           



Njegujemo svoju prošlost,
   
    

   
    

   

Ustrajnim radom i strpljenjem do ostvarenja svih
Drage mještanke i dragi mještani te svi prijatelji Općine
Drnje,
iza nas je još jedna iznimno uspješna godina ispunjena ulaganjima u infrastrukturu, projektima usmjerenima na poboljšanje kvalitete naših života te novim idejama. Hvala vam što
ste ove godine izašli na izbore i omogućili mi da u još jednome
mandatu vodim Općinu. Velika pobjeda za mene predstavlja
i veliku odgovornost, ali i čast te me svakodnevno ispunjava
ponosom.
Na početku ove godine zajedno smo pokazali da imamo
veliko srce pa smo svim raspoloživim snagama pomagali osobama s potresom pogođenih područja. Srčanost i entuzijazam
koji smo pokazali dokaz su snage našeg zajedništva. Općina je
i u ovoj godini nastavila pomagati svim udrugama, školi, župi i
mještanima kojima je to bilo potrebno. Potpisali smo ugovore
s udrugama čime smo im nastojali olakšati provođenje bar jednog dijela aktivnosti. Inzistiramo na jednakim mogućnostima
za sve pa smo nastavili s ulaganjima u djecu i mlade te u osobe
starije životne dobi. Podigli smo standard u provođenju predškolskog odgoja i obrazovanja kako bismo našim mališanima
omogućili sretnije djetinjstvo. Dječji vrtić Igra putem javnog
natječaja preuzeo je djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja na području općine Drnje, a važan doprinos
dao nam je i Središnji državni ured za demografiju i
mlade koji nam je odobrio
novac za razvoj predškolske
djelatnosti. Kvalitetu života
naših mališana zasigurno je
podigla i izgradnja dječjeg
igrališta u suradnji s turskom
tvrtkom Cengiz Insaat. Nastavili smo i sa subvencijama za studente i srednjoškolce. Nismo zaboravili ni na naše starije sumještane pa smo počeli provoditi projekt Zaželi 2. Zapošljavanjem gerontodomaćica u sklopu ovoga projekta našim starijim
sumještanima omogućen je dostojanstven život.
Ove smo godine nastavili velika ulaganja u infrastrukturu.
Nakon 20 godina praznih obećanja, krenuli smo s izgradnjom
pješačko-biciklističke staze u Drnju za što su nam odobrena
sredstva Ministarstva regionalnog razvoja, a to će zasigurno
razveseliti sve ljubitelje biciklizma i aktivnog načina života.
Započela je rekonstrukcija mosta na potoku Gliboki u Drnju,
a izgrađena je i nova ograda oko crkve u Torčecu. Počeli su i radovi na novom kolodvoru u Drnju i na novom dravskom mostu
što je jedna od najvećih investicija u Hrvatskoj unutar projekta
rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka. Uredili smo vodotok Gliboki u Torčecu te je u tijeku priprema za šetnicu, a
u Torčecu su sanirani i stari koševi što je doprinijelo boljem
vizualnom dojmu naselja.
U planu su daljnja ulaganja u infrastrukturu pa su dogovoreni brojni novi projekti. U razdoblju koje je pred nama nastavit ćemo graditi pješačko-biciklističke staze, a očekuje nas i
početak radova na izgradnji kanalizacije. Infrastrukturni projekti najvidljiviji su dio ulaganja, a predstoji nam ciklus velikih
ulaganja u kanalizaciju, ceste i pješačko-biciklističke staze.



Sigurnost u prometu iznimno je važna, osobito u blizini
vrtića i škole pa smo postigli dogovor s Hrvatskim cestama te
ćemo postaviti naletni semafor za usporavanje prometa u ulici
Pemija u Drnju. Novi most pušten je u promet, a zahvaljujući
novoj pješačko-biciklističkoj stazi svim je mještanima i posjetiteljima omogućeno kvalitetnije i sigurnije prometovanje Drnjem.
Kako bismo olakšali mogućnost zapošljavanja na području
općine, nastavili smo ulagati u gospodarstvo, pomagati obrtnicima i privlačiti investitore. Potpisali smo ugovor s poduzetnikom Tihomirom Cvetkovićem, vlasnikom obrta Cooper, koji će
uskoro postati dio poduzetničke zone Cege. Odlučili smo krenuti s naplatom rudne rente pa smo nakon 13 godina čekanja
s Nexe grupom dogovorili da će nam isplatiti dug. Očekuje nas
sklapanje novog ugovora prema kojemu će nam Nexe grupa redovno plaćati rudnu rentu što će omogućiti priljev dodatnih
sredstava u općinski proračun.
Radili smo i na očuvanju okoliša. U općinu su stigle kante za odvojeno prikupljanje otpada koje su podijeljene svim
kućanstvima na općinskom području te smo nastavili praksu
dobrog gospodarenja otpadom. Sanirali smo divlja odlagališta
otpada, a na posebno izloženim mjestima postavili smo videonadzor kako bi se spriječilo nekontrolirano odlaganje otpada i
uništavanje prirode.
Veliku brigu posvetili smo konstantnom uređenju općine. Vrijedni zaposlenici marljivo su radili na uređenju zelenih
površina i sadili cvijeće. Cijele smo godine nastojali odraditi
najviše što smo mogli, a u planu nam je nastaviti s razvojem
općine u svim segmentima.
Naša turistička priča tek je u povojima, no nastavljamo s
kontinuiranim ulaganjem u razvoj turizma. Tako krećemo i u
revitalizaciju kulturnog dobra te ulaganja na području kulture, a u suradnji s akademikom Dragutinom Feletarom i profesorom Hrvojem Petrićem napravit ćemo veliki zaokret kojim
ćemo zaštititi naš identitet.
Iako smo očekivali da će doći do smirivanja situacije i da
ćemo se vratiti „na staro“, morali smo se priviknuti na sasvim
novu situaciju i nastaviti se konstantno prilagođavati promjenama. U skladu sa svim epidemiološkim preporukama, proslavili smo Dan Općine Drnje uz prigodni program, a u povodu
Velikog petka mještane smo obradovali kuhanjem fiša i pečenim ribicama.
Općina nisu samo zgrade i ceste. Sama infrastruktura nužan je preduvjet za odvijanje svih redovnih aktivnosti u zajednici, no bez vas, mojih vrijednih mještana, bila bi beskorisna. I
zato nikada nemojte zaboraviti da su vam općinska vrata uvijek širom otvorena te da ću u suradnji sa svojim suradnicima
nastojati uvažiti sva vaša mišljenja i omogućiti vam ostvarenje
svih vaših potreba.
Nadam se da ni u ovome mandatu neću iznevjeriti vaše
povjerenje. Hvala vam na svim naporima koje ulažete kako bi
život u našoj općini bio ljepši, bolji i kvalitetniji.
Svima vam želim blagoslovljen Božić i nadolazeće blagdane te da u 2022. godini zajedničkim snagama nastavimo nizati
uspjehe.
Vaš načelnik, Petar Dombaj

naših ciljeva

Nakon 20 godina praznih
obećanja, krenuli smo
s izgradnjom pješačkobiciklističke staze u Drnju
za što su nam odobrena
sredstva Ministarstva
regionalnog razvoja, a to
će zasigurno razveseliti
sve ljubitelje biciklizma i
aktivnog načina života.
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Biranim ulaganjima do razvijenog sela
Poštovane mještanke i mještani Općine Drnje, iza nas je izazovna i teška po
mnogo čemu, ali uspješna 2021. godina. Bila je to godina u kojoj smo strepili od
potresa, bolesti i virusa, a opet jako puno radili bez obzira na rast cijena materijala i radova, nedostatak izvođača, brojne probleme u administrativnom smislu.
U 2021. godini održani su lokalni izbori na kojima se prvi put u povijesti
Općine Drnje biralo 9 vijećnika umjesto prijašnjih 11. Ovim putem želim svima
Vama zahvaliti na tome što ste izašli na izbore i odradili svoju građansku dužnost. Iako novi mandat, ciljevi i strategija ostaju isti, a to je kontinuirani razvoj
Općine Drnje, ravnomjerno u svim segmentima, na cijelom njenom području.
Svima vam želim sretan i blagoslovljen Božić te puno zdravlja i novih uspjeha
u 2022. godini.
Goran Kolarek

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
Dana 25. svibnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Drnje.
Izborom Gorana Kolareka za predsjednika i Tajane Perošić za potpredsjednicu, konstituiran je 8. saziv Općinskog vijeća Općine Drnje od njenog osnutka.
Ovo je prilika da se zahvalimo svima onima koji su bili
članovi prijašnjih saziva Općinskog vijeća, Poglavarstva,
bivšim načelnicima i djelatnicima Općine Drnje.

Općinsko vijeće ima novi sastav, a čine ga:
Goran Kolarek - predsjednik Općinskog vijeća
Tajana Perošić - zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
Dejan Šomoci
Valentina Matijašić
Matija Dolenec
Mirko Jukić
Marija Sataić
Ana Šimunić

Četvrtu godinu zaredom odlični!!
Institut za javne financije objavio je rezultate istraživanja proračunske transparentnosti svih općina, gradova i županija u Hrvatskoj.
Općini Drnje dodijeljena je ocjena odličan.
Komentar načelnika:
“Dokaz je to i pohvala za sve one koji vode Općinu Drnje, trude se i rade na njezinu boljitku, da njihovo zalaganje nije
uzaludno – već štoviše – prepoznato kao dobro i kvalitetno. Ujedno, ovakav način vođenja jedinice lokalne samouprave
i jest jedini ispravni način u ophođenju prema poslu, ljudima i društvu u cjelini. Vrhunske rezultate u koje i ovi definitivno spadaju - moguće je ostvariti samo predanim i kvalitetnim radom kako u privatnom tako i poslovnom životu – ne
zaboravljajući nikada na ono najbitnije, a to je čovjek odnosno ljudi zbog kojih se sve ovo i radi, jer samo međusobnom
pomoći i zalaganjem jednih prema drugima ovaj svijet može imati svjetlu budućnost.”
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Dan Općine 2021. godine
U prostorijama Društvenog doma
u Torčecu 10. rujna održana je svečana sjednica Općinskog vijeća kojom
je proslavljen Dan Općine Drnje. Uz
domaćine, u ime Koprivničko-križevačke županije sjednici je prisustvovao
zamjenik župana Ratimir Ljubić, kao i
brojni načelnici općina, gradonačelnici te predstavnici ustanova i udruga,
poslovni partneri. Sjednicu je otvorio
predsjednik Općinskog vijeća Goran
Kolarek te je predstavio što se sve radilo na području općine, zahvalivši na
doprinosu i vijećnicima u prošlom sazivu Općinskog vijeća.
Načelnik Općine Petar Dombaj zatim se osvrnuo na najvažnija postignuća, dodavši kako je naglasak stavljen
na razvoj gospodarstva i privlačenje
investitora jer bez toga nema uspješne
općine.
„Kako bi omogućili već životni
standard naših mještana ulagali smo
u izgradnju infrastrukture , a preostalo nam je da se izgradi kanalizacijska
mreža što će se realizirati u sklopu
aglomeracije. Napravili smo pješačkobiciklističku stazu kroz Općinu, ulagali u ceste, uredili groblja te se bavili
predškolskim odgojem kako bi poboljšali demografske prilike,“, istaknuo je
načelnik Dombaj te govorio o budućim
projektima koji se planiraju u naselji-

ma na području Općine.
Zamjenik Ljubić čestitao je vodstvu Općine na realiziranim projektima, naglasivši važnost ulaganju u
infrastrukturu i društvene aktivnosti, što podiže kvalitetu života u manjim sredinama: „Županija je jaka
koliko i njezine općine te se možemo
pohvaliti da smo dobro razvijena županija upravo zbog aktivnosti naših
općina.”
U ime načelnika obratio se načelnik Općine Gola Stjepan Milinković
koji je svojim govorom i nastupom
podigao atmosferu, a u ime gradonačelnika Hrvoje Janči, gradonačelnik Grada Đurđevca. Okupljene je
pozdravio te čestitao Dan Općine i
saborski zastupnik i gradonačelnik
Grada Koprivnice Mišel Jakšić koji
je pohvalio odličnu suradnju između
Općine i Grada Koprivnice.



„Cengiz park“
U prvom dijelu godine izgrađeno je novo,
moderno dječje igralište u centru Drnja. Bio je
to jedan od kapitalnih projekata u ovoj godini,
visina investicije iznosila je cca 400 tisuća kuna,
a zahvaljujući dobroj suradnji s tvrtkom Cengiz
Insaat, dogovoreno je da će ista tvrtka financirati
veliku većinu investicije (90%), a sama Općina jedan manji dio (10%). Iz toga razloga samo igralište i nosi naziv „Cengiz park“. U uređenju okoliša
svoj obol dali su predstavnici branitelja koji su se
pobrinuli za uređenje okoliša nakon izvedenih radova. Nakon otvorenja igrališta, slike koje smo mogli gledati, a to je velik
broj djece u pratnji roditelja na igralištu, pravi su pokazatelj uspješnosti same investicije.

Rekonstruiran most na DC 41
- lakši prijelaz preko potoka Gliboki
Nije Pelješki most, ali stanovnicima
Drnja, baš kao i onima koji svakodnevno
prolaze kroz ovo podravsko selo, onaj preko potoka Gliboki na državnoj cesti D41
od velike je važnosti. Proteklih mjeseci
bio je razrovan, promet se odvijao obilaznim pravcima, što je mnogima zadavalo
glavobolju. No od kraja srpnja, svi oni brige više nemaju. Naime, radovi na mostu
napokon su završili i prometnica je i službeno ponovno puštena u promet. Nakon
puna četiri mjeseca rekonstrukcije. Radovi su bili vrijedni 4,7 milijuna kuna plus PDV, a omogućili su dvosmjeran promet preko mosta, što je do nedavno bilo
nezamislivo, jer je bio preuzak za dva automobila istovremeno. Sigurnost novootvorenog mosta provjerili su, a zatim
ga pustili i u promet načelnik Petar Dombaj, Davor Bobičanec iz Hrvatskih cesta, Danijel Levak ispred izvođača radova, stručni nadzornik Bojan Gorski, direktor koprivničke Elektre Goran Pakasin i Mladen Kovač ispred PCZ Varaždin.
– Nas kao Općinu veseli činjenica da je nakon izvrsne suradnje s Hrvatskim cestama naše Drnje dobilo most kakav
zaslužuje. Završni radovi trajat će još nekoliko dana, baš kao i sanacija obilaznih pravaca, koji su bili na snazi tijekom
privremene regulacije prometa – rekao je načelnik Dombaj.
Vijest o otvaranju mosta razveselila je ne samo načelnika i mještane Drnja, već i sve one koji ovim putem odlaze
prema Šoderici, a takvih je pogotovo u ljetnim mjesecima jako puno. Nakon novoasfaltirane prometnice prema dravskom mostu, ovaj most je točka na i po pitanju ulaganja na državnim cestama u našem kraju, al veseli nas činjenica da
će iduće godine opet biti radova na poboljšanju cestovne infrastrukture.
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Biciklističko-pješačka staza
„Zahvaljujući“ nezavidnoj situaciji u kojoj se svi nalazimo, a koju nije potrebno ni imenovati, svjedočimo otežanoj
realizaciji pojedinih aktivnosti u našim životima. Određene
novonastale prepreke zahvaćaju kako privatni tako i poslovni aspekt, no ipak – voljom, dobrim pristupom i zalaganjem moguće je planirano uspješno privesti svome cilju.
Veseli stoga činjenica da je i dosadašnja najava izgradnje biciklističko-pješačkih staza na području općine Drnje dobila
svoju početnu dionicu podigavši izgled samog mjesta kao
i standard života za stepenicu više. Naime, uz prethodno
dobivene sve suglasnosti i dozvole, 17. ožujka ove godine s
tvrtkom Dinamik d.o.o. iz Novog Virja kao izvođačem radova potpisan je Ugovor o radovima na izgradnji biciklističkopješačke staze na dijelu ulice Pemija i dijelu Trga kralja Tomislava koja povezuje OŠ „Fran Koncelak“ Drnje s mjesnom
ambulantom.
Već 29. ožujka započelo se s izvođenjem radova vrijednim
oko 1.036.000,00 kuna, pri čemu je od strane Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancirano kroz dvije faze izgradnje staze ukupno 250.000,00 kuna.
U sufinanciranju projekta sudjelovala je i Koprivničko-križevačka županija sa 200.000,00 kuna temeljem javnog poziva za kapitalni projekt K 100001, Kapitalna pomoć za
ravnomjerni razvoj Županije u 2021. godini, dok je ostatak
sredstava namiren iz općinskog proračuna. 24. srpnja došlo
je do završetka svih radova, a 20. rujna konačno je izdana
i Uporabna dozvola čime je novoizgrađena staza zasjala u
punom sjaju dajući dodatni poticaj u usmjerenju ka realizaciji ostalih planiranih dijelova biciklističko-pješačkih staza
na području naše općine među kojima je trenutno aktualna
dionica biciklističko-pješačke staze u ulici Pemija kroz nadogradnju na postojeću prema naselju Peteranec za koju je
građevinski projekt već izrađen. Imajući na umu sigurnosni
aspekt koji proizlazi realizacijom ovakvih projekata za sve
sudionike prometa i same mještane uz istovremeno podizanje vizualnog identiteta sredine, malo je reći kako je ulaganje poput ovog od iznimne važnosti i ujedno nit vodilja za
daljnje pothvate.
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Program Zaželi – faza 2
Konačno!! Prava je riječ i asocijacija mnogih koji su s nestrpljenjem iščekivali nastavak dobro poznatog projekta Zaposli pa pomozi. Prva faza programa završila je sada već davne 28. veljače ove godine na nezadovoljstvo svih korisnika
koji su tek početkom listopada 2021. godine na svom pragu
ponovno ugledali svoju gerontodomaćicu i dočekali dugo priželjkivanu pomoć. I same gerontodomaćice nakon 7 mjeseci
nezaposlenosti više su nego s nestrpljenjem dočekale nastavak projekta „Zaposli pa pomozi 2“ u okviru njegove II. faze
zapošljavanja žena - ZAŽELI. Projekt, iako s velikom rupom
između svoje dvije faze, vratio se jači i vjerujemo bolji jer u
nastavku svog postojanja pojačan je u svakom smislu, tako
umjesto dosadašnje 4 gerontodomaćice zapošljava njih 5, sukladno čemu je povećan i broj krajnjih korisnika s 25 na njih
čak 32. Sve ono o čemu se pričalo realizirano je, doduše uz
par mjeseci stanke na što kao Općina nismo imali utjecaja, no
ostavivši to postrani moramo biti zadovoljni jer gotovo svakom prijavljenom korisniku na ovaj program pružena je ruka
pomoći. Uz „naoružanje“ gerontodomaćica novom odjećom i
obućom, biciklima, ostalim potrepštinama te dezinficijensima i zaštitnom opremom u svrhu zaštite od zaraze i prijenosa
virusa Covid-19, vjerujemo i nadamo se da će u nastavku provođenja projekta sve funkcionirati na najbolji način. Iako na
„samo“ godinu dana koliko traje ova njegova II. faza, jednako
smo optimistični kako u postizanju zadovoljstva svih sudionika programa tako i u nastojanju te naznakama u nastavak
projekta kroz njegovu III. fazu koja bi trebala, po nekim saznanjima, zaživjeti na dulji rok s mogućnošću zaposlenja gerontodomaćica na neodređeno vrijeme čime bi se vrijednost
ovog projekta na zadovoljstvo svih podigla na još višu razinu.
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Foto vijest: Uređenje Drnja i Torčeca
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Ugovor o osnivanju prava
građenja s obrtom Cooper
Načelnik Općine Drnje Petar Dombaj u ožujku je potpisao Ugovor o osnivanju prava građenja s obrtom Cooper. Gradit će u poduzetničkoj zoni Cege, a plan je u sljedećih pet godina izgraditi veliki
proizvodno-prerađivački pogon drvne industrije.
– Drago nam je da je Tihomir Cvetković iz Koprivnice, kao vlasnik obrta Cooper izabrao baš našu općinu kao mjesto gdje će proširiti svoje već uspješno poslovanje. Gradit će se jedan veliki pogon
gdje će raditi pilana, sušare za drvo, proizvodit će se peleti, brikete,
drveni podovi i drvene sjecke. Ovo je jedan nastavak našeg uspješnog općinskog projekta razvoja poduzetništva koji donosi nova radna mjesta za stanovnike općine – riječi su načelnika Dombaja.
Veličina parcele jest dva hektara, rok za dovršetak investicije je pet godina. Mladi nezavisni načelnik dodao je kako Općina razgovara i pregovara s još nekoliko zainteresiranih investitora koji bi došli u Drnje i uložili sredstva u poduzetništvo
i gospodarstvo, a ta činjenica veseli sve u Općini.

Nakon 20 godina općine Legrad i Drnje potpisale
sporazum o utvrđivanju međusobne granice
Nakon više od dvadeset godina spora, općinski načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić i općinski načelnik Petar Dombaj potpisali su sporazum o utvrđivanju granice između Općine Legrad i
Općine Drnje. U ožujku su oba Općinska vijeća donijela odluke o
utvrđivanju granice i nakon stupanja odluke na snagu, ovlašteni
su općinski načelnici 27. travnja 2021. stavili svoj potpis na sporazum. Potpisom sporazuma završio je dvadesetogodišnji spor
između dvije općine, prvenstveno oko jezera Šoderica. Ovim
putem granica je uspostavljena od tromeđe Legrad – Đelekovec
– Drnje, pa do tromeđe Legrad – Drnje – Mađarska.

Konačno smo dočekali otvorenje
Robin Marketa u Drnju
Gospodin Goran Milanović nakon kupnje nekadašnje
gostionice „K Marički“, primio se velikoga posla i od temelja je u potpunosti preuredio postojeći objekt. Na zadovoljstvo svih mještana i prolaznika, nakon završetka
rekonstrukcije, u travnju je otvorena nova trgovina Robin
Market koja je podigla kvalitetu ponude u Drnju, a nekoliko naših mještanki dobilo je mogućnost zaposlenja.
Veseli nas činjenica da će na proljeće
krenuti radovi u centru Torčeca, gdje će se
preslikati isti ovakav
model, a Torčec će
dobiti trgovinu kakvu
zaslužuje, a možda i
poneko dodatno iznenađenje.
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NIKPREM gradi novu ogradu
na igralištu NK Tomislava
Veseli nas činjenica da smo u mogućnosti ulagati u
infrastrukturu, a pogotovo u segment sporta jer u zdravom tijelu živi zdrav duh, što je najbitnije za naše mlade
naraštaje. Općina je, nakon provedenog javnog natječaja, sklopila ugovor s domaćim obrtom NIKPREM u vlasništvu Nikole Premca, koji je i sam dugogodišnji igrač
nogometa i zaljubljenik u sport, o izgradnji nove ograde
na igralištu u Drnju. Radovi su započeli, a završetak radova očekuje se na proljeće 2022. godine prije početka
proljetnog dijela natjecanja.
Branko Kuzmić, naš
umjetnik i osoba koja je
uvijek na dispoziciji za
promicanje kulturnog
dobra, ove godine naslikao je postaje križnoga
puta. Svoj rad donirao
je kapeli u Torčecu, župi
BDM Drnje.

Park u Drnju



Stanje komunalnog reda u 2021.
Postupanje sa otpadom
Mještani Općine Drnje (u daljnjem tekstu; Općina) se
putem oglasnih ploča i edukacijskih letaka i plakata informiraju o načinu zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada putem
namjenskih spremnika na zelenim otocima, mogućnostima
zbrinjavanja drugih vrsta otpada, kompostiranja i sl.
U sklopu projekta „Dogradnja, unapređenje i opremanje
postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada
u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“ jedna od aktivnosti je i podjela plakata svim jedinicama lokalne samouprave sa uslužnog područja Komunalca
d.o.o. Koprivnica koje je Općina dobila tokom mjeseca studenog.
U 2021. godini su postavljene nadzorne kamere na lokaciji „Pećinka“ i „Loka“. Mještani su obaviješteni o lokacijama
na kojima su kamere postavljene pa je tako bilo minimalnog
kažnjavanja neovlaštenog odlaganja otpada u okoliš u odnosu na prve mjesece ove godina. Kazna za takve prekršaje
propisana je odredbama Odluke o komunalnom redu na području Općine u iznosu od 2.000,00 kuna za fizičke osobe i
10.000,00 kuna za pravne osobe.

Odvoz miješanog komunalnog otpada obavlja se specijaliziranim vozilima (auto smećari) zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se onemogući rasipanje otpada, te širenje
mirisa. Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
provodi se svakih 14 dana, kako bi se potaknulo odvajanje
reciklabilnog otpada iz miješanog komunalnog otpada.
Na području Općine se trenutno nalaze zeleni otoci u
Drnju na Trgu kralja Tomislava (tekstil, metal i staklo), u
Torčecu iza Vatrogasnog doma (tekstil, metal i staklo), a u
naselju Botovo je postavljen jedan spremik za metal pored
državne ceste u Ulici kralja Zvonimira.
Zeleni otok koji se sastojao od spremnika za tekstil, metal i staklo na lokaciji pored dječjeg igrališta u Botovu morali smo ukloniti zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca i
same blizine dječjeg igrališta.
Glomazni otpad se prikuplja jednom godišnje sukladno
rasporedu odvoza, ukupno 4 m³ godišnje.
Na području Općine nije izgrađeno reciklažno dvorište
i reciklažno dvorište za građevni otpad. Mještani Općine
imaju mogućnost korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta
u kojeg se predaju manje količine posebnih vrsta otpada
(ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatori, manji
komadi EE otpada, manji komadi glomaznog otpada i sl.) i
reciklažnog dvorišta u Herešinu, uz predočenje osobne iskaznice.
Građevinski otpad u količini do jedne autoprikolice (1
m³) mjesečno mještani Općine mogu besplatno zbrinuti u
Herešinu kao i biorazgradivi otpad u količini do 2 m³ mjesečno.Do mjeseca studenog je utrošeno ukupno 43.313,06
kuna za odvoz otpada iz namjenskih spremnika i groblja i
14.375,00 kuna za sanaciju divljih odlagališta.

Na području Općine sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organizirano je na području cijele Općine, naseljima
Drnje, Botovo i Torčec, a davatelj usluge je GKP Komunalac
d.o.o. iz Koprivnice.
U 2021. godini su kućanstvima na području cijele Općine podijeljene žute i plave kante za sakupljanje plastike i
papira koje djelatnici GKP Komunalac Koprivnica besplatno
preuzimaju na kućnom pragu korisnika, jednom mjesečno
Nerazvrstane ceste
pojedinu vrstu otpada prema rasporedu davatelja usluge.
Tokom godine Općina je utrošila ukupno 42.535,00
Kante su naručene u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša, kuna za održavanjem nerazvrstanih cesta što se odnosilo
a Općina je za njihovu nabavu izdvojila 25.628,65 kuna, dok na postavljanje prometnih znakova, rezidbu granja, malčije Fond uplatio 174.371,63 kune.
ranje, navoz materijala i krpanje udarnih rupa, ravnanje.
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Dimnjačarska služba
Koncesionar za područje Općine je MLD-usluge iz Koprivnice. U 2021. godini nisu zabilježeni požari koji bi za posljedicu imali propust u radu dimnjačarske službe niti je bilo
primjedbi ovlaštenog dimnjačara na korisnike usluge.

zapuštenom stanju i koje su neodržavanjem vlasnika prijetnja lokalnom stanovništvu ili njima samima. U 2021. godini je na području Općine po izdanim Rješenjima srušeno
5 kuća za što je Općina izdvojila 35.000,00 kuna poticaja
nakon izvršenja traženih radnji.

Kućni ljubimci
Sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama na području Općine
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ br.
4/18), svi posjednici pasa dužni su svoje ljubimce označiti
mikročipom i redovito ih cijepiti. Općina sufinancira mikročipiranje pasa. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati
ih na način da ne ometaju mir sustanara okolnih nekretnina. Nadalje, iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana
i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog
razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da
samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika. Za kršenje odredbi Odluke predviđene su
kazne u iznosu 1.000,00 kuna.

Uređenje okućnica i zapuštenog zemljišta
Nesređeni imovinsko-pravni odnosi, osobe koje povremeno dolaze na svoje nekretnine jer žive izvan Općine, ali
i nemar pojedinaca, najčešći su razlozi zapuštenog zemljišta i okućnica. Nakon utvrđivanja činjenica na terenu i vlasnika predmetnih nekretnina komunalni redar vlasnicima
usmeno ili pismeno nalaže uređenje istih. Ukoliko dođe do
neizvršenja traženih radnji nekretnine se uređuju o trošku
vlasnika.
Općina je za uređenje nekretnina u svome vlasništvu
(košnja trave, rezidba granja, vađenje panjeva, uređenje
kanala, navoz inertnog materijala i zemlje, ravnanje terena) do studenog 2021. godine utrošila ukupno 139.578,40
kuna.
Od značajnijih projekata na području općine u u 2021.
bitno je izdvojiti rekonstrukciju mosta preko vodotoka Gliboki i otvaranje dućana Robin.

Zakon o zaštiti životinja za napuštanje, zanemarivanje
ili izostanak kontrole razmnožavanja popisuje novčanu kaznu do 30.000,00 tisuća kuna dok je izbjegavanje mikročipiranja psa kažnjivo sa 6.000,00 tisuća kuna.
Ukoliko imate dobre uvjete, psa ili mačku koja je zbrinuta s područja Općine možete udomiti putem azila, a
udomljavanjem psa ili mačke umjesto kupnje činite dobro
djelo i pomažete lokalnoj zajednici. Životinje iz skloništa su
zdrave, mikročipirane, cijepljene i kastrirane.
U 2021. godini Općina je utrošila ukupno 21.479,89
kuna za usluge Veterinarske stanice Koprivnica što se odnosilo na stacioniranje, cijepljenje, mikročipiranje, operaciju, kastraciju, lijekove i skupljanje leševa. Općina plaća i
rezervaciju mjesta u stacionaru.
Ruševne kuće
Tokom 2021. nastavljeno je sa izdavanjem Rješenja za
uklanjanjem ruševnih kuća na području Općine, koje su u

Denis Srček, struč.spec.ing.agr., komunalni redar,
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Gradsko komunalno poduzeće Komunalac Koprivnica
U suradnji s mještanima do održivog gospodarenja
otpadom
Gradsko komunalno poduzeće Komunalac Koprivnica već
je dugi niz godina pružatelj javne usluge odvoza otpada na
području općine Drnje, a od 31. prosinca 2018. godine Općina Drnje je i suvlasnik Komunalca. Uspješna suradnja produbljuje se iz godine u godinu, što je posebno vidljivo u podacima o postotku odvajanja otpada koji pokazuju trend porasta
odvojeno prikupljenog otpada. Mještani Drnja, Torčeca i Botova prate novosti koje uvodi Komunalac te se aktivno uključuju u provođenje pozitivnog gospodarenja otpadom.
U samo dvije godine stopa odvojeno prikupljenog otpada
višestruko se povećala (s 9,10 posto u 2018. godini na 28,08
posto u 2020. godini), a interni podaci za tekuću 2021. godinu također pokazuju stabilan trend.
Europska hijerarhija otpada na prvo mjesto stavlja
sprečavanje nastanka otpada što znači da se količine
i odvojeno sakupljenog i
miješanog komunalnog otpada kontinuirano moraju
smanjivati te navodi odlaganje kao zadnji i najmanje poželjan
korak u gospodarenju otpadom. I po tom pitanju mještani općine Drnje mogu biti uzor drugim jedinicama lokalne samouprave. Naime, 2018. godine na odlagalište je odloženo 216,69
tona otpada s područja općine, da bi se u samo dvije godine
ta količina prepolovila te iznosi 109,36 tona za 2020. godinu.
Prema procjenama, ova količina zadržat će se i u 2021. godini.
Visoke standarde gospodarenja otpadom tvrtka Komunalac postavila je u svim jedinicama lokalne samouprave u
kojima obavlja uslugu odvoza otpada, pa tako i u Drnju. Sva
kućanstva, njih 530 i 20 poslovnih subjekata, na raspolaganju
imaju svu potrebnu infrastrukturu za učinkovito odvajanje
otpada na mjestu njegovog nastanka – na kućnom pragu, što
je i najvažniji korak u složenom procesu gospodarenja otpadom.
Ove godine Općina je nabavila žute i plave spremnike za sva kućanstva koje je
zajedno s Komunalcem dostavila korisnicima na kućnu adresu, a svi spremnici,
uključujući i one za miješani
komunalni otpad, čipirani su

%

u svrhu točnog praćenja pražnjenja, a samim time i naplate
mjesečnih odvoza. Spomenimo i da u naseljima općine postoje tri lokacije zelenih otoka na kojima se nalaze spremnici za
odvojeno prikupljanje otpada: u Drnju na Trgu kralja Tomislava (plastika, metal, staklo, tekstil), u Torčecu iza vatrogasnog doma (metal, tekstil) te u Botovu u Ulici braće Mesarić
(metal, staklo, tekstil), a tri puta godišnje u Drnje kod veterinarske stanice te u Torčec iza društvenog doma dolazi mobilno reciklažno dvorište.
Akcija ‘Plastičnim čepovima do skupih lijekova’
Komunalac Koprivnica od 2012. godine u suradnji sa
Župom Svetog Antuna u Koprivnici prikuplja plastične čepove i poklopce te ih prosljeđuje Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca koji njihovom prodajom kupuju
lijekove neophodne za liječenje oboljelih. U akciji su dosada sudjelovale brojne škole, vrtići i institucije, a do 2020.
godine ukupno smo prikupili gotovo 15 tona čepova i poklopaca. Akcija se nastavlja i ove godine, a u povodu Dana
Komunalca podijelili
smo posebne spremnike za sakupljanje
čepova svakoj općini
u vlasničkoj strukturi
Komunalca, pa tako
i Drnju. Spremnik se
nalazi u predvorju
zgrade Općine.
Reciklažno dvorište Herešin besplatno je za sve
mještane općine
Svi mještani Drnja iz kategorije kućanstva besplatno
mogu svoj odvojeno prikupljeni otpad zbrinuti u Reciklažnom dvorištu Herešin. Glavne skupine otpada koje se
primaju u Reciklažnom dvorištu su papir, plastika, metal,
staklo, tekstil, glomazni otpad, električni i elektronički otpad, bijela tehnika, gume, ulja i masti, izolacijski materijali, problematični otpad i lijekovi.
U Kompostanu Herešin mjesečno je moguće besplatno
dovesti dvije autoprikolice biorazgradivog otpada (kuhinjski otpad, trava, lišće, granje), a u Reciklažno dvorište za
građevinski otpad (u sklopu Kompostane) svi mještani
općine Drnje mogu besplatno dovesti jednu autoprikolicu
građevinskog otpada mjesečno. Popis svih predmeta i tvari
te ostale informacije o mogućnostima odlaganja odvojeno
prikupljenog otpada mogu se pronaći na internetskoj stranici komunalac.kc.hr.
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Dječji vrtić Igra
Dječji vrtić Igra privatni je dječji
vrtić koji provodi odgojno-obrazovni
rad s djecom rane i predškolske dobi.
Postojimo od 2014.godine, a našu
djelatnost ostvarujemo u matičnom
objektu u Koprivnici i područnim
objektima u Rasinji, Hlebinama, Kloštru Podravskom, Sigecu, Peterancu i
Drnju. Područni objekt u Drnju u našem je sastavu od 1. rujna 2021. godine.
Naša vizija ogleda se u težnji za
vrtićem kao ustanovom u kojoj se poštuju prava i potrebe djece i njihovih
roditelja, u kojoj se potiče razvoj samostalnog, odgovornog i kreativnog
djeteta. Uzimajući u obzir dijete kao
pojedinca sa specifičnim potrebama i
afinitetima, trudimo se kontinuirano
stvarati kvalitetne uvjete za odgoj i
učenje djece, kao i pozitivnu suradnju
s roditeljima.
Odgojno-obrazovni rad realiziramo u ukupno 16 odgojnih skupina.
U područnom objektu u Drnju provodimo odgojno-obrazovni rad s djecom u dvije odgojne skupine - djeca
u starosti od jedne do tri godine i od
tri godine do polaska u školu. Boravak
djece u vrtiću nastojimo obogatiti novim sadržajima i programima. Shodno
tome, osim redovitog desetosatnog
programa, djeca se mogu uključiti i u
kraće programe, sukladno vlastitim

interesima. Uz kraći program engleskog i njemačkog jezika, provodimo
program ritmike, plivanja, dramskoscenski program i likovno-kreativnu
igraonicu. Kontinuirano osluškujemo
potrebe djece te nudimo mogućnost
uključivanja za neke od programa i u
našim područnim objektima. Dio naše
svakodnevnice su i druženja, izleti,
uključivanje obitelji u život vrtića, sudjelovanje u manifestacijama lokalne
zajednice te sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima.
Naš je imperativ stvoriti vrtić po
mjeri djeteta koji potiče njegov svestrani razvoj, a kvalitetnim i kreativno
osmišljenim aktivnostima, poticajnim
prostorom te održavanjem partnerskog odnosa s roditeljima i lokalnom
zajednicom nastojimo to i ostvariti.
Petra Mikšić,
pedagoginja DV Igra Koprivnica



Puno događanja u Osnovnoj školi
Fran Koncelak Drnje
Erasmus+ projekt TITLE
U sklopu novog projekta TITLE (Teaching, Improving
and Training Literacy Education), članovi tima su održali
nekoliko zanimljivih radionica i predavanja za učenike od 5.
do 8. razreda. Među prvim aktivnostima bila je online književna večer nazvana Književni pokus. Sudjelovali su učenici i roditelji od 5. do 8. razreda iz Drnja i Hlebina. Tijekom
večeri dotaknuli se važnih tema poput vršnjačkog nasilja,
svakodnevnih poteškoća, kako u školi, tako i u obitelji te
životu općenito.
Radionica Otključavanje
teksta nastala je prema knjizi
Susan Zimmermann i Chryse
Hutchins “7 ključeva čitanja s
razumijevanjem”. Učenici su
se upoznali s 3 ključa čitanja
s razumijevanjem: stvaranje
senzornih slika, prepoznavanje bitnog u tekstu i sintetiziranje pročitanog. O važnosti čitanja i poznavanja materinjeg jezika, učenici su online slušali predavačicu Maju
Matijević, zaposlenicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Članovi TITLE tima, učenici i učitelji, su povodom
Dana hrvatske knjige (22. travnja), Svjetskog dana knjige i
autorskog prava (23. travnja) i Godine čitanja (2021.) izradili preporuke za čitanje. Ostalim učenicima i zaposlenicima škole preporuke su bile dostupne putem digitalnog alata Linoit i na panou u matičnoj školi.
Stvaranje kutaka za čitanje u Drnju i Hlebinama, osvježilo je školske prostore, ali i najvažnije, kutci su privukli
nove čitatelje u školi. Uz slikovnice za najmlađe, učenici
mogu pronaći uistinu raznolike naslove – od zabavnih knjiga Davida Walliamsa i Andyja Griffithsa do poučnih knjiga
za mlade, kao što su „Naša kuća u plamenu“, „Kradljivica
knjiga“, „U moru žive krokodili“, grafička novela „Zenobija“
te naslovi hrvatskih autorica Ivone Šajatović i Silvije Šesto.
Zaljubljenici u svemir i prirodu također mogu pronaći nešto
za sebe. Svi naslovi kupljeni su sa svrhom korištenja u Erasmus+ projektu TITLE.

Kutak za čitanje - posjet partnera

'

Erasmus tim i gosti

Prve radionice u kutku bile su one na kojima su učenici
istraživali znanstvene članke o tome jesu li beauty savjeti
znanstveno utemeljeni ili ne.
Prva godina projekta uz mnoge aktivnosti zaokružena
je posjetom partnera iz Estonije, Portugala i Italije (8. – 12.
studenoga 2021.). Uz predavanja i razmjenu iskustava partnera iz navedenih zemalja, školu u Drnju posjetile su i dvije predavačice. Radi se o Ivani Bašić, profesorici hrvatskoga
jezika i književnosti te predsjednici udruge Balans centar
koja se bavi promicanjem biblioterapije i poetske terapije, i
Aniti Peti-Stantić, redovnoj profesorici, predstojnici Katedre za slovenski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Erasmus u Peterancu

Aktivnosti tijekom godine
Tijekom školske godine, učenici i učitelji su obilježili
mnoge značajne datume te sudjelovali u brojnim aktivnostima. Izdvajamo samo neke poput: Dana žena, Dana ružičastih majica, Dana hrvatskoga jezika, Svjetskog dana broja
Pi, Svjetskog dana voda, Dana planeta zemlje, Dana kruha i
zahvalnosti za plodove zemlje i Dana učitelja, a proveden je
i globalni Eratostenov eksperiment. Svjetski dan životinja
obilježen je skupljanjem hrane za pse na skrbi u skloništu
Ottova kućica u Herešinu, Kira u Sigecu i za mačke na skrbi
u Udruzi Šinterice dobra srca u Koprivnici.
Zahvaljujući donaciji Udruge „Zasadi stablo, ne budi
panj“ učenici su oko svojih škola u Torčecu i Drnju sadili
jabuke, kruške, trešnje, višnje i šljive.
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Učenici 2. razreda iz Drnja sudjelovali su u projektu
“Postani Dukatić - čuvar prirode”. Čitajući edukativne priče učili su o važnosti brige o okolišu i očuvanja prirodnih
resursa. Svoje znanje provjerili su rješavanjem kviza. Za
uspješno rješavanje učenici su dobili diplome i tako se pridružili veseloj i zaigranoj družini Dukatića - čuvara prirode.
Učenici Informatičke grupe u predmetnoj nastavi u Drnju aktivno su se uključili u eTwinning projekt “Pet koraka
do istine”. Osim poticanja i promicanja sigurnije i odgovornije upotrebe tehnologije i mobilnih uređaja među učenicima, naglasak je stavljen i na jačanje medijske pismenosti,
kako bi učenici mogli kritički procijeniti medijske sadržaje.
Uspjesi naših učenika
Svojim radom “Zavičaj uz reku Dravu” učenica Lea Vrhoci (8.) je sudjelovala na istoimenom književnom natječaju,
gdje je rad proglašen najboljim u kategoriji proznih zavičajnih radova. Lea je u svome radu nedvosmisleno iznijela stav
o prirodi, ali i svom kulturnom identitetu.
Učenici 4. razreda iz Drnja, Dominik Dombaj, Bruno
Varga i Bartol Varović uspješno su sudjelovali na Mathemi
2021. Radi se o skupnom natjecanju Udruge mladih koprivničkih matematičara, koja okuplja učenike iz gotovo cijele
Hrvatske. Na završnom turniru „Petoboj“ među 15 ekipa
zauzeli su odlično 5. mjesto sa stopostotnom riješenosti
testa.

Tjedan cjeloživotnog učenja
Škola je sudjelovala u obilježavanju Tjedna cjeloživotnog
učenja (27.9. - 3.10.2021.). U sklopu Tjedna, tijekom listopada provedene su tri aktivnosti: predavanje policijskih
službenika učenicima 5. razreda o cyberbullyingu, radionica s učenicima 3. razreda o emocijama u knjigama i radionica za učiteljice razredne nastave o odnosu učitelja i učenika.

Emocijama kroz knjigu

Dobri matematičari

Izvrsnim rezultatom na školskom natjecanju u rješavanju SUDOKU zadataka, učenice PŠ Torčec Lana Vuljak i
Sofija Pajan su ostvarile izvrstan rezultat te se tako kvalificirale na regionalno natjecanje!
Čestitke učenicima i njihovim mentorima!

(

Udruga žena „Hrvatsko srce“ Drnje

Udruga žena „Hrvatsko srce“ Drnje
djeluje dugi niz godina, stoga su naša
područja djelovanja svih tih godina
nadaleko poznata. Pjesmom, plesom i
dramskim radom pokušavamo oteti zaboravu određene običaje i blagdane te s
ponosom ističemo da smo promotori i
čuvari naše bogate kulturne baštine.
Njegujući tradiciju u naše tri sekcije
koje djeluju u udruzi (dramska, recitatorska i zbor), na našim nastupima i
prezentacijama promoviramo prvenstveno nošnje iz Drnja na koje smo jako
ponosne i iz čijih smo motiva izradile
razne suvenire. Njegujemo i podravske
pjesme i pjesme s našeg nosača zvuka
koje je napisao i uglazbio gospodin Ivan
Pikivača, a rado recitiramo i pjesme
naših drnjančana Frana Koncelaka i
Nade Vidović. Različitost ideja članica
udruge pomaže nam u još kvalitetnijem
osmišljavanju rada. Iako se ističemo na
kulturnom polju, također smo i velike
humanitarke. Početkom godine sudjelovale smo u akciji prikupljanja pomoći
za stradale u potresu u Petrinji. U sklopu zdravstvene brige organizirale smo
predavanja upravo takve tematike. Jedno je bilo o bolestima srca i krvnih žila
s doktoricom Karmen Antolić, dok je
drugo bilo u suradnji s udrugom žena s
bolestima dojke Nada iz Koprivnice čiji
predavač je bila doktorica Marija Sačer.
Tu smo ponovno pokazale veliko srce
udruge i sakupljeni dobrovoljni prilog
uplatile njihovoj udruzi.
Već nekoliko godina zaredom rado
se odazivamo i na Picokijadu, Podravske motive i Virovsku prkačijadu. Na
takvim manifestacijama imamo priliku

*

pokazati bogatstvo tradicije našega Drnja. Tada, svaka od nas iz starih škrinja
izvadi šamije, zidnjake, frtunje i nošnje,
a iz starih bilježnica recepte starinskih
kolača.
Te su manifestacije natjecateljskog
karaktera gdje smo osvajale nagrade:
1. mjesto: najtradicionalniji štand i
najbolja zlevanka - ispekla Anita Vidak
3. mjesto: najstarija šamija – prezentatorica Marija Vrhoci (šamija bila
od pokojne Jelice Barešić)
1. mjesto: najstariji recept – ispekla
Marija Fabuš, kolač „židovi“
3. mjesto: najbolja tacna (5 različitih
vrsta kolača) – ispekla Marija Fabuš
Također, sudjelovale smo i na Ljetu
na Zrinskom, Božićnoj bajci u Koprivnici gdje smo predstavile jela, kolače i
običaje na Badnjak i Božić koji se njeguju u Drnju te u emisiji Fio show. Ove
godine na Podravskim motivima tema
je bila kopriva. Tu smo opet pokazale
svoju originalnost i privukle brojne posjetitelje koji su bili oduševljeni našim
proizvodima od koprive: kroasane, pogačice, rezanci, liker od koprive i palačinke. U planu i programu naše udruge je i suradnja s našim vrtićem. Svake
godine, uoči blagdana Uskrsa, s djecom
okitimo paviljon u parku i drveća šarenim pisanicama.
Osnovnoj školi Fran Koncelak poklonile smo slike zlatoveza za potrebe
Erasmus projekta koje su izvezle naše
članice. Udruga je uključena i u župnu
zajednicu gdje smo, osim slika kao poklona gostima svećenicima i biskupu,
ove godine izdvojile novčani prilog za
orgulje. Na dan zahvale za plodove ze-

mlje, donesenim plodovima ukrasile
smo prostor Crkve i ispekle kolače koje
smo zajedno s jabukama nakon mise
podijelile mještanima župe uz druženje.
Nažalost, ni ove godine nismo mogle
organizirati manifestaciju Drnjansko
Đurđevo zbog epidemioloških mjera.
Za ovu udrugu moramo biti zahvalne i svim članicama koje nažalost nisu
više s nama, našim majkama, bakama
i svekrvama koje su na svojim leđima i
svojim rukama nosile i utkale ovo što
mi danas nastavljamo i njegujemo. Sjećanje na njih obilježavamo misom zadušnicom na dan sv. Jurja, zaštitinika
udruge žena Hrvatsko srce Drnje.
Naša udruga broji 50 članica koje,
osim kazališnih predstava i noći muzeja, vole vidjeti i znamenitosti naše domovine. Ove godine posjetile smo Pulu
i Brijune, koji će nam zasigurno ostati u
lijepom sjećanju. Moglo bi se reći da je
sve ovo samo jedan dio rada naše udruge. U svim našim idejama i radu zahvalne smo Općini Drnje i načelniku Petru
Dombaju na financijskoj podršci. Jedno
veliko hvala Vama - članicama udruge
Hrvatsko srce Drnje - koje, svaka prema svojim mogućnostima i vremenu,
dajete sebe tako da ova udruga može
s ponosom svagdje predstavljati svoje
selo i Općinu.
Na kraju ove godine, da ljubav i radost, nježnost i blagost, sreća i vedrina, osmijeh i toplina, neka svega toga
Vama i najmilijima ovaj Božić ima!
Puno zdravlja, ljubavi i sreće za Božić i novu 2022. godinu želi Vam udruga žena Hrvatsko srce Drnje!
Predsjednica, Vesna Antolić
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DVD Torčec
DVD Torčec izabrao novo vodstvo! Zvonimir Legemec novi je predsjednik,
zapovjednik ostaje Marko Barić. Izrazito uspješna godina je iza nas.

U nedjelju, 25. travnja 2021. godine, u Društvenom domu u Torčecu,
održana je 139. redovna izvještajnoizborna Skupština DVD-a Torčec, na
kojoj je uz zamjenika predsjednika
Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Vladimira Piškora,
načelnika Općine Drnje Petra Dombaja
i izvjestitelja VZ Koprivničko-križevačke županije Krešimira Juratovića, bilo
nazočno više od 3/4 članova Društva s
pravom glasovanja.
Razrješenjem dosadašnjih tijela upravljanja provedeni su izbori za
novo vodstvo Društva koje je jednoglasno potvrđeno kao i tijela upravljanja
DVD-a Torčec na mandat od pet godina. Društvo će u narednom razdoblju
voditi zapovjednik Marko Barić i predsjednik Zvonimir Legemec. U Upravni
odbor izabrani su Zvonimir Legemec,
Damir Mikulec, Marko Barić, Bojan
Blažek, Vanja Lončar, Dijana Barić,
Zlatko Zvjerac, Marko Kuzmić i Dario
Betlehem. Zapovjedništvo DVD-a Torčec čine Marko Barić, Bojan Blažek,
Zlatko Zvjerac, Vanja Lončar, Marko
Kuzmić i Marko Bodalec, a dužnost delegata u Vatrogasnoj zajednici Općine
Đelekovec-Drnje obnašat će Marko Barić, Zvonimir Legemec i Bojan Blažek.
Jednoglasno su prihvaćena i sva
podnesena izvješća za 2020. godinu,
Poslovnik o radu Skupštine za razdoblje 2021.-2025., te prijedlog Upravnog odbora da likvidator Društva bude
Općina Drnje.
Budući da su tijekom 2020. godine članovi Društva bili veoma aktivni
i na polju osposobljavanja, uvjerenje
o uspješnom završenom osposobljavanju za zvanje vatrogasni dočasnik
primili su Vanja
Lončar, Dijana
Barić, Zvonimir
Legemec, Sofija
Pintar, Marko
Kuzmić, Danijela
Stipanić,
Damir Mikulec,
Karlo Matijašić,
Nadica Vidak i

Marko Bodalec, dok je Uvjerenja o završenom usavršavanju za specijalnost
“Rad s aparatima za zaštitu dišnih organa” primio Zvonimir Legemec.
Uz čestitke novoizabranom vodstvu
želimo im puno uspjeha u radu i svim
planiranim aktivnostima te kvalitetnu
suradnju na svim područjima.
DVD Torčec, općinsko stožerno
društvo, opet je bilo izrazito aktivno.
Osim već uobičajenih poslova; intervencija, odrađenih vježbi, vršenja poslova civilne zaštite, edukacije novih
članova, brige o svemu i svačemu, novo
vodstvo je u 2021. godini “zasukalo
rukave” i primilo se rješavanja pitanja infrastrukture. Zahvaljujući trudu
i energiji koji su uvijek prisutni kod
upravnog odbora DVD Torčec, izrađen
je i prijavljen projekt rekonstrukcije
vatrogasnog doma u Torčecu, sukladno onome čemu jedno ovakvo ozbiljno,
po mnogo čemu profesionalno društvo
zaslužuje. Nadamo se da će nadležna
tijela dati pozitivnu ocijenu i da ćemo
već iduće godine započeti s radovima.

Kao šlag na tortu na kraju svega
ovoga bio je dolazak novog vozila, pick
up-a koji je nagrada centralne vlasti za
dugogodišnji kvalitetni rad i aktivnost
našeg DVD-a čija prepoznatljivost nadilazi granice županije.
Vatru gasi, brata spasi!

+

Udruga žena Torčec
Udruga žena Torčec sudjelovala je ove godine na Podravskim motivima
sa izložbom domaćih kolača. Žene su pripremile domaće štrukle, digane kolače, klipiće, pogaćice sa sirom, čvarcima, i koprivom.
Izuzetna nam je čast što se svečana sjednica i ručak povodom Dana Općine Drnje ove godine održao u domu u Torčecu, a naše vrijedne članice dale
su si truda i okitile salu, dočekale uzvanike, poslužile ručak i pobrinule se za
odličnu atmosferu. Planiramo i polako krećemo s izradom malih aranžmana za nadolazeće blagdane, a u planu nam je ukrasiti i naše križanje u blagdanskom ugođaju.
Zahvaljujemo se na izuzetnoj suradnji našem načelniku Petru i svim djelatnicima u Općini.

Roberta Erak

OO UHDDR
Već tradicionalno na Veliki petak uoči
Uskrsa i badnjaka priređujemo za mještane
Općine Drnje pečenje ribica.
12.05.2021. godine učestvovali smo na
iskopu zemlje oko dječjeg igrališta te taj dio
nasuli kamenom.
24.07.2021. godine posjetili smo Mariju
Bistricu, a u popodnevnim satima bili na bazenima u Stubičkim Toplicama.
30.10.2021. godine posjetili smo spomen područje Trokut u zapadnoj Slavoniji, zapalili svijeće i pomolili se za sve
poginule i nestale branitelje.

Aktivnosti Crvenog križa
Od ovogodišnjih aktivnosti valja istaknuti organizaciju podjele paketa za Uskrs i Božić socijalno ugroženim obiteljima, tj.
onima slabijeg imovinskog stanja, akciju sakupljanja pomoći
za Petrinju i odlazak pojedinih članova na ispomoć te pomaganje stanovnicima Gline na uklanjanju posljedica potresa. Ne
smijemo zaboraviti provedene akcije dobrovoljnog darivanja
krvi – taj humani čin koji spašava ljudske živote, kao niti mjesec svibanj – kada su povodom tjedna Crvenog križa 1. razredi
osnovne škole na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica primljeni kao novi članovi podmlatka. Od predstojećih događaja u planu je za darivatelje krvi 07. prosinca ove godine organizacija izleta, odnosno posjet
rudniku Sv. Barbara u Rudama nedaleko Samobora.

Lovačka udruga Fazan
Osim svojih redovnih djelatnosti; brige o okolišu i divljači, lovačka udruga ove godina
bavila se infrastrukturnim investicijama oko lovačkog doma. Počele su pripremne radnje
za izgradnju nove streljane za trap, radilo se na uređenju i dogradnji lovačkog doma, postavljeni su solarni kolektori da bi društvo imalo stalni napon električne energije. Nakon
dugo vremena bili smo domaćini natjecanju u gađanju glinenih golubova gdje se okupio
velik broj natjecateljskih ekipa što je dokaz kvalitetne organizacije i pripreme samog natjecanja. Isto tako sudjelovalo se na društvenim manifestacijama u Općini, ali i na događajima poput slavlja svetog Huberta u Koprivničkim Bregima. Cijela godina bila je izrazito
dinamična i aktivna, a istim tempom nastavljamo u idućoj godini.
Uz lovački pozdrav, „dobra kob“!
Mladen Kolarek, predsjednik
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NK Tomislav: Godina u kojoj slavimo 100 g. kluba
Vratili smo se u Prvu ŽNL, okrenuli se
domaćim igračima, dočekali smo veterane Dinama,
ali ne i seniore, koji dolaze na proljeće...
Prije svega slavljenička, jer u godini koja uskoro završava
slavimo stoti rođendan, a nakon toga i izazovna godina je
iza našeg Tomislava. Podsjećamo, sada već prije dvije sezone osigurali smo plasman u Četvrtu NL Bjelovar - Koprivnica - Virovitica, tako da smo u 2021. godinu zakoračili braneći boje naše županije u tom rangu natjecanja. Rangu koji
je zahtjevniji i jači od županijskog pa smo sukladno tome
imali momčad pojačanu s nekoliko internacionalnih igrača.
Unatoč tome, završili smo sezonu na 13. poziciji sa šest pobjeda, devet remija i 13 poraza. Rezultat je to kojim nismo
bili zadovoljni. Dalo nam je to vremena za razmišljanje želimo li ponovno igrati u tom regionalnom rangu ili se, možda,
vratiti u Prvu ŽNL, gdje nam je realno i mjesto. Presudio je
glas naših navijača tako da smo se nakon godinu dana vratili županijskom nogometu.
Između dvije sezone održali smo i izvanrednu Skupštinu
kluba, na kojoj je došlo do određenih promjena u vrhu NK
Tomislava. Drugim riječima, naš nogometni ponos dobio je
novog predsjednika. Ivana Mihalića, koji je kroz nekoliko
godina klub osovio na noge i vratio ga u vrh županijskog
nogometa, zamijenio je Hrvoje Brunec. No, nisu to bile jedine promjene, jer morali smo se prilagoditi i rangu u kojem
ćemo igrati od jeseni. Zahvalili smo se velikom broju igrača
i svim strancima koji su dotad bili u klubu i vratili se domaćim dečkima. Bači, Premec, Kesteli, Sataić, Kraljić obukli su,
između ostalih, ponovno naš dres, a došli su i mladići poput
Ritoše i vratara Lovrića, koji je odmah ugrabio jedinicu. Sve
je bilo spremno za novu sezonu, no prije iste organizirali
smo i Memorijalni turnir koji se igrao u čast naše preminule
legende, Romana Kapetanića - Kirbija. Ugostili smo susjede iz Torčeca, Peteranca i Sigeca i u toj konkurenciji osvojili
prvo mjesto. Bila je to najbolja moguća najava početka sezone.
Postavili smo si visoke ciljeve, pucali na vrh ljestvice, a
želja je bila završiti među tri najbolje momčadi. Međutim,
ždrijeb nas nije mazio i u početnim kolima igrali smo protiv
svih onih koji, baš poput nas, ciljaju na vrh. Osim uvodne
pobjede protiv Močila, zaredali smo pet utakmica bez pobje-

de i Uprava se zahvalila treneru Mariju Žuljiću na svemu što
je kroz godine napravio za klub. Naslijedio ga je Vjekoslav
Vučeta i nakon toga smo proigrali, a i ždrijeb nam je išao na
ruku. U sljedećih sedam kola upisali smo šest pobjeda i remi
i polusezonu završili na vrlo dobroj četvrtoj poziciji. Zaostatak za tri vodeće momčadi je poveći, ali dat ćemo na proljeće
sve od sebe da im se dodatno približimo.
Na početku smo naglasili da je godina slavljenička, jer
se u njoj obilježava 100 godina kluba. Zato smo je htjeli
zaokružiti na najljepši mogući način. Gostovanjem zagrebačkog Dinama, najbolje hrvatske momčadi. Nakon dugih
pregovora usuglasili smo datum - sredina studenog. Već
smo štampali ulaznice, slavljeničke majice, poklone za naše
navijače, ali tada se umiješala viša sila. Zbog epidemije morali smo odgoditi utakmicu, koja će se u konačnici igrati na
proljeće. Obećanje je to Zagrepčana, koji će doći u još jačem
sastavu nego što bi to bilo sada. Kad već oni nisu došli, onda
je došao koprivnički Slaven Belupo, koji je protiv nas bildao
formu za prvoligaške susrete. Dočekali smo ih na našem
Parku prinčeva i unatoč visokom porazu, bilo nam je zadovoljstvo igrati protiv hrvatskog prvoligaša.
Na kraju se moramo dotaknuti i naših veterana, koji su
sve uspješniji. Uključili smo ih u stogodišnju proslavu, tako
da su oni svoj dio protiv veterana Dinama odradili. Ugostili
su ih početkom rujna i slavljeničkoj atmosferi odigrali 5:2.
Ponosno možemo reći da su našim travnjakom trčali Štrok,
Bračun, Štefulj, Karić, Poldrugač, vratar Jozić i ostale zvijezde.
Na kraju, možemo zaključiti da je iza nas uspješna godina, iako je nismo zaključili onako kako smo htjeli. Dinamo
bi bio šlag na torti, ali ne sumnjamo da će na proljeće biti još
bolje. Zato se novoj godini već sad veselimo...



ŠRK Amur
Unatoč pandemiji i mjerama koje je stožer donio, ove godine
bili smo aktivni u radu koliko nam je to bilo dopušteno. Organizirali smo radne akcije, organizirali smo manja ribička druženja te
nastupali na natjecanjima na razini Županije i Zajednice ZŠRK Koprivnica. Nastupili smo na prvenstvu Saveza Kc-Kž Županije u disciplini lov ribe udicom na plovak, kategorija juniori, i osvojili treće
mjesto, na prvenstvu Zajednice bili smo prvi u istoj kategoriji. Naši
šaranaši nastupili su na prvenstvu Zajednice i osvojili prvo mjesto.
Godišnju skupštinu nismo uspijeli održati zbog mjera o okupljanju većeg broja ljudi te će ista biti održana kad nam to dopuste
uvjeti.
Uz ribički pozdrav, Bistro!
Krunoslav Štefanec, predsjednik ŠRK Amur

ŠRK ŠTUKA Torčec

Seniori i juniori

Kadeti kluba

Tijekom protekle godine po mnogočemu posebne u kojoj je klub navršio 60. godina rada i djelovanja, ostvareni su
sjajni rezultati. Članovi kluba marljivo su radili na ostvarenju planova, a u klub je učlanjeno 130 ribolovaca. Uz
redovito održavanje okoliša jezera Grabe posebnu pažnju
posvetili smo uređenju i opremanju unutarnjih prostora
ribičkog doma. Sportske aktivnosti u lovu ribe udicom na
plovak kao i do sada bile su u prvom planu. Odlični rezultati nisu izostali ni ove godine, a puno se radilo s najmlađima. Kadeti kluba ostvarili su dvije uzastopne pobjede u
finalu Kupa Hrvatske 2018. i 2019. godine (2020. nije bilo
natjecanja). Ove godine s novim pomlađenim sastavom
nakon kvalifikacija nastupili smo kao jedina županijska
ekipa na Kupu Hrvatske za kadete na jezerima u Rakitju.
Ekipa u sastavu Fran Vinter, Vinko Lončar i Petar Matijašić odlično je odlovila te u konkurenciji 16 ekipa nakon
dva dana ribolova osvaja 3. mjesto, a pojedinačno s osvojenim petim mjestom najbolji je Fran Vinter.
Juniori kluba brane pobjedu iz 2019. godine u sastavu Lana Picer, Patrik Orehovački i Hrvoje Picer. S pobjedama prolaze kvalifikacije županije
i ZONE te stječu pravo nastupa na
Kupu Hrvatske u Banovoj Jarugi
na akumulaciji Pakra II. Nakon dva
dana natjecanja osvajaju odlično 4.
mjesto u konkurenciji 14 klubova.
Pojedinačno sjajan rezultat s dviLana Picer u je pobjede u dva dana natjecanja
Mađarskoj ostvario je Patrik Orehovački koji



je viceprvak Kupa Hrvatske. Osim ekipnih natjecanja, juniorka kluba Lana Picer uspješno nastupa i u pojedinačnoj ligi mladeži HŠRS-a u kategoriji U-20 gdje ove godine
nakon osam nastupa osvaja osmo mjesto u konkurenciji
19 natjecatelja. Po prvi put na međunarodnom natjecanju
Lana je kao reprezentativka Hrvatske uspješno nastupila
na Svjetskom prvenstvu održanom u Mađarskoj.
Seniori kluba ove godine nakon dvanaest održanih kola
s plasmanom na osmo mjesto i dalje ostaju u najzahtjevnijem rangu natjecanja prvoj ligi HŠRS-a. Osim nastupa
u prvoj ligi, ekipa uvjerljivo nakon četiri natjecanja osvaja županijsku ligu drugu godinu uzastopno. Pojedinačno
Rikard Vinter osvaja treće mjesto u županijskoj ligi. Kroz
kvalifikacije za Kup s pobjedama prolazimo Kup županije
i ZONE. Završno natjecanje za Kup Hrvatske održano je
u Banovoj Jarugi. Ekipa nakon dva dana natjecanja osvaja odlično 4. mjesto u konkurenciji 21 ekipe, a pojedinačno Goran Matijašić je peti u konkurenciji 64 natjecatelja
Kupa. Za seniorsku ekipu nastupili su: Danijel Picer, Matija i Mario Lončar, Kruno Milić, Rikard Vinter, Zoran Picer,
Goran Matijašić i Patrik Orehovački.
Ove godine su Goran Matijašić kao trener i Danijel Picer sudjelovali kao članovi seniorske reprezentacije Hrvatke koja je s osvojenim osmim mjestom uspješno nastupila
na Svjetskom prvenstvu u Italiji. U disciplini lov grabežljivaca, kao i do sada, uspješno su klub predstavljali Dario
Betlehem, Goran Šijak i Danijel Picer. Uz sve navedeno
klub je uspješno organizirao tradicionalni 18. KUP Torčeca
i klupska natjecanja u kategorijama kadeti, juniori, seniori, seniori rekreativci i veterani.
Ovim putem posebno bi se zahvalio načelniku Petru
Dombaju i vijećnicima Općine Drnje na razumijevanju i
pomoći u provedbi planova kluba.
Svima Vama, a posebno članovima kluba želim čestit i
blagoslovljen Božić te puno zdravlja i sreće u novoj 2022.
godini.
Goran Matijašić, predsjednik
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Ženski košarkaški klub „DHPG“
Ženski košarkaški klub “DHPG” osnovan je u mjesecu kolovozu 2010. godine, a kroz ovih 11 godina aktivnosti rastao je, tako
da danas djeluje na području 6 lokalnih samouprava, općina Drnje, Hlebine, Peteranec, Gola, Legrad i Đelekovec.
Najveći uspjesi kluba su: Četiri puta su klupske selekcije djevojčice i djevojke bile prvaci Hrvatske Regionalne lige Sjever i time
izborile sudjelovanje na poluzavršnicama PH, dok su jednom bili
prvaci Regije Sjever u muškoj kategoriji mini basket lige, zatim
treće mjesto na završnici Otvorenog PH za djevojčice u Zagrebu,
osvojeno 12 domaćih turnira u raznim kategorijama i 6 međunarodnih turnira van Hrvatske. Svakako najveći uspjeh je bio 2012.
godine kada su djevojke u Poreču postale prvakinje Hrvatske, sve
su bile učenice OŠ Fran Koncelak, a s područja općine Drnje u toj
ekipi je bilo šest košarkašica Drnjanki.
Klub ima svoje tradicionalne manifestacije: Međunarodni
kup Prekodravlja (pokrovitelj Općina Gola), Međunarodni Drnje
kup (pokrovitelj Općina Drnje), Međunarodni sponzorski turnir
„Sport Dolenec“ i Tradicionalni Street ball turnir Peteranec (pokrovitelj Općina Peteranec).
Međunarodni košarkaški turnir Drnje kup održan je uz potporu Općine Drnje peti puta i tradicionalnog je karaktera, koji se
igra povodom Dana Općine Drnje u mjesecu kolovozu.
Svake godine klub vrši animaciju djece u svim školama i vrtičima područja djelovanja, u centralnoj školi F. Koncelak i PŠ u
Torčecu, i trenutno kontinuirano u klubu trenira 11-ero djece s
područja općine Drnje, dok pojedina povremeno, a u upravnim
tijelima kluba su tri osobe i jedna trenerica iz Drnja. U kategorijama do 13 godina u klubu treniraju djevojčice i dječaci, a već
od 8 godina nakon 2-3 mjeseca rada, igraju i utakmice – službena
natjecanja.
Od početka ove školske godine u dvorani u Drnju trenira 15ero do 20-ero djece, računajući djecu iz Peteranca, a od samog
osnutka klub radi s djecom isključivo mlađe dobnih kategorija od
5 do 19 godina.
Klub ove natjecateljske sezone natječe se s četiri selekcije u
službenim natjecanjima. Sa selekcijama U-9 i U-11 igra međužupanijsku ligu, a sa selekcijama U-12 i U-15 igra Hrvatsku Regionalnu ligu Sjever.
U klubu trenutno volonterski rade dva trenera i dvije trenerice,
redovito se tri puta tjedno trenira u dvoranama u Legradu, Drnju
i Goli, a sve utakmice prisiljeni smo igrati u dvorani u Goli, jer
jedina zadovoljava propisane propozicije.
Najveći problem je treniranje na tri mjesta, a time i neuigranost, koji ipak uspijevamo kompezirati, dodatnim angažmanom
roditelja, koji jednom tjedno dovoze djecu na zajednički trening u
Golu (samo natjecateljske selekcije).
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