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OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINA U 2020. GODINI
Poštovani korisnici, dužni smo Vas izvijestiti da će se odvoz otpada u 2020. godini obavljati sukladno dosadašnjem rasporedu uz 
slijedeće izuzetke:

NA PODRUČJE OPĆINA ROVIŠĆE I ZRINSKI TOPOLOVAC GDJE SE OTPAD ODVOZI PONEDJELJKOM

1. Na blagdan Sveta tri kralja 6. 1. 2020. otpad se neće odvoziti. Redovni odvoz biti će u ponedjeljak 31. 1. 2020. 

2. Na blagdan Uskrsni ponedjeljak 13. 4. 2020. otpad se neće odvoziti. Redovni odvoz biti će u ponedjeljak 20. 4. 2020. 

3. Na Dan antifašističke borbe 22. 6. 2020. otpad se neće odvoziti. Redovni odvoz biti će u ponedjeljak 29. 6. 2020. 

O B A V I J E S T
Poštovani stanovnici Općine Rovišće,
obavještavamo Vas da se pristupa postupku II. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Op-
ćine Rovišće. 
Kako bi novi Prostorni plan uređenja bio što kva-
litetniji i u najvećoj mjeri odgovarao potrebama 
naših stanovnika i investitora izvan Općine Ro-
višće, pozivamo Vas da iznesete Vaše konkretne 
prijedloge.
Ako ste već u fazi projektiranja neke građevine, 
neka Vaši projektanti sastave prijedlog za uvršta-
vanje u Prostorni plan uređenja.
Svoje prijedloge i zahtjeve molimo dostaviti u 
pisanom obliku na adresu: Općina Rovišće, Trg 
hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće ili na adresu 
elektroničke pošte: opcina.rovisce@gmail.com.
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UVODNIK

Dragi mještani naše općine,
ocjenjujući godinu na odlasku, us-
poređujući je s 2018. i podsjećajući 
se svih aktivnosti i projekata koje 
sam najavio u prethodnom Gla-
sniku Općine Rovišće, slobodno 
mogu reći da je veći dio planira-
nog i ostvaren ili je u poodmakloj 
fazi ostvarenja. Kad govorimo o 
većim kapitalnim investicijama na 
području naše Općine, naglasio 
bih nadogradnju zgrade dječjeg 
vrtića u Rovišću koja je završena. 
Već duže vrijeme čekamo tehnički 
pregled i uporabnu dozvolu, na-
kon kojeg će vrtić uskoro započeti 
s radom u novim prostorijama i 
moći prihvatiti povećani broj dje-
ce, uključivo i djecu jasličke dobi. 
Okoliš vrtića ćemo uređivati tije-
kom iduće godine kako bi djeca za 
igru imala uređen i vanjski prostor. 
Građevinski radovi na Kulturnom 
centru Rovišće su u tijeku, idu 
prema zacrtanom planu te se za-
vršetak istog očekuje krajem prve 
polovice iduće godine. Spojna 
cesta Predavac – Prekobrdo, koja 
je financirana  novcem EU, zavr-
šena je, posebno na zadovoljstvo 
dislociranih mještana Prekobrda. 
U tijeku je 3. faza izgradnje Cen-
tra kulture Predavac te će mjesto 
s velikim brojem stanovnika dobiti 
društveni prostor za korištenje i na 
raspolaganje svim mještanima. 
Nakon prijave na natječaj Wi4EU i 
odobrenih 15.000 eura koji omo-
gućavaju nabavu najsuvremenije 
opreme za wi-fi pristupne točke na javnim mjestima, trenutačno 
je u tijeku postavljanje antenskih stupova te sve potrebne insta-
lacije i uređaja na više lokacija u općini, a s ciljem da se našim 
mještanima omogući besplatno korištenje Interneta.
U ovom izdanju Glasnika naći ćete više informacija, slikovnih i 
tekstualnih, o svim ovim projektima, pa ih samo nabrajam. Osim 
zacrtanih projekata krajem 2018., u ovoj godini se ukazala pri-
lika da se realiziraju još neki projekti. Tako je asfaltirana cesta 
Rovišće-Tuk-Žabjak, nastavljena je gradnja nogostupa u Ulici 29. 
rujna u Predavcu, a u suradnji s MUP-om uređeno je raskrižje u 
centru Podgoraca. Svi ti projekti ostvareni su uz sufinanciranje s 
državne razine, bilo da se radi o nacionalnim ili EU sredstvima.
Ulaganja u objekte za poboljšanje društvenog i komunalnog 
standarda naše općine  su potrebna i o njima treba voditi raču-
na, ali  veliku važnost pridajemo i ulaganjima u izravno poma-
ganje našim mještanima. Posebno naglašavamo projekt Zaželi 
– DA ŽELIM POSAO, koji zapošljava 10 žena s područja naše opći-
ne, a usmjeren je na pomoć starijim samačkim domaćinstvima i 
invalidnim osobama. Dakle, radi se o dvostrukoj koristi – zapo-
šljavanje teže zapošljivih žena srednje životne dobi i pomoć do-
maćinstvima u potrebi. No, to nije jedini takav projekt koji će se 
provoditi u našoj općini. Sljedeće godine će slične projekte pro-
voditi LAG Sjeverna Bilogora i Udruga umirovljenika Predavac. 
Početkom godine započeli smo s isplatama jednokratnih pomoći 
obiteljima za novorođenčad, a krajem godine isplatit ćemo jed-
nokratne pomoći studentima s našeg područja za koje se nadam 
da neće služiti samo kao financijska pomoć, već kao i motivacija. 
Ovi programi bit će nastavljeni i sljedećih godina, a sve u cilju 
poboljšanja standarda naših mještana i stimuliranja njihovog 
ostanka na našem području.
Položaj naše općine u prometnom smislu je izuzetno povo-
ljan što nam omogućava dobru povezanost s Bjelovarom kao 
središtem županije i Zagrebom kao glavnim gradom RH. Veseli 
me što je napokon izgrađena i puštena u promet pruga Bjelo-
var-Gradec, koja donosi mnogo koristi našim mještanima, jer 

mogu za manje od jednog sata 
vlakom stići u središte Zagreba. 
Vlada RH, s kojom imamo do-
bru suradnju i koja vodi brigu 
o ruralnim područjima, kroz 
fiskalnu decentralizaciju nam 
pomaže u realizaciji svih ovih 
projekata, a iskazala se i tako 
da je gradnja pruge na izravan 
način pomogla i mještanima, a 
napose našim studentima koji 
sada brže mogu stići u centar 
Zagreba.  I mi kao Općina smo 
se uključili u poboljšanje uvjeta 
svojim mještanima za putova-
nje vlakom. Nakon više godina 
lobiranja, uspjeli smo ove godi-
ne od  države dobiti zemljište uz 
željezničku stanicu u Rovišću na 
kojemu ćemo izgraditi parkirali-
šte za potrebe onih koji dolaze 
automobilom i nastavljaju put 
do Zagreba vlakom. 
U cilju poboljšanja sigurnosti 
cestovnog prometa iduće godi-
ne planiramo u suradnji s MUP-
om urediti jedno od opasnih 
raskrižja u našoj općini. 
Planiramo i projektiranje, a na-
kon toga i izgradnju stambe-
no-poslovne zgrade u Rovišću, 
o čemu ćemo pozvati mještane 
na javnu raspravu. 
Koliko je zahtjevan i dug put 
do realizacije nekih velikih EU 
projekata koji nisu isključivo u 
domeni našeg rješavanja poka-
zuje i projekt aglomeracije Bje-
lovar-Gudovac-Rovišće koji smo 

započeli još 2015. u suradnji s Gradom Bjelovarom i njihovim ko-
munalnim poduzećem. Općina Rovišće je učinila sve potrebno, 
uključujući i zakonsku obvezu prebacivanja vodnokomunalne 
djelatnosti Vodim uslugama d.o.o., za provedbu ovog projekta i 
iskreno se nadamo da će u 2020. godini započeti gradnja vodo-
voda kroz ovaj projekt aglomeracije.
Jedan od temeljnih strateških dokumenata svake jedinice lokal-
ne samouprave je Prostorni plan uređenja (PPU). Zato najavlju-
jem pokretanje postupka 2. izmjena i dopuna PPU Općine Rovi-
šće i pozivam sve mještane da se uključe u izradu PPU svojim 
prijedlozima, kako bi taj dokument bio što kvalitetniji i zadovo-
ljio potrebe mještana i poduzetnika kroz duže razdoblje. 
Naglasio bih i važnost razvoja našeg komunalnog poduzeća Ko-
munalac Rovišće d.o.o. koje je od velike pomoći kako Općini, 
tako i svim mještanima. Svake godine se sve više ulaže u moder-
nizaciju mehanizacije te u ljudske potencijale što daje izvrsne 
rezultate koji su vidljivi i na terenu ali i u poslovnim knjigama. 
Timskim radom koji prakticiramo u Općini i Komunalcu Rovišće 
d.o.o. dolazimo do realizacije svih ovih pobrojanih projekata i 
ovim putem želim zahvaliti svim svojim suradnicima na njiho-
vom predanom radu.
Na kraju naglašavam da je ključ uspjeha dobra komunikacija i 
suradnja s mještanima, te se nadam da će tako biti i ubuduće. 
Informirajte se o događanjima u našoj općini kroz ovaj Glasnik, 
pratite našu službenu mrežnu stranicu i Facebook stranicu te Vas 
pozivam da se aktivno uključite u poboljšanje svekolikih uvjeta 
života u Općini. Svaki Vaš savjet, prijedlog i sugestija su dobro-
došli i puno će nam pomoći da budemo bolji u stvaranju što 
kvalitetnijeg zajedničkog životnog okruženja.

Dragi sumještani, na kraju još jedne uspješne godine, želim Vam 
čestitati božićne blagdane i poželjeti obilje zdravlja, sreće i osob-
nog zadovoljstva u idućoj 2020. s vjerom u još bolju suradnju. 

 Vaš općinski načelnik, Slavko Prišćan

Najavljeno u  
prošlom glasniku,  

ostvareno  
ili se ostvaruje



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2019. 4 

PROJEKTI FINANCIRANI IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTAVA

Kulturni centar Rovišće

MJERA:
Fond za ruralni razvoj Mjera 7.4.1 – 
Ulaganja u pokretanje poboljšanje 
ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo 
uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

8.681.087,69 kn
EU SUFINANCIRANJE:

7.488.000,00 kn
MINISTARSTVO REGIONALNOG  
RAZVOJA I FONDOVA EU 
SUFINANCIRANJE:

1.000.000,00 kn

Vatrogasni centar

MJERA:
Fond za ruralni razvoj Mjera 7.4.1 – 
Ulaganja u pokretanje poboljšanje 
ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo 
uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

6.481.282,50 kn
EU SUFINANCIRANJE:

6.481.282,50 kn

WiFi4EU

MJERA:
Izvršna agencija za  
inovacije i mreže

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

15.000,00 EUR

Nerazvrstana cesta 
Predavac – Prekobrdo

MJERA:
Fond za ruralni razvoj Mjera 7.2.2 – 
Ulaganje u građenje nerazvrstanih 
cesta

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

1.198.713,25 kn
EU SUFINANCIRANJE:

1.319.646,41 kn

Energetska obnova  
PŠ Predavac

MJERA:
Europski fond za regionalni razvoj 
– kandidirala BBŽ

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

1.252.642,69 kn
EU SUFINANCIRANJE:

955.764,99 kn

Program ZAŽELI

MJERA:
Europski socijalni fond  
Mjera „ZAŽELI – program 
zapošljavanja žena“

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

2.426.788,04 kn
EU SUFINANCIRANJE:

2.426.788,04 kn

Energetska obnova  
OŠ Rovišće

MJERA:
Europski fond za regionalni razvoj 
– kandidirala BBŽ

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

15.275.890,00 kn
EU SUFINANCIRANJE:

7.338.966,03 kn

Energetska obnova 
PŠ Kraljevac

MJERA:
Europski fond za regionalni razvoj 
– kandidirala BBŽ

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

830.357,88 kn
EU SUFINANCIRANJE:

377.392,23 kn

Potpisivanje je ugovora za sufinanciranje Kulturnog centra Rovišće
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Centar kulture  
Predavac – III FAZE

MINISTARSTVO:
Ministarstvo kulture

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

3.080.000,00 kn
SUFINANCIRANJE MINISTARSTVA:

1.800.000,00 kn

Nogostup  
Rovišće – Tuk IV FAZE

MINISTARSTVO:
Ministarstvo regionalnog  
razvoja i fondova EU

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

2.000.000,00 kn
SUFINANCIRANJE MINISTARSTVA:

850.000,00 kn

Nogostup Ul.29.rujna, 
Predavac

MINISTARSTVO:
Ministarstvo graditeljstva  
i prostornog uređenja

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

801.686,88 kn
SUFINANCIRANJE MINISTARSTVA:

405.000,00 kn

Rekonstrukcija  
i dogradnja dj. vrtića

MINISTARSTVO:
Ministarstvo za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku

VRIJEDNOST INVESTICIJE:

2.985.100,00 kn
SUFINANCIRANJE MINISTARSTVA:

1.686.729,00 kn

Općinski proračun 
u 2020. godini

Usporedba  
proračuna 2015. - 2020.

REALIZIRANO

PLANIRANO

PLANIRANO

12.610.151,36

19.289.730,00

23.508.700,00

2018.

2019.

2020.

REALIZIRANO

REALIZIRANO

REALIZIRANO

6.427.584,12

8.074.959,93

8.276.994,99

2015.

2016.

2017.

Proračun za 2020. godinu temelji se na dovršetku velikih važnih projeka-
ta započetih u prethodnim godinama, ali su planirani i počeci nekih novih 
projekata, te izrada planske dokumentacije za projekte koji će se provoditi u 
narednom razdoblju.
U idućoj godini će se završiti projekti poput izgradnje i opremanja Centara 
kulture Rovišće i Predavac, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vr-
tića i njegovog okoliša, WiFi pristupna točka te nogostup u Ulici 29. rujna u 
Predavcu.  Važni investicijski projekti čiji je početak planiran proračunom za 
2020. godinu su izgradnja nogostupa Rovišće - Kraljevac , gradnja i uređenje 
zelene površine uz vatrogasni centar na Laništu, sanacija opasnog raskrižja u 
Predavcu,  modernizacija javne rasvjete  te izrada dokumentacije za poslov-
no-stambenu zgradu. Sve ove investicije bi bilo teško realizirati da ne pro-
nalazimo izvore financiranja u fondovima EU, Ministarstvima te u Središnjim 
državnim uredima.
Iz proračuna je jasno vidljivo da se općina Rovišće kroz svoje programe bri-
ne o svojim mještanima, počevši od onih najmlađih pa sve do onih starije 
životnoj dobi. U 2019. su se uz sufinanciranje cijene boravka djece u dječ-
jim vrtićima, financiranje programa male škole, nabave bilježnica i osnovnog 
školskog pribora osnovnoškolcima, sufinanciranje cijene prijevoza srednjoš-
kolcima,  počele isplaćivati jednokratne pomoći za novorođenčad te studente, 
a započet je i program ZAŽELI DA-ŽELIM POSAO kroz koji o gotovo 50 osoba 
starije životne dobi i osoba s invaliditetom brine 10 žena. Svi ti programi će se 
nastaviti provoditi i u 2020.
Jedan od najvažnijih programa koji će se provoditi u narednoj godini je poti-
canje razvoja poljoprivrede, gospodarstva i turizma na općinskom području. 
Stručni tim će osmisliti vrste potpora koje će na najkvalitetniji način pomoći 
razvoju spomenutog nakon čega će biti raspisan javni poziv za te potpore.
Kako smatramo da udruge trebaju biti okosnica društvenog života Općine, 
općina vrlo rado pomaže njihove projekte, ne samo iz svog proračuna već 
ih potiče da se apliciraju i na javne pozive drugih institucija. Općina Rovišće 
može se pohvaliti brojnim kako sportskim, tako i kulturnim udrugama, udru-
gama umirovljenika, udrugom žena, udrugom voćara, vinogradara i povrćara, 
lovačkim društvima i sve su to aktivne udruge zbog kojih život u našoj sredini 
bogatiji.
Proračun je vrlo opsežan i kompleksan financijski plan koji obuhvaća sve sfere 
važne za kvalitetan život na nekom području. Od donošenja akata do održa-
vanja i gradnje komunalne infrastrukture (što obuhvaća nerazvrstane ceste, 
poljske putove, ceste, javnu rasvjetu, javne površine, nogostupe i pješačke 
staze i dr.), organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, poticanje i razvoj 
gospodarstva, socijalne skrbi, obrazovanja, kulture i religije, sporta i rekre-
acije. Svake godine ulažemo izniman trud da što kvalitetnije isplaniramo i 
obuhvatimo sve što je neophodno za razvoj naše općine u narednom trogo-
dišnjem razdoblju.
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OBRAZOVANJE

U 2019. po prvi je puta raspisan 
javni poziv za redovne stu-
dente za dodjelu jednokratnih 

bespovratnih novčanih pomoći.
Ovim javnim pozivom su bili po-
zvani svi redoviti studenti upisani 
u akademsku godinu 2019./2020. 
na fakultetima i visokim školama  
s prebivalištem na području op-
ćine Rovišće da podnesu prijavu. 
Prijave su se dostavljale do 13.pro-
sinca, a uvjeti su bili sljedeći: da 
su državljani Republike Hrvatske s 
prebivalištem na području općine 
Rovišće, da imaju upisanu tekuću 
akademsku godinu 2019/2020 te 
da obitelj studenta nema nepod-
mirenih obveza prema Općini po 
bilo kojoj osnovi. Studentima je 
bila omogućena prijava i putem 
on-line forme na službenim stra-
nicama Općine Rovišće što je veći-
na studenata i iskoristila. Na javni 
su se poziv prijavila 42 studenta, 
od toga samo dvoje studenata nije 
ostvarilo uvjete za dodjelu jed-
nokratne novčane pomoći zbog 
nepodmirenja obveza prema Op-
ćini, dok je 40 studenata ostvarilo 
pravo na jednokratnu bespovratnu 
novčanu pomoć.

Bespovratna 
novčana pomoć 
studentima

• Ivona Radoš
• Neven Krsnik
• Filip Cupan
• Mihaela Megloba
• Ivan Cupan
• Ivana Bernatović
• Matko Koprivnjak
• Bruno Vladić
• Marta Bačić
• Gordana Brekalo
• Magdalena Hižak
• Katarina Stapić
• Jan Zvonimir Vrdoljak
• Marko Drvarić
• Marija Rimac
• Ivan Vitek
• Kristijan Rajič
• Leon Ptičar
• Domagoj Kilić
• Zoran Lončar

• Romana Kasalo
• Matea Kelava
• Nikolina Rimac
• Ivan Filić
• Matea Ružić
• Mihael Marincel
• Lucija Čuljak
• Natalija Jagarić
• Marko Vujanović Kotarščak
• Luka Vladić
• Ante Vladić
• Josip Jozić
• Gabriela Špeh
• Ilija Leko
• Lucija Tanjić
• Ivan Jozić
• Martina Kozlik
• Valentina Škrnjug
• Marko Prskalo
• Matea Šostaric

STUDENTI KOJI SU OSTVARILI  
PRAVO NA JEDNOKRATNU  
BESPOVRATNU NOVČANU POMOĆ:
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INVESTICIJE

Radovi na proširenju Dječjeg 
vrtića Palčica u Rovišću zavr-
šeni su. Prošireni i obnovljeni 

vrtić u novom ruhu povećao je ka-
pacitet malenih polaznika s dosa-
dašnjih 35 na gotovo stotinu. Time 
su se zadovoljile i potrebe stanov-
nika s područja općine Rovišće, 
jedne od rijetkih jedinica lokalne 
samouprave s pozitivnim prirod-
nim prirastom. No do potrebnog 
novca nije bilo lako doći.
- Oko 1,7 milijuna kuna uspjeli smo 
namaknuti preko natječaja Mini-
starstva demografije i obitelji i to 
preko projekta "Projekti usmjereni 
na poboljšanje materijalnih uvje-
ta u predškolskim ustanovama, 
odnosno dječjim vrtićima u 2018. 
godini". Još ranije smo se uspjeli 
izboriti da za sufinanciranje mogu 
kandidirati i privatni vrtići, koji se 
nalaze u javnom prostoru, a takav 
je slučaj upravo u Rovišću, govorio 
je načelnik općine Rovišće Slavko 
Prišćan tijekom gradnje i dodao 
da se odmah po osiguranja dijela 
sredstava krenulo u realizaciju.
- Ukupna vrijednost cjelokupnog 
projekta bila je nešto viša od 3,5 
milijuna kuna tako da smo inten-
zivno tražili način za sufinancira-
nje, istaknuo je Prišćan i dodao da 
taj projekt uz unutarnje i vanjsko 
uređenje te proširenje vrtića, po-
drazumijeva i njegovo opremanje.

JEDNA OD NAJVAŽNIJIH INVESTICIJA U ROVIŠĆU

Vrtić čeka tehnički pregled  
i vrtićarci stižu u novi objekt
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BRIGA ZA NAJMLAĐE

Tijekom 2019. godine u općinu Rovi-
šće pristiglo je više od 50 zahtjeva 
za jednokratnu pomoć za novoro-

đenčad, novu populacijsku mjeru uvede-
nu ove godine, koja iznosi 1500 kuna po 
novorođenčetu. U dva navrata načelnik 
Slavko Prišćan okupio je roditelje novo-
rođenčadi koja su na svijet došla u 2019. 
godine i uz jednokratnu pomoć darivao 

ih simboličnim darovima poput paketa s 
potrepštinama za djecu
- U 2018. godini smo tijekom cijele godi-
ne imali 48 novorođenčadi i može se reći 
da u općini Rovišće postoji uzlazni trend 
po natalitetu i to su svakako lijepe vije-
sti. Trudimo se mladim ljudima pomoći 
koliko možemo i uz isplatu jednokratne 
pomoći imamo više mjera kojima poma-

žemo djeci i mladima sve od rođenja pa 
do odlaska na studij, kazao je načelnik 
koji je svjestan da je jednokratna pomoć 
više simbolična i da općinskih 1500 kuna 
neće nekoj mladoj obitelji bitno unapri-
jediti život, no gesta je to koja pokazuje 
kako je u općini Rovišće stalo do vlastitih 
stanovnika pa im se i na taj način to po-
kušava pokazati. 

JEDNOKRATNA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Nova populacijska mjera uvedena ove godine

S obzirom da su udžbenici za sve osnovnoškolce 
ove godine financirani iz državnog proračuna, ova 
je školska godina za roditelje učenika počela sa 
znatno nižim financijskim izdacima, a da bi po-
četak školske godine bio još bezbolniji, pobrinu-
la se i općina Rovišće. Kao i prethodnih godina, 
sredstvima iz općinskog proračuna nabavljeni su 
kompleti bilježnica i osnovni školski pribor po-
put olovaka, gumica i šiljila za sve učenike s pre-
bivalištem na području općine. Dizajn bilježnica 
ostao je isti kao i prošle školske godine, a krase 
ih likovni radovi učenika Osnovne škole Rovišće.  
- U općini Rovišće nastojimo, koliko god to finan-
cijska sredstva dozvoljavaju, omogućiti da učeni-
cima boravak u školskim klupama bude što ljepši 
i zanimljiviji kroz pomaganje rada učeničke za-
druge, razvoja školskog sporta te drugih izvanna-
stavnih aktivnosti, ali i kroz održavanje školskih 
igrališta i okoliša oko škola, istaknuo je načelnik.

NOVA ŠKOLSKA GODINA

Općina i ove godine nabavila 
bilježnice i pribor učenicima
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U Rovišću je zaživio i projekt 
"Zaželi - programa zapo-
šljavanja žena". Riječ je o 

projektu koji se provodi u cijeloj 
Hrvatskoj i jedan je od najvrjed-
nijih projekata koji se financira 
iz Europskog socijalnog fonda i u 
sklopu ovog projekta već sada je u 
Hrvatskoj zaposleno blizu sedam 
tisuća žena starijih od 50 godina, 
čiji je posao brinuti se o desecima 
tisuća starih i nemoćnih osoba i 
ostalih kojima je potrebna pomoć.  
U sklopu ovog projekta u Rovišću 
je zaposleno deset žena koje će u 
razdoblju od 24 mjeseca skrbiti o 
više od 40 obitelji s područja op-
ćine kojima je potrebna pomoć, a 
ugovor je vrijedan gotovo 2,5 mili-
juna kuna. Opći cilj ovog projekta 
je doprinos povećanju mogućno-
sti zapošljavanja žena i osiguranje 
i pristup tržištu rada. Planirano 
trajanje projekta je 30 mjeseci i 
projekt koji je u Rovišću nazvan 
"DA - želim posao" potrajat će sve 
do siječnja 2022. godine.
- Posebno sam sretan zbog ovog 
projekta koji je vrlo važan za nas, a 
namijenjen je socijalno osjetljivim 
i ugroženim stanovnicima. Naža-
lost, i dalje imamo ljudi koji su u 
potrebi i stalno nas zovu i pitaju 
na koji način im možemo pomoći, 
a zahvaljujući ovom projektu, sada 
smo to u mogućnosti učiniti. Zapo-
slili smo deset žena koje će skrbiti 
za ljude u potrebi, ali i voditeljicu 
projekta, a brinut ćemo za gotovo 
50 kućanstava, kazao je načelnik 

općine Rovišće Slavko Prišćan, a 
partneri u ovom projektu su Hrvat-
ski zavod za zapošljavanje, Centar 
za socijalnu skrb te Vlada RH, a 
krajnji cilj je, između ostalog i po-
većanje socijalizacije starijih osoba 
i osoba u nepovoljnom položaju. 
Također, jedna od velikih vrijedno-
sti ovog projekta je i povećanje ra-
zine radnih sposobnosti i životnih 
vještina žena koje prolaze program 
obrazovanja i osposobljavanja te 
povećanje mogućnosti njihovog 
zapošljavanja nakon završetka 
projekta. Ženama koje će skrbiti za 
korisnike već su nabavljeni i bicikli 
kojima će obilaziti svoja područja.

PROJEKT ZAŽELI

Za skrb više od 40 obitelji  
odobreno 2,5 milijuna kn

Zaposlili smo deset žena 
koje će skrbiti za ljude u 
potrebi, ali i voditeljicu 
projekta, a brinut ćemo 
za gotovo 50 kućanstava, 
kazao je načelnik općine 
Rovišće Slavko Prišćan

Torta za 50 godina braka
Udruga umirovljenika Rovišće je krajem ve-
ljače održala godišnju skupštinu. Ove godine 
je skupština uveličana proslavama dvjema 
50-godišnjica braka koje su slavili bračni paro-
vi Legčević i Piškorić.
U povodu proslave ova dva dugovječna braka, 
načelnik Slavko Prišćan uručio je parovima 
torte i cvijeće te im poželio još puno lijepih 
zajedničkih godina u skladnom braku. Još su 
dva para slavila velike godišnjice braka: bračni 
par Kozlik 50. godišnjicu, a bračni par Krsnik 60. 
godišnjicu. Kako su ova dva bračna para bila 
spriječena prisustvovati godišnjoj skupštini, 
načelnik ih je s predstavnicima Udruge umirov-
ljenika Rovišće posjetio u njihovim domovima 
kako bi im osobno čestitao i poželio najljepše 
želje povodom proslave ovih godišnjica.

Bračni par Kozlik

Bračni par Krsnik 

Bračni par Legčević

Bračni par Piškorić
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VATROGASTVO

Nastavljena je suradnja između DVD-a Ro-
višće i francuskih vatrogasaca – humani-
taraca "Groupe de Secours Catastrophe 
Francais", koji su i ove godine više puta 
boravili u Rovišću. Ove godine Francu-
zi su u Rovišće dopremili i obećana va-
trogasna vozila, a sveukupna vrijednost 
donacija u vatrogasnoj opremi i vozili-
ma sada iznosi i više od milijun kuna. 
- Siguran sam da će se naša suradnja na-
staviti jer Francuzi preko općine Rovišće i 
DVD-a Rovišće žele pomagati vatrogascima 
širom Hrvatske, ali i vatrogascima iz Bosne i 
Hercegovine, Rumunjske i ostalih zemalja u 
okruženje. Njihova, a i naša želja je da Rovi-

šće postane distributivni centar i da preko 
nas sva oprema ide dalje potrebitim druš-
tvima, a ponosni smo što uživamo toliko 
veliko povjerenje
 ovih časnih ljudi iz Francuske, istaknuo 
je načelnik Slavko Prišćan, dok je pred-
sjednik i utemeljitelj udruženja G. S. F. C., 
Thierry Velu još jednom naglasio da se u 
Rovišću već gotovo osjećaju kao kod kuće.  
- Sretni smo što možemo pomoći, a naša 
suradnja nastavlja se i dalje. Cilj nam je od 
Rovišća stvoriti distributivni centar vatroga-
sne opreme za ostala vatrogasna društva i 
lijepo je vidjeti da društvo napreduje, kazao 
je Velu.

PREDSJEDNICA UGOSTILA VATROGASCE IZ ROVIŠĆA

DVD Rovišće jedno od jedno od najopremljenijih i najoperativnijih

PRODUBLJENA SURADNJA S VATROGASCIMA HUMANITARCIMA IZ FRANCUSKE

Rovišće distribucijski centar opreme

voljno vatrogasno društvo koje će 
sljedeće godine obilježiti 130 godi-
na postojanja. Predsjednik GSCF-a 
Thierry Velu najavio je kako će 
međunarodna nevladina organi-
zacija francuskih vatrogasaca, koji 
pomažu u prirodnim katastrofama 
diljem svijeta, uložiti još veće na-
pore i pojačati aktivnosti kako bi 
donirali Hrvatskoj i više no što je 
uobičajeno u opremi, ali i obuci 
ljudi. Time bi hrvatski vatrogasci 
bili u stanju što bolje odgovoriti 
na izazove ne samo u Hrvatskoj 
nego i u susjednim državama koje 
bi zatrebale pomoć, a cilj im je osi-

gurati rezervu opreme za interven-
cije prilikom prirodnih katastrofa.
Načelnik općine Rovišće Slavko 
Prišćan pozvao je Predsjednicu da 
bude pokroviteljica obljetnice DVD 
Rovišće te je zamolio da svojim au-
toritetom utječe da se izmjenama 
Zakona o vatrogastvu omogući i 
manjim mjestima pravo na profesi-
onalne vatrogasne postrojbe, a ne 
samo dobrovoljne. Općina Rovišće 
ulaže velike napore kako bi osigu-
rala nužne preduvjete, a jedan od 
njih je i novi vatrogasni dom u koji će 
biti uloženo više od sedam milijuna 
kuna sredstava iz europskih fondova.

Predsjednica 
Grabar - 
Kitarović 
zahvalila 
je na 
donacijama 
i podršci 
koju 
francuski 
vatrogasci 
pružaju 
svojim 
kolegama u 
Hrvatskoj

Predsjednica Republike Hrvatske 
Kolinda Grabar - Kitarović ugostila 
je u svojoj predsjedničkoj reziden-
ciji u Zagrebu izaslanstvo općine 
Rovišće, DVD-a Rovišće i predstav-
nike Udruge francuskih profesio-
nalnih vatrogasaca Groupe se Se-
cours Catastrophe Francais.
Vatrogasci iz Rovišća i njihovi kolege 
vatrogasci – humanitarci iz Francu-
ske već odavno su uspostavili bli-
sku suradnju i zahvaljujući GSCF-u 
u Rovišće je stigla najmodernija 
vatrogasna oprema, ali i vatrogasna 
vozila. Na taj način DVD Rovišće je u 
kratkom roku pretvoreno u jedno od 
najopremljenijih i najoperativnijih 
dobrovoljnih vatrogasnih društava 
ne samo u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji, već i u širem okruženju, a 
preko vatrogasaca iz Rovišća opre-
ma iz Francuske distribuirana je da-
lje i drugim DVD-ima.
Predsjednica Grabar - Kitarović za-
hvalila je na donacijama i podršci 
koju francuski vatrogasci pružaju 
svojim kolegama u Hrvatskoj. Do 
sada su iz GSCF-a samo DVD-u 
Rovišće donirali opremu u vrijed-
nosti većoj od sto tisuća eura, što 
je izuzetan doprinos za to dobro-
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Potpisan je ugovor s izvođačima za izgradnju Vatrogasnog centra 
Rovišće. Radovi bi trebali krenuti već početkom sljedeće godine, 
a rok za dovršetak ovog zdanja čija će izgradnja koštati koju 

kunu manje od sedam milijuna kuna je završetak sljedeće godine. 
Još početkom godine predsjednik DVD-a Rovišće, ujedno i zamje-
nik načelnika općine Ivica Tanjić, s Agencijom za plaćanja u poljo-
privredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao je ugovor o izgradnji 
novog vatrogasnog centra, koji su vatrogasci iz Rovišća u suradnji s 
općinom Rovišće prijavili na tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokreta-
nje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu. S obzirom na to da je ostvaren visoki broj 
bodova, projekt se u stopostotnom iznosu financira iz Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a potpisom ugovora izme-
đu Tanjića i izvođača radova odnosno predstavnika tvrtke "Novi 
stan" iz Kapelice kraj Garešnice, stvoreni su svi uvjetni da izgradnja 
krene u realizaciju. 
Dom će se nalaziti u samom središtu Rovišća, na Laništu i to na 
zemljištu koje je u vlasništvu općine i koje je dano na korištenje 
vatrogascima. Rok za izgradnju doma je godina dana od uvođenja 
u posao, a dom će osim vatrogasaca, koristiti i ostali mještani, pr-
venstveno članovi udruga građana. U planu je i izgradnja prosto-
rije koju će koristiti mještani, a važno je naglasiti da se cjelokupni 
projekt financira sredstvima Europske unije, odnosno ministarstva. 
Trošak općine i DVD-a bio je maksimalno 200 tisuća kuna, što je 
podrazumijevalo izradu dokumentacije, doprinose, dozvole i sve 
ostalo što je potrebno.

KREĆE GRADNJA VATROGASNOG DOMA

Potpisan ugovor s 
izvođačem za projekt 
'težak' 7 milijuna kuna

Dom će se nalaziti u samom središtu Rovišća, na Laništu

Ugovor o izgradnji potpisan je s tvrtkom 
"Novi stan" iz Kapelice kraj Garešnice
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CESTOVNA INFRASTRUKTURA

Tijekom godine dovedeno je u red raskrižje kraj škole u Podgorcima. 
Riječ je o iznimno prometnom, a do jučer dosta nepreglednom ra-
skrižju kojim se općina Rovišće spaja sa susjednim općinama Ka-

pela i Zrinski Topolovac, a stanje sigurnosti je nakon dovršetka radova 
puno bolje, na zadovoljstvo svih sudionika prometa, posebno djece koja 
svakodnevno ondje idu u školu. Izvođač radova bio je Komunalac iz Ro-
višća, a Općina Rovišće je početkom na natječaj Ministarstva unutarnjih 
poslova prijavila projekt iz područja sigurnosti cestovnog prostora.
- Osim što u zoni škole nisu postojali označeni pješački prijelazi, auto-
busna stajališta nalazila su se na kolniku te nisu bila označena niti ure-
đena. Ovim projektom ugrađeni su i preventivni pokazivači brzine kojim 
će se smanjiti brzina kretanja vozila, a postavljeni su prometni znakovi s 
LED površinskim osvjetljenjem koji su dodatno istaknuli pješački prijelaz. 
Uređena je i pješačka staza kojom je osiguran sigurniji prijelaz prije svega 
djece, ali i ostalih pješaka preko kolnika, kao i autobusno stajalište, ista-
knuo je načelnik Slavko Prišćan i dodao kako je od velike važnosti zaštititi 
one najmlađe od opasnosti koje su prisutne u svakodnevnom prometu.  
- Budući da je ovo mjesto upravo u neposrednoj blizini škole koju poha-
đaju djeca od prvog do četvrtog razreda, od velike je važnosti bilo uređe-
nje raskrižja i sigurnost prije svega djece, pješake, ali i ostalih sudionika 
u prometu. Temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog pro-
meta Republike Hrvatske za 2019. godinu u travnju je potpisan sporazum 
između Općine i Ministarstva o sufinanciranju radova na sanaciji opa-
snog mjesta, naglasio je Prišćan i dodao da je vrijednost ovog projekta 
289 tisuća kuna, od čega je Ministarstvo sufinanciralo ugovorene radove 
u iznosu 143 tisuće kuna, a preostali iznos financirala je općina Rovišće. 

ASFALTIRANA CESTA ROVIŠĆE - TUK - ŽABJAK

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
Tijekom godine je završena i rekonstrukcija nerazvrstane ceste duge 
1200 metara kojom se povezuju tri naselja na području općine Rovi-
šće. Od Rovišća preko Tuka do Žabjaka od ove godine se može novom, 
asfaltiranom cestom, a osim same ceste, uređeni su i izlazi, raskrižje i 
puteljak. Očekuje se da će se ovim ulaganjem ubrzati protok prometa i 
omogućiti lakšu dostupnost između naselja kao i pristup poljoprivred-
nim površinama uz cestu. Također, modernizacijom ovog pravca očekuje 
se i  smanjenje broja radnih strojeva, prije svega traktora s priključcima, 
kroz sam centar Rovišća što doprinosi povećanju sigurnosti djece i osta-
lih sudionika u prometu. Ovaj projekt početkom godine kandidiran je na 
javni poziv Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva re-
gionalnog razvoja i fondova EU, a za projekt je odobreno sufinanciranje 
od 300 tisuća kuna. 

SIGURNOST NA CESTI

Uređeno opasno raskrižje  
kraj škole u Podgorcima
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CESTOVNA INFRASTRUKTURA

U 2019. godini završeno je i 
asfaltiranje prometnice od 
Predavca prema Prekobrdu. 

Ovaj pravac dug je nešto manje od 
1700 metara, a do prije nekoliko 
godina imao je status županijske 
ceste. Kako je u međuvremenu 
spuštena na razinu nerazvrstane 
ceste, projekt je dobio mogućnost 
da se modernizacija prijavi za su-
financiranje na neki od natječaja 
iz fondova Europske unije. Tako je 
na Mjeri 7.2.2 ruralnog razvoja op-
ćini Rovišće odobreno 1,3 milijuna 
kuna za financiranje ove promet-
nice, koja je iz makadamske posta-
la asfaltirana cesta. 
- Cesta Predavac – Prekobrdo 
iznimno je važna jer je za mješta-
ne Prekobrda ona najbrži put ne 
samo do općinskog središta, već 
i do ostalih mjesta. Asfaltiranjem 
ove ceste Prekobrdo je postalo 
puno bolje povezano s ostatkom 
općine, a želja nam je što je mo-
guće više cesta i pravaca asfaltirati 
i sva je sreća da postoje natječaji 
kojima te projekte možemo reali-

zirati, kazao je načelnik Prišćan i 
dodao da je i sama općina sudje-
lovala u financiranju s nekih 200 
tisuća kuna.
- Dio prometnice od nekih 150, 200 
metara nije ušao u projekt gradnje, 
no odlučili smo da ćemo cestu do 
kraja napraviti odjednom i u tu smo 
namjenu osigurali oko 200 tisuća 
kuna iz općinskog proračuna. Uz 
cestu se uređuje i popratna infra-
struktura kao što su odvodni kanali, 
a u općini nastavljamo pripremati 
dokumentaciju za slične projekte u 
budućnosti i budno pratimo raspi-
sivanje natječaja. Posljednjih godi-
na stvarno smo uspješno realizirati 
brojne projekte na ovaj način i go-
tovo da nije bilo natječaja na koji se 
nismo prijavili, a tako će biti i nada-
lje, istaknuo je načelnik. 

Iskopi putnih 
jaraka
Prema planu održavanja 
komunalne infrastrukture, 
da bi naši mještani 
što kvalitetnije živjeli, 
nastavljeno je i u prošloj 
godini sa što kvalitetnijim 
održavanjem poljskih 
putova, nerazvrstanih cesta, 
putnih jaraka. Na redu su 
bili iskopi putnih jaraka u 
Kraljevcu kako bi se riješilo 
pitanje odvodnje oborinskih 
voda uz prometnice u 
općinskom vlasništvu.

Žabjačani 
pomogli 
mehanizacijom
Prema planu održavanja 
komunalne infrastrukture, 
Općina održava poljske 
putove na svome 
području. Uređivali 
su se poljski putovi u 
Žabjaku, a tu su svoju 
pomoć i poljoprivrednu 
mehanizaciju ponudili 
mještani Žabjaka. 
Zajedničkim radom radnika 
općinskog komunalnog 
poduzeća i mještana 
Žabjaka, uređeni su 
poljski putovi i olakšani 
pristupi poljoprivrednim 
površinama. Svake godine 
se sve više ljudi uključuje 
u razne aktivnosti uređenja 
općine bilo dobrovoljnim 
radom ili prijedlogom što je 
vrijedno svake pohvale.  

EUROPSKIM NOVCEM ASFALTIRANA PROMETNICA  
OD PREDAVCA PREMA PREKOBRDU

Od makadama do asfalta za 1,3 
milijuna kuna europskog novca
Cesta 
Predavac – 
Prekobrdo 
iznimno je 
važna jer je 
za mještane 
Prekobrda 
ona najbrži 
put ne 
samo do 
općinskog 
središta, već 
i do ostalih 
mjesta

Pješačka staza u Predavcu
Prošle godine uz pomoć Ministarstva gradi-
teljstva i prostornog uređenja započet je pro-
jekt gradnje pješačke staze u ulici 29. rujan 
u Predavcu, a ove godine je nastavljen. Baš 
kao i lani, Ministarstvo je podržalo nastavak 
gradnje pješačke staze sa 370.000 kuna. Tre-
ća, ujedno i posljednja faza je planirana pro-
računom za 2020. godinu te se također oče-
kuje da će Ministarstvo dati svoju financijsku 
potporu za dovršetak projekta.
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KULTURA

Jedna od najvećih ovogodišnjih investicija u Rovišću 
bila je i gradnja Centra kulture Rovišće, kulturnog zda-
nja vrijednog gotovo devet milijuna kuna. Radovi na 

Centru kulture i dalje su u tijeku, a otvorenje se očekuje 
sljedeće godine.
Još tijekom prošle godine općini Rovišće odobreno je 
financiranje ovog projekta na programu iz Ruralnog ra-
zvoja, odnosno natječaju iz operacije 7.4.1, "Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastruktu-
ru". Rovišću su tada odobrena sredstva u iznosu od 7,5 
milijuna kuna plus PDV, odnosno stopostotnom iznosu 
financiranja, Centar kulture već polako niče u samom 
središtu Rovišća, pokraj općinske zgrade.
- Javna nabava bila je podijeljena u dvije grupe. Za samu 
izgradnju zgrade Centra kulture postignuta je cijena od 
7,93 milijuna kuna, a potom slijedi i opremanje, koje će 
po natječajnoj cijeni iznositi oko 660 tisuća kuna. Uku-
pno će tako ova investicija iznositi oko 9 milijuna kuna 
s PDV-om, što će se financirati novcem iz fondova EU te 
uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 
kroz program "Sufinanciranje EU projekata na regional-
noj i lokalnoj razini za 2019. godinu" – istaknuo je Slavko 
Prišćan i dodao da će se u Centru kulture nalaziti prosto-
ri za sve kulturne, umjetničke, ali i ostale udruge građa-
na koje egzistiraju na našem području. Bit će ondje i sala 
za priredbe, odnosno velika multifunkcionalna dvorana 
koja će se moći koristiti za projekcije, izvođenje predsta-
va, priredbi, koncerata, održavanje predavanja i u brojne 
druge svrhe, a bit će ondje i nekoliko prostorija koje će 
biti dane na korištenje udrugama s područja općine.
- U općini imamo doista velik broj udruga, koje su izni-
mno aktivne, a vjerujem da će društveni i kulturni život 
u Rovišću uskoro biti još i bogatiji, zaključio je Prišćan.

Seminar  
baštini 
Bilogore
KUD Rovišće organizirao 
je u prostorijama Centra 
udruga Općine seminar 
Baština bilogorskog kraja. 
Predavač je bila gospođa 
Gordana Marta Matunci 
koja je imala stručnu 
pomoć etno-frizera Maria 
Trešćeca. Svi polaznici 
seminara mogli su vidjeti, 
a i čuti sve o frizuri, 
oblačenju, nošenju i 
čuvanju narodne nošnje 
specifične za bilogorski 
kraj. Seminar je održan 
uz potporu Ministarstva 
kulture i načelnika Slavka 
Prišćana. KUD zahvaljuje 
našim demonstratorima, 
predavačima na 
prekrasnom druženju i 
prenesenom znanju.

VEČER KULTURE I ZAJEDNIŠTVA

Stanovnici s područja općine 
predstavili mjesta iz kojih potječu
U sklopu obilježavanja trodnevlja, općina, župa i KUD 
Rovišće pripremili su bogat i zanimljiv program, kao što 
su susreti folklora, dok je najmlađima zasigurno najza-
nimljiviji dio sadržaja bio luna par postavljen na parki-
ralištu preko puta crkve.
Ipak, vrhunac proslave bio je već u petak, kad je nakon 
mise u župnoj crkvi na programu bila Večer kulture i 
zajedništva. Ovu manifestaciju u Rovišću su pokrenuli 
prije nekoliko godina s idejom da stanovnici naselja s 
područja općina predstave mjesta iz kojih potječu.
Poznato je kako je Rovišće multikulturna sredina u kojem 
su dom pronašli doseljenici sa svih strana, a kako najbolje 
nekome približiti tko si i odakle si, nego preko kuhinje i 
tradicijskih specijaliteta te bogate trpeze sa slasnim jeli-
ma. Moglo se tako u društvenom domu u Rovišću probati 
specijaliteti i tradicionalna jela iz Hrvatskog zagorja, Janje-
va, Letnice i Rame, odakle potječe dobar dio stanovnika s 
područja općine Rovišće. Mogle su se pogledati i tradicij-
ske narodne nošnje iz tih krajeva, a druženje je proteklo u 
ugodnom raspoloženju uz puno pjesme i plesa.

ZA BOGATIJI KULTURNI ŽIVOT

Jedna od najvećih 
investicija u općini
U Centru 
kulture 
nalazit će 
se prostori 
za sve 
kulturne, 
umjetničke, 
ali i ostale 
udruge 
građana 
koje 
egzistiraju 
na području 
općine

9
milijuna 
kuna 
ukupna je 
vrijedost 
investicije s 
uključenim 
PDV-om
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TRADICIONALNI KONCERT

Brojni glazbenici pjevali božićne pjesme
Za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika u Rovišću je održan tradicionalni božićni kon-
cert, a nastupi mnogih izvrsnih glazbenika ispunili su tamošnji Društveni dom do posljed-
njeg mjesta. Ovaj puta nastupili su ženski vokalni sastav Mihe iz Rovišća, tamburaški sastav 
Kobra, Vox Feminae iz Bjelovara, mješoviti zbor župe presvetog Trojstva Rovišće, vatrogasna 
limena glazba iz Predavca te ženski vokalni sastav Lile iz Svetog Ivana Žabna. U Rovišću već 
godinama organizira kulturni program na kojem bi pozavidjele i mnoge puno veće sredine.
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ŽIVOT

Posljednjih nekoliko godina Općina 
daruje božićnu predstavu učenicima 
od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ove 
godine u petak, 20. prosinca u 12 sati 
u Društvenom domu Rovišće organi-
zirana je predstava pod nazivom „Vol i 
magarac“ u izvedbi Kazališta Oberon.
Predstava je dobila pozitivne kritike 
gdje god da je bila izvođena pa pret-
postavljamo da će biti odličan dar 
učenicima Osnovne škole Rovišće s 
područnim školama Predavac, Pod-
gorci i Kraljevac u povodu božićnih i 
novogodišnjih blagdana. Nakon pred-
stave Općina je organizirala i podjelu 
simboličnih poklon paketa svakom 
učeniku.

PREDSTAVA NA DAR UČENICIMA

Vol i Magarac u  
Društvenom domu

Udruga žena općine Rovišće 
je sa svojom predsjednicom 
Vesnom Kovačević organizi-

rala ugodno druženje u društve-
nom domu Rovišće u večernjim 
satima u subotu 30. studenog.  
Druženje je podržao i popratio ve-
liki broj mještana. Podrška je sti-
gla i od ostalih udruga žena pa su 
tako bile prisutne Udruge žena iz 
Gudovca, iz Cirkvene te iz Zrinskog 
Topolovca s načelnicom Jasnom 
Mikles Horvat.
Večer su uljepšale izvedbe dječje 

UDRUGA ŽENA OPĆINE ROVIŠĆE

Žensko druženje uz kazališnu predstavu
skupine Kulturnog umjetničkog 
društva Rovišće koji nižu zapažene 
uspjehe, a  nastupio je MVS Mihe iz 
Rovišća. Glavni događaj ovog dru-
ženja bila je urnebesna predstava  
„Majka ženi sina“ u izvedbi kazališ-
ne skupine Udruge žena Gudovac 
koja niže uspjehe i osvaja publiku 
diljem županije.
Načelnik Općine Slavko Prišćan za-
hvalio je svima prisutnima te po-
držao ovakva druženja i poticanje 
aktivnosti koje pridonose boljoj 
kvaliteti života u našoj zajednici.

Lovačke udruge su vrlo aktivne na području Općine Rovišće. Članovi LU Kuna iz 
Kraljevca su zajedničkim snagama uz pomoć Općine Rovišće radili na proširenju 
lovačkog doma te ugradnji centralnog grijanja, a uz to su izgradili i nove čeke.
LU Srndać Rovišće je također radila na poslovima održavanja lovačkog doma i 
terase uz lovački dom. 
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Izaslanstvo općine Rovišće na čelu s 
načelnikom Slavkom Prišćanom i pred-
sjednikom Općinskog vijeća Lukom 
Markešićem prisustvovalo je svečanom 
obilježavanju Dana općine Prozor Rama 
u petak 6. rujna 2019.
Na ovogodišnjem svečanom obilježava-
nju Dana općine Rovišće potpisana je 
Povelja o prijateljskoj suradnji između 
ove dvije općine, a u Prozoru je ta su-
radnja potvrđena. S obzirom da brojni 
Ramljaci žive u općini Rovišće, sklapanje 
ove suradnje je bilo pitanje vremena.
U svom govoru na svečanom obilježa-
vanju Dana općine Prozor Rama, načel-
nik je ponosno istaknuo Ramljake koji 
su prvi stali u obranu domovine i borili 
se za danas slobodnu Republiku Hrvat-
sku. Čestitao je Dan Općine te naveo 
kako je siguran da će buduća suradnja 
biti na zajedničko zadovoljstvo uz raz-
mjenu znanja i iskustva.
Osim načelnika i predsjednika Vijeća, u 
Ramu na obilježavanje blagdana Male 
Gospe su autobusom, ali i osobnim 
automobilima išli i Ramljaci iz općine 
Rovišće. Prijevoz autobusom je bio u 
režiji Općine, a nadamo se da će idu-
ćih godina broj posjetitelja Rami koji će 
putovati autobusom biti sve veći.

POVELJA O PRIJATELJSKOJ 
SURADNJI IZMEĐU OPĆINA  
ROVIŠĆE I PROZOR RAMA

Ramljaci su ponos 
naše općine

Uz pomoć Općine Rovišće, SRD „Ribič“ Rovišće je nabavilo 
traktor kosilicu kojom će lakše održavati prostor oko ribnjaka.

ŠRD „Grabik“ iz Predavca je radio na 
uređenju okoliša oko svog ribnjaka.
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FOTO

U organizaciji Oldtimer cluba 

CLASSIC BJELOVAR 60-ak oldtimer 

vozila 20. rujna se predstavilo 

mještanima Rovišća i Predavca

Mali folkloraši KUD-a Rovišće su u 

nastupili su na 21. Dječjoj smotri 

folklora BBŽ u Čazmi. Prema 

odluci selektora i stručnog žirija, 

mali folkloraši KUD-a Rovišće 

će predstavljati Bjelovarsko – 

bilogorsku županiju na Đakovačkim 
malim vezovima. 
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Kao i svake godine na maškare, zgrada Općine je odzvanjala dječjim smijehom i pjesmom. Mališani Dječjeg vrtića „Palčica“ tim 

su podom na kratko stigli u općinu kako bi se pohvalili svojim maštovitim maskama. Princeze, kauboje, kaubojke, akcijski junaci, 

gusari, klauni i likovi iz crtića su svojim smijehom i pjesmom razveselili sve prisutne, a za uzvrat su se zasladili slatkišima i 

krafnama te okrijepili sokom. S obzirom na lijepo vrijeme, nastavili su i naseljem ponosno pokazivati svoje maske.

Susreti folklora osdržani su u Školsko – sportskoj dvorani 

Osnovne škole Rovišće u subotu 15. lipnja 2019.

Olimpijski dan u Predavcu
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DAN OPĆINE ROVIŠĆE

Svečanom sjednicom Općin-
skog vijeća i brojnim društve-
nim događanjima obilježena 

je 26. godišnjica postojanja općine 
Rovišće. Najmnogoljudnija općina 
u Bjelovarsko-bilogorskoj župani-
ji jedna je od rijetkih općina koje 
imaju pozitivan prirodni prirast, a 
svoju blizinu i Bjelovaru i Zagrebu 
u Rovišću već godinama jako do-
bro znaju iskoristiti.
U Rovišću su također jako dobro 
iskoristili i fondove Europske unije 
te su na natječaje prijavljeni broj-
ni projekti, a neki od njih već su i 
završeni, dok su mnogi od njih u 
fazi realizacije. Među uzvanicima 
na svečanoj sjednici bile su i Eli-
zabeta Kos, pomoćnica ministra 
prometa i infrastrukture i Matil-
da Copić ravnateljica Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, kojima 
je uručena plaketa za doprinos u 
razvoju općine. Priznanje za razvoj 
općine zbog rada na razvoju ša-
hovskog sporta primio je i Vlado 
Karagić, dok je dugogodišnji liječ-
nik u ambulanti u Rovišću, dr. Vla-
dimir Sitek, proglašen počasnim 
građaninom Općine.
Među uzvanicima je bio i Jozo 
Ivančević, načelnik općine Prozor 
– Rama u susjednoj Bosni i Her-
cegovini, a upravo iz tog područja 
korijene vuku i brojni stanovnici  
Rovišća. Kako bi se između ovih 
dviju općina uspostavili još bolji 
odnos i suradnja, Ivančević i na-
čelnik općine Rovišće Slavko Pri-
šćan potpisali su povelju prijatelj-
stva. Prije samog početka sjednice 
polaganjem vijenaca i paljenem 
svijeća, odana je počast poginulim 
hrvatskim braniteljima kod spo-
menika u središtu mjesta, a Pri-
šćan je istaknuo kako ništa ne bi 
bilo moguće bez kvalitetnog tima i 
vrijednih suradnika u Općini.

Nagrada za transparentnost
- Bez kvalitetnih ljudi i dobrog 
tima, ništa se ne može postići i 
sretan sam što ovdje imamo kvali-
tetne ljude, koji su vrijedni i trude 
se. Naših 12 naselja pokušavamo 
razvijati sukladno potrebama, no 

logično je da se najviše ulagalo u 
dva najveća mjesta, općinsko sre-
dište Rovišće i najbrojnije naselje, 
Predavac. Cilj nam je razvijati našu 
općinu i unaprijeđivati život ov-
dje, iako već danas imamo tu vrtić, 
školu, sportsku dvoranu, banku, 
dom zdravlja, praktički sve što je 
potrebno za život, istaknuo je Pri-
šćan i dodao da u općini pokuša-
vaju biti što transparentniji i što 
mudrije raspolagati javnim nov-
cem, za što su i dobili priznanje 
Ekonomskog instituta za financije, 
a proračun općine je iz godine u 
godinu sve veći.
- Samo u posljednjih godinu dana 
realizirali smo brojne projekte ko-
munalne infrastrukture. Radilo 
se puno na pješačkim stazama, 
kao što su pješačka staza od Ro-
višća prema Tuku, Ulica 29. rujna, 
uređenje samog središta Rovišća. 
Izgradnja nogostupa najvažnija 
nam je zbog velikog broja djece, 
ali i iz sigurnosnih razloga jer kroz 
Rovišće dnevno prođe više od de-
set tisuća vozila. Kad su u pitanju 
nerazvrstane ceste, uspjeli smo 
preko natječaja iz Mjere 7.2.2. rije-
šiti vrlo važnu cestu od Predavca 
prema Prekobrdu, koja spaja našu 
sa susjednom općinom Kapela. U 
održavanje poljskih puteva, koji su 

DAN OPĆINE ROVIŠĆE

Cilj je razvijati općinu 
za bolji život građana
Općina Rovišće multikulturna je sredina u koju su svi 
dobrodošli i ovdje skladno žive ljudi koji su doselili iz 
raznih krajeva, zbog čega smo pokrenuli i Večer kulture 
i zajedništva. Gradi se i novi vatrogasni centar, ostvarili 
smo sjajnu suradnju s udrugom iz Francuske, istaknuo je 
načelnik Slavko Prišćan
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iznimno važni za naše mještane, 
uložili smo 1,1 milijun kuna – kazao 
je Prišćan, koji je istaknuo kako je 
Komunalac iz Rovišća posljednjih 
godina postao respektabilna tvrt-
ka i po rastu prihoda poduzeća i 
po broju zaposlenih.
- Očekujemo da bi ove godine tre-
bao krenuti i jedan od najvećih 
projekata, a to je aglomeracija Bje-
lovar – Gudovac – Rovišće. Brine-
mo o energetskim i komunikacij-
skim vodovima pa smo se prijavili 
na projekt "WiFi For EU" u kojem 
nam je odobreno 15 tisuća eura 
za brzi internet na području opći-
ne. Radi se i na izmjeni rasvjete i 
plan nam je promijeniti svu staru 
rasvjetu koja puno troši sa štedlji-
vim, LED svijetlima i na taj način 
ostvariti uštede u energiji, ali i u 
troškovima, naglasio je Prišćan i 
dodao da se puno brige posvećuje 
kulturnom i društvenom životu.
- Izgradili smo Centar kulture u 
Predavcu, a upravo je u tijeku 
gradnja Kulturnog centra Rovišće, 
za što nam je preko Mjere 7.4.1. 
odobreno više od devet milijuna 
kuna. Izgradili smo i višenamjen-
ske sportske površine za što smo 
novac osim preko Ministarstva re-
gionalnog razvoja osigurali i pre-
ko Hrvatskog nogometnog saveza. 
Dužni smo voditi brigu o mladima 
i o budućnosti zbog čega smo ove 
godine uveli i pomoć za novoro-
đenčad, a općina sufinancira i dio 
troškova za djecu u vrtićima. Kre-
nuli smo i u rekonstrukciju dječ-
jeg vrtića u Rovišću, koja će izno-
siti preko četiri milijuna kuna, od 
čega nam je odobreno 1,7 milijun 
kuna sufinanciranja, no vjerujem 
da ćemo i preostali dio osigurati 

namaknuti kako bi obnovljeni i 
prošireni vrtić dočekao na jesen 
novu pedagošku godinu, rekao je 
Prišćan i dodao da se izdvajaju 
sredstva i za studente, a i školar-
cima se pokušava pomoći koliko 
se može.

Energetska obnova
- U Osnovnoj školi u Rovišću 
imamo petstotinjak djece i iako 
nemamo sredstava za nabavku 
udžbenika, učenicima nabavljamo 
bilježnice i školski pribor, poma-
žemo izvannastavne aktivnosti. 
Zahvaljujući dobroj suradnji s Bje-
lovarsko-bilogorskom županijom i 
Fondom za zaštitu okoliša krenuli 
smo u energetsku obnova škola u 
Predavcu, Rovišću i Kraljevcu. Uku-
pna vrijednost tih investicija veća 
je od 15 milijuna kuna, a obnova 
škole u Predavcu već je završena 
te uskoro na red dolaze i Rovišće 
i Kraljevac, otkrio je Prišćan i ista-
knuo iznimnu suradnju s udruga-
ma koje egzistiraju na području 
općine.
- Općina Rovišće multikulturna je 
sredina u koju su svi dobrodoš-
li i ovdje skladno žive ljudi koji 
su doselili iz raznih krajeva, zbog 
čega smo pokrenuli i Večer kulture 
i zajedništva. Gradi se i novi vatro-
gasni centar, ostvarili smo sjajnu 
suradnju s udrugom iz Francuske, 
koja je našem DVD-u Rovišće do-
nirala robe i opreme u vrijednosti 
većoj od 120 tisuća eura. Provo-
dimo program "Zaželi" u kojem 
se brinemo o starim i nemoćnim 
osobama s područja općine i sret-
ni smo što je vidljivo da iz godine 
u godinu napredujemo i razvijamo 
se, zaključio je Prišćan.
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OPĆINA POMOGLA NASTUP INES TOMANEK NA SVJETSKOM PRVENSTVU 

U Ukrajini sam se susrela s medvjedom
Ines Tomanek je radioamater-

ka, državna prvakinja već dvije 
godine za redom i dio hrvatske 

radioamaterske reprezentacije 
koja je predstavljala Hrvatsku na 
Svjetskom ARG prvenstvu za mla-
de u Češkoj, a ove godine u Ukra-
jini. Kao članica šesteročlane hr-
vatske reprezentacije natjecala se 
u konkurenciji s 90 natjecatelja u 
30 ekipa, a hrvatska reprezentacija 
je ostvarila 18 mjesto. Ines ističe 
kako su u Ukrajinu išli s ciljem da 
budu u top 15, ali je konkurenci-
ja bila prevelika, a natjecatelji u 
suparničkim ekipama koji se bave 
profesionalno ovom disciplinom 
imaju na raspolaganju daleko veće 
resurse u odnosu na našu repre-
zentaciju, čime je i ovaj rezultat 
zapravo izniman uspjeh.
- Ovo natjecanje je bilo jako za-
nimljivo i uzbudljivo, prije svega 
jer sam se tijekom trke kroz šumu 
susrela s medvjedom iako ne baš 
u neposrednoj blizini, ali je to bila 
novost s kojom se do sada nisam 
susretala. Osim toga, dvije moje 
kolegice iz reprezentacije su se iz-
gubile pa je organizator aktivirao 
ekipu za potragu koja je, srećom, 
uspješno završena. Kako od proš-
le godine imam osobnog iskustva 
s takvom situacijom, smirivala 
sam našu voditeljicu i uvjerava-
la ju kako će sve proći dobro i da 
će biti pronađene. Pohvalili su me 
zbog moje smirenosti i sabranosti 
u nastaloj situaciji na što sam jako 
ponosna, ispričala nam je Ines u 
dahu.
Ines ima velike planove za buduć-
nost. Kako se voli baviti radioama-
terstvom, cilj joj je iduće godine 
nastupiti na svjetskom prvenstvu 
u Sloveniji na koje je prijavljeno 
400 natjecatelja, a nada se da će 
rezultati biti puno bolji u odnosu 
na prethodne godine, te navodi:

Kako do manje divljih odlagališta
U Bjelovaru je u veljači održana uvod-
na konferencija projekta "Odvoji po 
boji" čiji je partner u projektu uz Grad 
Bjelovar i sedam drugih općina te 
općina Rovišće. Projekt se odnosi na 
izobrazne aktivnosti čiji je cilj osvješći-
vanje građana o važnosti odgovornog 
postupanja s komunalnim otpadom s 
posebnim naglaskom na sprječavanje 
nastanka otpada, pravilno odvajanje 
otpada u kućanstvima, kućno kompo-
stiranje i ponovnu upotrebu predmeta, 

a sve s ciljem smanjenja količina otpa-
da odloženog na odlagalište. U sklopu 
projekta provodit će se mnoge aktivno-
sti poput radionica i javnih predavanja 
za predškolce, školarce, mlade, eduka-
tore, poslovnu javnost. Nadamo se da 
će ove edukativne aktivnosti pripomoći 
tome da se na području naše općine 
smanji broj divljih odlagališta te nepri-
mjereno odlaganje u šume, potoke i uz 
poljske putove što kod nas, na žalost, 
nije rijetkost.

na usavršavanje i ovom prilikom 
zahvaljujem općini Rovišće na su-
financiranju mog boravka u kam-
pu, kao i na financijskoj podršci 
mom prošlogodišnjem nastupu na 
svjetskom prvenstvu. Iako znam 
jako puno o ARG-u i elektronici, 
želim proširiti svoje znanje i biti 
bolja iz godine u godinu.
Većini vršnjaka je želja da ljeto 
provedu na moru, a Ines radi-
je provodi vrijeme u ARG kampu 
kako bi usavršila svoje znanje i 
ostvarila još bolje rezultate na bu-
dućim natjecanjima.
Općina Rovišće je prošle godine 
pomogla u financiranju Inesinog 
sudjelovanja na svjetskom prven-
stvu u Češkoj, budući da su hr-
vatskoj reprezentaciji financijska 
sredstva ograničena te u većini 
slučajeva sami natjecatelji, odno-
sno roditelji financiraju veći dio 
sudjelovanja. Tako je i ove godine 
općinski načelnik Slavko Prišćan 
donio odluku da Općina pomo-
gne Ines da ode u kolovozu u Jota 
kamp u Bugarsku kako bi se usa-
vršila u nečemu što voli i u čemu 
ostvaruje odlične rezultate.
- Iznimno sam ponosan na Ines 
koja već dvije godine za redom 
ostvaruje odlične rezultate kako 
na državnim, tako i na svjetskim 
natjecanjima, a u Općini nastoji-
mo uvijek pomagati i poticati ova-
kve rezultate neovisno o discipli-
nama o kojima se radi. Drago mi je 
da u današnje vrijeme, kada mladi 
sve više slobodnog vremena pro-
vode za računalima, ima onih koje 
zanima disciplina koja uključuje 
boravak u prirodi i snalaženje u 
vremenu i prostoru. Ines je ponos 
naše Općine i kad netko kao ona 
ulaže toliko volje, želje, entuzijaz-
ma i ljubavi u nešto, naša je ob-
veza pomagati u ostvarivanju tih 
snova, rekao je Prišćan.

- Kako bih što bolje predstavila 
Hrvatsku sljedeće godine, nastojat 
ću puno više trenirati, dati više od 
sebe jer znam da to mogu. Upra-
vo zbog toga se sada u kolovozu 
spremam u Bugarsku u Jota kamp 

Ines je kao 
članica 
hrvatske 
reprezentacije 
nastupila u 
Češkoj
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Vatrogasci DVD-a Rovišće te francuski 
prijatelji iz GSCF-a, uz potporu općine 
Rovišće te pomoć g. Martina Gojanija, 
predstavnika albanske manjine u BBŽ-u 
koji je bio glavni kontakt i posrednik u 
ovoj misiji, nedavno su sudjelovali u hu-
manitarnoj akciji pomaganja područja 

pogođenih potresima u Albaniji.
Donacijama opreme francuske Udruge te 
namirnicama doniranih od Pekare Oškera 
iz Rovišća, te tvrtke Gala iz Bjelovara, koji-
ma ovim putem zahvaljujemo, značajno se 
pomoglo trenutnoj situaciji u pogođenim 
područjima. Prilikom obilaska mjesta po-

gođenih razornim potresima, naši vatro-
gasci posjetili su također i glavnu vatroga-
snu postaju Tirane te uvidjeli kako postoji 
veliki nedostatak opreme i obučenosti 
ljudi. U razgovoru s predstavnicima grada 
Tirane te vatrogasnim zapovjednicima do-
govoren je nastavak suradnje i donacija.

HUMANITARNA MISIJA U ALBANIJI

Pomoć područjima pogođenim potresom

Posjet 
gradu 
heroju
Ove godine 
18. studenoga 
obilježavala se 
28. obljetnica 
stradavanja Grada 
Vukovara, a općina 
Rovišće je tom 
prigodom, kao i 
svake godine do 
sad, organizirala 
autobusni prijevoz 
za sve one koji su 
se htjeli pokloniti 
žrtvi Vukovara.



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2019. 24 

Cestogradnja na  
području Općine
Mještani Domankuša i odvojka Zagre-
bačke ulice u Rovišću već su se duže 
vremena nadali asfaltu. Nedavno 
dano obećanje iz Općine je ispunjeno 
i asfaltirane su njihove ulice. Odvojak 
Zagrebačke će uskoro dobiti i  mrežu 
javne rasvjete za što su iz općinskog 
proračuna nabavljeni rasvjetni stupovi 
i rasvjetna tijela.

Vježbanje za zdravlje 
i ljepše tijelo
Od utorka 3. prosinca ove godine u 
prostorijama općinskog društvenog 
doma u Rovišću krenulo je skupno 
vježbanje za sve zainteresirane mje-
štane koji se žele brinuti o svome 
zdravlju i tijelu. Treninzi se održava-
ju dva puta tjedno u večernjim ter-
minima pod vodstvom profesorice 
Maje Dragić. Prijave i dalje traju te 
se nadamo da će mještani iskoristiti 
ovu priliku koja im se ukazala.

U znak sjećanja na žrtvu 
grada heroja, općinski 
načelnik Slavko Prišćan 
je sa djecom iz Dječjeg 
vrtića „Palčica“ u Rovišću 
zapalio svijeće i položio 
cvijeće na spomenik palim 
braniteljima Domovinskog 
rata. Osim što je na ovako 
lijep način je obilježen Dan 
sjećanja na žrtvu Vukovara, 
Općina Rovišće je i ove 
godine osigurala prijevoz 
autobusom u Vukovar 
svim mještanima koji su 
željeli sudjelovati u Koloni 
sjećanja i odati počast 
gradu heroju, njegovoj žrtvi 
i stanovnicima toga grada. 

Voćari  
u Somboru
U subotu, 13. srpnja 2019. 
Udruga voćara, vinogradara i 
povrćara Rovišće putovala je 
na studijsko-edukacijsko pu-
tovanje u Tavankut i Sombor 
koje je ostvareno uz podršku 
Općine Rovišće. Kako je bilo 
na putovanju možete vidjeti 
na fotografijama.
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Slatkiši i igračke za Sv. Nikolu
Načelnik Općine Slavko Prišćan, sa suradnicama je i ove godine na blagdan Sv. Nikole 
posjetio Dječji vrtić „Palčica“. Tom prigodom je svako dijete dobilo poklon paket sa slat-
kišima, a vrtić nove didaktičke igračke.

Novi stupovi  
rasvjete u Kraljevcu
U središtu naselja Kraljevac kod 
kapelice, vatrogasnog doma, po-
livalentnih površina i područne 
škole,  nalazilo se nekoliko dotra-
jalih drvenih stupova javne rasvje-
te koji su se zbog nestabilnosti 
mogli svakog časa srušiti i ugro-
ziti sigurnost mještana i prometa. 
Općina Rovišće je Elektri Bjelovar 
ukazala na ovaj problem te zamo-
lila da se problem što prije otkloni 
kako bi se izbjegle potencijalne 
opasnosti. Na ovu zamolbu u Elek-
tri su trenutačno reagirali te zami-
jenili dotrajale stupove.  

Općina Rovišće se predstavila i na 27. Je-
senskom međunarodnom bjelovarskom 
sajmu u Gudovcu. Dogovorom načelnika 
u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom 
„Sjeverna Bilogora“ osiguran je prostor 
na sajmu tako da se svaki dan sajma 
predstave općine članice LAG-e.
Kao i na prethodnim sajmovima, uključi-
li su se naši poljoprivredni proizvođači i 
udruge. Na našem dijelu štanda su u petak 
bili izloženi batati i kolači od batata OPG-a 
Kovačević koji su plijenili veliko zanimanje 
posjetitelja te radovi Udruge žena općine 
Rovišće. U sklopu kulturno – umjetnič-
kog programa, predstavilo se i Kulturno 

– umjetničko društvo Rovišće, a publika 
je bila oduševljena njihovim nastupom. U 
nedjelju su bili izloženi proizvodi od div-
ljeg šipka OPG-a Radičević te med OPG-a 
Tisanić. Neki poljoprivredni proizvođači su 
zahvaljujući svojoj prezentaciji  na našem 
sajmenom prostoru sklopili poslovne su-
radnje, a nadamo se da ćemo ih na idućim 
sajmovima uključiti u još većem broju.  
Veliko hvala svim sudionicima koji su 
pomogli u organizaciji te posjetiteljima 
na odličnoj suradnji i atmosferi na saj-
mu. Pozivamo sve OPG-ove da nam se 
pridruže na idućim sajmovima kako bi 
predstavili svoje proizvode.

USPJEŠAN NASTUP NA SAJMU U GUDOVCU

Predstavili se poljoprivredni proizvođači i udruge



GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2019. 26 

SPORT

Godišnju skupštinu HNK-a Rovišće načelnik 
općine Rovišće i predsjednik Nogometnog 
saveza Bjelovarsko-bilogorske županije 
Slavko Prišćan iskoristio je da predsjedniku 
nogometnog kluba uruči  set lopti koje će, 
vjerujemo, potaknuti još bolji rad ovog kluba

OSNOVNOJ ŠKOLI
ROVIŠĆE

Školsko sportsko društvo MRAV natjecalo se u ŠAHU za dječake i osvojilo 9. mjesto

Mateo Tomanek
Hrvoje Dragić
Dorijan Sedlaček
Luka Duvnjak
Anton Đurašin

Voditelj:

Dražen Milaković

Priznanje se dodjeljuje za uspjeh postignut na završnici Državnog prvenstva školskih sportskih društava
Republike Hrvatske u školskoj godini 2018./2019.

13. i 14. ožujka 2019.Vinkovci

HNK ROVIŠĆE

Klupska uprava ostala na okupu
Nakon nekoliko sezona provedenih u četvrtoj ligi i nakon što 
je prošlo prvenstvo u Prvoj županijskoj ligi završila na sasvim 
solidnom petom mjestu, momčad HNK Rovišća zahvatila je 
velika kriza. Momčad je ostala bez nekoliko stožernih igra-
ča, izgubila je pobjednički duh što je rezultiralo s nekoliko 
smjena trenera, a rezultat lutanja i traženja samopouzdanja 
je 12. mjesto na ljestvici Prve ŽNL koje je, s obzirom na ugled 
i reputaciju, vrlo siromašno za HNK Rovišće. Međutim, osim 
neučinkovite igre, ovi loši jesenski rezultati većim djelom 
mogu se pripisati i lošoj sreći. Naime, momčad Rovišća ove 
jeseni nekoliko je utakmice nezasluženo izgubila, a pored 
toga imala je i problema s ekipiranjem zbog obveza igrača 
prema radnom mjestu, što se odrazilo na rezultatima. Pozi-
tivna strana ove loše godine za HNK Rovišće krije se u tome 
što je klupska uprava ostala na okupu, što je veliko jamstvo 
kako će se na rovišćanskom Sportskom parku na proljeće 
ponovo igrati lijepi nogomet i što će se HNK Rovišće ponovo 
naći na stazama pobjeda.

NK DINAMO PREDAVAC

Odlično izbalansirana momčad
Kako bivši drugoligaš, kao bivši 
trećeligaš i kao sadašnji četvr-
toligaši, NK Dinamo iz Predavaca 
trenutačno je jedan od najjačih 
županijskih nogometnih klubova 
i normalno da je najjači sportski 
kolektiv u općini Rovišće.
Momčad s predavačke Brane prvi 
dio prvenstva završila je na viso-
kom šestom mjestu s time što je-
senas nije poražena ni od jednog 
županijskog četvrtoligaša, a slavila 
je visoke pobjede protiv Čazme i 
Garića. Osim toga, Dinamo se može 
pohvaliti i sa sjajnom organizaci-
jom finalne utakmice županijskog 
Kup natjecanja kad je na svojoj 
'ušminkanoj' Brani pred krcatim tri-

binama ugostio NK Bjelovar.
Vrijedna klupska uprava na čelu 
s predsjednikom Miroslavom Ra-
dićem i trenerom Slavkom Pri-
šćanom ove je godine puno tru-
da uložila u poboljšanje uvjeta 
na svom igralištu. Tako je pored 
sjajnog travnatog igrališta do-
bila i malo igralište s umjetnom 
travom koje je pravo osvježe-
nje za mlađe uzrasne kategorije.  
Kako će se u Predavcu i na pro-
ljeće igrati kvalitetan nogomet 
garancija leži i u dobro izbalansi-
ranoj momčadi koja je spoj mla-
dosti i iskustva i koja će sasvim 
sigurno tražiti mjesto puno bliže 
vrhu ljestvice.

Drenaža za  
nogometno igralište
Općinski načelnik sa suradnicima nastoji na 
gotovo svaki javni poziv, koji raspišu ministar-
stva, fondovi, središnji državni uredi i sl., prijaviti 
projekte koji će biti od značaja za razvoj općine 
i života u općini. Ovaj puta je Središnji držav-
ni ured za šport raspisao javni poziv na koji je 
općina Rovišće kandidirala projekt „Rekonstruk-
cije postojećeg nogometnog igrališta – izvedba 
drenažnog sustava i sustava navodnjavanja“. 
Općini je Središnji državni ured za šport odobrio 
sredstva za ovaj projekt te je u Zagrebu potpisan 
ugovor vrijedan 417.098,21 kn koja će se utrošiti 
za uređenje nogometnog igrališta u Predavcu.
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NK TOSK TUK

Na proljeće po  
naslov prvaka
Već duži niz godina nogometni klub TOSK iz Tuka 
vodeća je momčad Druge županijske lige. Kao 
prošlogodišnji prvaci sjeverne skupine druge ŽNL 
glavni su konkurenti za osvajanje prvaka i ove se-
zone u jedinstvenoj druga ŽNL. Proljeće će doče-
kati na prvom mjestu koje s istim brojem bodova 
dijele sa SKOK-om iz Skucana, a osim toga što su 
osvojili 31 bod, nogometaši Toska su s 50 posti-
gnutih pogodaka najefikasniji u prvenstvu. Među-
tim, trener Rudolf Funtak i vodeći ljudi Toska nisu 
se nadali kako će i ove jeseni njihova momčad 
tako dobre rezultate. Naime, Tosk je pred početak 
prvenstva ostao bez sedmorice igrača, a tako mali 
fond nogometaša nije jamčio borbu za naslov. 
Da, sami smo sebe iznenadili. Prvenstvo smo otvo-
rili sa sedam uzastopnih pobjeda, međutim, završ-
nica prvenstva nije nam bila tako sjajna. Upisali 
smo dva poraza od kojih nas je onaj domaći od 
Mlinara u zadnjem kolu rezultatom 3:5 koštao veli-
ka tri boda, ali i samostalnog naslova prvaka, ipak 
zadovoljan kazao je Rufdolf Funtak, trener nogo-
metaša Toska iz Tuka koji je najavio: "Nama nije 
cilj plasman u Prvu ŽNL jer nemamo ni uvjeta, a 
niti mogućnosti za tako visoki rang natjecanja. Kao 
sportaši želimo osvojiti prvo mjesto i učinit ćemo 
sve da na proljeće dođemo do tog cilja.
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Sportsko društvo Mrav jedno od naj-
boljih u županiji
Osim što je daleko najbrojnija i što 

je sjajno uređena i organizirana, općina 
Rovišće je i sportski najjača u Bjelovar-
sko-bilogorskoj županiji. Gotovo da i 
nema obitelji u toj općini koja pod svo-
jim krovom nema barem jednog spor-
taša, sportskog djelatnika, a nema ni 
domaćinstva u kojem sport nije vodeća 
tema. U takvom okružju normalno je da 
sve kreće od osnovne škole koja je glavni 
rasadnik rovišćanskog sporta.
Školsko sportsko društvo Mrav iz Osnov-
ne škole Rovišće jedno je od najuspješ-
nijih školskih društava u županiji. U 
natjecanjima osnovnih škola, Mrav je u 
tekućoj nastavnoj godini nastupio u šest 

sportova i to: mali nogomet, košarka, 
badminton, kros, šah i atletika s time što 
su se i učenici petih i šestih razreda na-
tjecali u malom nogometu i krosu.
Iako je nogomet sport broj jedan u općini 
Rovišće, međutim, šah je perjanica škol-
skog sporta. Pod budnim okom neumor-
nog i inovativnog Vlade Karagića šahisti iz 
osnove škole Rovišće osvajaju prva mje-
sta i sve od kad postoji županijsko školsko 
natjecanje u šahu, oni su redovito na po-
bjedničkim postoljima. Ta dugogodišnja 
tradicija nastavljena je i ove godine jer 
šahisti iz sportskog društva Mrav okitili su 
se naslovom županijskih prvaka osnovnih 
škola i izborili državnu završnicu koja je 
održana u Vinkovcima.
Naslovom najboljih u županiji okitili 

su se i atletičari koji su isto tako izbo-
rili nastup na državnoj završnici koja je 
održana u Splitu. U dosadašnjem dijelu 
nastavne godine učenici Osnovne škole 
Rovišće nastupili su na županijskim na-
tjecanjima u krosu i atletici. U krosu su 
dječaci sedmog i osmog razreda osvojili 
prvo mjesto i plasman na državnu završ-
nicu koja će se održati u svibnju 2020. 
godine u Poreču.
Vrijedni i uporni Mravi iz Rovišća mogu 
se pohvaliti i sjajnim rezultatima u atle-
tici, badmintonašice i malonogometaši-
ce su druge u županiji, a sjajni su bili i 
krosaši. Svi ovi rezultati bude vjeru kako 
će sportsko društvo Mrav i sljedeće go-
dine voditi glavnu riječ u županijskom 
školskom sportu.

OPĆINA ROVIŠĆE JE SPORTSKI NAJJAČA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Dobre navike uče se u školi

Općina Rovišće 
je Šahovskom 
klubu za rad 
s mladima 
„Ivan Dvoržak“ 
pomogla u 
realizaciji 
projekta 
„DGT ZA 
NOVO DOBA“ 
nabavom 
jedne DGT 
pametne 
šahovske 
ploče za 
digitalizaciju 
rada šahovske 
škole.
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KOMUNALNI RED

Djelatnici Komunalca Rovišće d.o.o. su vrijedno radili na poslovima orezivanja stabala 
i drvoreda na zelenim površinama i uz prometnice na općinskom području. Ovi poslovi 
oblikovanja krošnji i uklanjanja oštećenih grana se provode ponajprije s ciljem bolje 
prometne preglednosti ali i brige za ljepši izgled okoliša u našoj općini. 

Molimo sve mještane Općine 
Rovišće da putne jarke, 
odnosno javne površine  ne 
špricaju totalnim herbicidi-
ma. Totalnim herbicidima 
se zagađuje okoliš i voda u 
obližnjim bunarima, a osim 
toga uništava se vegetacija 
tretiranog tla. Tlo na okupu  
zadržava korijenje vegetacije 
čime se sprječava da se tlo 
uruši. Korijenje vegetacije 
tretirane totalnim herbi-
cidom je uništeno, zbog 
čega se tlo rahli i dolazi do 
zatrpavanja putnih jaraka 
što može rezultirati zače-
pljenim slivnicima, poplav-
ljenim cestama, dvorištima, 
podrumima i slično. Protiv 
osoba će za svaki slučaj put-
nog jarka tretiranog totalnim 
herbicidima biti pokrenut 
postupak, stoga još jednom 
molimo mještane da ne 
prskaju totalnim herbicidima 
jer to sa sobom nosi ozbiljne 
posljedice.

UPOZORENJE



Sretan Božić i nova 2020. godina

Trg hrvatskih graničara 25, 
Predavac

Trg hrvatskih branitelja 1, Rovišće
043/228-544

Obiteljski dom Kelek - Stjepana Radića 116 Predavac 
091/897-6357

Trg hrvatskih branitelja 2, Rovišće

099 584 5298
Trg hrvatskih Graničara 25, Predavac



CENTAR ROVIŠĆE
obrt za trgovinu
vl. Krešo Džolan

TRG HRV. BRANITELJA 2, ROVIŠĆE
Kontakt: 043/878-442

S.Radića 9, Rovišće      Tel:043/878-104      Fax:043/228-553

NOVI DOM JAKOVIĆ j.d.o.o.
Predavac, Kralja Tomislava 23
novidomjakovic@gmail.com

099/340-6405



 
  

  


