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Grad Krapina potpisao Sporazum o partnerstvu sa Općinom Cerkno
U Općini Cerkno u Sloveniji, na međunarodnom festivalu Glas piščali, gradonačelnik Grada
Krapine Zoran Gregurović i načelnik Općine Cerkno Jurij Kavčič, potpisali su 30. lipnja
sporazum o partnerstvu između Grada Krapine i Općine Cerkno, s ciljem povezivanja i

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
2.7.2015
Naslov:
Sadržaj:

/

Žanr: izvješće

Naklada:

VLASTA KRKLEC, MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA, MUZEJI HRVATSKOG
Glas Zagorja

Stranica/Termin: 16

Hrvatska

O suradnjama Krapine i Bosne i Hercegovine
U Krapini su se 17. lipnja susreli dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i
Hercegovine doc. dr. sc. Bruno Bojić i voditeljica škola i programa, Ecoslnstitut za edukaciju
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Novi predsjednik Rotary kluba Krapina je Ivan Pavlović
Na svečanosti, kojom je obilježena 9. godišnjica djelovanja Rotary kluba Krapina,
predsjednički lanac, a time i predsjedničku funkciju do 1. srpnja iduće godine preuzeo je Ivan
Pavlović. Domaćin primopredajne svečanosti bio je Muzej krapinskih neandetalaca.
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U središtu naše županije, gradu povijesnog značaja još iz neandertalskog doba i ovoga ljeta
moći ćete uživati u izložbama, filmovima, predstavama, raznolikim radionicama. uz brojne
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U posjetu stubičkom kraju i Plitvicama
Obišli su svetište MBB u Mariji Bistrici, Muzej seljačke bune u dvorcu Oršić, spomenik Matiji
Gupcu i Gupčevu lipu te spomenik Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici. Nakon ručka u
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jGrad Krapina potpisao Sporazum
sa Općinom Cerkno

Općini Cerkno u Sloveniji, na
festivalu Glas piščali,
gradonačelnik Grada Krapine Zoran
Gregurović i načelnik Općine Cerkno
U

međunarodnom

Jurij Kavčič, potpisali su 30. lipnja
sporazum o partnerstvu između Grada
Krapine i Općine Cerkno, s ciljem
povezivanja i nastavka već postojeće
suradnje, te razmjene iskustava vezana
za važna arheološka nalazišta koja
se nalaze na njihovom području.
Grad Krapina i Općina Cerkno,
su godina surađivali u brojnim
kulturnim, sportskim i razvojnim
područjima, te na taj način doprinijeli
zadnjih

jačanju bilateralne suradnje i
obogatili uzajamno prijateljstvo.
Festival Glas piščali organiziralo je
Turističko društvo Divje Babe Reka od

29. - 31.

svibnja, povodom

10. obljetnice

arheološkog parka Divje Babe i
obljetnice otkrića neandertalske
frulice, najstarijeg glazbenog instrumenta.
20.

Na

otvorenju festivala nastupio je

Ljuben Dimkaroski, svirajući na replici
frulice iz Divjih Baba, sudionici
su obišli lokalitet uz stručno vodstvo

arheologa Matije Turka. Udruga Krapinski
neandertalci - Pleme špiljskog
medvjeda animirala je posjetitelje
prezentirajući scene iz života pračovjeka,
a

uz predstavljanje znamenitosti

grada Krapine i aktivnosti Turističke
zajednice, kao primjer dobre
prakse ravnateljica Vlasta Krklec

predstavila je Muzej krapinskih

neandertalaca.

Stari grad pod video nadzorom
instalirane sigurnosne kamere na raznim javnim mjestima, ulicama,
parkovima
Krapinčani su već navikli. Tako se lakše prate sva događanja,
osigurava sigurnost određenog prostora i ljudi unutar i oko njega.
Uočeno je u brojnim slučajevima da sama prisutnost video nadzora na
javnim mjestima, odvraća potencijalne počinitelje od uništavanja prirode
i znamenitosti. Sigurnosne kamere čuvaju i Stari grad, a od 2. lipnja
na samom lokalitetu postavljene su table kojima se upozoravaju svi građani
Krapine turisti, da je kompletan lokalitet pod video nadzorom.
Ulaz u pećinu je očišćen, ali zbog velike starosti pećine, upozoravaju se
građani da u pećinu ulaze na vlastitu odgovornost.
Na

i
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O suradnjama Krapine i Bos
Krapini su se 17. lipnja susreli dopredsjednik
Vanjskotrgovinske komore Bosne
Hercegovine
doc. dr. sc. Bruno Bojić voditeljica škola programa,
Ecoslnstitut za edukaciju Šejla Delić s gradonačelnikom
Zoranom Gregurovićem predsjednikom
HGK Županijske komore Krapina Josipom Grilcem.
U

i

i

i

i

Teme susreta bile su među ostalim:
prezentacija gospodarstva Grada
Krapine,

proizvodni potencijali,
gospodarstvu Bosne
Gospodin Bojić istaknuo

situacija

u

i

Hercegovine.

je kako se radi na promociji prezentaciji
svih potencijala, računajući tu
i

na sve kadrove

na prirodna bogatstva
koje Bosna Hercegovina nudi.
Na kraju susreta gradonačelnik je
gospodinu Bojiću iskazao zainteresiranost
i

i

za međunarodnu suradnju.
Posjet je završen odlaskom u Muzej
krapinskih neandertalaca.
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UDRUGE

Novi predsjednik Rotary kluba
Krapina je Ivan Pavlović
Na svečanosti,

kojom je obilježena 9. godišnjica
djelovanja Rotary kluba Krapina, predsjednički
a time
srpnja
predsjedničku funkciju do
iduće godine preuzeo je Ivan Pavlović.

lanac,

1.

i

Domaćin primopredajne svečanosti
bio je Muzej krapinskih neandetalaca.
Dosadašnji novi predsjednik Rotary
i

kluba prezentirali su aktivnosti
realizirane u prošlih godinu dana, te
najavili planove za ubuduće, među
kojima nabavu Holter uređaja koji
će biti doniran Specijalnoj bolnici
Krapinske Toplice. Istaknutim članovima,
kako po stažu tako po anga¬
i

i

u radu kluba, uručena je
prestižna rotary nagrada Paul Harris
Fellow, a dobili su je Ivica Cerovečki,
Antun Presečki, Dragutin Ranogajec,
Mirko Ormuž, Darko Varga, Drago
Kozina Jurica Bizjak. U Rotary
klub Krapina primljeni su novi članovi:
Krunoslav Golub, Kristina Granić,
Dejan Inkret, Ivan Ištok, Kristina

žiranosti

i

i

Kovačec,

Jasna Polanović,

Brigita

Anđelko Švaljek. Nakon
održano je misno slavlje
kod kapele sv. Antuna Padovanskog
Rogan

u

i

primopredaje

Preseki Petrovskoj, gdje je domaćin
bio Antun Presečki.

Donacija Rotary duba
Krapina
Donacijama socijalnoj samoposluzi
pridružili su se krapinski rotarijanci

3.
lipnja GD Crvenog križa
Krapina živežne namirnice higijenske
potrepštine u vrijednosti od

donirajući

i

1.

926, 02 kn.

Donaciju je preuzeo ravnatelj GDCK
Krapina Davor Šimunović, a primopredaji
su u ime Rotary cluba Krapina
prisustvovali Ivica Cerovečki,
Ivan Pavlović, Antun Presečki Drago
i

Kozina.
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središtu naše županije, gradu povijesnog značaja
još iz neandertalskog doba ovoga ljeta moći ćete uživati
U

i

filmovima, predstavama, raznolikim
uz brojne glazbene izvođače.

u izložbama,

radionicama.

Četiri kolovoška vikenda pod
Ljeto u Krapini, organizatori
Turistička zajednica Krapina i
Grad Krapina istim intenzitetom
nadopunjuju osnovnu ideju. Od 1. kolovoza subotama će se
ispred Pučkog otvorenog učilišta
u Krapini, održavati kino projekcije
i kazališne predstave, a
nazivom

Potvrdilo se dosada zanimljivim
održavanje kino kazališnih
- Potaknuti
predstava.
pohvalama
i

naših sugrađana, ali sve više

posjetitelja

i

iz

naše županije,

ostalih dijelova
Zagreba,

pa

i

prirodnom ambijentu

Slovenije tematskim nedjeljama
pridodali smo ove godine
zanimljive subotnje programe.
- ističe direktorica Vodolšak.

kod Hušnjakovog različiti tematski
sadržaji.
doznajemo od

Ovi će se programi, zahvaljujući
dobrim suradnjama s Pučkim

nedjeljama

u

Nedjeljke

Vodolšak direktorice Tu

i

otvorenim

učilištem

predvo¬

đenim

ravnateljicom Vesnom
Kunštek održavati ispred Festivalske
dvorane. Teatar Gavran
gostuje 8. kolovoza predstavom
Sladoled, Kerekeš teatar 21.
kolovoza

predstavom Krtica, 22.
kolovoza priprema se Program
Ususret festivalu, a 30. kolovoza

koncert Gradskog puhačkog
Krapina održati će se na
Starom gradu.
Svi su programi besplatni. Dođite

orkestra

Krapinu i opustite se u mirisima,
bojama i zvukovima prekrasne
prirode ali i ovih zanimljivih
događanja!
u

rističke zajednice Grada Krapine.
Purgerske nedjelje 2. kolovoza
prisjetiti ćemo se običaja
Krapine iz 19. stoljeća,
ispijanje turske kave i šivanja. Tu

građanske

sežu valjda

korijeni današnjih
uspješnih švelja poznatih krapinskih
tekstilaca Kotke i Krateksa.
Nedjelja iz davnina očekuje nas
i

kolovoza, s modnom revijom
9.
Turistički vintage, predstavom
Petrica Kerempuh i koncertom
Bojana Jambrošića koji će nam
pokazati svoje impresivno vokalno
umijeće. Etno nedjelja, 16.
kolovoza posvećena je krapinskim
festivalima.
Najstarijem,

Krapinskom koji ove godine slavi
50 ljeta pridružiti će se devetnaestogodišnjaci
ZGF Krijesnica i
Krapinafest. Nedjelja krapinskog
pračovjeka, 23. kolovoza donosi

promociju projekta milenijskog
roštilja. Pa u slast Krapinčanima
i njihovim gostima.
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OBILJEŽEN DAN OPĆINE

I

ŽUPE

Opravdali 18 godina p
budućnosti vidim kao jednu uređenu
sredinu sa nizom manjih obrta obiteljskih malih
gospodarstava, te jednu od turističkih destinacija sa
svojim projektom Staze krapinskog neandertalca gdje
ćemo se uklopiti u županijski projekat Bajka na dlanu.
- istaknuo
je između ostalog načelnik Ivan Maligec na
Našu općinu

u

i

svečanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 24. lipnja
na blagdan svetog Ivana Krstitelja. Svoj 18. rođendan
toga je dana Općina Jesenje proslavila otvorenjem

uređenih podrumskih prostorija Doma kulture, koje je
otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora Milorad Batinić,
a blagoslovio župnik Danijel Herceg.

oko
u

1.

000. 000 kuna

i

uskoro će biti

funkciji. Završena je prva etapa
ceste u Velikom Selu,

za

razliku od susjednih općina koje

Za

su se

odvojile 1993.
ova je općina

i

u

postale samostalne,
sastavu Grada

Krapine ostala još 4 godine. Ovih 18.
godina samostalnosti bila je prigoda

prisjećanja dosada učinjenog, pa je
načelnik Ivan Maligec u svome govoru
istaknuo izgradnju školske sportske
dvorane, dogradnju

gostupi na području općine, uređeno
groblje, izgrađena javna rasvjeta
u svim naseljima pa sada osvjetljava
gotovo 95% jesejanskih naselja. Uređena

gotovo do

su dječja igrališta,

svake kuće postoji asfalt vodovod,
a plin
telefon ima svaka kuća koja
i

i

to

želi.

dom Općinu osigurali jeftinije izvore
- Planova za budućnost
grijanja.
sigurno imamo više nego što su
i

rekonstrukcije

a

drugu etapu raspisan je natječaj
radovi bi trebali započeti uskoro, dok
će treća etapa slijedi iduće godine.
i

I

ovoj općini problem zadaju klizišta,
od koji su neka sanirli vlastitim
sredstvima dok je za klizište u naselju
u

Brdo izrađen projekt sanacije
a radovi bi trebali
i

raspisan natječaj,
uskoro započeti.

-

naše

financijske mogućnosti istaknuo
u svome obraćanju načelnik
Maligec te ustvrdio kako će dalje
biti uporni u ispunjavanju ciljeva
je

i

koje su

si

postavili.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora
Milorad Batinić čestitajući Dan općine,
među ostalim je istaknuo kako
je ovaj kraj upoznao još kao student
šumarstva, a osim prirodnih ljepota
posebna su vrijednost radišni ljudi

Vatrogasnog doma, Lovačkog doma,
Doma u Donjem Jesenju, uređenje

zadnjih godinu dana značajna
sredstva uložena su u vodoopskrbu
gdje se sustavno po etapama rekonstruira

Doma kulture u Gornjem Jesenju,
obnavljanje župne crkve njezinog
okoliša. Izgrađeni su gotovo svi no¬

godini izgrađen je
vodospremnik
od 100 m3, čija vrijednosti doseže

Očekivanja su i od financiranja iz
fondovskih sredstava za što je u ovoj
općini pripremljena projektna
građevinska dozvola za
izgradnju Bioenergane kojom bi za
školu, sportsku dvoranu, vatrogasni

Obiteljski obrt Politex bavi se
kolutova za poliranje,

Svoje proizvode distribuiraju diljem
u zemlje u okruženju,
Hrvatske

Ivan Kovačec jedan je od najuspješnijih
sportaša. U bogatoj igračkoj

nira diljem domovine među kojima
mu je zasigurno najdraže osvajanje

konopa, užadi

pa se

pravom mora istaći da su

karijeri koju najvećim dijelom stvara
igrajući u austrijskoj ligi postiže
izvanredne rezultate. Iza Ivana je

najprestižnijeg malonogometnog
turnira Kutije šibica prošle
godine na kojem proglašen najboljim
igračem turnira.

završetak

i

i

U

vodovodna mreža,

a

u

ovoj

i

dokumentacija

i

i

uspješno općinsko rukovodstvo, pa
ne čude postignuti rezultati razvoja
svih
Perspektivu Jesenja
sličnih manjih općina vidi u fondovi

općine.

i

Nagrade i priznanja
povodu Dana općine dodijeljena
su općinska priznanja. Plakete
su primili Udruga privatnih šumovlasnika
Jela Jesenje, za doprinos
razvoju kvalitetnijeg gospodarenja
šumama zaštiti okoliša, Obrt
Politex za uspješno poslovanje i
U

i

doprinos razvoju gospodarstva
Općine Jesenje za iznimno postignuće
na sportskim natjecanjima
promociji Općine Jesenje Ivan
i

i

Kovačec.

Udruga privatnih šumovlasnika
Jela Jesenje osnovana je 2008. s
ciljem zaštite poboljšanja uvjeta
i

gospodarenja privatnim šumama,
doprinosa boljoj organizaciji vlasnika
privatnih šuma, očuvanju
šuma i okoliša. Sve ove godine
djelovanja uspješno ostvaruje
programe time pridonosi
kvalitetnijem odnosu prema
gospodarenju šumskim
blagom, očuvanju zaštiti prirode
zacrtane

i

šumama

i

i

i

okoliša

u

cjelini.
proizvodnjom

ostalog industrijskog
tehničkog tekstila. Osnovan
1978. uspješno se nosi sa poslovnim
izazovima gotovo 40 godina.
i

i

i

s

promotor uspješnog poslovanja
razvoja gospodarstva

u

Općini

i

Jesenje.

niz osvojenih malonogometnih tur¬

našeg

i
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28

Naslov: Koncert posvećen Ivančici
Autor:
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

118,39

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

prepunoj kino dvorani Doma kulture u Krapinskim
Toplicama održan je godišnji koncert KUDa Zlatko
kojim je obilježena 37. obljetnica rada društva.
U

Baloković

Ove godine Balokovići su koncert

posvetili svojoj preminuloj članici i
dugogodišnjoj predsjednici Ivančici
Majsec. Program je započeo recitacijom
Bilo je nekoć u interpretaciji
Snježane Šoštarko, potom su usli¬

jedili nastupi svih sekcija KUDa: 3
dječje folklorne skupine, odraslog
folklora, zbora tamburaškog orkestra.
Koncert KUDa Zlatko Baloković
uveličale su njihove gošće, ženska
i

klapa Tamarin iz Vranjica kod Splita.
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Naslov: U posjetu stubičkom kraju i Plitvicama
Autor:
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

320,39

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA, DVORAC ORŠIĆ

OBRAZOVANJE

posjetu stubičkom
kraju i Plitvicama

U

Učenici nižih razreda OŠ Mače PŠ Peršaves, 3. lipnja
bili su na izvanučioničkoj nastavi u stubičkom kraju, a
i

petaši šestaši su u pratnji razrednika posjetili Nacionalni
park Plitvička jezera.
i

Obišli su svetište MBB

u

Mariji

Muzej seljačke bune

Bistrici,

u dvorcu

Oršić, spomenik Matiji Gupcu
Gupčevu lipu te spomenik Rudolfu
Perešinu u Gornjoj Stubici. Nakon
i

ručka u restoranu Majsecov mlin u
Donjoj Stubici uživali su u igrama
i

druženju. U Mače su se vratili
umorni, ali zadovoljni puni

poprilično

i

dojmova.

Nesvakidašnje prirodne ljepote slapova
Plitvičkih jezera zauvijek će
ostati u sjećanju petaša i šestaša.
Usput,

učenici su posjetili

i

vojni

kompleks Turanj koji djeluje pri
Gradskom muzeju Karlovac, a gdje
razgledali zbirku oružja borbene
tehnike iz Domovinskog rata.
su

i
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43

Naslov: Posjet izaslanstva Turkmenistana
Autor:
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

118,65

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: DVOR VELIKI TABOR, MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI,

Izaslanstvo Turkmenistana u organizaciji Ministarstva kulture RH posjetili su Dvor Veliki Tabor u Desiniću i Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini.
Oduševili su se jednim od najljepših srednjovjekovnih burgova u Europi, te stalnim postavom krapinskog muzeja i nalazištem krapinskog pračovjeka.
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43

Naslov: Neandertalci napadaju bazene
Autor:
Rubrika/Emisija: /

Žanr: izvješće

144,06

Površina/Trajanje:

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH

MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA

Neandertalci napadaju bazene

U

sklopu promotivne akcije Muzeja Hrvatskog
Termi Tuhelj, 22. lipnja u Tuheljskim Toplicama
predstavio se Muzej krapinskih neandertalaca.
zagorja

i

adrenalinskom dijelu parka, kostimirani
animatori prezentirali su
vatre na neandertalski način,
izradu kamenih alatki, te izradu
U

paljenje

neandertalskog

oruđa.

Na središnjem
dijelu bazena organizirane su radionice,

natjecanja te nagradne igre
najmlađe. Ispunjavanjem radnih

za

li

stića na temu pračovjeka životinja iz
daleke prošlosti, djeca su mogla naučiti
i

zanimljivosti iz života krapinskog
neandertalca, dok su najspretniji
osvojili obiteljske ulaznice za krapinski
muzej jedan od najposjećenijih
hrvatskih muzeja kojeg je od otvorenja
posjetilo 550. 000 posjetitelja!

-
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43

Naslov: Viteški turnir
Autor:
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

255,61

Naklada:

Ključne riječi: DVORAC ORŠIĆ, MUZEJ SELJAČKIH BUNA, VITEŠKI TURNIR U STUBICI

MUZEJ SELJAČKIH BUNA

Viteški turnir
ove je godine u Gornjoj Stubici održan Viteški turnir,
kulturnopovijesna manifestacija s ciljem upoznavanja

I

popularizacije povijesti Muzeja seljačkih buna.
bajkovitom Zagorju, u okruženju dvorca obitelji Oršić,
brojni su posjetitelji uživali u različitim aktivnostima
i

U

i

prema svom ukusu.
Posebna
atrakcija
ovogodišnjeg
Turnira bile su slobodne srednjovjekovne
borbe.

vojnim logorima su
pripadnici viteških udruga Družbe
vitezova zlatnog kaleža, Vitezova
Reda čuvara grada
zelingradskih
Zagreba pokazivali svoje umijeće
srednjovjekovnim oružjem,
ali pripreme hrane. Moglo se pratiti
suđenje coprnici, borbu za srce Je¬
U

i

baratanja

i

lene

-

Sementa Rajhard, te naučiti o

srednjovjekovnoj medicini.
Na sajmu su se kupovale potrepštine
za putovanje u srednjovjekovlje,
isprobavali domaći kolači, voćne rakije,
med drvene igračke, po kojima
i

je ovaj kraj poznat.
Najmlađi su uživali u dječjem predstavama
putujućeg kazališta loculatori
o lijepoj Veroniki Desinićkoj, te

zmaju koji skriva blago, izrađivali
ili gradili dvorce. Žongler Trilja
IV.
ove je godine uključio publiku u
svoje spelancije, a moglo se naučiti
i zavrtjeti hoop uz udrugu Sretni kolut.
grbove

i

Plesne skupine Divertimento, Grofovija
Konjski, Kontea udruga mladih
Feniks pokazale su nam ne sam svoje
i

plesno umijeće već

i

živopisne

kostime.

Kroz program nas je cijeli dan
vodio Zdravko Grabušić.

večernjim satima se grupa Slip
pobrinula da se posjetitelji opuste
rasplešu uz žive irske ritmove. Program
U

i

je završio u večernjim satima
uz noćnu opsadu grada

i

atraktivni

vatreni program.
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52

Naslov: U projektu međunarodne suradnje
Autor:
Rubrika/Emisija: /

Žanr: izvješće

675,80

Površina/Trajanje:

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH

projektu međuna

U

provedbi projekta međunarodne suradnje, Općinu
Stubičke Toplice posjetila je Udruga SERVIR
LA PAIX - Služiti miru, iz francuskog grada Mauguio.
Cilj ovog projekta je upoznavanje kulture
tradicije zemalja Europske unije. Francusku udrugu
SERVIR LA PAIX - Služiti miru oduševio program
dobrodošlice predstavljanje lokalne zajednice
U

i

i

Članovi Udruge

Stubičke Toplice

u

stigli su u večernjim satima 15. lipnja,
te se nakon prijema smjestili u Hotel

Matija Gubec. Predstavnici Općine
Turističke zajednice pripremili su za
goste sadržajan trodnevni kulturni
i

program kojim je prezentirana
Stubičke Topiice KZŽ.

Općina

i

Gosti

iz

Francuske

16.

su Stubičke Toplice

baštinu,

-

lipnja upoznali
povijesnu kulturnu

prirodne

i

tradicijske

i

Posjetili su Muzej Seljačkih buna u
Gornjoj Stubici povijesni lokalitet
- brdo
Kapelščak u Stubičkim
Toplicama. Nakon toga, krenuli su na
jezero Jarki gdje su im udruge obiteljska
i

i

vidikovac

i

poljoprivredna gospodarstva s
područja Stubičkih Toplica upriličili
program dobrodošlice. Prepoznatljive
topličke suvenire prezentirala
je Udruga Hrvatska žena, riblji kotlić
sadržajan

pripremili

su

članovi SRD Stubaki,

a

rana specijalne policije Domovinskog
rata Barun, toplička umjetnica Marija

Planinarsko društvo Stubaki,
predstavnici ostalih aktivnih udruga
trudili su se biti dobri domaćini gostima.
Pored
mirisa okusa tradicijskih proizvoda,
uživanja u pitomom zelenilu jezera
Čukelj

i

a

i

goste je upriličen zabavni
program TS Črleni lajbeki.
Članovi Udruge 17. lipnja, posjetili
su Muzej krapinskih neandertalaca
rodnu kuću prvog predsjednika dr.
Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću.
Jarki,

za

i

Istog dana uživali su na tradicijskom
imanju obitelji Vdović - Petrinjak u

Stubičkim Toplicama koji su, kao dobri
srdačni domaćini, goste ponudili
bučnicom, štrudlom od trešanja,
likerima domaćim vinom.
Kao primjer očuvane tradicijske baštine
i

tradicijskim

Zadnji dan boravka,

18. lipanj, gosti
upoznavanju kulturno
povijesnih znamenitosti grada
Prošetali su Trgom bana
posjetili katedralu, Kamenita

su proveli

Zagreba.

J.

su

Anice Vdović.

vrijednosti kao

i

cjelovitu lokalnu

zajednicu. Posjetili su Specijalnu
gdje je ravnatelj dr. Davor

bolnicu,

Gredičak

prezentirao tradiciju liječenja
upotrebom termalne vode kao
ljekovitog činitelja, suvremenu
medicinsku rehabilitaciju
wellness
program. Nakon šetnje Parkom
Maksimilijana Vrhovca, u perivoju
prirodnog

i

župne crkve

Katarine, goste je

sv.

vlč. Josip Ban, koji je

dočekao

predstavio

župu sv. Josipa, povijest župne crkve
kao zanimljivu betlehemsku spilju. U
i

LU

drvenu zagorsku hižu

Jelačića,

vrata, središnji trg zagrebačkog Gornjeg
grada - Trg svetog Marka, vozili
se uspinjačom
ponudi Dolca.

i

uživali

u

raznolikoj

završnom dijelu posjeta kao
učestalo tijekom boravka, članovi
U

i

Udruge SERVIR LA PAIX Služiti miru,

predsjednik Serge Fernandez, Christian
Claveire - vijećnik u Gradskoj
skupštini Mauguio savjetnik gradonačelnika
za međunarodnu suradnju,
Martine Olivet - organizatorica
posjeta, Marko Ćubrić - aktivni kvalitetni
koordinator s Općinom Stubičke
i

i

Toplice, porijeklom iz Pirovca,

i

posjetili

u

zahvalili su na srdačnom prijemu
programu dobrodošlice koji je upriličen
daleko iznad njihovih očekiva

i

Jazavac pripremila je srneći gulaš.

Bogatu ponudu tradicijskih kolača
su članice Udruge Hrvatska
žena članice Udruge umirovljenika.
Izvorne domaće proizvode prezentirali
pripremile

i

su OPG Beljak, OPG Ivka Šturlan,

OPG Gjurgjica Franjković, OPG Kraljić

obitelj Ćuk. Ekološke
tradicijske
projekte predstavila je OŠ Stubičke
Toplice Dječji vrtić Zvirek. Svoj rad
i

i

i

i

djelovanje predstavila je Udruga vete
Kroz razne sadržaje programe
naučili su mnogo o kulturi povijesti
Stubičkih Toplica šire regije. U Mauguio
nja.

i

i

Turističkoj zajednici, pažnja posebno
zanimanje gostiju bila je usmjerena
na tradicijske suvenire Udruge Hrvatska
i

žena, a prigoda za zajedničko

fotografiranje

bila je na Mjesnom trgu
kod fontane. Slijedio je radni sastanak

općinskoj vijećnici gdje je prezentiran
cjelovit rad područje djelovanja
Općine, a gosti su domaćinima predstavili
francuski grad Mauguio.
u

i

Članovi Udruge Služiti miru uživali su

potom

u

posjetu povijesno

-

poučnoj

stazi Kamenjak sa zanimljivošću pratili
tematske sadržaje o flori fauni.
i

i

i

će prenijeti poruku o razvojnim
projektima lokalne zajednice,
kao dojmove o očuvanju tradicijske
baštine, ekološkoj osviještenosti
izrazitoj gostoljubivosti mještana,
udruga, predstavnika Općine Stubičke
i

i

Toplice Turističke zajednice.
Načelnik Općine Stubičke Toplice
Vladimir Bosnar iskazao je zadovoljstvom
i

ispunjenom misijom, srdačno
zahvalio na posjetu koji ukazuje na
početak kvalitetne suradnje.
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