SVEČENO MIHOLJE - Dan Općine Mihovljan – otvaranje dječjeg vrtića (SRIJEDA, 29.9.2021.)
Mihovljan na blagdan sv. Mihaela Arkanđela slavi Dan Općine i Župe.
Dan Općine Mihovljan (utorak 29. rujna 2021. godine) započeo je svečanom svetom misom u Župnoj
crkvi Sv. Mihaela Arkanđela. Nakon svete mise kod dječjeg vrtića Miholjček održano je svečano otvaranje.

•

Općina Mihovljan svoj je Dan i Dan župe sv. Mihaela Arkanđela proslavila na najljepši mogući način –
svečanim otvorenjem novoizgrađenog Dječjeg vrtića Miholjček.

Izgradnja objekta je iznosila 10,5 milijuna kuna, vrtić može primiti 60 djece, trenutno ih je upisano 35, a prvi
polaznici su u vrtić ušli ovog ponedjeljka. Svečanosti otvorenja prisustvovali su brojni uzvanici među kojima i
načelnica sektora za razvoj i unapređenje socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike Anica Ježić, državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek, izaslanik
predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek, a vrtić je
otvorila izaslanica predsjednika Vlade RH, državna tajnica u ministarstvu rada i mirovinskog sustava
Margareta Mađerić.

- Jedan od glavnih ciljeva Vlade je izgradnja predškolskih i osnovnoškolskih objekata. Ponosni smo što će
ovdje dječji vrtić pružiti moderno i privlačno okruženje za učenje i igranje djece i provedbu raznih programa.
Djeca u Mihovljanu imat će najkvalitetniji smještaj za najljepše razdoblje svog života – rekla je Mađarić.

Sretan je bio i načelnik Općine Zlatko Bartolić. - Napravili smo iskorak za naše obitelji kako bi ostale tu u
našem predivnom Mihovljanu, da imamo nešto za bolje sutra, da se ne treba odlaziti van našeg mjesta i da
mladi ostanu graditi naš Mihovljan – rekao je načelnik Općine Zlatko Bartolić. Vrtić je sagrađen na parceli od
3226 kvadrata koju je općini ustupila Župa sv. Mihaela. Popunjene su dvoje grupe, jaslička i mješovita, o
kojima brinu 4 odgajatelja.

Izaslanik predsjednik Sabora, saborski zastupnik Žarko Tušek rekao je da je posebno sretan jer se radi o
mjestu njegove mladosti i njegovoj rodnoj župi. - Čestitam načelniku i timu, izvođačima radova, to je samo
jedna u nizu takvih investicija na području Krapinsko – zagorske županije na koju moramo biti ponosni. To je
nešto što je neophodno i pokazuje kako se pametno mogu koristiti fondovi EU na dobrobit našeg kraja.
Treba pohvaliti Vladu koja je to izgurala, bit će još takvih projekata i u Mihovljanu i drugim dijelovima Zagorja
– rekao je Tušek, uz čestitke za Dan općine i župe.

Zajedničkim su snagama vrtić blagoslovili rektor marijabistričkog Svetišta preč. Domagoj Matošević i
mihovljanski župnik, vlč. Stjepan Prugovečki.

Nakon otvaranja vrtića, svečanost je preseljena u Društveni dom gdje je održana svečana sjednica
Općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Vijeća Silvestar Vučković.

Načelnik Zlatko Bartolić ukratko se osvrnuo na prethodno razdoblje, izdvojivši, naravno gradnju Dječjeg
vrtića kao glavni projekt. No, kako je rekao, pandemija nije prevše utjecala na Mihovljan i svi su pplanirani
projekti ostvareni. – Realizirali smo asfaltiranje nerazvsrtanih cesta, ukupno 15 cesta u dužini 4745 m, što je
vrijedno više od 1,2 milijuna kuna. Rekonstruirali smo mrtvačnicu u Mihovljanu, izmijenili rasvjetna tijela LED
svjetiljkama, rekonstruirali niskonaponsku mrežu Trstenjaki – Vrbeki – Kovači i Štefuljaki i Cobovići te Galici
– Habuljki – Martinjaki. Izrađena je vodovodna mreža visoka zona Matijevići – Tuški – Brkovići, postavljena
mulitmedijska oprema u Društvenom domu i ostvareni brojni drugi vrijedni projekti – rekao je načelnik
Bartolić. U planu za iduće razdoblje je, između ostaog, izgradnja vatrogasnog doma Mihovljan. – Nadamo se
da ćemo iduće godine krenuti u izgradnu, jer smo se prijavili na natječaj mjere 7.4.1. Ishodili smo i
građevinsku dozvolu za građenje javne i društvene namjene, Socijalne ustanove – Centra za pružanje
usluga u zajednici – najavio je Bartolić.

Pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Martina
Gregurović Šanjug, čestitala je na svim ostvarenim projektima. - Gospodarstvo je to koje pokreće razvoj
jedne sredine, ali izuzetno je važna kvaliteta života žitelja naših zagorskih mjesta. Prenosim želje župana za
uspješnom realizacijom svih zacrtanih planiranih i projekata koji su već u provedbi – rekla je pročelnica.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek rekao je da su gradnjom vrtića ispisani novi koraci
u povijesti općine Mihovljan. - Vrtić će omogućiti da mlade obitelji mogu bolje organizirati život, da mogu
pružiti djeci bolje i kvalitetnije obrazovanje. Iz programa ruralnog razvoja kojim Ministarstvo poljoprivrede želi
potaknuti ravnomjerni razvoj lokalne zajednice upravo i ovakvim projektima želimo potaknuti bolje uvjete
života u ruralnim prostorima – rekao je Tušek.

Svečanost je bila prilika za dodjelu nagrada učenicima koji su tijekom cijelog svog osnovnoškolskog
obrazovanja u prošlogodišnjoj generaciji postigli odlična uspjeh. To su Dora Brković, Karla Draganić i Lea
Risek, a njihove su razrednice bile Ankica Fijačko i Mirjana Tošić.

