


OPĆINSKI DUŽNOSNICI

Poštovani mještani Općine Sveti Đurđ!
Pred Vama je novi broj lista Općine Sveti Đurđ „Sveti Juraj“. U njemu se 

nalazi gotovo sve što se događalo u 2013. u našoj općini, u crkvi, udrugama, 
vatrogastvu, sportu, školi i vrtiću. U 5. mjesecu imali smo izbore za načelnika, 
zamjenika načelnika i Općinsko vijeće. Obećali smo puno pa je red da to i 
ostvarimo. Zajedno s Vama mještanima Općine Sveti Đurđ nastojat ćemo to 
i napraviti. Želimo da Općina Sveti Đurđ postane mjesto u kojem će svatko 
željeti živjeti. 2013. godina je iza nas, kakva je bila-takva je bila, u nadi da 
će 2014. biti bolja.

Želim Vam u ime Općinskog vijeća, djelatnika Općine, zamjenika 
načelnika, predsjednika vijeća i u svoje osobno ime kao načelnika Općine 
sretan Božić i sretnu 2014. godinu. 

Vaš načelnik, Josip Jany

Predsjednik Općinskog vijeća 
Zoran Kunić

Zamjenik načelnika - Zlatko 
Sinković

Članovi Općinskog 
vijeća 
Općine Sveti Đurđ: 
Davor Kraljić, 
Damir Grgec, 
Dragutin Pokos, 
Dražen Turek, 
Mladen Sačer, 
Denis Štefanec, 
Boris Kovaček, Renato Šoš, Nenad 
Namjesnik, Mirela Međimurec, Stjepan 
Kovaček, Zlatko Gizdavec, 
Zoran Kunić - predsjednik i 
Josip Jany - načelnik
Zlatko Sinković - zamjenik načelnika

Odlazak legende Općine Sveti Đurđ 
Vitomira Lončarića
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Župno ekonomsko vijeća 
U poslanju crkve i zahtjevima naše župe, pri 

činima izvanrednoga upravljanja u župi, zadaća nam 
je da svojim odlukama pomažemo župniku i župnoj 
zajednici te da zajedno održimo proračunska sredstva 
u mogućnosti i skladu svagdanjih potreba. Na taj 
način vodimo brigu o svim važnim ekonomskim pita-
njima i potrebama. Pomažemo u izradi redovitog  i 
izvanrednog proračuna potrebnih za život župe, tj. za 
održavanje, uređivanje i popravke crkvenih zgrada. 
Hvala svima na milodarima, na obiteljskom daru, na 
onome što caru dajete kao caru, a Bogu božje. 

Sa željom za još većim zajedništvom u našoj župi 
i s molitvom Bogu, koji nas u betlehemskom novore-
đenčteu želi privući k sebi neodoljivošću djeteta, svima 
želimo sretan Božić i radosnu novu 2014. godinu.                                                  

Božena Ivančić

Župno pastoralno vijeće
Poput 72 Kristova učenika, naše poveće župno 

pastoralno vijeće pokušava dati odgovore na pitanja 
vizije župne zajednice, pastoralnog stila, komunikacije 
unutar župne zajednice, podjele kompetencija, promi-
canja volonterstva, duhovnosti i formacije odraslih 
vjernika i samih članova Vijeća. Dobro funkcionirajuće 
naše župno pastoralno vijeće pružilo je značajan 
doprinos i zamah novoj evangelizaciji u župi. 

U tom duhu i mi ćemo Vam ne samo čestitati 
2014. da bi bila sretna, već i  nastojati iduće godine 
biti na dobro, ali molimo da i vaše dobro bude svima 
apostolat - poslanje koje moramo živjeti.                                                                                 

Renata Štabi

Zajednica vjeroučitelja 
Sudjelovanje vjeroučitelja u pastoralnom poslanju 

Crkve, osobito u župnoj zajednici, predstavlja vrlo 
značajno područje djelovanja. Vjeroučitelji su svjedoci 
vlastite vjere i to u skladu s pozivom koji u Crkvi 
ostvaruju. Kroz takvo služenje ostvaruju svoj krsni poziv, 
ali i svoj posebni način služenja u Crkvi. Oni su stoga 
pozvani biti svjedocima zrele vjere u zajednici, a to 
znači i zrele ljudske i vjerničke komunikacije, uzornog 
ponašanja, požrtvovnosti i duha volonterskog služenja, 
predanosti i gostoljubivosti. Vjeroučitelji pokušavaju 
na različite načine vjerno prenijeti Radosnu vijest 
djeci i mladima. Kroz župnu katehezu pokušava ih 
se zainteresirati za Isusa te senzibilizirati za druge koji 
su u potrebi. Pozivamo djecu i mlade da i dalje budu 
prenositelji te radosti u svojim obiteljima, školi,  među 
prijateljima i na drugim mjestima gdje se nađu. U tom 
duhu želimo vam sretan Božić i Novu godinu!                                                                                   

Đurđica Šmic

Marijina Legija  
Mariju slijedi i zabludjeti nećeš. Zovi je i zdvajati 

nećeš. Na nju misli i zalutati nećeš. Nećeš pasti je ona 
te drži. Ne straši se jer te brani. Nećeš se umoriti jer te 
vodi. Do cilja ćeš stići jer majka ti je milostiva. Marijini 
legionari prezidija Kraljice mira u tom duhu i vama 
žele božićno otajstvo u obiteljima i da budete apostoli 
u 2014. godini.

Đurđica Jantol

Župni karitas
Kao djelatnici župnog karitsa i sami učimo razvijanje 

osjetljivosti za ljude koji se nalaze u potrebi. Glavna 
svrha, zadaća, nije nam samo materijalno pomaganje, 
već prije svega razvijanje solidarnosti i kršćanske 
blizine prema onima koji su je potrebni. Fali nam 
još ljubavi Božje pa da kažemo, još možemo. Caritas 
nas uči ljubavi davanja i primanja. Caritas je riznica 
dobrote i darivanja. Riječ Božić umanjenica je od riječi 
Bog, a preuzeta je kao naziv blagdana te označava da 
se na taj dan rodio mali Bog - Isus i stoga dopustite da 
se Božić dogodi u vašim srcima, da se ljubav rodi svaki 
dan iznova, jer Božić postaje vidljiv u svakoj ljubavi 
među ljudima. Hvala Vam na zajedništvu i odricanju ili 
darivanju u raznim akcijama.                                                                                          

Gordana Turković

Zbor mladih Raspjevani anđeli 
Teško je u današnje vrijeme vjerovati, čak i u ono 

što vidimo. No, što je s onim oku nevidljivim stvarima, 
poput anđela na primjer? Anđeli su savršena stvorenja 
Božja, obdareni razumom i slobodnom voljom, posve 
jednostavne naravi i ljudskim, tjelesnim očima nevidljivi, 
te kao takvi odražavaju sliku svoga Stvoritelja. Zato 
je teško ljudskom umu prodrijeti u anđeosko stanje 
i razumjeti anđeoski svijet jer je neizmjerna razlika 
između njihove i ljudske naravi. Mladi anđeli iz naše 
župe, već dugi niz godina pokušavaju pronaći pravi 

Da bi bilo bolje nekʹ je
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put do anđeoskog stanja. Put se sastoji otprilike ovako: 
subotnji sastanci i probe, slavlje euharistije, sakrament 
svete Pričesti, vjenčanja, humanitarne priredbe, susreti 
mladih, nastupi…Iza toga stoji puno truda, odricanja i 
žrtve, ali i veselja, druženja, tonova viših ili nižih, točnih 
ili manje točnih,  nije važno.  Želimo biti, Božji glasnici 
u današnjem društvu. Nek vam to bude poticaj u 
narednim vremenima, jer trebamo pjesmu i slavlje koje 
će dati smisao našem životu, pjesmu koja će prodrijeti 
u dubinu našeg srca, koja će nas međusobno povezati, 
koja će nam biti utjeha  u danima tuge. Želimo dragi 
mladi da nam se u godini 2014. pridružite, da naši 
roditelji mogu ćuti anđeosku glazbu i pjesmu već sada 
u božićno vrijeme.                                                        

vjerouičiteljica  Mirela Međimorec

Mješovit župni zbor Sveti Juraj 
Gromkim pjevanjem, isticanjem na nedjeljnim 

misnim slavljima i u dane blagdana resi nas divna 
brojka od 33 člana. Brojni su već nastupi u sklopu 
humanitarnih priredaba, zbor je i sastavni dio proslave 
proštenja u selima na području župe  i prigodom 
božićnih koncerata. Razne kritike Vas župljana i naše 
voditeljice zapravo daju nam još više samopouzdanja. 
Članovi dijele vrlo jasno promišljanje kako ih je ljubav 
prema pjesmi i veselju združila u okviru ovog zbora. 

Meni kao mlađem članu pripala je čast da Vam 
u ime cijelog zbora, na čelu s našom voditeljicom, 
čestitam nadolazeće blagdane ovom porukom: „Nije 
Božić puni stol, ni novi kaput, ni nova bol. Božić je 
sreća od sreće veća, radost rođenja kroz tisućljeća. Na 
dobro vam došlo rođenje Kristovo.„                                                    

Đurđica Loparić

Hrvatsko katoličko društvo 
prosvjetnih djelatnika

U vrijeme kada je suvremeni čovjek okrenut 
zemaljskim stvarima, ipak se djelovanjem malog 
broja ljudi otkriva čežnja za vjerom neskrivena od 
pogleda drugih. Na vjeru se treba odvažiti, o njoj 
valja govoriti bez suzdržanosti. Hrvatsko katoličko 
društvo prosvjetnih djelatnika (HKDPD) djeluje dugi 
niz godina u našoj župnoj zajednici „Svetog Jurja“, s 
namjerom da raspravljamo o odgoju, obitelji te radi 
projekcije meditacija milosnih vremena tokom godine 
s kojima nudimo put čovjekovog hoda u božju blizinu. 
Prihvatite naša nastojanja prigodom ovog Božića i 
iduće godine 2014.                                                          

prof. Marijan Lazar

Misijska grupa
Naši mali hrabri misionari mogu nam biti poticaj u 

mnogočemu. Misijska nedjelja od sada postaje simbol 
djece koja pomažu svojim vršnjacima u dalekim 
zemljama. Ove smo godine  pokazali kako je samo 
malo volje, vremena i dječje mašte bilo potrebno da se 
organizira prodaja misijkih krunica, sličica i cvijetova. 
Župljanima je prikazan i dio filma koji opisuje 
konkretne uvjete njihovog života. Za ovo blagdansko 
vrijeme, naši se misionari već duže vrijeme pripremaju 
da svojim zalaganjem opet skupe ponešto sredstava 
koje ćemo poslati potrebnijima od nas. Ovo se sve čini 
vrlo jednostavno, no poruka koju nam naša djeca žele 
prenijeti, vrlo je teška, osobito danas. Širite, dijelite i 
poklanjajte prave vrijednosti. Zato, u godini novoj, po 
Božiću, budite milosrdni, sretni, ali i zahvalni za sve što 
vam je podareno.

vjeroučiteljica Mirela Međimorec

Kolping familija 

NA KRAJU GODINE VJERE
Godina vjere iza nas je sada
Al’ javila se u srcima neka nova nada:
Znamo da smo dio jednog malog stada
U ko’m Božja ljubav vlada.

Puni smo sada Svetoga Duha,
Postali smo malo osjetljivijeg sluha
Za sve one koji nemaju novoga ruha
I željni su toplog, mirisnog kruha.

Pripremimo sada svečani pir:
Plod neka bude ljubavi vir,
Nek’ u svakom domu zavlada mir!

Otvorite svoja srca široko,
Uprite pogled prema Nebu visoko,
Nek’ Božja ljubav pusti korijene duboko!
NA KRAJU GODINE VJERE

Godina vjere iza nas je sada,
Al’ javila se u srcima neka nova nada:
Znamo da smo dio jednog malog stada
U kom’ Božja ljubav vlada.

Puni smo sada Svetoga Duha,
Postali smo malo osjetljivijeg sluha
Za sve one koji nemaju novoga ruha
I željni su toplog, mirisnog kruha.

Pripremimo sada svečani pir:
Plod neka bude ljubavi vir,
Nek’ u svakom domu zavlada mir!

Otvorite svoja srca široko,
Uprite pogled prema Nebu visoko,
Nek’ Božja ljubav pusti korijene duboko! BJO

vjeroučiteljica Branka J. Orlović 
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Vatrogasne organizacije na području cijele zemlje ove 
godine bilježe 20. obljetnicu ustrojavanja po prvom Zakonu 
o vatrogastvu u neovisnoj Republici Hrvatskoj. Stoga 
praktično sve ovogodišnje aktivnosti Vatrogasne zajednice 
općine Sveti Đurđ uz svoj radni karakter imaju i svečanu 
notu. Naime, kao i gotovo sve vatrogasne zajednice gradova 
te općina na području Varaždinske županije, VZO Sveti 
Đurđ ustrojena je pred 20 godina, točnije 29. svibnja 1993. 
godine.

Prekidom djelovanja bivšeg Vatrogasnog saveza općine 
Ludbreg, na području ludbreške regije ustrojene su 4 
jedinice lokalne samouprave, a sukladno tome i 4 vatrogasne 
zajednice za njihova područja. Među istima ustrojena je 
29. svibnja 1993. godine i Vatrogasna zajednica općine 
Sveti Đurđ, s tadašnjih 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava 
koja su djelovala u svojim naseljima. Kako je ukupan sustav 
zaštite od požara u novonastaloj općini sa svim pripadajućim 
obavezama i odgovornostima potpao pod ingerenciju 
jedinice lokalne samouprave, prišlo se nabavi rabljenog 
navalnog vozila za stožerno DVD Sveti Đurđ. Tako je 1994. 
godine nabavljeno prilično staro, ali funkcionalno navalno 
vozilo u Republici Njemačkoj.

Do 1997. godine uz redovite aktivnosti značajno je 
pojačan rad s mladeži te u DVD-ove ulazi sve više novog 
aktivnog članstva. Tijekom preregistracije vatrogasnih 
organizacija iste godine, temeljem pomanjkanja ope-
rativnog kadra s radom su prestala dva dobrovoljna 
vatrogasna društva, u Luki i Prilesu.

Zakonom o vatrogastvu s kraja 1999. godine dodatno 
je spuštena organizacija vatrogastva i zaštite od požara 
na razinu lokalne samouprave, a posebice u pogledu 
sustava financiranja. Ista je godina posebno značajna 
radi uspostavljanja vrlo kvalitetne suradnje s britanskom 
humanitarnom udrugom Operation Florian. Zahvaljujući 
kontaktima tadašnjeg tajnika DVD-a Sveti Đurđ Stjepana 
Kovačeka, Društvo je primilo izuzetno vrijednu donaciju u 
obliku navalnog vozila s pripadajućom osobnom opremom 
vatrogasaca. U svečanoj manifestaciji, održa-noj u sklopu 
obilježavanja Dana općine Sveti Đurđ, sudjelovali su visoki 
državni te najviši dužnosnici Hrvatske vatrogasne zajednice 
i Odjela za vatrogastvo MUP-a. Ova je donacija umnogome 
pripomogla rasterećenju obaveza općinskih struktura u 
opremanju vatrogasnih organizacija na svom području. Ista 
je oprema osnova i za taktičko-pokazne vježbe koje se na 
razini Zajednice sve kvalitetnije provode iz godine u godinu.

Početkom 2013. godine u svim su vatrogasnim orga-
nizacijama na području Varaždinske županije održane 

izborne sjednice skupština, a što je rezultiralo određenim 
kadrovskim promjenama. Dužnost predsjednika VZO Sveti 
Đurđ u narednom četverogodišnjem razdoblju obnašati će 
Krunoslav Turković (predsjednik DVD-a Karlovec Ludbreški), 
zapovjednikom Zajednice u svom četvrtom mandatu ostaje 
aktualni županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Kovaček 
(DVD Sveti Đurđ), novi tajnik Zajednice je Nanad Namesnik 
(zapovjednik DVD-a Komarnica Ludbreška), a zamjenikom 
zapovjednika Zajednice imenovan je Ivan Debelec (tajnik 
DVD-a Hrženica). Tako su aktivnu dužnost u Zajednici 
prestali obnašati Kruno Meštrović (predsjednik Zajednice 
od 1997. do 2013.), Ivan Zlatar (tajnik Zajednice od 2001. 
do 2013.) i Stjepan Novak (zamjenik zapovjednika od 
2001. do 2013.). Kruno Meštrović (DVD Sveti Đurđ) za 
svoj je dugogodišnji rad primio zlatnu plaketu županijske 
vatrogasne zajednice.

DESET POSTO STANOVNIŠTVA OPĆINE U 
VATROGASNIM ORGANIZACIJAMA

Broj ukupnog članstva svih 6 DVD-ova od oko 350 
članova predstavlja gotovo 10 % stanovništva općine. 
Posebno je vrijedno istaknuti veliki broj mlađeg operativnog 
kadra čime je broj aktivnih i pričuvnih operativnih 
vatrogasaca u proteklih nekoliko godina znatno povećan. 
Isti se konstantno osposobljavaju te je kadrovska struktura 
umnogome poboljšana brojnim novim dočasnicima te 
nekolicinom vatrogasnih časnika.

Na području preventive valja istaknuti uspostavljene vrlo 
dobre kontakte s Osnovnom školom Sveti Đurđ, kao i sa svim 
medijima koji djeluju na širem području. Stoga i ne čudi  vrlo 
veliki broj djece koja se uključuju u rad DVD-ova, a što je kao 
praksa uvedeno tek u posljednjih 15-tak godina. Pred 15-tak 
godina nije bilo gotovo nijednog člana mlađeg od 16 godina, 
dok ih danas djeluje gotovo 80.

Spomenimo i aktivnu ulogu Zajednice u projektima 
financiranim iz pojedinih EU fondova. Skupina od po 27 
voditelja vatrogasne mladeži iz Slovenije i Varaždinske 
županije sudjelovala je u međunarodnoj razmjeni mladih 
koja je provedena u Gorenju nad Zrečami (Slovenija) od 4. 
do 10. 8. 2013. godine, a svoje su predstavnike u projektu 
imale i vatrogasne organizacije s područja općine Sveti 
Đurđ. Ime projekta bilo je GORA: oGenj pOgasi – bRata 
spAsi!

Projekt je bio priređen u skladu s programom EU Mladi na 
djelu, a sadržaj programa u osnovi je predstavljao razmjenu 
dobre prakse među mladim pripadnicima vatrogasnih 

Vatrogasna zajednica Općine Sveti Đurđ
1993. *** 20 *** 2013.
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organizacija. Radi se o drugom projektu ove vrste u kojem 
sudjeluju mladi voditelji mladeži iz Varaždinske županije, a 
više o tijeku samog programa te brojnim događanjima koja 
su obilježila dane naših predstavnika u Sloveniji možete 
pronaći na web stranicama domaćina, odnosno PGD-a 
Šinkov Turn: http://www.pgdsinkovturn.si/gora-ogenj-
pogasi-brata-spasi/.

VZO Sveti Đurđ u ovom su projektu predstavljali Petra 
Hehet (DVD Sveti Đurđ) te Karolina Crkvenčić i Sabina 
Crkvenčić (DVD Komarnica Ludbreška), dok je županijski 
vatrogasni zapovjednik Stjepan Kovaček održao jedno od 
predavanja za sve sudionike projekta. 

NAJSLOŽENIJE INTERVENCIJE U POVIJESTI NAŠIH 
DRUŠTAVA

U području operative bilježi se prosjek od 15-tak 
intervencija na godinu, među kojima 7 požara. Veliki 
požari na području općine nisu zabilježeni, uz ukupno 
20-tak požara stambenih i gospodarskih objekata tijekom 
posljednjeg desetljeća. Prema mišljenju vodstva Zajednice, 
kvaliteta intervencija diže se iz godine u godinu, smanjujući 
tako stradanja ljudi i imovine. 

Unatoč činjenici da većih požara u općini Sveti 
Đurđ nije bilo (sredinom mjeseca ožujka u dva su dana 
zabilježena dva manje složena požara stambenog objekta 
u Karlovcu Ludbreškom), članovi naših DVD-ova tijekom 
posljednje dvije godine imali su priliku sudjelovati u nekim 
od najsloženijih intervencija u svojoj povijesti. Apokaliptična 
obilježja katastrofalnih požara u drvnoprerađivačkom 
kompleksima u Hrastovljanu i Velikom Bukovcu teško 
je opisati onima koji nisu bili nazočni u višesatnoj borbi s 
vatrenom stihijom, a o intenzitetu gorenja dovoljno gore 
uvijeni dijelovi kabine navalnog vozila DVD-a Sveti Đurđ.

Sve su češće i tehničke intervencije, a poglavito vezane 
uz obranu od poplava. Nepunih 5 mjeseci nakon provedbe 
izvanrednih mjera obrane od poplave na širem području 
sjeverozapadne Hrvatske u studenome 2012. godine, 
vatrogasne su postrojbe ponovno morale provoditi mnoštvo 
tehničkih intervencija u smislu radova na vodi.

Uzrok ovogodišnjeg radnog Uskrsa za naše vatrogasce 
ovog puta nije bio priljev vodenog vala na Dravi, već nagli 
rast vodostaja Bednje i Plitvice, kao i samih podzemnih voda, 
a što je uzrokovalo izlijevanje spomenutih rijeka i velikog 
broja oteretnih kanala. Pričinjena je velika materijalna šteta, 
a provedena je i evakuacija životinja u pojedinim mjestima 
ludbreške regije.

Članovi DVD-a Sveti Đurđ intervenirali su tri puta: u 
postavljanju zečjeg nasipa radi obrane kuća od nabujale 
Plitvice u Luki, zatim u prisilnom zatvaranju kanala prema 
Plitvici u Prilesu, kao i u ispomoći brojnim vatrogascima 
u provedbi prepumpavanja nabujale vode u Podravskoj 
Kapeli.

U višesatnoj intervenciji u Podravskoj Kapeli sudjelovali 
su i članovi DVD-a Karlovec Ludbreški, DVD-a Sesvete 
Ludbreške i DVD-a Struga. U prepumpavanju vode iz 
poplavljenih dvorišta u ulici Matije Gupca u Sesvetama 
Ludbreškim sudjelovali su DVD Sesvete Ludbreške (3 dana) 
i DVD-a Hrženica.

Praktično sva su društva ponovno bila aktivirana sredinom 
mjeseca studenoga, s obzirom na porast vodo-staja Plitvice 
i Bednje, no ovog puta ipak bez znatnije materijalne štete.

Aktivno učešće u dislokaciji vatrogasnih snaga na 
područje priobalja tijekom prošlih nekoliko godina također 
pripomaže u usavršavanju vatrogasnih kadrova te stjecanju 
dragocjenih stručnih iskustava. Tijekom 2013. godine na 
otoku Braču uz ostale vatrogasce iz Varaždinske županije 
dežurali su Ervin Radiković (DVD Sveti Đurđ) i Goran Čanaki 
(DVD Hrženica), sudjelovavši pritom u gašenju više požara.

USPJESI NA NACIONALNOJ RAZINI
Uz spomenutu operativu, velika pažnja pridaje se i 

radu sa «društvenim» prizvukom, a tu je potrebno naglasiti 
natjecanja kao jedan od najznačajnijih segmenata vatrogastva 
u kojem posebno dolaze do izražaja mlađi naraštaji. 
Ratne prilike diljem Lijepe Naše početkom devedesetih 
godina prošlog stoljeća uvjetovale su malu stagnaciju u 
organizaciji otvorenih pozivnih vatrogasnih natjecanja, no 
upravo ludbreška regija na razini sjeverozapadne Hrvatske 
u proteklih nekoliko godina prednjači u sve većem broju 
ovakvih pozivnih susreta. DVD Sveti Đurđ već 15-tak 
godina organizira svoj tradicionalni „Dravski kup“, dok DVD 
Hrženica već godinama organizira „Kup DVD-a Hrženica“, 
uz nastup prosječno po 30-tak odjeljenja iz cijele zemlje.

Muška «A» ekipa DVD-a Hrženica dostojno je 
predstavljala našu općinu i županiju na 6. Državnom 
natjecanju vatrogasaca koje je održano 29. rujna 2012. 
godine u Zadru, osvojivši odlično 13. mjesto u konkurenciji 
64 natjecateljska odjeljenja s područja Republike Hrvatske. 
Ista se ekipa može pohvaliti i odličnim drugim mjestom 
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u Kupu Hrvatske vatrogasne zajednice iz 2010. godine, a 
koje im omogućilo predstavljanje hrvatskog vatrogastva na 
međunarodnom natjecanju vatrogasaca Donje Austrije, uz 
osvojeno 4. mjesto u konkurenciji 15-ak gostujućih ekipa iz 
središnje Europe.

Vrijedno je istaknuti kako je nakon nekoliko godina 
stagnacije s radom počelo novo muško natjecateljsko 
odjeljenje DVD-a Struga.

Na području općine trenutno su aktivna i dva vatrogasna 
suca (Krunoslav Turković sudio je na prošlom državnom 
natjecanju u Zadru, dok je Stjepan Kovaček sudio na 
ovogodišnjoj Vatrogasnoj olimpijadi u Francuskoj).

INVESTICIJE ZA BUDUĆI RAZVOJ DJELATNOSTI
Spomenuti rezultati govore u prilog činjenici kako 

140-godišnja bogata povijest organiziranog vatrogastva na 
području Općine Sveti Đurđ ima zrele osnove za kvalitetan 
budući razvoj. Između ostalog, dobra organizacija nekoliko 
visokih obljetnica osnutka DVD-ova tijekom prošlog 
20-godišnjeg razdoblja govori u prilog činjenici kako 
postoji uspješna suradnja vatrogasnih organizacija i svih 
ostalih struktura u općini. Dodatan argument kvalitetnim 
odnosima općinskih struktura vlasti i vatrogastva investicije 
su u objekte i opremu dobrovoljnih vatrogasnih društva, a 
posebice projekt zamjene dotrajalih kombi vozila novijim 
voznim parkom.

U posljednje tri godine daleko najvažnija investicija 
u vatrogasnu djelatnost svakako je izgradnja novog 

vatrogasnog doma DVD-a Sveti Đurđ, središnjeg Društva 
na području općine. Temeljem skromnih prostornih uvjeta 
u kojima je Društvo djelovalo do 2010. godine, odnosno 
zbog inspekcijskog nalaza, postojala je neodgodiva obveza 
pokretanja izgradnje novog vatrogasnog objekta. Kako takve 
investicije, uz neupitnu spremnost na ulaganje vlastitog 
truda i sposobnosti, iziskuju i velika financijska izdvajanja, 
Općina Sveti Đurđ temeljem obveza proizašlih iz Zakona 
o vatrogastvu obvezala se glede realizacije većeg dijela 
ukupne investicije. 

Nakon dugotrajnog rješavanja građevinske i druge 
dokumentacije,  krajem 2011. godine započela je izgradnja 
objekta, a krov je na isti konačno postavljen sredinom 2012. 
godine. Recimo i kako je samo dan nakon postavljanja krova 
u toranj udarila munja, no bez značajnijih posljedica. Potom 
su provedeni određeni sitniji radovi, a krajem 2012. godine 
postavljena su garažna vrata.

Do početka 2013. godine u projekt je ukupno utrošeno 
oko 500 tisuća kuna, a tijekom ove godine postavljena je 
drvena stolarija, vodovodne i dio električnih instalacija. 
Time je objekat postao više-manje uporaban, a oprema 
Društva konačno se našla na jednom mjestu.

Uz spomenutu izgradnju vatrogasnog doma DVD-a Sveti 
Đurđ, valja istaknuti kako je početkom ove godine Općina 
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Sveti Đurđ DVD-u Karlovec Ludbreški u vlasništvo vratila 
vatrogasni dom u centru naselja. Članovi istog Društva uložili 
su brojne radne sate na uređenje prostora svog novog-
starog objekta, kojeg danas zajednički koriste s poznatom 
trgovinom mješovite robe.

Prisjetimo se ovom prigodom i odlično organizirane 
proslave 140. obljetnice osnutka DVD-a Hrženica. 
Krajem svibnja 2012. godine hrženički su vatrogasci pod 
pokroviteljstvom Hrvatskog Sabora svečano proslavili ovaj 
visoki jubilej nastarijeg europskog DVD-a na selu, primivši na 
korištenje govoto novo kombi vozilo marke VW Transporter, 
uz financiranje od strane Vatrogasne zajednice Varaždinske 
županije, Općine Sveti Đurđ, VZO Sveti Đurđ te brojnih 
mještana Hrženice i sponzora Društva. 

POSJET BRITANSKOG IZASLANSTVA
Počasni član DVD-a Sveti Đurđ, Lord Gary Slegg iz Velike 

Britanije, zajedno sa svojim sinom Jonathanom, visokim 
časnikom u kraljevskoj vojnoj regimenti britanske princeze, 
posjetio je početkom mjeseca kolovoza svoje Društvo, kao 
i druge organizacije u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.   
Tijekom četverodnevnog posjeta izaslanstvo je posjetilo 
više vatrogasnih manifestacija na području Varaždinske i 
Međimurske županije županije te upoznalo rad Vatrogasne 
zajednice Varaždinske županije, Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Varaždina te desetak DVD-ova u različitim dijelovima 
županije.

Kolege iz Velike Britanije između ostalih je primio i 
načelnik Općine Sveti Đurđ Josip Jany, pojasnivši im u 
svom uredu ustroj Općine Sveti Đurđ te iskazavši podršku 
razvoju vatrogastva na ovom području, a poglavito projektu 
izgradnje vatrogasnog doma DVD-a Sveti Đurđ. Gosti su 
tom prigodom izrazili nadu u skori dovršetak tog kapitalnog 
projekta, s obzirom da je isto preduvjet za već pripremljenu 

donaciju novijeg navalnog vozila i kompletne pripadajuće 
opreme za DVD Sveti Đurđ, a koja bi trebala biti organizirana 
krajem 2014. godine.

DVD SESVETE LUDBREŠKE OBILJEŽILO SVOJ 
120. ROĐENDAN

Na prostoru oko grada Ludbrega danas djeluje 10-tak 
«stoljetnih» dobrovoljnih vatrogasnih društava, ukazajući na 
činjenicu kako je tradicija dobrovoljnog vatrogastva iznimno 
ukorijenjena u stanovništvu gornje  Podravine. Sesvete 
Ludbreške četvrto su naselje na ovom području u kojem 
je krajem 19. stoljeća ustrojeno dobrovoljno vatrogasno 
društvo.

Godina 1948. prijelomna je za ovo Društvo jer se 
osnivanju DVD Struga i DVD Karlovec Ludbreški. S 
obzirom da je tadašnja oprema DVD-a Sesvete Ludbreške 
bila zajednička za tri naselja, dolazi do sklapanja nagodbe 
i isplate naknade za opremu novim Društvima. Od 
tada Društvo nastavlja samostalno uspješno djelovanje, 
organiziraju se brojna natjecanja, javne pokazne vježbe i 
zabave. Sredstvima prikupljenim od proslave 60. obljetnice 
osnutka Društva 1953. godine nabavljena je stara auto-
cisterna od DVD-a Ludbreg, no ista ubrzo biva otpisana radi 
dotrajalosti.

Pedesetak članova DVD-a Sesvete Ludbreške dana 23. 
lipnja 2013. godine svečano je obilježilo 120. obljetnicu 
osnutka svojeg Društva. Stotinjak pripadnika dobrovoljnih 
vatrogasnih društava i gostiju sudjelovalo je u svečanom 
programu održanom ispred tamošnjeg društvenog doma te 
na taj način pripomoglo u kreiranju novih temelja za razvoj 
DVD-a Sesvete Ludbreške.

Prigodni referat o povijesti Društva uz zahvalu nazočnima 
iznijela je predsjednica DVD-a Sesvete Ludbreške Kristina 
Matijašić. Zlatna vatrogasna odličja primili su dugogodišnji 
zapovjednik Ivan Zlatar te bivši predsjednik Društva 
Franjo Funtek, dok je brončane plamenice i spomenice za 
dugogodišnji rad primilo 10-tak članova.

U prigodnim govorima gostiju istaknut je plan nabave 
kombi vozila za ovo Društvo, čime će biti završen program 
opremanja svih 6 DVD-ova na području općine Sveti Đurđ 
novijim kombi vozilima. Nazočne je pozdravio pokrovitelj 
proslave odnosno načelnik Općine Sveti Đurđ Josip Jany, a 
među uzvanicima bili su i županijski vatrogasni zapovjednik 
Stjepan Kovaček, predsjednik VZO Sveti Đurđ Krunoslav 
Turković te predstavnik tvrtke Vatropromet iz Zagreba 
Miljenko Šolc.

Stjepan Kovaček, dipl. ing.

Vatrogasna zajednica op-
ćine Sveti Đurđ, Preloška 2, 
Sveti Đurđ

Matični broj: 00631370, 
OIB: 02742245677, Žiro 
račun: 2360000-1101726913

Dužnosnici: 
Krunoslav Turković, pred-

sjednik (091/1387-351),  
Stjepan Kovaček, dipl. 

ing., zapovjednik (091/112-
0008) 

Nenad Namesnik, tajnik 
(091/590-1627)

E-mail: vzo@dvd.hr, 
Web stranica: http://www.

sveti-djurdj.hr/vatrogastvo 
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Početkom jeseni u Općini Sveti Đurđ pokrenuto 
je niz radova za uređenje općine kao i nabava 
novih kosilica-traktora za normalno funkcioniranje 
nogometnih klubova. Traktori-kosilice kupljeni su za 
NK „Dravu“, NK „Radnički“ i NK „Strugu“. Isto tako 
nabavljeno je i prvo vozilo za potrebe općine. U 
tijeku je izgradnja centralne staze na groblju u Svetom 
Đurđu i ulične ograde, a završetak se očekuje u 
proljeće. U Hrženici je napravljena priprema za 500 
m2 parkirališta. U sve četiri grobne kuće instalirana je 
klima. Na dijelu općinske zgrade zamijenjen  je dotrajali 
crijep novim, te novom limarijom. U Svetom Đurđu i 
Sesvetama postavljena su nova autobusna stajališta. U 
Strugi u društvenom domu uređena je dječja igraonica. 
U Karlovcu i Komarnici zamijenjene su betonske 
cijevi za tri mosta za potrebe poljoprivrednika tog 
područja. Počelo se s uređenjem područja „Vulinec“ 
zbog zapuštenosti. Uređuje se površina cca 1,5 
hektara za novu poslovno-građevinsku zonu koja će 
se urediti s infrastrukturom te ponuditi zainteresiranim 
invenstitorima. U vatrogasnom domu u Svetom Đurđu 
uređene su instalacije struje i vode. Radi se i gradi u 
svim mjestima, polako, ali sigurno. Općina Sveti Đurđ 
kreće prema boljitku što mještani Općine Sveti Đurđ 
i zaslužuju. 

Josip Jany

OSTVARENO U OPĆINI SVETI 
ĐURĐ U 2013.
HRŽENICA:

- fini sloj asfalta
- kupnja zemljišta za proširenje groblja -16.000 kn
- priprema parkirališta kod groblja za asfaltiranje 

cca 500 m2 – 26.000 kn
- klima u grobnoj kući
- uređenje okoliša groblja i oko grobne kuće
- općina financirala materijal, a grobni odbor pod 

vodstvom gosp. Zlatka Horvatića obavio radove,
- sve pohvale timu koji uređuje groblje isto tako 

pod vodstvom gosp. Zlatka Horvatića
- betoniranje prostora za sjenicu kod malonogome-

tnog igrališta što su izveli djelatnici općine
- vatrogascima je uređena garaža za vozilo- radovi= 

13.000 kn
- kupljen je materijal za vježbalište DVD Hrženica
- kupljeno novo vozilo-traktor kosilica – 13.000 kn
- kupljena dvoja vrata za svlačionicu – NK „Radnički”

KOMARNICA:
- uređenda dva mosta s novim betonskim cijevima
- vatrogascima uručena 5 radna odijela
- NK „Ajax” servisiran traktor-kosilica
- donacija mladim vatrogascima 1500 kn za natje-

canje i osvojeno 1. mjesto na vatrogasnom kupu u 
Hrženici

Jesen u Općini Sveti Đurđ

Radovi na krovištu zgrade općine

Postava autobusne nadstrešnice u Svetom Đurđu

Groblje Sveti Đurđ - nova staza

Radovi na groblju u Svetom Đurđu - ograda

Kombi vozilo



10 AKTUALNO

LUKA:
- uređeno kupalište
- očišćena rijeka Plitvica u dužini od 1 km
- kupljen novi hladnjak
- uređeni stolovi
- likovna kolonija u Luki – sudjelovanje 42 slikara iz 

Hrvatske i Mađarske – donacija općine od 10 000 kn

PRILES:
- stolarija u društvenom domu; uređenje prostorije 

za sastanke, strop i farbanje
- farbanje sanitarnih čvorova
- uređenje stepenica
- uređena struja
- konačno, nakon 5 godina, pušteno u rad  centralno 

grijanje u društvenom domu – svi radovi izvedeni u 
društvenom domu iznose u 2013.g. 95.000 kn

- uređeno kupalište kod mosta
- u suradnji sa županijom  izgrađena pješačka staza 

od OŠ Sv.Đurđ do Prilesa, vrijednost invensticija 70 
000 kn

OBRANKOVEC:
- plinska instalacija u društvenom domu s 1 peći
bojlerom, dimnjakom, ventilacijom – vrijednosti 40 

000 kn
- ako bude u mogućnosti općina će platiti  priključak 

plina 14 000 kn
- pofarbana unutrašnjost društvenog doma – 40 

000 kn
- uređena struja – 7 000 kn
- ukupna  investicija u mjesnom odboru  Obrankovec 

u 2013. godini iznosi 90 000 kn
- u planu je uređenje ograde malonogometnog 

igrališta i okoliša

KARLOVEC:
- kupljeno posuđe za mjesni odbor Karlovec 9 000 kn
- uređen most s novim betonskim cijevima
- kupljen materijal za NK Karlovec 
- uređena instalacija septičkih jama
- pomoć kod kupnje pumpe za zalijevanje igrališta
- fini sloj asfalta 
- vatrogascima uručeno 5 radnih odijela

SESVETE:
- nova autobusna kućica s betoniranom podlogom
- materijal za tribine za NK „Podravac”
- pomoć kod proslave 110 god. vatrogastva
- uređen okoliš oko društvenog doma
- fini sloj asfalta

STRUGA:
- uređena igraonica
- kupljen novi traktor-kosilica – 11.000 kn
- uređenje smetlišta
- fini sloj asfalta

Obilazak poplavljenih površina

Darovana traktor kosilica NK Drava

Izgradnja mosta Karlovec Ludbreški

Luka kupalište
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SVETI ĐURĐ: 
- uređuje se područje Vulinca cca 12 000 m2
- ograda na groblju dio od 73m
- centralna staza cca 160 m2 – radovi se nastavljaju 

na proljeće – cijela investicija vrijednosti je oko 300 
000 kn

- na dijelu općinske zgrade zamijenjen je dotrajali 
crijep te uređeno krovište s novom limarijom – vrije-
dnost investicije 40 000 kn

- ulazna vrata na općini - 16 000 kn
- led rasvjeta na pročelju općine 
- u vatrogasnom domu uređena je instalacija vode i 

odvodnje, uvedena struja - 25 000 kn
- drvena stolarija 68 000 kn
- kućice na krovu, ulazna selekcijska vrata, željezna 

nosiva krovna instrukcija, armatura - 88 000 kn,
- ukupne investicije u vatrogasnom domu u 2013. 

iznose 181 000 kn
- kompletni kredit za vatrogasni dom uzet u 2012.  

u vrijednosti od 270 000 kn za radove isplaćen je u 
2013. u cijelosti

- donacija općine Sv. Đurđ lovačkom društvu za 
uređenje fasade na lovačkom domu

- NK „Dravi” donirana traktor-kosilica 
- postavljena autobusna kućica kod općine
- uređen i pofarban ulaz u općinu
- pofarbana unutrašnjost grobne kuće
- u staroj sportskoj dvorani započeti radovi na 

uređenju poslovnog prostora
- kupljeno prvo vozilo općine – kombi - 68 000 kn
- kod društvenog doma napravljena ulazna rampa 

za invalide
- djelatnici općine uredili su prostoriju za arhivu

Nova ulazna vrata u zgradu općine

Općina Sveti Đurđ uključila se je i u izgradnju obiteljske 
kuće obitelji Tuksor iz Karlovca Ludbreškog koja je izgorjela 

u požaru.

LEGALIZACIJA BESPRAVNO GRAĐENIH 
OBJEKATA

Odlukom Općine Sveti Đurđ komunalni do-
prinos za sve nelegalne objekte prijavljene do 30. 
06. 2013. godine smanjuje se sa 15-20 kn po m� na 
1 kn po m�.

ULAGANJE U MLADOST OPĆINE SVETI ĐURĐ

- 16.000 kn rodilje
- 90.000 kn predškola
- 150.000 kn dječji vrtić
- 15.000 kn školska kuhinja
- 10.000 kn nagrade učenicima
- 150.000 kn prijevoz učenika osnovne škole
- 30.000 kn prijevoz učenika u Prelog
- 35.000 kn studenti
- 150.000 kn nogometni klubovi
- 28.000 kn KUD Juraj Lončarić
- 70.000 kn kredit osnovna škola
= 750.000 kn
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Športski  nogometni  klub 
„Radnički“  Hrženica u 2013. g.

U 2013. godinu morali smo, nažalost, krenuti s puno 
strepnje i neizvjesnosti obzirom da je ŽNS Varaždin, 
usklađujući se sa zakonima, odredio plaćanja  naknada 
prema službenim osobama preko računa zajedno s 
pripadajućim porezima i prirezima na dohodak. U 
prijevodu, to je za naš klub, člana  1. lige NS Ludbreg, 
značilo da se davanja prema službenim osobama i  ŽNS 
Varaždin / NK Ludbreg s dosadašnjih cca petnaestak 
tisuća kuna godišnje povećavaju za još desetak tisuća 
kuna. U ova teška vremena, kada svima nedostaju 
novci, kada su sponzori praktički nestali, a donacije 
su jako rijetke i minimalne, jako je teško funkcionirati 
te naći nogometne zanesenjake koji će trošiti svoje 
slobodno vrijeme  i svoj vlastiti novac za funkcioniranje 
kluba. Glede svega gore nabrojenoga, valja spomenuti 
da se praktički čitava aktivnost uprave kluba svodila na 
golo preživljavanje, odnosno na nabavku sredstava za 
natjecanje, odnosno održavanje postojećeg klupskog 
objekta i terena za igru.

U 2013. godini ŠNK „Radnički“ Hrženica, 
sudjelovao je u natjecanjima  NS Ludbreg s četiri 
uzrastne ekipe. Pioniri i juniori treniraju i nastupaju u 
natjecanju liga NS Ludbreg (pioniri su trenutno treći 
u svojoj kategoriji, a juniori su sezonu 2012./2013. 
završili na vrlo dobrom drugom mjestu). 

Seniorska ekipa ŠNK „Radnički“ Hrženica redovito 
trenira dva puta tjedno i natječe se u 1. ligi NS Ludbreg. 
Na kraju prošle sezone bili smo u sredini prvenstvene 
tablice. Nakon jesenske polusezone smo na 6. smo 
mjestu 1. lige NS Ludbreg s 20 bodova iz 13 utakmica 
(6 pobjeda, 2 remija i 5 poraza) i gol razlikom 33-13.

Na posljednjem zimskom prvenstvu NS Ludbreg 
u malom nogometu, nastupili su naši pioniri, seniori 
i veterani, a veteranska ekipa Radničkog postala je 
pobjednikom prvenstva (slika u prilogu; stoje: Dubravko 
Špoljarić, Goran i Dalibor Jagić, Davor Kraljić i Zvonko 
Grgek – voditelj;  ćuće: Stjepan Špoljarić, Sebastijan 
Pepelko, Stefan Kočiš i Mario Blaži).

Krajem 2012. i početkom 2013. godine, uz pomoć 
sponzora i donatora izrađen je klupski kalendar te 
podijeljen mještanima, članovima i sponzorima. 

Najveća investicija kluba ove godine bila je nabavka 
sistema za zalijevanje terena za igru. Nabijena je cijev 
za vodu u zemlju, kupljena pumpa te nabavljene cijevi 
i jedna profesionalna prskalica.

Tijekom ljetnih mjeseci održan je jubilarni 25. 
Memorijal Dražen Grgec Julika, memorijalni turnir u 
spomen na našeg tragično preminulog igrača, na kojem 
su ove godine sudjelovali klubovi prvaci iz Varaždinske 
i Međimurske županije. U svrhu prikupljanja sredstava 
za natjecanje, održan je i tradicionalni međuulični 
turnir sa zabavom i tombolom.

Tajnik: Zvonko Grgek

Veterani ŠNK Radnički Hrženica

Športski nogometni klub „Ajax“ 
Komarnica – Luka

U prvom mjesecu održali smo godišnju skupštinu. 
Početkom sedmog mjeseca održan je ulični malono-
gometni turnir. Isto tako održao se i velikonogometni 
turnir u kojem su sudjelovale 4 ekipe, te tombola s bro-
jnim nagradama. Odigravali smo prijateljske utakmice 
u sklopu priprema za početak jesenskog dijela prven-
stva sezone 2013./2014. Prvenstvene utakmice pionira 
odigravale su se u skupini zapad, a prevenstvene utak-
mice seniora u Prvoj ligi nogometnog središta Ludbreg.

Do kraja 2013. godine u planu imamo još puno 
aktivnosti među kojima izdvajamo: 

- konsolidiranje ekipe seniora koja je u jesenskom 
dijelu imala lošije rezultate

- održavanje predgodišnje i godišnje skupštine 
kluba

- budući da je naš klub osnovan u prvom mjesecu 
1974. godine pa sljedeće 2014. godine slavimo 40 
godina osnutka i rada kluba, planiramo započeti 
pripreme za proslavu te naše obljetnice

- igranje malonogometnog zimskog prevenstva 
nogometnog središta Ludbreg u športskoj dvorani u 
Ludbregu.
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Pioniri Drava Sveti Đurđ  04.10.2013

ŠNK Drava – Sveti Đurđ
Nogomet je bio i ostao najvažnija sporedna stvar 

na svijetu pa takav status ima u našem mjestu još 
od davne 1934. godine kada je nekoliko entuzijasta 
osnovalo nogometni klub u Svetom Đurđu koji još i 
dan-danas uspješno djeluje. 

ŠNK „Drava“ Sveti Đurđ može se i mora pohvaliti 
mnogim športskim uspjesima proteklih godina;  od 
nastupanja u Regionalnim nogometnim ligama pa sve 
do nastupa u Trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi – sjever. 
Uz te rezultate klub se može pohvaliti da su iz kluba 
potekli mnogi mladi igrači koji su, i koji još uvijek, ime 
ŠNK „Drava“ Sveti Đurđ uspješno prenose travnjacima 
Prve i Druge hrvatske nogometne lige, ali i ligama 
Europe i Svijeta. 

Trenutno  ŠNK „Drava“ Sveti Đurđ nastupa u Prvoj 
ligi Nogometnog središta Ludbreg ŽNS Varaždin.S 
ponosom možemo istaknuti rad s najmlađima. 
Naši pioniri već su drugu sezonu za redom prvi bez 
izgubljenog boda.

Ove 2013. godine dobri su i bili veterani u 
prijateljskim utakmicama te smo organizirali 18. 
memorijalni malonogometni noćni turnir «Kruno 
Kovačić» koji je osvojila ekipa Stari Grunt iz Svetog 
Đurđa.

U Klubu trenutno imamo 58 registriranih igrača. S 
obzirom da ćemo 2014. godine slaviti 80. godišnjicu 
Kluba, već smo sada u pripremi jer će to biti događaj 
koji će biti važan i za Općinu,nastupit će i jedan 
od prvoligaša HNL, a bit će popraćen i dodatnim 
kulturnim programom.

Ove godine smo nabavili električnu pumpu za 
zalijevanje cijelog igrališta s kompletnim sustavom, 
napravili novi sanitarni čvor sa septičkom grabom, 
napravili velike panoe za sponzore, u izradi je traktorski 
valjak za valjanje terena, dobili novu traktorsku kosilicu 
od Općine Sveti Đurđ. 

Uprava Kluba na čelu s predsjednikom Draženom 
Koscom i tajnikom Dejanom Orlovićem zahvaljuje 
Općini Sveti Đurđ na svemu što su učinili za naš Klub 
te se nadamo još boljoj suradnji.

Aktivnosti ŠNK „Karlovec“ u 2013.g.
- Tijekom protekle godine morali smo izvesti radove 

na proširenju nogometnog igrališta za zadovoljavanje 
minimalnih uvjeta za natjecanje u 1. ligi NS Ludbreg. 
Zahvaljujući donaciji općine Sveti Đurđ, vlastitim 
sredstvima i sponzorima, radovi su završeni, a ostao 
je manji dio ograde koji je u planu za sljedeću godinu. 

- Organizirali smo tradicionalni malonogometni 
noćni turnir „Dragutin Kovaček” u malom nogometu, 
koji je daleko najpoznatiji i posjećeniji u našem kraju. 
Postavili smo  betonske cijevi za odvod sanitarnih voda 
na igralištu, te iskopali bunar za navodnjavanje igrališta. 
Kupili smo sustav za navodnjavanje, zahvaljujući 
sredstvima Općine, čime smo održavali kvalitetu 
travnjaka u vrućim ljetnim mjesecima. Uredili smo 
bojom klupske prostorije.

- Unatoč nešto slabijim rezultatima nogometaša, 
protekla godina nam je bila dosta uspješna usprkos 
krizi, a to trebamo zahvaliti zalaganju svih članova i 
simpatizera kao i sve brojnijih sponzora bez kojih bi 
bilo nemoguće sve ovo ostvariti. 

Hvala im na tome.
Predsjednik ŠNK“Karlovec“ Damir Grgec 
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NK „Struga-Rovokop“ Struga
NK “STRUGA-ROVOKOP” osnovan je 8. 8. 1974. 

kao udruga građana pod nazivom NK “PODRAVKA“ 
STRUGA. 

U 2013. god. ostvarili smo:
- u takmičarskom dijelu - u svim kategorijama 

(seniori,juniori,pioniri) prihvatljiv i zadovoljavajući 
rezultat.

Posebnu vrijednost čini osvojeno 1. mjesto u 
takmičenju  pionira  s gol razlikom 130:7 

- u financijskom dijelu-kao i većina klubova, nekako 
sastavljamo kraj s krajem.

Uspješno smo organizirali malonogometni noćni 
turnir.

 Tradicionalni način financiranja, članarine, ulaznice, 
prodaja pića,turniri itd. postat će prošlost jer su već 
sada na snazi propisi  koji takav način financiranja 
zabranjuju.

Svaka pomoć naše Općine je dobrodošla i na tome 
joj zahvaljujemo.

- u organizacijskom dijelu-najveći uspjeh postigli 
smo što smo konačno,nakon 40 god. takmičenja na 
njemu,postali gruntovni vlasnik našeg igrališta.

Zlatko Gizdavec,tajnik

NK „Podravac“ Sesvete - jesenski 
prvak

Ova godina bila je godina u kojoj se uspješno organizira 
proslava 60. godišnjice osnutka i postojanja kluba.

Da sadašnja uprava kluba može biti ponosna na svoj 
rad govori i podatak da je praktički krenula od početka 
jer prije tri godine u klubu, na početku jesenskog 
dijela prvenstva, nije bilo niti jedne lopte te nijedne 
kompletne garniture dresova. Uspjeh je tim veći jer se 
uspjelo vratiti domaće dečke koji su ranijih sezona bili 
ponajbolji igrači u drugim klubovima. U prvu ekipu 
uključeni su i ponajbolji juniori koji su stasali i od kojih 
se ubuduće može očekivati još bolji nogomet.

Sve novosti i događanja vezana za NK “ Podravac” 
uvijek možete pogledati na web stranici kluba www.
nk-podravac.hr

Nogometaši Podravca iz Sesveta jesenski su 
prvaci prve lige Nogometnog središta Ludbreg. Na 
vrh prvenstvene ljestvice zasjeli su nakon gostujuće 
pobjede u zadnjem kolu prvog dijela prvenstva u 
Karlovcu.

U jesenskoj polusezoni izgubili su samo jednu 
utakmicu u 5. kolu protiv Razvitka iz Čičkovine, a 
nakon toga su ostalih 8 kola neporaženi.

Trenirali smo redovito, težili igri bez kartona i uspjeli 
postići najviše golova(41). Naš plan na početku sezone 
je bio zauzeti jedno od prva tri mjesta. Dolaskom 
Siniše Vađunca iz Podravine, sredinom prvog dijela 
prvenstva, dobili smo sigurnost u sredini terena i 
mislim da smo zasluženo zasjeli na prvo mjesto. „Imali 
smo dugačku klupu, a treneru je lako ako igrač koji 
ulazi nije ništa slabiji od onog koji je startao u prvih 
jedanaest”, rekao je Stanko Međimorec odmah nakon 
gostujuće pobjede u susjedskom derbiju u Karlovcu.

Osim odličnih rezultata na sportskom polju „Po-
dravac“je na čelu sa sadašnjim rukovodstvom u ovoj 
godini uložio puno napora kako bi se osigurali gotovo 
idealni uvjeti za rad kluba.

U suradnji s Općinom, koja je financirala materijal 
dobrovoljnim radom članova kluba, postavljena je 
nova ograda oko nogometnog igrališta u dužini od 
300-tinjak metara.

Postavljen je koridor za prolaz igrača od nogometnog 
igrališta do svlačionica.

U suradnji sa sponzorima kluba i opet velikim za-
laganjem i požrtvovnošću pojedinih članova uprave te 
članova kluba postavljene su tribine za 300 gledatelja.
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KUD Juraj Lončarić

KUD Juraj Lončarić kod predsjednika Josipovića

KUD Sloga Karlovec Ludbreški
KUD je osnovan i registriran 12.6.1998. godine uz 

punu potporu i suradnju Općine Sv. Đurđ. Osnovni 
sadržaj djelatnosti je afirmacija i razvoj kulturnog 
amaterizma, bogaćenje kulturno-umjetničke osobnosti 
svojih članova, organiziranje kulturnih manifestacija, 
priređivanje prigodnih programa, nastupa te očuvanje 
kulturne baštine.

KUD ima 25 članova. Od toga ima 12 glazbenika i 13 
žena. Glazbu sačinjavaju članovi iz naše općine kao i iz 
susjednih općina.

Tokom godine imali smo nastupe na svim kulturnim 
događanjima u našoj općini kao i u susjednim općinama. 
Od značajnijih nastupa bismo izdvojili sljedeće:

• u gradu Prelogu oko desetak nastupa
• u gradu Varaždinske Toplice
• u gradu Ludbregu
• u Mađarskoj u gradu Letenje proslavu ulaska 

Hrvatske u EU
• nastup na Trsatu u osmom mjesecu na Župnom 

hodočašću
Te nam je još ostalo za realizirati Božićni koncert u 

župnoj crkvi na koji Vas ujedno i pozivamo.
Josip Šoš

Limena glazba Branko i mužikaši

Kulturno umjetničko društvo „Juraj Lončarić“ 
Hrženica, osnovano je 1987.godine i nosi ime svog 
osnivača. U društvu djeluju tamburaška, mandolinska i 
likovna sekcija. Kroz dugi niz ovih godina, prošlo je više 
od 250 djece, koja su svojim talentom i ljubavlju prema 
glazbi, djelovala i održavala KUD. Danas društvo broji 40 
članova – svirača.

Udruga Hrvatskih dragovoljaca 
Domovinskog rata općinski 
ogranak Sveti Đurđ

Glavne aktivnosti UHDDR-a Sveti Đurđ u toku 2013. 
godine su:

1) Sudjelovanje na pozivnom malonogometnom 
turniru UHDDR-a Koprivničko-križevačke županije u 
Novigradu Podravskom u prvom mjesecu 2013.

2) Sudjelovanje na pozivnom malonogometnom 
turniru UHDDR-a Molve u petom mjesecu 2013.

3) Sudjelovanje na pozivnom malonogometnom 
turniru UHDDR-a Zagrebačke županije koji je održan u 
Stupniku u šestom mjesecu 2013.

4) Sudjelovanje na 17. susretima prijatelja UHDDR-a 
i 1. međunarodnom susretu branitelja povodom Dana 
hrvatske državnosti 25.06.2013. u Bjelovaru.

5)  Sudjelovanje na državnom takmičenju djece 
hrvatskih branitelja u sportskim i društvenim igrama u 

Djeca i mladi u dobi od 7 do 25 godina, aktivni su 
čanovi tamburaškog i mandolinskog orkestra, pod vod-
stvom gosp. Dragutina Korena, jednog od najuspješnijih i 
višestruko nagrađivanih dirigenata, koji ima vrlo značaju 
ulogu u radu sa sviračima. 

Uz brojne nastupe revijalnog i natjecateljskog karaktera 
u zemlji i susjednim državama, ističemo najznačajnije 
uspjehe koje smo postigli na Međunarodnom festivalu 
hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku: dvije Zlatne 
plakete i jedna Brončana plaketa „Tambura Paje Kolarića“ 
te drugo i dva treća mjesta na Međunarodnom festivalu 
mandolinista „Mandolina Imota“ u Imotskome.

Godišnje imamo 15 do 20 nastupa. Rado se odazi-
vamo na sve manifestacije, osobitno one humanitarnog 
karaktera. Redovni smo sudionici Županijske smotre u 
Varaždinu, a od zapaženih, cjelovečernjih koncerata mo-
ramo spomenuti koncerte koji su se održali u Rogaškoj 
Slatini u susjednoj Sloveniji i već tradicionalni Božićno 
– novogodišnji koncert koji se održava u župnoj crkvi Sv. 
Juraja mučenika u Svetom Đurđu. Redovni smo sudionici 
na otvorenju Likovne kolonije u našoj općini. Od brojnih 
nastupa koje smo održali ove godine, moramo spomenu-
ti i gostovanje u Makedoniji, gdje su naši svirači pokazali 
svoje umijeće na žičanim isnstrumentima pred mnogo-
brojnom publikom, a daleki put pružio nam je priliku za 
druženjem...

Ove godine, odazvali smo se pozivu Pantovčaka 
i zasvirali predsjedniku Republike Hrvatske, gosp. Ivi 
Josipoviću. Uz kratki kulturno-umjetnički program 
prezentirali smo naš podravski kraj, podružili se s 
Predsjednikom te upili nesvakidašnje dojmove. Ovo je 
već drugi susret KUD-ovca s Predsjednikom, što je čast za 
jednu malu sredinu i naše kulturno umjetničko društvo. 

Osim napornog vježbanja, nastupa i putovanja, članovi 
KUD-a odazivaju se i na razna druženja i natjecanja. 
Na „Prvom kotliću“ KUD-a Martijanec, morala su se 
pokazati kuharska umijeća ekipa raznih udruga i KUD-
ova. Od prijavljenih devet, ekipa KUD-a „Juraj Lončarić“ 
Hrženica, osvojila je prvo mjesto.

Želja nam je nastaviti tradiciju amaterskog kulturnog 
djelovanja, osobito na području tamburaškog i 
mandolinskog glazbenog izražaja te u ove aktivnosti 
uključiti što više mladih.



16 UDRUGE

Udruga žena „Đurđek“ Sveti Đurđ
Udruga žena „Đurđek“ osnovana je 18.02.2006. 

godine, a broji 21 članicu. Udruga radi na humanitarnom 
i ekološkom radu. Družimo se i surađujemo s ostalim 
udrugama naše Općine. Svake godine održavamo 
redovnu godišnju skupštinu, odlazimo na zajedničko 
druženje povodom Dana žena. Pečemo i prodajemo 
kolače za potrebe udruge. Prisustvujemo na svetoj misi u 
narodnim nošnjama povodom dana Općine Sveti Đurđ, 
na blagdan Tijelova, ludbreške Svete nedjelje, zahvala 
plodova zemlje i kao gosti na blagdan Svetog Roka u 
Karlovcu.

Uređujemo dječje igralište i park kod društvenog 
doma. Izrađujemo ručne radove od domaćeg platna, 
šivamo pregače na starinski način kako su šivale naše 
prabake i bake, različite torbice i suvenire. Time želimo 
postići njegovanje kulturne baštine. Imamo još mnogo 
želja, ali nažalost nemamo prostor gdje bi to mogle 
izložiti i pokazati. Zahvaljujemo dosadašnjem načelniku 
Marijanu Lazaru na pomoći. Pozdravljamo sadašnjeg 
načelnika Josipa Janija i nadamo se još boljoj suradnji.

Predsjednica Zlatica Kovaček

Udruga Veliko Srce
«Veliko srce» Udruga žena općine Sveti Đurđ djeluje 

već 5 godina, ali sam početak druženja dug je desetak 
godina. Okuplja 70-ak žena iz svih naselja naše Općine,ali 
i šire. Članice Udruge poznate su po svojim aktivnostima 
u svim sferama života i društva u cjelini, a sve aktivnosti 
prilagođene su željama i mogućnostima članica. Iako se 
sve aktivnosti odvijaju na dobrovoljnoj bazi, uključivanje 
članica je uvijek na zavidnoj razini i na tome nam sigurno 
mogu mnogi pozavidjeti.

Teško je i gotovo nemoguće samo nabrojiti sve 
ono što su vrijedne članice odradile u 2013. godini… 
organiziranje izleta, hodočašća, pečenje i prodaja kolača, 
humanitarne akcije, doček sv.Nikole …

U Udruzi je posebno aktivna dramska sekcija. Naše 
glumice uveseljavaju gledatelje na brojnim nastupima 
u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Prelog, Maruševec, 
Cestica, Ludbreg, Ključ, Novi Marof, Remetinec, 
Đelekovec i dr.) te tako na jedinstven način promoviraju 
i samu općinu Sveti Đurđ.  Svake godine, ove već po 
8. put, sudjeluju na «Danima Mladena Kerstnera» u 
Ludbregu, a upravo na tom festivalu igrokaz  «Kiklja» 
snimljen je za prikazivanje na VTV-u i Srce TV-u gdje je uz 
samo emitiranje dobio prekrasne kritike od sveučilišnog 
profesora, gospodina Stjepana Hranjeca.

U «Velikom srcu» posebno je naglašeno humanitarno 
djelovanje. Tokom ove godine, kao i kroz sve godine 
prije, članice si međusobno pomažu, ali nikad nisu odbile 
poziv za pomoć upućen od onih koji su u potrebi. 

I još nešto…Ipak najveća vrijednost i bogatstvo 
«Velikog srca» je u samim njegovim članicama, ženama 

Savudriji,na kojima je učestvovalo 20-tak djece hrvatskih 
branitelja Općine Sveti Đurđ,gdje su djevojčice osvojile 
srebrnu medalju u sportskoj disciplini „graničari“. Djeca 
su provela četiri dana o 28. - 31.8.2013. u auto-kampu 
„Veli Jože“ u sportskim, društvenim, zabavnim i slobodnim 
aktivnostima ispred Varaždinske županije.

6) Sudjelovanje na državnom  malonogometnom 
turniru koji se održao 11.-13.10.2013. godine u Novom 
Vinodolskom.

7) Sudjelovanje na redovnom Izbornom  Saboru 
UHDDR-a u Dugom Selu 24.11.2013. radi izbora novog 
rukovodstva UHDDR-a Republike Hrvatske.

velikog srca, otvorenog za sve ljude, ženama koje će Vam 
uvijek podariti osmijeh i lijepu riječ, koje će uvijek dati 
sve od sebe za dobrobit drugih i društva u cjelini. A baš 
to nam svima toliko nedostaje. Zato i sama pomisao na 
«Veliko srce» ispunjava me ponosom i zadovoljstvom što 
sam upoznala sve te žene  i sretna sam što s njima dijelim 
dio života i mnoge lijepe, ali i teške trenutke. 

Marija Milak, predsj.
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Hrvatsko srce – organizacija žena 
HSS Općine Sveti Đurđ

„Hrvatsko srce“ je organizacija žena 
iz svih naših sela unutar općinskog 
ogranka HSS-a. U našem kraju 
„Hrvatsko srce“ ima dugu tradiciju 
djelovanja. Organizacija, kroz žensku 
populaciju, promovira interes stranke te se zalaže za bolji 
položaj žena u društvu, ravnopravnost spolova, ljudska 
prava, sudjelovanje žena za politički rad , zaštitu zdravlja 
žena i obitelji, očuvanju materijalne i kulturne baštine… 

„Hrvatsko srce“ je uključeno u politički život naše 
općine gotovo od njenog osnivanja. 

Osvrnemo li se na rad u ovoj 2013. godini možemo 
biti zadovoljni, budući da se povećao  broj članova u 
odnosu na prethodnu godinu, a ne smijemo zanemariti  
dobru suradnju s drugim  udrugama žena.

Aktivnosti koje su se odvijale ove godine:
- godišnja skupština s izvješćima, proslava međuna-

rodnog praznika Dana žena, dobrotvorna priredba.
Pod sloganom „Očuvajmo naše sakralno blago“ 

organizirale smo 30.3.2013. dobrotvornu priredbu sa 
svrhom prikupljanja financijskih sredstava za popravak 
orgulja u našoj župnoj crkvi Sveti Juraj.

„Hrvatskom srcu“ kao organizatoru pridružila se udruga 
žena „Đurđek“ Sveti Đurđ, kao i žene pojedinačno  od 
Struge do Hrženice, prepoznajući hvalevrijednu akciju, 
a  svojim su slastičarskim umijećem pripremile oko 200 
paketića raznovrsnih kolača. 

U  kulturnom programu sudjelovali su: učenici- reci-
tatori OŠ Sveti Đurđ, grupa plesača plesne škole iz Lud-
brega, grupa plesača OŠ Sveti Đurđ, pjesnici i recitatori 
kajkavskog izričaja, zbor „Raspjevani anđeli“ i KUD „Juraj 
Lončarić“, crkveni pjevački zbor župe Sveti Đurđ te mlade 
nade naše općine polaznici glazbene škole Ludbreg.

Dobrovoljnim prilogom te prilogom od donacije za  
kolače ostvarili smo zavidan iznos.  Iz svega još jednom 
samo možemo zaključiti da  humanost i dobrotvornost 
nema granica kad je u pitanju plemeniti cilj.

Na kraju ove godine zahvaljujemo Udrugi žena 
„Đurđek“, Udrugi žena Struga, Udrugi žena MO 
Hrženica, ženama KUD „Sloga“ Karlovec, kao i svim 
drugim ženama svih naših naselja  koje na bilo koji način 
podržavaju naše djelovanje.

U očekivanju predstojećih blagdana želimo svim našim 
članicama i članovima, svim žiteljima naše Općine, te svim 
ljudima dobre volje blagoslovljen i sretan Božić, ispunjenje 
svih želja u novoj 2014. puno zdravlja, sreće, osobnog i 
poslovnog uspjeha.

Vaše „Hrvatsko srce“ Općine Sveti Đurđ

Udruga žena mjesnog odobra Struga
Udruga žena MO Struga osnovana je 2000. godine i 

okuplja 70 članova te djeluje na području MO Struga i 
Općine Sveti  Đurđ. Godišnja skupština udruge održana je 
16.2.2013, na kojoj je u radnom dijelu određen program 
rada za 2013. godinu, a isto tako je  održan i zabavni dio  
na kojem se okupilo oko 250 ljudi.  Žene su uz pomoć 
članova  DVD Struga te NK „Rovokop” pripremile večeru, 
tombolu te je veselo druženje potrajalo do ranojutarnjih 
sati. Iz prikupljenih donacija na godišnjoj skupštini, 
nabavljeno je dvadeset novih stolnjaka i  pribor  za kuhinju.

Udruga žena je za Cvjetnu nedjelju organizirala 
humanitarnu priredbu na kojoj su sudjelovala djeca, 
KUD Cestica iz Cestice, Štefanija Ludvig koja je udruzi 
poklonile svoje zbirke pjesama, župni pjevački zbor,  a 
žene iz Struge su napravile prigodne uskrsne aranžmane i 
pisanice koje su prodavale po simboličnim cijenama. Sav 
prikupljen prihod  je darovan. 

Isto tako Udruga nastoji mlade uključiti u društveni 
život tako da organizira igraonice za djecu.   Igraonice 
se organiziraju u društvenom domu u Strugi, a vode ih 
prof. Julija Štabi i Ljiljana Prelog. Ove godine igraonica je 
započela krajem mjeseca studenog jer je Općina obnovila 
prostor u kojem borave djeca, tako da su obojani zidovi i 
stolarija, te je postavljen novi pod.   

Tokom mjeseca listopada Udruga žena je pomogla u 
organizaciji druženja djece i mladih s Udrugom ljubitelja 
konja. Druženje je održano ispred društvenog doma, 
a okupilo se velik broj djece i odraslih koji su uživali u 
vožnji sa zapregom te u jahanju konja.  

U prosincu Udruga  priprema priredbu za djecu 
povodom božićnih blagdana, a isto tako se rado odaziva 
na sva okupljanja i druženja koja organiziraju udruge iz 
okolnih mjesta.

Mirjana Repić, Daliborka Džinić, Nadica Horvat  

Udruga žena mjesnog odobra Hrženica
Udruga žena ima 34  aktivne članice i  20 počasnih 

starijih članica. Osnovni izvor prihoda je članarina i na-
jam suđa te poneka donacija. Tim skromnim sredstvima 
članice udruge uređuju okoliš, nadopunjuju kuhinjski 
inventar, posjećuju bolesne članice. Svake godine orga-
nizira se godišnja skupština zajedno s DVD-om Hrženica. 
Udruga žena surađuje i s drugim ženama mjesnih odbora 
Crvenog križa. Također Udruga surađuje i pomaže dru-
gim organizacijama unutar sela Hrženica. DVD Hrženica 
– prilikom obilježavanja i održavanja njihovih obljetnica 
i većih manifestacija, KUD-u Juraj Lončarić. Zajedno s 
drugim orgnizacijama i Udruga žena je sudjelovala u ob-
novi društvenog doma. Kupljene su nove zavjese i dekori,  
obnovljena je bina. 

Tako smo i ove godine brinule o okolišu,  nabavljene 
su nove peći u kuhinju društvenog doma. Sudjelovale 
smo na manifestaciji „Šlingani dani“ u Jalžabetu izložbom 
ručnih radova  naših članica. Skromnom donacijom 
pomogli smo humanitarnoj akciji za pomoć oboljelima 
od karcinoma  MO CK Hrastovsko. 

Svake godine  članice udruge obilježe međunarodni 
dan žena 8. ožujka zajedničkim druženjem sa starijim 
počasnim članicama u prostorijama društvenog doma, a 
bolesne članice na taj dan posjete u njihovim domovima.
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Osnovna škola Sveti Đurđ
Kad znanje više vrijedi

Poduka djece i mladeži na području Svetog Đurđa počela 
je već u 17. stoljeću. Uz školu u Svetom Đurđu, djeca su 
pohađala nastavu i u malim seoskim školama. Prva školska 
zgrada u Svetom Đurđu izgrađena je 1840. godine i koristila 
se do sredine 20. stoljeća. Jedno vrijeme nastava se održavala 
u preuređenoj zgradi zadružnog doma, dok se 1988. godine 
nije izgradila nova školska zgrada u kojoj pohađaju nastavu 
učenici od 1. do 4. razreda. Zbog smanjenja broja učenika 
ta je škola postala područna škola današnje OŠ Ludbreg. 
Razredna i predmetna nastava ponovno su se našle u 
istoj zgradi 1993. godine kada je Osnovna škola Sveti 
Đurđ postala samostalna. U međuvremenu je dograđena i 
sportska dvorana, a od 2007. godine dogradnjom školske 
zgrade započela je jednosmjenska nastava.

U ovih 20 godina samostalnosti pod budnim okom 
dvaju ravnatelja – gospodina Josipa Blažotinca (do 2009.) 
i gospodina Marija Bonteka, škola je nizala mnoge uspjehe.

Zahvaljujući učiteljima i učiteljicama razredne i 
predmetne nastave ime OŠ Sveti Đurđ često se spominje na 
različitim natjecanjima, smotrama i festivalima.

Tu se izdvaja učenička zadruga „Jurek“ koja je školu čak 
nekoliko godina predstavljala na Državnoj smotri učeničkih 
zadruga. Zaslužni za uspjeh zadruge su učiteljice Snježana 
Hranić, Dolores Gale, Jasminka Sačer, Slađana Kunić, Melita 
Bontek i Edi Bačani.

Zanimljivo je da od  samo  356  učenika, koliko ih ima 
ove školske godine, svake godine učenici sudjeluju na 
županijskoj razini natjecanja iz matematike, informatike, 
hrvatskog jezika, njemačkog jezika, biologije, kemije, prve 
pomoći, LiDraNa te natjecanju „Čitanjem do zvijezda“.

Učenici naše škole posljednjih godina učestalo su 
pozivani i na državna natjecanja. 2007. i 2008. godine 
državno natjecanje iz kemije za Hrvoja Premca i učiteljicu 
Vesnu Jeremić – Premec. 2010. godine u natjecanju iz 
matematike na državnoj razini okušao se Nikola Šalgaj i 
2012. Marin Kišić koje je matematiku podučavala učiteljica 
Nevenka Dožajić. Učitelj informatike Edi Bačani i učenik 
Marin Kišić državno natjecanje iz informatike 2012. i 2013. 
godine. Nataša Gložinić je 2012. godine pokazala odlično 
poznavanje hrvatskog jezika i uz učiteljicu Ivanku Lazar 
predstavljala školu na državnom natjecanju u Poreču. Renato 
Čanaki razveselio je svoju učiteljicu Andreju Kišićek-Pepelko 
poznavanjem njemačkog jezika koje ga je dovelo na državno 
natjecanje u Vinkovce. Dramska grupa iz OŠ Sveti Đurđ 
predstavljala je Varaždinsku županiju u grupnom scenskom 
nastupu na Državnoj smotri LiDraNo u Primoštenu. S mladim 
glumicama radila je učiteljica Elena Kovačić. Da učenici 
naše škole najbolje znaju pružiti prvu pomoć, pokazali su 
na međuopćinskom natjecanju koje se održavalo u našoj 
školi. Tako su se plasirali na Međužupanijsko natjecanje iz 
prve pomoći, a za njihov uspjeh zaslužna je učiteljica Melita 
Bontek.

Škola se promovira i u informatičkom svijetu pa je učitelj 
Dražen Vađunec zaslužan za razredne stranice 4. b razreda 
pod imenom „Dodirni me pogledom“. 

Naši učenici sudjeluju i u različitim književnim natječajima. 
Marko Janičar iz 4. b razreda nagrađen je od Agencije za 
zaštitu osobnih podataka za kratku priču pod nazivom Moja 
Fejs priča. Suučenica iz njegova razreda Ana-Marija Bahat 
nagrađena je na natječaju Moja prva knjiga 2013. godine.

Osnovna škola Sveti Đurđ uključena je u nekoliko 
projekata: GLOBE, Škole za Afriku, Škola bez nasilja, Projekt 
Šafran u kojima učenici rado sudjeluju sa svojim učiteljima. 

Jednosmjenska nastava omogućava učenicima da prema 
vlastitim interesima sudjeluju u mnoštvu izvannastavnih 
aktivnosti i dodatnoj nastavi. Oni pokazuju da svojim 
znanjem vrijede više.

Kad pogledate sve uspjehe i aktivnosti ove male seoske 
škole, poželite li se i Vi vratiti u školske klupe?

Vrata škole su Vam uvijek otvorena!
Elena Kovačić

Dječji vrtić „Lavić” Sveti Đurđ
Djećji vrtić Lavić smješten je u središtu Općine Sv. Đurđ, 

točnije u ulici Ljudevita Gaja 2.
Vrtić Lavić područni je odjel D.V. Loptica čije je središte 

u Čakovcu. Djeluje u vlastitoj zgradi i raspolaže vlastitim 
uređenim igralištem i vanjskim prostorom; ima svoju 
priručnu kuhinju u kojoj se pripremaju obroci za polaznike, 
a ručak se dovozi iz matičnog odjela u Čakovcu.

Vrtić Lavić raspolaže ulaznim i garderobnim predpro-
storom; ima tri uređene prostorije za dnevni boravak 
i aktivnosti djece polivalentni prostor za male tjelesne 
aktivnosti i druge prateće aktivnosti vrtića, te blagavaonicu 
za glavne obroke u danu i priručnu kuhinju.

Vrtić koristi usluge pedagoga-vanjskog suradnika koji 
ujedno i radi za DV Loptica, te njegov odjel u Orehovici 
Medo.

U DV Lavić djeca su upisana u redoviti 10-satni, 
odnosno 5-satni program te program predškole. Plan 
rada vrtića provodi se prema konstruktivističkoj paradigmi 
humanističko-razvojne koncepcije. Radi se u uzrastno 
mješovitim skupinama kako bi djeca učila međusobno. 
Jedino su u predškoli vršnjaci u godini prije polaska u školu. 
Odgojiteljice imaju položeni stručni ispit. Odgojiteljice 
zajedno planiraju rad prema potrebama djece (uzrastu i 
individualnim potrebama), a u rad se uključuju i roditelji.
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Svjetski prvak u twirlingu
Tijekom protekle godine sudjelovao sam na nekoliko 

natjecanja. Prvo natjecanje održalo se u Amsterdamu u 
Nizozemskoj. NBTA Europsko prvenstvo u Amsterdamu 
održalo se od 28. do 31. ožujka gdje sam osvojio  1. mjes-
to u kategoriji rhythmic twirl, seniori. Nedugo nakon toga 
održavalo se WBTF Europsko prvenstvo u Helsingborgu u 

Zlatna medalja za 
med Kotiščak

Lovačko društvo 
„Patka” Sveti Đurđ
Prvih 35 godina osnutka i 
uspješnog rada

Lovačko društvo «Patka» Sveti 
Đurđ osnovano je 13.5.1978. god-
ine i ovoga trenutka broji 53 člana 
i jednu članicu «lovicu», te jednog 
lovačkog pripravnika. U proteklih šest 
godina odlukom Skupštine društva, 
a na prijedlog Izvršnog odbora ide 
se u elektrifikaciju starog drvenog 
lovačkog doma, kupuju se zemljišta 
u neposrednoj blizini doma, ruše se 
stari nasadi bora, izrađuju se trajni 
lovno gospodarski objekti, pristupa  
se reviziji lovno-gospodarske osnove, 

te uvodi u praksu  termin «počast 
divljači» s posebnim naglaskom na 
sigurnost u lovu. Tradicionalnom 
lovačkom zabavom proslavili smo 
uređenje fasade novosagrađenog 
lovačkog doma, a dan zaštitnika lo-
vaca Svetog Huberta slavimo misom 
koju predvodi župnik Vlado Borak. 
Posebice izdvajam  ovogodišnju 
županijsku proslavu Svetog Huberta 
i 35. godišnjicu LD Patka na kojoj su 
nas svojim dolaskom počastili kolege 
lovci iz cijele naše Županije. Dodatni 
štih ovom događaju dali su konjanici i 
konj-ske zaprege koje su sve goste  u 
povorci prevezle općinskim centrom 
do crkve, uz pratnju zvukova rogista.

Predsjednik LD Patka
Zlatko Sinković

Obitelj Kotiščak iz Sesveta Lud-
breških već se 4 generacije uspješno 
bavi pčelarstvom i proizvodi pri-
rodni vrcani med. Od nekoliko ple-
tara na samom početku pčelarenja 
iz hobija kroz godine usavršavanja i 
napornog rada došli smo do sveuku-
pno 300 košnica najviše zahvaljujući 
znanju i trudu Ivana Kotiščaka koji 
se i prvi počeo baviti profesionalnim 
pčelarstvom. Kvalitetu proizvoda 
prepoznali su i brojni ocjenivački 
su-dovina na raznim natjecanjima 
i med obitelji Kotiščak ocijenili su 
zlatnim odličjima za kvalitetu meda. 
Svoje je znanje prenio i na mlađe 
generacije, svoje sinove Danijela i 
Josipa Kotiščaka koji su dalje nastavili 
očevim stopama, stoga i dalje prima-
mo vrlo visoke ocijene za kvalitetu na 
različitim natjecanjima. Na svjetskom 
natjecanju APIMEDICA & APIQUAL-
ITY 2010. održanom u Ljubljani Dan-
ijel Kotišćak primio je zlatno odličje 
za bagremov med. Ove godine na 
Danima meda u Hrvatskoj održanim 
u Osijeku bagremov med Josipa 
Kotiščaka osvojio je titulu „Šampion 
bagrema“ tj. najbolji bagremov med 
u Hrvatskoj, a kestenov med Danijela 
Kotiščaka odnio je zlatnu žlicu. Pčele 
selimo po gotovo cijelom području 
Lijepe Naše pa zato i imamo kval-
itetne sortne medove. Proizvodimo 5 
sorta meda.

Švedskoj gdje sam osvojio 3. mjesto u kategoriji freestyle, 
seniori. I posljednje natjecanje na internacionalnoj razi-
ni održalo se u Alemeru u Nizozemskoj gdje sam od 22 
natjecatelja osvojio 6. mjestu u kategoriji solo, senior elite. 
Što se tiče državnog prvenstva, ono se odvijalo u Požegi 11. 
svibnja gdje sam u kategorijama rhythmic twirl i freestyle 
osvojio prvo mjesto.

Tihomir Bendelja




