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4.6.2014 Jutarnji list Stranica/Termin: 26 Hrvatska

Naslov: Kći Johna Leeja Hookera u Oršiću

Sadržaj: LJETO U DVORCU

Autor:

Rubrika, Emisija: Kultura Žanr: izvješće Naklada: 66.000,00

Ključne riječi: DVORAC ORŠIĆ

4.6.2014 Večernji list Stranica/Termin: 22 Hrvatska

Naslov: O učiteljici života na 1. festivalu povijesti "Kliofest"

Sadržaj: Do subote u NSK

Autor: (sg)

Rubrika, Emisija: Zagreb Žanr: izvješće Naklada: 60.579,00

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

3.6.2014 Zagorski list Stranica/Termin: 12 Hrvatska

Naslov: Međusobno upoznavanje i razmjena iskustava

Sadržaj: NA KUMROVEČKOM ŠETALIŠTU ODRŽAN 9. SAJAM ŽUPANIJSKIH UDRUGA

Autor: Ivo Šućur

Rubrika, Emisija: Županija Žanr: izvješće Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

3.6.2014 Zagorski list Stranica/Termin: 18 Hrvatska

Naslov: Posjet Udruge „Hrvatski branitelji 313.' iz Svete Nedelje

Sadržaj: GORNJA STUBICA- Branitelji iz Udruge Hrvatski branitelji 313. iz Svete Nedelje posjetili su 
Gornju Stubicu predvođeni predsjednikom Zvonkom Markom. Domaćini gostiju bila je 
gornjostubička Udruga branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj, njezin predsjednik Ivan Ilinić i 

Autor: js

Rubrika, Emisija: Županija Žanr: izvješće Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

3.6.2014 Zagorski list Stranica/Termin: 21 Hrvatska

Naslov: Otvorenje izložbe mladih kipara

Sadržaj: KLANJEC- U Salonu Galerije Antuna Augustinčića i. lipnja u 19 sati bit će otvorena 
samostalna izložba troje mladih kipara Stelle Pernjek, Gaorgette Ponte i Sanjina Vinkovića, 
komisijski odabranih tijekom završne izložbe studenata ALU u lipnju 201 godine. Izložbu 

Autor: zl

Rubrika, Emisija: Panorama Žanr: izvješće Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: GALERIJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA

3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 4 Hrvatska

Naslov: Posao ću odrađivati s velikim elanom i energijom

Sadržaj: ANĐELKO TOPOLOVEC, predsjednik  Sjeverozapadnog regionalnog saveza HNS-a

Autor:

Rubrika, Emisija: Intervju Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 
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3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 18 Hrvatska

Naslov: Međunarodni projekt  Krapina- Monako

Sadržaj: Muzej krapinskih neandertalaca i Vlada Kneževine Monako potpisali su sporazum o suradnji 
za međunarodni projekt Potpore za pedagoške, muzeografske i istraživačke djelatnosti Muzeja 
krapinskih neandertalaca. Projekt će se provoditi 3 godine, a financira ga Vlada Kneževine 

Autor:

Rubrika, Emisija: Gospodarstvo Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 20 Hrvatska

Naslov: Pračovjek na mjesecu - Flay me on the Moon

Sadržaj: Turistička zajednica četvrtu godinu zaredom na Hušnjakovu na prvi dan ljeta, ove godine 20. i 
21. lipnja organizira manifestacija Noć krapinskog pračovjeka.

Autor:

Rubrika, Emisija: TZ Krapina Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 45 Hrvatska

Naslov: Učiteljski dan

Sadržaj: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Autor:

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 45 Hrvatska

Naslov: Izložba Stella Pernjek- Georgette Ponte- Sanjin Vinković

Sadržaj: GALERIJA ANTUNA AUGUSTINCICA KLANJEC

Autor:

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: GALERIJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA

3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 45 Hrvatska

Naslov: Viteški turnir

Sadržaj: MUZEJ SELJAČKIH BUNA, GORNJA STUBICA

Autor:

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: VITEŠKI TURNIR U STUBICI, MUZEJ SELJAČKIH BUNA

3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 45 Hrvatska

Naslov: 4. Noć krapinskog pračovjeka

Sadržaj: MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA

Autor:

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

www.pressclip.si
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3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 45 Hrvatska

Naslov: Gađanje lukom i strijelom u metu

Sadržaj: DVOR VELIKI TABOR

Autor:

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: DVOR VELIKI TABOR

3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termin: 47 Hrvatska

Naslov: Zagorci na Kliofestu

Sadržaj: GORNJA STUBICA

Autor:

Rubrika, Emisija: / Žanr: izvješće Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

www.pressclip.si
www.pressclip.hr


4.6.2014 Stranica/Termi 26

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Kultura Žanr:

Površina/Trajanje: 45,48 Naklada: 66.000,00

Ključne riječi: DVORAC ORŠIĆ

LJETO U DVORCU

Kći Johna Leeja
Hookera u Oršiću
ZAGREB - U sklopu "Ljeta u
dvorcu Oršić" 19. lipnja nastupit

će Zakiya Hooker, kći
legendarnog bluesera Johna
Leeja Hookera, koja će interpretirati

njegovu glazbu u
pratnji njegova producenta i
basista ChrisaJamesa, saksofonista

Johna Leeja Sandersa
te gitarista Franka Folgmana,
uz Krešu Oremuša na usnoj
harmonici i Pecu Petra Peteja
na bubnjevima, »gš

4

Kći Johna Leeja Hookera u Oršiću

izvješće

Jutarnji list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=05ca87db-2e5d-4d25-86b8-a395db6115161751297921


4.6.2014 Stranica/Termi 22

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Zagreb Žanr:

Površina/Trajanje: 68,57 Naklada: 60.579,00

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

Do subote u NSK

O učiteljici života
na 1. festivalu
povijesti "Kliofest"

•Radionice povjesničara,
arhivista, muzealaca i nakladnika,

filmski program,
samo su dio prvog Festivala

povijesti "Kliofest" koji se
do 7. lipnja održava u Nacionalnoj

i sveučilišnoj knjižnici,
Hrvatskom državnom

arhivu, Hrvatskom institutu
za povijest, te Artkinu

Grič. Tridesetak domaćih
nakladnika izložit će brojne
knjige iz povijesne i srodnih
znanosti i to po sniženim
cijenama. U predvorju Nacionalne

i sveučilišne knjižnice
bit će izloženo oružje i

oprema iz Muzeja seljačkih
buna iz Gornje Stubice,
svakoga dana do 20, a u
subotu do 14 sati. Festival
je, naime, nazvan po muzi
Klio, grčkoj boginji zaštitnici

povijesti, koja je u drevno
doba nadahnjivala pjesnike
junačkih epova, (sg)
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O učiteljici života na 1. festivalu povijesti "Kliofest"

(sg)

izvješće

Večernji list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=ec541cf3-0eac-4246-9664-0bad055036542032446468


3.6.2014 Stranica/Termi 12

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Županija Žanr:

Površina/Trajanje: 368,15 Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

NA KUMROVEČKOM ŠETALIŠTU ODRŽAN 9. SAJAM ŽUPANIJSKIH UDRUGA

Međusobno upoznavanje
i razmjena iskustava

kumrovec - Na šetalištu

kod "Starog sela" u Kumrovcu

prošle subote Mreža

udruga Zagor priredila je
tradicionalni 9. sajam udruga

Krapinskozagorske županije,

uz suorganizaciju
Udruge mladih Kumrovec.
30 udruga na štandovima je
izložilo promidžbene materijale

i svoje radove. Cilj sajma

je, kako je na otvaranju
istakla zamjenica župana
Jasna Petek, u pratnji domaćina

Dragutina Ulame, načelnika

općine Kumrovec,
povezivanje aktivnih udruga

s lokalnim stanovništvom
i posjetiteljima. Ulama

se pohvalio kako je u
proteklih nekoliko vikenda
u Kumrovcu održalo nekoliko

manifestacija - proslava
Dana mladosti - radosti,

zaključno državno ligaško
natjecanjem oko 140 izviđa¬

ča iz cijele Hrvatske, a sada
i ovaj sajam udruga. - To je
očit dokaz - kazao je Ulama
- da se Kumrovec polako uzdiže

iz pepela kao ptica Feniks,

ali ne dovoljno intezivno,

jer nam još uvijek "mrtvi
kapital" nije uključen u našu
turističku ponudu. Mislim
da je krajnje vrijeme da država

kao vlasnica tih objekata

pod hitno raspiše natječaj

i pronađe investitore.
Jer, šteta je da ovaj kapital
propadne, a s njime i izvori
prihoda koji se ovdje mogu
ostvarivati. Glede sajma, naša

Udruga mladih je vrlo aktivna,

što se vidi i po današnjoj

organizaciji, a tako nam
djeluju i ostale udruge, koje
Kumrovcu daju nadu u bolje
sutra - rekao je Ulama. Pojedine

udruge su se predstavile
kroz ples, glazbu i druge

aktivnosti. (Ivo Šućur)
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Međusobno upoznavanje i razmjena iskustava

Ivo Šućur

izvješće

Zagorski list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=f8c7a9bf-c896-48c7-8980-4d911ceb2384423149884


3.6.2014 Stranica/Termi 18

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Županija Žanr:

Površina/Trajanje: 137,51 Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

Posjet Udruge
„Hrvatski branitelji
313. iz Svete Nedelje

GORNJA STUBICA - Branitelji iz Udruge Hrvatski branitelji
313. iz Svete Nedelje posjetili su Gornju Stubicu predvođeni

predsjednikom Zvonkom Markom. Domaćini gostiju
bila je gornjostubička Udruga branitelja Domovinskog rata

Sveti Juraj, njezin predsjednik Ivan Ilinić i tajnik Stjepan
Lešković. Na samom početku boravka u Gornjoj Stubici,
gosti su posjetili mjesno groblje kako bi zapalili svijeće na
grobu Mladena Ilinića koji je bio pripadnik njihove jedinice
za vrijeme Domovinskog rata. Okrijepili su se pod Gupčevom

lipom i posjetili Muzej seljačkih buna te položili cvijeće

ispred biste heroja Domovinskog rata Rudolfa Perešina
u Spomen parku u centru. Nakon zajedničkog ručka, posjet
je završio obilaskom rodnog mjesta i kuće Matije Gupca u
Hižakovcu, a zadovoljni gosti najavili su i daljnju suradnju
među udrugama, (js)
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Posjet Udruge „Hrvatski branitelji 313.' iz Svete Nedelje

js

izvješće

Zagorski list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=2f54c806-fbf4-4fe2-ab3c-979b6dfa90682101841704


3.6.2014 Stranica/Termi 21

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Panorama Žanr:

Površina/Trajanje: 29,09 Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: GALERIJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA

Otvorenje izložbe mladih kipara
KLANJEC - U Salonu Galerije Antuna Augustinčića i. lipnja u 19 sati bit će otvorena samostalna
izložba troje mladih kipara Stelle Pernjek, Gaorgette Ponte i Sanjina Vinkovića, komisijski
odabranih tijekom završne izložbe studenata ALU u lipnju 201 godine. Izložbu početaka karijera
mladih kipara možete pogledati do e. srpnja. Inače, Galerija Antuna Augustinčića zbog radova
na obnovi krova bit će zatvorena za posjetitelje od 16. lipnja do rujna, radit će samo salon
galerije, (zl)
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Otvorenje izložbe mladih kipara

zl

izvješće

Zagorski list

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=8a6ad40d-82aa-4fce-91d3-8d808feb9b8a1584230078


3.6.2014 Stranica/Termi 4

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Intervju Žanr:

Površina/Trajanje: 1.995,82 Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, NEANDERTALCI, MUZEJ KRAPINSKIH 

01. LIPNJA 201 4.
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Monika Briševac
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nikada se nisam bojao izazova, oko sebe imam kvalitetne ljude i uvjeren sam
ćemo ovaj savez učiniti još boljim. Ovaj moj izbor ima veliko značenje za Zagorje,
jer ovo je prvi puta da taj Savez vodi netko iz Krapinskozagorske županije, a samim

time je i u Predsjedništvu HNSa na državnoj razini. Ali to je na neki način bilo i

logično, jer naša ŽO HNSa nekoliko puta proglašavana najboljom ŽO na državnom
nivou.

m

9

Posao ću odrađivati s velikim elanom i energijom

izvješće

Glas Zagorja

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=24055019-4f3a-4591-be9e-5d7e8a6bdc9c1482069447


3.6.2014 Glas Zagorja Stranica/Termi 4

Hrvatska

10

INTERVJU
U Varaždinskim Toplicama, na Izbornoj

skupštini Sjeverozapadnog
regionalnog saveza Hrvatske narodne

stranke - liberalnih demokrata

Anđelko Topolovec izabran
je za novog predsjednika. Reference

koje su ga dovele do ove časne

i odgovorne funkcije, zasigurno
su uspješno vođenje zagorskog

HNSa već 6 godina, dobri izborni
rezultati lokalnih izbora u Zagorju,

te uspješno vođenje Općine
Radoboj. Poznat je kao političar
koji se zalaže za ravnomjeran razvoj

općine, županije pa i države,
te kao političar koji poštuje želje
birača u skladu sa mogućnostima.
Nova funkcija bila je ujedno povod

za naš razgovor u ovom broju
Glasa Zagorja.

Savez zapravo obuhvaća
Varaždinsku, Međimursku,

Krapinskozagorsku, Bjelovarskobilogorsku

i Koprivničkokriževačku

županiju. Gospodine Topolovec,

čestitamo Vam na izboru.
Kako osobno, a nakon toga i stranački,

doživljavate ovu odgovornu
funkciju?

Za mene je to velika čast, ali i odgovornost

da ovaj uspješni regionalni

savez još poboljšamo i ojačamo.

Sjeverozapadni regionalni
savez je najjači savez u HNSu i

stoga je odgovornost još veća. No,

nikada se nisam bojao izazova,

oko sebe imam kvalitetne ljude
i uvjeren sam ćemo ovaj savez
učiniti još boljim. Ovaj moj izbor
ima veliko značenje za Zagorje, jer
ovo je prvi puta da taj Savez vodi
netko iz Krapinskozagorske županije.

I ovom prilikom se zahvaljujem
na povjerenju i obećavam da

ću, zajedno sa suradnicima, posao

odrađivati s velikim elanom
i energijom, na najbolji mogući
način.

>Što
govori odaziv delegata na

izbornu skupštinu? Postali
ste ovime i član predsjedništva
HNSa na državnoj razini. Koliko
to znači za Zagorje? Ovo je
zapravo prvi put, da HNS KZŽ ima
člana predsjedništva na državnoj
razini.
Točno, kao što sam rekao, prvi
puta je netko iz naše županije na

čelu ovog Saveza, a samim time i

u Predsjedništvu HNSa na državnoj

razini. Ali to je na neki način
bilo i logično, jer naša ŽO HNSa

nekoliko puta proglašavana najboljom

ŽO na državnom nivou.
Na Skupštini je bilo 160 delegata
od njih 184, nekima nije bila pro¬

blem ni udaljenost od dva sata

vožnje do mjesta održavanja. Kod

glasovanja samo su tri listića bila
nevažeća, što govori o velikoj slozi

i povjerenju koji su mi delegati
ukazali.

Marija Puh, iz naše KZŽ,

izabrana je za tajnicu regionalnog

saveza, i u prošle dvije
godine obavljala je tu funkciju,
dakle, možemo zaključiti, vrlo zadovoljavajuće.

Svakako moramo
spomenuti da je i to svojevrsno
priznanje za KZŽ, odnosno za zagorski

HNS. Vaš komentar?
Da, ta me činjenica čini posebno

sretnim. Naime, na Izbornoj

skupštini se nije išlo sistemom da

svaka županija mora dobiti neko
mjesto, nego se išlo po kvaliteti.

Marija Puh je svojim radom dokazala

svoju uspješnost i kapacitete
i nije bilo važno što dolazimo iz

iste Županije. Uostalom, na neka

druga mjesta izabrani su ljudi iz

stranke. Osnovana je i udruga
Inicijativa za osnivanje Narodne
stranke reformisti. Kakva je situacija

na sjeveru Hrvatske gdje
je HNS oduvijek imao visoko postavljenu

ljestvicu u ostvarenju
izbornih rezultata? Izlaze li Zagorci

iz stranke?
Ne, ni u kom slučaju. Kod nas je
iz stranke izašao jedan čovjek i mi
mu želimo sreću na putu koji je
odabrao. Možda je problem što su
kod nas visoki kriteriji, što se traži
veliki angažman i što opći interes
uvijek mora biti ispred osobnih interesa.

Tko to ne može ili ne želi

prihvatiti, slobodno može izabrati

drugi put na kojem misli da će mu
biti bolje.

>U
planu zagorskog HNSa

početkom godine bilo je
osnivanje podružnica gdje ih HNS

još nije imao, u Tuhlju, Velikom
Trgovišću. Ogranci su osnovani u
započeli sa djelovanjem?

01 LIPNJA 2014

jednici biti bolje, koji će pošteno
politički djelovati. To je naš cilj. U

posljednje vrijeme nekoliko sam

puta ispričao nedavnu anegdotu,
koju ću i sada ponoviti: kada je
gospođica Andrea Kovaček iz Velikog

Trgovišća nastupala sa svojim
KUDom u Radoboju, prišla mi je
nakon nastupa, upoznali smo se
i rekla da bi se htjela učlaniti u

našu stranku, osnovati podružnicu
u Velikom Trgovišću i pokrenuti
stvari koje tamo stoje dosta

loše na način kako smo uspjeli u

Radoboju. Svidio joj se napredak
Radoboja i stvari koje smo u prošla
četiri mandata uspjeli tamo na¬

praviti. Andrea se učlanila u našu

stranku, postala predsjednica
podružnice i već aktivno djeluje.
Radi se o mladoj, obrazovanoj
ženi koja želi stvoriti bolje uvjete
života u svojoj sredini. To su ljudi
koje rado prihvaćamo i zbog kojih
treba osnovati ogranke i širiti projekte

i programe HNSa. Siguran
sam da će ti mladi ljudi, puni entuzijazma

i želje za boljim, uspjeti
nešto pokrenuti i promijeniti na

bolje.

HNS u službi lokalne
zajednice

>HNS
u Zagorju ima 5 načelnika.

Koliko se kroz institucije
stranke može pomoći lokalnoj
razini?

Jako je važno sudjelovati u radu

institucija stranke, jer se tako
može izravno utjecati na procese

koji donose dobrobit lokalnim

e

Podružnice osnivamo tamo gdje ima kvalitetnih ljudi koji
se slažu s našim djelovanjem, koji su spremni raditi na način
da će lokalnoj zajednici biti bolje, koji će pošteno politički
djelovati. To je naš cilj.

drugih županija, ali zato što su to

svojom kvalitetom zaslužili. Još

jednom moram reći da je naša ŽO

bila proglašavana najboljom na

državnoj razini, pa je na neki način

logično da smo i na kvantitativnoj
razini dobili veće povjerenje.

>Neki
bivši članovi HNSa

sami su se udaljili od ciljeva

GLAS ZAGORJA
broj 117

Naš plan je stalno širiti stranku,
osnivati nove podružnice i našim

projektima i programima privlačiti
novo članstvo. Ali, to ne želimo

raditi zbog puke statistike. Podružnice

osnivamo tamo gdje ima
kvalitetnih ljudi koji se slažu s našim

djelovanjem, koji su spremni
raditi na način da će lokalnoj za

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=24055019-4f3a-4591-be9e-5d7e8a6bdc9c1482069447
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guće je podijeliti u dvije faze. Prva

faza jest izgradnja lijevog skretača
u zonu na državnoj cesti D35 što je
važno zbog povećanja sigurnosti
prometa tijekom uređenja zone
radi povećanja teretnog prometa,
ali i kasnije kada se zona aktivira.
Potom slijedi asfaltiranje unutarnje

prometnice u zoni, dužine
450 m sa svim popratnim radovima

potrebnim za stavljanje zone
u funkciju. Inicijalnog interesa za

zemljište ima, a Općina će donijeti
i poticajne mjere za zainteresirane

investitore. Zemljište u opsegu

zone je gotovo u potpunosti u

vlasništvu Općine što će olakšati i

značajno ubrzati proces koji pret

Općine. Kako je to zamišljeno i

kako će funkcionirati?
Ovu inicijativu je potaknula želja za

smanjenje birokratskih barijera, te
za što brže pronalaženje rješenja
za svakodnevne izazove stanovnika
Radoboja, posebno starije populacije

kojoj dolazak u prostorije Općine

predstavlja i fizički, ali i financijski

problem. Moj zamjenik Stjepan
Sirovec će obilaziti naselja, gdje će

sa stanovnicima raspraviti sve što
se može popraviti na njihovom
području. Dva su važna cilja koja
bi trebala proizaći iz ove aktivnosti
- prije svega aktivno uključivanje
stanovnika u proces donošenja odluka

koje su njima važne, a s druge

sredinama. HNS je u vladajućoj
koaliciji, sudjelujemo u izvršnoj
vlasti i imamo mogućnosti utjecati

na stvari koje su bitne i za

lokalnu zajednicu. A djelovanje u

institucijama stranke može mnoge

stvari pojednostavniti, jer se

programi i projekti lokalne zajednice

mogu neposredno prezentirati

i za njih tražiti podrška na

državnoj razini.
Jedna od zahtjevnih zadaća
koja Vas čeka je podići stranački

rejting, a ravnomjerna
raspodjela državnih institucija
na nivou regije spada u Vaše
prioritete. Konkretno, kako to
omogućiti, za što ćete se još zalagati?

Uvijek sam se zalagao za pošten
pristup u svemu, pa ću tako i u

ovom pitanju. A po meni je pošteno

da se ne grade centri moći
- uvijek sam bio protiv njih - bez
obzira radi li se o Zagrebu, Varaždinu,

Krapini ili nekom drugom
gradu. Naravno, ne može uvijek

A po meni je pošteno da se ne grade centri moći - uvijek
sam bio protiv njih - bez obzira radi li se o Zagrebu, Varaždinu,

Krapini ili nekom drugom gradu. Naravno, ne može
uvijek sve biti podijeljeno isključivo po ključu, ali se trebaju
postaviti jasni kriteriji koji se onda moraju poštivati. Pritom
treba voditi računa o regionalnoj zastupljenosti jer, ponavljam,

ne mogu se graditi isključivi centri moći u kojima će oni
drugi biti zakinuti.

sve biti podijeljeno isključivo po
ključu, ali se trebaju postaviti jasni

kriteriji koji se onda moraju
poštivati. Pritom treba voditi računa

o regionalnoj zastupljenosti
jer, ponavljam, ne mogu se graditi
isključivi centri moći u kojima

će oni drugi biti zakinuti.

Prioriteti Radoboja dječji
vrtić i poduzetnička zona

Uz Vašu novu funkciju,
ostat će vremena i angažmana

kao i ambicija za malu,
ali uspješnu zagorsku općinu
Radoboj. Ovom prigodom moramo

istaknuti i novosti, započeli
su uredovni dani izvan sjedišta

strane će se osigurati veće razumijevanje

općinske vlasti za brige i

potrebe građana.
U općini su jasni planovi za

ovu godinu, adaptacija stare
općinske zgrade, uređenje zavičajne

zbirke, uređenje mjesnog
groblja, nastavak asfaltiranja,
uređenje sportsko rekreacijskog
centra. Ali, prioriteti su također
jasni - izgradnja dječjeg vrtića,
te stavljanje gospodarske zone u

funkciju. Koje informacije o spomenutim

projektima možete podijeliti

sa našim čitateljima?
Prioriteti su svakako stavljanje u

funkciju poduzetničke zone Brod
i početak izgradnje dječjeg vrtića.
Što se tiče poduzetničke zone, radove

planirane za ovu godinu moGLAS

ZAGORJA
broj 1 1 7

hodi fizičkom početku investicije.
Osim toga, Općina će u dogovoru
sa investitorom provesti parcelaciju

zemljišta na način da maksimalno

izađe u susret investitoru i

njegovim stvarnim potrebama.
Drugi prioritet je, kao što ste spomenuli,

izgradnja dječjeg vrtića.
Moramo priznati da je ovo za Općinu

zaista zahtjevan projekt, kako
sa financijske tako i sa administrativne

strane. Naime, prema planu
vrtić se planira urediti u zgradi u

kojoj je trenutno smještena PŠ Jazvine.

U prošle dvije godine izrađena

je projektna dokumentacija
za rekonstrukciju i dogradnju

objekta koji je sagrađen početkom
30tih godina prošlog stoljeća.
Prošle godine smo konačno dobili

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=24055019-4f3a-4591-be9e-5d7e8a6bdc9c1482069447
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i potvrdu glavnog projekta, i već
je prijavljen na natječaj Ministarstva

regionalnog razvoja i fondova
EU i moram napomenuti da je od

600tinjak pristiglih ponuda naša

ponuda poslana prva u cijeloj RH.

Projekt ćemo također prijaviti i

na natječaj Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost, jer
će zgrada naravno, kao i sve što
trenutno radimo u Radoboju, biti
energetski učinkovita. Nadam se

da ćemo kroz ove natječaje uspjeti
prikupiti oko polovicu iznosa

od ukupne vrijednosti investicije
koja iznosi oko 6 milijuna kuna.

Ostatak sredstava će se osigurati
kreditom HBORa uz najpovoljnije
moguće uvjete. Po otvaranju bi

vrtić trebao udovoljavati novim
pedagoškim standardima uz mogućnost

smještaja 70 djece.
Što se tiče ostalih projekata, pri
kraju je javna nabava za izvođača
na staroj općinskoj zgradi i očekujemo

da će radovi započeti ovih
dana. Osim što će se adaptirati
zgrada u koju će se nakon toga
vratiti Upravni odjel Općine, u

prizemlju zgrade bi se trebala
otvoriti ljekarna za koju veliki broj
stanovnika ističe kao jednu od

najpotrebnijih stvari u Radoboju.
U tijeku je i izrada idejnog rješenja

uređenja interijera i pripreme
stalnog postava novog muzeja.
Očekujemo da će donji kat i stalni

postav biti otvoreni za javnost
za Dan općine krajem listopada.
Time će Radoboj postati turistički
mnogo atraktivniji, jer će dobiti
muzej koji će se u jednom dijelu
nadovezati na Muzej krapinskih
neandertalaca, a kroz užu suradnju

sa ovim muzejom planiramo
i organizirano dovoditi grupe. Na

gornjem katu iste zgrade planiramo

uređenje knjižnice i čitaonice
posvećene našoj pjesnikinji Sidi
Košutić.
Za groblje je izrađen detaljni plan
uređenja te će se prema tome
dokumentu nastaviti sa uređivanjem.

Osim toga, u planu je i

dotjerivanje mrtvačnice kako bi i

ona postigla standarde koje smo
postavili kroz uređenje drugih javnih

zgrada. Sportsko rekreacijski
centar je jedan veliki projekt koji
se planira realizirati kroz cijelo
programsko razdoblje EU 2014.
- 2020. Ove godine će se izraditi
urbanistički plan uređenja centra,

a započelo se i sa otkupom
zemljišta potrebnim za osiguranje
sportskih sadržaja.
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KULTURA

Međunarodni
Krapina - Monako

Muzej krapinskih neandertalaca i Vlada Kneževine
Monako potpisali su sporazum o suradnji za međunarodni
projekt Potpore za pedagoške, muzeografske i
istraživačke djelatnosti Muzeja krapinskih neandertalaca.
Projekt će se provoditi 3 godine, a financira ga Vlada
Kneževine Monako u ukupnom iznosu od 37. 500 eura.

Suradnja između Muzeja prapovijesne

antropologije u

Monaku i krapinskog muzeja
započela je još 2007. prilikom
koordinacije na stalnom postavu

MKN. Tom prilikom darovane

su tri replike fosilnih grobova
iz Grimaldi špilja, od kojih je

jedan izložen u novom krapinskom

muzeju. Od 28. travnja
do 2. svibnja 2014. kolege iz

Monaka, antropolog Jerome Magail
i arheolog Rene David, boravili su u

Krapini, te svakodnevno obučavali
djelatnike MKN izradi replika fosilnih
kostiju i artefakata, korištenju sredstava

za njihovu izradu, te tehnici
bojenja. Izrada ovih muzeografskih
pomagala osobito je važna za broj¬

ne edukativne programe krapinskog
muzeja. Ovom prigodom MKN je uz

neprocjenjiva iskustva dobio i vrijedne
alatke za rad, kvalitetna sredstva

za izradu replika i stručnu literaturu.
Daljnja suradnja između muzeja nastaviti

će se razmjenom izložbi, radionica,

stručnih mišljenja i ideja.

13

Međunarodni projekt  Krapina- Monako

izvješće

Glas Zagorja
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KRANEAMUS
MUZCJ
KRAPINSKIH
N£AND£RTAIACA

Turistička zajednica grada Krapine

01. LIPNJA 2014.

Damir Klaić čakovečki umjetnički

fotograf, Krapinčanima je
ostao u sjećanju još od prošle
godine kad je u Muzeju krapinskog

neandertalca za vrijeme
održavanja Noći krapinskog
nrnrnvipkn i7vpn zanimliiv i nr>

Turistička zajednica četvrtu godinu zaredom

na Hušnjakovu na prvi dan ljeta, ove
godine 20. i 21. lipnja organizira manifestacija

Noć krapinskog pračovjeka.

sjecen fotoperfomans i instalaciju

Flay me to the Moon. Slično

prošlogodišnjoj instalaciji, i ove
će godine, posjetitelji imati prigodu

razgledati njegove instalacije

i sami biti dio fotosessiona
,Pračovjek na mjesecu - Flay me
on the Moon i Most.
Damir Klaić fotografijom se
počeo baviti sredinom osam¬

desetih godina 20. st. a zatim
i grafičkim dizajnom. Dobitnik
je Nagrade mladosti za likovno
stvaralaštvo u Čakovcu 1989.
Oblikovao je plakate za kazališne

družini, sudjelovao je u

reklamnim kampanjama modnih

marki, radio fotografije za

monografije likovnih umjetnika
i raznovrsne publikacije Grada

Čakovca. Publicirane su mu autorske

mape fotografija Otok
između Mure i Drave (2006. i

Međimurski pilovi (2010. Foto
monografija Grada Čakovca
(2005. Samostalno je izlagao
grafike, plakate i fotografije više
od trideset puta u Hrvatskoj,
Sloveniji, Bosni i Hercegovini,
Velikoj Britaniji. Sudjelovao je
na više skupnih žiriranih izložbi
u donpovini i Sloveniji.

Nakon 2010. bavi se konceptualnom

fotografijom, fotoperformansima

i instalacijama.
Poznate su njegove instalacije
fotografija na mostovima hrvatskih

rijeka. Most je zajedno
s plutajućim fotografijama i šumom

rijeke bitan dio fotografske
predstave.
Nešto slično ove će godine postaviti

na našem jezeru u Dolcu u

petak 20. lipnja. Slijedećeg dana,
u subotu 21. lipnja na Hušnjakovom,

biti će. postavljena instalaciju

Pračovjek na mjesecu - Flay
me on the Moon. Moći će se vidjeti

i svi Krapinčani koje je ovaj
umjetnik fotografirao prošle godine.

Program Noći krapinskog pračovjeka
Subota 21. lipnja 2014.Petak 20. lipnja 2014.

Neandertalski život -
prezentacija života neandertalaca

Radionice za djecu
Izložba stripa Waltera
Neuerbauera

Instalacija Damira Klaića - Most
Noćni uspon na Strahinjčicu
Pozdrav Suncu

Koncert Grupa Trnje
Koncert Hladnog piva

Paratriatlon

Gljivarijada
Neandertalsi život

Roštiljijada
Promocija slikovnice

Instalacija Damira Klaića -

Pračovjek na mjesecu
Neandertalci s bakljama -

trekking
House party

TZ KRAPINA

NOĆ
KRAPINSKOG
PRAČOVJEKA

2023. 6. 2014.

L
Jj|l| &VK*, Y<v

Pračovjek na mjesecu - Flay me on the Moon
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Pračovjek na mjesecu - Flay me on the Moon

izvješće

Glas Zagorja
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MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Učiteljski dan
U subotu 7. lipnja u 1 7 sati u in situ objektu Niža kumrovečka

pučka škola otvara se stalni muzejski postav
Učiteljski stan autorice Tatjane Brlek.

Posjetiteljima će se prezentirati arhitektura

i interijer škole s kraja 19.

st. Kumrovec je dobio pravo na organiziranje

obuke 1889. Nastava se

organizirala u privatnoj kući Martina
Broza sve do izgradnje školske zgrade

1891. Prvi učitelj u Kumrovcu bio

je Kolman pl. Barabaš. S obzirom na

financijske prilike poreznih općina
Brezje i Risvica u Kumrovcu je izgrađena

jednorazredna škola s pripadajućim

učiteljskim stanom. Prostor
učionice posjetitelji i danas mogu vidjeti

opremljen originalnim školskim

namještajem s kraja 19. st. a koji je
prikupljen iz nižih pučkih škola s područja

Kotara Klanjec. Prvi učiteljski

stan bio je namješten vrlo skromno,

uglavnom namještajem kojeg su

učitelju dali sumještani. Novi stalni

postav Učiteljski stan biti će opremljen

originalnim predmetima iz

kurije Poklek u Zagorskim Selima,

koji su pripadali učiteljici Miri Mutić
rođ. Sladović (1913. - 1905. koja je
od 1943. službovala kao učiteljica i

upraviteljica škole u Kumrovcu.
Pozivamo Vas da upoznate intrigantnu

povijest školstva u Kumrovcu u

razdoblju od 1889. - 1956. - vrijeme
kada se nastava održavala u Nižoj
pučkoj školi (1956. Kumrovec je dobio

novu školu koju i danas djeca
polaze).

15

Učiteljski dan

izvješće

Glas Zagorja
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Izložba Stella Pernjek - Georgette
Ponte - Sanjin Vinković

U Salonu Galerije Antuna Augustinčića
od 6. lipnja - 6. srpnja može se

razgledati izložba Stella Pernjek
Georgette Ponte - Sanjin Vinković.

Samostalna izložba troje mladih kipara
- Stelle Pernjek (klasa red. prof. Slavomira

Drinkovića), Georgette Ponte

(klasa red. prof. Peruška Bogdanića)
i Sanjina Vinkovića (klasa red. prof.
Mile Blaževića) - komisijski odabra¬

nih tijekom završne izložbe studenata

ALU u lipnju 2013. Izložbom se

želi dati prilika mladim autorima na

početku svoje kiparske karijere, te
afirmirati stvarne kiparske vrijednosti
bez obzira na njihovu provenijenciju i

usmjerenje. Izložba je nastala zahvaljujući

suradnji MHZ - Galerije Antuna

Augustinčića i ALU iz Zagreba, a otvorenje

je 6. lipnja u 18 sati.

Galerija Antuna Augustinčića je zbog radova na obnovi krova

zatvorena za posjetitelje od 16. lipnja do 7. rujna 2014.
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Izložba Stella Pernjek- Georgette Ponte- Sanjin Vinković

izvješće

Glas Zagorja
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Viteški turnir
U subotu 14. lipnja u Gornjoj Stubici

možete provesti jedan dan u

prošlosti. Što vas čeka na jednodnevnom

putovanju vremeplovom,
ako navratite u bajkovito Hrvatsko
zagorje?
Vitezovi na konjima pokazati će
koliko su spretni, a uživat ćemo i u

njihovim dvobojima, kojima će se

pokušati dokazati pred izabranim
djevama. Posjetitelji će moći razgledati

srednjovjekovni sajam i opskrbiti

se različitim proizvodima. Cijeli
dan se mogu razgledati i vojni logori
različitih viteških udruga. Osim što
ćete moći uživati u njihovim živo¬

pisnim odorama, pokazati će vam

svoje umijeće u baratanju srednjovjekovnim

oružjem, a i sami ćete
se moći iskušati u gađanju lukom
i strijelom, baratanju mačevima,
moći ćete izraditi vlastitu pancirnu
košulju ili grb.
Iskoristite priliku, iskoračite na jedan
dan iz užurbanosti 21. st. u tajanstveni

svijet srednjega vijeka. Provedite

dan daleko od svakodnevice,

napunite baterije i ponesite lijepe
uspomene iz stubičkog kraja. Ulaznice

od 20 kn za djecu, 40 kn za odrasle

i 80 kn za obitelj mogu se kupiti
po dolasku na lokalitet.
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Viteški turnir

izvješće

Glas Zagorja
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MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA

4. Noć krapinskog pračovjeka
Muzej krapinskih neandertalaca će se pridružiti programu

4. Noći krapinskog pračovjeka 20. i 21 lipnja u Krapini.

Uredila
mr. sc. Vlasta Krklec

i ffi J

Za tu će prigodu Muzej biti otvoren
do 22 sata, a cijena ulaznice od 19 do
22 sata biti će promotivna - 25 kn.

U subotu, 21. lipnja od 17 - 18 sati
održavati će se edukativne muzejske
radionice za djecu na otvorenom,
a u 19 sati u Muzeju će se održati

promocija dječje slikovnice Čudesan

cvijet autorice Petre Lončar. U sklopu

promocije glumica Marija Borić,

će djeci pročitati slikovnicu, a nakon

toga slijedi likovna radionica za djecu,

te će njihovi radovi biti izloženi u

atriju Muzeja.

hm
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4. Noć krapinskog pračovjeka

izvješće

Glas Zagorja
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DVOR VELIKI TABOR

Gađanje lukom i strijelom u metu
Za brojne posjetitelje Velikog Tabora

u lipnju kroz 2 vikenda organiziramo

besplatne radionice: Gađanje
lukom i strijelom u metu.

Dođite u subotu 7. lipnja ili u subotu
21. lipnja od 12 - 14 sati, te od 15 -17
sati. Očekujemo Vas i pozivamo Vas

da nam se pridružite!

GLAS

broj
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Gađanje lukom i strijelom u metu

izvješće

Glas Zagorja
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3.6.2014 Stranica/Termi 47

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: / Žanr:

Površina/Trajanje: 81,68 Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

GORNJA STUBICA

Zagorci na Kliofestu
U sklopu Festivala povijesti Kliofest

2014. koji će se održati od 3. -

7 lipnja u Zagrebu, Muzej seljačkih
buna postaviti će izložbu oružja i

opreme iz svoga fundusa.
Autorica izložbe je viša kustosica Vlatka

Filipčić Maligec. U sklopu Festivala
će se 4. lipnja u 17 sati u Hrvatskom
državnom arhivu predstaviti katalog
i izložba Zagorsko lice Boga rata. Na

predstavljanju će sudjelovati Filip
Škiljan, Tomislav Aralica, Vlasta Hor

vatić Gmaz i Krešimir Regan. U Nacionalnoj

i sveučilišnoj knjižnici, 6. lipnja
u 16 sati biti će predstavljen i projekt
Kulturna politika hrvatskog antifašizma,

u kojem pored Drage Roksandića

sudjeluje i Vlatka Filipčić Maligec. Festival

povijesti ove se godine održava

prvi puta, a namjera mu je popularizirati

povijest i srodne znanosti. Organizatori

su Hrvatski nacionalni odbor
za povijesne znanosti i Zajednica nakladnika

i knjižara.

GLAS

20

Zagorci na Kliofestu

izvješće

Glas Zagorja
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