GLASNIK 

prosinac 2020.

MILIJUNSKI PROJEKTI PODIŽU
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DOGRAĐEN VRTIĆ PALČICA

CENTAR KULTURE PREDAVAC

Dobrodošli u
Općinu Rovišće

Vaš spot će se emitirati dnevno u
prosjeku 180 puta u trajanju 5 sec.

OGLAŠAVAJTE SE ZA SAMO

100 KUNA MJESEČNO
Poštovani,

Oglasiti se ili promovirati na pravom mjestu u moru ponuda i
prijedloga, procijeniti što je najbolje i što će imati rezultata, teško je.
Svaka tvrtka kao što je vaša, zaslužuje vidljivost.
Upravo iz tog razloga nudimo Vam oglasni prostor na mjestu koje je
iznimno vidljivo svima, na najfrekventnijoj prometnici Bjelovarsko bilogorske županije, a koja prolazi kroz centar Rovišća. Tom dionicom
dnevno prođe više od 10 tisuća vozila. Ta brojka vozila se uvelike poveća
za vrijeme važnih događanja kao što su Bjelovarski sajam, Terezijana…
Prvi mjesec oglašavanja na LED displayu u Rovišću je besplatan,
dok je svaki idući mjesec samo 100 kuna po oglasu.
Također smo svjesni da neke od Vaših tvrtki nemaju izrađen LOGO te
Vam nudimo i kreiranje logotipa visoke kvalitete.
Ako nemate logo izraditi ćemo ga po iznimno prihvatljivoj cijeni.
Molimo vas povratnu informaciju na mail.

099/547-7900

opcina.rovisce@gmail.com
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UVODNIK

Godinu
velikih
izazova
uspješno
smo priveli
kraju
Dragi sumještani,
godina koju ispraćamo zasigurno nije od
onih koje ćemo se rado sjećati. Donijela
nam je puno neugodnih iznenađenja na
koja nismo mogli utjecati. Unatoč promjenama u svakodnevici zbog pandemije koronavirusa, iz godine na izmaku
ipak ćemo pamtiti ono najbolje, lijepe i
uspješne trenutke.
Svaka je kriza prilika za novo učenje,
za novi iskorak. Općina Rovišće, unatoč
svim negativnim okolnostima, uspjela
je sve projekte provoditi po planu. Sve
ono što smo najavili u prošlom glasniku,
uspješno smo dovršili bez obzira na nepredviđene okolnosti.
Kulturni centar Rovišće dobio je uporabnu dozvolu i sve je spremno za dugo
očekivano otvorenje. Početkom godine
Otvorili smo Dječji vrtić Palčica u Rovišću
gdje se broj vrtićanaca povećao s 30 na
gotovo 90 djece. Građevinski radovi na
projektu Vatrogasnog centra u Rovišću
su pri samom kraju, a isto tako i Centar
kulture Predavac. Završen je i projekt
WIFI4EU kojim je omogućen besplatan
pristup internetu na javnim prostorima
Općine, obnovljena je cesta u Žabjaku,
Prekobrdu… Puno je realiziranih projekata, no na tome nećemo stati.
Projektom Zaželi ˝DA-želim posao˝ pokazali smo da se brinemo o svim generacijama, od najmlađih do najstarijih.
Tako pružamo jednokratne financijske
potpore za novorođenčad, učenicima sufinanciramo školski prijevoz, osiguran je
školski pribor osnovnoškolcima, studentima pomažemo jednokratnim potporama, a tu su također umirovljenici koje
podržavamo u svakom trenu i udruge
koje svojim djelovanjem obogaćuju našu
zajednicu.
Pandemija koronavirusa nije zaustavila ni radove našeg Komunalca Rovišće
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

Zajedno sa suradnicima
neprekidno dokazujemo kako
život u manjoj sredini može biti,
ako ne kvalitetniji, onda barem
jednako ugodan kao život u
visoko urbaniziranom prostoru
U mom je fokusu odnos sa svim
ljudima u općini bez obzira na
nacionalnu, vjersku, političku ili
bilo koju drugu pripadnost. Od
oca sam upamtio da je najveća
vrijednost biti čovjek i to je bio i
ostaje moj moto
d.o.o. Održavamo javne površine, ceste,
putne jarke, poljske putove i brinuo se o
okolišu. Izvodio je radove na pješačkim
stazama, sanaciji opasnog raskrižja, uređenju mjesnih groblja, dječjih igrališta i
društvenih domova…
Svi spomenuti projekti sufinancirani su kako iz Europskih fondova, tako i
vlastitim sredstvima te novcem raznih
ministarstava s kojima imamo odličnu
suradnju. Koliko je kompleksan proces
realiziranja projekata pokazuje i Aglomeracija Bjelovar-Gudovac-Rovišće kojom
će se poboljšati vodo-komunalna infrastruktura. Dugotrajnost postupka uvjetovana je strogim kriterijima fondova na
koje ne možemo utjecati, no realizacija
projekta Aglomeracije počinje i na našem području.
To je još jedna od investicija kojoj je krajnji cilj podizanje standarda života svih
nas na višu razinu. Zajedno sa suradnicima neprekidno dokazujemo kako život
u manjoj sredini može biti, ako ne kvalitetniji, onda barem jednako ugodan kao
život u visoko urbaniziranom prostoru.
Najave o smanjenju broja općina nas ne

brinu. Svaka sredina može se referendumom izjasniti želi li ostati samostalna ili
pripojiti nekoj drugoj općini. Ako je razlog „reforme“ štednja, treba znati da je
trošak općina jedva dva posto državnog
proračuna. Daleko veće uštede mogu se
postići ako se zaviri u neke institucije
gdje se često zapošljava i bez kriterija i
potrebe pa imamo ljude koji ni ne znaju
što im je posao, dok je kod nas i 12 sati
dnevno često premalo da završimo svoje
svakodnevne obveze.
Protekla godina pokazala je koliko smo
ponekad ranjivi, ali i hrabri i solidarni u
pomoći jedni drugima. Bez lažne skromnosti mogu reći kako smo izuzetno
zadovoljni postignutim. Rezultata ne bi
bilo da nema suradnje mještana i općinskog vodstva. Stoga vas pozivam i dalje
na suradnju i komunikaciju kako bismo
se što uspješnije razvijali i napredovali. Od prvog dana obnašanja dužnosti u
mom fokusu je odnos sa svim ljudima u
općini bez obzira na nacionalnu, vjersku,
političku ili bilo koju drugu pripadnost.
Od oca sam upamtio da je najveća vrijednost biti čovjek i to je bio i ostaje moj
moto. Možda nećemo uspjeti pomoći baš
svakome, ali budite uvjereni da ćemo
pokušati sve kako bismo riješili svaki
problem naših žitelja.
Za svakodnevno praćenje zbivanja u Općini upućujem vas na Facebook i službene mrežne stranice Općine Rovišće
putem kojih nas možete svakodnevno
kontaktirati.
Dragi sumještani,
Na kraju jedne neobične, ali uspješne
godine, želim da ostanete zdravi, sigurni
i želim Vam blagoslovljene božićne blagdane i sretnu novu 2020. godinu, punu
zdravlja, zadovoljstva i nade u bolje sutra.
 Vaš općinski načelnik, Slavko Prišćan
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INVESTICIJE

KULTURNI CENTAR

8,5 MILIJUNA KUNA
ZA HRAM KULTURE

Prostor u kojem
će općina zaživjeti
kulturno-umjetnički
Na općini je da taj prekrasan prostor što je moguće više
upotpuniti sadržajima

K

rajem mjeseca listopada završena je gradnja Kulturnog
centra u Rovišću, a ubrzo potom stigla je i uporabna dozvola
za zdanje koje će u budućnosti biti
središnje mjesto svih kulturnih zbivanja na području Općine Rovišće.
Radovi su trajali nešto manje od
godine dana, a ukupna investicija
s izgradnjom, unutarnjim opremanjem i nabavkom potrebne opreme iznosila je 8,5 milijuna kuna.
Ovaj je projekt u potpunosti financiran iz Europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj, a moderni
kompleks koji se uz iznimno kvalitetnu kino-dvoranu s otprilike 150
sjedećih mjesta sastoji i od više
prostorija predviđenih za rad i djelovanje udruga koje djeluju na području Općine Rovišće, uskoro će
biti i službeno otvoren. Ujedno, bit
će to mjesto u kojem će se ubuduće odvijati najveći dio društvenog
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Radovi na kulturnom centru
trajali su nešto manje
od godine dana

života u općini, a kulturni centar je
predviđen za čitav niz događanja.
Ondje se mogu održavati kazališne
i kino predstave, predavanja, kulturno-umjetnički program, izložbe
i sve ostalo što se i inače odvija
u sličnim prostorima predviđenim
za kulturni i društveni život.
Bit će to mjesto u kojem će sadržaje za sebe pronaći svi mještani
općine. Od najmlađih kao što su
djeca iz vrtića i osnovnoškolci, koji
će ovaj prostor moći koristiti za
potrebe nastave, Kulturni centar
koristit će se kako bi se upoznalo
djecu i mlade s Domovinskim ratom i svim onim što su branitelji
dajući život za domovinu omogućili nama život, rad i slobodu.
Koristit će ga i udruge građana,
udruge umirovljenika, sve grupacije
ljudi s područja općine, a konačni
cilj je taj prekrasan prostor što je
moguće više upotpuniti sadržajima.
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

INVESTICIJE
PRIZNANJE

Transparentnost
proračuna Općine
Općina Rovišće ponovno je dobila priznanje za transparentnost proračuna! Već godinama
Institut za javne financije provodi istraživanje transparentnosti proračuna svih hrvatskih
lokalnih jedinica. Općina Rovišće je u posljednjem njihovom
ciklusu istraživanja dobila ocjenu 5 za proračunsku transparentnost koja podrazumijeva
uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.

COVID-19

Oboljelo 60 osoba
U Rovišću djeluju dvije ambulante opće medicine u kojima
rade dr. med. Marina Breznik i
med. sestra Ivona Mrak, te dr.
med. Martina Čukman Dugandžić i med. sestra Lidija Nekić.
U obje ambulante u skrbi se
nalazi oko 3500 osoba. Uglavnom se radi o osobama srednje i starije životne dobi, dok su
najčešće kronične bolesti zbog
kojih se javljaju u ambulantu
arterijska hipertenzija, šećerna bolest, te bolesti muskuloskeletnog sustava.
2020. godinu obilježila je pandemija COVID-19 bolesti. Od
početka pandemije do 4. prosinca 2020. u ambulanti dr. Čukman Dugandžić registrirano
je 60 pozitivnih osoba na virus
SARS-CoV-2. Prvi pozitivan pacijent je zabilježen 12. rujna 2020.
Od tada do danas, 11 se osoba
nalazilo na bolničkom liječenju
u OB Bjelovar.
Od COVID-19 preminule su dvije muške osobe u dobi 71. i 92.
godine, dok je jedna ženska
osoba u dobi 84. godine preminula od posljedica izazvanih
COVID-19 bolešću.
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.
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Vatrogasni dom sada

VATROGASNI CENTAR

BLIŽE SE KRAJU RADOVI NA
NOVOM ZDANJU NA LANIŠTU

DVD Rovišće rješava dom
za pola stoljeća unaprijed

Otvorenje radova

đenjem okoliša na kraju će iznositi
oko 7,5 milijuna kuna. Izgradnjom
ovog vatrogasnog doma riješit će
se pitanje vatrogasaca za sljedećih pola stoljeća, a ako će država u budućnosti imati sluha, nije
nemoguće da se jednog dana u
Rovišću formira javna vatrogasna
zajednica i zaposli određen broj
ljudi.
Budući vatrogasni dom imat će
sve što je potrebno takvom objektu. Od garaže za četiri kamiona i
kombije, skladišta za kompletnu
opremu, dežurane, a danas, sutra, možda i spavaonica za buduće
profesionalce.
Načelnik Općine Rovišće Slavko
Prišćan smatra da možda i nije toliko presudan točan datum kada
će vatrogasci useliti u novi prostor,
već je ključno da vatrogasni centar
bude izgrađen kvalitetno i da bude
funkcionalan.
- Iako je vrijednost gradnje vatrogasnog centra oko šest milijuna

kuna, općina će izdvojiti i dodatna
sredstva jer ćemo urediti okoliš.
Premjestit ćemo jedan dio sajmišta i ondje će se napraviti rekreacijski centar u kojem će se ljudi
moći okupljati, prošetati, možda
baviti nekim aktivnostima. Stočnu vagu koja se nalazi ondje i vrlo
malo se koristi, preselit ćemo na
neku drugu lokaciju koja će biti na
raspolaganju našim poljoprivrednicima, rekao je Prišćan i podsjetio na izvrsnu suradnju s vatrogascima iz Francuske koji su proteklih
godina DVD-u Rovišće donirali veliku količinu vatrogasne opreme.
- U novom vatrogasnom centru
nalazit će se i određena oprema
koju su naši vatrogasci dobili od
Francuza, a potom će se distribuirati vatrogasnim društvima diljem
Hrvatske, možda i šire. Ideja je da
DVD Rovišće postane i distributivni centar za opremu pa je i po tom
pitanju gradnja ovog centra iznimno važna, zaključio je Prišćan.

Ako će
država u
budućnosti
imati
sluha, nije
nemoguće
da se
jednog dana
u Rovišću
formira
javna
vatrogasna
zajednica
i zaposli
određen
broj ljudi
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B

liže se kraju radovi na gradnji
novog i modernog vatrogasnog
centra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rovišće, još jednom
kapitalnom i značajnom projektu na
području Općine Rovišće.
Novi vatrogasni dom nalazi se na
mjestu nekadašnjeg sajmišta, a financiranje ovog projekta u iznosu
od 6,7 milijuna kuna u potpunosti
je osigurano putem mjere 7.4.1. ruralnog razvoja – Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu.
U DVD-u Rovišće vjeruju da će u
svoj novi dom useliti početkom
2021. godine, a posebno su sretni
jer se nalazi na savršenoj lokaciji
i vatrogasci su konačno maknuti iz
središta Rovišća.
Inače, u stožernom općinskom
DVD-u Rovišće ima 20 operativnih
članova, a ukupna investicija s ure-

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

INVESTICIJE

ZAVRŠEN VELIKI OPĆINSKI PROJEKT VRIJEDAN 3,6 MILIJUNA KUNA

Obnovljen i dograđen dječji vrtić Palčica
Općina Rovišće jedna je od rijetkih općina gdje se demografska slika kreće u pozitivnom smjeru

U

petak 21. veljače svečano je
otvoren rekonstruirani i nadograđeni dio dječjeg vrtića
Palčica. Vrijednost ovog projekta
prelazi 3,6 milijuna kuna. Općina
Rovišće sama je odvojila više od
dva milijuna kuna, a Ministarstvo
demografije, obitelji, mladih i socijalne politike do sada više od 1, 6
milijuna kuna.
Svečanom otvorenju prisustvovali
su mnogi uzvanici. Uz načelnika
Općine Slavka Prišćana, državnog
tajnika Ivice Bošnjaka, prisutan
je bio župnik, velečasni Stjepan
Šprajc koji je novi prostor ujedno
i blagoslovio. Događaju su prisustvovali i predstavnici izvođača
radova, projektanti, ravnateljica
dječjeg vrtića Palčica, općinski vijećnici sa predsjednikom Lukom
Markešićem na čelu, odgajateljice,
roditelji, djeca i drugi.
Načelnik Općine Rovišće Slavko
Prišćan i državni tajnik Ministarstva demografije svečanim su rezanjem vrpce obilježili veliki događaj u našoj općini. Zašto smatramo
ovaj događaj važnim govore same
činjenice da se kapacitet djece sa
35 povećao na gotovo 90 polazni-

ka u četiri skupine iz čega možemo
zaključiti da je proširenje bilo neophodno. Mjesečna cijena boravka u dječjem vrtiću Palčica iznosi 1.630 kuna po djetetu od čega
Općina Rovišće sufinancira iznos
od 980 kuna, a roditelji plaćaju
preostali iznos od 650 kuna po
djetetu. Na taj smo način olakšali
roditeljima financiranje predškolskog odgoja njihove djece.
Općina Rovišće jedna je od rijetkih općina gdje se demografska
slika kreće u pozitivnom smjeru i
nadamo se da će i dalje rasti. Ovakvi veliki projekti mogu biti poticaj
za općenito bolju kvalitetu života,
za poboljšane uvjete rada (nova
oprema, igračke) i kvalitete rada
dječjeg vrtića te kako je načelnik
općine Slavko Prišćan naglasio,
poticaj za ostanak stvaranja budućnosti mladih u domovini.
Dječjem vrtiću Palčica, njihovoj
ravnateljici Kristini Manjkas, odgojiteljicama te svim zaposlenicima
dječjeg vrtića želimo puno uspjeha u radu. Malim polaznicima, našoj djeci želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo, a učenje ispunjeno
igrom i novim iskustvima.

KAPACITET VRTIĆKE DJECE SA 35 POVEĆAN JE NA GOTOVO 90 POLAZNIKA U ČETIRI SKUPINE
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.
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PRORAČUN

VODIČ KROZ OPĆINSKI PRORAČUN

O

pćinski proračun donosi vrlo
iscrpan i sveobuhvatan financijski plan koji obuhvaća
sve segmente unutar naše općine.
Odnosi se na čitav niz djelovanja
tijekom cijele godine, a pod time
smatramo od realizacije projekata,
razvoja komunalne infrastrukture
pa do svih aktivnosti kroz godinu
kao što su donošenje odluka, aktivnosti udruga, organiziranje potpora i sufinanciranja i ostalo.
Kako bi se održao kvalitetan život
u općini, potrebno je mudro i racionalno iznijeti financijski plan.
Potpora ćemo biti i svim mještanima, te smo uslijed pandemije koronavirusa (COVID-19) mještanima
pružili olakšice slanjem uplatnica
za komunalnu naknadu kasnije,
a poslovne subjekte oslobodili plaćanja zakupa i komunalne
naknade. Ova godina nam može
biti primjer kako neke situacije
ipak ne možemo predvidjeti, ali
unatoč nepredviđenim izdacima i
problemima iz 2020. godine izvući
ćemo maksimum i nastaviti raditi
u 2021. jednakim intenzitetom kao
i do sada.
Pod jednakim intenzitetom smatramo uz sve ostale aktivnosti, dovršiti započete višegodišnje projekte. Već u početku 2021. godine,
ukoliko epidemiološka slika bude
stabilna, slijedi dugo očekivano
otvorenje Kulturno centra Rovišće,
Vatrogasnog centra u Rovišću te
Centra kulture Predavac. Ukupna
vrijednost samo ova tri navedena
projekta iznosi gotovo 20 milijuna
kuna. Od ostalih investicija nastavljamo sa izgradnjom nogostupa (Rovišće-Kraljevac, Žabjak i
Podgorci), gradnjom nerazvrstanih cesta, s uređenjem groblja,
društvenih i vatrogasnih domova,
uređenjem dječjih igrališta, sanacijom opasnih mjesta i raskrižja,
održavanjem javnih površina odnosno sveukupnom komunalnom
infrastrukturom.
Zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijavili smo projekt uređenja parkirališta kod željezničkog kolodvora
u Rovišću, a u planu je i izgradnja
reciklažnog dvorišta. S obzirom da
moramo biti u korak s europskim
standardima, Općina Rovišće će
razmišljati i dugoročno se brinuti o
sljedećim naraštajima te se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost modernizirati, staviti naglasak
na zeleno i digitalno. Planirana je
moderna javna rasvjeta, punionice
za električne automobile te poslovno-stambeni objekt.
Naglašavamo da će napokon dugo
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RAZVITAK

BEZ ZADUŽIVANJA

2015.

Usporedba
proračuna 2015. - 2020.

2018.

6.427.584,12

12.610.151,36

2016.

2019.

REALIZIRANO

REALIZIRANO

8.074.959,93

19.123.812,99

2017.

2020.

8.276.994,99

23.508,700,00

REALIZIRANO

REALIZIRANO

REALIZIRANO

PLANIRANO

Sa sjednice Općinskog vijeća
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

PRORAČUN

iščekivani projekt Aglomeracije
Bjelovar-Gudovac-Rovišće krenuti
u realizaciju. Cijelu sljedeću godinu nastavljamo se brinuti o svim
generacijama na našem području, od potpora novorođenčadi,
vrtićanaca, školaraca, studenata
pa do umirovljenika, sportaša i
udruga na koje smo iznimno ponosni. Također se čak nastavljaju
uspješno provoditi čak tri projekta Zaželi na području općine koji
zapošljavaju čak 26 žena koje se
brinu o preko 100 krajnjih korisnika na obostranu radost. Sve
spomenute investicije bi općinski
proračun vrlo teško podnio sam
zato nastavljamo tražiti izvore financiranja u institucijama s kojima imamo odličnu suradnju (u
europskim fondovima, ministarstvima, agencijama, središnjim
državnim uredima).
S obzirom na vrlo zahtjevnu godinu u kojoj se doslovce ni dana
nismo zaustavljali s radom, nastavljamo istim tempom, te ćemo i
dalje imati konzervativniji pristup,
odnosno čuvat ćemo sredstva
koliko je to moguće. Za proteklu
godinu se možemo pohvaliti priznanjem za transparentnost proračuna i tu transparentnost ćemo
držati i dalje uz izuzetan trud koji
unosimo za razvoj općine i što
kvalitetniji život svih nas.
Svi planovi za 2021. su ciljevi kao
prilika i izazov da provjerimo sami
sebe, da vidimo koliko dobro
upravljamo novcem, koliko dobro planiramo unaprijed. S novcem treba odgovorno raspolagati,
a tako smo znali ostvariti višak
sredstava u prethodnom vremenu
da nam se ne dogodi kolaps. Nismo se zaduživali kako bi stvarali
bolju sliku o stanju u Općini. Ne
želimo živjeti na način da danas
odlučimo, a ne razmišljamo što
ostavljamo drugima, našim novim
generacijama.

Cijelu sljedeću godinu
nastavljamo se brinuti
o svim generacijama na
našem području

Skenirajte kod za obrazac
prijave za jednokratnu
pomoć za novorođenčad
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

KUD Rovišće

Udruga žena Rovišće posjetila je Kamenitovac i Romsku kuću

Taekwondo klub Fox Rovišće

Lovačko društvo Kuna Kraljevac
9

PROJEKT ZAŽELI

OPĆINA ROVIŠĆE NOSITELJ JE PROJEK

Projekt Zaželi u

O
Djelatnica
Veronika s
korisnicom
Janjom

BAKA JANJA GRUBEŠA:

"Sinovi puno rade pa bih bez
Veronike teško preživjela"
Sve korisnike projekta Zaželi
˝DA-želim posao˝ svaki mjesec
dočekaju paketi s osnovnim kućanskim i higijenskim potrepštinama koji im itekako dobro
dođu u svakodnevnom životu.
Tako je i jedna naša korisnica
baka Janja Grubeša iz Predavca
sretna što ih donese baš Veronika koja ju obilazi: ˝Presretna
sam što mi dolazi moja Veronika
i puno mi znači. Teško se krećem
i operirala sam oba koljena. Uz
to pogodila me je teška sudbina,
ostala sam bez dva sina i muža.
Dva sina me obilaze, ali su jako
zaposleni i bez Veronike teže bih
to sve proživljavala. Pomaže mi
baš sve, od čišćenja, kuhanja, čišćenja dvorišta, pa sve do dostave namirnica i lijekova. Usput se
uvijek dobro nasmijemo, popijemo kavu i lakše mi prolaze dani.“
U razgovoru sa jednom od deset
zaposlenih djelatnica programa,
Veronikom, možemo zaključiti
da je sreća u ovom slučaju obostrana: ˝Jako sam zadovoljna sa
svojim korisnicima i sve se uspijemo dogovoriti i odraditi. Sretna sam, kao i sve moje kolegice,
što imamo posao i što je Općina
omogućila provođenje ovakvog
vrijednog projekta. Također me
veseli što ćemo na kraju projekta
biti educirane za njegovateljice i
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mislim da će mi to u budućnosti
jako puno pomoći za daljnji rad.˝
Pandemija korona virusa (COVID-19) nije obeshrabrio rad žena
te su uz svu adekvatnu opremu
po epidemiološkim mjerama
bile spremne i u najtežim trenucima pomoći korisnicima i to
najčešće u donošenju namirnica
i lijekova, kako bi se većinom oni
stariji kao rizična skupina što
manje izlagali kontaktima.
˝Interes korisnika na području Općine Rovišće vrlo je velik,
sve više je starijeg stanovništva,
nemoćnih, bolesnih i samih od
kojih je nekima samo ponekad
potrebna pažnja i razgovor. Općina Rovišće može se pohvaliti uz
naš projekt, sa još dva projekta
Zaželi u kojima je je ona partner.
Svakodnevno, uz punu podršku
načelnika Slavka Prišćana i pomoć projektnog tima kontaktiram sa svim ženama, obilazimo
korisnike, rješavamo probleme i
vrlo uspješno za sada surađujemo i provodimo projekt, naravno i uz pomoć naših partnera u
projektu. Nadamo se da će se
ovakav rad nastaviti i da će svi
stariji i nemoćni, kojima je pomoć potrebna biti zbrinuti, a što
više žena na ruralnom području
zaposleno, ističe voditeljica projekta Tanja Ratković.

pćina Rovišće je potpisivanjem ugovora u srpnju 2019.
godine započela sa provedbom projekta Zaželi DA-želim posao. Zahvaljujući ovom programu
koji se financira sredstvima Europske unije, zaposleno je 10 žena koje
se skrbe za više od 40 krajnjih korisnika, a ukupna vrijednost projekta
seže preko 2,5 milijuna kuna.
Krajnji korisnici su oni kojima je
pomoć najpotrebnija: mještani u
starijoj životnoj dobi, nemoćni, u
nepovoljnom položaju i osobe s
invaliditetom. „Ono što nas posebno veseli jest da smo zaposlili
10 žena u trajanju od 24 mjeseca.
Većina njih su u dobi oko 50 godina, što znači da su bile u nepovoljnom položaju na tržištu rada,
a kroz ovaj projekt smo im dali
priliku da rade i da se razvijaju.
Osim radnog staža i financijske sigurnosti kroz plaću omogućena im
je edukacija za njegovateljice koju
će proći kroz ovaj projekt što će im
biti dodatni vjetar u leđa za njihovu budućnost“, istaknuo je općinski načelnik Slavko Prišćan.
Radnicama je kroz projekt omogućena sva potrebna oprema za rad:
bicikli, usisavači, parne postaje,
mobilni telefoni, perilice i sušilice

Sporazum o suradnji na
provedbi projekta ˝Bilogorski
puteljak svjetlosti˝
Krajem veljače u vijećnici Općine Rovišće potpisan je sporazum o suradnji na provedbi projekta "Bilogorski puteljak svjetlosti" programa
zapošljavanja žena - Zaželi. Potpisan je od strane LAG-a Sjeverna Bilogora, koji je ujedno i nositelj projekta, te uz Općinu Rovišće s još osam
općina partnera u projektu: Kapela, Nova Rača,
Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.
Projekt ˝Bilogorski puteljak svjetlosti˝ vrijedan
je 9.980.551,15 kn te je odobreno stopostotno
financiranje iz Europskog socijalnog fonda.

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

PROJEKT ZAŽELI

KTA ZAŽELI ˝DA-ŽELIM POSAO˝

u potpunosti zaživio u općini Rovišće

Podjela kolača za Uskrs

rublja te sve ostalo što im je neophodno za rad. Njihov radni dan se
sastoji od raznih kućanskih poslova, čišćenja, kuhanja pa i odlazaka liječniku ili u kupovinu. Većina
krajnjih korisnika u Općini Rovišće
žive sami te im je uz pomoć u kući
vrlo bitno druženje i razgovor. Zadovoljstvo je ovdje obostrano. Zahvaljujući ovom projektu potiče se
socijalna uključenost i na taj način
se također povećala kvaliteta života korisnika.
Da se projekt odvija na radost svih
mogli smo vidjeti kada su za božićne blagdane žene zaposlenice svojim korisnicima ispekle i podijelile
kolače. Ovakvim malim gestama
cijeli projektni tim uljepšava život
žena i korisnika u čemu ih podupire načelnik Općine sa svim djelatnicima. Nasmijana lica korisnika također možemo vidjeti i kada
mjesečno zaprimaju higijenske i
kućanske potrepštine. Ove potrepštine su od iznimne koristi kako
radnicama u kvalitetnom obavljanju posla, tako i u kvaliteti života
korisnika jer su to uglavnom ljudi
koji su stari, bolesni, nemoćni i sa
jako malim primanjima pa im je to
olakšanje za raspoloživi budžet.
Voditeljica projekta Tanja Rat-

ković uz pomoć projektnog tima
koordinira projektne aktivnosti te
podupire žene u njihovom radu i
sa njima svakodnevno komunicira.
„Sada smo već vrlo uigran tim te
želimo s ovakvom motivacijom i
radom nastaviti dalje. Kako bi rad
čitavog projektnog tima bio što
kvalitetniji, redovito se sastajemo
u Općini Rovišće. Ti sastanci nam
služe za razmjenu iskustava, dijeljenje problema i zajedničko traženje rješenja za njih. Međusobno se
nadopunjujemo, zajedno se razvijamo i unaprjeđujemo svoj rad, ali
i provedbu ovog vrlo važnog projekta u našoj Općini“, kaže voditeljica projekta.
Projekt je ispunio sva naša očekivanja, a ispunjava i planirane ciljeve, odnosno brigu o potrebitima
te smanjenje nezaposlenosti žena
na području naše Općine.
Više o aktivnostima projekta možete saznati na službenoj web
stranici
projekta
http://www.
da-zelimposao.eu/.
Projekt je sufinancirala Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je
odgovornost Općine Rovišće .
PROJEKT ZAŽELI ˝DA-ŽELIM POSAO˝,
KODNI BROJ: UP.02.1.1.05.0261

NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZAŽIVIO I TREĆI PROJEKT ZAŽELI

Bilogorski puteljak svjetlosti
U općini Rovišće je rujnu u sklopu
programa Zaželi pokrenut ˝Bilogorski puteljak svjetlosti˝ financiran
novcem iz Europskog socijalnog
fonda. S radom su započele još četiri djelatnice koje se brinu o 16 korisnika. Taj projekt provodi Lokalna
akcijska grupa Sjeverna Bilogora na
području devet općina među kojima je partner i naša općina.
Zahvaljujući projektu zaposleno
je 60 žena koje se brinu o čak 240
korisnika. Projekt je vrijedan gotovo deset milijuna kuna i traje 30
mjeseci.
Ovo je treći projekt zapošljavanja
žena kroz program Zaželi na području naše Općine. Općinski projekt ˝DA-želim posao˝ u našoj općini
se provodi već više od godinu dana
zahvaljujući kojem se brine o preko
40 korisnika, a zaposleno je 10 žena.
Ponosni smo što je Općina Rovišće

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

partner i u projektu Udruge umirovljenika Predavac pod imenom
˝Generaciji s ljubavlju˝ kroz koji je
zaposleno još 12 žena koje obilaze
48 korisnika. Gledajući ove brojke
možemo reći da je ovaj hvalevrijedan projekt na našem području
zaposlio velik broj teže zapošljivih
žena, a velik broj starijih i nemoćnih dobilo je priliku za adekvatnu
pomoć u kući, ali i pažnju koja im
je prijeko potrebna u usamljenosti. Zaposlene žene će kroz ovaj
projekt steći dodatna znanja i
vještine i na kraju projekta biti
stručno osposobljene za daljnji
rad u budućnosti. Omogućena im
je sva oprema potrebna za rad pa
tako i bicikli kojima obilaze svoje
korisnike.
Voditeljica „Bilogorskog puteljka
svjetlosti“ Anamaria Jasek redovito komunicira sa svim partnerima

Posljednjih godinu dana na području
općine zaposleno 26 žena koje
obilaze više od 100 krajnjih korisnika,
odnosno starijih i nemoćnih
i obilazi zaposlenice i krajnje korisnike.
Općina Rovišće na čelu sa načelnikom Slavkom Prišćanom radi sve
kako bi kroz ovakav rad osnažila
općinu, smanjila nezaposlenost i
osigurala veću kvalitetu života naših mještana.
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ROVIŠĆE JE POSTALO REDOVIT DOMAĆIN SASTANAKA HRVATSKE ZAJEDNICE OPĆINA

Kako zadržati mlade u Hrvatskoj
Načelnici
u svojim
općinama
itekako vode
brigu od
najsitnijih
detalja do
višemilijunskih
projekata,
a traže i
određenu
samostalnost
jer je ona
jedan od
temelja
demokratskog
sustava
Predstavnici
Hrvatske
zajednice
općina
usporedili su
neke uspješne
europske
zemlje, njihov
ustroj i sami
broj općina.
Uz to su
iznijeli svoje
prijedloge,
objasnili na
koji način
oni mogu i
dalje utjecati,
iznositi
stavove svih
općina pa tako
ih i zaštititi
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N

a prijedlog načelnika Općine
Rovišće i dopredsjednika Hrvatske zajednice općina Slavka Prišćana, tijekom 2020. godine
u Rovišću su održavani radni sastanci načelnika općine, ujedno i
članova Hrvatske zajednice općina
s područja Bjelovarsko - bilogorske županije te stručnih suradnika
Hrvatske zajednice općina.
Na jednom od tih sastanaka koji je
održanu prostorijama Centra udruga u Rovišću sudjelovali su i pročelnici jedinstvenih upravih odjela,
a središnja tema sastanka bila je
rasprava o aktualnoj reformi lokalne samouprave o kojoj su tražena
mišljenja i stavovi kolega načelnika. Konkretnije rečeno, razgovaralo
se o tome što je predviđeno tom
reformom, dolazi li do smanjenja
broja općina ili do smanjenja broja
zaposlenih. U raspravu su se uključili i pročelnici koji su dali do znanja koliko važnu funkciju imaju u
procesu upravljanja općinama.
Sama činjenica da 30 posto općina u Republici Hrvatskoj nema
pročelnike je zabrinjavajuća. Upitno je tko će u budućnosti birati
pročelnike, hoće li biti birani na
mandate ili ne. Prisutni su se dotaknuli tema mogućeg smanjenja
broja zamjenika u svim upravama
te smanjenja broja vijećnika. Prijedlog nekih načelnika je bio da se
usko specijalizirani poslovi prebace na županije, odnosno na usko
specijaliziranu struku.
Predstavnici Hrvatske zajednice
općina usporedili su neke uspješne europske zemlje, njihov ustroj
i sami broj općina. Uz to su iznijeli svoje prijedloge, objasnili na
koji način oni mogu i dalje utje-

Načelnik Prišćan u
saborskom odboru za
lokalnu samoupravu
Načelnik općine Rovišće
Slavko Prišćan izabran je u
Odbor za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu
Hrvatskog sabora na
prijedlog Hrvatske zajednice
općina gdje obnaša dužnost
dopredsjednika. Uz članstvo
u Europskom odboru regija,
to je svakako priznanje kako
načelniku tako i našoj općini.
Inače, djelokrug rada
Saborskog odbora za lokalnu
samoupravu su pitanja
ustrojstva, djelokruga i
načina rada tijela jedinica
lokalne i područne
(regionalne) samouprave,
osnivanje, ukidanje, spajanje
jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te
funkcioniranje predstavničkih
i drugih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne)
samouprave, financiranje
jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te
pravni položaj zaposlenih u
upravnim tijelima lokalne i
područne samouprave.

cati, iznositi stavove svih općina
pa tako ih i zaštititi. Upravo su to
posao i zadaće same organizacije
Hrvatske zajednice općina.
Nakon iscrpne rasprave izvedeno
je nekoliko zaključaka u kojima se

smatra da načelnici u svojim općinama itekako vode brigu od najsitnijih detalja do višemilijunskih projekata. Načelnici su u svakodnevnoj
komunikaciji s ostalim institucijama
i tijelima vlasti. Mogla su se čuti mišljenja načelnika kako je Republika
Hrvatska vrlo centralizirana zemlja,
a za decentralizaciju se ne možemo
boriti ukidanjem općina.
Ono u čemu su se načelnici posebno složili jest poticanje mladih
na ostanak u Hrvatskoj, ostanak u
svojim općinama, manjim mjestima. Pitanje o iseljavanju odmah je
povelo i raspravu o problemu narušene demografske slike Republike Hrvatske. Kako bi mlade zadržali ovdje, potrebno im je nešto
ponuditi za kvalitetan život, a kada
se govori o povezivanju općina,
odnosno o vodoravnom povezivanju, bitno je spomenuti i Europsku
povelju o lokalnoj samoupravi i o
njezinoj funkciji. Povelja naglašava
da ovlasti i dužnosti lokalnih jedinica budu određene ustavom ili
zakonom i ističe da bi svaka lokalna jedinica morala imati određenu
samostalnost jer su one jedan od
temelja demokratskog sustava.
Ono što je sigurno da će do određenih reformi doći, no potrebno je
najmanje dvije godine za promjene jer one nisu niti lake niti jeftine.
Zaključeno je da je potrebno puno
ovakvih konstruktivnih sastanaka,
gdje direktno možemo raspravljati o
stanju u lokalnim jedinicama i problemima s kojima se općine nose.
Načelnik Slavko Prišćan, glavni inicijator ovakvih sastanaka, zahvalio je
svima koji su sudjelovali na sastanku u ime svih članova i predstavnika
Hrvatske zajednice općina.
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.
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U TIJEKU

Izrada izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine

Općina Rovišće donijela je odluku o izradi II. izmjene i dopune
Prostornog plana Općine Rovišće.
Prostorni se plan mijenja zbog usklađenja s odredbama Zakona
o prostornom uređenju i Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije, zbog prihvaćanja zahtjeva za zahvate u prostoru
lokalnog značaja te manjih izmjena granica i namjene građevinskih područja.
Predviđene su manje izmjene infrastrukturnih sustava (odvodnje otpadnih voda zbog spajanja na sustav odvodnje Grada Bjelovara) te omogućiti izgradnja reciklažnih dvorišta.
Izmjenama prostornog plana ažurirat će se stanje šuma posebne namjene, granice područja očuvanja značajnog za ptice.
Planirat će se četiri područja obuhvata samostojećih antenskih
stupova te produktovod unutar koridora postojećeg naftovoda.
Planira se i višenamjenska akumulacija/retencija Rovišće kao
rezervat za postplansku gradnju.
Važeći prostorni plan Općine može se pogledati na mrežnoj stranici Općine (www.opcina-rovisce.hr), a detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće ili na telefon
043/878079.
Uz poštivanje svih propisanih postupaka,
rok za izradu i donošenje izmjena Prostornog plana procjenjuje se na oko četiri mjeseca.
Skenirajte kod i pogledajte cijelu
odluku o izmjenama prostornog plana

GENERACIJI S LJUBAVLJU UDRUZI UMIROVLJENIKA PREDAVAC 2,7 MILIJUNA KUNA IZ EU FONDOVA

Zaposlenih 12 žena skrbi o 48 korisnika
Udruga umirovljenika iz Predavca nositelj je programa projekta "Generaciji s ljubavlju". Ovaj je projekt vrijedan
2,738 milijuna kuna i u potpunosti ga
financira Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Partneri u projektu su Hrvatski zavod za
zapošljavanje – područni ured Bjelovar,
Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Općina Rovišće i Bjelovarsko – bilogorska
županija, a cilj projekta je zapošljavanje žena starijih od 50 godina, žena s
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invaliditetom i ostalih žena iz teže zapošljivih skupina, dok je razdoblje provedbe projekta od veljače 2020. pa do
kolovoza 2022. godine.
U ovom projektu angažirano je 12 žena i
trenutačno je u njega uključeno 48 korisnika treće životne dobi, kao i ostale
osobe koje imaju invaliditet, otežane životne mogućnosti i uvjete te su u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici.
Inače, ovo nije jedini ovakav projekt koji
se provodi na području Općine Rovišće,
koja je još 2019. godine krenula u rea-

lizaciju programa "DA – želim posao" u
sklopu kojeg je zaposleno deset žena s
područja općine koje skrbe za više od
40 korisnika. Taj je projekt vrijedan 2,5
milijuna kuna pa je ukupno gledajući u
Općinu Rovišće samo iz Europskog socijalnog fonda stiglo više od pet milijuna
kuna, zaposleno je dvadesetak žena iz
općine, a gotovo stotinu osoba su krajnji korisnici. U sklopu ovog projekta
svim zaposlenim ženama podijeljeni su
i bicikli s pomoću kojih će lakše obilaziti
korisnike programa.
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EMISIJE RADIJSKE DRUŽINE OŠ ROVIŠĆE POZNATE U CIJELOJ HRVATSKOJ

Hrvatski radio emitirao uradak naših učenika
Gosti OŠ
Rovišće bili
su učenici iz
OŠ Štefanje,
IV. OŠ
Bjelovar,
učenici iz
Gimnazije
Vladimira
Nazora
iz Zadra i
Osnovne
škole
Antuna
Bauera iz
Vukovara
sa svojim
voditeljicama
te vrtići
„Palčica“
iz Rovišća i
„Osmijeh“ iz
Bjelovara

Prije dvije godine u našoj je školi
formirana Radijska družina OŠ Rovišće čija je voditeljica i mentorica
prof. Davorka Jug. Rad ove družine
u našoj je školi nova izvannastavna aktivnost, a od samoga početka
niže uspjehe.
Prva radijska emisija „Roboti oko
nas“ prošla je vrlo zapaženo i
predložena je za Državnu smotru
Lidrano 2019., a u emisiji su sudjelovali rovišćanski učitelji, učenici,
mještani i vrtićevci. Nakon toga su
se naši radijski novinari preselila
na teren i obišli cijelu županiju, zajedno s bjelovarskim braniteljima,
te posjetili mjesta i muzeje važne
za Domovinski rat u našoj županiji.
Na taj su način sudjelovali u projektu OŠ Štefanje i uredili emisiju
„Tvoje se ime čuva“ koja donosi i
intervjue s braniteljima s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Radijska emisija „Tvoje se ime
čuva“ prezentirana je i 12. državnom stručnom skupu za učitelje i
nastavnike povijesti - Domovinski
rat te je nagrađena od Izdavačke
kuće Alfa u sklopu projekta Domovinu imam, u srcu je nosim.
Ove je godine, u rujnu 2020., još
jedna radijska emisija naziva „Domovina moja u tisuću boja“ opet
stigla na Državnu smotru Lidrano
2020. gdje je pred stručnim povjerenstvom pohvaljena kao jedna
ozbiljna radijska emisija koja može
stajati uz bilo koju profesionalnu
radijsku emisiju te biti emitirana
za široku javnost. To su prepozna-

li i novinari Hrvatskoga radija koji
su nas molili za suglasnost kako bi
našu radijsku emisiju pustili u svojem redovitom dnevnom programu.
Posebno smo ponosni što je u
ponedjeljak, 16. studenoga 2020.,
u povodu Dana sjećanja na žrtve
Domovinskoga rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje,
radijska emisija „Domovina moja
u tisuću boja“ u cijelosti emitirana na valovima Prvog programa
Hrvatskog radija. Tema emisije je Domovinski rat, a emisija je
osmišljena kao izvješće o velikom
projektu OŠ Rovišće istoga naziva,
a koji je u studenome prošle godine okupio u našoj školi mnogo
ljudi koje se bave poučavanjem o
Domovinskom ratu. Toga su dana
našu školu posjetili učenici iz OŠ
Štefanje, IV. OŠ Bjelovar, učenici iz
Gimnazije Vladimira Nazora iz Zadra i Osnovne škole Antuna Bauera iz Vukovara sa svojim voditelji-

cama te vrtići „Palčica“ iz Rovišća i
„Osmijeh“ iz Bjelovara.
Sugovornici u toj radioemisiji ljudi su koji su proživjeli rat u Vukovaru, Osijeku, Zadru, ali i fotograf
Predrag Kovač, koji je autor prvih
bjelovarskih ratnih fotografija zabilježenih dan nakon napada na
Bjelovar, te spisateljica Bojanu
Meandžija koja je objavila antiratni roman „Trči, ne čekaj me!“ i
prikazala kako izgleda rat u očima
djeteta dok bombe i granate padaju na Karlovac. Ovu su radijsku
emisiju mnogi pohvalili pa je emisija objavljena i na Carnetovoj Meduzi, platformi za distribuciju višemedijskih sadržaja namijenjenih
obrazovnim i akademskim ustanovama, tako da može biti svima
dostupna za slušanje u svakom
trenutku, i to u obrazovne svrhe.
Naša družina i dalje radi sa svojom
voditeljicom na novim projektima
o kojima će se sigurno čuti.

OPĆINA POMAŽE

Redovitim studentima 1500 kuna potpore
Želja nam
je da se što
više mladih
po završetku
fakulteta
vrati i da
ostanu tu
raditi i time
oplemenjuju
ovo
područje,
rekao je
studentima
načelnik
Prišćan
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I u 2020. godini Općina Rovišće nastavlja pomagati i financijski podržavati svoje
mještane, a među njima važnu ulogu imaju
i studenti. Općina Rovišće je za jednokratnu financijsku potporu studentima u proračunu osigurala pomoć, a na natječaj se
javilo 50 studenata s prebivalištem na području općine. Uvjete je zadovoljilo njih 46,
a svi oni dobili su jednokratnu potporu općine u iznosu od 1500 kuna.
Bio je to najveći broj studenata koji se do
sada javio na ovaj natječaj, a za tu namjenu
u proračunu Općine Rovišće ukupno je bilo
osigurano 80 tisuća kuna. Potpore su u novoizgrađenom Kulturnom centru u Rovišću
studentima podijelili načelnik Slavko Prišćan i predsjednik općinskog vijeća Luka
Markešić, a upravo su studenti bili prvi koji
su imali priliku pogledati kako izgleda ovo

zdanje. Studenti su potpore i prigodne darove primili u novoj kino dvorani, a načelnik Prišćan poželio im je puno uspjeha u
daljnjem školovanju.
- Drago mi je što možemo pomoći, a veseli
tako veliki interes i tako veliki broj studenata, najveći do sada. Želja nam je da se
što više mladih po završetku fakulteta vrati
i da ostanu tu raditi i time oplemenjuju ovo
područje. Bitna nam je suradnja s mladima
i uvijek smo im na raspolaganju i želja nam
je da ih se što više uključi u društveni i kulturni život općine. Ovim potporama i brigom o mladima želimo pružiti kvalitetniji
život, sigurnije odrastanje i razvoj, a volio
bih saslušati sve sugestije i ideje koje bi
mogle pomoći napretku općine, istaknuo
je Prišćan i naglasio da će Općina Rovišće
svoje studente nastaviti podržavati i dalje.

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.
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INFORMATIČARI

Robotičari OŠ Rovišće najbolji u županiji
Edukacijska robotika (Croatian Makers liga u organizaciji
IRIM-a) - tri godine zaredom
u regiji Bjelovar učenici naše
škole osvojili su prvo mjesto i na taj način stekli pravo sudjelovanja na državnom
Superfinalu, gdje su također
postigli odlične rezultate.
Drvokod - sudjelovali smo u
projektu označavanja drveća
oko škole QR kodom u suradnji s nekoliko škola u županiji - mobitelom se može
"pročitati" kod i tako saznati
više o biljkama u našoj okolini.
Generacija NOW - sudjelujemo u državnom projektu Internet of Things na Arduino
platformi čiji su nositelji Hrvatski Telekom (HT) i Institut
za razvoj i inovativnost mladih (IRIM).
Redovito sudjelujemo u natjecanju Dabar i naši učenici
postižu vrlo dobre rezultate.
Također, svake godine aktivni smo u europskom tjednu
programiranja (Code Week), a
već nekoliko godina imamo i
aktivni Code Club (međunarodna inicijativa, a mi smo ga
osnovali prvi u našoj županiji)
kojim potičemo učenje programiranja za mlade, a koristimo se raznim programskim
jezicima.
Skupinu informatičara koji
postižu ovakve uspjehe vodi

učiteljica Davorka Medvedović, učitelj mentor.
A da na mladima svijet ostaje,
pobrinule su se informatičarke Sanela Ivančević i Ivana
Chluda, koje predaju izbornu
informatiku učenicima razredne nastave.
Europski tjedan programiranja
(Europe Code Week)
Od 10. do 25. listopada 2020.
održavao se, po osmi put, Europski tjedan programiranja.
Ova inicijativa pokrenuta je
2013. godine kada je organizirano svega nekoliko stotina

događaja, dok je prošle godine diljem Europe organizirano preko 70 tisuća događaja.
Glavna je zamisao učiniti programiranje transparentnijim,
povezati različite vještine i
okupiti motivirane ljude u zajedničkom učenju. Programiranjem možete oživjeti svoje
ideje, stvarati i graditi stvari
koje će druge obradovati. Programiranje je prisutno svugdje i od temeljne je važnosti
za razumijevanje hiperpovezanog svijeta.
Učenici od 1. do 4. razreda
Osnovne škole Rovišće, kao

i učenici područnih škola,
imali su priliku ove godine na
nastavi Informatike obilježiti i sudjelovati u Europskom
tjednu programiranja. Za njih
su bile pripremljene aktivnosti primjerene njihovoj dobi,
koje su bile svojevrstan uvod
u programiranje, naravno, poštivajući epidemiološke mjere. Kroz različite igre, kvizove
i zadatke učenici su učili o
važnosti davanja točnih i jasnih uputa u programiranju.
Na nastavi je bilo uzbudljivo,
s veseljem ćemo sudjelovati i
sljedeće godine.

Besplatne
bilježnice i pribor
U povodu početka nove školske godine, Općina Rovišće je kao i prethodnih godina, osigurala komplete
bilježnica i osnovnog školskog pribora (olovke, gumica, šiljilo) za sve
učenike osnovne škole od 1. do 8.
razreda s područja općine. U suradnji s učiteljima pripremili su komplete tako da je svaki učenik dobio
onoliko bilježnica koliko mu je potrebno za čitavu školsku godinu, a
sve s ciljem da se roditeljima smanje financijski izdaci koje iziskuje
početak svake školske godine.
Kompleti su u ponedjeljak, prvi
dan nove školske godine, dočekali
učenike kako u Osnovnoj školi Rovišće tako i u Područnim odjelima
Predavac, Podgorci, Kraljevac, ali i
za učenike koji imaju prebivalište
na području općine Rovišće, a pohađaju škole izvan općine.
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.
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VRIJEDAN DOPRINOS UČITELJICA
OŠ ROVIŠĆE NASTAVI NA DALJINU

ABECEDARIJ - INTERAKTIVNA SLOVARICA

Učenici nagrađeni nacionalnom
oznakom kvalitete
Učenici 1. razreda školske godine 2019./2020.
sudjelovali su u eTwinning projektu Abecedarij - interaktivna slovarica. Tijekom rada na
projektu ostvarili niz aktivnosti. Svaki učenik
zasebno nakon obrađenog slova izradio je svoje slovo u slovarici. Pisali su niz riječi na zadano slovo, crtali riječi koje počinju tim slovom,
ukrašavali slovo, stvarali priče na zadano slovo, oblikovali su slova iz različitih materijala.
Tako je svatko na kraju izradio svoju individualnu slovaricu na radost njih samih, ali i roditelja i učiteljice.
Za uspješno odrađen projekt nagrađeni su nacionalnom oznakom kvalitete kao i diplomom
koju im je uručila Udruga hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono.

Tri učiteljice OŠ Rovišće
u Školi na Trećem

M

inistarstvo znanosti i obrazovanja RH organiziralo je
za učenike od I. do IV. razreda od početka školske godine
2020./2021. emitiranje nastave svih
predmeta na 3. programu HRT-a
pod nazivom „Škola na Trećem“. Za
učenike od V. do VIII. razreda od jeseni se emisije nastave na daljinu
objavljuju u obliku videolekcija na
mrežnoj stranici https://i-nastava.
gov.hr/ . Na taj je način osigurana
podrška učiteljima svih predmeta
s ciljem da svi sadržaji i mogućnosti učenja budu dostupni i njima, i
svim učenicima.
Vrijedno je napomenuti da na stvaranju emisija i videolekcija rade čak
tri učiteljice OŠ Rovišće. U timu koji
stvara emisije za 1. razred razredne nastave vrlo kreativno radi gđa
Melita Pek, savjetnica za razrednu

nastavu. Njen je posao osmisliti
scenarije, digitalne nastavne materijale i pripremiti prezentacije temeljem kojih se ostvaruju emisije
za nastavu Matematike. Dosad je
pripremila 13 emisija.
U timu za Hrvatski jezik za predmetnu nastavu samostalno pripremaju scenarije, prezentacije
i snimaju videolekcije gđica Davorka Jug, prof. mentorica, te gđa
Suzana Jurić, prof. savjetnica. Od
travnja do početka prosinca snimile su 20 videolekcija u trajanju
od 20 minuta, a očekuju ih i novi
izazovi. Tako su dosad ukupno
ostvarile 400 min obrazovnog programa za predmet Hrvatski jezik.
Vrijednost cijelog projekta leži i u
tome da svi snimljeni digitalni materijali ostaju dostupni „na mreži“
naraštajima koji dolaze. 
(S. J.)

Nagrađene učenice
prvog razreda

4.a razred nagrađen za rad u svih
sedam e-Twinning projekata
Učenici 4.a OŠ Rovišće (i učiteljica Melita Pek)
za rad u e-Twinning projektima u školskoj godini 2019./2020. nagrađeni nacionalnom oznakom kvalitete za svih sedam projekata: Webučionica, Memento prijateljstva 6, U svijetu
likovnih umjetnika 2, Prijateljstvo bez granica,
Moj kućni ljubimac, Naša knjiž(n)ica te Priče i
legende našeg kraja.
Više o radu na projektima na razrednoj mrežnoj stranici
https://sites.google.com/view/melitina-ucionica/etwinning-projekti/webu%C4%8Dionica
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z Na
Međunarodnom
likovno-literarnom natječaju 2020.
„Jezik – riječ, maska, ljubav, štit
i mač, umjetnost“, Iserlohn-Essen-Orašje-Bjelovar-Zagreb, učenica 1. razreda Karmen Plantak
osvojila je nagradu za likovni rad.

z Na 9. Susretu hrvatskoga dječjega duhovnog stvaralaštva „Stjepan
Kranjčec“ u Križevcima 2020. godine
učenici 1. razreda Nikolini Ževnar
dodijeljena je 1. nagrada u kategoriji
likovnih radova za rad Moj tata.

Grb naše biskupije
Tijekom školske godine 2019./2020. u online
nastavi katoličkog vjeronauka zadatak je bio
obilježiti na bilo koji način (pisano, likovno),
desetu obljetnicu osnutka naše Bjelovarsko križevačke biskupije. Učenik 5.b, Zdravko Radanac poslao je likovni uradak kojim je prikazao
grb naše biskupije, a isti je poslan u MAK, dječji
vjerski list. Njegov je uradak pronašao svoje
mjesto i bio tiskan u lipanjskom izdanju za
2020. godinu. (Danijela Filipac, vjeroučiteljica)
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

VATROGASTVO

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ROVIŠĆE

Vatru gasi, brata spasi

S DVD Predavac nikako na zelenu granu

T

ijekom 2020. godine na području Općine Rovišće odrađeno je 17 intervencija, što
tehničkih, odnosno prometnih nesreća, požara stambenih objekata,
poljoprivrednih objekata i požara
otvorenog prostora. Na istima su
sudjelovali pripadnici DVD Rovišće, kao našeg stožernog društva,
a u pomoć su se uključivali i članovi drugih društava koji su se u
datom trenutku moglo odazvati.
Sve su intervencije izvedene vrlo
uspješno, a posebno posljednja
u Prekobrdu u kojoj su pripadnici
DVD Rovišće, DVD Domankuš i djelatnici Komunalca Rovišće d.o.o.
spriječili da se dogodi šteta koja bi
po procjeni samih vlasnika iznosila više od milijun kuna.
Veliku podršku u svom radu, ne
samo financijskom, imamo od Općine Rovišće, kao i samog načelnika,
kojima ovom prilikom zahvaljujemo i nastojat ćemo i u budućnosti
opravdati sve ono u što ulažemo
naš rad i truditi se što je moguće
uspješnije izvršavati naše zadaće.
Suradnjom sa svim društvima na
razini VZO Rovišće možemo u potpunosti biti zadovoljni, osim s DVD
Predavac, s kojima unatoč svim
nastojanjima kako nas u VZO Rovišće, tako i čelnih ljudi Općine, ne

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

možemo postići poboljšanje odnosa. Tu su i dva izrazito negativna
nalaza državne revizije što se tiče
njihova rada, zatim nedostavljanje kako financijskih tako i izvješća o radu Vatrogasne zajednice.
Upravni i nadzorni odbor DVD-a
Predavac kao i sam predsjednik
i dalje ignoriraju naša nastojanja
da se popravi situacija u dotičnom
DVD-u i da svi zajedno radimo na
dobrobiti žitelja naše općine i zaštiti njihove imovine, već naprotiv tjeraju po svom što ni u kom
slučaju ne vodi u dobrom smjeru.
Naša je želja da shvate da su i oni
dio ove zajednice i da se trebaju
ponašati kao i ostatak društva.
Moram i ove godine zahvaliti udruzi iz Francuske na donaciji u opremi u vrijednosti od oko 100.000
eura te smo svoje aktivnosti zahvaljujući spomenutoj opremi podigli na puno višu razinu.
Ponosni smo i na naš novi Vatrogasni centar i ujedno zahvalni
svima koji su nam pomogli oko
njegove izgradnje. Uz vatrogasni
pozdrav ˝Vatru gasi, brata spasi˝,
svima skupa kako nama vatrogascima tako i svim žiteljima Općine
Rovišće želimo što manje intervencija i što više lijepih trenutaka
u narednom razdoblju.
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INFRASTRUKTURA

RADOVI VAŽNI ZA RAZVOJ OPĆINE

Nogostupi i pješačke staze
uz državnu novčanu potporu

Novi rovokopač
za Komunalac
Komunalno poduzeće Komunalac Rovišće d.o.o. je uz pomoć
Općine od petka 21. veljače
2020. vlasnik novog kombiniranog radnog stroja rovokopača –
utovarivača JCB 4CX.
Posljednjih nekoliko godina
naše komunalno poduzeće se
sve više razvija te svake godine
radi na sve više velikih i važnih
projekata izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture
koje je bilo sve teže provoditi
uz pomoć starog radnog stroja. Kako bi izvođenje radova
bilo što kvalitetnije, brže i lakše, Komunalac Rovišće d.o.o. je
početkom godine raspisao javnu nabavu za novi kombinirani
radni stroj rovokopač – utovarivač, dok je stari na javnoj dražbi
prodan kako bi se lakše zatvorila financijska konstrukcija nabave novog stroja.
Želimo našem komunalnom
poduzeću puno uspješnih sati
rada te puno uspješno provedenih projekata u narednim
godinama.

I

ako je pandemija korona
virusa usporila cijeli svijet, radovi na gradilištima u Općini Rovišće su se
odvijali uz poštivanje svih
uputa Nacionalnog stožera
civilne zaštite. U nastavku
donosimo neke od njih,
a izvođač ovih radova je
komunalno poduzeće u
vlasništvu Općine Rovišće
– Komunalac Rovišće d.o.o.
Punim su se parom odvijali
radovi na mjesnom groblju
u Rovišću gdje se radilo na
kompletnoj izmjeni ograde
oko groblja te proširenju
parkirališta. Mještanima će
se ovime omogućiti lakši
pristup groblju, posebice
za vrijeme pokopa i velikih
blagdana kada se na groblju
u isto vrijeme nađe veliki
broj ljudi. Općinski načelnik
je istaknuo kako će se ovi
radovi na groblju provoditi
u dvije ili čak tri faze jer se
radi o poprilično izdašnoj
investiciji, te da se već neko
vrijeme pokušava pronaći
najbolje rješenje problema
premalog parkirališnog prostora oko groblja.
Promet u Općini Rovišće
prilično je gust te se zbog
sigurnosti u prometu svih

mještana, a posebice onih
najmlađih, posvećuje puno
pažnje izgradnji nogostupa
i pješačkih staza. U Predavcu u ulici Trg hrvatskih
graničara, nastavlja se sa
izgradnjom pješačke staze
sve do ulice Stjepana Radića, a u izradi je i projektna
dokumentacija za nogostupe prema Kraljevcu te prema Podgorcima.
„Za sve ove investicije se u
Općini Rovišće uvijek pokušava pronaći i dodatni

izvor financiranja pa se uz
pomno praćenje javnih poziva ministarstava gotovo
uvijek pronađe javni poziv
na koji se projekti mogu
kandidirati. Svaka takva
subvencija raznih ministarstava pomaže Općini Rovišće da uz ograničena općinska sredstva brže završi
planirane velike investicije
koje omogućuju svim mještanima sigurniji i kvalitetniji život“, naglašava načelnik Slavko Prišćan.

EDUKACIJA

Sigurno rukovanje i primjena pesticida
RADOVI

Iskop putnih jaraka u Kraljevcu
Prema planu održavanja komunalne infrastrukture, a kako bi naši mještani što kvalitetnije živjeli,
i u protekloj godini nastavljeno je sa što kvalitetnijim održavanjem poljskih putova, nerazvrstanih
cesta, putnih jaraka. Sredinom veljače u tijeku su
bili iskopi putnih jaraka u Kraljevcu kako bi se riješilo pitanje odvodnje oborinskih voda uz prometnice u općinskom vlasništvu.
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Općina Rovišće u suradnji s DMD
Naturalis d.o.o. organizirala je
osnovnu i dopunsku izobrazbu o
sigurnom rukovanju te pravilnoj primjeni pesticida. Izobrazbi, koja je
održana u subotu 22. veljače 2020.
u Društvenom domu Rovišće, prisustvovalo je oko 200 polaznika što
govori o uspješnosti i potrebi takvih
programa. Svima s područja općine
koji su u subotu pohađali edukaciju, Općina Rovišće je sufinancirala
osnovnu i dopunsku izobrazbu u vi-

sini od 50 posto ukupnog iznosa što
je jedan od vidova pomoći poljoprivrednicima s našeg područja. Cijena
dopunske izobrazbe je 150,00 kuna,
a osnovne je 370,00 kuna.
Inače, ispiti o rukovanju pesticidima moraju se polagati svakih pet
godina.
Podupirat ćemo i dalje naše poljoprivrednike u njihovom radu kroz
nove programe pomoći poljoprivrednoj proizvodnji koji će se provoditi u ovoj godini.
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

INFRASTRUKTURA

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR

Javite se za besplatni priključak vodovoda

V

odne usluge d.o.o. iz Bjelovara započele su realizaciju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Bjelovar“, koji uključuje
izgradnju i rekonstrukciju sustava javne
odvodnje i vodoopskrbe na području grada Bjelovara, okolnih naselja i Općine
Rovišće te nadogradnju i rekonstrukciju
bjelovarskog Uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda u Velikom Korenovu. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u
sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture u Općini Rovišće uključuje izgradnju
vodoopskrbne mreže s pripremom za
priključenje novih korisnika u naseljima
Žabjak, Rovišće (dio Trga hrvatskih branitelja i Ulica A. Stepinca), Gornje Rovišće,
Kakinac i Domankuš. Pod pripremom za
priključenje podrazumijeva se ugradnja
priključne cijevi od uličnog cjevovoda do
parcele korisnika završno s vodomjernim
oknom i ugrađenim vodomjerom. Vodomjerno okno ugrađuje se na parcelu
vlasnika priključka.
Priključci su besplatni samo za vrijeme
trajanja projekta pa molimo građane da
se što prije jave u Vodne usluge d.o.o. i
dostave potrebnu dokumentaciju kako
je opisano u nastavku. Priključenje na
izgrađenu vodovodnu mrežu je zakonska
obveza. Naknadni zahtjevi za priključenje,
nakon završetka provedbe projekta, neće
biti uključeni u sufinanciranje.

Prijavite se i osigurajte
svoj priključak
Poštovani mještani ,
Prošlo je niz godina od potpisivanja Sporazuma
o projektu aglomeracije Bjelovar 1, čime je započela složena procedura pripreme, evaluacije i
odobrenja projekta. Dugotrajnost postupka bila
je prvenstveno uvjetovana strogim pravilima i
kriterijima EU kohezijskog fonda, čijim sredstvima se ovaj projekt financira. Sada napokon započinje realizacija dijela projekta koji se odnosi na
Općinu Rovišće, a to je izgradnja dva distributera
vodovoda, čime će se na području cijele općine
omogućiti opskrba mještana pitkom vodom. Nadamo se da ćete se u velikom broju uključiti u
provedbu ovoga projekta vrijednog gotovo 260
milijuna kuna i iskazati interes za priključivanje
na vodovodnu mrežu, jer broj priključaka je jedno od mjerila uspješnosti projekta.
Zato ispunite i potpišite obrazac Suglasnosti
koji se nalazi u privitku ovoga dopisa, kako bi
izvođač radova dobio potrebne podatke o broju priključaka koji su mu potrebni da bi sačinio
plan i dinamiku izvođenja radova.
Načelnik Općine Rovišće
Slavko Prišćan

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

POSTOJEĆI VODOOPSKRBNI
CJEVOVODI
PROJEKTIRANI
VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
GRANICA OPĆINE

UPUTE ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE
Dokumentacija se predaje osobno u upravnoj zgradi Vodnih usluga d.o.o.,
Ulica Ferde Livadića 14a, Bjelovar. Prilikom ulaska u zgradu obavezno je
pridržavanje epidemioloških mjera i javljanje portiru.
Obzirom na situaciju sa širenjem bolesti COVID 19 molimo zainteresirane
da ako je moguće dokumentaciju dostave na e-mail: monika.svec@
vodneusluge-bj.hr ili poštom na adresu: Vodne usluge d.o.o., Ulica Ferde
Livadića 14, 43 000 Bjelovar. Sve dodatne informacije moguće je dobiti na
telefon 043/622-127.
Dokumentacija koja se predaje:
1. Popunjena i potpisana „Suglasnost“ kojom budući korisnik dozvoljava
ugradnju vodomjernog okna na parceli u svom vlasništvu (obrazac u prilogu).
2. Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta priključenja
navedenim na zahtjevu (obrazac u prilogu)

sa prilozima

Molimo Vas da nam što prije dostavite popunjenu i potpisanu „Suglasnost“
kako bismo Vas uvrstili na popis priključaka za izgradnju. Početak radova
na izgradnji vodovodne mreže očekuje se u prosincu 2020. godine.
Posebne uvjete priključenja, zbog potrebe prikupljanja dokumentacije
navedene u prilogu zahtjeva, potrebno je ishoditi do završetka radova na
izgradnji vodovodne mreže u Vašem naselju.
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INFRASTRUKTURA

RADOVI KOMUNALCA ROVIŠĆE
Radovi na društvenom domu u Kakincu

Iskop putnih jaraka u Kovačevcu

Radovi na groblju u Podgorcima

Iskop putnih jaraka u Dolinama

Asfalitiranje u ulici 29. rujna u Predavcu

Zacijevljavanje putnog jarka u Žabjaku
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Radovi na groblju u Predavcu

Uređenje groblja u Rovišću

Radovi na groblju u Rovišću

Radovi dječje igralište u Predavcu

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

KOMUNALNI RED

Pridržavajmo se Odluke o komunalnom redu
Općinsko je vijeće krajem rujna 2020. donijelo Odluku o
komunalnom redu koja obvezuje sve pravne i fizičke osobe
koje stalno ili povremeno borave na području Općine.
Tom Odlukom, u svrhu uređenja naselja, te uspostave i održavanja komunalnog reda u Općini, propisuju se
odredbe o:
uređenju naselja, koje obuhvaća uređenje okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu
koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta
za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na
građevinama i druge urbane opreme, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama
koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske
dozvole i glavnog projekta,
načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine za gospodarske i druge svrhe,
uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje,
građenje građevina koje se prema posebnim propisima
grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,
održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,
mjerama za provođenje komunalnog reda i komunalnom
redaru,
kaznama za prekršitelje komunalnog reda.

Unatoč ustaljenim navikama, novim komunalnim redom
naročito je zabranjeno:
1. bilo kakvo oštećenje javno–prometne površine ili objekata, uređaja i opreme koji su njihov sastavni dio,
2. ostavljati ili bacati otpatke (voća, povrća, cvijeća, papira, papirnate i druge ambalaže i sl.) te na drugi način
stvarati nečistoću,
3. upotrebljavati javno–prometne površine protivno njihovoj namjeni,
4. zatrpavanje odvodnih jaraka za oborinsku vodu,
5. nanošenje zemlje, blata, kamenja i otpadnog građevinskog materijala na javno - prometnu površinu,
6. držati, izlagati i prodavati robu bez odobrenja Upravnog
odjela,
7. odlagati i držati komunalni otpad bez odobrenja Upravnog odjela,
8. oštećivati posude za komunalni otpad,
9. ispuštati otpadne vode i gnojnice,
10. bacati letke,
11. paliti komunalni ili drugi otpad,
12. propuštanje ili obavljanje bilo kakovih radnji kojima
se onečišćuje javna površina,
13. ostavljati vozilo bez registarskih oznaka, lake prikolice,
kamp prikolice i druga priključna vozila, neispravna ili
oštećena vozila i olupine vozila duže od 15 dana,
14. obavljati fiziološke potrebe.

U općini posebno naglašavaju odredbe o uređenje ograda,
vrtova, okućnica i sličnih površina. Naime, vlasnici, posjednici ili korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge poTakođer, radi čuvanja javno prometnih–površina, nerazvrvršine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge
stanih cesta, poljskih ili šumskih putova, vlasnici ili kopovršine uz javne površine, urednima i čistima, a posebno
risnici zemljišta koje graniči sa javno-prometnom površije zabranjeno odlaganje komunalnog, građevinskog i krunom dužni su:
pnog otpada (neispravnih strojeva, alata, prijevoznih sred1. čistiti i uređivati odvode jarke uz tu cestu,
stava, namještaja i sl.).
Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, ne2. održavati živice tako da ne otežavaju prometovanje,
izgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz jav3. čistiti i uređivati bankine,
ne površine, ne održavaju urednima i čistima na način pro4. ukloniti drveće ili dijelove krošnje drveća koje otežava
pisan zakonom i ovom odlukom, komunalni redar naredit
promet ili onemogućava zračenje i sušenje ceste.
će njihovom vlasniku, posjedniku ili korisniku otklanjanje
uočenih nedostataka.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka
Ako vlasnici, posjednici ili korisnici prostora u
podrazumijeva se održavanje isti u ispravostavljenom roku ne postupe sukladno nanom stanju, produbljivanje jaraka (čišćenje
logu komunalnog redara, ti će se nedostaci
Za sve koji
mulja i ostalog otpada koji onemogućava
otkloniti putem treće osobe na trošak vlase i nakon
normalno otjecanje vode), košnja trave i
snika, posjednika ili korisnika prostora.
upozorenja ogluše
korove s pokosa i dna jarka, te ugradnja
o propise, predviđene
i čišćenje betonskih cijevi odgovarajućeg
Komunalni redar naglašava kako je vlasu novčane kazne
profila na prijelazima preko jaraka u nisnik, posjednik ili korisnik dužan ogradu
vou s dnom jarka.
uz javnu površinu održavati urednom i
i to u iznosu od 500
Za sve koji se i nakon upozorenja ogluše
na način da ne predstavlja opasnost za
do 10.000
o propise, predviđene su novčane kazne
prolaznike.
kuna
i to u iznosu od 500 do 10.000 kuna kaznit
Vlasnik, posjednik ili korisnik pojedinačće se za prekršaj pravna osoba, a novčanom
nog stabla ili skupine stabala, ograde od
kaznom u iznosu od 200 do 3.000 kuna kaznit
ukrasne živice i drugog zelenila uz javnu poće se za prekršaj fizička osoba, kao i odgovorna
vršinu mora ih uredno održavati tako da ne preosoba u pravnoj osobi, ako postupi protivno odredbama
lazi regulacijsku liniju uz javnu površinu i da ne ometa
ove Odluke.
vidljivost i preglednost u prometu, ne zaklanja prometnu i
Roditelj ili staratelj maloljetnika koji je počinio prekršaj
drugu signalizaciju i javnu rasvjetu, a lišće, plodove i grane
propisan odredbama ove Odluke, kaznit će se novčanom
koji padnu na javnu i/ili javno-prometnu površinu odmah
kaznom ako je propustio dužnost staranja o maloljetniku.
ukloniti i površinu očistiti.
Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu
i ozljeđivanje ljudi ili oštećenje imovine, komunalni redar
Skenirajte kod i
će rješenjem narediti vlasniku, posjedniku ili korisniku zepogledajte cijelu odluku
mljišta potrebne zahvate na stablu.
o komunalnom redu
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OBILJEŽAVAMO

Počast poginulim braniteljima
Za slobodnu i neovisnu Hrvatsku te bolju
budućnost svih nas, u Domovinskom ratu
život je dalo 11 branitelja iz Općine Rovišće:
Ivan Cvrtila, Roko Grgić, Petar Grubeša, Eduard Kukal, Stjepan Legčević, Vlado Makar,
Momir Pajić, Branko Petrečija, Nikola Petrić,
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Josip Stanša i Milan Vuković. Njima u čast i
na spomen podignuta su spomen-obilježja
u Rovišću, Predavcu i Podgorcima.
Kako njihova žrtva ne bi bila zaboravljena, čelništvo općine svake godine na
državne blagdane i na tužne obljetnice

pogibije u Rovišću, ali i na mjestima stradanja, polaže vijence i pali svijeće. Tako
je bilo i protekle godine, a bit će i ubuduće jer njihova žrtva nikada ne smije i
neće biti zaboravljena.

Neka im je vječna slava i hvala.
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DRUŠTVENI ŽIVOT

Vinko i Kata Grgić proslavili su 60 godina braka,
a Slavko i Nevenka Jandroković 50 godina

Ispuštanje malog ribnjaka i pripreme za proljeće i mladu ribu

SPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA SRD "RIBIČ"

60 godina braka proslavili su
Mato i Katica Maciček iz Zabjaka

Druženje Voćara i vinogradara u Kaptolu

Unatoč epidemiji odradili sva natjecanja
i organizirali nekoliko domaćinstava
Sportsko ribolovna udruga SRD
"Ribič" Rovišće djeluje 59 godina,
kako sam naziv govori da se bavimo sportskom djelatnošću tj.
sportskim ribolovom. Svake godine smo ispunjavali sve obaveze
koje smo stavili u zadatak na početku ribolovne sezone, tako smo i
ove 2020. godine donijeli program
rada za tekuću godinu koji smo
uspijeli u cijelosti odraditi, mada
nas je na početku sezone zaustvio
"COVID- 19" ali uz poštivanje mjera koje su donijete na nivou RH
za zaštitu protiv virusa mi smo

uspijeli odraditi sva natjecanja sa
našom ekipom te održati nekoliko
domaćinstava u natjecanju, poribiti naša jezera sa 2500 kg ribe,
uređivanje i održavanje okoliša
oko jezera, uređenje prostorija u
našem domu, ispustili smo jedan
ribnjak i pripremamo ga za uređenje za iduću sezonu. Ova sezona je
uspješno završena, te svima članovima SRU SRD " Ribič " Rovišće
kao i mještanima Općine Rovišće
želimo Sretnu i uspješnu Novu
2021. godinu.
Ribički pozdrav "BISTRO"

Traktorijada 2020.

SRD "Grabik" Predavac,
mlađi članovi

Lovačka udruga "Srndać"
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

23

DRUŠTVENI ŽIVOT
SKROMNIJE NEGO INAČE OBILJEŽEN DAN ŽUPE

Općina Rovišće učenike
častila vožnjom u lunaparku

UDRUGA UMIROVLJENIKA PREDAVAC

Aktivni unatoč pandemiji
Nakon dočeka nove 2020. godine
Udruga je unatoč pandemiji uz
pridržavanja svih epidemioloških
mjera organizirala osam izleta
kroz godinu.
Značajne aktivnosti su zajednički
izlet i druženje s Udrugom umirovljenika Rovišće, u organizaciji
UU Štefanje sudjelovanje na Fašniku u maškarama, hodočašće u
Mariju Bistricu te proslavu Dana
starijih osoba uz nazočnost našeg predsjednika Matice umorivljenika Bjelovarsko bilogorske
županije gosp. Željka Held.
Ostale aktivnosti su bile odlazak u toplice širom Hrvatske i na
more. Proslavili smo Dan žena i
održali godišnju Skupštinu gdje
su po prvi puta obilježene 50. godišnjice brakova.

Ove je godine Udruga umirovljenika Predavac nositelj programa
Projekta „Generaciji s ljubavlju“
financiranog iz europskog socijalnog fonda, a partneri su joj
Općina Rovišće i Bjelovarsko bilogorska županija.
Između ovih aktivnosti, organizirani su susreti članova uz
društvene igre, sudjelovanje na
sportskim igrama Matice umirovljenika županije, a bili smo prisutni i na županijskom susretu
pjevačkih zborova.
Tijekom prosinca svim je članovima uručeno po pet kilograma
mandarina za nadolazeće blagdane, a u tijeku je već tradicionalna
isplata Božićnica članovima iznad
65 godina s mirovinom manjom
od 1.000 kn. 
(Anđela Rubetić)

POSJET

Biskup Huzjak u Općini Rovišće
i župi Presvetog trojstva
U petak 13. ožujka bila nam je
čast i zadovoljstvo dočekati i
ugostiti biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije mons. dr. Vjekoslava Huzjaka.
Biskup je u sklopu kanonske vizitacije i obilježavanja 10. godišnjice
Bjelovarsko-križevačke biskupije
posjetio sve župe svoje biskupije.
Biskup mons. dr. Vjekoslav Huzjak
stigao je u pratnji župnika Presvetog Trojstva u Rovišću, vlč. Stjepana Šprajca. U Općini je biskupa
dočekao načelnik Slavko Prišćan
sa suradnicima te predsjednikom
općinskog vijeća gospodinom
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Lukom Markešićem. Uslijedio je
ugodan razgovor i upoznavanje
s radom Općine te projektima u
izgradnji i o cjelokupnom društvenom životu u Općini. Također
je obišao i Osnovnu školu Rovišće, dječji vrtić Palčica te groblja
u Predavcu i Podgorcima.
Biskupu i ovim putem zahvaljujemo na posjeti, podršci u radu
naše Župe i Općine sa željama
da svi nastavimo sa suradnjom,
izvrsnom komunikacijom i dobrim djelima na dobrobit svih
žitelja kako Općine, tako i cijele
Župe.

Obilježavanje župnog blagdana Presvetog Trojstva u Rovišću zbog epidemioloških mjera ove
je godine prošla u nešto skromnijem izdanju
nego što je to bilo ranije. Nažalost, zbog poznate situacije s epidemijom korona virusa te zbog
mjera Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo, koje su i dalje na snazi, trodnevno slavlje nije se obilježavalo na svečani način kao prethodnih godina. Kao što je poznato,
u Rovišću se posljednjih godina povodom ove
svetkovine održavala Večer kulture i zajedništva,
izvanredno prihvaćena tradicijska manifestacija
tijekom koje su mještani ove multikulturalne
sredine hranom, pićem i kulturnim znamenitostima predstavljali zavičaje iz kojih potječu.
Otkazan je i tradicionalni susret folklora, no uz
standardna misna slavlja, kakav bi to bio Dan
župe da u Rovišće barem nije stigao uvijek omiljeni lunapark. Već po tradiciji, Općina Rovišće
je i ove godine učenicima podijelila kupone za
vožnju po izboru u lunaparku.

TRADICIONALNO

Božićni koncert
"Djetešce nam se rodilo"
Tradicionalni božićni koncert održan je i prošle
godine, 28. prosinca 2019. u Društvenom domu
Općine Rovišće. Božićni koncert održan je pod
simboličnim nazivom ˝Djetešce nam se rodilo˝.
Društveni dom je bio popunjen do posljednjeg
mjesta. Nastupila je dječja skupina KUD-a Rovišće , Župni zbor Sveta Ana iz Bjelovara, KUD
˝Stari graničar˝ Cirkvena, Mali vokalni sastav
Mihe, dramska skupina OŠ Rovišće te mješoviti zbor župe Presvetog Trojstva Rovišće. Svojim
nastupom uljepšali su kulturni program tradicionalnim božićnim i crkvenim pjesmama te
predstavom ˝Na Božić nikad nisi sam˝.
Sve prisutne nakon nastupa pozdravio je i načelnik Općine Rovišće Slavko Prišćan. Zahvalio je
svima okupljenima te izvođačima na uspješnom
nastupu. Poželio je svima sretan Božić i uspješnu novu godinu te da nadolazeće blagdane provedemo sa svojim obiteljima u zdravlju i veselju.
Koncert je završio zajedničkim pjevanjem božićne pjesme ˝Narodi nam se˝. Emocija na koncertu nije nedostajalo te je zadovoljstvo vladalo
i sa strane publike i izvođača. Posebnu čar donio
je i spektakularan vatromet.
Nakon izvedbi uslijedila je zakuska uz kuhano
vino i tamburaše KUD-a Rovišće. Koncert je svake godine na sve zavidnijoj razini što se tiče kvalitete glazbe i popularnosti božićnog koncerta u
Rovišću pa organizatori žale što ga zbog pandemije ove godine neće biti.
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DRUŠTVENI ŽIVOT

NOĆ MUZEJA

Povijest rovišćanskog kraja od 13. stoljeća

Z

adnjeg dana siječnja 2020. u
Rovišću je prvi puta organizirana Noć muzeja. U mjestu
slavne i bogate prošlosti nije trebalo puno da zaživi ideja o Noći
muzeja. Već se godinama diljem
domovine u muzeje i galerije slijeva rijeka posjetitelja i toj se rijeci
priključilo i Rovišće.
Noć muzeja se provodi zadnjih 15
godina diljem Hrvatske i svake godine u sve više hrvatskih muzeja.
Tako se i Rovišće priključilo ovoj,
moglo bi se reći, nacionalnoj manifestaciji. Muzej je mjesto gdje se
čuva i poštuje povijest, gdje narod
još uvijek živi kroz uspomene.
Mi u Općini Rovišće nemamo muzej, ali imamo svakako bogatu povijest koju želimo sačuvati za mlađe generacije.
Rovišće i Predavac najveća su sela
općine. Uz manja okolna sela čine
povijesno vrlo bitnu sredinu. Rovišće se prvi puta spominje u sačuvanim dokumentima još u 13.
stoljeću. Pohodili su ga mnogi kraljevi, banovi, biskupi… Zbog svog
zemljopisnog položaja bilo je važno središte.
Ostatak priče i sadržaj o tom povijesnom bogatstvu građani su mogli vidjeti u petak od 19 sati u Dvorani udruge Općine Rovišće. Bilo
je tu puno uspomena, fotografija, slika zavičajnih slikara, priča i
projekcija. Posjetitelji su krenuli u
maleno putovanje kroz vrijeme.
Skroman početak krenuo je u duhu
poštovanja i zahvalnosti što su
mnogi prepoznali i pozdravili, a kroz
izložbeni prostor prošlo je sedam-

DJEČJI VRTIĆ PALČICA

Kad maškare
pozvone
na vrata…

desetak sudionika svih generacija.
Uz izložbu slika s brojnih rovišćanskih likovnih radionica, posjetitelji
su mogli pogledati nekoliko virtualnih izložbi, online pretraživati
stare vojne karte Varaždinskog generalata i Habsburške monarhije,
te zaviriti u svijet starih fotografija
Rovišća i njegovih stanovnika.
Dobri i jednostavni naumi na kraju uvijek budu nagrađeni, a mnogi
posjetitelji poželjeli su se uključiti u projekt, pa ćemo iduće „Noći
muzeja“
imati i izložbe starih predmeta,
alata i eksponata iz doba naših
pradjedova.
Tom mozaičkom formulom „Noći
muzeja“ može se s vrlo malo sredstava i puno dobre volje običnih građana skupiti i postići jako
puno. Malim mjestima bez muzeja,
galerija, knjižnica i drugih kulturnih ustanova nedostaje ovakvih
događaja, a na Općini je prepoznati, poticati i podržati projekte

Vile, princeze, bubamare, pčelice, sirene, kuharice, Minnie
Maus, Supergirl, Supermani,
Spidermani, Batmani, Ironmani,
Darth Vader, PJ Masks, kauboji,
indijanci, gusari, klaunovi i jednorozi posjetili su Općinu Rovišće. Riječ je o djeci iz dječjeg
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Mjesto
koje vidno
korača
naprijed,
koje svoje
različitosti
živi kao
istinsko
bogatstvo,
još jednom
je pokazalo
da ovdje
ništa lijepo
nije teško.
Mnoge bi
mu veće i
bogatije
sredine
mogle
pozavidjeti
na tome

vrtića Palčica kojih je ove godine puno više nego prethodnih
godina zbog povećanog kapaciteta dječjeg vrtića čije je svečano otvorenje bilo neposredno
prije fašnika. Sala centra kulture nam postaje sve manja sada
kada nam oni dolaze u posjetu.

na dobrobit svih. Posebno raduje
što su se u Noći muzeja zajedno
okupili ljudi svih generacija, djeca,
umirovljenici, studenti, ljudi zrele
dobi i različitih zanimanja,
svi s jednom mišlju i svatko s
iskrom ljubavi za svoj kraj.
Mnogi nas događaji iz bogate rovišćanske prošlosti uče da je ovo
mjesto uvijek stajalo na nekoj vrsti
branika domovine. Ovaj put je to
duhovni branik
i naše mjesto na trajnim vrijednostima i neumrlim vrlinama našeg
naroda:
radinost, čestitost, toplina i prijateljstvo. Duh doma i put vjere, kakvi god se tamni ili svijetli oblaci
valjali nad srcem Europe.
Mjesto koje vidno korača naprijed,
koje svoje različitosti i raznorodnosti živi kao istinsko bogatstvo,
još jednom je pokazalo da ovdje
ništa lijepo nije teško.
Mnoge bi mu veće i bogatije sredine mogle pozavidjeti na tome.

Po dobrom običaju, otpjevali su pjesmu „Mi smo male
maškare“, a neki su i zaplesali,
nakon čega su ih općinski službenici počastili bombonima,
keksima i sokovima kao što i
priliči kada maškare pozvone
na vrata.
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NK 'DINAMO' PREDAVAC

Treća županijska nogometna snaga
Predavački Dinamo perjanica
je rovišćanskog sporta. Klub s
popularne Brane tijekom svoje bogate povijesti svojevremeno je bio član nekadašnjih
nižih općinskih natjecanja,
ali se zato može i pohvaliti
nastupom u drugoj hrvatskoj
nogometnoj ligi. Trenutačno
je Dinamo jedan od uglednijih četvrtoligaša i klub kojeg
prate brojni navijači.
Osim što se ove godine može
pohvaliti sjajnim rezultatima
ostvarenim u prvenstvenim i
kup natjecanjima, Dinamo se
prije svega može pohvaliti obnovljenim igralištem na Brani.
Naime, Brana je proljetos dobila novi izgled. Dobila je novi
travnjak, dobila je kvalitetnu
drenažu, dobila je kvalitetno
navodnjavanje, obnovljene su
svlačionici i klupske prostorije, a dobila je i novu tribinu s
koje se sad još glasnije čuje
huk navijača koji u Predavcu
nikada neće prestati.
Osim ovih građevinsko – tehničkih elemenata i brojnog

klupskog vodstva, nogometaši
predavačkog Dinama u 2020.
godini mogu se pohvaliti i s natjecateljskim uspjesima. Prošlu
sezonu u četvrtoj ligi, koja zbog
koronavirusa nije imala svoj
proljetni nastavak, završili su na
visokom šestom mjestu koje im
je čak otvorilo vrata plasmanu
u treću ligu što je klupska uprava jednoglasno odbila. Pored
tog visokog mjesta na ljestvici,
Dinamo je na obnovljenoj Brani početkom kolovoza odigrao
svoju prvu službenu utakmicu
u 2020. godini. U četvrtfinalu

županijskog kupa u sjajnoj nogometnoj atmosferi i pred prepunim gledalištem koje se već
zaželjelo nogometa, rezultatom
1:0 pobijedio je grubišnopoljsku
Bilogoru '91, da bi koji tjedan
kasnije u polufinalu Dinamo bio
zaustavljen u Ždralovima gdje je
poražen od domaćeg trećeligaša Mladosti.
Međutim, Dinamo je svoju
pravu snagu prezentirao ove
jeseni u prvenstvenim utakmicama. Sjajnim igrama u četvrtoj
ligi u 13 odigranih kola ostvario je devet pobjeda što mu

je donijelo plasman na visoko
treće mjesto. Dinamo je posebno impresivan bio u prvom
dijelu prvenstva kad je u šest
utakmica upisao čak pet pobjeda i samo jedan poraz, a taj
veličanstveni skor ostvario je s
18 postignutih pogodaka. Svi ti
veliki uspjesi, pobjede i sjajni
sportski kompleks na Brani, razlog su što je predavački Dinamo zaradio laskavi naziv trećeg
najuspješnijeg
nogometnog
kluba u našoj županiji, odmah
iza trećeligaša NK Bjelovara i
Mladosti iz Ždralova.

HNK 'ROVIŠĆE' ROVIŠĆE

Ponovo u društvu najboljih županijskih prvoligaša
Nakon nekoliko godina lutanja po četvrtoj ligi i nakon
što su prošlu sezonu proveli
u izbjegavanju zadnjeg mjesta
na ljestvici i bježanja od zone
ispadanja iz društva županijskih prvoligaša, nogometaši
Rovišća ponovo su zagospodarili Prvom županijskom ligom. Gotovo sve do zadnjeg
kola ravnopravno su se borili
za jesensku titula koja im je
pobjegla za samo četiri boda.
Predsjednik Miroslav Tomić
iznimno je ponosan na svoju momčad, prije svega zato
jer je sastavljena od domaćih
nogometaša, ali i zato što klub

ponovo odiše zajedništvom i
što uživa u novim pobjedama.
- Momčad koja se u prošlom
prvenstvu 'patila' pojačali smo
s vratarom i jednim napadačem, ali smo i ljetos za trenera
postavili Sinišu Benčinu koji
je igračima vratio izgubljeno samopouzdanje. Više smo
nego zadovoljni ostvarenim
jesenskim rezultatima koji
nam garantiraju borbu za jedno od mjesta u samom vrhu
ljestvice, što nam je i jedan
od ciljeva u slijedećoj godini.
Nismo opterećeni povratkom
u četvrtu ligu, međutim, ukoliko nam to rezultati omoguće

NK 'HRVATSKI SOKOL' PODGORCI

Sokoli ponovo lete
Četvrta zvijezda rovišćanske sportske
scene pripada nogometnom klubu 'Hrvatski Sokol'. Taj inače ponosni i prije
svega uporni sportski kolektiv iz Podgoraca u 2020. godini zapao je u velike or26

dobro ćemo razmisliti i o toj
opciji, kazao je Miroslav Tomić,
predsjednik HNK Rovišća.
Nogometaši Rovišća prošlu
nepotpunu 'Covid-19' sezonu
završili su na neuglednom
12. mjestu, ali tako što su u
13 odigranih utakmica upisali samo dvije pobjede i četiri
neriješeno odigrane utakmice.
Ti loši rezultati bili su okidač
klupskoj upravi koja je tokom
ljeta promijenila klupsku paradigmu tako da je momčad
Rovišća od gubitnika ponovo
postala respektabilna momčad koja kroji vrh ljestvice.
Prvi dio natjecanja u Prvoj ŽNL

ganizacijske probleme. Zbog odlaska velikog broja njihovih nogometaša na rad u
inozemstvo, ali i zato što je njihov lider,
duhovni i fizički vođa Roko Pašajila zaustavljen određenim zdravstvenim problemima, Hrvatski Sokol bio je prisiljen
sletjeti i zamrznuti svoj natjecateljski
status u Drugoj županijskoj ligi. Srećom,
taj njihov prekid natjecanja nije trajan.
Legendarni Roko se oporavio i već neu-

završili su na trećem mjestu s
osam ostvarenih pobjeda i sa
sjajnom gol razlikom za koju
je najzaslužniji strijelac Franjo
Jaković koji je s 12 pogodaka
trenutno drugi na listi strijelaca, ali i vratar Venio Tomić
koji je ove jeseni samo 12 puta
vadio loptu iz svoje mreže. Za
očekivati je da će ovi sjajni jesenski rezultati u narednoj godini biti još i bolji jer klupska
uprava uz veliku pomoć opčine Rovišće radi na postavljanju rasvjete na glavnom igralištu njihovog Sportskog parka,
ali i na kompletnom uređenju
pomoćnog igrališta.

morno radi na stvaranju nove momčad
Hrvatskog Sokola koja će ponovo poletjeti u novom prvenstvu i to u vrlo mladom domaćem sastavu.
- Ostali smo s malim brojem igrača što nije
bilo dovoljno za natjecanje, tako da smo
bili prisiljeni staviti klub u stanje mirovanja koje će trajati samo do ljeta slijedeće
godine. Međutim, izvukli smo se iz krize i
već nakon nekoliko sastanaka vratili smo
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.
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ŠAHOVSKI KLUB "IVAN DVORŽAK"

NK TOSK TUK

Pretplaćeni na vrh ljestvice
Nogometaši TOSK-a iz Tuka već su duži niz godina
vladari Druge županijske lige i kao da su pretplaćeni za vodeće mjesto na ljestvici ili na sami vrh.
Tu lijepu naviku TOSK je nastavio i u 2020. godini.
Prošlu sezonu koja zbog pandemije koronavirusa
nije odigrana u cijelosti nogometaši iz Tuka završili
su na prvom mjestu. U odigranih 13 jesenskih kola
ostvarili su čak deset pobjeda i jednu su utakmicu
odigrali neriješeno. Osim što su osvojili 31 bod, nogometaši trenera Rudolfa Funtaka te su jeseni bili i
najefikasniji u Drugoj ŽNL. Postigli su 50 pogodaka,
a upravo ta efikasnost i sjajna gol razlika razlog su
što je TOSK na ljestvici bio ispred Skoka iz Skucana koji su osvojili isti broj bodova, ali im je drugo
mjesto pripalo zbog lošijeg međusobnog susreta.
- Pobijedili smo Skok kao gosti u Skucanima rezultatom 1:3 i već taj rezultat dovoljno govori da smo
tada imali bolju momčad i da smo sasvim zasluženo proglašeni prvacima – kazao je Rudolf Funtak,
trener NK TOSK-a.
Nogometaši TOSK-a u novu su sezonu startali s velikim ambicijama. Jesenski dio natjecanja završili
su na trećem mjestu s osam pobjeda, ali i sa znatno pomlađenom momčadi koja garantira kako će
njihovi navijači još dugo uživati u pobjedama.

Slavimo Leoninu
broncu iz Sarajeva
U sedamnaestu godinu postojanja kluba, Šahovski klub za rad
s mladima ŠK „Ivan Dvoržak“
ušao je s puno ambicija. Radovali smo se uređenju i otvorenju
prve „Pametne učionice“ u Hrvatskoj. Novih 7 DGT-ploča trebalo je postaviti i umrežiti za rad
u duhu 21. stoljeća. (Treba li reći
da Bjelovar, Koprivnica i Križevci
zajedno imaju jednu jedinu „pametnu ploču“.)
S izbijanjem pandemije Covida 19, sve je stavljeno na čekanje. Srećom, kao u doba prvih
stanovnika Bilogore, nismo se
oslonili samo na jedan izvor životne energije. Naši „Gospodari
mjeseca“ došli su u ciljnu ravninu, prema svom 200-om izdanju.
Međunarodni brzopotezni serijal
za ljubitelje šaha svih generacija
po tome je bez premca u cijelom
svijetu.
Na velikoj smotri najboljih školskih šahovskih ekipa u Trogiru
(veljača 2020.) nastupili smo s
obje ekipe i među rijetkima spojili
sveti Gral muškog i ženskog šaha.
Priželjkivali smo i trofeje s pojedinačnih državnih prvenstava
kadeta i juniora i posrećilo nam
se imati juniorskog viceprvaka
(Mihael Jakrlin, Vinkovci, kolovoz 2020.) i kadetsku viceprvakinju države (Laura Lukinović,
Trogir, kolovoz 2020).
Najveći uspjeh 2020. došao je
tamo gdje smo se najmanje nadali. Bronca s međunarodnog
finala Plazma SIM u Sarajevu
(listopad 2020.) veliki je uspjeh
Leoni Lukinović, male devetogodišnje junakinje. Tako su
nam na čudnovatoj zvjezdanoj

Leona Lukinović
i načelnik Slavko Prišćan
karti snova, smotri i ispunjenja,
Trogir, Split, Vinkovci i Sarajevo
obilježili godinu koja je ugasila
mnoge šahovske klubove i donijeli jedinstven sportski zapis za
povijest.
Tri male škole šaha (Rovišće,
Zrinski Topolovac, Gornji Križ)
nestrpljivo iščekuju svoje obećane Božićne turnire. Gospodari
mjeseca nakon Rovišća. Varaždina, Čakovca, Zrinskog Topolovca
i Crikvenice čekaju veliko finale
2020. i simbolično 199. izdanje.
Sve što je ovisilo o nama pozlatili smo radom na četiri šahovske fronte. Sve što nas čeka u
budućnosti prihvatit ćemo s mirom, zahvalnošću i poštovanjem.
O našem će šahovskom putovanju pričati i 2120. Kako su djeca s
obje strane Bilogore, učila, igrala, putovala i osvajala sportske
vrhunce svoje domovine.

(Vlado Karagić)

u klub dobru atmosferu koja na je krasila do sada.
Vratili smo samopouzdanje, odlučnosti i okupili smo
puno mladih nogometaša koji jedva čekaju novu nogometnu sezonu – kazao je popularni Roko.
Inače, 'Hrvatski Sokol' je prošlu polovičnu nogometnu sezonu odradio više nego zadovoljavajuće.
Izbjegao je zonu ispadanja i proljeće je dočekao
na 11. mjesto s pet pobjeda s time da su ga samo
tri boda dijelila od udobnosti koju pruža sredina
ljestvice.
GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.
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Od tvrđave grada
do općinskog središta

Koliko je
nekada
Rovišće
bilo važno
središte zbog
zemljopisnog
položaja vidi
se i po tome
što je ovdje
1279., 1341. i
1475. godine
održano
nekoliko
sabora
Slavonskog
plemstva
28

pćina Rovišće najmnogoljudnija je općina
Bjelovarsko-bilogorske županije, smještena
na njenu zapadnu rubu.
Selo Rovišće u kojemu je sjedište općine i
župe, te osnovna škola, nastalo je na križanju drevnih putova, od Panonije (Bjelovar,
12km) prema zapadu (Zagreb, 72km), te od
Podravine (Koprivnica, 30km) prema Savi
(Čazma, 30km) (nekoć zvana Kolomanova
velika cesta).
Općina Rovišće leži na zapadnim obroncima
Bilogore, ima površinu od 103,23 km2, a sastoji se
od 12 naselja (Domankuš, Gornje Rovišće, Kakinac,
Kovačevac, Kraljevac, Lipovčani, Podgorci, Predavac, Prekobrdo, Rovišće, Tuk i Žabjak), u kojima,
prema popisu stanovništva iz 2011. godine, živi
4.822 stanovnika. Najveća naselja su Rovišće i Predavac, koja se nalaze na prometnici Zagreb – Bjelovar.
Rovišće se prvi puta spominje u sačuvanom dokumentu iz 1232. godine. Tada je kralj Slavonije herceg
Koloman darovao posjed Konjsku dvojici Rovišćanaca, Dragi i Dragecu, ocu i sinu. Dakle, Rovišće je
već u 13. stoljeću tvrđa-grad, čiji su stanovnici bili u
kraljevoj vojnoj službi. U povelji iz 1255. godine piše
da je u Rovišće 4. travnja po zapovjedi kralja Bele
IV. došao ban Stjepan kako bi utvrdio prava i povlastice stanovnika. Dokumenti iz 1232. godine spominju Rovišće kao župu ili županiju koju čine slobodni
ljudi, posebnih obveza za vojnu službu jednog kraja
ili regijske župe, te kazuje da je posjed Konjska u
Rovišćanskoj župi.
Granica Rovišćanske župe protezala se na zapadu
do potoka Velika, na sjeveru do Bilogore i Gornje
Komarice, na jugu do rijeke Česme, a istočna granica ide rječicama Bjelovacka i Dobrovita, sve do
naselja Bjelovar, Kupinovac i Jabučeta.
Koliko je nekada Rovišće bilo važno središte zbog
zemljopisnog položaja vidi se i po tome što je ovdje
1279., 1341. i 1475. godine održano nekoliko sabora
Slavonskog plemstva.
Poslije ukinuća Rovišćanske upravne župe, Rovišće i dalje zadržava određenu važnost. Novouređena Križevačko-rovišćanska županija, po župansko sudskom zapisu osniva se1348. godine. U
drugoj polovici 14. stoljeća Križevcima kao županijskom sjedištu pridružila su se područja Čazme,
Grđevca i Gorbonoka. Poslije 1391. godine Rovišće
se više ne spominje kao županija, nego samo kao
kotar.
U dokumentima kasnog srednjeg vijeka kaže se da
su Rovišćani gradili tvrđu. Najezdom Turaka tvrđa
je narodu poslužila kao sigurno utočište, a na utvr-

đenom prostoru moglo se smjestiti oko 50 kuća za
stanovanje. U to vrijeme razvija se obrt i trgovina,
te se održavaju veliki godišnji sajmovi. Rovišće postaje raskrižje putova Zagreb – Virovitica, te Koprivnica – Čazma – Sisak – Topusko – Bihać - Split.
Od 1532. do 1538. godine Turci pale i pljačkaju ove
krajeve i odvode mnogo ljudi u tursko roblje. Godine 1597. ponovo se obnavlja tvrđa u Rovišću. U
vrijeme Vojne krajine granice su stalne. Poslije Karlovačkog mira 1699. godine Rovišće kao krajiška
tvrđa gubi važnost i postaje obično krajiško selo u
sastavu Križevačke pukovnije.
Rimokatolička župa Presvetog Trojstva u Rovišću
obnovljena je 1789. godine, tako da se Rovišće sa
selima Breza, Prgomelje, Rajić, Tuk i Žabjak odvojilo
od župe Cirkvena. Tada se obnavlja starodrevna roviška župa. Crkva Presvetog Trojstva u Rovišću prvi
puta se spominje u popisu župa goričkog arhiđakona Ivana 1334. godine.
Prema povijesnim izvorima, godine 1706. crkva
se nalazi u sredini sela. Godine 1743. navodi se
da je crkva zidana s drvenim zvonikom. Iz povijesnih izvora se ne može pouzdano utvrditi kad je
sagrađena današnja crkva. Sigurno je da je roviška crkva obnovljena izvana i iznutra 1828. i 1829.
godine. U vrijeme Prvog svjetskog rata, 1916. godine, crkva je ostala bez zvona. Današnja zvona
su nabavljena 1920. godine. Dugogodišnji župnik,
sada pokojni, Lovro Hadrović obnovio je, uz pomoć
župljana, 2000. godine crkvu izvana i iznutra. Župnici Krunoslav Detić i Mihiil Gojani, kao sadašnji
župnik, nastavili su s obnovom sakralnih objekata
na području župe, a ove 2017. godine započeta je izgradnja kapele u Podgorcima. Važno je naglasiti da
obnovu i izgradnju sakralnih objekata, te kulturne
aktivnosti župe cijelo vrijeme financijski podupire
općina, a za kapelu u Podgorcima darovala je i zemljište za izgradnju.
U Rovišću je postojala velika pravoslavna crkva
stara više od 200 godina, koja se 1979. godine srušila zbog dotrajalosti.
U Predavcu se stvara naselje koje od 1789. godine pripada župi Rovišće, u kojem je jednobrodna
klasicistička građevina, kapelica Sv. Vida. Vizitator
1842. godine opisuje kapelicu: ima drveni zvonik,
drvenu sakristiju, glavni oltar Sv. Ilije i dosta je zapuštena. Današnja kapela građena je od 1847. do
1850. godine. Godine 1882. kapelica dobiva novi oltar Sv. Vida. Kapelica je 1893. godine temeljito obnovljena, a 1896. godine dobiva novi crijep. Danas
je Kapela Sv. Vida spomenik kulture, posljednji je
put znatnije izvana obnovljena 1997. godine, a iznutra 2016. godine.
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OBAVIJESTI
Općinsko vijeće još je u srpnju 2019.
donijelo Odluku o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama, te divljim životinjama u
Općini Rovišće.
Komunalno redarstvo posebno upozorava kako su vlasnici kućnih ljubimaca dužni onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez
nadzora.
Pse se smije izvoditi na javne površine jedino ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom
posjednika.
Iz razloga sigurnosti prometa, mještana i drugih životinja, te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja, zabranjeno je puštanje kućnih
ljubimaca da samostalno šeću javnim
površinama bez prisutnosti i nadzora
posjednika.
Komunalno redarstvo ima ovlast i
dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj
Odluci. U tu svrhu može osim kazne
izreći i usmeno upozorenje.
Za postupanje protivno odredbama
ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen
iznosom od 500 do 2.000 kuna kada:
omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez
njegove prisutnosti i nadzora.

Obveze vlasnika prema
kućnim ljubimcima
Skenirajte kod i pogledajte cijelu odluku
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom;
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja;
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu;
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora;
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima;
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi;
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac;
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu;
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostor;
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno
kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti
od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će se
kazniti ako se ne drži propisanih pravila o vezanju psa...
Također i ako psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dopušteno
te ako pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika;
dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora;

OBAVIJEST

SUFINANCIRANJE
PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Poštovani roditelji,
Općinsko vijeće Općine Rovišće donijelo
je ODLUKU O NAČINU SUFINANCIRANJA
PREDŠKOLSKOG ODGOJA, a koja se odnosi
na djecu s područja Općine Rovišće koja
pohađaju dječje vrtiće izvan Općine Rovišće,
s ciljem izravnog isplaćivanja sufinanciranja
roditeljima na njihov žiro odnosno tekući račun.
Sufinanciranje će se od 1. siječnja 2021. godine
vršiti na sljedeći način:
Uz PREDODŽBU UPLATNICE ZA PRETHODNI
MJESEC iz koje je vidljivo da je podmiren trošak
pohađanja dječjeg vrtića, potrebno je dostaviti
sljedeće podatke: IME I PREZIME, ADRESU,
IME DJEČJEG VRTIĆA KOJE DIJETE POHAĐA,
BROJ RAČUNA (IBAN).
Napomena:
Podatke je moguće dostaviti putem maila na
opcina.rovisce@gmail.com ili popunjavanjem
obrasca na službenoj web stranici Općine Rovišće.

GLASNIK OPĆINE ROVIŠĆE 2020.

Skenirajte kod za obrazac prijave
nepropisno odbačenog otpada
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Trg hrvatskih branitelja 1, Rovišće

043/228-544

Trg hrvatskih graničara 25,
Predavac

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

Trg hrvatskih branitelja 2, Rovišće

NOVI DOM JAKOVIĆ j.d.o.o.
Predavac, Kralja Tomislava 23
novidomjakovic@gmail.com
099/340-6405

S.Radića 9, Rovišće
PVC I ALU STOLARIJA
GARAŽNA VRATA
Ulica 29. rujan 12, Predavac
info@aluind.hr; www.aluind.hr

098 509 147

Tel:043/878-104

Fax:043/228-553



CENTAR ROVIŠĆE
obrt za trgovinu

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













IZRADA SPOMENIKA I OKVIRA
tel: 043/ 88 01 77
mob: 099 / 212 05 41

vlasnica

LUCIJA GRGIĆ
099 584 5298
Trg hrvatskih Graničara 25, Predavac

Sretan Božić
i nova 2021. godina

ROVIŠĆE JE NAŠ
PONOS I DIKA
Autor: Ivan Čuljak

Od Zagreba sat vremena vožnje
U krilu je Bjelovara grada
Rovišće je naš ponos i dika
Kao gradić izgleda nam sada
Okruženo prekrasnim mjestima
Kovačevac, Tuk i Kraljevac
Podgorci i Rovišće Gornje
Te Predavac, Žabjak i Markovac
Zbog reljefa i svog položaja
U prošlosti spominje se davno
Kroz Rovišće križaju se puti
Uvijek bilo čuveno i slavno
Na Rovišće ostavljali traga
Sve nedaće i ratovi teški
Al su iz njih Rovišćani hrabri
Izlazili hrabro i viteški
I svi što se u njeg doseliše
Patriotski Rovišću odani
Sve seobe i sve migracije
Rovišće su prvo pogađale
Ali hrabre iz Rovišća majke
Domovini djecu su rađale

Mještanima Općine Rovišće želimo
sretan Božić i uspješnu novu 2021. godinu

Općinski načelnik sa suradnicima i Općinsko vijeće Općine Rovišće

