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Gabrić: Ovo je rezultat našeg životnog
odricanja, ljubavi i discipline
Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Križevaca Marko Katanović i gradonačelnik Mario Rajn u
petak su održali svečani prijem za
dobitnike javnih priznanja Grada
Križevaca.
Priznanja se inače dodjeljuju u
sklopu svečane sjednice Gradskog vijeća u povodu Dana grada,
no ona je ove godine bila otkazana zbog epidemije.
Dobitnik nagrade za životno djelo je predsjednik Udruge osoba
s invaliditetom Petar Gatarić za
izniman doprinos i dugogodišnji
rad u području razvoja socijalnih
usluga i unapređenja društvenog
položaja osoba s invaliditetom,
kao i iznimne aktivnosti na poboljšanju kvalitete njihova življenja.
Plakete Grada Križevaca dodijeljene su Ivanu Mužiću za predan
rad na promicanju i unapređenju
dobrovoljnog vatrogastva križevačkog kraja, Borislavu Palčiću
za volonterski rad i brigu o Križe-

vačkom dječjem odmaralištu na
Pagu te Darku Konficu za doprinos u obrambenim pripremama
na području Križevaca, ratnom
djelovanju na prvoj crti bojišnice
te iskazanom domoljublju i nesebičnošću u teškim trenutcima
Domovinskog rata.
Priznanja Grada uručena su Lovačkom društvu Vepar iz Carevdara uz 70. obljetnicu uspješnog
djelovanja na očuvanju prirode,
biološke raznolikosti i razvoju
sredine u kojoj djeluju, Lovačkom društvu Golub iz Velikog
Potočeca uz 70 godina kontinuiranog rada na očuvanju prirode,
biološke raznolikosti i razvoju
sredine u kojoj djeluju, Stolnoteniskom klubu Križevci za doprinos u promociji i razvoju stolnog
tenisa u Križevcima te Igoru Kudeljnjaku za izniman doprinos
promociji Križevaca u Hrvatskoj
i svijetu te predan rad u području
glazbe i glazbene pedagogije.
Zahvalnice gradonačelnika uru-
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Petar Gatarić iz Udruge osoba s invaliditetom dobio je nagradu za životno djelo, Plakete
su uručene Ivanu Mužiću, Borislavu Palčiću i Darku Konficu, a priznanja lovačkim
društvima Vepar i Golub, Stolnoteniskom klubu Križevci te Igoru Kudeljnjaku

Dobitnici priznanja s Rajnom i Katanovićem
čene su Katedralnom pjevačkom
zboru Križevci u povodu desete
obljetnice djelovanja i Osnovnoj
školi Ljudevita Modeca Križevci
za pripremu i izvedbu glazbeno-plesne bajke Orašar prema
djelu Petra Iljiča Čajkovskog.
– Sve ono dobro što grad ima, što
prezentira, što nastojimo našim
gostima kojima dolaze i kako se

nastojimo prezentirati pred drugim gradovima upravo su postignuća koja vi danas prezentirate
i za koja primate zaslužena priznanja – istaknuo je gradonačelnik te dodao kako bez obzira
na lošu epidemiološku situaciju
neće dopustiti da godina prođe,
a da dobitnici ostanu bez svojih
priznanja.

– Šest mjeseci nakon što smo
trebali proslaviti Dan grada i
768. rođendan naših Križevaca
i dodijeliti vam nagrade i priznanja koja ste svakako zaslužili, vjerujte da se osjećaji dosta
miješaju. Žalosti činjenica što
nismo mogli u travnju na dostojanstveniji i svečaniji način
podijeliti vam nagrade i priznanja koja apsolutno svatko
od vas svojim radom, trudom i
angažmanom zaslužuje – kazao
je Katanović.
Zahvalu na dodijeljenim priznanjima u ime svih nagrađenih
uputio je dobitnik nagrade za životno djelo Petar Gatarić.
– Naš trud ste prepoznali, o njemu progovorili i priznali. Prepoznali smo da je grad uočio plodove koji su rezultat našeg životnog
odricanja, ljubavi i discipline. Bez
toga ne bi mogli ostvariti ovakve
rezultate. Hvala vam još jednom
– istaknuo je Gatarić.
(mk)
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ZDRAVI DORUČAK U VRTIĆU I ŠKOLAMA

Osigurana prehrana za đurđevačku djecu u
riziku od siromaštva
Na projektu pod nazivom Osiguravanje
školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva kojeg je raspisalo Ministarstvo
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku, ponovno sudjeluje đurđevačka
Osnovna škola u suradnji s Gradom.
Projektom je obuhvaćen 291 učenik čiji
su roditelji primatelji minimalne naknade, samohrani roditelji i obitelji s troje ili

više djece od kojih je jedno polaznik škole, a ostala djeca su maloljetna. Ukupna
vrijednost projekta iznosi oko 300.000
kuna, a trajat će 10 mjeseci koliko traje i
školska godina.
Valja napomenuti da su škola i vrtić još
2017. godine u svoje kuhinje uveli zdravi meni koji obuhvaća zdrave namirnice
proizvedene na domaćim obiteljskim po-

ljoprivrednim gospodarstvima, pa tako
djeca jednom mjesečno dobiju zdravi
doručak.
- Želimo da se što više djece hrani u školskoj kuhinji, a ovaj projekt je korak više da
i onima najpotrebitijima osiguramo jedan
obrok tijekom nastavnog dana – istaknuo je đurđevački gradonačelnik Hrvoje
Janči. (mk)

Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u
riziku od siromaštva u Đurđevcu

Spajanje nespojivog – ICT meets the ARTS
Prijave za sudjelovanje su ograničene, a prijaviti se možete putem poveznice ‘ICT meets
the ARTS’ https://ictmeetsthearts.eventcreate.com/.
- Hrvatska kinematografija i SF film dva su
pojma koja bi malo tko povezao, ali ‘Slice of
Life’ pokazuje kako bi se to moglo promijeniti.
Pozivamo sve znatiželjne da nam se pridruže na eventu ‘ICT meets the ARTS’ na kojem
ćemo podijeliti priču o svojoj četverogodišnjoj
odiseji snimanja SF filma ‘Slice of Life’ u maloj garaži na zagrebačkom Borčecu te kako
smo osvojili srca publike i filmskih festivala
diljem svijeta – poručio je Dino Julius.
Kroz zanimljiva i interaktivna predavanja, radionice te panel raspravu raspravljat će se o postojanju, preprekama i mogućnosti financiranja ovakvih suradnji. Primjeri dobrih praksi kao
i iskustva onih koji su sudjelovali u projektima
koji spajaju nespojivo – umjetnost i IT, ukazati
će na inovacije i dobrobiti suradnje. Predstavnik Gaming inkubatora Mario Čelan ispričati će
zbog čega je Novska novo odredište za gamere, a Ivana Nikolić Popović (HKKKKI) osvrnuti
će se na važnu ulogu umjetnosti u poslovnim
procesima. ‘ICT meets the ARTS’ događaj namijenjen je svima koje zanima ‘spajanje nespojivog’, odnosno suradnje različitih sektora s

ciljem dodavanja novih vrijednosti proizvodima ili uslugama.
- Razvoj video igara je najbrže rastuća grana
ICT-a te je odnedavno postala i najveća grana industrije zabave, nadmašivši glazbenu i
filmsku industriju po mnogim mjerilima. Video igre su tako najbolji primjer spoja umjetnosti i tehnologije, a što se u tom novom
mediju događa interesantno i bitno te hoće
li Hrvatska uskoro postati Hollywood za igre,
saznajte na predavanju u Koprivnici – pozvao

je zainteresirane Aleksandar Gavrilović (Gamechuck studio).
Projekt RegionArts (Enhancing SME growth
by intergration of Artists in ICT projects)
https://www.interregeurope.eu/regionarts/
je financiran preko INTERREG EUROPE programa https://www.interregeurope.eu/. U
projektu sudjeluje 8 partnera iz 7 zemalja, a
vrijednost projekta je 1.635,670 kuna.
Ovaj članak isključiva je odgovornost poduzeća Enter Koprivnica.

PLAĆENI OGLAS

Kad se na jednom mjestu okupe DJ-ica elektroničke glazbe, filmski producent i redatelj,
kreatori videoigara i stručnjak za inovacije
zagarantirana je zanimljiva diskusija. A kad
se njima pridruže umjetnici i IT-ovci pa pronađu zajednički jezik i udruže snage na zajedničkim projektima to je događaj koji se ne
propušta.
Enter Koprivnica u sklopu projekta Region Arts organizira događaj ‘ICT meets the
ARTS’ na kojem će ugostiti predstavnike IT i
umjetničkog sektora. Jednodnevni događaj je
posvećen interakciji umjetnosti i novih tehnologija. Gaming, film, glazba, programiranje,
inovacije, marketing i kultura samo su neke
od tema kojih će se gosti događanja dotaknuti. Tako će se među gostima događanja
naći predstavnici Julius filma koji su stvorili
hrvatsku posvetu kultnom Blade Runner-u i
za to dobili ovacije na svjetskoj razini, predstavnici udruga Kontejner i Radiona, kao i
najbolja hrvatska Dj-ica, ambasadorica techna - Insolate. Osim njih, Gamechuck studio
podijelit će svoja iskustva u stvaranju video
igrica te kako su osigurali novac iz EU fondova za razvoj video igrice, a za kraj će IT-ovac
Tomislav Buljubašić ispričati kako prepoznati
inovacije i upravljati njima.

