POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA DJEČJI VRTIĆ U MIHOVLJANU
U četvrtak, 25.6.2020. godine u 10,00 sati položen je kamen temeljac za izgradnju dječjeg vrtića u
Mihovljanu koji će niknuti pokraj osnovne škole. U temelje dječjeg vrtića položena je povelja koju je za
taj dan izradio obrtnik sa područja Općine Mihovljan „Risek strojna obrada metala“. Prvi se lopate latio
načelnik Zlatko Bartolić, a onda i zamjenik načelnika Silvestar Vučković, saborski zastupnik Žarko Tušek,
načelnica Lobora Ljubica Jembrih, a na kraju i pročelnica Ana Spevec. Kamen temeljac blagoslovio je
vlč. Stjepan Prugovečki. Polaganju kamena temeljca nazočili su predsjednik općinskog vijeća Željko
Čleković, općinski vijećnici, članovi mjesnih odbora, socijalnog vijeća, predstavnici Osnovne škole
„Ljudevit Gaj“ Mihovljan, doktor Muhamed Safy, projektant i stručni nadzor Stjepan Hršak,
predstavnici izvođača radova.
Načelnik Zlatko Bartolić najprije je sve skupa pozdravio na ovome povijesnom danu za našu Općinu i
svečanom polaganju kamena temeljca za izgradnju dječjeg vrtića u Mihovljanu.
Ovaj projekt ima svakako izniman značaj za razvoj našeg mjesta i za zadržavanje mladih obitelji u
Mihovljanu. Ljudi su ti koji su nam na prvom mjestu, naročito mladi, mlade obitelji i djece. Želja nam je
da oni svi ostanu na ovim prekrasnim zelenim bregima. Vođeni time krenuli smo u projekt Izgradnje
dječjeg vrtića u Mihovljanu.
U neposrednom okruženju kompleksa školske zgrade sa športskom dvoranom i otvorenim igralištima
započinje izgradnja dječjeg vrtića namijenjena djeci predškolske dobi koja će nadopuniti i funkcionalno
zaokružiti odgojno-obrazovne i sportske sadržaje.
Dječji vrtić gradi se na građevnoj čestici 1112/3 k.o. Mihovljan koju je župa Mihovljan ustupila općini
Mihovljan na 50 godina temeljem ugovora o pravu građenja.
Projekt dječjeg vrtića izradila je tvrtka Hršak & Hršak d.o.o. iz Zagreba
Površina građevinske čestice iznosi 2231,84 m2 od čega tlocrtna površina građevine dječjeg vrtića
iznosi 690 m2, dok je ostatak građevinske čestice 1542 m2 namijenjen za organizaciju vanjskih
prostora dječjeg vrtića te hortikulturno uređenje zelene površine.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 8.504.124,80 kuna
Dječji vrtić financirati će se iz EU fonda, Programa ruralnog razvoja u iznosu od 7.440.000,00 kuna, a
preostali dio iz proračuna općine Mihovljan
Izvođač radova je MEPRO d.o.o. iz Varaždina uz nadzor inženjera Stjepana Hršaka
Rok za izgradnju je 12 mjeseci.
Dječji vrtić sastoji se od 3 vrtićke skupine ukupnog kapaciteta za 60-tero djece predškolske dobi
Veseli me podatak da na području naše općine u posljednjih 6 godina rođeno je ukupno 77 djece.
Djeca s područja općine Mihovljan u predškolskoj dobi imati će adekvatne uvjete za razvoj vještina
sposobnosti i umijeća. Također će im biti osiguran pristup temeljnog obrazovnog procesa i socijalizacija
koja je neophodna za nastavak obrazovanja i integracije u društvu.
Projekt izravno doprinosi stvaranju i novih radnih mjesta, ustanova će zapošljavati 6 osoba
odgovarajuće stručne spreme za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.
Lokalna zajednica Općina Mihovljan pokretanjem pružanja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja
u novom izgrađenom vrtiću, podignuti će standard kvalitete života svojih sumještana te sprečavanje
iseljavanje u urbane sredine i pozitivno će utjecati na sveukupni razvoj lokalne zajednice i općine.
Zahvaljujem se svima koji su poduprli i uvidjeli važnost ovoga projekta, Zahvaljujući njima danas smo
tu.

