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pučke kuhinje nalaze se i drugi odjeli

dimo Kristove riječi
≈300

obroka dnevno
pripremi se u pučkoj
kuhinji

20

milijuna kuna
uložila je biskupija u
izgradnju novog Caritasa

1 000

obroka dnevno
kapacitet je nove kuhinje

- Želimo pomoći onima kojima je pomoć potrebna, tako da
nahranimo onoga koji je gladan,
da gologa odjenemo, žednog napojimo, bolesnog pohodimo. To
su djela milosrđa koja mi kršćani
želimo promovirati i pokazati. Ne
samo da o tome propovijedamo i
govorimo već da se vidi da Crkva

i njezini članovi žive na taj način
- rekao je Šola.

Do 1.000 obroka dnevno
Kako je dodao, trenutno prave
268 obroka, ali kapaciteti kuhinje
su puno veći.
- Dnevno ćemo i dalje spremati oko 300 obroka, a s vremenom

ćemo vidjeti kakva će biti potreba. Uglavnom, kuhinja ima kapacitet pripraviti 1.000 obroka dnevno, što nam dopušta oprema i veliki broj osoblja, a radit ćemo prema
potrebi - rekao je ravnatelj Šola,
dodajući da u kuhinji radi 200 ljudi, što kuhara, što volontera tako
da je i ovih 300-ak obroka napravljeno za dva sata.
Dodao je da je novoizgrađeni
Caritasov centar, na novoizgrađenih 1.500 metara kvadratnih prostora, objedinio sve svoje djelatnosti. Stoga, mogu im se obratiti svi
koji imaju neke potrebe.
- Uz pučku kuhinju s pratećim
objektima za skladištenje i hladnim komorama imamo i odjel
za obuću i odjeću odraslih, dječji odjel za obuću i odjeću, odjel za
osobe s invaliditetom, odjel podjele paketa živežnih namirnica,
novčane pomoći, namještaja, posuđa i drugih potrepština. Imamo
dvije dvorane do 30 ljudi gdje će se
moći održavati razne edukacije pa
time pokazujemo da smo otvoreni za suradnju sa svima - zaključio je Šola.

m

u te Jalžabet
dana - napomenuo je kneginečki načelnik.

Besplatno odlaganje
U reciklažno dvorište koje se
nalazi na lokaciji nekadašnjeg odlagališta otpada, u Ulici Mavra Schlengera bb, tako će i mještani općina Jalžabet i Sv. Ilija moći, uz predočenje osobne iskaznice, besplatno odložiti problematični otpad
koji nije predviđen za odlaganje u
kante u domaćinstvima. Riječ je o
uljima, raznim kiselinama i sličnom otpadu koji sadrži opasne tvari, otpadnom papiru, metalu, staklu, plastici, tekstilu, krupnom otpadu, bojama, deterdžentima te,
među ostalim, građevnom otpadu
iz kućanstava (što se odnosi samo
na otpad koji nastaje održavanjem
i manjim popravcima koje obavlja
sam vlasnik u količini ne većoj od
200 kg u šest uzastopnih mjeseci).

CESTICA Investicija od 28.000 kn

Obnovljen mjesni park
Mjesni odbor Cestica u subotu, 21. listopada, organizirao je tradicionalno druženje mještana na kojem je upriličeno otvorenje novouređenog parka u Ulici Ante Starčevića u Cestici. Naime, na inicijativu Vijeća Mjesnog odbora Cestica te uz potporu Općine u parku je postavljena nova klackalica, ljuljačka s dvije sjedalice i toboganom, vrtuljak, stol i klupe, dok je igralište za odbojku na pijesku
obnovljeno novom mrežom, linijama i pijeskom. Vrijednost radova i opreme iznosi 28.000 kuna što je u potpunosti financirala Općina. Također, mještani su uz postojeću drvenu sjednicu samostalno izradili kamin.
- Na području čitave općine nastoji se podjednako ulagati u uređenje parkova i dječjih igrališta koji na taj način postaju mjesto okupljanja i druženja mještana - izjavio je načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj.

Vinička tradicijska kuća nalazi se u blizini Arboretuma Opeka

VINICA Otvorena Vinička tradicijska kuća

Kuća oživjela duh
starih vremena

Općina Vinica od
proteklog je tjedna
bogatija za još jednu turističku ponudu. U neposrednoj
blizini Arboreuma
Opeka uređena je,
naime, Vinička tradicijska kuća u kojoj
će turisti, ali i sami Kuća je opremljena brojnim starinskim predmetima
mještani općine Vinica doznati kako su nekada živjeli njihovi bake i djedovi. Osim što
su kuća i gospodarska zgrada te okućnica uređeni na način kako je
to bilo uobičajeno prije sedamdesetak i više godina, i sama unutrašnjost kuće opremljena starinskom posteljom, “šparhetom”, nošnjom
viničkog kraja i ostalim predmetima tipičnih za četrdesete godine
prošlog stoljeća vjerno prikazuje duh minulih vremena.

Projekt “Detox”
Vinička tradicijska kuća je, podsjetimo, otvorena u sklopu projekta “Detox” unutar programa prekogranične suradnje Interreg V-A
Slovenija Hrvatska 2014.-2020. koji je sufinanciran iz Europskog
fonda za regionalni razvoj.
- Uz tri slovenske općine, u projektu sudjeluju naša općina i Općina Donja Voća, a nama je pripalo 128.500 eura. Osim restauracije
Viničke kuće, u sklopu projekta dosad je izrađena replika Prangera
i pila sv. Ivana Nepomuka, a postavit će se i javna turistička infrastruktura i tiskati promo materijal. Usto, predviđeno je i održavanje osam radionica te održavanje Etnotour festivala, odnosno “Viničke jeseni” - pojasnio je načelnik Marijan Kostanjevac.
No, naročito je ponosan što Vinička tradicijska kuća uistinu budi
sjećanja na neka stara vremena.
- U kući će se održavati razne radionice, i za osnovnoškolce, ali i
ostale zainteresirane. Kuća, inače izgrađena viničkim kamenom vinicitom, obnovljena je u izvornom “štihu” i praktički u potpunosti
prikazuje život naših starih. I mene samog podsjeća na djetinjstvo,
naročito onaj stari žrvanj budući da sam se kao dječak itekako naradio na njemu - primijetio je Kostanjevac i nasmijao okupljene goste među kojima su bili i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar, saborski zastupnik Anđelko Stričak te predsjednik Skupštine Alen Runac.

”Vinička jesen”
Da je kuća doista uređena onako kako je bila kada su u njoj živjeli njen djed i baka te roditelji, potvrdila je i sama vlasnica Snježana Kostanjevec.
- Kuća je izgrađena četrdesetih godina prošlog stoljeća i identična
je kao kuća mog djeda i bake. Svojedobno smo razmišljali da je srušimo, no uvijek me vukla neka nostalgija - rekla je S. Kostanjevec,
dok se sad već umirovljena ravnateljica OŠ Vinica Anica Hrnčić također prisjetila minulih vremena.
- Svakako da mi kuća budi sjećanja iz djetinjstva, kako smo za Božić izrađivali cvijeće od papira, ukrašavali raspela...Ova će kuća zasigurno mnogo značiti i mlađim generacijama, prvenstveno osnovnoškolcima, kako bi vidjeli gdje su živjeli naši preci, koje su predmete upotrebljavali kada su kuhali, radili u polju, pripremali hranu za
životinje, uređivali okućnice....- naglasila je A. Hrnčić.
Dodajmo na kraju kako je nakon otvorenja Viničke tradicijske kuće
u dvorani općinske zgrade održana “Vinička jesen”, ove godine već
šesnaesta po redu. Uz domaćine, KUD Vinica, nastupili su i gosti
iz Slovenije i BiH, odnosno ukupno 170 sudionika.

Mnoštvo folkloraša također je nazočilo otvorenju Viničke kuće

