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Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11.2.

Proračun općine
 2011. 

konačni
Rebalans 
06.12.12. 

2013. 
prijedlog

Ukupno: 7.945.000 6.201.500 8.215.000
Državne potpore općini 1.821.000 402.000 1.020.000
Razdjel Donji Kraljevec 378.000 255.000 433.000
Razdjel Hodošan 307.000 203.000 373.000
Razdjel Donji Hrašćan 73.000 44.000 100.500
Razdjel Donji Pustakovec 67.000 64.000 83.000
Razdjel Sveti Juraj u Trnju 60.000 31.000 48.500
Razdjel Palinovec 215.000 156.000 135.000
Razdjel Dječji vrtić 650.000 650.000 650.000
Razdjeli ukupno (bez zajedničkog): 1.750.500 1.403.200 1.823.500
Kultura 190.000 277.000 314.500
Školstvo 70.000 40.000 50.000
Ukupno: 260.000 317.000 364.500
Šport - Općina, razno 47.000 51.000 45.000
Šport MO Donji Kraljevec 52.000 56.000 54.000
Šport MO Hodošan 53.000 57.000 64.000
Šport MO Donji Hrašćan 18.000 17.000 14.000
Šport MO Donji Pustakovec 0 1.000 0
Šport MO Sv. Juraj u Trnju 17.500 11.000 13.500
Šport MO Palinovec 20.000 22.100 30.000
Sport ukupno: 207.500 215.100 220.500
Vatrogastvo - Općina 100.000 105.000 115.000
Vatrogastvo MO D.Kraljevec 20.000 20.000 20.000
Vatrogastvo MO Hodošan 18.000 18.000 20.000
Vatrogastvo MO D.Hrašćan 10.000 10.000 10.000
Vatrogastvo MO D. Pustakovec 9.000 6.000 6.000
Vatrogastvo MO Sv.Juraj u Trnju 7.000 8.000 20.000
Vatrogastvo MO Palinovec 15.000 20.000 20.000
Vatrogastvo ukupno: 179.000 187.000 211.000

Dragi mještani;
 Zamislite li općinu  s mirnim 
i spokojnim ulicama,  punu 
gospodarskih, obrazovnih, 
tehnoloških i zabavnih sadržaja 
ponosnu  na titulu jedne od za 
život najugodnijih i najrazvijenijih  
hrvatskih općina,  vidjet ćete 
upravo našu općinu. Slijedeće 

godine 2013. godine  obilježavamo 20. obljetnicu 
osnivanja općina i lokalne samouprave u samostalnoj 
Hrvatskoj. Od 1993. godine pa do danas  pet je saziva 
Općinskog vijeća donosilo odluke u interesu građana, 
a tri su načelnika bila na čelu općine. Dvadeset  
godina je za povijest malo, gotovo nedostatno za 
analizu, za vas koji ste  proživjeli to razdoblje i više 
nego dovoljno da dadete svoj sud i stav je li općina i 
lokalna samouprava ostvarila vaša očekivanja.
 Ove godine završili smo radove  na rekonstrukciji 
cesta te izgradnji i asfaltiranju novih cesta  Sveti 
Juraj u Trnju – D. Pustakovec i Donji Hrašćan. 
Osim navedenog Županijska uprava za ceste uložila 
je sredstva na području naše Općine za sanacije 
slijedećih prometnica: Palinovec - Palovec u dužini 
od 1600 m, zatim Palinovec - Sveti Juraj u Trnju, 
1400 m, Sveti Juraj -  Čehovec i  Donji Hrašćan 
smjer Palinovec u dužini od 400 m. Na dionici Sveti 
Juraj - Čehovec gradi se i biciklistička staza. U fazi je 
izrada projekta za rekonstrukciju ceste D. Kraljevec - 
Goričan, gdje se koridor ceste usklađuje s prostornim 
planom uređenja naselja općine. U taj se projekt 
ušlo zajedno sa Županijskom upravom za ceste i 
općinom Goričan pa će se izgraditi biciklistička 
staza koja će povezivati te dvije općine. U naselju 
Hodošan u pripremi je rekonstrukcija Prvomajske 
ulice. S radovima bi se trebalo započeti već u tijeku 
ove godine. Rekonstrukcija obuhvaća i izgradnju 
pješačke staze.
 Svaka obnovljena cesta, svaka novo izgrađena 
pješačka i biciklistička staza, svaka nova ili 
obnovljena rasvjeta znači i veću kvalitetu života u 
našoj općini. Osim svega navedenog pristupili smo 
sanaciji Dječjeg vrtića “Ftiček” u Donjem Kraljevcu. 
Sanacija obuhvaća; zamjenu podova, soboslikarsko-
ličilačke radove i uređenje ulaza u vrtić.U naselju 
Palinovec završeni su radovi na uređenju fasade 
Doma kulture. Radovi su financirani sredstvima 
Ministarstva kulture u iznosu od 50.000 kuna.
 Vrijeme pred nama je puno izazova, opravdanih 
očekivanja općine Donji Kraljevec, stoga pozivam 
na veći stupanj zajedništva, suradnje, nadmetanja 
u činjenju, u radu i pozivam vas da svi sve svoje 
potencijale usmjerimo u razvoj naše općine. Ne smije 
biti nesavladivih prepreka pa niti jedan pojedinačni, 
grupni ili politički interes ne može biti iznad interesa 
općine i njenih građana.
 Svim žiteljima općine Donji Kraljevec čestitam 
čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu Novu 2013.
godinu. (Zamjenik načelnika Kristijan Baranašić)
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 Poštovani žitelji općine Donji 
Kraljevec;
 Iza mene je uistinu jedan težak period 
u kojem sam, shrvan bolešću i  teškim, 
često bezizlaznim životnim situacijama, 
uspio uz pomoć dragog Boga, moje 
obitelji i mnogobrojnih prijatelja 
ponovno stati na noge i krenuti u novi 
život.  Upravo ta želja za životom, 

nakon osamnaest mjeseci izbivanja, daje mi neopisivu 
snagu i volju da se vratim na posao i s vjerom u razvoj i 
boljitak naše općine ponovno prionem poslu. Ponovno sam 
tu i spreman sam krenuti na put, upravo onakav kao što je 
bio zamišljen na početku ovog mandata. 
 Vrativši se ovih dana redovnom radu općine, zateklo 
me pregršt posla i zadataka koje treba obaviti. Krenuo sam 
prema javnim  poduzećima s kojima općina surađuje i preko 
kojih financira i planira razvoj. S vodećim ljudima obavio 
sam niz razgovora na osnovu kojih smo napravili Prijedlog 
proračuna za 2013. godinu. Teška gospodarska situacija 
u Hrvatskoj odražava se i na poslovanja jedinica lokalne 
samouprave pa tako i naše općine. Opterećeni obavezama 
koje su nastale iz prijašnjih projekata, nemamo baš puno 
mogućnosti za velike investicije, no više manjih projekata 
u svim naseljima općine sigurno će nastaviti realizaciju 
ciljeva i rasta naše općine. Hrabro ćemo nastaviti s radom u 
pripremama većih projekata koje ćemo u dogledno vrijeme 
kandidirati na natječaje europskih fondova.
 Koristim ovu priliku da zahvalim svima koji su na bilo 
koji način bili uz mene kada sam, kao što sam već naveo, 
bio u teškoj i bezizlaznoj situaciji i velikoj borbi za život. 
Svim žiteljima općine Donji Kraljevec želim prije svega 
puno zdravlja, veselja i  radosti te čestit Božić i sretnu 
Novu 2013. godinu. (Vaš načelnik Zlatko Horvat)

Duhovni osvrt
Dragom Bogu treba zahvaliti 
za svako dobro djelo koje 
čovjek uz Njegovu pomoć 
učini. Zato zahvaljujući za 
život, zdravlje, blagoslov, 
želimo zahvaliti za ovo naše 
općinsko glasilo koje će resiti 
naše obiteljske domove. 
Nakana nije, da se opiše 

samo što se događalo na području naše općine, 
što su pojedinci, društva, organizacije, udruge, 
ustanove, političke i crkvene strukture učinile 
fizički ove godine; već još više, da svi skupa 
proanaliziramo što je bilo dobro, što možda nije, 
što treba još više istaknuti, što treba u budućnosti 
možda popraviti.
Zato hvala Bogu za ovaj list koji, nadam se, neće 
biti samo mrtvo slovo na papiru, već i poticaj da 
se svi skupa uključimo u duhovni i materijalni 
život naše općine i župe. Želio bih, da u ovo 
predbožićno  vrijeme, ovaj list bude nama dar, 
a kako je lijepo od Boga i čovjeka primiti dar. 
Ako si sretan - sretna, zadovoljan - zadovoljna 
u životu, zdrav - zdrava, ako doživljavaš mir 
u svoj duši i obitelji, svaki dar donosi još veću 
sreću i zahvaljivanje. Ako si nesretan - nesretna, 
žalostan - žalosna, bolestan - bolesna, ako si ostao 
- ostala u ovo vrijeme ili već duže bez posla i ne 
znaš kako bi se djeca i obitelj prehranila, kako bi 
se računi podmirili, a tolike godine si pošteno i 
teško radio ili radila, tvoj dar moramo postati MI 
kao čovjek, društvo, zajednica, Crkva…Velik je 
i onaj čovjek koji ništa nema, ali barem Boga za 
nas moli.
Kao župnik župe Sveti Juraj u Trnju zahvaljujem 
na svakom daru Vaše molitve, lijepe riječi kada 
se susretnemo, ohrabrenju kada je Vama ili meni 
teško, iskrenosti, savjetu u vođenju naše župne 
zajednice, toplom i ljudskom srcu koje nas spaja. 
Hvala Vam i na svakom novčanom daru kojeg 
dajete, da uz duhovnu stranu pripomažete i onoj 
materijalnoj. Možda ne čujem Vaše glasove, ali u 
srcu osjećam da govorite: „Makar je i nama teško 
u našoj obitelji, svoj novčani dar i molitvu dajem 
od srca za svoju crkvu, kapelu, pilek, križno 
drevo za onog siromaka i bokca, za potrebe naše 
župe i ponosan sam - ponosna kad vidim da se 
na pošteni način u mojem selu, župi, domovini 
nekaj dobroga čini.“ Hvala na tom daru!
Hvala Bogu i na državnoj, općinskoj, mjesnoj 
suradnji, suradnji sa našom školom i drugim 
organizacijama, ljudima dobre volje koji cijene 
Boga i poštuju čovjeka. Hvala Ti Bože što ćeš 
i ovog Božića opet doći među sve nas, ohrabri 
nas, ojačaj nas, te nam daj tu snagu i milost da, 
kada sjednemo za obiteljski stol, bio on bogati 
ili siromašan, zapjevamo onu pjesmu: „Daj nam 
Bog zdravlje, k tomu veselje….“ Darko, župnik

Poštovani mještani općine Donji 
Kraljevec;
Na samom početku potrebno je naglasiti 
da je Općinsko vijeće, praktično u tijeku 
cijelog mandata radilo i donosilo važne 
odluke usprkos nestabilnoj koalicijskoj 
većini. Kriza koja je u  2009. g. snažno 
zahvatila i hrvatsku pratila nas je 
praktično tijekom cijelog mandata OV 
što se odražavalo i na punjenje općinskog 

proračuna  i planirane projekte. Posebno se to osjetilo 
ove godine kada usprkos tome što smo imali projekte, 
kandidirali se kod nadležnog ministarstva, nismo uspjeli 
doći do sredstava za sanaciju i dogradnju dječjeg vrtića. Na 
sreću glavni projekt - Kanalizacijski sustav ODK - uspješno 
se privodi kraju pa je tako pročistač otpadnih voda u fazi 
probnog rada, a mještani koji su sklopili ugovore mogu se 
praktično odmah priključiti na isti. U razvojnom smislu 
ulaskom u EU otvaraju se nove  mogućnosti financiranja iz 
EU fondova  pa će stoga glavni zadatak Općinskog vijeća 
biti pronalaženje novih mogućnosti i  pravaca gospodarskog 
i prostornog razvoja općine. Općinsko vijeće moralo 
je donositi i neke važne odluke vezane uz financiranje 
projekta Reambulacije na području k.o. Donji Kraljevec 
radi sprečavanja štete koja bi mogla nastati ili pokrivanja 
već nastalih troškova. Nedostatak sredstava u proračunu 
nije se u većoj mjeri odrazio na financiranje udruga i 
manifestacija  koje su podupirane s općinske razine i razine 
MO. Pohvalno je što u svakom naselju općine osnivaju se 
nove udruge.
Uz želju da Vam  2013. godina bude bolja, sretnija i 
ispunjena zadovoljstvom i porodičnim mirom,  svim 
žiteljima i poduzetnicima općine D. Kraljevec  želim sretan 
i blagoslovljen Božić i sretnu 2013 godinu. (Josip Mlinarić, 
predsjednik Općinskog vijeća općine D. Kraljevec)
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Na temelju članka 46. Statuta Općine 
Donji Kraljevec («Službeni glasnik 
Međimurske županije» broj 10./09.), 
te na temelju Odluke o priključenju 
na komunalne vodne građevine čl. 23. 
(“Službeni glasnik Međimurske županije 
6./11. i 21./11.), općinski načelnik 
Općine Donji Kraljevec donosi odluku 
o akcijskim uvjetima plaćanja naknade 
za priključenje na kanalizacijski sustav 
Međimurja domaćinstvima (fizičkim 
osobama) koji do 31. prosinca 2012. 

godine podnesu Međimurskim vodama 
d.o.o. zahtjev za priključenje na 
kanalizacijski sustav. Sva domaćinstva 
koja su već uplatila ugovoreni iznos 
(veći ili akcijski) primila su 5. 
prosinca pismenu  obavijest da se 
odmah mogu priključiti na sustav. 
Korisnici imaju mogućnost podmiriti 
naknadu za priključenje Općini Donji 
Kraljevec na slijedeći način: 
1. za stambenu zgradu površine do 
200 m2 građevinske (bruto) površine 
– 1.949 kn 
2. za stambenu zgradu površine od 
200 m2 do 400 m2 građevinske (bruto) 
površine - 3.508,20 kn 
3. za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske  (bruto) površine – 7.796 kn 
Prema utvrđenim akcijskim uvjetima, naknada se može platiti na 24 mjesečne rate.

KANALIZACIJA
 Izgradnja kanalizacije u 
naseljima Općine privedena je 
kraju, te je izvršena sanacija svih 
ulica nakon izgradnje iste. U 
međuvremenu je izgrađen uređaj 
za pročišćavanje otpadnih voda za 
područje općine Donji Kraljevec, 
što znači da će se domaćinstva 
mogu priključivati na kanalizacijsku 
mrežu. 

UPOV Donji Kraljevec  - opis projekta 
Ugovornim sporazumom  koji je sklopljen 27. srpnja 2011. godine  između 
tvrtke Međimurske vode d.o.o. (naručitelj) i tvrtki  Đurkin d.o.o. Čakovec, 
Prostor d.o.o. Bjelovar, Bistra d.o.o. Đurđevac i Biogest International 
GmbH Virovitica (izvoditelji) s time da je tvrtka Đurkin d.o.o. vodeći 
partner u poslovnoj udruzi izvoditelja, obuhvaćeno je slijedeće:
- izvođenje projektne dokumentacije za  I. i II. fazu pročistača otpadnih 
voda te izrada projekta  za rekonstrukciju dijela kolektora II. za odvodnju 
otpadnih voda 
- izgradnja I. faze pročistača otpadnih voda i izvođenje rekonstrukcije 
dijela kolektora II za odvodnju otpadnih voda
U I. fazi uređaj za pročišćavanje projektiran je na 4500 ES (ekvivalent 
stanovnika)
U II. fazi planira se dogradnja na ukupno  9000 ES (ekvivalent 
stanovnika)
Uređaj se sastoji od slijedećih objekata :
A / LINIJA VODE a) Objekti mehaničkog stupnja pročišćavanja: 
automatska gruba rešetka i ulazna crpna stanica, ulazna crpna stanica, 
pogonska zgrada (kombinirani uređaj, stanica za prihvat fekalija, 
kompresorska stanica) i sabirni bazen; b) Objekti biološkog stupnja 
pročišćavanja: SBR reaktori i mjerač protoka 
B / LINIJA MULJA  - zgušnjivač mulja i postrojenje za strojnu dehidraciju 
mulja  
C / OSTALO - upravna zgrada 
Ukupna predviđena  vrijednost investicije je  9.700.000 kn 
Stanje radova: izvedeni su svi  grubi  građevinski  radovi, u tijeku je 
izvedba završnih strojarskih i elektro-radova. Već je započet probni rad  u 
trajanju od 6 mjeseci.
Na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec spajaju se 
slijedeća naselja: Donji Kraljevec, Hodošan, Palinovec, Sveti Juraj u 
Trnju, Donji Pustakovec i Donji Hrašćan.

DONJI HRAŠĆAN
 Radovi na rekonstrukciji ceste s izgradnjom 
pješačkih staza započeti 2011. godine su završeni. 
Vrijednost radova iznosi 1.500.000 kuna. Općina 
sudjeluje u financiranju 50% izgradnje pješačko 
biciklističke staze. 
 U naselju je izgrađeno ugibalište za autobusno 
stajalište. Vrijednost radova iznosi 57.875,70 kuna.
Potrebno je još postaviti kućicu na stajalištu. 
Stajalište je izgrađeno na cesti ŽC 2003, na izlazu 
iz naselja. 
 U Donjem Hrašćanu  na ponudi je još  1 
gradilište za mješovitu zonu, jer je jedno ove godine 
prodano. Zemljište je u vlasništvu Općine.Osim 
toga tu se nalazi zemljište za još četiri gradilišta ali 
je   zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, za 
koje je država raspisala natječaj za prodaju.    
DONJI KRALJEVEC
 Na Domu kulture u Donjem Kraljevcu završeni 
su radovi na adaptaciji unutarnjih prostorija  kata i 
to: zamjena unutarnje stolarije
- demontaža postojeće brodskog poda sa zidova i 
stropova
- keramičarski radovi (podna i zidna keramika)
- gipskartonski radovi (spušteni stropovi)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U 
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
 Proveli smo postupak javnog natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
k.o. Hodošan, 2011. godine (parcela kod groblja). 
Nakon što smo prikupili ponude, održano je  
javno otvaranje te pregled i ocjenjivanje ponuda u 
skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. 
Suglasnost na odabir najpovoljnijih ponuđača 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja, Agencija za poljoprivredno zemljište izdaje 
nam dana 25. travnja 2012. godine, nakon čega smo 
Prijedlog ugovora dostavili Županijskom državnom 
odvjetništvu uVaraždinu za izdavanje Mišljenja. 
Nakon dobivenog Mišljenja na ugovor od strane 
Županijskog državnog odvjetništva, najpovoljniji 

- strojarski radovi (instalacija grijanja sa novim 
grijaćim tijelima)
- soboslikarski radovi i radovi na uređenju prostorije 
bivše kuhinje na katu.
 Na katu su smještene nove prostorije za 
potrebe kulturno umjetničkog društva, za puhače, 
stolnotenisače, sanitarni čvor,  kao i dvorana koja 
će služiti za potrebe održavanja skupština udruga i 
slično.

HODOŠAN
  U naselju Hodošan  će uskoro započeti 
radovi na rekonstrukciji Prvomajske ulice. Radove 
financiraju Hrvatske ceste, koje su provele postupak 
javne nabave. U sklopu rekonstrukcije izgraditi će 
se i pješačka staza.
 U naselju se izvode radovi na otklanjanju 
nedostataka po tehničkom pregledu kanalizacije.

ponuđač je  pristupio  potpisivanju ugovora o 
zakupu.  
 U međuvremenu je mjernik obilježio međe 
pa smo iste, uz nazočnost članova Povjerenstva 
za uvođenje u posjed, uz potpis zapisnika predali 
zakupcima.

PALINOVEC
 Za radove na uređenju Doma kulture 
Ministarstvo kulture odobrilo 50.000 kuna. 
Proveden je postupak  nabave i radovi su ugovoreni 
sa najpovoljnijim izvođačem ARTIS CONTRUCKT 
d.o.o. Palinovec. Vrijednost radova iznosi 50.000 
kuna. Izvodili su se radovi na uređenju fasade, te 
je time završeno uređenje fasade cijelog objekta 
doma kulture.  Radovi se privedeni kraju. Na Domu 
kulture kompletno je zamijenjena vanjska stolarija.  
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PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
Izrada Detaljnog plana uređenja stambene zone „Istok“ u Donjem 
Kraljevcu: 
Izrada DPU-a biti će usvojena  na posljednjoj sjednici općinskog vijeća 
koja će se održati ove godine.
U zoni je predviđeno formiranje 60 građevinskih parcela. Veći dio 
zone je u privatnom vlasništvu. U I. fazi pokušati će se realizirati oko 
30-tak parcela. Za realizaciju biti će potrebno provesti postupak urbane 
komasacije.
Stambena namjena  – individualna omogućava formiranje građevne 
čestice za gradnju jedne osnovne građevine (stambene ili stambeno-
poslovne građevine) i više pomoćnih građevina na čestici.
Kao osnovnu građevinu na čestici je moguće graditi
- stambenu građevinu, namijenjenu stalnom ili povremenom stanovanju, 
individualnog  tipa, odnosno građevinu koja sadrži najviše 3 
stambene jedinice
- stambenu- poslovnu građevinu, koja uz najviše stambene jedinice sadrži 
i poslovne prostore namijenjene  obavljanju: financijskih, tehničkih i 
poslovnih usluga, obrtničkog usluga i slično.
Prateće građevine nije moguće graditi (osim ako se smjeste unutar 
osnovne građevine), ali je uz osnovnu građevinu moguće je na čestici 
graditi više pomoćnih građevina (garaže, alatnice, fontane i sl.), sve osim 
pomoćnih građevina s izvorom zagađenja koje nije dozvoljeno graditi. 
Po dvije susjedne čestice stambene namjene i/ili mješovite, pretežito 
stambene namjene mogu se objediniti u jednu veću.

PODUZETNIČKE ZONE
  Općina Donji Kraljevec vlasnik je 7 građevinskih parcela u 
poduzetničkoj zoni u Palinovcu. Parcele su površine  od 6664 do 10796 

m2, ukupne površine 6,30 ha, a prostorno planskom dokumentacijom 
(Detaljnim planom uređenja) namijenjene za izgradnju objekta:
a/osnovne namjene:
- proizvodne građevine, industrijske ili obrtničke razine, 
-  poslovne građevine-uslužne, trgovačke ili komunalno servisne namjene,
 Pod proizvodnim građevinama smatraju se građevine za:
-  otkup i preradu biljnih poljoprivrednih proizvoda, preradu mlijeka, mesa, 
uključujući i klaonice, preradu drveta, proizvodnju tekstila,  kože, stakla, 
metala, drveta, kamena, plastike, proizvodnju električnih i elektroničkih 
proizvoda, hrane i pića
Poslovnom građevinom za obavljanje uslužnih djelatosti  smatra se 
građevina za obavljanje:
- financija, tehničkih i poslovnih usluga, tehničkih servisa, obrtničkih 
usluga građevinarstva i dr.
b/prateće-servisne i infrastrukturne građevine u funkciji poslovne djelatnosti 
(porte, prostori ugostiteljske namjene kao restorani za vlastite potrebe, te 
caffe barovi i snack barovi javnog korištenja, nadstrešnice za parkirališta, 
garaže za vozila, otvorena skladišta i sl.).
Parcele se po potrebi mogu spajati. 
Maksimalno dozvoljena visina osnovnih (i pratećih) građevina koje se 
mogu graditi unutar površine za razvoj tlocrta građevina iznosi: 
- za gospodarsku, poslovnu i/ili proizvodnu namjenu, Vosn= 7,00 m,
- za infrastrukturne građevine, Vosn= 4,00 m.
Građevina može biti oblikovana kao samostojeća ili arhitektonski kompleks od nekoliko 
građevina smještenih na istoj građevnoj čestici, međusobno povezanih otvorenim ili 
zatvorenim komunikacijskim prostorima.
 Općina u cilju realizacije Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone u Palinovcu  
ovih dana objavljuje pozivni natječaj kojim se pozivaju  sve zainteresirane pravne i 
fizičke osobe, da pismom namjere iskažu svoj interes za gradnju u poduzetničkoj zoni u 
Palinovcu.
 U zoni su izvedeni radovi na izgradnji oborinske i fekalne kanalizacije unutar zone. 
Radove je izvodila firma Pavlic asfalt beton, a vrijednost radova iznosi 373.344,58 kuna.
 Ugovoreni su i radovi za izgradnju prometnice unutar zone. Po provedenom postupku 
javne nabave, radove smo ugovorili sa firmom TEGRA d.o.o. Čakovec, a vrijednost 
radova iznosi 701.000 kuna.  Sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture dodijelilo 
nam je Ministarstvo poduzetništva i obrta.
 Poduzetnička zona u Hodošanu je povećana III. Izmjenom i dopunom Prostornog 
plana.  Prilikom izrade Detaljnog plana cesta uz zonu je bila županijska, a u međuvremenu 
je prekategorizirana u državnu pa su tako nastali i novi uvjeti. Izmjenu i dopunu Detaljnog 
plana radi firma Urbia d.o.o. Čakovec.
 Kako se Izmjena i dopuna DPU-a vezana na III. Izmjenu i dopunu Prostornog plana 
uređenja Općine, Izmjena i dopuna DPU-a se nakon usvajanja  III. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine nastavila. Usporedo s izradom Izmjene i dopune  izrađuje  
se i projektna dokumentacija za cestu, vodovod, kanalizaciju  i produžetak plinske mreže 
za potrebe zone, kao i projektna dokumentacija trafostanicu u zoni. Trenutno zemljište 
kojim raspolažemo u zoni nam je dodijeljeno (31.631 m2), a dio za koji se zona Prostornim 
planom proširuje ćemo zatražiti nakon parcelacije od Agencije za raspolaganje državnom 
imovinom.
 U industrijskoj zoni u Donjem Kraljevcu potrebno je još izraditi Detaljan plan 
uređenja zapadnog dijela gospodarske (industrijske) zone. Općinsko vijeće je donijelo 
Odluku o izradi, međutim samom postupku izrade nije se pristupilo. Navedenim DPU-om 
obuhvaćeno je područje površine od 6,0 ha. Unutar obuhvata izgrađena je trafostanica, 
a ostale površine se još poljoprivredno obrađuju. Zemljište u industrijskoj zoni su u 
privatnom vlasništvu. Industrijska  zona „Sjever“ ima izgrađenu kompletnu komunalnu 
infrastrukturu.

SVETI JURAJ U TRNJU, DONJI PUSTAKOVEC
 U 2011. započeli su radovi na rekonstrukciji s izgradnjom pješake 
i biciklističke staze na državnoj cesti D3, koja prolazi naseljima Donji 
Pustakovec - Sveti Juraj u Trnju. Radovi su u tijeku 2012. završeni. 
Projektnu dokumentaciju izradila je i financirala Općina Donji Kraljevec, 
a radovi su financirani sredstvima Hrvatskih cesta. Vrijednost radova 
iznosi oko  5.500.000 kuna.  
Na državnoj cesti D3 koja prolazi naseljem Sveti Juraj u Trnju Hrvatske 
ceste postavile su treptajuće upozoravajuće svjetlosne signale „Djeca na 
putu“. 

  Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina otvorio je 31. 
kolovoza Sedmi međunarodni voćarski sajam koji održavao do nedjelje 
2. rujna 2012. godine u prostorima sportske dvorane u Donjem Kraljevcu. 
Na sajmu je u tri dana izlagalo 150 izlagača iz Hrvatske i susjednih 
zemalja. Organizator je bila Općina Donji Kraljevec, suorganizatori su 
Poljoprivredna savjetodavna služba i zagrebački Agronomski fakultet, a 
pokrovitelji Ministarstvo poljoprivrede, Međimurska županija i Hrvatska 
gospodarska komora.

  Uz izložbeno-prodajni dio na kojem su predstavljene voćne sadnice, svježe i 
sušeno voće, voćarska mehanizacija, sustavi za navodnjavanje, sustavi za obranu od tuče, 
sustavi za obranu od mraza, postrojenja za skladištenje i čuvanje voća, strojevi za preradu 
voća repromaterijal za voćarstvo i voćne prerađevine, Sajam je obuhvatio i niz stručnih 
predavanja te okrugli stol Hrvatske voćarske zajednice na temu: „Procjena berbe, otkupa 

i uspoređivanja cijena za urod jabuka 2012. godine te informacija o visini 
tržišne potpore Ministarstva poljoprivrede”. 
 Ministar poljoprivrede došao je u pratnji svoje zamjenice Snježane Španjol. 
Osim prezentiranja mjera koje vlada poduzima za očuvanje i povećanje 
poljoprivredne proizvodnje, najavio je da će Ministarstvo poljoprivrede i 
nadalje subvencionirati troškove otkupa i skladištenje jabuka i mandarina. 
Za te će potrebe u proračunu za iduću godinu biti osigurano ukupno 86,25 
milijuna kuna. Otkupna cijena ovogodišnjeg uroda jabuka prve klase je 3,5 
kuna za kilogram, a industrijske jabuke 1,20 kuna. Država će konzumne jabuke 
sufinancirati 
jednom kunom 
po kilogramu, 
a industrijsku 

jabuku sa 0,55 lipa, za što je u proračunu osigurano 
38 milijuna kuna. Određene su kvote od 30.000 
tona konzumnih jabuka i 15.000 tona jabuka za 
industrijsku preradu.
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EUROPSKE PRVAKINJE DVA PUTA ZA REDOM
 Mažoretkinje općine D. Kraljevec su po drugi puta za redom Europske 
prvakinje, prošle godine u Engleskom Bathu, a ove godine u Selestatu u Francuskoj. 
Prošlogodišnje juniorke, a ovogodišnje seniorke osvojile su prvo mjesto u kategoriji 
s rekvizitima. 
 Ovogodišnje državno prvenstvo u Cavtatu bilo je za njih izuzetno uspješno, 
osvojile su ekipno zlato u svim kategorijama u kojima su se natjecale, ukupno četiri 
ekipna zlata. Pojedinačno su medalje osvojile Martina Tota, Dora Štefok i Roberta 
Kovačić. Uz europsko zlato s putovanja na europsko prvenstvo donijele su prekrasne 
dojmove i sjećanja na gradove Selestat u kojem su se natjecale i Colmar u kojem su 
bile smještene za vrijeme natjecanja. Nezaboravan i vrlo impresivan bio  je posjet 
rudniku soli Helain u blizini Salzburga kojeg su razgledale uz pratnju vodiča. Rudnik 
je prilagođen za turističko razgledavanje, prepun zanimljivosti.  Strasbourg će pamtiti 
po posjetu zgradi Vijeća Europe gdje su lijepo primljene i uz pratnju naše veleposlanice 
razgledale zgradu i samu salu gdje zasjeda Europski parlament. Naša Veleposlanica 
osobno ih je primila i organizirala razgledavanje Strazbourga panoramskim brodom. 
Karte za brod dao je grad Strasbourg. Susret sa prekrasnom i vrlo susretljivom osobom 
gospođom Anicom Djamić našom veleposlanicom ostat će mažoretkinjama u lijepom 

 Udruga žena Donji Hrašćan već drugu godinu nastavlja 
s uspješnim radom. Osim redovite rekreacije, članice 
Udruge jako su aktivne pa tako organiziraju i sudjeluju u 
raznim aktivnostima na području općine i Međimurja. I 
ovu godinu započele smo sudjelovanjem na Općinskom 
fašnjaku u Hodošanu. U ožujku smo se uputile na jedan 
lijepi dvodnevni izlet u Sarajevo. Također smo se uključile 
u radnu akciju koju je pokrenuo Mjesni odbor – uređenje 
parka, a  posadile smo i cvijeće i naš Donji Hrašćan učinile 
ljepšim. Sredinom mjeseca travnja posjetile smo zajedno s 
našom djecom zabavni park Neusiedler See u Austriji.
I ove godine u mjesecu lipnju organizirale smo druge po 
redu Sportske igre udruga žena općine Donji Kraljevec 
na kojim je sudjelovalo oko 80-tak  članica  Udruga žena 
Palinovec, Hodošan, Donji Pustakovec i Donji Hrašćan. 
Uključujemo se i u općinske manifestacije pa smo tako 
sudjelovale na 7. međunarodnom voćarskom sajmu u 
Donjem Kraljevcu gdje smo općinski štand obogatile finim 
domaćim kolačima. Budući da smo članice Međimurskog 
saveza sportske rekreacije “Sport za sve” u rujnu smo 
sudjelovale na XVII. međimurskom festivalu sportske 
rekreacije žena u Šenkovcu gdje smo od 19 ekipa iz cijelog 
Međimurja osvojile broncu u disciplini vođenje lopte 
nogom, a sveukupno smo zauzele 7. mjesto. Na jesen smo 
opet otputovale na dva lijepa izleta, posjetile smo Pulu i 
Brijune, a mjesec dana kasnije Beograd i Novi Sad.
 Uspješnu  2012. godinu zaključile smo organizacijom 
priredbe povodom Dana sv. Nikole koji je sa slatkim 
poklonima došao razveseliti naše najmlađe. Svim žiteljima 
naše Općine želimo sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu 
2013. godinu.

sjećanju. Bodrila je naše mažoretkinje i na samom natjecanju. Žrtvovala je 
svoje slobodno vrijeme i vikend kako bi bila s njima, vrlo ponosna kao i 
njihovi roditelji što su tako lijepo predstavile Hrvatsku. Nakon proglašenja 
rezultata, s europskim zlatom naša grupa na povratku je posjetila i Mozartov 
grad Salzburg uz pratnju vodiča. 
 Tijekom protekle godine mažoretkinje su nastupale na Špancirfestu u 

Varaždinu, na Cajgerplacu u Ludbregu, na proštenju u Hodošanu, 
na smotri u Kotoribi i na priredbi koju su same organizirale u 
školskoj dvorani u D. Kraljevcu. Gosti priredbe su bili Puhački 
orkestar općine, Mažoretkinje Goričana, Mažoretkinje Ludbrega 
i Mažoretkinje Kotoribe. Prije početka priredbe sve mažoretkinje 
su u pratnji Puhačkog orkestra prodefilirale od dvorane do crkve 
i natrag. Bila je to revija mažoretkinja kakvu D. Kraljevec dugo 
nije vidio.  
 Sad kad su se slegli dojmovi i kad su krenule pripreme 
za nova natjecanja mažoretkinje općine žele se još jednom 
zahvaliti sponzorima: Općini Donji Kraljevec, tvrtkama Tehnix, 
Šestan Busch, Bukal iz D. Hrašćana i gospođi Bojani Baranašić 
te brojnim sponzorima koji su pomogli organizirati tombolu 
na kojoj su prikupljena sredstva za put. Velika zasluga pripada 
i trenerima; trenerica Tihana Ledenko je autor koreografije, a 
Tihomir Bendelja ih je uz nju uvježbao i vodio ih na europsko 
prvenstvo. Europske prvakinje su Martina Tota, Dora Štefok, 
Helena Glavak, Blaženka Barlović, Roberta Kovačić, Stela 
Petrošanec, Dijana Pecig, Jelana Obadić, Monika Baranašić, Sara 
Zrna, Paula Mesarek, Ena Cvek, Paula Percač, Ana Jančec, Jana 
Kovač i Gloria Kovač. (Danica Štefok)        

Godina 2012. u Hodošanu nećemo pamtiti kao godinu 
nekih velikih građevinskih pothvata i radova. Ali ipak i u 

ovoj teškoj gospodarskoj i financijskoj krizi uspjelo se napraviti nešto.
 Tijekom cijele godine završavali su se radovi na sustavu kanalizacije i izvršavale 
posljednje pripreme za puštanje u pogon ovog velikog i opsežnog sustava. Time će konačno biti 
dovršen ovaj projekt koji je ponekad zahtjevao puno razumijevanja i strpljenja od svih žitelja 
naše općine, ali projekt koji će kada proradi u svom punom kapacitetu zasigurno podignuti 
kvalitetu života u našem mjestu ali i u cijeloj općini. Ipak ostaju otvorena pitanja što se tiče 
kvalitete radova na sanaciji i uređenju cesta, koji su usljedili nakon izgradnje kanalizacijskog 
sustava.
 Početkom godine MO Hodošan pokrenuo je radove na uređenju okoliša i prostorija 
Društvenog doma. Izrađeno je idejno rješenje za izgradnju parka u centru mjesta i prikupljene 
su ponude za izvođača radova. Prva faza radova obuhvaćala je rušenje postojećih stabala 
koja su bila opasnost, posebice za vjetrovite dane, kada je dotrajalo granje padalo i prijetilo 
mještanima i imovini. Uz čvrsto obećanje načelnika općine, radovi će se nastaviti početkom 
2013. godine što se nadamo da će se i ostvariti. Također su i pokrenuti radovi na uređenju 
unutarnjih prostora Društvenog doma i to izvođenjem elektroinstalacija na gornjem dijelu 
društvenog doma. Početkom proljeća uspjeli smo s tvrtkom „Hespo“ iz Preloga dogovoriti 
iznajmljivanje dvorane Društvenog doma za potrebe skladištenja njihovih proizvoda i time 
osigurali dodatna financijska sredstva našem mjestu. Od kulturnih događaja koji se odvijaju u 
našem mjestu opet treba izdvojiti 6. općinski fašnik koji je uz odličnu organizaciju privukao 
veliki broj natjecatelja i posjetitelja. Organizirali smo i veliku priredbu za proslavu Dana našeg 
mjesta i ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u organizaciji ove priredbe, a 
posebno udruzi žena Hodošan, Osnovnoj školi Hodošan, KUD-u i puhačkom orkestru općine 
Donji Kraljevec. I ove godine organizirali smo proslavu Praznika rada koja uz nezaobilazni 
prvomajski grah polako postaje tradicija u našem mjestu.
 Svim udrugama koje djeluju u našem mjestu i ove godine osigurana su financijska 
sredstva u proračunu i time dana potpora, ali i poticaj da svoje djelovanje još više unaprijede 
kako bi svojim sumještanima ponudili što kvalitetniji sportski i kulturni sadržaj.  Želim 
ovom prilikom mještanima Hodošana i svim žiteljima općine Donji Kraljevec, sretan Božić 
i Novu godinu ispunjenu mirom, blagostanjem i srećom. (Predsjednik VMO Hodošan Zoran 
Strahija)

(na slici: Sportske igre udruga žena Općine Donji Kraljevec u sportsko 
rekreacijskom centru Gačice u Donjem Hrašćanu)

MO Hodošan
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 Aktiv žena Donji Pustakovec u veljači je održao godišnju skupštinu na kojoj je 
usvojeno izvješće o minuloj godini  i plan za narednu godinu. Početkom proljeća, 
zajedno s Klubom mladih „Pustakovčan“, članice aktiva uredile su park i prostor 
oko kapelice Blažene Djevice Marije Kraljice u samom središtu Donjeg Pustakovca 
i time učinile njihovo mjesto urednijim i ljepšim. 
Kao i svake godine marljivo je uređen i okoliš i prostorije Doma kulture. Kao 
okrjepu pripremljeni su i kolači za sve vrijedne hodočasnike koji su hrabro 
krenuli na Drugi veliki križni put po svim mjestima naše župe. Kako bi se 
odmorile od svih obaveza i briga članice posjećuju Čakovečke bazene. Željne 
rekreacije, odazvale su se pozivu Udruge žena D. Hrašćan na sportskim susretima 
u Gačicama u D. Hrašćanu i kući ponijele pehar za osvojeno četvrto mjesto. 

 Tijekom proljeća ove godine 
u Donjem Pustakovcu održale su 
se 4 velike radne akcije. 

 Projekt uređenja naselja inicirao je, organizirao i financirao Mjesni odbor  Donjeg 
Pustakovca, a sam plan uređenja napravila je gospođa Karmela Radošević prema uputama 
članica Aktiva žena. 
 U tim radnima akcijama, koje su se održavale uglavnom subotom, uređene su 3 velike 
cjeline: prostor ispred dućana, okolica parkirališta i prostor oko crkve
 Ukupno je posađeno više od 500 biljaka, izmijenjen je travnjak, premješten je oglasni 
stup, klupice, uređene su kosine kod ceste… Radne akcije uglavnom su se odvijale tijekom 
cijelog dana. Krenulo se ujutro oko 10 sati, cijeli dan se radilo u ležernom stilu uz mnoštvo 
šala i zabave, a večer je nerijetko završila uz pjesmu i zajedničko pečenjarenje. Radnoj 
akciji u najvećoj mjeri odazvali su se članovi Kluba mladih „Pustakovčan“: Filip Strahija, 
Lana Strahija, Dejan Čonka, Daniel Čonka, Ana Balent, Saša Kramar, Renato Kramar, 

Nina Strahija, Karlo 
Pađan, Hrvoje Srnec, 
Lovro Srnec, Josip 
Herman, Ivica Srnec, 
Ivan Borović, Goran 
Borović, Bruno Borović, Mateja švenda, Dajana Švenda, Sanela Barić, Sabina Pintar, Ivana Vadlja, 
Krešimir Sinković, Damir Blažeka, Igor Ivković, Iva Ivković, Mateja Vuk, Darja Barić, Tijana Barić, 
Vedran Babć, Dario Babić, Jurica Kos i Aleksandro Sabol; Aktiva žena: Snježana Kramar, Nevenka 
Kramar, Marijana Barić, Marija Jasnić, Gordana Čonka, Emilija Vincek, Marija Hatlak i Nevenka 
Pankasz; te djeca: Leonard Ivković, David Kos, Mateo Borović, Fran Slaviček, Dario Kovačić, Karlo 
Kovačić i Nikola Kramar. Uz njih, pomoć su pružili i Vladimir Blažeka koji je svojim bagerom 
oslobodio radnike sati i sati ručnog kopanja i Antun Marodi s donacijom umjetnog gnojiva.  
 Nakon završenog cijelog posla uređenja, slijedilo je neočekivano pakleno ljeto. Zbog toga su članice 
Aktiva žena i poneki član Kluba mladih cijelo ljeto svakog drugog dana zalijevali novoposađene biljke. 
Nažalost, unatoč zalijevanju neke biljke podlegle su suši. No, velika većina biljaka ipak je preživjela 
pa danas svojom ljepotom ukrašava središe Donjeg Pustakovca. (tekst i snimke: Igor Ivković)

    Kao nagradu za sve naše članice i ostale zainteresirane, u mjesecu lipnju 
organiziran je izlet na Brijune. Posjećeni su usput gradovi Pula i Fažana. Na 
izlet se odazvalo mnogo članica, ali i njihovih prijatelja. Sredinom kolovoza 
Aktiv pomaže Klubu mladih „Pustakovčan“ pečenjem langoša na općinskom 
malonogometnom turniru. Za tradicionalan Voćarski sajam u Donjem Kraljevcu 
članice peku raznovrsne kolače i izlažu na štand općine D. Kraljevec Kao šećer 
na kraju, uz suradnju s PŠ Sveti Juraj u Trnju i mlađom folklornom sekcijom 
Općine D. Kraljevec pod vodstvom Ružice Vuk i ove godine obradovani su 
mališani poklonima za Nikolinje.
 Svim mještanima naše općine članice Aktiva žele miran i blagoslovljen 
Božić te sretnu i uspješnu 2013. godinu!

Lovačko društvo “Fazan” 
Hodošan

 Po četrnaesti puta okupili su se članovi 
Lovačkog društva “Fazan” na Svetoj misi 
povodom proslave dana svoga zaštitnika 
sv. Huberta. Prva Sveta misa u povijesti 
Društva održana je u Svetom Jurju u Trnju na 
Hubertovo 1999. godine, par mjeseci nakon 
dolaska novog župnika Darka Kelemenića. 
 Župnik je u propovijedi govorio o 
preminulim lovcima kojih su se svi sjetili i 
na protekli Dušni dan. Prisjeća se tada i na 
značajne ljude, poglavito poznate vjernike.
Među njima je i sveti Hubert  koji je nosio 
uniformu lovca. A svako zvanje u unoformi 
nosi i svoje odgovornosti. Nosi je i svećenik i 
lovci. 
 - Mnogi ne cijene lovačko zanimanje, a 
oni ustrajno liječe bolesne životinje, hrane ih 
zimi. Njihova je zastava simbol služenja Bogu 
i ljudima pa preko nje, uniforme i ljubavi 
prema životnjama šire svoju ljubav i prema 
ljudima i dragomu Bogu - istakao je župnik 
Darko. Župnik brine o posebnoj vrsti životinja 
- nojevima. Kad je umoran izađe u dvorište 
Župnog dvora i porazgovara s njima. Malo ga 
i fčuknejo, ali svakako zabave i usreće.
 Nakon Svete mise koju je ministrirao 
zvonar Vladimir Čemerika druženje je 
nastavljeno u prostorima Lovačkog doma.
 Zajednička fotografija obilježava 
samo jednu od bogatih godišnjih aktivnosti 
Društva. 
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 U organizaciji Centra dr. Rudolfa Steinera kroz ovu godinu održano je 
niz predavanja, radionica i aktivnosti. Dana 25. veljače, obilježena je 151. 
obljetnica Steinerova rođenja. U velikoj vjećnici Općine Donji Kraljevec 
održana su predavanja na razne teme, a poseban naglasak je bio na biološko-
dinamičkoj poljoprivredi i Demeter standardizaciji. Gost okupljanja bio je 
međunarodno priznati umjetnik, violinist, Miha Pogačnik koji je svojim 
performansom na violini uveličao obljetnicu. U Prelogu je premijerno 
izvedena druga misterijska drama „Ispit duše“ Dramske “Mysteriendramen 
Grupe” iz Beča.
 U nastavku aktivnosti 14. i 15. travnja održan je Poljoprivredni tečaj 
u duhu biološko dinamičkih načela. Kroz edukaciju na predavanju Drage 
Purgaja posjetitelji su dobili teorijski dio tečaja dok je sama radionica 
održana na biološko - dinamičkom vrtu u Donjem Kraljevcu. Tako su po 
prvi put sudionici radionice imali priliku da u Donjem Kraljevcu izrađuju 
pripravke te da ono što su slušali u teorijskom dijelu primjene u praksi. 
Treći put za redom Alex Podolinsky posjetio je Hrvatsku. Nakon predavanja 
održanog u Zagrebu, Centar je ugostio pionira biodinamičke poljoprivrede 
iz Australije koji iza sebe ima više od 60 godina iskustva na tom području. 
Dana 31. svibnja u obilasku biodinamičkih imanja s Alexom Podolinskim 
družili su se poljoprivrednici – biodinamičari s područja Međimurske 
Županije. Cjelodnevni obilazak obuhvaćao je posjet  biodinamičke 
parcele na relaciji Donji Kraljevec – Goričan, imanje u Kotoribi na 
kojem se proizvodi humus, voćnjak u Donjoj Dubravi, biodinamičko 
imanje u Ivanovcu te biodinamičko imanje i voćnjak u Brezju. Obilazak s 
gospodinom Podolinskim bio je od velike važnosti za sudionike jer su tako 
iz prve ruke mogli čuti mnogo korisnih savjeta o uspješnom biodinamičkom 
gospodarenju. 
 Održani su i 7. dani dr. Rudolfa Steinera od 8. – 10. lipnja na kojima 
je sudjelovalo devet nacija. Svečano otvorenje održano je kulturnim 
programom ispred Steinerove rodne kuće. Događanja koja su se zbivala 
tih dana uključuju niz predavanja, izložbu biološko - dinamičkih proizvoda 
i pripravaka, euritmiju s Verom Koppehel (Švicarska). Predavanja su 
obuhvaćala teme „Čovjek i sedmeročlanost“, „7 - kao razvojni princip 
u čovjeku i glazbi“, „Rodni krajolik dr. 
Rudolfa Steinera - Pogled u prošlost, 
sadašnjost i budućnost“, „Uvjeti za razvoj 
duhovne znanosti“, “Životni put dr. 
Rudolfa Steinera u svijetlu antropozofije”. 
Od predavača prisustvovali su Mario 
Čuletić (Hrvatska), Peter Daniell Porsche 
(Austrija), dr. Ágnes Herczeg (Mađarska), 
Wolfgang Schaffer (Austrija) te Christine 
Untersulzner (Italija). Osim predavanja 
svi predavači i sudionici 7. dana dr. 
Rudolfa Steinera, ali i mnogobrojni 
mještani priključili su se akciji sadnje 
stabla zimzelene tise na dvorištu budućeg 
Centra, dar Antropozofskog društva iz 
Mađarske. Uz prekrasnu međimursku 
popevku „Međimurje kak si lepo zeleno“ 
koju nam je za tu prigodu izvela članica 
KUD Općine Dragica Cvetko, sudionici 
susreta iz čak devet zemalja simbolično 
su oko posađenog stabla posuli malo 
zemlje koju su ponijeli sa sobom iz svojih 
domova i iz vrta koji okružuje Goeteanum 
u Švicarskoj. Manifestacija je završila 
zajedničkim druženjem na kojem su se 
predstavili Puhački orkestar općine D. 
Kraljevec i KUD Općine.  
Povodom Miholjdana, 30. rujna, održana 
je druga radionica koju je vodio g. Reiner 
Sax, iskusni biodinamičar, suosnivač 
radne skupine za pripravke u sekciji 
za poljodjelstvo u Goetheanumu i 
potpredsjednik društva “Živa Zemlja”. Miholjdanska radionica nadovezala 
se na prethodnu tako da su kroz obje radionice izrađeni pripravci 
namijenjeni za upotrebu tijekom čitave godine, a kao što mnogi kažu ovo 
je bila radionica za povijest jer su prvi put u D. Kraljevcu izrađivani svi 
pripravci koji su potrebni za biološko dinamičku poljoprivredu i biti će 
dostupni onima koji su zainteresirani za ovakvu poljoprivredu.
 U listopadu Centar je u suradnji s Udrugom Stolisnik iz Zagreba i 
Udrugom Duga iz Čakovca organizirao je dvodnevni izlet u Sloveniju. Oko 

tridesetak članova posjetilo je jedini biološko - dinamički 
voćnjak od 3,5 h na tom području koji nosi i Demeter 
certifikat. 
Sve veći broj zainteresiranih poljoprivrednika gotovo iz cijele 
Hrvatske (nažalost, najmanje s našeg područja) javlja se 
Centru od kojeg traže informacije i odgovore na mnogobrojna 
pitanja, traži radionice i predavanja kako bi stekli potrebno 
znanje i na taj način si olakšali ne baš povoljnu situaciju 
u našem agraru. Centar će u suradnji sa udrugama koje su 

registrirane na području Hrvatske 
uskoro zatražiti članstvo u IBDA 
(Internacionalno biodinamičko 
udruženje) što je svakako korak k članstvu u Demeter Internacional, 
što će pak nam otvoriti vrata u certificiranju imanja koje su već u 
ekološkoj kontroli, ali primjenom biološko dinamičkih načela žele 
i Demeter certifikat.
 Puno truda i energije ulaže se i u radove na objektu Centra 
dr. Rudolfa Steinera. Radovi su još uvijek u tijeku, a u ovoj godini 
dovršena je vanjska fasada i ugrađena vanjska stolarija. Financijska 
sredstva za izvođenje radova na fasadi prikupljena manjim djelom 
od donatora iz Hrvatske, a većim djelom iz inozemstva u iznosu od 
oko 35.000 eura, dok je vanjsku stolariju u iznosu od 125.000 eura 
financirao Peter Daniell Porsche, unuk osnivača Porschea, u svom 
životopisu predstavlja se kao waldorfski učitelj i muzički terapeut 
školovan na u Goetheanumu u Švicarskoj. Investitor je mnogih 
projekata koje potpuno ili djelomično financira (Kulturzentrum 
Sankt Jakob, Paracelsus - waldorfska škola Salzburg, Jakobisaal, 
Doroteha Porsche Sall, Waldorfski vrtić u Salzburgu itd.). Veliki 
trud, ali i financijska sredstva ulaže u ustanove koje se bave 
problemima djece. Njegov angažman oko izgradnje našeg Centra 
od velike je važnosti, ne samo sa financijskog aspekta, već projekte 
koje on podržava respektiraju i mnoge druge zaklade i antropozofska 
društva te s pravom možemo reći da je on i ambasador našeg Centra. 
Iako je njegov kalendar prepun obaveza našao je vremena i došao 
je na 7. dane R. Steinera na kojima je održao prekrasno predavanje. 
Na press konferenciji kojoj su prisustvovali predstavnici sponzora 
ove etape radova i te predstavnici Osnivača Centra  najavio je 
nastavak suradnje, te nam nakon toga simbolično predao ključeve 
Centra u koji je uložio mnogo novca, a da je objekt tom prilikom 
vidio po prvi puta. Nakon toga financirao je ogradu stepeništa i dio 
unutarnje stolarije u iznosu od 40.000 eura. Već je dao i smjernice 

za nastavak nekih radova. Unatoč teškoj gospodarskoj situaciji nadamo se da ćemo u 
sljedećoj godini uspjeti pribaviti sredstva koja su nam potrebna za dovršenje radova pa 
će Centar tada steći uvjete za provođenje svih planiranih aktivnosti na dobrobit onih koje 
interesira Steinerovo djelo, ali i cjelokupne naše zajednice koja si itekako može na jedan 
indirektan način pronaći interes u  radu Centra.
Ovo je prilika da se zahvalimo svima koji su na bilo koji način pomogli u radu Centra dr. 
Rudolfa Steinera. Svim žiteljima općine želimo blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu 
2013. godinu. (Sandra Percač)

Bliži se kraj još jedne kalendarske godine i pravo je vrijeme da se zbroje rezultati 
rada naše udruge tijekom 2012 godine. Ali moramo se ipak osvrnuti na kraj 2011. godine 
gdje smo već u studenome nastavile našu svakogodišnju tradiciju posjetom Domu za starije 
i nemoćne Strahija, gdje su članice udruge uz čaj, kavicu, kolače i dobro raspoloženje 
sudjelovale u njihovim radionicama izrade ukrasa za božićne jelke. 

Radionicama heklanja anđela i božićnih ukrasa okitile smo kapelu Sv. Ivana 
Nepomuka u Hodošanu, te centar našeg mjesta gdje je organiziran i prigodan program za 
naše mališane, doček Djeda Mraza i podjela darova za svu djecu u mjestu. Godinu 2011. 
završile smo posjetom izložbi „Božične priče“ u Čazmi uživajući sa našim mališanima u 
prekrasnoj oazi svjetla i jedinstvenog ugođaja od 1,2 milijuna žaruljica kojima je okićeno 
imanje Salaj. 

Godina 2012. započela je sudjelovanjem na Općinskom fašnjaku u Hodošanu i 
osvajanjem jednu od vrijednih nagrada pod maskom “ŠTIKLA”. U svibnju u suradnji sa 
KUD-om i Puhačkim orkestrom općine D. Kraljevec organizirale smo prigodan kulturno-
umjetnički program na Dan mjesta Hodošana i Hodošenskog proščenja. Svoju dobru 
kondiciju i spretnost pokazale smo na natjecanju udruga iz općine D. Kraljevec u SK 
Gačicama,  osvojivši 2. mjesto. Kao i svaku jesen, tako smo i ovu započele radionicama 
za božićne svetkovine i pripremom prigodnog programa za naše mališane. Članice Udruge 
žena Hodošan svim žiteljima općine Donji Kraljevec žele sretne božićne i novogodišnje 
blagdane!!! (Ines Kranjčec)



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11.8.

 Kao uvod povodom 
proslave 80. obljetnice djelovanja 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Palinovec uz kapelu Presvetog 
Trojstva u Palinovcu održana je 
Sveta misa. Misi su bili nazočni svi 
uzrasti vatrogasaca, ali je najljepši 
dio bila brojna vatrogasna mladež 
koja ove godine postiže velike 
uspjehe na razini županije i Lijepe 
naše. Velečasni Darko Kelemenić 
služio je Misu posvećenu 
pokojnim vatrogascima i tijekom 

propovijedi veličao to nadasve humano zvanje koje se obavlja 
časno u uniformi. I sam je zamijetio brojnu mladež koja 
nastavlja stopama svojih starijih i iskusnih kolega.
 Središnji dio svečane proslave 80 godina rada i humanitarnog 
djelovanja DVD Palinovec održan je 23. lipnja 2012. 
godine. Proslava je započela dočekom gostiju i mimohodom 
vatrogasaca u kojem su bili Puhački orkestar općine Donji 
Kraljevec i Mažoretkinje općine Donji Kraljevec. Uslijedila je 
svečana sjednica na kojoj su bili prisutni mnogi gosti. Između 
ostalih, tu su bili župan Međimurske županije Ivan Perhoč, 
tajnik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Dragutin 
Trupković, načelnik općine Donji Kraljevec Zlatko Horvat te 
predstavnici brojnih udurga i mnogobrojnih vatrogasnih društava. 
Na sjednici je predsjednik Franjo Jančec govorio o uspješnom, 
dugogodišnjem radu društva, a bila je ovo prigoda da se istaknutim 
članovima dodjele priznanja. Zlatne medalje su dobili Tomislav 
Srpak, Vladimir Srpak, Đuro Novak, Mijo Brumen i Kruno Fileš. 
Srebrne medalje primili su Ivan Brisar, Božidar Lovrenčić, 
Damir Brumen, Darko Sabol, Damir Jeđud i Franjo Jančec, 
dok su dobitnici brončanih medalja Tihana Drvoderić, Melita 
Čižmešija, Danijela Cirkvenčić, Goran Bobetić, Bojan Drvoderić i Nikola Kolarić. 
Brončane plamenice primili su Goran Novak i Božo Mihocek. Na kraju svečanosti 
predsjednik se zahvalio svim sponzorima i  ljudima dobre volje koji su na bilo koji način 
pomogli u organiziranju proslave, te svima onima koji pomažu  DVD Palinovec kako bi 
vatrogasci bili što uspješniji u svome radu i spremniji za nove izazove.
 Članovi DVD  Palinovec, vođeni  zacrtanim planom i programom rada,  uspjeli su 
ispuniti sve zadatke u cilju napretka, razvoja i unapređenja dobrovoljnog vatrogastva kao 
dijela zaštite od požara. Zadaće i aktivnosti bile su bazirane na preventivi, stručnoj obuci 
članstva, vježbama za natjecanja, održavanju vatrogasne tehnike, izvođenje pokazne 
vježbe te nizom drugih aktivnosti.  
 Godinu smo započeli bodovanjem koje provodi Vatrogasna zajednica Međimurske 
županije, gdje smo u kategoriji ostalih društva za rad u 2011.godini zauzeli odlično 3. mjesto. 
Dana 25. veljače 2012. godine bila je održana 80. redovna godišnja Skupština DVD 
Palinovec. Na Skupštini su bila podnijeta izvješća Upravnog odbora, zapovjednika, 
blagajnika i Nadzornog odbora.
 U 2012. godine dobili smo dva velika priznanja i to Grb Općine Donji Kraljevec i 
Plaketu MO Palinovec. Članovi DVD-a Palinovec  su i ove godine čuvali Isusov grob u 
župnoj crkvi. Dan Sv. Florijana našeg zaštitnika obilježili smo na dostojanstven način. 
Svi zajedno smo se okupili ispred Vatrogasnog doma, te smo otišli na Svetu misu u 
kapelu Presvetog trojstva, a druženje završili malim domjenku u našim prostorijama. 
Dana 6. lipnja u goste su nam došli učenici i djelatnici Osnovne škole Hodošan s gostima 

Članovi DVD Palinovec nakon proglašenja u Zadru: Franjo Jančec, Tihana 
Srpak, Sandro Habola, Damir Horvat, Stiven Sabol, Luka Oreški, Dominik 
Horvat, Mario Novosel, Josip Branilović, Dario Hlišć, Dado Ignac, Marko 
Bister,Viktor Srpak, Sandro Kerovec, Ivan-Petar Srpak, Josip Sabol, Glorija 
Srpak, Lara Čemerika, Ana Jančec, Dina Baranašić, Sara Sabol, Dajana 
Sabol, Tea Čavlek, Marta Sabol, Paula Mesarek, Dijana Klobučarić, Madlen 
Kovačić i Petra Tomašek.

  P o š t o v a n i 
mještani Svetog Jurja u 

Trnju. Obraćamo se Vam na kraju 2012. g. za koju možemo reći da je bila uspješna. 
Dovršili smo završne radove oko pješačko-biciklističke staze i samog uređenja mjesta i 
glavnih prometnica. Premješteno je i na novom mjestu postavljeno autobusno stajalište, 
postavljena je signalizacija za oprez na cesti u dolasku prema školi. Izvršili su se radovi 
oko popravka i uređenja sanitarnog čvora te vodovoda u Društvenom domu. Vršila se 
košnja zelenih površina kod Spomen parka i dječjeg igrališta te su se održavale zelene 
površine uz cestu.
 Na sastancima Vijeća Mjesnog odbora razgovarali smo o potrebama mještana i 
uređenja mjesta. Pokušali smo zajedno sa Općinskim zamjenikom načelnika, Općinskim 
vijećem i vlasnicima starih gruntišta i parcele u blizini župne crkve riješiti problem 
parkiranja kod crkve i područne škole. Nažalost zbog previsokih cijena koje smo dobili u 
ponudi, MO Sveti Juraj u Trnju i Općina Donji Kraljevec nisu bili u mogućnosti realizirati 
otkup. Bili smo sudionici proslave 80. obljetnice rada DVD-a Sveti Juraj u Trnju, 
obilježavanja Dana antifašističke borbe. Družili smo se na seoskom malonogometnom 
turniru, gdje je konačno jedanput pobjednik turnira bila i ekipa Tihe ulice. Uređen je 
jedan dio župnog groblja, porušeni su stari čempresi, očistilo se i posađeni su novi 

iz Slovenije. Članovi DVD-a 
Palinovec su ukratko upoznali 

goste s našom povijesti, te nakon predavanja pokazali svu opremu, načine 
gašenja pjenom, vodom i prahom što su učenici i sami isprobali. OŠ Hodošan 
također smo pomogli u održavanju uskrsnog susreta „Pisanica“.
Vatrogasni veterani  su i ove godine obavljali svoje aktivnosti i bili su prisutni 
na Skupštini vatrogasnih veterana koja je ove godine bila održana u Peklenici. 
DVD Palinovec sudjelovao je u regulaciji prometa i osiguranja na voćarskom 
sajmu u Donjem Kraljevcu. Dobri rezultati sa raznih natjecanja i ove godine  
nisu izostali. Bili su vrhunski. Bili smo domaćini prednatjecanja ZO 
Donji Kraljevec - Goričan za djecu i mladež. U subotu 26. svibnja 
održano je Županijsko vatrogasno natjecanje mladeži i djece. Nastupale su 
143 ekipe i to u kategorji mlađež muški 38 ekipa, u kategoriji mladež žene 24 
ekipe, u kategoriji djeca muški 50 ekipa i u kategoriji djeca žene 29 ekipa.
Mladim vatrogascima Palinovca pripalo je najviše odličja. DVD Palinovec 
je nastupao sa čak 6 ekipa, 4 su bile na postolju. U kategoriji mladež muški 
i djeca žene  osvojeno je 1. mjesto, u kategoriji mladež žene i djeca muški 
osvojena  su 3. mjesta , a preostale ekipe  mladež muški 2 i djeca žene 2 
osvojile su 19. odnosno 9. mjesto. Na portalu Vatrogasci međimurja bilo je 
istaknuto:“ Koja li je to snaga ovog društva i zajedništva? Palinovec je društvo 
koje ispisuje neku novu povijest Medimurskog vatrogastva. Kontinuirani 
rad sa mladima svake godine daje vrhunske rezultate, što svakako iziskuje 
puno stručnog usavršavanja i odricanja, a svemu tome najviše bi trebali 
zahvaliti mentorima na čelu sa predsjednikom društva Franjom Jančecom i 
zapovjednikom Tomislavom Srpakom.“ 
 Na osnovu rezultata naše ekipe mladež muški i mladež žene plasirale su 
se na X. državno vatrogasno natjecanje za mladež koje je održano 22. rujna 
u Zadru. U kategoriji mladež muški nastupilo je 68 ekipa, dok je u kategoriji 
mladež žene nastupilo 64 ekipa. Ekipe DVD Palinovec su u obje kategorije 
zauzele odlično 5. mjesto  i time osvojile zlatne medalje, ali ostaje tamna 
mrlja na organizatoru što sve ekipe nisu imale jednake uvjete na natjecanju 
jer smo bili sposobni za još bolja mjesta.  Ovo je bilo sigurno  jedno od 
najuspješnijih državnih vatrogasnih natjecanja za nas jer smo po prvi puta 
bili na istom natjecanju sa dvije ekipe. Dugogodišnje odricanje i vježbanje 
ekipa svakako zaslužuje posebnu uspomenu, te nam daje još više poticaja za 
vježbanjem i zalaganjem.

 U seniorskoj konkurenciji natjecali smo se na općinskom natjecanju koje 
je održano u Hodošanu,  gdje smo osvojili dva prva i jedno drugo mjesto, te 
s tim rezultatima plasirali na županijsko natjecanje koje je bilo održano 7. 
srpnja godine u Podbrestu. Tijekom godine imali smo nekoliko intervencija 
u gašenju suhe trave i rasinja te jednu veliku na gašenju otvorenog prostora  
između naselja Palinovec i Donji Hraščan. U kratkom roku bili na intervenciji 
sa 30 članova, oba navalna vozila, a dva naša člana su pomagala sa svojim 
traktorima i cisternama te tako spasili imovinu i spriječili daljnje širenje 
vatre. Kada pogledamo i zbrojimo rezultate  kroz godinu, moramo biti sretni 
i zadovoljni ostvarenim.
 Svim članovima DVD-a Palinovec, mještanima Palinovca kao i svim 
žiteljima općine Donji Kraljevec, želim blagoslovljen Božić te svako dobro, 
puno zdravlja i zadovoljstva u 2013. godini uz vatrogasni pozdrav „Vatru 
gasi, brata spasi“. (predsjednik DVD-a Palinovec Franjo Jančec)

čempresi.
„ Radili smo onak kak smo znali i mogli“. VMO Sveti Juraj u Trnju u 
općinskom razdjelu proračuna nažalost ima iz godine u godinu na raspolaganju 
samo oko 50.000 kuna. Veći dio novca rasporedi se udrugama DVD-u, NK 
Trnje, ŠRD Jezerišće, a ostalo potroši na investicijsko održavanje. U slijedećoj 
godini riješit ćemo uz tekuća investicijska održavanja, održavanje poljskih 
putova, popravak i uređenje dječjeg igrališta, asfaltirati prilaz kod vatrogasnog 
spremišta i nogometnog kluba. Proširit će se i asfaltirati cesta prema Čehovcu, 
gdje će se povećati sigurnost prometa prema Donjem Kraljevcu i Prelogu. 
Nastavit će se uređenje groblja - sadnjom čempresa, izgradnjom žičane 
ograde, a u planu je rušenje stare grobne kuće i izgradnja nove ograde i novog 
prilaza na groblje uz cestu. Svaka sugestija, ideja, prijedlog pa i kritika dobro 
će nam doći. Svakako radit ćemo i nadalje na poboljšanju i uređenju samog 
mjesta i za dobrobit svih mještana.
 Svim mještanima Svetog Jurja u Trnju u ime Vijeća MO želim sve najbolje 
za božićne i novogodišnje blagdane, te sretnu i uspješnu 2013. godinu. (VMO 
Sveti Juraj u Trnju, Božidar Fajić, član i vijećnik Općine Donji Kraljevec.)



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11. 9.

Puhački orkestar općine Donji Kraljevec  i dalje okuplja pedesetak 
mladih glazbenika od čega dio stječe glazbeno obrazovanje u 
Područnom odjelu Umjetničke škole Miroslava Magdalenića u 
Donjem Kraljevcu, a neki su sa svojim obrazovanjem već završili. 
Obrazovanje članova uvelike pomaže u radu voditelju prof. Ivanu 
Belovariju. Naš profesor drži visoki standard i puno očekuje od 
svakog svog svirača, što u konačnici rezultira odličnim nastupima 
a i zadovoljstvom samih članova. Orkestar djeluje od 1995. godine 
i kroz njega je prošlo već nekoliko generacija. Trenutno u orkestru 
sviraju djeca od deset godina do mladih ljudi u tridesetima, a i 
nekoliko starijih. 
U minuloj godini odradili smo nastupe za potrebe Općine Donji 
Kraljevec i po suncu i po kiši. Godinu započinjemo praćenjem 
mimohoda za Općinski fašnjak u Hodošanu, gdje se u duhu 
događaja i sami maskiramo. Tradicionalno već sedamnaest godina 
sviramo u Palinovcu za njihov Dan mjesta, a unatrag dvije godine 
sudjelujemo i u samom programu. Svečano polaganje vijenaca 
za Dan Antifašističke borbe na Župnom groblju u Svetom Jurju 
u Trnju, te kod spomenika u Hodošanu jedne su od naših redovnih 
aktivosti. Sudjelovali smo i kod  svečanosti obilježavanja velikih 
godišnjica rada udruga s područja naše Općine. Na Međunarodnom 
voćarskom sajmu svirači su premijerno pokazali i dio ljetne 
uniforme - nove košulje sa logom puhačkog orkestra.  U suradnji 
sa KUD-om općine D. Kraljevec i Udrugom žena Hodošan na 
Hodošenskom proščenju sudjelovali smo u programu za Dan 
mjesta. Na poziv PU Međimurske  i sekcije IPA Međimurje 
sudjelovali smo na „Vincekovom pohodu“ prilikom obilježavanja 
desete godišnjice rada IPA Međimurje. Svoj doprinos dali smo 
humanitarnom koncertu u Čukovcu na poziv udruga iz mjesta 
Čukovec.
 Važan događaj za orkestar svakako je izvrstan nastup na Smotri 
Puhačkih orkestara i Limenih glazbi održanoj u Goričanu. Kruna 

našeg rada svakako je održavanje velikog božićno – novogodišnjeg koncerta kojim završavamo 
kalendarsku godinu.  Krajem 2011. na tom koncetu gostovali su članovi Crkvenog zbora Župe 
Sveti Juraj u Trnju i koncertu udahnuli svježinu i novu dimenziju. U ljetnom periodu bavili smo se 
i preseljenjem u novouređene prostorije koje nam je osigurao MO D. Kraljevec, a kod opremanja 
pomogao je MO Palinovec koji je na dar kupio dva ormara za potrebe čuvanja naše opreme. 
Zahvaljujem svima koji su nam uz Općinu D.Kraljevec  na bilo koji naćin pomogli u radu, a svim 
žiteljima općine želim bolju i dostojanstveniju  2013. godinu. Čestit Božić ! (Za Puhački orkestar 
Općine Donji Kraljevec, predsjednik Josip Recek)

Do posljednje ekipe
Pomladak Crvenoga križa OŠ Hoodošan uvijek je 
vesela družina koja ima svoj „motor“ što sve pokreće 
ili zaustavlja. Ove godine to je bila Ana Zrna koja 
je izvrsno upravljala ekipom. Ana i članice ekipe 
Ivana Vuk, Martina Halić, Patricija Furdi, Sara 
Sabol, Nikolina Zrna i mentorica Monika Kanižaj 
dobile su priliku i uz svoj veliki trud, sate vježbe i 
učenja, pokazale i svoje glumačke sposobnosti. 
Škola i djelatnici Gradskog društva Crvenoga križa 
Čakovec pomogli su im u dobrom doziranju sadržaja 
i vježbi. Izdržale su i postale sjajne solistice u odličnoj 
zajedničkoj živoj izvedbi. Otvoreno su vjerovale 
u uspjeh, promovirale svoj rad po školi i širokoj 
okolici. Sve je počelo na županijskom natjecanju u 
Hodošanu gdje su pobjedu odnijele ekipe pomlatka 
OŠ Hodošan i mladeži Gimnazije Čakovec. 
Nastavilo se međunarodnim iskustvom pomlatka na 
IV. regionalnom natjecanju ekipa prve pomoći u 
Gornjoj Radgoni. U konkurenciji ekipa s područja 
Ljutomera, Gornje Radgone i Lendave, pomladak 
OŠ Hodošan osvojio je drugo mjesto u praktičnom 
dijelu natjecanja, odmah iza ekipe  prijateljske škole 
Veržej predvođene Majom Majer. 
 To je bio uvod u 4. međužupanijsko natjecanje 
mladeži Crvenoga križa Krapinsko-zagorske, 
Međimurske i Varaždinske županije koje je održano 
u OŠ Ante Starčevića  Lepoglava. Uz veliku podršku 
ravnatelja OŠ Hodošan Ivana Barića, djelatnika i 
volontera Gradskog društva Crvenoga križa Čakovec 
ekipa je sudjelovala na natjecanju i nakon što je 
postala sigurna nositeljica zlatnog odličja njene 
članice pokazale su neskrivenu radost kakvu nije 
pokazao nitko. Slijedi 16. državno natjecanje mladih 
Crvenoga križa u Rijeci, jedno od najmasovnijih i 
tehnički najzahtjevnijih natjecanja učenika osnovnih 
i srednjih škola Hrvatske. Prema podacima HCK od 
ukupno 801 ekipe, odnosno 4.806 učenika, koliko ih je 
sudjelovalo na školskim i županijskim natjecanjima, 
na Državnom natjecanju sudjelovalo je 20 ekipa iz 

Vanjski prostori oko tri škole redovno se kose, čiste 
i dopunjavaju zelenilom. Posebne veće zahvate u 
okolišu matične zgrade i dvorane Škola ne može 
provesti zbog neshvatljive odluke MO Hodošan da 
okoliš ostane vlasništvo Općine. 
Radovi veće vrijednosti izvedeni su u iznosu 
od 364.995 kuna: zavjese u zbornicama, rasvjeta 
u kuhinji matične škole, zaštitne mreže na 
kuhinjama, izvedeni razni elektroinstalaterski 
radovi u svim školama, a najveća investicija bila 
je  zamjena pokrova na dvorani (zaobljeni lim), 
limarije i gromobrana, izolacije i ploča stropa te 

zamjena kotla za toplu vodu i stručni nadzor u iznosu 
od 345.913 kuna. Ovdje je vrijedno napomenuti da su se 
tijekom proljetnih praznika u ime reklamacije besplatno 
zamijenile sve valovite ploče nad glavnim objektom, 
upravom i svlačionicama. 
Nabavljena su sredstva i pomagala u iznosu od 75.536 
kuna: električni klavir – Galileo iz sredstava „Pisanice“, 
oprema za kuhinju i čistačice i kuharice, geometrijski 
pribor, više wireless antena (time su spojeni svi razredi 
na školsku mrežu), dio namještaja za upravu, 2 notebook 
računala s pratećom opremom za informatičku učionicu, 
3 notebook računala s 3 TV aparata s pratećom opremom 
i nosačima, a nakon zapošljavanja računovotkinje još 
jedan računalni komplet u tajništvu, kompleti pomagala 
za TZK, mnogo sitnih i skupih sredstava za očuvanje 
sigurnosti učenika i djelatnika. Donacije su ostvarene 
u iznosu od 14.360 kuna  - sredstva su donirali roditelji 
na pisanici i Gradsko društvo Crvenoga križa Čakovec 
za dobro provedene humanitarne akcije. Općina je 
Školi sufinancirala 10 od 30 tisuća kuna predviđenih u 
proračunu što nije pokrilo niti troškove boravka klubova 
u sportskoj dvorani. Nažalost – mnogima je svejedno 
što se učenicima na ovaj način sebično i dalje smanjuju 
sredstva za bolje uvjete boravka u školama. 

Nakon višegodišnje prepune vjeroučiteljske norme 
vjeroučiteljica Valerija Štampar preuzela je po prvi 
puta zaduženje za grupe vjeroučenika pod nazivom 
„Mladi čitači“ (5. i 6. razred) i „Vjeronaučna 
olimpijada“ (7. i 8. razred). S učenicama Ines Oreški 
Anom Jančec, Sarom Sabol i Martinom Halić na 
županijskom natjecanju u II. OŠ Čakovec osvaja prvo 
mjesto.  
U Varaždinu je 21. veljače 2012. održano natjecanje 
međužupanijske (biskupijske) razine „Vjeronaučna 
olimpijada 2012.“ - za natjecateljske ekipe iz osnovnih 
i srednjih škola s područja Varaždinske biskupije.
Svim natjecateljima prigodne riječi uputili su 
varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak i predstojnik 
biskupijskog Katehetskog ureda vlč. Damjan Koren. 
Na temelju postignutih rezultata na županijskoj 
razini natjecanja, prema ključu bodovnog praga (234 
osvojena boda), na natjecanju su sudjelovale ekipe 
iz Trnovca, Radovana, Novog Marofa, Klenovnika, 
Svetog Ilije, Jalžabeta, Cestice, V. OŠ Varaždin i VI. 
OŠ Varaždin iz Varaždinske županije, OŠ Hodošan 
iz Međimurske županije te OŠ Kloštar Podravski 
- PŠ Podravske Sesvete iz Koprivničko-križevačke 
županije. Skromna, ali nadasve spremna ekipa OŠ 
Hodošan osvojila je 3. mjesto.

društava Crvenog križa 
među kojima i ekipa OŠ 
Hodošan kao predstavnica 
HCK Gradskog društva 
Čakovec. U završnici 
priprema za oba natjecanja, 
kao i za natjecanje u Gornjoj 
Radgoni (Republika 
Slovenija) ekipi je pomoć 
pružila doktorica Gabriele 
Turk i šminkeri realnih 
ozljeda volonteri GDCK 
Čakovec Boris Barić i 
Vanja Barić.  Osvojeno 
je četvrto mjesto, ali ova 
ekipa je sve ostale daleko 
nadmašila u praktičnom 
dijelu, manje uspješno u 
teorijskom dijelu, ali – kad 
nekome trebamo pružiti 
neophodnu prvu pomoć, 
što ćemo u ruke uzeti: 
knjigu ili zavoje?

Ekipna natjecanja uvijek su najteža. Različite 
sposobnosti, zanimanja, tjelesna kondicija i mnogo 
drugih obilježja krasi svakog člana ekipe, zatim, tu su 
treneri, mentori i potpuno različiti materijalni uvjeti za 
pripreme. Osim toga ekipe prolaze kroz složenu mrežu 
natjecanja, često zaista neshvatljivu.  A činjenice i 
rezultati potvrđuju da je sustav i kvaliteta natjecanja 
u Međimurju vrhunska. Konkretno - pomladak 
Crvenoga križa prvo je pobijedio u konkurenciji 14 
osnovnih škola Međimurja, a vjeroučenice pobjeđuju 
15 ekipa. Da je GDCK Čakovec među najboljima 
u Hrvatskoj govori podatak da od uvođenja novog 
sustava natjecanja i u neravnopravnoj borbi na 
međužupanijskim natjecanjima po jedna međimurska 
ekipa pomlatka (protiv najmanje 9 ekipa Varaždinske 
i Krapinsko-zagorske županije) u 4 natjecanja izborila 
3 prva i jedno 3 mjesto! Isto tako na natjecanju 
vjeroučenika na razini Varaždinske biskupije među 
11 ekipa opet ćete naći samo jednu iz Međimurja, 
a osvaja 3. mjesto! U ovom Glasniku pišemo o 
izvanrednim uspjesima mažoretkinja i mladih 
vatrogasaca, čije ekipe također „drmaju“ Hrvatskom 
i Europom. Svakako zaslužuju VELIKE VELIKE 

čestitke i nagrade.

Išče nekaj:
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 Tijekom 2012. godine članovi našega Društva posvetili su se preventivi, zaštiti 
od požara tijekom žetvenih aktivnosti, takmičenjima, međunarodnoj suradnji, 
suradnji s OŠ Hodošan, dječjim vrtićem, Mjesnim odborom Hodošan, Općinom 
Donji Kraljevec, svim mjesnim udrugama, VZO Donji Kraljevec - Goričan, VZ 
Međimurske županije, te nabavkom vatrogasne opreme kao i školovanju kadrova. 
Aktivnosti u preventivi odnosile su se ponajprije na pregled hidrantske mreže i 
hidrantskih ormarića, dok se kod žetvenih aktivnosti preventiva odnosila na pregled 
kombajna, kojom prilikom je prijeđeno ukupno 136 km i utrošeno 85 sati vremena. 
Međutim, unatoč svim poduzetim preventivnim mjerama, imali smo 9 intervencija 
gašenja požara i to uglavnom na otvorenom prostoru. Stoga ponovo ovim putem 
umoljavamo mještane da ne pale korov na 
otvorenome te da ga ne ostave bez nadzora jer 
je za ovaj prekršaj predviđena novčana kazna.
DVD Hodošan već nekoliko godina unatrag 
radi na osiguranju raznih lokalnih priredbi i 
manifestacija  kao što su: Općinski fašnjak u 
Hodošanu, Voćarski sajam u Donjem Kraljevcu, 
Uskrsni susreti u OŠ Hodošan, čuvanje 
Božjega groba  u Župnoj crkvi na blagdan 
Velikog petka te osiguranje speedway utrka na 
stadionu „Millenium“ u Donjem Kraljevcu. U 
svibnju, mjesecu zaštite od požara, proslavili 
smo Dan sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca 
svečanom svetom misom u crkvi u Hodošanu, 
kojoj su prisustvovali naši uzvanici  iz susjedne 
Republike Mađarske. Također u sklopu 
aktivnosti u mjesecu zaštite od požara, posjetili 
smo OŠ Hodošan i vrtić s navalnim vozilom 
te pokazali djeci opremu vozila i upoznali ih 
sa načinom korištenja  iste. Upoznali smo ih 

Natjecatelji DVD-a Hodošan u Murakerszturu (po brojevima): Jelena 
Branilović, Dorotea Srpak, Dominik Grozdek, Juraj Srpak, Dominik Kovačić, 

načinom gašenja  vodom i pjenom te korištenjem izolacionog aparata 
za zaštitu dišnih puteva. Tom prilikom djeci je bilo omogućeno da i 
sami isprobaju opremu za gašenje. Usprkos financijskim teškoćama 

uspjeli smo nabaviti zaštitna i radna odijela, zahvaljujući dobrim dijelom našim 
donatorima i sponzorima.
U mjesecu svibnju sudjelovali smo i na međunarodnom kuharskom natjecanju 
odnosno druženju u mađarskom mjestu Alsöpahoku a 30. lispnja 2012. na druženju 
s ekipom koju su sačinjavali članovi NK Hodošan u vidu malonogometnog 
turnira koji se održavao također u susjednoj  Republici Mađarskoj, u mjestu 
Bázakerettye.
 Što se tiče međunarodne suradnje, spomenuli bismo još gostovanje DVD 
Hodošan na obilježavanju Dana sv. Florijana u mađarskom Letenyu, i posebno 
sudjelovanje  naše Desetine mladež-muški na natjecanju u organizaciji županije 
Zala u Murakreszturu u Republici Mađarskoj, 16. lipnja 2012.
Bili smo domaćin seniorskog natjecanja  VZO Donji Kraljevec - Goričan održanom 
na stadionu NK “Hodošan“ gdje je sudjelovalo ukupno 17 ekipa od kojih su naše 
društvo predstavljale 2 ekipe: A i B desetina. Svojim prisustvom uveličali smo 
obljetnice postojanja i djelovanja DVD-a Palinovec i DVD-a Sveti Juraj u Trnju i 
DVD-a Mursko Središće.
 U svrhu sustavnog usavršavanja, članovi DVD Hodošan izveli su vježbu pod 
nazivom „Dom 2012. Hodošan“, uz sudjelovanje DVD Donji Kraljevec i DVD 
Goričan te uz nazočnost djelatnika ustanove za skrb i njegu „Strahija“ Hodošan, 
cilj koje je bilo gašenje požara i spašavanje ljudi iz objekta. Ovom prilikom 
zahvaljujemo vlasniku doma Đuri Strahiji, djelatnicima Doma te članovima 
prijateljskoh DVD-a što su omogućili izvedbu ove vježbe. Moramo istaknuti i našu 
ekipu vatrogasne mladeži, koja sudjeluje na brojnim vatrogasnim takmičenjima 
i osvaja zapažene rezultate: desetina mladeži – muški sudjelovali su 19. svibnja 
2012. na prednatjecanju  u Palinovcu, a potom 26. svibnja 2012. na Županijskom 
natjecanju u Čakovcu. Kao i prethodnih godina, desetina mladeži  sudjelovala je 
na sedmodnevnom  vatrogasnom kampu u mađarskom mjestu Kistolmaczu, gdje 
su uz njih i domaćine bila i djeca iz također susjedne Slovenije. Svrha kampa je, 
uz druženje i zabavu, izvođenje vježbi i usavršavanje, te upoznavanje vatrogasne 
opreme, a naša se desetina ujedno pripremala za predstojeće državno natjecanje.U 
sklopu priprema za ovo natjecanje ekipa je sudjelovala na Kupu Grada Čakovca 1. 
rujna 2012. gdje je izborila brončano odličje.
 S osvojenim 6. mjestom na Županijskom natjecanju, Druga desetina mladeži 

– muški plasirala se po vremenu izvedene vježbe 
na  Državno  natjecanje koje je održano 22. rujna 
2012. u Zadru, na kojem je izborila 48. mjesto 
od 68 ekipa u kategoriji mladež-muški, odnosno 
brončano odličje. Sam plasman veliki je uspjeh 
za DVD Hodošan, budući da smo nakon dugo 
godina dospjeli na državno natjecanje. Ovom 
prilikom čestitamo našoj mladeži na uloženom 
trudu i postignutim rezultatima!
Osobito zahvaljujemo svim donatorima i 
sponzorima koji su nam pomogli svojim 
prilozima i donacijama u  realizaciji sudjelovanja 
na državnom natjecanju u Zadru i boravka 
vatrogasne mladeži u kampu u Mađarskoj. 
Zahvaljujemo i svim mještanima Hodošana koji 
nas podupiru i potpomažu uplatama članarine.
I na kraju, svim mještanima, donatorima, kao i 
svim ljudima dobre volje, DVD Hodošan želi 
čestit i blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu 

novu 2013. godinu,  uz vatrogasni pozdrav: 
„VATRU GASI, BRATA SPASI!“

Stoje s lijeva na desno: predsjednik Andrija Ilijaš, Matija Vlahek, 
Dominik Žganec, Dominik Kovačić, Matija Gosarić, Jelena 
Branilović, Leonarda Ivković, dopredsjednik Željko Vlahek, 

zapovjednik Josip Kuhanec i mentor Antun Vlahek; čuče: Dario 
Horvat, Melani Naranđa, Paula Purić i Dominik Grozdek

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Juraj u Trnju osnovano je 2. listopada 1932. Tog dana održana je 
osnivačka skupština na kojoj je prisustvovalo 20-ak žitelja Svetog Jurja u Trnju. Od te godine do danas prošlo 
je 80 godina pa tako glavna događanja koja se odnose na DVD Sveti Juraj u Trnju vezana su uz proslavu 

80 godina osnutka DVD-a Sveti Juraj u Trnju. Svečani dio te proslave održan je 9. lipnja 2012. u Domu kulture 
u Svetom Jurju u Trnju. Na proslavi su sudjelovala mnoga Dobrovoljna vatrogasna društva, mnogi gosti i žitelji 
Svetog Jurja u Trnju. Glavni pokrovitelj proslave bila je Općina Donji Kraljevec, a glavni sponzori iste bile su tvrtke 
Ferokotao d.o.o. Donji Kraljevec i Elektroinstalateri d.o.o. Čakovec. Još jedanput im se ovim putem zahvaljujemo, 
a zahvaljujemo se i svim onima koji su kupnjom spomen-trake i spomen-čavlića pomogli društvu. 
 DVD Sveti Juraj u Trnju zadnjih godina mnogo ulaže u školovanju vatrogasaca. Na svečanoj proslavi dodjeljena 
diploma o stjecanju zvanja vatrogasnog dočasnika Tomislavu Čavlek. Diplome o stjecanju zvanja vatrogasnog 
dočasnika I. klase dobili su: Zdravko Halić, DarioVadlja, Marko Ajhler, Miroslav Fajić i Siniša Čavlek. Na svečanoj 
sjednici dodjeljena je spomenica i diploma za 10-godišnji uspješni rad u vatrogasnoj organizaciji Dariu Vadlji; za 20-
godišnji rad Tomislavu Jurčecu, Goranu Čavleku, Radovanu Čavleku i Danijelu Sakaču; za 30. godišnji uspješni rad 
u vatrogasnoj organizaciji diplome i spomenice dobili su Zlatko Halić i Josip Perković, dobitnici brončane medalje 
su Zlatko Zrna i Dragutin Vuk, srebrne medalje Mato Vagaj i Vladimir Baranašić, srebrne vatrogasne plamenice 

Zdravko Halić, a zlatne vatrogasne plamenice Dragutin 
Molnar, dugogodišnji zapovjednik DVD-a Sveti Juraj u 
Trnju. 
 Društvo svake godine mnogo financijskih sredstava 
ulaže u nabavku nove opreme pa smo tako ove godine 
kupili 4 kompleta zaštitnih odijela, nove usisne cijevi te 
nove „B“ i „C“ cijevi. Svake godine društvo sudjeluje 
na vatrogasnom natjecanju na razini općine - ove smo 
godine na istom sudjelovali s muškom A i muškom B 
ekipom. Muška A ekipa osvojila je 6. mjesto dok je 
muška B ekipa osvojila vrlo dobro 2. mjesto i plasman 
na županijsko natjecanje u Podbrestu koje se održao 7. 
srpnja. Na županijskom natjecanju u Podbrestu muška B 
ekipa DVD-a Sveti Juraj u Trnju osvojila je 10. mjesto. 
To je najveći uspjeh koji je do sad muška B ekipa 
osvojila. Svake godine društvo ima mnogo aktivnosti od 
kojih bi izdvojili čuvanje Božjeg groba u župnoj crkvi 
Sveti Juraj u Trnju na Veliku subotu i tradicionalno 
okupljanje povodom 1. maja ispred spremišta DVD-
a gdje se kuha tradicionalni prvomajski grah. Društvo 
smatra svoj rad uspješnim, a velike pohvale dobili smo 
na proslavi 80 godina društva od samog predsjednika 
VZMŽ gospodina Zlatka Orsaga koji je napomenuo da 
je jako zadovoljan radom ovoga Društva te da možemo 
biti primjer ostalima kako tako mala sredina može imati 
uspješno i vrlo aktivno Društvo.



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11. 11.

 Kao i zadnjih 10 godina i ove ćemo godine iskoristiti priliku da preko našeg Glasnika uputimo najsrdačnije pozdrave svim žiteljima naše općine a posebno svim 
članovima naše podružnice. Godina 2012. nam je brzo prošla. Ovaj naš Glasnik će nam poslužiti da se prisjetimo svega lijepoga i manje lijepoga, što ćemo rado 
zadržati u sjećanju kao i onoga što bi najradije zaboravili. Prisjetimo se i naših prijatelja i poznanika od kojih smo se na žalost morali rastati. Svi zajedno na kraju ove 
godine zahvalimo dragome Bogu za sve što smo od Njega primili.
 Naša je Podružnica ove godine primila 65 nova člana i možemo se pohvaliti da smo sa 610 članova i dalje najbrojnija udruga u općini. To potvrđuje da su ljudi 
prepoznali rad naše podružnice i da smo mi jedini koji nešto čine da bi život naših članova bio bar malo ugodniji. Opća kriza nam ta naša nastojanja otežava. Primjećuje 
se da nam se za izlete i druženja javlja sve manje ljudi, što ne znači da ih ne zanima, nego jednostavno nemaju niti to malo novaca. To najbolje potvrđuje činjenica da 
smo za izlet u Mađarsku imali dva puna autobusa, jer je za naše članove prijevoz bio besplatan, što možemo zahvaliti našem Toniju, gospodinu Antunu Marodiju, koji 
nam je i ove godine platio prijevoz.
 Udruga umirovljenika Međimurske županije organizirala je sportski susret umirovljenika naše županije, gdje je naša Podružnica sudjelovala u kuglanju i pikadu. 
Naše su žene u pikadu bile treće, što je lijepi uspjeh ako se uzme u obzir da je bilo 28 ekipa. U Gornjoj Dubravi okupilo više od 100 bračnih parova koji su slavili 50 
i 60 godina braka. Toj zajedničkoj proslavi nazočila su i četiri bračna para iz naše Podružnice, dok su ostale slavljenike koji zbog zdravlja nisu mogli doći Dubravu, 
naši aktivisti posjetili kod kuće.
 Pozivamo umirovljenike naše općine koji se još nisu učlanili u našu podružnicu da to poslije Nove godine učine. Jednako tako pozivamo sve umirovljenike mlađe 
od 65 godina da se učlane u Kasu uzajamne solidarne pomoći za pogrebninu, gdje je članarina za NIŽU grupu 70 kuna i za VIŠU grupu 120 kuna na godinu.
Na kraju želimo zahvaliti našoj Općini i mjesnim odborima koji su pratili rad naše podružnice i pružali nam pomoć. Nadamo se da ta podrška i u buduće neće izostati. 
Svim žiteljima naše općine i svim ljudima dobre volje želimo sretan Božić i sretnu i uspješnu 2013. godinu.

 Aktivnosti  DVD-a Donji Kraljevec su 2012. godine ponajviše 
bile usmjerene k poboljšanju radnih uvjeta u društvu, edukaciji 
članova i radu sa mlađim naraštajima. Vatrogastvo nije samo 
gašenje požara, već i sprečavanja nastanka požara. Zbog toga je 
potrebno educirati stanovništvo o samim opasnostima nastanka 
požara. U tu svrhu je bilo potrebno pregledati hidrantske mreže u 
naselju i obaviti preglede kombajna u predžetvenoj sezoni. Vlasnici 
kombajna su bili ukratko upoznati sa protupožarnom preventivom, 
odnosno sa ponašanjem u slučaju požara te im je tom prilikom 
uručen propagandni letak.
2012. godine je DVD Donji Kraljevec  sudjelovao na natjecanju 
za djecu i mladež VZP D. Kraljevec-Goričan. Na tom takmičenju 
sudjelovali smo s 5 ekipa. Također smo sa navedenim ekipama  
sudjelovali i na Županijskom takmičenju za djecu i mladež. Na tom 
natjecanju je ekipa DŽ osvojila 2 mjesto !
  Na natjecanju za seniore VZP D. Kraljevec - Goričan nastupali 
smo sa tri ekipe iz sljedećih kategorija MA (2 ekipe), te jedna 
ekipa u kategoriji  MB. Ekipe su izborile nastup i  na Županijskom 
takmičenju za seniore. Osim tih takmičenja sudjelovali smo i  na:
- natjecanju s navalnim vozilima u Donjoj Dubravi i to sa dvije 
ekipe te osvojili 1. i 9 mjesto
- natjecanju sa sprežnim špricama u Sv. Mariji s tri ekipe te osvojili 

1. i 2 . i 5 mjesto čime smo ponovili uspjeh iz 2011.godine.
- natjecanju sa sprežnim špricama u Gornjem Kuršancu sa jednom ekipom i osvojili 
1 mjesto.
 Što se tiče samih intervencija, tijekom 2012 godine  imali smo 9 požarnih i 3  
tehničke intervencije. Osim toga održali smo i 4 dežurstva i to: dežurstvo i regulaciju 
prometa prilikom Međunarodne smotre folklora, dežurstvo i regulaciju prometa 
tijekom trajanja Voćarskog sajma te dežurstvo kod paljenja vuzmenki.
U sklopu edukacije pripadnika DVD-a Donji Kraljevec bilo je izvršeno nekoliko 
taktičko pokaznih vježbi, na koje se odazvao veliki broj članova DVD-a, zatim je 
izvršeno doškolovanje pojedinih članova i osposobljavanje četiri člana za tehničke 
intervencije. Osim toga DVD-u donji Kraljevec ove je godine pristupilo 10 novih 
članova. A educirali su se i oni najmlađi – posjećen je dječji vrtić i OŠ Donji Kraljevec. 
Svake godine DVD Donji Kraljevec obilježava i dan sv. Florijana odlaskom na Svetu 
misu.
 Osim redovitih sudjelovanja na godišnjim skupštinama  DVD Donji Kraljevec 
je sudjelovao i na proslavama 80 . obljetnice postojanja DVD-a Palinovec i DVD-a 
Sveti Juraj u Trnju. U svrhu produljenja i poboljšanja suradnje sa bratskim društvom 
iz Sesvetskog Kraljevca dana 24. studenog 2012. dogovoreno je zajedničko druženje u 

Donjem Kraljevcu. Susret se sastojao od zajedničkih pokaznih vježbi te sportskog 
susreta. Nakon sportskog susreta uslijedilo je druženje. Treba napomenuti da je 
iznimno puno truda uloženo u sam rad društva. Svakodnevno se susrećemo sa 
svakojakim poteškoćama pogotovo financijske naravi, ali uvijek na neki način 
uspijevamo doći do potrebnih sredstava za nabavku prijeko potrebne opreme koja 
je nužna za rad društva. Prije nekoliko godina započeli smo izgradnju novih garaža. 
Kako sve nije bilo izgrađeno odjednom i ove godine smo imali nekoliko zahvata na 
adaptaciji spremišta i garaža. 
 Ovim putem bih se htjeli zahvaliti Općini D. Kraljevec, MO D. Kraljevec te 
svim žiteljima naše Općine koji su na bilo kakav način pomogli i olakšali društvu 
ostvarivanje  zacrtanih ciljeva.



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11.12.

 Dragovoljci i veterani Domovinskog rata općine D. Kraljevec nakon danog 
povjerenja za drugi mandat predsjedniku Stanku Balentu i tajniku Kreši Lepenu 
na sjednici SO 26. studenog 2008. uputili su zahtjev MO Hodošan za dodjelu 
zemljišta gdje bi započeli graditi svrsishodan objekt za druženje branitelja i 
njihovih familija. 11. travnja 2010. okupili smo se na dodijeljenom zemljištu i sami 
počeli planirati zemlju i šoder. Radili smo oslanjajući se na vlastite snage,svjesni 
činjenici da je recesija i da je donacijama došao kraj. Danas je objekt pod krovom 

Za novu predsjednicu izabrana je Ljubica Srpak, za 
dopredsjednicu Sanja Jančec, tajnicu Ruža Špirk, blagajnicu 
Ljiljana Zelenić. Članice Nadzornog odbora su: Marija Fileš, 
Marija Slaviček, Andreja Kerovec, Elizabeta Matijaško i 
Anđelka Čemerika. U Upravni odbor izabrane su: Mirjana 
Baranašić, Emilija Baranašić, Katarina Petrov, Ljubica 
Barić, Anita Sabol, Natalija Dodlek, Anica Kovačić, Slavica 
Lovrenčić, Vesna Švenda, Danica Špirk, Anđela Talan, Tamara 
Recek i Marija Oreški.

Narodna poslovica kaže da žena drži tri 
ugla u kući i još četvrti ugao pomaže držati 
svojem suprugu. To vrijedi za skoro sve 
pripadnice ženskog roda, no mi idemo i 
dalje. Velika je istina da čovjek cijeli život 
uči, a članice naše Udruge to dokazuju i 
svojim aktivnostima. Uvijek smo spremne 
poraditi na sebi, pa smo tako u prosincu 
organizirale radionicu gdje smo učile 
tehniku Decupague – koju je realizirala 
Udruga kreativnih umjetnika Međimurja. 

i pred samim zatvaranjem lamperijom. 
Bitno je napomenuti da nikome nismo 
dužni niti jedne kune i da smo radili 
etapno kako nam je to financijska 
situacija nalagala. Nakon toga ide na 
red uređenje okoliša koji je zapunjen 
svim i svačim. To znamo najbolje mi 
koji smo sadili sadnice i kopali pilote 
za deku. Sam objekt imat će osim 
druženja i sportski karakter. 
 Kao što je poznato svake godine 
naš Ogranak nastupa na županijskim 
sportskim igrama, a najbolji pojedinci 
i ekipe zastupaju Županiju na državnom natjecanju. Dana 25. lipnja 2012. godine 
domaćin sportskog natjecanja bio je Ogranak Prelog. Na samim igrama sudjelovalo 
je preko 500 branitelja. Tu smo mi prvi puta nastupali pod vlastitom zastavom. Jedino 
prvo mjesto osvojili su  ekipno Stanko Balent i Franjo Krznar u stolnom tenisu. U 
ostalim disciplinama kao što su boćanje, kuglanje, nogomet, potezanje užeta, šah i 
streljaštvo nismo imali sreće. Proteklu i ovu godinu pamtit ćemo po žalosnim trenucima 
jer su nas zauvijek napustili naši kolege Franjo Šamarija i Andrija Hegedušić. Opet 
s druge strane poraslo je naše samopouzdanje i naš ponos oslobađajućim presudama 
našim uzoritim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Ovim putem želio bi 
se zahvaliti u ime Udruge kao i u svoje vlastito na nesebičnoj kakvoj-takvoj pomoći 
predstavnicima vlasti u našoj Općini a pogotovo čovjeku koji kad nešto obeća to i 
ispuni - Vladimiru Ivkoviću. 
 Svim žiteljima općine D. Kraljevec i šire želim veseli i blagoslovljen Božić te 
zdravu i uspješnu 2013.! (predsjednik UDVDR-a općine D.Kraljevec Stanko Balent)

Radionici se odazvao lijepi broj članica pa se nadamo da ćemo i 
ubuduće imati takve aktivnosti. Sveti Nikola se dovezao u svojoj 
kočiji i obradovao sve mališane, a Udruga je pripremila poklone, 
langoše, čaj... Naša ovogodišnja Godišnja skupština bila je izborna 
i na njoj se je naša dosadašnja dugogodišnja predsjednica Danica 
Špirk zahvalila na suradnji. U ime svih članica Udruge nova 
predsjednica Ljubica Srpak zahvalila se dosadašnjoj predsjednici 
na predanom radu i uručila joj prigodan poklon. 
U proljeće smo organizirale izlet u Podravinu. Podravina naša 
mila, toliko nam je blizu, a tako je mnogo nepoznanica, mjesta i 
objekata za razgledavanje i upoznavanje. Bile smo u  Koprivnici 
u Podravci, Hlebinama, Križevcu, na Đurđevačkim peskima, u 
Varaždinu, Akvasitiju i na kraju dana u Cinestaru smo pogledale 
prekrasan francuski film koji je ove godine dobio Oskara. U 
jesen nas je put odveo puno dalje – razgledale smo Brijune, 
Pulu i Rovinj. Za Jožefovo, Dan mjesta Palinovec, opet smo bile 
organizatori kulturno – umjetničkog programa. Folklornu skupinu 
mladih uvježbala je Tamara Recek uz pratnju tamburaša našeg 
općinskog KUD-a. Članice naše Udruge oformile su pjevačku 
skupinu koja je s velikim  entuzijazmom otpjevala Tihe noći i 
vječiti šlager iz mjuzikla Jalta, Jalta Neka cijeli ovaj svijet. Kroz 
cijelu je godinu naša Udruga surađivala s ostalim udrugama: 
vatrogascima, nogometašima i ribičima. Sadile smo i uređivale 
cvijeće, sudjelovale na Sportskim općinskim susretima u Donjem 
Hrašćanu, bile dežurne na općinskom štandu na Međunarodnom 
voćarskom sajmu, sudjelovale na Općinskom fašniku, pomagale 
i donirale našu Područnu školu. Ukratko, godina je bila bogata 
aktivnostima, ali uvijek se može bolje. (Ljiljana Zelenić)

 DVD Donji Pustakovec godinu je započeo 
bodovanjem koje provodi Vatrogasna zajednica 
Međimurske županije. Ostvarili smo solidan rezultat. 
Od početka godine bili smo nazočni na svim godišnjim 
skupštinama Vatrogasne zajednice općina Donji Kraljevec 
i Goričan i izvan Zajednice. Tijekom mjeseca ožujka slali 
smo članove na školovanje za zvanja ispitani vatrogasac i 
dočasnik. Izvršili smo liječničke preglede za sve članove 
kako propisuje Zakon o vatrogastvu.
 Članovi DVD D. Pustakovec pred Uskrs čuvali su 
Isusov grob u Župnoj crkvi. Također smo sudjelovali na 

regulaciji prometa i vatrogasnom osiguranju objekata 
za vrijeme trajanja Voćarskog sajma u Donjem 
Kraljevcu. 
 Na Općinskom natjecanju u Hodošanu sudjelovali 
smo s četiri ekipe: dvije muške A, jednom ženskom A 
i jednom ženskom B. Mlađa muška A ekipa osvojila 
je prvo mjesto, a ženska A drugo mjesto i time se 
plasirali na Županijsko natjecanje u Podbrestu gdje je 
također ostvaren solidan uspjeh.
 Tijekom godine izvršen je više puta pregled 
hidrantske mreže po cijelom naselju i vršen pregled 

nad vatrogasnom opremom. Projektna dokumentacija 
za izgradnju novog vatrogasnog spremišta je ishođena, 
ali zbog nedostatka financijskih sredstava DVD 
nije bio u mogućnosti započeti s gradnjom. Opet se 
vjeruje da će se uz pomoć mjesnih i općinskih vlasti 
to realizirati.
 Svim mještanima Donjeg Pustakovca i ostalim 
žiteljima općine Donji Kraljevec članovi DVD Donji 
Pustakovec žele puno zdravlja, sretan Božić i uspješnu 
novu 2013. godinu! (UO i NO DVD D. Pustakovec)



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11. 13.

 Udruga „Pjesma“ je novoosnovana udruga 
koja djeluje na području općine Donji Kraljevec, 
čija je prva predsjednica Višnja Kramar, zamjenica 
Ljiljana Košak, tajnica Lidija Kramar, blagajnica 
Marija Šercer te osim užeg rukovodstva jedna od 
osnivačica Marija Šavora. 
 Udruga okuplja ljubitelje pjesme, tradicije 
i kulture. Trenutno udruga djeluje u tri sekcije, 
pjevačka sekcija koja broji 17 članica kojoj je 
stručni voditelj Ljubica Crnčec, prof., tamburaška 
sekcija koja broji 6 članova i sekcija sakupljača 
starina. Udruga u svojoj prvoj godini djelovanja 
broji mnoge nastupe, smotre i priredbe. Tako je 
sudjelovala na Državnoj smotri pjevačkih zborova 
u Požegi ispred Međimurske županije, na smotri 
zborova u Sv. Mariji i Čakovcu, bila na nastupima 
u Prelogu, Draškovcu, Hodošanu, D. Kraljevcu, D. 
Pustakovcu, Zasadbregu i na nastupu u Lendavi 
u Sloveniji gdje je predstavljala Međimurje na 
događaju „Sabor hrvaške kulture v Sloveniji“.  
Svakim nastupom i gostovanjem Udruga je sklopila 
nova poznanstva i prijateljstva  koje  Udruga 
„Pjesma“  vrlo rado njeguje te će uzvratiti  svojim 
dobrim domaćinstvom.
 Za realizaciju nastupa uvelike su pomogli DVD 
Hodošan i Donji Kraljevec, Matica umirovljenika 
Međimurske županije, Udruga umirovljenika Donjeg 
Kraljevca, Općina Donji Kraljevec te mnogi sponzori 
koji su na razne načine pomogli u samom osnivanju 
Udruge. Udruga „Pjesma“ ove je godine i sama 
organizirala „Magdalenje u Donjem Kraljevcu 2012.“ 
u trajanju od tri dana kada je uz veliku pomoć MO 
Donji Kraljevec, župnika i  crkvenog odbora Donjeg 
Kraljevca i mnogih drugih priredila priredbu u Crkvi 

 U 2012. godini u Donjem 
Hrašćanu završena je cesta i pješačko-
biciklističke staze što je sigurno jedan 

od najiščekivanijih pothvata.
 U proljeće smo krenuli u uređenje parka i prostora oko kapelice, oko kojih smo krajem prošle godine 
maknuli zahrđalu ogradu i postavili rubnjake. Mjesni odbor Donji Hrašćan pozvao je sve udruge koje se 
financiraju iz MO da se uključe u radnu akciju. Budući da je bilo dosta posla i trebalo je uložiti mnogo truda 
i dobre volje akcija je potrajala, ali je uspješno završena. Ovim putem se još jedanput zahvaljujemo  DVD-u , 
ŠRD Črnec, Udruzi žena Hrašenčanke, DHWireless klubu, NK Borac, poduzeću Transporti Novak, mladima 
i svim ljudima dobre volje  koji su se dobrovoljno uključili u radnu akciju i pomogli nam uljepšati mjesto. 
Budući da nam je i jedan od važnijih ciljeva zadržati mlade u mjestu, krajem  godine prodano je jedno od dva 
općinska gradilišta uz javnu licitaciju na mjestu samom te dva od pet državnih gradilišta za koja je Agencija za 
upravljanje državnom imovinom raspisala javni natječaj. 
 Mjesni odbor je i ove godine financijski podržao sve udruge u mjestu, a također se i uključio i  jednim 
dijelom financijski 
pomogao u organizaciji 
obilježavanja dolaska 
svetog Nikole. Zbog 
teške financijske situacije 
i nedostatka sredstava u 
Općini naši planovi nisu 
bili ostvareni u onoj mjeri 
u kojoj su bili planirani. 
Nadamo se da ćemo u 
slijedećoj godini ostvariti 
većinu naših planova te 
daljnjim radom poboljšati 
kvalitetu života u našem 
mjestu. Svim mještanima 
Donjeg Hrašćana i 
svim žiteljima općine 
Donji Kraljevec želimo 
blagoslovljen Božić te 
sretnu i uspješnu novu 
2013. godinu. (za MO 
Laura Bunc)

te etno-izložbu na Župnom dvoru.  Tu je okupila sve 
umjetnike i  amatere iz Donjeg Kraljevca i prikazala 
povijest i radove vrijednih ljudi koji čuvaju svoju 
baštinu i kulturu, od književnika, slikara,kipara, 
ručnih radova do etno izložbe i povijesti kraja Donjeg 
Kraljevca. Najviše izloženih radova imali su članovi 
Udruge „Pjesma“ Marija Šavora s tradicionalnom 
odjećom i namještajem dok je povijest sa sadašnjošću 
povezao Vilko Šercer. Ovom prilikom Udruga „Pjesma“ 

zahvaljuje svim 
s u d i o n i c i m a , 
sponzorima i 
svima onima koji 
su na bilo koji 
način pomogli 
u realizaciji 
događaja. Kako 
je izložba bila 
vrlo posjećena 
Udruga  „Pjesma“ 
ponovila je 
izložbu i za 
dane Voćarskog 
sajma u D. 
Kraljevcu. Na 
završetku 2012. 
godine Udruga 
planira održati 
vlastiti koncert 

povodom Božićnih blagdana u Župnoj crkvi sv. 
Jurja Mučenika u Svetom Jurju u Trnju. Udruga 
„Pjesma“ je u 2012.godini zašila uniforme za 
zbor, kupila stalak za voditeljicu, a u idućoj godini 
planira kupiti klavijature. Za 2013.godinu Udruga 
planira omasoviti svoje članstvo, osnovati nove 
sekcije: recitatorsko-književnu  i dječju pjevačku. 
Udruga „Pjesma“ poziva sve zainteresirane koji 
žele sudjelovati i zajedno se družiti, ali i prenositi  
tradiciju naših krajeva diljem Lijepe naše i šire da 
im se jave na broj tajnice udruge Lidije Kramar na  
098-651-916. Svim tvrtkama i žiteljima s područja 
općine Donji Kraljevec i šire Udruga „Pjesma“ 
upućuje poziv da je slobodno kontaktiraju kada im 
je potrebno uveličati neke važne događaje ili susrete 
s poslovnim partnerima - članovi  udruge „Pjesma“ 
vrlo rado će se odazvati svakom pozivu.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora i mještani 
Palinovca bili su aktivni u uređenju svog mjesta. 
U postavljanje drvenih igrala na dječjem igralištu 
iza područne škole uloženo je nešto više od 13.200 
kuna, iz sredstava kojima raspolaže Mjesni odbor, 
a doprinosom su se istaknule članice Udruge žena 
Palinovec koje su posijale travu terena, dale novac 
za sjeme te obavile posao. Tijekom prošle i u prvoj 
polovici ove godine, sanirali smo poljske putove. 
U Domu kulture saniranjem podova i dijela samih 
prostorija uređen je poslovni prostor. Na samoj je 
zgradi krajem prošle godine zamijenjena stolarija 
te uređen dio fasade u vrijednosti 100 tisuća kuna 
za što je sredstva osiguralo Ministarstvo kulture. 
Krajem godine, došla je i druga tranša od 50 
tisuća kuna - ukupno je tako za uređenje Doma 
Ministarstvo kulture dalo 515 tisuća kuna. Uređen 
je i drugi dio fasade, a obnavljaju se i dva pila. 
Taj bi posao trebao biti gotov za oko mjesec dana. 
Poslovi koji su na redu su sanacija glavne ceste 
koja se odlaže, ali je najvažnije pitanje industrijska 
zona. Kanalizacija je izgrađena, ali tek treba 
izgraditi prometnicu u zoni. Natječaj je proveden 
i posao je za 701 tisuću kuna povjeren Tegri. Uz 
zonu postoji trafostanica, ali će budući korisnici 
trebati novu koju će podignuti Elektra s kojom 
se već razgovara. Prema financijskom planu MO 
Palinovec  predviđeni  su veći rashodi od prihoda,  
što se neće bitno promijeniti ni u idućoj godini. 
 U skladu s tradicijom koju mještani izuzetno 
cijene održan je sedamnaesti Dan mjesta 
Palinovec, tijekom proslave dodijeljene su Plakete 
mjesta Palinovec DVD-u Palinovec za 80 godina 
djelovanja, NK Mladost Palinovec za 40 godina 
djelovanja, saborskoj zastupnici Sunčani Glavak i 
aktualnom načelniku općine D. Kraljevec Zlatku 
Horvatu za osobni doprinos u razvoju mjesta 
Palinovec.  Prema planu rada i financijskom planu 
Palinovec će i u idućoj godini biti gradilište. U 
zimskom periodu započet će pripreme za proslavu 
Dana mjesta, to ćemo vrijeme iskoristiti za 
podizanje kvalitete društvenog života u mjestu. 
 Svim mještanima u ime VMO Palinovec želimo 
miran i blagoslovljen Božić, zdravlje i zadovoljstvo 
u godini koja je pred nama. (Za VMO Palinovec 
Tamara Recek)



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11.14.

Kao krovni nositelji kulturnog života KUD-o  Općine Donji Kraljevec svoj rad temelji na 
očuvanju tradicije u svim segmentima. Okupljamo ljude raznih profila i životne dobi, a 
svi smo od reda istinski zaljubljenici u kulturni amaterizam. Kako svoj rad temeljimo na 
poštovanju i međusobnom uvažavanju tako ispunjavamo neke svoje ciljeve, pronoseći 
glas ne samo o sebi već i o Općini D.Kraljevec diljem domovine, a i šire.  
I ovu godinu su na svoj način obilježile smotre. Šesti put zaredom bili smo domaćini 
Predsmotre međimurske popijevke, jedne od triju predsmotri koje se održavaju početkom 
godine. Ovaj organizacijski vrlo zahtjevan projekt potvrđuje da u svom radu „ljestvicu 
držimo visoko“. Komplimente su nam uputili suorganizatori predsmotre Zajednica HKUU 
Međimurske županije, organizacijski odbor za centralnu smotru u Nedelišću, mnogbrojni 
izvođači i posjetitelji. Odlukom prosudbene komisije koja je uživo pratila izvođaće na 
centralnoj smotri Međimurske popijevke u Nedelišću nastupila je i naša nova pjevačka 
skupina čiji je voditelj glazbenik Jurica Recek. Posebnu pažnju privlačila je scenografija 
koju je osmislila Marija Hranjec, u okvirima starih slika koje su u mnogima budile sjetu, 
nostalgiju i oduševljenje tijekom cijelog programa stajali su članovi Dramske družine. 
U istom sastavu i s ovom scenografijom gostovali smo na promociji knjige portreta 
KUU Međimurske županije dr.sc. Stjepana Hranjeca „Lepšega ne kak je Međimorje“ 
u Centru za kulturu Čakovec. Folklorna skupina uz pratnju tamburaša nastupila je na 
Smotri međimurskog folklora u Donjoj Dubravi, a prema rezultatu s prijašnje smotre 
gostovali smo kao predstavnici naše županije na Voloderskim jesenima. Mlađa folklorna 
skupina nastupila je na Smotri dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici i tom 
je prilikom Ružica Vuk u svoje ime i u ime društva primila posebno priznanje za deseti 
uzastopni nastup na spomenutoj smotri. U suradnji sa župnikom župe Sveti Juraj u Trnju 
vlč. Darkom Kelemenićem, ravnateljem OŠ Hodošan Ivanom Barićem, udrugama žena  
i vatrogascima iz svih mjesta župe, te mnogobrojnim volonterima dostojanstveno u 
molitvi i tišini uoči Uskrsa članovi KUD-a sudjelovali su na Drugom 
velikom Križnom putu. Inicijator i duša ovog projekta je Marija 
Hranjec, voditeljica Dramske družine.
Od nastupa kroz godinu izdvajam nastupe Pjevačke skupine, solistice 
Dragice Cvetko, Tamburaške skupine i prve postave folkloraša na 
„Zelenfestu“ održanom u Izletištu Zelengaj, zatim za Dane dr. Rudolfa 
Steinera i u raznim prigodama kada nas zatreba ravnateljica Centra 
Sandra Percač. Pjevali smo i plesali s one strane Mure u Letenyu, 
u srcu Hrvatskoga zagorja u općini Lobor na „Loborfestu“, aktivno 
smo sudjelovali na Voćarkom sajmu, svirali na svečanoj sjednici za 
Dan općine, zajedno s malim folklorašima i Udrugom žena Hodošan 
nastupili smo u Hodošanu na Dan mjesta. Prije programa članovi KUD-
a u narodnim nošnjama prisustvovali su na svetoj misi. Svake godine 
naši mali folkloraši i tamburaši tradicionalno nastupaju u Palinovcu i 
Donjem Pustakovcu na priredbama za Svetog Nikolu, od prošle godine 
tom se nizu pridružio i Donji Hrašćan. Kada djeca, osnovnoškolci u 
jednom danu unutar par sati „odrade“ tri nastupa to svakako zaslužuje 
pažnju. Oni to rade sa srcem, budeći u nama ponos i nadu u budućnost. 

Na tradicionalnom 
Općinskom fašnjaku nastupila je prva postava folklora s vrlo 
atraktivnom maskom „Kan-Kan plesačice“ i zapaženim scenskim 
nastupom u čemu nam je pomogao Josip Blagus iz Hodošana gdje 
smo osvojili prvu nagradu. Kao članovi Hrvatke udruge karnevalista 
sudjelovali smo na proljetnoj skupštini u Kostreni i na velikom 
ljetnom karnevalu u Novom Vinodolskom, i to s dvije maske: kao 
Romski plesači i folkloraši sa „Kan-Kan plesačicama“.  S nama 
na karneval su putovali i predsjednik MO D. Kraljevec i počasni 
član našeg društva Mladen Čonka. Bila su to nezaboravna dva dana 
druženja, pjesme i dobrog raspoloženja. 
Dramska družina je sa svojoj predstavom „Bog pomagaj“ autorice 
Marije Hranjec kroz godinu odradila nekoliko nastupa, a njihov rad 
zabilježile su i kamere hrvatske televizije.  U svom redovnom radu 
voditeljica malog folklora Ružica Vuk i voditelj tamburaša Jurica 
Recek svojim su prezentacijama našeg rada u OŠ Hodošan i OŠ D. 
Kraljevec animirali mlađe naraštaje te nekolicinu uključili u naš rad. 
Na inicijativu voditeljice prve postave folklora Sanje Rašan započeli 
smo s besplatnim tečajem standardnih plesova za sve zainteresirane 
žitelje općine. Ono po čemu ćemo ovu turbulentnu godinu pamtiti je 

preseljenje u obnovljene prostorije koje nam je za naše djelovanje omogućio MO 
D. Kraljevec u Domu kulture koji nas već niz godina uz Općinu D. Kraljevec 
i financijski potpomaže. Rad u kulturnom amaterizmu nije lak, pogotovo u 
ovim teškim vremenima ekonomske krize. Stoga zahvaljujem svima koji su 
nam na bilo koji naćin pomogli. Velika obitelj KUD-a otvara vrata svima koji 
dolaze u neše redove „čistog srca“. Ovo je obitelj zaista posebnih ljudi koji ne 
štedeći ni sebe ni svoje slobodno vrijeme marljivo rade čuvajući i njegujući 
našu tradiciju i naš identitet. 
Svim žiteljima Općine Donji Kraljevec u ime svih članova društva želim 
mirniju i dostojanstveniju 2013. godinu. Mira, zdravlja i obilja... Čestit Božić! 
(Za KUD-o Općine Donji Kraljevec, predsjednica Tamara Recek)

  
Klub   mladih „Pustakovčan“ udruga je koja od 2007. okuplja mlade stanovnike Donjeg 
Pustakovca. Na Godišnjoj skupštini 3. ožujka jednoglasno je izabrano novo vodstvo Kluba 
na čelu s predsjednikom Ivanom Borovićom. Za potpredsjednike su izabrani Vedran Babić 
i Dejan Čonka, koji su uz Renata Kramara i Josipa Hermana članovi Predsjedništva. Novi 
Nadzorni odbor čine Filip Strahija, Damir Blažeka, Hrvoje Srnec i Daniel Čonka, a nova 
tajnica i blagajnica je Iva Ivković. Za naše nastojanje da se mladi druže i provode kvalitetno 
vrijeme zajedno čulo se i izvan našeg sela pa tako današnja 42 aktivna člana čine i mladi iz 
susjednih sela i čak iz Republike Italije.
Svi članovi Kluba sudjelovali su u proljetnim radnim akcijama koje je organizirao Mjesni 
odbor. Nakon 4 radne akcije tijekom kojih su se mladi izuzetno potrudili i namučili za 
uljepšavanje svojeg sela, okolica Doma kulture i kapelice Blažene Djevice Marije Kraljice 
poprimila je novo ruho. Zahvaljujući novozasađenim drvećem, grmovima i cvijećem selo se 
osvježilo, razbudilo i ispunjeno zelenilom zadivilo svakog prolaznika.
Klub mladih „Pustakovčan“ organizirao je 10. lipnja zajedničko gledanje nogometne utakmice 
Hrvatska - Španjolska na Svjetskom prvenstvu. Ispred Doma kulture bio je postavljen projektor 
i platno tako da se utakmica mogla pratiti na velikom ekranu. Među gledateljima se našlo i 

mladih i starijih mještana Donjeg Pustakovca koji su zdušno 
navijali za našu reprezentaciju.
U subotu 18. kolovoza na sportskim terenima u Donjem 
Pustakovcu odigrao se malonogometni turnir između naselja 
Općine Donji Kraljevec. Predsjednici Vijeća mjesnih odbora 
naselja iz naše općine okupili su najbolje igrače među svojim 
mještanima da brane boje svog sela. Ekipe su bile podijeljene u 
dvije skupine, skupina Istok i skupina Zapad. Nakon odigranih 
utakmica po skupinama, u finalu su se srele ekipe Donjeg 
Kraljevca i Sv. Jurja u Trnju. Pobjedu su odnijeli nogometaši 
Donjeg Kraljevca koji su tako već treću godinu za redom 
pobjednici Općinskog malonogometnog turnira, a treće mjesto 
pripalo je domaćinima, ekipi Donjeg Pustakovca. Tijekom 
malonogometnog turnira, ali i dugo u noć, sve posjetitelje 
zabavljao je glazbeni sastav „Simphony Band“, a uz njih, dobroj 
atmosferi pridonijeli su ženski tamburaški sastav „Zvončice“ te 
Udruga Pjesma iz Donjeg Kraljevca.  Članovi Kluba mladih 
„Pustakovčan“ sudjelovali su i na susretu hrvatske katoličke 

mladeži u Sisku održanom 5. i 6. svibnja 2012.  Ispred župne crkve 
sv. Kvirina, gdje je održano svečano euharistijsko slavlje, okupilo se 
30.000 mladih hrvatskih kršćana, a među njima smo bili i mi. Združeni 
u vjeri i molitvi proveli smo prekrasna dva dana koji su zasigurno 
obogatili ne samo nas, nego i sve ostale sudionike susreta, a također nam 
omogućili nova poznanstva i iskustva. U ostatku ove godine planiramo 
još i zajednički izlet svih članova kluba te tradicionalni turnir u beli. 
Klub mladih „Pustakovčan“ zahvaljuje se svima Vama koji ste dio svog 
vremena, prostora, rada ili novca odvojili za rad Kluba ili provedbu 
pojedinog projekta. Zahvaljujemo se Mjesnom odboru, Aktivu žena te 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donjeg Pustakovca na uspješnoj 
dugogodišnjoj suradnji koju se nadamo nastaviti i u godinama koje 
slijede. Posebno se zahvaljujemo i svim našim dragim Pustakovčanima, 
kao i ostalim gostima, što su se u velikom broju odazvali na organizirane 
događaje i pomogli nam u ostvarivanju naših zamisli. Veliko Vam 
hvala! (Iva Ivković)



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11. 15.

 USR  „Sport za sve“ djeluje već punih devet godina, i 
to vrlo uspješno, sudjelujući i uspješno organizirajući razna 
događanja. Devetu godinu postojanja Udruga je obilježila 
raznim manifestacijama. Kao što i tradicija nalaže, jednom 
godišnje organizira se i izlet za sve članove i simpatizere. Ove godine posjećen 
je Nacionalni park Učka. Organizirani izleti su uvijek puni smijeha i pozitivnog 
razmišljanja što dokazuju sva popunjena mjesta u autobusu. Vježbanje se odvija 
utorkom i četvrtkom po jedan sat za sve uzraste. Veliki interes izazvalo 
je uvođenje sata trbušnog plesa koji  je utorkom  vodi voditeljica iz Varaždina. 
Voditeljica je također osmislila radionicu vezanu uz dizanje svijesti o umijeću 
življenja koja se održava svakih nekoliko mjeseci.  A od ove školske godine 
trbušni smo ples zamijenili zumbom. Time smo potaknuli i zanimanje još nekoliko 
mladih članica za tečaj voditeljice vježbanja. Vođenje udruge i organizacija je ovih 
godina bila na leđima nekolicine starijih članica. To su: Dubravka Mihoci, Anica 
Štefan, Silvija Habuš i Nevija Strahija koja je vodila vježbanje sve te godine, a 
koje su aktivne od samog osnivanja.  Već par godina radimo na smjeni generacija 
u vodstvu, ali još nije bilo zainteresiranih. Međutim, vidljive su velike promjene 
i nadamo se da će do iduće skupštine biti mlađih članica u vodstvu, iako nam je 
užitak i čast biti u takvoj udruzi gdje imamo potporu članova. Ali, kako se to kaže 
- na mladima svijet ostaje!

 Svake godine organiziramo i  obiteljske sportske susrete u 
školskoj dvorani u Donjem Kraljevcu koji uvijek počinju s 
dvadesetominutnim vježbanjem u kojem sudjeluju svi; djeca, 
očevi, majke, djedovi, bake. Cilj tih susreta je zajednički 

sudjelovati i zabaviti se uz sport.
 Članice Udruge se aktivno uključuju i u događanja u Općini Donji Kraljevec, 
kao što je pomaganje kod raznih manifestacija, te pomažu obiteljima koje su slabog 
materijalnog statusa. Posebno su pohvaljene i od organizatora BIMEP-a jer se kao 
grupa prijavljuju u velikom broju svake godine. Budući da je u Donjem Kraljevcu 
rekonstruiran Dom kulture, Mjesni odbor je Udruzi ustupio na korištenje posebnu 
prostoriju.  Prostoriju smo uredili, a koristi se za druženje članova i povremeno 
održavanje radionica, pa smo tako imali radionicu salvetne tehnike – dekupaž, a 
želja nam je da se u naše projekte uključi što više mještana.
 Kako se članice vole veseliti, uspješnu godinu završavaju maskiranjem koje je 
uvijek u Starom krovu i uvijek popraćeno nekom nagradom. Ove godine to je bio 
iznos od tisuću kuna koje su poklonile jednoj obitelji kojoj je taj novac potrebniji. 
Pozivamo sve djevojke, žene, bake da izađu iz svakodnevice i da nađu vremena 
kako bi se rekreirale, vidjele i iskusile nešto novo uz gomilu smijeha i pozitivnog 
razmišljanja, a bez ikakvog osuđivanja jer svaka od nas vježba kako i koliko 
može. 

 Malonogometni klub „Donji Kraljevec“ koji 
se također natječe drugu sezonu u Međimurskoj 
malonogometnoj ligi i svoje utakmice igra u 
Sportskoj dvorani Donji Kraljevec, postiže osrednje 
rezultate. U prvoj njihovoj sezoni 2011./12. od 
10 ekipa zauzeli su 8. mjesto (6 pobjeda, 1 remi 
i 11 poraza s gol razlikom 73:96 i s 19 osvojenih 
bodova). S obzirom na početak može se to isto uzeti 
kao solidan plasman. Sada ujesen 2012. godine 
vjerojatno će poboljšati svoje uspjehe. 
 Od ostalih nogometnih događaja valja svakako 
izdvojiti i spomenuti 9. već tradicionalni Veteranski 
malonogometni turnir „Antun Balent – Toča“ 
održan od 14. 01. do 16. 04 2012. godine u Sportskoj 
dvorani Donji Kraljevec u odličnoj organizaciji 
veterana NK „Kraljevčan 38“. 
Pobjednikom turnira po drugi puta zaredom postala 
je ekipa „Toni“ iz Donjeg Kraljevca u sastavu: M 
Bartolić, Bogdan, Štefulj, Poljak, Kos, I. Bartolić, 
Petrić, Mustač, Gašparić, Srpak, Frančić i Kraljić. 
Konačni plasman izgledao je ovako: 1. „Toni“ 
Donji Kraljevec, 2. „Termiti“  Prelog, 3. „Iskusni 
jahači“ D. Kraljevec – Prelog, 4. Veterani Hodošan, 
5. Euro-Klima Goričan, 6. AC „Jasenović“ 
Čakovec, 7. „Veterani Sloga“ Koprivnički Ivanec, 
8. „Veterani“ Nedelišće, 9. „Fontana“ D. Kraljevec 
i 10. „Mefisto“ Otok. Najboljim vratarom turnira 
proglašen je Damir Dominić, a najjačim veteranom 
Marijan Gorupić, igrač „Termita“. Sve pohvale 
organizatorima turnira Zdenku Percaču, Nenadu 
Tisaju i Miroslavu Radmanoviću, te odličnom sucu 
Miji Horvatu.
 S obzirom da se nije održao 10. tradicionalni 
dvoranski malonogometni turnir U-16, prišlo 
se organizaciji i oživljavanju već zaboravljenog 

„Međimurje Med“ – pobjednik turnira „D. 
Kraljevec 2012.“

3. Malonogometna ekipa D. Kraljevec – proljeće 2012.
Stoje: Igor Šegović, Stanko Štefok, Silvestar Cvek, Siniša Baksa, 
Mihael Janković; čuče: Kristijan Mihalec, Rajko Gavez, Srećko 
Šegović, Nino Ivković, Nino Belović i Karlo Baksa (još su igrali: 

Stjepan Slaviček i Goran Vincetić)

SPORTSKI DOGAĐAJI 2012. 

Pobjednici veteranskog malonogometnog turnira 
2012.

Centar“, pobjednik Turnira ulica 2012.

nekadašnjeg malonogometnog turnira na travi 
započetog još davne 1966. godine. Na turniru 
je nastupalo 9 ekipa i to: „Gradska kavana 
Lovac“ Prelog, „Torčušče“ Turčišće, „OPG 
Blažeka“ Donji Kraljevec, „Caffe bar Anda“ 
Palinovec, „Veterani NK Kraljevčan 38“ 
Donji Kraljevec, „Caffe bar Maraton“ Donji 
Kraljevec, „Međimurje-Med“ Donji Kraljevec, 
„Caffe bar Pešec“ Donji Kraljevec i  „OPG 
Patafta“ Cirkovljan. Igralo se u dva vikenda 
pod rasvjetom (29.06., 30.06., 01.07., 06.07. 
i 07.07.2012.). U prekrasnom ambijentom s 
odličnom gastro ponudom uz pjesmu i glazbu 
svih pet večeri ostat će svakom gledatelju – 
posjetitelju u nezaboravnoj uspomeni. Nakon 
žustrih borbenih i nadasve zanimljivih borbi, 
u polufinale su se plasirale ekipe „Caffe bar 
Anda“ Palinovec - „Caffe bar Maraton“ D. 
Kraljevec (3:1), „Gradska kavana Lovac“ 
Prelog i „Međimurje-Med“ D. Kraljevec 
(2:3). Finalnu utakmicu s visokih 7:2 dobila 
je ekipa „Međimurje-Med“ D. Kraljevec. Sav 
teret dobre organizacije podijelili su članovi 
NK „Kraljevčan 38“ predvođeni Brankom 
Vlahom.
 Također probuđeni malonogometni turnir 
ulica „Donji Kraljevec 2012.“,  ovaj puta pod 
nazivom „Magdalenje 2012.“  kao sastavni 
dio proslave Dana Donjeg Kraljevca, po 
drugi puta nakon 1991. godine pobudio je 
velik interes našeg mjesta i mještana. Održan 
je u dva vikenda pred samo proštenje 13.07., 
14.07., 19.07. i 20.07.2012. godine. 
 Već tradicionalno nastupale su ekipe ovih 
ulica: Gornji kraj Sveti Florijan, Ludbreška 
Zdenci, Mlinska, Augusta Šenoe Kralja 
Tomislava, Centar, Čakovečka Zgrade, Bikeš 
Prečanec Grobljanska i Cvjetna Murska. 
Igralo se pod rasvjetom na bod sistem dva puta 
po deset minuta. Lijepo vrijeme pogodovalo 
je i igračima i organizatoru turnira NK 
„Kraljevčan 38“. Uz mnogo zabave, smjeha, 
„ića i pića“ uz lijepe i zanimljive utakmice 
redoslijed ekipa na kraju natjecanja izgledao 
je ovako: 1. Centar, 2. Augusta Šenoe Kralja 
Romislava, 3. Mlinska, 4. Gornji kraj Sveti 
Florijan, 5. Ludbreška Zdenci, 6. Bikeš 
Prečanec Grobljanska, 7. Cvjetna Murska i 
8. Čakovečka Zgrade. Za svaku pohvalu su 
organizatori uprave NK „Kraljevčan38“ na 
čelu sa trenerom svih trenera Dubravkom 
Mišćinom. (Vilko Šercer)
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Prošle godine stotinjak prijatelja, poznanika i suradnika na mjesnom groblju u 
Donjem Kraljevcu oprostilo se od dugogodišnjeg predsjednika ŠRD „Trnava“ 
Hodošan Franje Šamarije. Prigodnim riječima od njega se oprostio predstavnik 
ŠRD „Trnava“ Hodošan. Kako je istaknuto bio je dobar čovjek, prijatelj, 
zaljubljenik u prirodu i ribolov. To je prvi predsjednik kojeg je smrt zatekla 
prilikom aktivnog obnašanja funkcije predsjednika. Franjo Šamarija rođen 
je 16. veljače 1950. godine u Nedelišću. Završio je srednju školu u Čakovcu 
gdje je stekao zvanje tesara, a 1974. radio je u MUP-u Republike Hrvatske. 
Godine 1995. je umirovljen. Bio je hrvatski branitelj, sudjelovao je aktivno u 
Domovinskom ratu kao pripadnik MUP-a Hrvatske.

16.

 U trećoj godini postojanja Teniski klub općine Donji Kraljevec nastavio je sa 
svojim aktivnostima od kojih je najvažnija popularizacija i afirmacija tenisa kao 
sporta na području naše općine. Konačni cilj, dobivanje vlastitih teniskih terena 
još nismo realizirali, ali kada riješimo papirologiju, postoji nada da će u roku od 
dvije do tri godine i taj cilj biti postignut. Da su naši razlozi za dobivanje vlastitih 
terena itekako opravdani, govori i podatak da Klub trenutno broji dvadesetak 
članova te desetak pojedinaca koji se povremeno uključuju u aktivnosti Kluba.  
2012. godine Klub je organizirao dva turnira, a njegovi članovi sudjelovali su 
i na amaterskim teniskim turnirima prijateljskih nam klubova iz Međimurja. 
Povodom Dana općine Donji Kraljevec, početkom svibnja održano je općinsko 
prvenstvo na kojem je sudjelovalo 16 tenisača iz cijele Općine. Nakon četiri dana 
odličnog tenisa u kojem nas vrijeme baš i nije služilo, pobjednikom turnira i 
najboljim tenisačem Općine postao je Silvestar Cvek iz Donjeg Kraljevca koji je 
u finalu bio bolji od Nenada Pigaca. Na taj način Silvestar je preuzeo ovu titulu 
od prošlogodišnjeg pobjednika, Darija Pintara.
 U lipnju je održana i Izborna skupština Kluba na kojoj je za predsjednika u 

iduće dvije godine ponovno izabran Dejan Kovač. Mladen Tota, tajnik Kluba, istaknuo je da je financijsko poslovanje Kluba stabilno te da su prihodi veći od rashoda. 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena odluka da se pristupi sređivanju zemljišnog i pravnog statusa starih  teniskih terena u Donjem Kraljevcu kako bi se 
opet priveli svrsi. Tijekom ljeta članovi Kluba nastavili su se intenzivno družiti i unaprijeđivati svoje vještine na teniskom terenu Hotela Kralj, a sezonu smo zaključili 
početkom listopada kada je organiziran turnir za članove Kluba na kojem je najbolji bio Matija Kozar. Krajem listopada članovi Kluba sudjelovali su na osnivačkoj 
skupštini „LAG-a Donje Međimurje“ u čiji će se rad Klub najvjerojatnije uključiti od 2013. godine, a preko kojeg bi, uz suradnju s udrugama i klubovima donjeg 
Međimurja, kandidirali naš projekt izgradnje teniskih terena te pokušali na taj način doći do sredstava kako bi postigli naš cilj, a to je izgradnja teniskih terena. Ovom 
prilikom zahvaljujemo Hotelu Kralj na ustupanju terena za održavanje naših turnira, a sve zainteresirane koji se žele besplatno učlaniti ili sudjelovati u radu Kluba 
pozivamo da se jave na br.mob. 098/908 4307 ili nas posjete na http://tkodk.blogspot.com i pridruže članovima Kluba. Ovom prilikom, željeli bismo svim žiteljima 
naše općine čestitati Božić te da im nova godina bude što sretnija i uspješnija.

 Stolnotenisači Donjeg Kraljevca 20. travnja 2012. proslavili su 
deset godišnjicu obnove kluba osnovanog još davne 1960. godine. 
Na svojoj skupštini uz predstavnike klubova susjednih mjesta, koji 
su svojim prisustvom uzveličali ovaj događaj, izabrali su staro-
novo izmijenjeno i dopunjeno rukovodstvo. Izvršni odbor ostao 
je u sastavu: Miljenko Belovari kao predsjednik, tajnik Dominik 
Filipašić i članovi Marko Ružić, Nenad Pigac i Mario Glavak. 
U Nadzorni odbor ušli su Mario Matić kao predsjednik i članovi 
Robert Miketek i Tihomir Horvat. Ove sezone nismo baš zabilježili 
neke uspjehe. Prva ekipa ispala je iz 3. županijske lige u 4. (zauzela 
je pretposljednje mjesto), druga ekipa zauzela je 7. mjesto u svojoj 
4. ligi, dok je treća ekipa zauzela u 5. ligi pretposljednje mjesto. Ove jeseni naš najbolji 
igrač prešao je u Putjane i postao članom 1. međimurske lige. Za ovaj slab uspjeh kluba 
ima i objektivnih razloga. Iako smo bili stanari sportske dvorane bilo nam je ograničeno 
treniranje i redovno natjecanje, tako da su mnogi susreti odigrani u gostima. To se svakako 
odrazilo i osjetilo na plasmanu. No, ove jeseni natrag smo „u starom gnijezdu“ Doma 
kulture pa će nam vjerojatno sadašnji prostor dati novi zamah i polet. (Vilko Šercer)
Slika: S godišnje skupštine STK „Donji Kraljevec“

 ŠRD „Trnava“ Hodošan i ove godine imala je 
značajne aktivnosti na sportskom i organizacijskom 
području u koju je bila uključena većina članova. 
Usprkos kriznim vremenima i dalje se nastavlja raditi 
istim žarom. Godina je započela Izbornom skupštinom 
koja je održana 11. veljače 2012. g. Društvo broji 
70-ak članova. Krajem veljače delegacija Društva 
nazočna je na međunarodnom seminaru u Republici 
Mađarskoj. Tema seminara bila je očuvanje voda, 
riba te financijska potpora iz fondova EU. Na Uskrsni 
ponedjeljak održano je tradicionalno druženje među 
članovima povodom otvorenja ribolovne sezone. U 
mjesecu svibnju sudjelovali smo na 9. općinskom 
takmičenju „Kup Općine Donji Kraljevec“ kojem je 
bio domaćin ŠRD „Jezerišće“ Sv. Juraj u Trnju. ŠRD 
„Trnava“ Hodošan zauzela je drugo mjesto. 
Dana 19. svibnja na svečanoj sjednici ŠRD „Trnava“ 
Hodošan održanoj na terasi NK „Hodošan“ proslavili 
smo 50. obljetnicu postojanja. Želja nam je da ovaj 
veliki jubilej i informacije podijelimo sa svim našim 
članovima i simpatizerima na području općine. Iz 
prigodnog izvješća predsjednika iščitava se niz od 
osnutka pa do danas. U izvješću su spomenuti svi ljudi 
koji su od osnutka 1962. g. do danas vodili Udrugu. 
Na toj svečanoj sjednici dodijeljena su priznanja i 
zahvalnice dugogodišnjim članovima za 50, 40, 30, 
20 i 10 godina članstva te zahvalnice donatorima i 
svima onima koji su na bilo koji način potpomogli radu 
Udruge. Na sjednici su prisustvovala još dva živuća 
osnivača Društva Pavao Meglić iz D. Pustakovca i 
Đuro Ožura iz Hodošana. Bivšem predsjedniku Franji 
Šamariji dodijeljena je posthumno titula počasnog 
predsjednika Udruge. ŠRD „Trnava“ Hodošan je ove 
godine nastavila s kontinuiranim radom, a sve u svrhu 
poboljšanja radnih uvjeta u društvu i radost mladim 

naraštajima. Tako smo 
po prvi puta ove godine 
imali predstavnike u 
kadetskoj ligi. Boje 
Društva branili su 

Izabrano novo rukovodstvo ŠRD Trnava 
Hodošan čine: predsjednik Ivan Mesarić (ml.), 
dopredsjednik Željko Horvat, tajnik i blagajnik 
Vladimir Glavak, predsjednik takmičarske 
ekipe Željko Šupljika, Nadzorni odbor Miljenko 
Kovač, Zvonko Tizaj, Inventurna komisija 
Miljenko Dominić.

Tamara Barić i Jan Zrna iz 
Hodošana, Goran Kovač iz 
Donjeg Kraljevca i najmlađi 
David Krušec iz Preloga. 
Moramo napomenuti da 
je naša članica Tamara 
Barić sudjelovala na 
završnici Kupa Hrvatske 
za kadetkinje u Rasinji za 
ekipu „Ostriž“ Novakovec, 
te osvojila ekipno 7. 
mjesto, a na natjecanju 
„Kup Međimurja“ koje je 
održano u Žabniku osvojila 
je 3. mjesto. Seniorska ekipa 
ŠRD „Trnava“ Hodošan 
natjecala se u 2. Županijskoj 
ligi i nakon 6 kola osvojila 
odlično 3. mjesto što je 
najbolji uspjeh dosad otkad se natječemo. U lipnju 
je održano interno takmičenje u lovu ribe na plovak 
na ribnjaku „Hodošan“. Poredak seniori: 1. Željko 
Šupljika, 2. Miljenko Kovač i 3. Vlado Kožnjak. 
Kadeti: 1. Jan Zrna, 2. Goran Kovač i 3. Renato 
Barić. Tijekom godine održavale su se radne akcije 
na ribnjaku u Hodošanu. Izradilo se krovište terase 
i zatvorio dio terase pa se tako dobila prostorija za 
održavanje skupštine. To je najljepši poklon za 50. 
godišnjicu društva. Ovom prilikom se zahvaljujemo 
svim donatorima, Općini Donji Kraljevec, MO 
Hodošan, predsjedniku Vijeća MO Hodošan Zoranu 
Strahiji, Transportu „Blagus“ iz Hodošana, stolarskoj 
radnji „Vukoja“ Hodošan i svim ljudima koji su 
materijalno ili na bilo koji drugi način potpomogli 
Društvu da bi što lakše ostvarilo zacrtane planove. 
Svim članovima, simpatizerima i žiteljima Općine 
Donji Kraljevec želimo  sretan i blagoslovljen 
Božić te sretnu novu godinu! Bistro u 2013. godini! 
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NK „Kraljevčan 38“ (veterani) - stoje: Miroslav Radmanović, Ivan Strahija, Mladen Cerovec, 
Miroslav Križaj, Zdenko Percač, Zvonko Lepoglavec, Željko Hegeduš, Ivan Pintarić, Anđelko 

Srpak; čuče: Ivica Klašan, Mario Harmicar, Dragan Glad, Nenad Tisaj, Bojan Dominić, Nenad 
Strbad (još su igrali: Dražen Vlah, Dubravko Mišćin, Josip Mlinarec, Bruno Glavak i Robert 

Glavina).

U predvečerje velike i značajne 85. godišnjice nogometa i 75. 
godišnjice nogometnog kluba NK „Kraljevčan 38“, ne možemo biti 
zadovoljni s postignutim rezultatima s obzirom na sve postojeće 
mogućnosti i igrački kadar koji momentalno brani boje kluba.
 Nakon „trogodišnjeg plesanja“ u III. međimurskoj ligi istok 
- kako već znademo pod sretnim okolnostima kao drugoplasirana 
momčad iza prvog Hodošana upali smo u II. Međimursku ligu 
istok. Zasigurno se ispostavilo da nam je po kvaliteti naše momčadi 
i bogatoj tradiciji kluba mjesto barem u toj ligi. To je vidljivo iz 
postignutih rezultata u sezoni 2010./11. Od 16 klubova koliko broji 
ta liga na kraju prvenstva zauzeli smo sasvim solidno 8. mjesto. Od 
30 odigranih utakmica imali smo 13 pobjeda, 5 remija i 12 poraza s 
gol razlikom 50:50 i s 44 osvojena boda. Da je moglo biti bolje, to 
je sigurno.
 Juniorska ekipa, koju je najprije vodio Silvestar Cvek, pa 
preuzeo Ivan Cvetko, natjecateljsku sezonu završila je od 9 
momčadi na pretposljednjem mjestu s jedva 13 osvojenih bodova 
u 17 utakmica (4 pobjede, 1 remi i 12 poraza s gol razlikom 
39:77). Opravdanje nalazimo u nedostatku igračkog kadra. No, 
jesen 2012. i preuzimanjem kormila nad ekipom od strane Štefana 
Srpaka i popunom svojih redova sve je krenulo nabolje. Već u 
samom početku zaredale su se same pobjede, da bi pred kraj malo 
posustali. Od 9 ekipa, koliko ih se natječe u toj ligi „C“ , završili 
su na solidnom 4. mjestu, što već dugo i dugo nismo imali. Izborili 
su 4 pobjede, 1 remi i 3 poraza od kojih se barem jedan mogao 
izbjeći. Već sada je vidljivo da će iz tih redova za koju godinu 
niknuti kvalitetni igrači za popunu seniorskog sastava.
 Jesen 2012. završila je vrlo loše. To je vidljivo po osvojenom 
12. mjestu i slabijim rezultatima. Od 15 utakmica dobili smo samo 
5, neriješeno odigrali 3 i doživjeli čak 7 poraza s negativnom gol 
razlikom 32:43 i s 10 osvojenih bodova. Daleko od očekivanog. 
Najvjerojatniji je razlog u dosta pomlađenom sastavu koji se 
regrutirao iz redova juniora i premalo treninga. Nadamo se boljem 
proljeću kada će isti igrački kadar dozrjeti za odlučujuće borbe i 
okršaje za što viši plasman. U svemu tome lijepa je vijest da je 
konačno na Izvanrednoj godišnjoj skupštini održanoj 3. studenoga 
2012. godine izabrano novo rukovodstvo koje dosada praktički nije 
niti postojalo (to je možda i razlog za slabije rezultate).
 Da ne zaboravim spomenuti i naše vrijedne veterane. Iako se 
natječu tek drugu sezonu, pa još nema nekih većih rezultata. Valja 

  Na skupštini je za predsjednika iz redova igrača jednoglasno 
izabran Vjekoslav Cvek koji je zamijenio dosadašnjeg v. d. 
predsjednika Mladena Blažeku. Upravni odbor je predložio sam 
predsjednik Vjekoslav Cvek, to su Dubravko Mišćin, Mladen 
Blažeka, Branko Vlah, Tomica Strahija, Zlatko Mihoković, 
Tomica Huzjak, Štefan Srpak, Zdenko Percač, Milan Ciglarić, 
Damir Taradi, Željko Štefok, Dražen Mikec, Božidar Gosarić i 
Dragutin Goričanec. U Nadzorni odbor izabrani su predsjednik 
Anđelko Srpak i članovi Tomica Strahija i Ivan Žvorc. U Stegovnu 
komisiju izabrani su predsjednik Vilko Šercer te Stjepan Vlah i 
Aleksandar Zdravković. Sportski direktor s funkcijom tajnika i 
blagajnika ostao je dosadašnji Dino Lepen.

NK „Kraljevčan 38“ 2012. -stoje: Dubravko Mišćin, Martin Tisaj, Ivo Prettner, Silvestar Cvek, 
Stanko Štefok, Petar Vlah, Vjekoslav Cvek, Tomislav Juras, Luka Lipić i Nenad Pigac; čuče: 

Petar Harmicar, Antun Čukunec Tompoš, Aldin Begović, Nikola Hobor, Stjepan Slaviček, Siniša 
Stanković i Hrvoje Slaviček (još su igrali: Alen Vlah i Dario Canjuga).

reći i pohvaliti ih da unatoč opravdanih razloga i poteškoća (juranjava direktno s radnog mjesta 
na utakmice), odlično obavljaju svoje obveze prema klubu i nama vjernim kibicima. Sezonu 
2011./12. završili su na pretposljednjem mjestu. To im se ne može zamjeriti. Isti plasman ponovili 
su i ove jeseni, ovaj puta od 13 ekipa zauzeli su 12. mjesto s jednom pobjedom i gol razliko 14:57. 
(Vilko Sercer)

Poštujući temeljna načela sporta, predano radimo na 
promociji nogometa kao jednog od najljepših načina za 
zbližavanje velikog broja ljudi. Izniman trud i kvaliteta, 
kao i rezultati koje ostvarujemo u ovim teškim vremenima, 
prepoznata je kod sve većeg broja naših navijača i 
simpatizera. Nogometni klub ‘’Hodošan’’ okuplja 70-
ak igrača koji se natječu u tri kategorije: pioniri, seniori 
i veterani. Sve tri ekipe u potekloj su godini ostvarile 
zapažene rezultate. 
Uz sve sportske aktivnosti koje imamo tijekom cijele godine 
uspješno surađujemo sa svim udrugama iz našeg mjesta. 
Početkom srpnja i ove smo godine uspješno organizirali 
tradicionalni Memorijalni noćni malonogometni turnir 
‘’Zvonko Zrna i Darko Tišljarić’’, gdje se svake večeri 
okupljao popriličan broj ljudi. Svojski se trudimo da turnir 
iz godine u godinu bude bolji i da svim sudionicima i 
posjetiteljima tih par ljetnih večeri bude ugodno u našem 
Hodošanu. Na kraju natjecateljske sezone, tjedan dana 
nakon zadnjeg kola prvenstva, organizirali smo sada već 
tradicionalnu ‘’Plavo-Bijelu’’ noć, zabavu za sve članove 
i simpatizere kluba u restoranu ‘’Zelangaj’’. Ovim putem 
od srca zahvaljujemo svima koji nam na bilo koji način 
pomažu u radu. Svim žiteljima općine Donji Kraljevec 
sretan i blagoslovljen Božić i nova godina. (tajnik : Srećko 
Kovač)

Nogometni klub ''HODOŠAN'' 
Prva ekipa - stoje: Damir Krznar trener, Albino Ribić, 
Jurica Papak, Filip Bergovec, Goran Strahija, Filip 
Papak, Dario Kranjčec, Saša Marčec, Marko Sinković, 
Zoran Strahija; čuče Denis Naranđa, Tomica Purić, 
Davor Košak, Krešo Kovač, Dario Blagus, Mario 
Vadlja, Dejan Naranđa, Gregor Bunc, Jurica Pandur

Ekipa pionira - stoje: trener Gregor Bunc, Sandro Sabol, 
Vedran Vuk, Mihael Kolarić, Robert Kolarić, Karlo 
Pintač, Renato Barić, Filip Baranašić, pomoćni trener 
Leon Zrna; čuče: Jan Zrna, Karlo Zrna, Dominik Drk, 
Ivan Novak, Dennis Smolek, Karlo Baranađšić i Luka 
Zrna.



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11.18.

 U jubilarnoj godine seniorska ekipa ostvarila je povijesni uspjeh osvajanjem prvog 
mjesta u II. županijskoj ligi Istok, te plasman u  I. županijsku ligu gdje smo  na kraju 
jesenskog djela osvojili  4. mjesto. Također treba spomenuti i pobjedu u međimurskom 
KUP-u nad Nedelišćem što je veliki sportski i rezultat jer na proljeće 2013. igramo u 
četvrtfinalu protiv ekipe NK“Čakovec“. Godina 2012. bila je posebna, i mnogima   će 
ostati u  nezaboravnom sjećanju .
 Godinu smo započeli godišnjom Skupštinom. Upravni odbor i igrači na čelu s trenerom 
Josipom Šegovićem su sve svoje aktivnosti usmjerili k osvajanju prvog mjesta, što je i 
ostvareno, a zatim i  na dostojanstven način proslavljeno mimohodom svih igrača, navijača 
i simpatizera Kluba  kroz Palinovec i nezaboravnom feštom u Domu kulture Palinovec. 
Naš rad i trud uvidjeli su i predstavnici općine Donji Kraljevec i MO Palinovec, pa smo 
tako na svečanoj sjednici općine Donji Kraljevec primili Plaketu općine,  a prilikom Dana 
Palinovca i Plaketu mjesta Palinovec.  Krajem sedmog mjeseca organizirali smo turnir, gdje 
je i ove godine pobijedila ekipa „Cafe bar Anda“iz Palinovca. Seniorska ekipa Mladost iz 
Palinovca  bila je pobjednik memorijalnog turnira u Palovcu.
 Najvažnji događaj Nogometog kluba Mladost iz Palinovca  u 2012.godine 
zbio se 25. kolovoza 2012.godine kada je održana  proslava 40  godina uspješnog 
postojanja i djelovanja Kluba. Sve članove i njihove goste, okupljene na proslavi 
u dvorani Doma kulture pozdravio je predsjednik Kluba Gordan Horvat. 
U svom prigodnom izvješću naglasio je da je službeno Nogometni klub Mladost Palinovec 
osnovan 24. veljače 1972. kojemu su osnivači bili predsjednik Mirko Marcinjaš, tajnik 
Alojz Vincek, blagajnik Ivan Plevnjak, i članovi Josip Sabol, Antun Horvat,  Josip Čanadi, 
Josip Hlišć, Mato Hanić, Tomo Lovrenčić, Antun Blažinčić i Stjepan Bacinger. Kroz 40 
godina predsjednici NK Mladosti bili su Mirko Marcinjaš, Mato Hanić, Josip Horvat, 
Đuro Kolac, Stjepan Mesarek, Josip Tomašek, Josip Sabol, Dragutin Baranašić, Zlatko 
Horvat, Miljenko Fileš, Ivan Baranašić, Mihael Žvorc, Željko Horvat, Franjo Jančec i 
danas Gordan Horvat. Klub je igrao u svim ligama dok je zasigurno najveći uspjeh u 
povijesti postigao ove godine osvojivši prvo mjesto u II. Međimurskoj ligi, te se plasirao u 
elitnu ligu Međimurskog nogometa. Posebna priznanja na proslavi dodijeljena su osnivačima 
Kluba, a dobili su ih Mirko Marcinjaš, Ivan Plevnjak, Josip Sabol, Antun Blažinčić te prvi 
igrači Josip Čanadi, Stjepan Lončarić, Ferdo Čemerika, Ivan Sabol, Ivan Sabol I, Drago 

Veoma uspješnu godinu 
započeli smo druženjem i 

otvorenjem ribolovne sezone početkom proljeća. Zapaženi uspjeh  postigla je naša 
takmičarska ekipa u sastavu Damir Zrna, Dražen Fleten i Dragutin Balent na čelu 
s kapetanom Sandrom Zrnom na pretkolu Kupa HŠRS u Podturnu. Još veći uspjeh 
postigla je naša  ekipa na završetku proslave Dana općine Donji Kraljevec 13. 
svibnja 2012. godine, u sastavu Dražen Fleten, Damir Zrna, Perica Zrna, Dragutin 
Balent, Tomica Barić i kapetan ekipe Sandro Zrna osvojila je po treći puta za redom 
Kup općine i time osvojila prelazni pehar u trajno vlasništvo. Moramo priznati da 
se domaćin ŠRD „Jezerišće“ Sv. Juraj u Trnju iskazao veoma dobar organizator.
Održana su dva društvena natjecanja u športskom ribolovu. Rezultati natjecanja u 
srpnju 2012.: seniori: 1. Ivica Jurčec, 2. Dražen Fleten i 3. Dragutin Balent; kadeti: 
1. Roko Zrna, 2. William Pankas i 3. Gabrijel Drk. Između društvenog natjecanja i 
Kupa Črnca održane su radionice u sportskom ribolovu za sve članove Društva. Na 
tim radionicama polaznici su usvojili znanja, vještine, etiku, o sportskom ribolovu. 
Ove godine Kup Črnca osvojio je Dragutin Balent, drugoplasirani je bio Nenad 
Jesenović i treće mjesto je osvojio Dražen Fleten. Kod kadeta prvi je bio Dorian 
Setnik, drugi Roko Zrna i treći Luka Pozderec.
Članovi društva tijekom cijele godine sudjelovali su na radnim akcijama oko 

uređenja okoliša ribolovnih 
voda, uređenje ribičkog 
doma, edukaciji članova 
o unapređenju sportskog 
ribolova i niz drugih 
aktivnosti koje su zacrtane 
Planom gospodarenja i 
Statutom društva. Na kraju 
želimo zahvaliti svima koji 
su nam pomogli u bilo 
kojem vidu na realizaciji 
našeg Plana i programa. 
Posebno zahvaljujemo 
MO D. Hrašćana, tvrtki 
EUROKLIMA Goričan 
i općini D. Kraljevec. 
Svim žiteljima općine D. 
Kraljevec želimo sretnu 
i uspješnu novu 2013.  uz 
ribički pozdrav BISTRO! 
(Za ŠRD Črnec tajnik 
društva Vladimir Zrna)  

Povijesni uspjeh
Sabol, Ivan Zadravec, 
Drago Novak, Josip 
Horvat, Željko Horvat, 
Josip Đuran, Stjepan 
Sabol, Stjepan Čanadi, 
Vlado Molnar i Andrija 
Sabol. Zahvalnice 
su dodijeljene i 
M e đ i m u r s k o m 
nogometnom savezu, 
Općini Donji Kraljevec, 
MO Palinovec, DVD 
Palinovec, Udruzi 

žena Palinovec, ŠRD Šaran Palinovec.  Nakon svečane sjednice slijedila 
je utakmica veterana, da bi se nakon toga proslava nastavila u ugodnoj 
atmosferi do kasnih sati.
 Danas su na čelu Uprave Kluba predsjednik Gordan Horvat. Ostali 
članovi Uprave su: Ivan Kukec, Franjo Jančec, Darko Sabol, Željko Sabol, 
Goran Novak, Vlado Sabol, Vlado Mesarek i Damir Dolenec. Nadzorni 
odbor čine Miljenko Fileš, Božidar Tkalec i Antun Talan. 
U Klubu djeluju ekipe mlađih pionira, juniora i seniora. Trener mlađih 
pionira je  Tomica Mihalec,  trener juniora je  Franjo Jančec, a trener seniora 
je Josip Šegović. Puno truda ulažemo u rad sa ekipama mlađih uzrasta, 
gdje je već vidljiv napredak. Stoga se nadamo da će jednog dana biti dobri 
nogometaši i nosioci sportskog života u Palinovcu.  Ekipa mlađih pionira 
pojačana se vršnjacima iz Hodošana i za njih smo organizirali  jednodnevni 
izlet u Zagreb, gdje su odigrali prijateljsku utakmicu sa vršnjacima iz 
NK „Dinamo“ Zagreb.  Želja i ideja ima mnogo, no puno toga uvjetuje 
financijska situacija. Stoga se svi skupa  trudimo da igrači imaju maksimalne 
uvjete za postizanje dobrih rezultata .
Za mlađe pionire ove  godine su nastupali : Viktor Srpak,  Alen Jeđud,  
Damjan Jeđud, Aleksandar Horvat, Leon Horvat, Dominik Horvat,  Kevin  
Dodlek, Erik Dodlek, Luka Horvat, Siniša Horvat, Damir Horvat, Marko 
Čanadi, David Sabol , Matija Lončarić, Danijel Juras, Filip Oršuš,Dado 
Oršuš, Sandro Sabol, Antonio Kalanjoš, Roko Sabol, Silvio Oršuš, Damjan 
Kranjak, Roko Zrna, Andreas Tomašić, Ivan Markač i Mateo Stojčević. 
Za ekipu juniora su nastupali Damir Horvat, Marko Čanadi, Matija Košak, 
Alen Kontrec, Sandro Habola, Nokola Kolarić, Slavko Špilek, Danijel 
Višnjić, Petar Sabol, Dado Ignac, Aleksandro Sabol, Josip Branilović, 
Denis Smolek, Nikola Pintar, Mihael Vrbanec, Krunoslav Lajtman,Dino 
Fileš, Viktor Srpak i Matija Braniša. 
 Za ekipu seniora u proljetnom djelu koji su postali prvaci  nastupali 
su:  Dejan Tkalec, Nikola Kolarić, Ivan Gorupić, Marko Možek, Zoran 
Možek, Tomica Mlinarec, Tomica Podgorelec, Željko Sabol, Antun Ružman, 
Mario Kolarek, Goran Fileš, Dražen Vlašić, Mateo Vrbanec, Dario Vadlja, 
Tomica Baksa, Nikola Talan, Danijel Marčec, Luka Valentić, Deni Kovačić, 
David Cirkvenčić, Igor Kolarić, Antun Murković i Saša Novak. Nekoliko 
igrača je Klub napuslito dok su u ovom  ljetnom prelaznom roku  a Klubu 
pristupili: Denis Halić, Zoran Pasler, Dario Sakač,  Siniša Čavlek  i Dejan 
Mlinarec.
Na kraju svim simpatizerima, mještanima Palinovca, te svim žiteljima 
naše općine želimo puno zdravlja, te Sretan Božić i uspješnu 2013. godinu. 
(Franjo Jančec)       

      N a k o n 
početne euforije, 
Nogometni klub 
„Trnje“ lagano je 
zakoračio u sezonu 
2011./12. Treninge 
su započeli manje-
više isti igrači te 
su jesenski dio 
prvenstva završili 
na sedmom mjestu. 
Za održavanje 
kondicije preko 
zime koristila se 

dvorana OŠ Hodošan te se ovom prilikom zahvaljujemo učenicima i djelatnicima  
što su nam je to omogućili. Iz dvorane se vraćamo na naše nogometno igralište, 
ali je lijepo proljetno vrijeme uzelo svoj danak: igrači su zbog privatnih obaveza 
(radovi kod kuće i na polju, školske obaveze...) pomalo zanemarili treninge! Sve u 
svemu, i sezonu 2011./12. završavamo u sredini tablice. 
Novu sezonu 2012./13. započinjemo bitno oslabljeni. Pola momčadi odlazi nam u 
susjedne klubove, rekli bismo trbuhom za kruhom te se pred sam početak priprema 
pojavio problem zbog kojeg se klub i prije nekoliko godina zatvorio – nedovoljno 
igrača! Ipak uspijevamo sakupiti ekipu, no čini se da je potrebno malo više vremena 
da se uigraju. Nažalost, jesenski dio prvenstva završavamo na posljednjem mjestu 
na tablici. Razumljivo je negodovanje domaćih navijača, no ipak su dečki zaslužili 
barem malo podrške za svoj trud, koji će se, nadamo se, isplatiti već na proljeće! 
Na početku godine NK “Trnje“ organiziralo je i turnir u beli, a cilj svega je razbijanje 
zimske monotonije i druženje uz karte... Na tradicionalnom malonogometnom 
turniru okupljaju se svi stanovnici dobre volje našeg malog mista, te se uz pjesmu i 
piće družimo do dugo u noć. Sve po starom – jedina novost je ekipa Tihe ulice koja 
je priredila iznenađenje i osvojila prvo mjesto!  Nije manjkalo niti radnih akcija 
koliko nam je financijska situacija to dopustila: sanacija tuševa u obje svlačionice, u 
jednoj je zamijenjen bojler, zatim uređenje kontejnera koji koristimo za kulinarske 
manifestacije i više uređenja okoliša. Obavljeno je postavljanje zaštitne ograde 
oko nogometnog igrališta, oko dijela koji još nije ograđen. Ograda je postavljena 
do pola dok se ne nađe kakav sponzor za završetak!)
Ovom prilikom se zahvaljujemo općini Donji Kraljevec na financijskoj pomoći, 
malom broju hrabrih  sponzora i svima koji su na bilo koji način pridonijeli boljitku 
našeg kluba. Sportski pozdrav!



Glasnik općine Donji Kraljevec broj 11. 19.

 Ovogodišnji osvrt započinje kratkim pregledom završene 
sezone 2011/12 u kojoj se klub natjecao u svih 5 natjecateljskih 
kategorija: 

„Dječaci“ - najmlađa je natjecateljska kategorija za igrače 
do 12 godina starosti. Liga se igrala cijeli svibanj, a sudjelovalo je 9 
ekipa koje su svoje snage odmjerile na četiri vikend-turnira. KKDK 
je po završetku natjecanja zauzeo visoko 4. mjesto od 9. Ekipa svake 
godine bilježi nove talente, a kvalitetan rad s djecom dokazuje sve 
veći i veći broj upisanih u školu košarke. Trener: Mihael Ružić

Ekipa „Mlađih kadeta“ (od 12 do 14 godina starosti) završila 
je na 10. mjestu od ukupno čak 14 ekipa. No treba napomenuti da su 
mlađi kadeti među najmlađima u cijeloj ligi, ali s ogromnom željom 
i potencijalom te njihovi dani tek dolaze! Trener: Mihael Ružić.

„Kadeti“ (14-16 g.) postigli su vrlo zapaženi rezultat 
osvojivši 2. mjesto od 8 te se ponovo, druge godine zaredom 
plasirali na doigravanje regionalnog prvenstva gdje su snage odmjerili s 
kadetima prvoligaša Križevci, kadetima Bjelovara i Čakovca. Na doigravanju 
regionalnog prvenstva ostvarili su jednu pobjedu protiv jakih Križevaca te 
tijesno igubili 3 skoro pa dobivene utakmice. Trener: Mihael Ružić
Ekipa „Juniora“ (16-18 g.) nažalost nije zabilježila zapažene rezultate. Završili su  na 
6. mjestu od 8 klubova, iako su ne samo na “oko“ ogroman potencijal, tj. ne samo u 
visini već i neupitno u košarkaškom znanju. Izostalo je ono, možda i važnije, malo više 
htijenja i želje za pobjedom. Nova sezona je u tijeku pa imaju vremena za popravak. 
Trener: Ivan Zrna

„Seniori“ su započeli sezonu 2011./12. utakmicom 1. Kola KUP-a i to 
protiv najbolje ekipe Međimurja i šire regije, KK Međimurja Čakovec, od koje 
su očekivano nadigrani, ali ne i pregaženi! I ove minule sezone igrala se C liga 
Sjever od 8 klubova. Nakon dvokružnog odigravanja utakmica (14) izboreno je 
„doigravanje“ za prvaka između 4 najbolje ekipe. Iako su pobijedili sve ekipe, 
osim Međimurje Globetke, a od koje su dva puta tijesno izgubili, seniori nisu 
uspijeli bodovno dalje od 4. mjesta. Možda je malo preambiciozno sada reći 
da su trebali biti prvi... ipak je realnije da seniorima fali još malo one finoće i 
iskustva u igri, kako ne bi više gubili praktički dobivene utakmice u zadnjim 
minutama susreta. Gledajući u globalu (s domaćim pojačanjima) potpuno je 
realno očekivati još bolje rezultate i plasman naredne tj. sada tekuće sezone 
2012/13. Trener: Ivan Zrna

Po završetku sezone 2011/2012 KKDK je započeo aktivno i to u 
prirodi. U sklopu globalne akcije Zelena čistka, povodom dana planeta Zemlje, 
provedena je AKCIJA čišćenja potoka „BISTREC“ od hotela KRALJ sve 
do vodopada. (fotogrtafije na www.kkdk.hr) Krajem mjeseca lipnja KKDK 
je krenuo u obnovu i uređenje legendarnog vanjskog košarkaškog igralištu 
u Donjem Kraljevcu koje se nalazi u sklopu sportskog parka 
„Fundacije“. Akcija je potekla od samog kluba, a kako bi se 
vratio stari sjaj igralištu te omogućilo svim ljudima da uživaju 
u sportu na otvorenom. Najprije se igralište očistilo od smeća 
i raslinja, pokosila trava te se uz pomoć DVD-a „D.Kraljevec“ 
cijelo igralište temeljito ispralo vodom. Slijedeći korak bilo 
je uklanjanje hrđe na konstrukcijama koševa te klupicama, 
odnosno nanošenje nove narančaste boje. Uskoro su obnovljene 
i klupice te naposljetku povučene nove linije borilišta. (Sve to 
rukama vrijednih košarkaša). Ipak, još nije sve gotovo. KKDK 
nesumnjivo ima volje i želje za obnovom, ali nažalost nema 
novaca za nabavu nove košarkaške ploče koja je nesretno pukla 
prošlog ljeta. Stoga KKDK poziva sve koji su voljni donirati 
nabavu nove košarkaške table da se jave i pomognu u realizaciji 
obnove. 

Od 22. – 24. lipnja 2012.g. KKDK je sudjelovo na 

 U svibnju je održana Izvanredna izborna i redovna Skupština 
kluba. Izabran je novi Ivršni odbor kluba u sastavu: Tihomir 
Horvat, Franjo Kiš, Darko Lepen, Nenad Ivanović, David Ivanović, 
Mario Šercer, Branko Srpak, Mihael Ružić i Domagoj Štefan. U 
novi Nadzorni odbor izabrani su: Boris Čevizović (predsjednik), 
Miroslav Sinković-Gašparić i Miljenko Mesarić. Na sjednici novog 
Izvršnog odbora za predsjednika kluba izabran Domagoj Štefan koji 
je od jeseni 2011.g. vršio funkciju v.d. predsjednika te Franjo Kiš 
i Tihomir Horvat za dopredsjednike kluba. Tajnikom je imenovan 
također dosadašnji v.d. tajnika, Mario Šercer. 

međunarodnom košarkaškom turniru u Budimpešti u Republici 
Mađarskoj za djecu do 12 godina starosti, a na poziv tamošnjeg 
košarkaškog kluba KK BLF Palota i Hrvatske zajednice XV. okruga 
Budimpešte koju vodi Ištvan Kuzma koji je bio naš najbolji domaćin 
i vodič. Natjecalo se 6 ekipa iz Mađšarske, Slovačke i Hrvatske. 

Klinci KKDK-a vratili su 
se sa peharom za osvojeno 
2.mjesto, koje im je pripalo 
nakon napete završnice. 
Trener: Mihael Ružić

Prijatelji iz 
Mađarske nestrpljivo čekaju 
uzvratni poziv za Kraljevec, 
međutim KKDK trenutno 
nema financijskih sredstava 
da bi ugostio i organizirao 
druženje, stoga se ovim 
putem pozivaju sponzori 
koji bi bili voljni pomoći u 
toj realizaciji.

Ove sezone 
2012./13., a koja je već u punom zamahu, u klubu aktivno trenira 40-
ak igrača raspodijeljenih u navedenih 5 kategorija. Dva su trenera i 
jedan pomoćni trener. Kako to uvijek biva i ove sezone par igrača je 
„zamrznulo“ igranje no od ove sezone klub ima i povratnike na parket, 
a radi se o domaćim iskusnim pojačanjima te sada nema više prava na 
pogreške već se treba ići do kraja, tj. na sam vrh tablice! Vrata škole 
košarke su svakome širom otvorena te svatko tko želi probati igrati 
košarku slobodno pristupi na bilo koji trening i proba čari košarke 
koja se neprekidno od 1970. g. igra u Kraljevcu!
KKDK Vas poziva da razgledate službenu web stranicu www.kkdk.
hr na kojoj možete pronaći sve važne informacije o klubu, rezultate 
i rasporede utakmica, arhivu, fotografije, raspored treninga... 
Ukoliko imate slobodnog vremena KKDK Vas srdačno poziva da 
posjetite utakmice i bodrite naše igrače! Mi ćemo se truditi i dati 
sve od sebe da dostojno predstavljamo klub i pričinimo Vam dobru 
sportsku zabavu.  I ove godine KKDK je prisiljen uputiti APEL 
ZA SPONZORSTVO, ukoliko ste voljni i u mogućnosti za pomoć 
u bilo kojem obliku. Nažalost, entuzijazam vodstva 
kluba (uz svu nesebičnu  pomoć roditelja igrača, 
igrača, članova kuba) sam po sebi nije dovoljan, 
jer za normalan rad i napredak prijeko su potrebna 
financijska sredstva. Uz najljepše i iskrene božićne 
i novogodišnje čestitke, Vaši košarkaši. (Domagoj 
Štefan, mag.iur., predsjednik  KK Donji Kraljevec)

Na Izbornoj godišnjoj skupštini Društva izabrano je novo 
rukovodstvo koje čine: predsjednik Vladimir Molnar, 
zamjenik predsjednika Renato Višnjić, tajnik Ivica Čavlek 

i blagajnik Saša Čavlek. Ostali članovi Upravnog odbora su Drago Molnar, 
Zlatko Halić, Vladimir Baranašić, Josip Habuš i Franjo Švenda.
Dana 1. travnja organizirano je okupljanje članova Društva, a već 13. svibnja 
ova mala udruga okuplja ribolovce s područja općine na tradicionalnom 
Kupu općine povodom Dana općine Donji Kraljevec. Po treći puta za redom 
pobijedili su članovi ŠRD Črnec iz Donjeg Hrašćana, druga ekipa bila je ŠRD 
Trnava Hodošan, a treća ŠRD Jezerišće Sveti Juraj u Trnju.
Dana 17. srpnja organizirano je natjecanje članova Društva. Prvo mjesto u 
kategoriji mladeži osvojila je Ema Višnjić, drugo Jakov Đaković, a treće 
Korina Čavlek. U konkurenciji seniora prvo mjesto osvaja Renato Višnjić, 
drugo Vladimir Molnar, a treće Franjo Švenda. Društvo i dalje brine o uređenju 
malog ribnjaka na Jezerišću i poziva sve žitelje našega kraja na druženja i 
natjecanja.

ŠRD “Jezerišće” Sveti Juraj u Trnju
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Među više uspješno provedenih projekata OŠ Hodošan zgotovljen 
je prvi dio projekta: Oživljavanje prošlosti našega kraja “Plemić 
od Melinkota”. Autor dramskog teksta je Ivan Barić, a uprizorila 

ga je Ksenija Vugrinec – Krumpić. Predstava je izvedena na javnoj 
priredbi 8. lipnja 2012. godine

Na završetku proslave Dana općine Donji Kraljevec13. svibnja 2012. 
godine ekipa ŠRD “Črnec”, u sastavu Dražen Fleten, Damir Zrna, 
Perica Zrna, Dragutin Balent, Tomica Barić i kapetan ekipe Sandro 
Zrna, osvojila je po treći puta za redom Kup općine i time osvojila 

prelazni pehar u trajno vlasništvo. Unatoč krizi radilo se 
na sve strane. Staza 

od Čehovca do Svetog 
Jurja jedna je od 

najvažnijih novina za 
one koji putuju vlakom, 
a Župni dvor također je 
zahvaljujući vjernicima 

i općini zablistao 
punim sjajem. Nova 

prometna signalizacija 
i pješačke staze od tog 

malog naselja napravili 
su sigurnu raskrsnicu 

putova.

Udruga žena Hodošan godinu 2012. započela je sudjelovanjem na 
Općinskom fašnjaku u Hodošanu i osvajanjem jednu od vrijednih nagrada 

pod maskom “ŠTIKLA”. 

Uklanjanjem starih platana centar Hodošana ove je godine uhvatio 
više sunca i otkrio još uvijek lijep i vrijedan Društveni dom

Uz voćarski sajam u Donjem Kraljevcu u Župnom dvoru postavljena 
je po drugi put izložba “Donji Kraljevec nekad i sad” u organizaciji 

udruge »Pjesma«. Tradicijske nošnje, običaje i namještaj 
predstavila je Marija Šavora. Vilko Šercer predstavio je povijest 

kraja, a na izložbi su sudjelovali i članovi skupine »Vredne roke« te 
slikari i kipari s područja općine Donji Kraljevec.

Povodom Dana općine Donji Kraljevec 11. svibnja 2012. godine u velikoj vijećnici održana je Svečana 
sjednica Općinskog vijeća općine Donji Kraljevec na kojoj su podijeljena godišnja općinska priznanja. 
Plakete općine Donji Kraljevec dobili su: DVD Sveti Juraj u Trnju za 80 godina postojanja i aktivnog 

djelovanj, ŠRD Trnava Hodošan za 50 godina postojanja i aktivnog djelovanja, NK Borac Donji Hraščan 
za 40 godina postojanja i aktivnog djelovanja; NK Mladost Palinovec za 40 godina postojanja i aktivnog 
djelovanja; OŠ Donji Kraljevec za osvojeno priznanje za najljepši školski vrt. Grb općine Donji Kraljevec 

dobili su: DVD Palinovec za 80 godina postojanja i aktivnog djelovanja; te posthumno Zvonko Zrna i 
Darko Tišljerić u znak zahvalnosti za žrtvu u domovinskom ratu. Titulu Počasni građanim primio je prof.

dr.sc. Mijo Bergovec za svekoliki doprinos za boljitak žitelja općine Donji Kraljevec .


