obitelji. Lako je zamisliti kako je to 
djelovalo na psihu maloljetne djece i njihove 
majke. Zbog toga nije nimalo čudno što se u kra-
tkom roku svih sedmero djece zajedno s majkom 
iselilo iz Beletinca. A nije slučajno da je njihov 
djed Stjepan, omiljeni član obitelji, nakon kra-
tkog vremena iznenada umro od srčanog udara.

Unatoč strahu mještana od jugo-komuni-
stičkih represija, našlo se u selu i hrabrih ljudi 
koji su pružili pomoć ili sklonište malodobnoj 
djeci, koja su i danas zahvalna obiteljima Josipa 
Banića, Vida Banića i Antuna Ptičeka Hižara. 
Ostali su zahvalni i nekadašnjem upravitelju 
škole Beletinec Anti Oreškoviću, koji je svojim 
riječima utjehe i savjetima hrabrio majku i 
njezinu malodobnu djecu.

I na kraju, ovim kratkim opisom događaja 
bez iskrivljavanja činjenica, želio sam obnoviti 
sjećanja na nezapamćeni teror komunističkih 
zločina nakon drugog svjetskog rata koji su 
doživjeli mnogi naši mještani. Želio sam i sve 
nas potaknuti na razmišljanje, posebno mlađi 
naraštaj, kao i one koji obnašaju izborne dužno-
sti u vlasti, raznim strankama ili udrugama, 
kakve posljedice mogu nastati nepromišljenim 
ili sebičnim odlukama. Ne dopustimo da se 
našim ponašanjem takvo zlo više nikad i nikome 
ne ponovi .

Augustin Ptiček, sin Mije Ptičeka
(osobni podaci poznati Uredništvu)

provjeriti vjerodostojnost autorskog teksta, a zbog pomanjkanja 
pisanih dokaza u nekim dijelovima teksta objavljujemo samo 
inicijale osoba.  

Pokušajte se i vi prisjetiti nekih događanja iz povijesti, pro-
naći neku fotografiju i zabilježiti dio povijesti. Objavit ćemo i 
vaše pismo.

Gospodinu Ptičeku zahvaljujemo na iskazanoj volji prilikom 
bilježenja dijela povijesti našeg kraja.  

     Uredništvo
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 Iako danas  sve više prevladavaju 
pomodne „kič“ pisanice od plastike s 
raznim šarama i sličicama-naljepni-
cama, članice Udruge njeguju 
tradiciju bojanja jaja kako su ih 
„pisali“ i „farbali“ naši stari. Već 

Vrijedne članice Udruge revno i strpljivo pripremaju blagdansko ozračje, ozračje uskrsloga Isusa.

Neke pisanice koje su izradile žene iz 
Doljana prava su remek djela…. 

USUSRET USKRSU I POZDRAV IZ DOLJANA
Oduvijek se uz najveći kršćanski blagdan veže izrada pisanica. Tu tradiciju i danas čuvaju 

članice Udruge žena sela Doljan koje su i ove  godine na Cvjetnicu održale prigodnu izložbu i podjelu 
pisanica.

nekoliko mjeseci prilikom tjednoga 
okupljanja vrijedno izrađuju pisanice 
od ispuhanih jaja koristeći pritom 
prirodne materijale. 

Tako je ove godine u njihovoj 
radionici izrađeno tristotinjak pisa-

nica obojenih i ukrašenih raznim 
tehnikama: od bojanja pomoću lupine 
luka i ostalih prirodnih boja do ukra-
šavanja pisanice salvetnom tehni-
kom. Najzanimljivije su svakako pisa-
nice od guščjih jaja ukrašene cvjetnim 
i drugim biljnim motivima izrezanih 
sa starinskih „tibetnih“ rubaca, kao i 
one ukrašene i aranžirane u košarice 
koje su izradile njihove vrijedne ruke. 

Članice Udruge uvijek rado 
pomažu svima kojima je potrebna 
pomoć. Znajući da su pisanice simbol 
novog života, ali i tradicionalan dar, 
ukrašene  će pisanice, osim ispred 
crkve na Cvjetnicu, pokloniti i 
dvadeset i trima starijim osobama iz 
Doljana koje će posjetiti u ovo 
blagdansko vrijeme. Već su i oko 
sedamdeset pisanica poklonile uče-
nicima 4. b  razreda Osnovne škole „ 
Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji kako bi  
učenici njihovom prodajom sakupili  
nešto novaca za školu u prirodi. 

Ovom prilikom Udruga žena sela 
Doljan zahvaljuje općini Sveti Ilija na 
doniranim sredstvima kojima su 
pribavile materijal potreban za 
ukrašavanje pisanica. 

  P. Domislović

DRUŽENJE PREDSTAVNIKA UDRUGA
U Svetom Iliji, u prostorijama Općine 
Sveti Ilija 9. veljače 2010. održan je 
sastanak Odbora za društvenu 
djelatnost Općine Sveti Ilija i svih 
udruga koje djeluju na području 
Općine Sveti Ilija. Na dnevnom redu 
bili su programi rada udruga za 2010. 
godinu i problemi u radu udruga.

Na području Općine Sveti Ilija djeluje 
ukupno devet udruga, a to su:
       1. Športsko rekreativno društvo 
Tomaševec

2. Rekreativno-športska udruga 
Seketin

3. Društvo za šport i rekreaciju 
Doljan

4. Udruga žena Doljan
5. Udruga Moj hobi Sveti Ilija
6. Udruga vinogradara Grozdek
7. ŠRK Keder Beletinec

8. KUD Beletinec
9. Zaprežni Klub "Varaždinec"- u 

osnivanju
Ove recesijske godine mogli bi se 

pojaviti problemi financijske prirode 
u radu udruga, ali predstavnici svih 
udruga  izrazili su dobru volju u 
nadvladavanju tih problema i polažu 
nade u nastavak uspješnog rada 
udruga na području općine Sveti Ilija.

Ovo druženje je bilo korisno za 
predstavnike svih udruga da se 
susretnu na jednom mjestu i uz 
druženje i razgovor dogovore možda 
kakvu novu suradnju. Udruga 
Grozdek  iz Svetog Ilije počastila je 
nazočne svojim nagrađenim vinom, 
kako su neki izjavili: „za bolju 
suradnju…“ ! 

K. Vitez
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školi Sveti Ilija završava obavezno osnovno 
obrazovanje. U Prvom svjetskom ratu (1914.-
1918.) sudjeluje na ruskim i talijanskim rati-
štima. Po završetku rata vjenčao se s djevojkom 
Agnezom Banić, koja mu je rodila sedmero djece. 
Teške ekonomske prilike prisiljavaju ga na 
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Marljivim radom, te svojim odlučnim i 
principijelnim stavovima stekao je povjerenje 
mještana i radnika rudara pa aktivno sudjeluje u 
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osobama. Naročito bliske kontakte održavao je s 
mjesnom školom i pojedinačno sa svim 
učiteljima, koji su redovito navraćali u njegovu 
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vlasti u svibnju 1945.god. narod je s velikim 
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Mještani župe Sveti Ilija ne mogu shvatiti 
činjenicu da su župnik župe Sv. Ilija vlč. Josip 
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logor, a učitelj B. Turzan sklonio se u ilegalu. Tu 
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doznala za njegovo sklonište u selu Krušljevec i 
kod njega pronašla revno vođeni Dnevnik-od 
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slobode, maltretiranjem svakog koji je išta znao 
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(Mije) Ptiček iz Beletinca, Franciska (Mije) Ptiček 

iz Beletinca i Zlata Puklavec učiteljica u Bele-
tincu.
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djelovalo na psihu maloljetne djece i njihove 
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nas potaknuti na razmišljanje, posebno mlađi 
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bilježenja dijela povijesti našeg kraja.  

     Uredništvo
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UDRUGA „MOJ HOBI“ U ZAGREBU
Nadnevak: 23. ožujka 2010.
Mjesto polaska: autobusna stajališta 
u Općini Sveti Ilija
Vrijeme polaska: 17, 15
Odredište: Teatar EXIT, Zagreb

Kauboji, trosatna kazališna pred-
stava (mjuzikl) redatelja Saše Anočića, 
oduševila je članove Udruge Moj hobi. 
Dugo iščekivane  ulaznice konačno su 23. 
ožujka završile u našim džepovima i sve je 
bilo spremno za prirodnu vježbu trbušnih 
mišića, tzv. SMIJEH. 

Za one koji nisu bili naviknuti smijati 
se, lagani trening krenuo je vicevima, 
šalama i dosjetkama predsjednika Udruge 
Moj hobi Darka Meštrića i njegovih 
pomagača.

 Već na premijeri predstave, 6. ožujka 
2008., razbuktala se pomama za ulazni-
cama među Hrvatima, ali i šire, a Kauboji 
su se zasluženo ovjenčali zagrebačkom 
predstavom godine, hitom bez konkure-
ncije u zagrebačkoj kazališnoj ponudi, što 
im je donijelo i brojna gostovanja i 
priznanja u narednih nekoliko godina.

Dobro raspoložena publika bila je 
posebno oduševljena načinom izvođenja i 
vještim izvođačima. Glavni likovi i 
izvođači bili su: Saša Anočić (redatelj 
Saša Anloković), Živko Anočić (Domagoj), 
Rakan Rushaidat (Miodrag), Matija Anto-
lić (Jura), Hrvoje Barišić (Javor), Kruno-
slav Klabučar (Bruno), Radovan Ruždjak 

Posjet zagrebačkom kazalištu nije iziskivao nikakve večernje toalete i 
skupocjene haljine. Važno je bilo ponijeti dobru volju, osmijeh na licu i poneku 
tekućinu za okrjepu…,  sve ostalo bila je bajka.

UH, JEDVA SMO PREŽIVJELI...

(Ivan) i Ivana Starčević (Marica). Ostali 
članovi autorskog tima: za scenski pokret 
Saša Anočić, instruktor stepa Radovan 
Ruždjak, koreografija stepa Saša Anočić, 
Radovan Ruždjak, instruktori pjevanja 
Ivana Starčević, Matija Antolić.

Zahvaljujemo glumačkom timu 
Teatra Exit na izvrsnoj večeri i želimo im 
još puno dobrih predstava, a svima 
ostalima preporučamo Kauboje!

Sanja Koprek

U nazočnosti trideset osoba s područja 
općine Sveti Ilija, Varaždinske i Koprivničko 
-križevačke županje donijeta je Odluka o 
opravdanosti osnivanja takvog kluba 
(udruge) koja će svojim, prvenstveno 
športskim aktivnostima, uvelike doprinijeti 
razvoju športa našeg kraja, ali i razvoju 
turističke ponude. Prije donošenja Statuta o 
osnivanju, nazočni su bili upoznati s  
ciljevima  i aktivnostima rada kojima će se 
ovaj Klub baviti. Uz obvezatnu športsku 
rekreaciju „Varaždinec“ će promovirati  
vožnje zapregom, školu jahanja, preponsko 
jahanje, kasačke i galopske utrke, dresurno i 
rekreativno jahanje i druge aktivnosti.
Na skupštini je izabrano i rukovodstvo 
Kluba: Ivan Lukinec, Ivica Žeger, Mijo 
Šarčević, Tihomir Peras, Krešimir Rabuzin, 
Darko Klarić i Mario Žugec. Prvi predsjednik, 
odlukom Skupštine, izabran je Mario 
Žugec, a njegov zamjenik bit će Tihomir 
Peras. Za tajnika je izabran Tomislav 
Barulek, a balgajničku dužnost u Klubu 
obnašat će Ivan Stankus.  
O važnosti osnivanja ovog Kluba i njegovoj 
perspektivi govorili su Ivan Domislović, 
zadužen za društvene djelatnosti u Općini 

ZAPREŽNI KLUB „VARAŽDINEC“, SVETI ILIJA
Skup istomišljenika i dobrih poznavatelja konja odlučio je protekle subote, 27.ožujka, u prostorijama NK Obreš 
osnovati Zaprežni klub Varaždinec.

Sveti Ilija, dr. Dubravka Ostojić iz 
Varaždina te Josip Plavec iz Križevaca. 
Važno je spomenuti da  Općina Sveti Ilija 
ima namjeru dodijeliti i dio zemljišta na 
području Putina (nedaleko NK Obreš) gdje bi 
Klub izgradio hipodrom i staze za odvijanje 

konjičkog športa. Na karaju sastanka Mario 
Žugec zahvalio se na povjerenju i podršci i 
već za Dan općine najavio prve konkretne 
rezultate u ostvarivanju programa rada 
Zaprežnog kluba „Varaždinec“.    

Darko Meštrić

Sretan UskrsSretan UskrsSretan Uskrs Sretan Sretan Sretan 

DJEČJI VRTIĆ ANĐEO
SVETI ILIJA

Obiteljski glasnik

Mnogo obiteljske sreće i zadovoljstva
povodom Uskrsa

  svim našim članovima i 
svim žiteljima općine Sveti Ilija  

 od srca želi 
Udruga 

„Moj hobi“ i 
uredništvo

 «Obiteljskog 
glasnika» 

Iskrene čestitke za UskrsIskrene čestitke za Uskrs
svakoj obitelji u našem mjestu i svakoj obitelji u našem mjestu i 

našoj općininašoj općini

žele članovi i žele članovi i 

Izvršni odbor Izvršni odbor 

Športsko-rekreativnog Športsko-rekreativnog 

društva Tomaševca  B.društva Tomaševca  B.

Iskrene čestitke za Uskrs
svakoj obitelji u našem mjestu i 
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Športsko-rekreativnog 
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...svakoj obitelji u općini 
Sveti Ilija i svim ljudima 

dobre volje !

Kulturno - umjetničko društvoKulturno - umjetničko društvo

"Beletinec""Beletinec"
Kulturno - umjetničko društvo

"Beletinec"

Iskrene želje povodom 
Uskrsa upućujemo svim 
našim članovima i svim
ljudima dobre volje!

DRUŠTVO ZA ŠPORT
I REKREACIJU 
DOLJAN
 

Uprava i članovi
Športsko ribolovnog kluba «Keder»

povodom Uskrsa 
upućuju iskrene 

čestitke 
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žiteljima 
Općine 

Sveti Ilija

Sve najbolje u vrijeme 
uskrsnih blagdana
svim sportašima i 
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Sveti Ilija
žele

igrači i uprave NK Obreš i NK Bednja

Sportsko društvo „Seketin“
upućuje svim svojim članovima, 

njihovim obiteljima i 
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općine Sveti Ilija
iskrene čestitke 

povodom

 uskrsnih blagdana

Uskrs!Uskrs!Uskrs!



10

Obiteljski glasnik

UDRUGA „MOJ HOBI“ U ZAGREBU
Nadnevak: 23. ožujka 2010.
Mjesto polaska: autobusna stajališta 
u Općini Sveti Ilija
Vrijeme polaska: 17, 15
Odredište: Teatar EXIT, Zagreb

Kauboji, trosatna kazališna pred-
stava (mjuzikl) redatelja Saše Anočića, 
oduševila je članove Udruge Moj hobi. 
Dugo iščekivane  ulaznice konačno su 23. 
ožujka završile u našim džepovima i sve je 
bilo spremno za prirodnu vježbu trbušnih 
mišića, tzv. SMIJEH. 

Za one koji nisu bili naviknuti smijati 
se, lagani trening krenuo je vicevima, 
šalama i dosjetkama predsjednika Udruge 
Moj hobi Darka Meštrića i njegovih 
pomagača.

 Već na premijeri predstave, 6. ožujka 
2008., razbuktala se pomama za ulazni-
cama među Hrvatima, ali i šire, a Kauboji 
su se zasluženo ovjenčali zagrebačkom 
predstavom godine, hitom bez konkure-
ncije u zagrebačkoj kazališnoj ponudi, što 
im je donijelo i brojna gostovanja i 
priznanja u narednih nekoliko godina.

Dobro raspoložena publika bila je 
posebno oduševljena načinom izvođenja i 
vještim izvođačima. Glavni likovi i 
izvođači bili su: Saša Anočić (redatelj 
Saša Anloković), Živko Anočić (Domagoj), 
Rakan Rushaidat (Miodrag), Matija Anto-
lić (Jura), Hrvoje Barišić (Javor), Kruno-
slav Klabučar (Bruno), Radovan Ruždjak 

Posjet zagrebačkom kazalištu nije iziskivao nikakve večernje toalete i 
skupocjene haljine. Važno je bilo ponijeti dobru volju, osmijeh na licu i poneku 
tekućinu za okrjepu…,  sve ostalo bila je bajka.

UH, JEDVA SMO PREŽIVJELI...

(Ivan) i Ivana Starčević (Marica). Ostali 
članovi autorskog tima: za scenski pokret 
Saša Anočić, instruktor stepa Radovan 
Ruždjak, koreografija stepa Saša Anočić, 
Radovan Ruždjak, instruktori pjevanja 
Ivana Starčević, Matija Antolić.

Zahvaljujemo glumačkom timu 
Teatra Exit na izvrsnoj večeri i želimo im 
još puno dobrih predstava, a svima 
ostalima preporučamo Kauboje!

Sanja Koprek

U nazočnosti trideset osoba s područja 
općine Sveti Ilija, Varaždinske i Koprivničko 
-križevačke županje donijeta je Odluka o 
opravdanosti osnivanja takvog kluba 
(udruge) koja će svojim, prvenstveno 
športskim aktivnostima, uvelike doprinijeti 
razvoju športa našeg kraja, ali i razvoju 
turističke ponude. Prije donošenja Statuta o 
osnivanju, nazočni su bili upoznati s  
ciljevima  i aktivnostima rada kojima će se 
ovaj Klub baviti. Uz obvezatnu športsku 
rekreaciju „Varaždinec“ će promovirati  
vožnje zapregom, školu jahanja, preponsko 
jahanje, kasačke i galopske utrke, dresurno i 
rekreativno jahanje i druge aktivnosti.
Na skupštini je izabrano i rukovodstvo 
Kluba: Ivan Lukinec, Ivica Žeger, Mijo 
Šarčević, Tihomir Peras, Krešimir Rabuzin, 
Darko Klarić i Mario Žugec. Prvi predsjednik, 
odlukom Skupštine, izabran je Mario 
Žugec, a njegov zamjenik bit će Tihomir 
Peras. Za tajnika je izabran Tomislav 
Barulek, a balgajničku dužnost u Klubu 
obnašat će Ivan Stankus.  
O važnosti osnivanja ovog Kluba i njegovoj 
perspektivi govorili su Ivan Domislović, 
zadužen za društvene djelatnosti u Općini 

ZAPREŽNI KLUB „VARAŽDINEC“, SVETI ILIJA
Skup istomišljenika i dobrih poznavatelja konja odlučio je protekle subote, 27.ožujka, u prostorijama NK Obreš 
osnovati Zaprežni klub Varaždinec.

Sveti Ilija, dr. Dubravka Ostojić iz 
Varaždina te Josip Plavec iz Križevaca. 
Važno je spomenuti da  Općina Sveti Ilija 
ima namjeru dodijeliti i dio zemljišta na 
području Putina (nedaleko NK Obreš) gdje bi 
Klub izgradio hipodrom i staze za odvijanje 

konjičkog športa. Na karaju sastanka Mario 
Žugec zahvalio se na povjerenju i podršci i 
već za Dan općine najavio prve konkretne 
rezultate u ostvarivanju programa rada 
Zaprežnog kluba „Varaždinec“.    

Darko Meštrić

Sretan UskrsSretan UskrsSretan Uskrs Sretan Sretan Sretan 

DJEČJI VRTIĆ ANĐEO
SVETI ILIJA

Obiteljski glasnik

Mnogo obiteljske sreće i zadovoljstva
povodom Uskrsa

  svim našim članovima i 
svim žiteljima općine Sveti Ilija  

 od srca želi 
Udruga 

„Moj hobi“ i 
uredništvo

 «Obiteljskog 
glasnika» 

Iskrene čestitke za UskrsIskrene čestitke za Uskrs
svakoj obitelji u našem mjestu i svakoj obitelji u našem mjestu i 

našoj općininašoj općini

žele članovi i žele članovi i 

Izvršni odbor Izvršni odbor 

Športsko-rekreativnog Športsko-rekreativnog 

društva Tomaševca  B.društva Tomaševca  B.

Iskrene čestitke za Uskrs
svakoj obitelji u našem mjestu i 

našoj općini

žele članovi i 

Izvršni odbor 

Športsko-rekreativnog 

društva Tomaševca  B.

...svakoj obitelji u općini 
Sveti Ilija i svim ljudima 

dobre volje !

Kulturno - umjetničko društvoKulturno - umjetničko društvo

"Beletinec""Beletinec"
Kulturno - umjetničko društvo

"Beletinec"

Iskrene želje povodom 
Uskrsa upućujemo svim 
našim članovima i svim
ljudima dobre volje!

DRUŠTVO ZA ŠPORT
I REKREACIJU 
DOLJAN
 

Uprava i članovi
Športsko ribolovnog kluba «Keder»

povodom Uskrsa 
upućuju iskrene 

čestitke 
svim 

žiteljima 
Općine 

Sveti Ilija

Sve najbolje u vrijeme 
uskrsnih blagdana
svim sportašima i 
žiteljima općine 
Sveti Ilija
žele

igrači i uprave NK Obreš i NK Bednja

Sportsko društvo „Seketin“
upućuje svim svojim članovima, 

njihovim obiteljima i 
 svim žiteljima 

općine Sveti Ilija
iskrene čestitke 

povodom

 uskrsnih blagdana

Uskrs!Uskrs!Uskrs!



SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA, POSLOVNIM PARTNERIMA I SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA, POSLOVNIM PARTNERIMA I 
SURADNICIMA ŽELIMO SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRSSURADNICIMA ŽELIMO SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS
SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA, POSLOVNIM PARTNERIMA I 
SURADNICIMA ŽELIMO SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS

BELETINEC, Livadska 11 • www.geobim.hr

BUŠENJE - MINIRANJE d.o.o.

Radnička 16, Doljan • 091 1734 185 

Sretan Uskrs svim žiteljima općine 
Sveti Ilija želi

AUTOPRIJEVOZNIK
Ljubomir Boroviæ

Trgovina „M I R O"
Tomaševec, B. J. Jelačića 62 
želi svim poslovnim 
partnerima, 
kupcima i žiteljima
općine Sveti Ilija 

sretan i sretan i 
blagoslovljen Uskrsblagoslovljen Uskrs
sretan i 
blagoslovljen Uskrs

Sretan Uskrs svim kupcima, poslovnim 
partnerima i žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Sveti Ilija, 
Vinogradska 13
tel. 042/734-118

ROBERTO-TRANSROBERTO-TRANSROBERTO-TRANS
trgovina i mjenjačnica žitatrgovina i mjenjačnica žitatrgovina i mjenjačnica žita

Svako dobro u nadolazećim uskršnjim 
blagdanima, puno 
zdravlja, sreće i
zadovoljstva 
želi vam

proizvodnja, trgovina i usluge
Tomaševec Biškupečki, Bana J. Jelačića bb

Tel: 207-773 • mob: 091/570-1394

Svim našim kupcima, poslovnim partnerima i 
žiteljima općine Sveti Ilija

želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!

Puno radosti i veselja tijekom 
uskršnjih 
blagdana
svima od 
srca želi

CVJEĆARSKI OBRT CEPANEC
DOLJAN, Bana Jelačića bb

098-341-730

CROMA-VARAŽDIN d.o.o • V. Cecelje 6, 42214 Sveti Ilija 
Tel.: 0 42 215 480 • www.croma.com.hr

svim žiteljima općine Sveti Ilija, 
poslovnim partnerima i suradnicima

Sretan i blagoslovljen Uskrs

S R E T A N     U S K R S !
„Naša zadaća nije 

da svim silami i svakim sredstvom nastojimo, 
ma i nebi bilo ono najmoralnije naravi, 

čim veći dobitak steći  već je naša zadaća 
da osiguranje postane popularno i sveobće, 

da bude pristup za svakoga žitelja mogućen i olakšan 
te da se time ublaže nesreće koje svake godine, 

bud slučajem bud neopreznošću, 
kod nas toliko žrtvah zahtijevaju 

i na stotine žiteljah na prosjački štap dovede…“
Ferdo Kalabar, 1884.

ZASTUPSTVO SVETI ILIJA

Siniša Minđek

tel. 091/946-37-49

sinisa.mindek@crosig.hr

Žigrovec, 
Vladimira 
Nazora 70
Sveti Ilija
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