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Društva su ponos
općine, kazao je načelnik

CESTICA Članovi općinskih DVD-ova

Ljudi i događaji
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Spomenik, prvi
ovakav postavljen
u sjeverozapadnom
dijelu Hrvatske,
djelo je kipara Slavka
Bunića, a inicijator
postavljanja je vinički
župnik

Spomenik je blagoslovio
varaždinski biskup
mons. Josip Mrzljak

Provjerili ispravnost opreme
Već je tradicionalno u listopadu na obali Drave u Velikom Lovrečanu održana provjera ispravnosti i djelovanja
vatrogasnih motornih štrcaljki, vozila i opreme koju posjeduje šest vatrogasnih društava koja djeluju na području općine Cestice. Na provjeri je sudjelovalo 36 vatrogasaca, a provjera je pokazala kako je sva oprema ispravna.
– Sva društva dobro rade i ponos su općine, a to su pokazali i prije četiri godine, kada je općinu poplavila Drava. Od tada se mnogo uložilo u nabavu opreme upravo
za intervencije za vrijeme poplava – istaknuo je načelnik
Mirko Korotaj. 
M.P.

VINICA Ispred Pastoralnog centra u Marčanu otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

“Željeli smo mu zahvaliti
na svemu što je učinio”
Martina Pižeta

EU PROJEKT Vrijedan 908.448 eura

Vinica i Voća u projektu Detox

U nazočnosti tristotinjak
mještana općine Vinice, ali
i članova obitelji prvoga hrvatskog predsjednika i ostalih visokih uzvanika, ispred
Pastoralnog centra svetog
Josipa u Marčanu u četvrtak
je svečano otkriven i blagoslovljen spomenik dr. Franji
Tuđmanu. Spomenik, prvi
ovakav postavljen u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske,
djelo je kipara Slavka Bunića, a inicijator postavljanja je
vinički župnik, prečasni Valent Posavec.

ne vole je niti danas. Jer kako
govoriti protiv čovjeka koji je
imao hrabrost i viziju kakvu
nismo mogli ni sanjati? – zapitao je Kostanjevac.

Gleda u budućnost
Blagoslovu spomenika nazočili su i članovi obitelji dr. Tuđmana

ti na svemu što je učinio za
Hrvatsku i za hrvatski narod. Mnogim su hrvatskim
mučenicima posvećene ulice i trgovi, no malo je onih
koji su ulice i trgove posvetili dr. Tuđmanu, koji je tvorac
moderne države Hrvatske –
rekao je u uvodnom govoru Posavec zahvalivši Općini i pojedincima na donaciji i ukazanoj pomoći pri realizaciji projekta.
Načelnik općine Vinice
Marijan Kostanjevac osvrnuo se, uz ostalo, i na one
koji smatraju da postavlja-

U slovenskom Lenartu u srijedu je održana prva konferencija i svečanost u povodu početka provođenja projekta “DETOX – Ruralna detoksikacija upoznavanjem
bogatstva kulturne baštine”. Projekt ukupne vrijednosti
908.448 eura provodi se u okviru otvorenog poziva programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014
– 2020. Partneri u projektu su Općina Lenart, Gradski
muzej Varaždin, Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Sveučilišta u Mariboru, općine Vinica i Donja Voća te općine Sveti Andraž v Slovenskih goricah i Sveta Ana. Pridruženi partneri u projektu su Zavod za očuvanje kulturne baštine Republike Slovenije te
Turistička zajednica Varaždinske županije. Projekt će se
provoditi do rujna 2018., a opći mu je cilj očuvati etnobaštinu ruralnih krajeva te ju uključiti u prekogranični
održivi turistički paket.

– U povodu 25. obljetnice
neovisne države razmišljali
smo kako obilježiti taj jubilej i na ovaj smo način javno
i svečano prvom hrvatskom
predsjedniku željeli zahvali-

BERETINEC Prijevoz do Varaždina

Valerija Mihalić

Besplatna autobusna linija

U zapovjednoj strukturi Varaždinske građanske garde smijenjen je i isključen bivši zapovjednik, natporučnik Damir Perši. Do smjene je došlo
zbog nepoštivanja zapovjednog lanaca,
pravilnika i ingerencija unutar postrojbe. Kako je istaknuo Dražen Loparić,
novi zapovjednik Varaždinske građanske garde, gardom rukovodi časničkodočasnički zbor koji donosi sve važne
odluke o radu i djelovanju garde. Svaki od časnika-dočasnika zadužen je za
pojedinu domenu iz rada garde, naoružanje, logistika, mediji, riznica.
– Proteklih nekoliko mjeseci bivši
zapovjednik “prisvojio” je gotovo sve
ovlasti i samostalno odlučivao o svakoj od gore navedenih djelatnosti isključivši ostale časnike i dočasnike i
uskraćujući informacije. Takav način
rada rezultirao je u konačnici otkazivanjem Susreta povijesnih postrojbi koji
se trebao održati u sklopu Špancirfesta
i sukobom s Turističkom zajednicom
Grada Varaždina – naveo je Loparić.
Dodaje kako je taj susret bio jedina prilika da pripadnici Varaždinske
građanske garde uzvrate gostoprimstvo prijateljima iz ostalih postrojbi iz
cijele Hrvatske, kod kojih su gostovali tijekom cijele godine.

Općina Beretinec
ponovo je za mještane općine osigurala
besplatan prijevoz
autobusom od Ledinca Gornjeg do
Varaždina i natrag.
Besplatna linija otvorena je prošli četvrtak, 20. listopada,
i vozit će svaki četvrtak prema sljedećem voznom redu:
8:00 Ledinec Gornji, 8:04 Ledinec, 8:08 Črešnjevo, 8:11
Beretinec, 8:18 Biškupec sajam, 8:23 Varaždin kolodvor,
te u povratku 12:00 Varaždin kolodvor, 12:05 Biškupec,
12:12 Beretinec, 12:15 Črešnjevo, 12:19 Ledinec i 12:23
Ledinec Gornji. Za ovu besplatnu liniju nije potrebna
autobusna iskaznica. 
I.D.

IPARD Isplata Općini Jalžabet

Za kanalizaciju 4,9 mil. kuna
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je još jedan projekt iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“, čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi do 10.000 stanovnika. Općini Jalžabet isplaćeno je
tako 4.925.415,01 kuna za ulaganje u sustav kanalizacije. IPARD-ovim sredstvima izgrađena je kanalizacijska
mreža u naseljima Leštakovec i Kelemen. 
I.D.

”Protiv Tuđmana –
protiv države”

nje ovog spomenika nije bilo
potrebno.
– Na njihovu je sramotu
što misle drugačije, iako su
se posljednjih mjeseci pritajili, mada svi dobro znamo
kako su optuživali i prozivali branitelje. No svatko tko
govori protiv dr. Tuđmana
govori protiv države i svih
njenih žitelja. Pritom se postavlja pitanje zašto bi netko
tako govorio i mrzio čovjeka koji je zaslužan za državu
koju svi danas imamo? Zato
što to govore oni koji ovu državu nisu voljeli niti tada, a

Tuđman je, kako je naglasio, vodio najveću bitku, bitku stvaranja države.
– Bitku koju su Hrvati sanjali od sedmog stoljeća, a danas imamo međunarodno priznatu neovisnu
i samostalnu državu, koju
je dr. Tuđman uveo u UN i
koja je postala članica NATO-a i EU-a – naglasio je u
svom opsežnom govoru Kostanjevac.
Okupljenima se obratio i Miroslav Tuđman napomenuvši da spomenik,
osim zahvale prvom hrvatskom predsjedniku, simbolizira i one koji su se žrtvovali za slobodu i samostalnost.

VARAŽDINSKA GRAĐANSKA GARDA Smijenjen Damir Perši

Novi zapovjednik Purgara je Loparić

Dražen Loparić

– Postrojbi je nanesena velika šteta u smislu narušavanja časti i ugleda.
Stav časnika i dočasnika bio je da se susret svakako trebao održati u standardnoj formi, a to je defile ulicama grada povijesnih postrojbi i postrojavanje
na glavnome gradskom trgu te prijavak nadzapovjedniku – gradonačelniku. Potom i prijam kod gradonačelnika, zajedničko druženje, a umjesto bitke trebalo je u suradnji s Turističkim
uredom naći neki drugi sadržaj. Odluku o otkazivanju susreta donio je bivši
zapovjednik samostalno, bez konzultacija s nadzapovjednikom ili časničko-

dočasničkim zborom, čime se direktno ogriješio o Pravilnik o ponašanju
Varaždinske građanske garde – napomenuo je Loparić.
Jedina posljedica takvog postupanja, dodao je Loparić, nečasni je otpust
i bivši zapovjednik s njom je bio suglasan, kada je osobno predao ostavku na
dužnost i članstvo u VGG-u.
– Izborom novog zapovjednika,
VGG se, u stvari, vraća se na stari i jedini ispravni način rada i djelovanja –
ističe novi zapovjednik Loparić.
Varaždinskom građanskom gardom rukovodi časničko-dočasnički
zbor, zastavnik Marijan Premužić, zastavnik Živko Makaj, vodnik Dalibor
Herceg, vodnik Ante Klečina, vodnik Saša Dvorski i zapovjednik i glasnogovornik garde zastavnik Dražen
Loparić.
– U direktnom radu sudjeluju svi
pripadnici VGG-a, svatko prema svojim sklonostima i mogućnostima – rekao je Loparić.
Varaždinski gardisti i časnici rade
i na pripravnim poslovima prelaska
na ustroj udruge. Naime, od 1. siječnja 2017. godine VGG će djelovati kao udruga pa u suradnji sa stručnim službama Grada Varaždina rade
na novom statutu i prilagodbi postojećih pravilnika.

