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Pošto je početak 2009. godine molim Vas da se 

osvrnite na proteklu 2008. godinu?

Na početku bih spomenuo da je završena kata-

starska izmjera, tako da to više nećemo od ove 

godine ponavljati, u 6. mjesecu je i službeno 

obilježen završetak tog projekta koji je trajao 

punih 5 kalendarskih godina. Da podsjetim, to 

je jedan vrlo važan projekt za Općinu obzirom 

da je napravljena kompletna katastarska izmje-

ra i da je napravljena nova zemljišna knjiga. 

Dakle, mogu slobodno reći da na području 

Općine Podravske Sesvete ne postoji niti jedan 

m2 površine za koji se ne zna čiji je, u čijem je 

vlasništvu ili tko njime upravlja.

Znamo i sami koliko papira treba ishoditi za bilo je dosta posla oko tih javnih natječaja, jer 
određene dozvole, tako da sada svi koji trebaju Općina Podravske Sesvete je glavni nositelj 
ishoditi određenu dokumentaciju imaju veliku ovog projekta i glavni financijer, međutim u 
mogućnost brzog rješavanja imovinsko- financiranje ovog projekta uključeno je više 
pravnih odnosa. To je projekt koji je završen i o subjekata, a prije svega su tu Hrvatske vode. 
njemu vjerojatno više nećemo pričati jer idemo Napomenuo bih da je suradnja sa Hrvatskim 
dalje sa sličnim projektima. Projekt je u tih pet vodama jako dobra. To je projekt koji prelazi 
godina koštao preko 5 milijuna kuna, od toga je okvire jedne Općine kao što su Podravske 
40% sredstava dala Država. To su zapravo Sesvete, a samo iz razloga jer je to zaštita prirode 
sredstva Fondova Europske unije i prije 5 i tu stručnjaci moraju reći zadnju riječ, što mi 
godina još nije bilo dovoljno zainteresiranih uvažavamo jer samim tim i sudjeluju u sufinan-
subjekata lokalne samouprave na području ciranju takvog projekta. Radi se o trogodišnjem 
Hrvatske koji bi se usudili ući u takve zahvate. Ja projektu, znači izgradnja kanalizacije trajat će 
moram reći da je to u slučaju Podravskih Sesveta do 2010. godine. U 2010. godini u 10. mjesecu je 
bio, kako se kaže „pionirski program“, a valja predviđen završetak radova. Projekt je težak 11 
reći i to da naši građani nisu morali izdvojiti iz milijuna kuna, od toga je 40% sredstava Hrvat-
svojih sredstava niti jednu kunu za bilo koju skih voda, najveći dio su sredstva proračuna 
namjenu u tom projektu i po tome smo Općine Podravske Sesvete i jedan manji dio 
jedinstveni u Hrvatskoj. sredstava namaknut ćemo još od određenih 
Dalje bih spomenuo Projekt kompletnog zbri- fondova. Moram napomenuti da je projekt 
njavanja otpadnih, oborinskih i svih voda koje predviđen u tri kalendarske godine, dinamika 
dotiču na području Općine. Zaštita okoliša je radova napreduje brže od plana, naime po svim 
neprikosnoven zadatak jedinica lokalne samo- pokazateljima ovakav projekt mogao bi biti 
uprave. Jedan od najznačajnijih projekata je završen za dvije kalendarske godine, međutim 
upravo zaštita okoliša, a tu je prava stvar zbri- zbog lakšeg financiranja je projekt predviđen u 
njavanje otpadnih voda. Taj projekt je započet tri kalendarske godine.
2008. godine, iako je još 2007. godine riješena i Moram reći da samom izgradnjom glavnog 
građevinska dozvola i raspisivani su natječaji, kolektora i uličnih cjevovoda nije riješena 



odvodnja. Rješenje odvodnje se očekuje onog rampa za invalide, a prolaskom kanalizacije 
trenutka kad će pročistač otpadnih voda biti u dovršit će se i konačan pristup, ure-diti staze, 
funkciji. Ove godine započinjemo sa projektira- prostor za cvijeće itd.
njem pročistača. Naime, u trećoj godini iz- Spomenuo bih još neke važnije aktivnosti koje 
gradnje kanalizacije pročistač bi trebao biti u su se odvijale u 2008. godini, a jedna od njih je i 
završnoj fazi izgradnje, tako da kad se glavni poljoprivredno poduzetništvo u koju svrhu su 
kolektor sagradi 2010. godine možemo pro- izdvojena određena sredstva. Kreditirali smo 
čistač staviti u probni rad. Ove godine napra- svim poljoprivrednicima proljetnu sjetvu, sklo-
vljen je prijedlog sporazuma sa Hrvatskim pili smo sporazum sa poslovnom bankom na 
vodama i županijom, on je pred potpisom, tako način da svi troškovi obrade kredita i kamate 
da će Općina Podravske Sesvete imati u tom padaju na teret Općine, a poljoprivrednici 
razdoblju još jedan projekt vrijedan 10-tak mili- koriste besplatna sredstva za proljetnu sjetvu. 
juna kuna. Međutim, nije tu uključena samo proljetna 
Ukupan projekt zbrinjavanja oborinskih i sjetva već i sav sadni materijal i ostali potrebni 
fekalnih voda imat će težinu od oko 22 milijuna materijal. Jedini uvjet je sposobnost vraćanja 
kuna. kredita, a sve ostale troškove snosi općina i 
U naselju Draganci završen je Društveni dom ujedno garantira za povrat sredstava. Potpisan 
koji je sada u punoj funkciji. Tamo je aktivna je već ugovor za 2009. godinu u tu svrhu. Od 
udruga mladih kojima smo riješili potkrovni prošle godine poljoprivrednici osiguravaju sve 
prostor, prostor za rad mjesnome odboru, a u 

donjem dijelu prostor za druženje svih mještana 

Draganaca, uređen je okoliš, dječja igrališta koja 

će biti opremljena pa će cjelina imati svoju svrhu. 

Adaptirana je Poslovna zgrada i ove godine je 

dovršen i unutarnji i vanjski izgled, mijenjala se 

stolarija, još će se samo namjestiti prostor 

knjižnice i čitaonice, komunalnog pogona i 

prostor Male sale za održavanje skupova preko 

zime za poljoprivrednike i udru-ge. U poslovnoj 

zgradi je smještena Pošta, Telefonska centrala, 

Ambulanta doma zdravlja. Napravljena je i 

svoje usjeve, a Općina vraća 50% police 

osiguranja, a ostalih 50% mogu namiriti od 

županije i Države.

Općina pomaže i poduzetništvu. Donesen je 

program poticanja zapošljavanja na području 

Općine Podravske Sesvete. Naime, taj program 

kaže slijedeće: da će svaki poduzetnik na 

području Općine Podravske Sesevete ukoliko 

zaposli novog djelatnika dobiti u protu-

Novouređena Općina izvanaNovouređena Općina izvana



Svoje usjeve, a Općina vraća 50% police osigu- rana je stara šljunčara, konstantno nastavljamo s 
ranja, a ostalih 50% mogu namiriti od županije i projektima oko Škole, u potpunosti sufinan-
Države. ciramo školsku kuhinju, predškolu, prijevoz 
Općina pomaže i poduzetništvu. Donesen je srednjoškolcima, od ove godine svi studenti s 
program poticanja zapošljavanja na području područja naše Općine imaju 1.000,00 kuna 
Općine Podravske Sesvete. Naime, taj program mjesečno bespovratnih sredstava, a sredstva se 
kaže slijedeće: da će svaki poduzetnik na vraćaju jedino u slučaju ako ne završe studij. 
području Općine Podravske Sesevete ukoliko Već devetu godinu za redom darujemo mje-
zaposli novog djelatnika dobiti u protu- štane starije od 60 godina te im je podijeljen 
vrijednosti 1.000 EUR jednokratne pomoći i da poklon bon u vrijednosti 100,00 kuna. Djeca su 
će godinu dana za svakog novog zaposlenika darivana za Nikolinje i mi ćemo s tim akcijama 
Općina plaćati sva davanja koja proizlaze iz nastaviti i narednih godina.
radnog odnosa. Nismo bili ni svjesni u što smo 

ušli, ali sada mogu reći da je 12 poduzetnika 

zaposlilo 23 novih djelatnika što je za malu 

sredinu jako mnogo. To će Općinu koštati nekih 

270 tisuća kuna što su značajna sredstva ali ona Proračun za 2009. godinu je težak 15 milijuna 
će ostati na području Općine, a najveća kuna. 
vrijednost svega je zapošljavanje mladih ljudi. Glavna obilježja Proračuna za 2009. godinu su 
S tim programom i nastavljamo, on nije jedno- nastavak izgradnje kanalizacije, ovih dana smo 
kratan, poslodavcima se sredstva vraćaju tro- dobili i suglasnost Vlade RH na zaduženje za 
mjesečno kad podnesu zahtjev za povrat sred- izgradnju kanalizacije, određena sredstva ćemo 
stava. izdvojiti za sekundarne vodovode u naselju 
Još ću spomenuti da je dovršen vodovod u Podravske Sesvete, na redu je i adaptacija Druš-
Dragancima, uređen je skelski prijelaz, naba- tvenog doma u naselju Mekiš koja će započeti na 
vljena je ograda za ograđivanje smetlišta, sani- proljeće. Nadalje, u planu je izgradnja sportsko 

rekreacionog centra koji će služiti društvima na 

području Općine Podravske Sesvete, da imaju 

adekvatan prostor za sportske potrebe.

Godinama smo pokušavali započeti izgradnju 

Dječjeg vrtića, bilo je problema s prostorom, no 

na proljeće ćemo ući u projektiranje, zadali smo 

si 2 godine za dovršetak Dječjeg vrtića. Ove 

godine planiramo riješiti imovinsko pravne 

odnose, napraviti projekt i započeti izgradnju i 

dovršiti u 2010. godini.

Dosta velika stavka će biti i otkup zemljišta za 

poduzetničku zonu koji smo započeli već 2008. 

godine, a najintenzivniji otkup nas očekuje u 

ovoj godini. 

Bez obzira na tešku situaciju, nadamo se da 

ćemo sve zacrtano uspjeti ostvariti na dobrobit i 

zadovoljstvo svih mještana Općine Podravske 

Sesvete.

Nešto o Proračunu i planovima za 2009. 

godinu?

“SESVEČKE NOVINE”

Glasilo Općine Podravske Sesvete

Općina Podravske Sesvete, 

Mažuranićeva 1, 48 363 Podravske Sesvete, 

tel: 048 819 007, 819 607, Fax: 048 819 606

Br. 12, god. V., veljača 2009. g.

http://.www: podravske-sesvete.hr

e-mail: podravske.sesvete@inet.hr

Nakladnik:

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

Za nakladnika: 

Ivan Derežić, načelnik općine

Grafička priprema i tisak:

GEORG, Novigrad Podravski

Naklada: 700 komada



Zbog povoljnih vremenskih uvjeta ove godine je bilo 

poprilično posla vezanog uz košnju javnih zelenih 

površina koje su se kosile u četiri navrata. Osim 

redovnih poslova vezanih uz košnju ove godine smo 

počistili od grana i određeni broj poljskih putova. 

Ovog proljeća kao komunalni pogon smo radili na 

sadnji sedamdesetak tuja na groblju kao i na 

nastavku sadnje određene hortikulture na škar-

pama, a jedan dio radova se svodio i na održavanje i 

zalijevanje hortikulture na našem groblju i parko-

vnim površinama. U lipnju smo na zgradu na 

prostoru Bikarnice postavili dvije lese i vrata te na taj 

način dobili garažu i spremište za razni materijal koji 

se koristi za potrebe komunalnog pogona. Od većih obzirom na veličinu krošnji ima u velikim 

izvanrednih aktivnosti ove godine smo orezali i tuje količinama i svake godine nam zadaje puno posla. 

u parku kod škole kako bi na taj način formirali Kao komunalni pogon ove godine smo inicirali 

ogradu te smo iskoristili odrezane vrhove za sadnju radove i hvala bogu uz razumijevanje općinskih 

sadnica u gredicu koju smo uredili u parku na trgu vlasti i realizirali detaljnu obnovu tri zapuštena 

sakralna objekta odnosno raspela koja su bila u vrlo 

lošem stanju. Obnovili smo raspela na kraju ulice B. 

Radića, u Dubovniku i u ulici P. Preradovića. 

V. Nazora. Jednu gredicu smo formirali i u nju 

posadili sadnice postojećih živica oko naših parkova. 

Od većih radova ove godine smo radili i na 

proširenju groblja jer postojeći prostor na žalost nije Slijedeće godine planiramo obnoviti još tri raspela, a 

više dovoljan. Kako bi mogli odraditi ovaj dio i kriterij za određivanje redoslijeda je njihova trošnost 

poravnati teren bilo nam je potrebno navoziti preko i ugroženost od daljnjeg propadanja. Želja nam je da 

600 m3 zemlje i pijeska. Prvi dio plana je ostvaren, a kroz naredne tri godine svi sakralni objekti na 

slijedeće godine nam je cilj dovesti još dio zemlje koja prostoru naše općine poprime ljepši izgled kako bi i 

nedostaje (oko 300m3) kako bi poravnali svu naše mjesto izgledalo ljepše te da ih se što duže 

planiranu površinu te uredili škarpe na koje treba sačuva za buduće generacije. Inače, na prostoru naše 

zasaditi hortikulturu. Na ovom dijelu groblja plan je općine imamo 14 raspela i 2 kapelice te 1 crkvu što je 

urediti četiri nova reda sa pristupnim stazama. Na za ovako malu općinu jedna velika brojka.

taj način bi naše groblje trebalo biti još uređenije i 

urednije na tom dijelu. S obzirom na zadovolja- Upravitelj kom. pogona:

vajuće vremenske uvijete već do sada smo uspjeli  Mladen Tudić

očistiti i izvoziti oko 90% napadalog lišća koje s  

Iz komunalnog pogona 

Iz Opcine



I u ovom broju naših ''Sesvečkih novina'' na žalost 

moramo pisati kao i u prijašnjim brojevima o 

nepridržavanju komunalnog reda na području naše 

općine. Opet su prisutni stari problemi, a to je odvoz 

smeća na zabranjena mjesta, preoravanje i 

onečišćenje poljskih putova, odvoz septičkih 

otpadnih voda na za to zabranjena mjesta, bacanje 

papira i smeća po javnim površinama i bankinama 

uz ceste. Teško je za shvatiti da još uvijek jedan dio 

naših sumještana ne želi uredno i čisto mjesto te 

uređene poljske putove i odupire se svim 

nastojanjima komunalnih službi da se konačno 

prekine sa takvom praksom neodgovornih 

pojedinaca. Ove godine smo također imali i više 

nego inače problema sa devastiranjem odnosno 

lomljenjem i trganjem javnih objekata (klupa u 

parkovima, kanti za smeće, električnih instalacija, 

prometnih znakova i slično) u kojem na žalost 

prednjače neki naši mlađi sumještani. Slijedeće slike 

procijenite sami, a mi se nadamo da će one potaknuti 

na razmišljanje one koji su ih prouzročili.

Komunalni redar

Komunalno redarstvo

Iz Opcine

Uređen poljski putUređen poljski put



ZAHTJEVI ZA POTPORU DOHOTKU I. I II. SKUPINE 1. Potvrda selekcijske službe o broju i kategoriji stoke,
2. Obrazac 1 – izdaje Ured državne uprave ovdje u PODNOSE SE JEDNOM GODIŠNJE OD 01. SIJEČNJA DO 

Đurđevcu,31. OŽUJKA TEKUĆE GODINE UREDU DRŽAVNE 
3. Državni biljeg od 70,00 kn.

UPRAVE U KOJEM JE GOSPODARSTVO UPISANO U 

UPISNIK.
UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTPORE DOHOTKU II. 

SKUPINE
NAPOMENA: MINIMALNA POTICANA POVRŠINA JE OD 

PROŠLE GODINE 1 HA − Upis u Upisnik seljačkog gospodarstva ili obiteljskog 
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU DOHOTKU poljoprivrednog gospodarstva,

− Pravodobno podnošenje zahtjeva za potporu dohotku,Pripremio inž. Mladen Tudić
− Najmanje tri proizvodne jedinice ukupnog obujma 

poslovanja nekomercijalnog poljoprivrednog gospodarstva,
− Korištenje maksimalno 5 ha poljoprivrednog zemljišta,

UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTPORE DOHOTKU I. − Nositelj i član na gospodarstvu za koje se zahtjev podnosi 
SKUPINE mora biti u trenutku podnošenja zahtjeva korisnik 
− Upis u Upisnik seljačkog gospodarstva ili obiteljskog mirovine kao poljoprivrednik, ili nezaposlen, ili imati 

poljoprivrednog gospodarstva, status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu 
− Pravodobno podnošenje zahtjeva za potporu dohotku, poljoprivrednika ili stariji od 65 godina bez dohotka i 
− Najmanje tri proizvodne jedinice ukupnog obujma mirovine.

poslovanja nekomercijalnog poljoprivrednog gospodarstva,
− Korištenje maksimalno 5 ha poljoprivrednog zemljišta,

PRILOZI ZA II. SKUPINU− Osoba za koju se zahtjev podnosi mora imati u trenutku 
podnošenja zahtjeva status osiguranika mirovinskog 

1. Potvrda selekcijske službe o broju i kategoriji stoke,osiguranja u svojstvu poljoprivrednika za nositelja ili člana 
2. Obrazac 1 – izdaje Ured državne uprave ovdje u nekomercijalnog gospodarstva, te najmanje 50 godina 

Đurđevcu,života za žene, odnosno 55 godina za muškarce.
3. Državni biljeg od 70,00 kn.

PRILOZI ZA I. SKUPINU

Zahtjevi za potporu dohotku I. i II. skupine

Iz Opcine



Ove godine najveće aktivnosti našeg općinskog sakupljanja dobrovoljnih priloga u kojoj su već 

Društva crvenog križa bile su usmjerene na tradicionalno sudjelovali učenici našeg osmog 

organizaciju akcija dobrovoljnog darivanja krvi i razreda. Naši učenici su dobro odradili svoj dio 

provođenje akcije ''Solidarnost na djelu '08''. posla te su obišli ukupno 312 kuća i sakupili 3.718 ,00 

Prijašnjih godina na području naše Općine kuna koje su predane u blagajnu gradskog Društva 

organizirale su se po tri akcije dobrovoljnog crvenog križa u Đurđevcu. 

darivanje krvi, a ove godine zbog promjene u planu i Svim učesnicima svih ovih akcija jedino možemo 

rasporedu bile su organizirane dvije. Na prvu akciju reći jedno veliko HVALA na njihovom dobročinstvu 

koja je provedena 16.04. odazvalo se 24 dobrovoljna i nadu da će njihov primjer u budućnosti slijediti i 

davatelja od kojih je krv dalo 22, dok se na drugu svi ostali koji su u bilo kakvoj mogućnosti da mogu 

20.08. odazvalo 37 davatelja od kojih je krv dalo 35. pomoći drugima u nevolji.

Tako dolazimo do jedne zavidne brojke od 57 Ove godine su održani i redovni izbori tako da je za 

sakupljenih doza krvi u dvije akcije. Slijedeće godine predsjednika našeg općinskog društva CK izabran 

na području naše Općine biti će organizirane 4 akcije gosp. Dražen Lacković, a za zastupnika u Skupštinu 

i to: 29.01., 30.04., 30.07. i 29.10.. Sve akcije biti će HCK GDCK Đurđevac Mladen Tudić. 

održane u vremenu od 13.00. do 15.00. sati u našoj 

zdravstvenoj ambulanti. Mladen Tudić

21. i 22. studenog u našoj Općini je provedena i akcija 

ODCK Podravske Sesvete

I u toku ljeta naša udruga je nastavila sa svojim odazovemo na 13. športsko natjecanje dragovoljaca i 
aktivnostima tako da smo 12. srpnja organizirali veterana domovinskog rata Baška voda 2008. koje su 
sportsko druženje na ŠRC Karaula. Sudjelovali su se održavale od 26.-28. rujna te da organiziramo 5 
osim naše udruge i udruge branitelja iz naših članova sa voditeljem u jednu kuglačku ekipu. 
Ferdinandovca i članovi UBL PTSP Koprivničko Odazvali smo se pozivu te odradili i taj zadatak. Pri 
križevačke i Virovitičko podravske županije. kraju ove godine možemo reći da smo zadovoljni sa 
Takmičenje se odvijalo u pet disciplina i to u beli, realizacijom naših ovogodišnjih planova jer smo 
pikadu, visećoj kuglani, ribičkom takmičenju i uradili sve što je bilo u našoj mogućnosti. 
odbojci na pijesku kojom je takmičenje i završilo. Cilj Tajnik: Mladen Tudić
ovog sportskog druženja je bio okupiti branitelje i  
omogućiti im da aktivno provedu jedan dan 

mimo svojih svakodnevnih problema. Kao 

domaćini mislimo da smo u namjeri i uspjeli.

Naša udruga je i ove, kao i prijašnjih godina 

organizirala odlazak djece članova udruge na 

Sljeme. Petodnevni organizirani boravak 

omogućila je UDVDR RH pod nazivom 

''Ljetovanje djece hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata u Gradu Zagrebu''. Od 

ukupno 43-je djece koja su išla iz naše 

županije 10-ero djece je bilo iz naše udruge 

koja je jedna od najaktivnijih u našoj županiji 

te nam je stoga i omogućen iznadprosječan 

broj sudionika programa. Ove godine smo od 

naše podružnice zaprimili i poziv da se 

UDVDR RH Općine Podravske Sesvete



Raspelo u Dubovniku

Raspelo u Ceresniku 
(ul. P. Preradovića)

Raspelo u Koce (ul. B. Radića)

Prvo raspelo u Dubovniku je podignuto dolaskom 

''Konačara'' i napravljeno je od drva. 1928 godine 

umjesto drvenog izgrađeno je betonsko u današnjoj 

formi. Dvadeset godina kasnije kupljen je  u 

Varaždinu kip Isusa (1948) i postavljen na raspelo. 

Iste godine raspelo se uređuje te ga posvećuje vlč. 

Karlo Blažeković . Slijedeća obnova je bila 1998. 

godine kada je raspelo obojeno. Ove godine je 

sredstvima Općine izvršena kompletna obnova te je 

postavljena i ograda oko samog raspela.

Ivan Drvenkar

Podigli su ga 1907. godine stanovnici ''Ceresnika''. 

Do 1970. godine ga održava obitelj Marije Šokec , a 

posljednjih 30-ak godina obitelj Ane Golubić. 

Raspelo je ove godine detaljno uredila i obnovila 

naša općina.

Ana Golubić

Nakon što je raspelo bilo u vrlo lošem stanju trebalo 

ga je obnoviti kako bi se spriječilo daljnje propadanje. 

Općina Podravske Sesvete ove 2008. godine 

vlastitim sredstvima obnavlja i ovo raspelo.

Raspela

Sveti Nikola

Sveti Nikola je i ove godine posjetio predstavu naših 

učenika nakon koje je svoj prisutnoj djeci podijelio 

bogate poklone. No to nije bilo sve. Sveti Nikola je i 

tokom noći još jednom darivao svu djecu koja su 

svoje čiste čizmice i cipelice ostavila u prozorima 

nadajući se da će u njima kad se probude ugledati još 

darova. 

Mladen Tudić                   



Uspjeh koji će se pamtiti! učlaniti u naš klub.

Prekrasno je bilo čitati u novinama čestitku na 
NK „Mladost“ kao mladi klub, klub koji postoji tek osvojenom prvom mjestu, a posebice smo bili sretni 
nekoliko godina uspio je preskočiti jedan rang kad nam se uručio pehar.
takmičenja, iz 4. Županijske lige plasirati se u 3. U novu sezonu ušli smo sa željom da osvojimo 
Županijsku ligu. Od osnutka kluba i puno sredinu tablice, a mi smo osvojili visoko 5. mjesto. Da 
nerazumijevanja, klub je uspio stati na čvrste noge i je bilo malo sreće mogli smo biti u samom vrhu. 
jednom disciplinom i inatom pokazati ne samo sebi Smatram da ovaj uspjeh nije samo uspjeh igrača i 
već i onima koji ne vjeruju u klub da je klub uprave, već cijelog našeg lijepog sela. Jer gdje idemo 
organizacijski i kadrovski spreman za više domete. igrati mi predstavljamo Podravske Sesvete i s time 
NK „Mladost“ u sezoni 2007./2008. osvojio je prvo smo ponosni, a i nismo osramotili, već smo na 
mjesto. Na skupštini početkom godine došlo je do najljepši mogući način promovirali naše mjesto 
nekih promjena u samom radu i vođenju kluba. Za osvajanjem naslova prvaka 4. ŽNL.
predsjednika skupštine izabran je Branko Rođak, za Suradnja sa općinskom upravom je dobra, posebno 
potpredsjednika Mladen Tudić, dok je predsjednik bih se zahvalio općinskom načelniku gosp. Ivanu 
ostao Mario Rasinec kao i ostali članovi Upravnog Derežiću s kojim imamo više nego dobru suradnju.
odbora. Ovim putem bih se zahvalio svima koji su pomogli 
Za novog trenera izabran je Branko Rođak. NK „Mladost“ i pozivam ih na daljnju pomoć i 
Iako je zaostatak za prvakom jesenskog dijela sezone suradnju.
bio 7 bodova, donio se plan na skupštini da se pokuša 

uči u viši rang takmičenja. Pristupilo se jednom Igrači koji su ostvarili ovaj povijesni uspjeh:
dobrom radu, dobrom odazivu igrača na treninge i Tomislav Karšić, Darko Cugovčan, Mario Derežić, 
utakmice i iza toga su dolazili rezultati. Nije se gubila Krunoslav Bratanović, Dražen Cugovčan, Tomislav 
nada i vjera u osvajanje prvog mjesta iako je bilo Karlovčan, Mladen Šerbeđija, Mario Rasinec, 
itekako teško. Miroslav Rendelj, Mladen Tudić, Dubravko Palaić, 
Ušlo se u jedan pobjednički niz i ostvarilo 9 pobjeda u Saša Posavec, Kristijan Mikša, Martin Sitek, Branko 
nizu. Naši igrači su ovaj uspjeh ostvarili bez i jedne Rođak, Željko Rođak, Mario Rođak, Nikica Rasinec, 
kune naknade ili plaćanja igrača za razliku od nekih Marko Cugovčan, Vlado Derežić, Jurica Tomljenović
drugih. Za ovaj uspjeh zaslužni su igrači, trener i 

cijela uprava kao i naši navijači. Predsjednik:
Ovim putem se zahvaljujemo našim navijačima kojih Mario Rasinec
je sve više i pozivamo vas koji čitate ovo da se možete 

NK „Mladost“



Pioniri su sa radom počeli 27. veljače i uz ljetnu dijelu sezone kada brzo pada mrak. No uz dobru 
stanku završili 25. listopada. U tom vremenu je volju i upornost te dobar rad, nadamo se da ćemo 
odrađeno 50 treninga i odigrano 20 utakmica pobijediti sve poteškoće te se nadamo i daljnjim 
(ukupno 70 aktivnosti). Proljetni dio prvenstva smo dobrim rezultatima na sportskim terenima.
završili na drugom mjestu, dok smo u jesenskom U kategoriji pionira pohvala za najveću aktivnost 
dijelu osvojili 3. mjesto sa zaostatkom od dva boda pripada igraču Hrvoju Čoklo koji ima 97 % -ni 
za vodećim. S obzirom da se nakon proljetnog dijela odaziv na treninge i utakmice.
dogodila određena smjena generacija ovim Trener:
jesenskim rezultatom smo i te kako zadovoljni i to je  Mladen Tudić
jedna potvrda da se određenim radom mogu 

postizati i dobri rezultati. Kroz ekipu pionira 

tokom ove godine su prošla 23 pionira, a u rad su 

bila uključena i sedmorica limača koja su 

povremeno dobivala priliku igrati u pionirskom 

rangu takmičenja. Doduše, iako su rezultati dobri 

kroz cjelogodišnji rad je primijećena i određena 

doza neozbiljnosti i neodgovornosti kod nekih 

mladih igrača, no taj dio ćemo nastojati u budućem 

vremenu popraviti. Na određene probleme smo 

naišli i počecima školskih godina jer je teško 

uskladiti sve satnice treninga sa školskim i 

crkvenim aktivnostima, naročito u jesenskom 

NK ''Drava'' - pioniri 

Ekipa limača je ovu godinu započela sa smo u potpunosti zadovoljni, a nadamo se da ćemo 
aktivnostima 03. ožujka. U proljetnom dijelu sa takvim ako ne i većim obimom rada nastaviti i u 
aktivnosti su se odvijale sve do 10. lipnja i u tom slijedećoj 2009. godini.
vremenu je odigrano 7 prijateljskih utakmica i Posebno želimo pohvaliti u kategoriji limača igrača 
održana su 24 treninga. Cijeli proljetni dio se svodio Josipa Šokec koji ima odrađen najveći broj aktivnosti 
na pripreme za jesenski dio kada se ekipa limača (96,5 %).
uključila u natjecateljsku ligu KC-KŽ županije. Trener:
Jesenski dio smo započeli sa pripremama 02.  Mladen Tudić
kolovoza te do završetka sezone 25. 

listopada smo odigrali 7 utakmica i 

odradili 20 treninga. Nakon pet 

prvenstvenih utakmica i pet pobjeda 

osvojili smo uvjerljivo prvo mjesto u 

našoj skupini. Cijele godine u trening i 

utakmice bilo je uključeno preko 30 

igrača najmlađeg uzrasta s tim da ih je 

13 bilo aktivno tokom cijele godine dok 

su se ostali uključivali povremeno. Kad 

zbrojimo cijelu godinu ispada da smo 

odigrali 14 utakmica i odradili 44 

treninga (ukupno 58 aktivnosti) s čime 

NK ''Drava'' – limači



Ove godine aktivnosti ŽNK započele su početkom 

mjeseca siječnja, točnije 05. siječnja, kada smo 

nastupili na novogodišnjem turniru u Đurđevcu. Na 

ovom turniru smo osvojili prvo mjesto. Daljnje 

aktivnosti su se svodile na treninge u dvorani i 

vanjskim terenima te odigravanje utakmica. 21. 

lipnja smo sudjelovali na turniru u Lukaču gdje 

osvajamo 2. mjesto iza ekipe domaćina. U srpnju 

smo se prijavili na sportske igre mladih i županijsko 

takmičenje koje je održano u Virju. Na ovom 

takmičenju osvajamo 1. mjesto i na taj način smo se 

plasirali na regionalno takmičenje na kojem su 

sudjelovali pobjednici Bjelovarsko–bilogorske, 

Virovitičko–podravske, Požeško–slavonske i mi kao naše ). Na ovom turniru naše ekipe osvajaju 1. i 3. 

pobjednici iz Koprivničko–križevačke županije. mjesto što je još jedan uspjeh ovih naših mladih 

Ovaj dio turnira je održan 15. srpnja također u Virju i ekipa. Nakon ovog turnira i dalje nastavljamo sa 

na tom takmičenju osvajamo 1. mjesto te tim radom i odigravanjem utakmica. Početkom 

rezultatom se kvalificiramo na Državne sportske studenog primamo poziv od ŽNK RIJEKA JACK 

igre mladih koje će se održati od 04. do 08. kolovoza POT iz Rijeke za sudjelovanje na 4. međunarodnom 

u Splitu. Na tom turniru u konkurenciji ekipa iz humanitarnom ženskom malonogometnom turniru 

Zagreba, Splita, Rijeke, Karlovca, Dubrovnika, Nove koji se održava na blagdan sv. Nikole 06. prosinca. U 

Gradiške i Goričana osvajamo ukupno 6. mjesto te vrlo jakoj konkurenciji prvoligaških ekipa dobrim 

svojim zalaganjem i igrama u puno jačoj igrama osvajamo na turniru 4. mjesto čime smo 

konkurenciji opravdavamo svoj dolazak na ovaj iznenadili sve prisutne. Odmah nakon turnira 

turnir. primamo pohvale i pozivnicu domaćina kao i 

Povratkom iz Splita već 10. 08. odlazimo na turnir u drugih ekipa za odigravanje utakmica i sudjelovanje 

Gornju Rijeku gdje prijavljujemo dvije naše ekipe i u na turnirima. Bili smo jedno iznenađenje na 

konkurenciji 8 ekipa osvajamo 2. i 3. mjesto. Tjedan sportskim igrama mladih u Splitu i na ovom turniru 

dana kasnije (17.08.) odlazimo na turnir u Miholec u Kraljevici te na taj način smo postali jedna 

na kojem također sudjelujemo sa dvije ekipe i respektabilna ekipa koja je dostojno predstavljala 

osvajamo 2. i 3. mjesto. svoju općinu i mjesto iz kojeg dolazi.

Povodom Dana općine 14.09. organiziramo turnir na Osim ovih aktivnosti organizirali smo i ženski ulični 

kojem sudjeluju ekipe iz četiri županije (Bjelovarsko- turnir na kojem je sudjelovalo 5 uličnih ekipa. Kroz 

bilogorske, Virovitičko–podravske, Varaždinske i cijelu godinu stariji uzrast je odradio 109 aktivnost 

dok je mlađi uzrast imao 68 aktivnosti. Ukupno smo 

ove godine odigrali 53 utakmice. Kroz aktivnosti 

kluba tokom godine kao igračice su prošle 33 

djevojke i djevojčice od kojih smo u stalnom i 

ozbiljnom radu imali 16 igračica starijeg uzrasta i 10 

mlađeg uzrasta.

Iako su gotovo sve igračice imale zadovoljavajući 

odaziv posebno moramo pohvaliti Ivonu Tudić kod 

mlađeg uzrasta koja je imala 97 % odaziva i Ivanu 

Škriljak kod starijeg uzrasta sa 97 % odaziva.

Trener:

Mladen Tudić

ŽNK Podravske Sesvete



I ove godine se 06. srpnja održao tradicionalni ulični 

turnir muških uličnih ekipa na kojem je sudjelovalo 9 

malonogometnih ekipa. Nakon velikih borbi ekipa 

na sportskim terenima i oko njih, 

ove godine prvo mjesto zasluženo 

osvaja ekipa Zabereka, druga je 

ekipa iz Ceresnika dok je treće 

mjesto pripalo ekipi Draganci. Za 

najboljeg igrača ove godine je 

proglašen Darko Dergez, najbolji 

strijelac je bio Karlo Đipalo a za 

najboljeg golmana proglašen je 

najstariji igrač turnira Ivan Aubelj. 

 Mladen Tudić

20. srpnja održan je u organizaciji ženskog 

nogometnog kluba Podravske Sesvete i ženski ulični 

turnir. Na ovom turniru je sudjelovalo 5 ekipa. 

Nakon zanimljivih i neizvjesnih utakmica prvo 

mjesto je osvojila ekipa Stare 

cirkve, drugo ekipa Centar-Kladje, 

treće Zaberek, četvrto Ceresnik 

dok je na petom mjestu plasirana 

ekipa Gajeve.

Mladen Tudić

Muški malonogometni ulični turnir

Ženski malonogometni ulični turnir



Prošla je još jedna godina, ali na žalost nije kraj i dalje nas je put odveo do Daruvarskih toplica.
našim poslovima i mukama. Pitamo se vjerojatno svi Na našim putovanjima uvijek su nam bili prisutni 
pomalo, kuda to vodi, sve više radimo, a manje naši suradnici iz savjetodavne, selekcijske i 
zaradimo. Ipak u nama postoji nada da će nam ova veterinarske službe, porezne uprave, kao i članovi 
godina donijeti nešto novo, bolje i ljepše. vijeća i poglavarstva. Suradnja s općinskom 
Udruga koja ima lijepi broj članova tokom 2008. upravom izuzetno je dobra, a nadamo se da neće 
godine bila je i te kako aktivna, a sve prema izostati ni iduće godine.
mogućnostima i planovima. IZ ovih aktivnosti vidi se da nam je cilj bio vidjeti što 

− Silos kombajn vršio je usluge dobro i na se događa u razvoju poljoprivredne mehanizacije, 
vrijeme koje nove sorte sjemena dolaze, kako se organizira 

− Održavali smo i servisirali silos-kombajn proizvodnja u susjednoj županiji i sa kakvim 
tokom godine problemima se susreću drugi proizvođači.

− Organizirali smo predavanje – zaštita od Na svim ovim aktivnostima odaziv je bio izuzetno 
kukuruzne zlatice dobar, i ovim putem zahvaljujem se svima Vama koji 

− Posjetili smo poljoprivredni sajam u Veroni i ste sudjelovali. Kao Udruga koja ne egzistira 
razgledali grad Veronu nekoliko godina, već evo 10 godina, pripremamo se 

− Već tradicionalno organiziramo odlazak na za proslavu 10-godišnjice osnutka Udruge. Kako o 
poljoprivredni sajam u Gudovac i to u proslavi 10 godina rada Udruge tako i o svim našim 
proljeće i jesen planovima i aktivnostima dogovorit ćemo se na 

− Posjetili smo dane polja u Osijeku, obišli grad godišnjoj skupštini.
heroj Vukovar i na povratku zadržali se u Predsjednik udruge:
Bizovačkim toplicama Branko Rođak

− Organizirali smo posjet farmi u Lasovcu i 

S.R.M.-udruga

Karate klub Pitomača utemeljen je 1995. godine i od tome nam pomaže i Općina Podravske Sesvete koja 

tada kontinuirano radi s mladima. Klub se održao je na sebe preuzela teret organizacije besplatnog 

zahvaljujući rezultatima koje su njegovi članovi prijevoza za naše članove na treninge tri puta tjedno, 

postizali na državnim i međunarodnim natjeca- a mi im se ovim putem zahvaljujemo na pruženoj 

njima. Od rezultata se ističu oni Tonija Jakupca koji je podršci.

za vrijeme kadetskog staža bio 4 godine u repre-

zentaciji Hrvatske u borbama, a iz tog razdoblja ima 

dva srebra sa državnih prvenstava i jedno srebro sa 

međunarodnog prvenstva u Češkoj, te Igora 

Petrovića koji je bio juniorski prvak grada Zagreba i 

višestruki regionalni prvak u svim kategorijama, te 

studentski prvak Hrvatske, sve u kategoriji kata. 

Klub ima dva trenera koji vode brigu o mladim 

karatašima. 

Radom u klubu sada smo stvorili nekoliko mladih 

karatista koji imaju veliku perspektivu postati dobri 

natjecatelji. U klub su se uključili novi članovi s 

područja Podravskih Sesveta, a među kojima se 

nadamo pronaći i neke talentirane natjecatelje. U 

Karate klub Pitomača

Razno
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IGRA

Jednom treba priznati i reći,

jer to samo igra od života bi,

da tu nema nekog pravog krivca

kada srce ludo zavoli.

Onda opet listajući prošlost

i prepoznavši miris onih dana,

zapitaćemo se da li je opet igra

da sve jače boli stara rana.

I kada odjeknu mnoga zvona,

a pred vratima novo lice stane,

pitaćemo za igru života.

I da li je igra opet kriva

kada srce voljeti prestane.

Bosiljka Pavlović

U ŠUMI DUBOVNIKU

Nema više u Dubovniku, te ulice stare.

Preko šume zarasle su mog života staze.

Staza nema zarasle su travom prekrivene,

u mom srcu ostale su samo uspomene.

Još tu stoji šuma stara, Dubovnik se zove

čuva naše uspomene na divne dane

s pjesmama provedene.

I ako prijekih staza nema sada,

volimo te šumo naša kao i nekada.

Ivan Drvenkar- Šumski


