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Napravili smo mnogo,
a ZAJEDNO MOŽEMO
još više, još bolje

D

ragi i poštovani mještani Općine
Tinjan, stigao nam je kraj ove po
mnogočemu specifične godine, u
kojoj smo se suočili s brojnim izazovima
i situacijama koje nitko nije mogao
predvidjeti. Epidemija je nametnula
mjere i ograničenja kojih se moramo
strogo i odgovorno pridržavati, a opet
kroz sve pronaći način da radimo na
dobrobiti naše zajednice i podizanju
kvalitete života svih nas. S ponosom
i srećom mogu reći da smo u tome i
uspjeli. Jer zbog povjerenja koje mi
je dala većina mještana, itekako sam
bio svjestan važnosti i odgovornosti
koju nosi dužnost načelnika. Stoga mi
je apsolutni prioritet bio da zajedno
sa svojim suradnicima opravdam
to povjerenje te da na konkretnim,
realiziranim primjerima pokažem sva
naša nastojanja, predani trud i rad.
Naša je Općina ove godine proslavila
punih 27 godina postojanja. Velika mi je
čast što sam u proteklom vremenu imao
priliku biti značajan dio tog perioda,
i osobnim angažmanom doprinijeti
razvoju naše općine, izgradnji njezinog
imidža i poboljšanju svakodnevnog
života naših mještana. U protekle tri i pol
godine mnogo smo postigli, i možemo
izdvojiti neke vrlo značajne projekte
od iznimne važnosti za područje naše
općine.

Novi dječji vrtić
Tu je svakako projekt izgradnje novog
dječjeg vrtića koji će svoja vrata otvoriti
sljedeće godine. Općinska uprava ove
je godine odlučila realizirati ovaj vrlo
važan projekt. Općinsko vijeće se,
naime, u ožujku usuglasilo da uđemo u
kreditno zaduženje od 11 milijuna kuna,
s kojima bi se sagradio dječji vrtić. Riječ
je o iznosu koji pokriva ukupne troškove
izgradnje vrtića, ali Općina od Fonda za

ruralni razvoj EU-a očekuje 5,7 milijuna
kuna, pa bi se za taj iznos umanjio iznos
kredita. Odluku o izgradnji novog dječjeg
vrtića površine 720 kvadrata, donijeli
smo jer smo itekako bili svjesni problema
koje su imale obitelji s malom djecom,
s obzirom da zbog manjka kapaciteta
nisu mogli svojim mališanima omogućiti
vrtićku skrb. Uskoro tog problema više
neće biti, a kada vrtić sljedeće godine
otvori svoja vrata, u njemu će biti mjesta
za sedamdesetak djece u vrtićkim i
jasličkim skupinama. Dodatno, uz vrtić će
biti i sportska dvorana od 118 kvadrata,
u kojoj će se djeca moći baviti sportom
i igrama. Znate da je sport oduvijek bio
važan dio tinjanske zajednice, a tako
će biti i ubuduće. Zahvaljujem ovom
prilikom svima koji su dali svoj nesebični
doprinos u realizaciji ovog projekta,
najvećeg kojega je općina ikada imala,
kao i izvođačima radova, tvrtkama
Vladimir Gortan d.d. i DOMUSplus d.o.o.
Nadalje, izdvojio bih projekt energetske
obnove,
odnosno,
rekonstrukcije
osnovne škole po načelima energetske
učinkovitosti. Cijela priča vrijedna je
tri milijuna kuna, a na školi je saniran
krov i fasada te zamijenjena stolarija i
elektroinstalacije. Učenicima i njihovim
roditeljima pomogli smo i kroz projekt
sufinanciranja knjiga za sve učenike
osnove škole od prvog do osmog
razreda. Ujedno smo subvencionirali
produženi boravak od prvog do četvrtog
razreda te održavanje škole stranih jezika
za učenike nižih razreda.
Također,
realizirali
smo
projekt
rekonstrukcije starog vrtića u školi, u
kojeg je uloženo 250.000 kuna. Od toga
je polovinu iznosa dalo Ministarstvo
demografije, a drugu polovinu Općina
Tinjan.
Valja svakako naglasiti da svake godine
imamo uspješnu i dugogodišnju suradnju

sa školom plivanja, koju pohađa oko
sedamdeset djece školske i predškolske
dobi. Za školu plivanja sufinanciramo dio
troškova, no zbog novonastale situacije s
epidemijom i svih mjera sigurnosti, školu
plivanja ove godine nije bilo moguće
organizirati.
Generalno,
mogu
istaknuti
da
subvencioniramo aktivnosti u dječjom
vrtiću i školi, pomažemo socijalnim
slučajevima, organiziramo starijima i
nemoćnima pomoć u kući (program
Senior star), isplaćujemo naknade za
novorođenu djecu te stipendiramo
učenike
i
studente,
aktivnosti
umirovljenika,
gradsku
knjižnicu,
glazbenu školu, obiteljsko savjetovalište,
Crveni križ, suradnju s LAGom Središnje
Istre i LAGUR-om ‘’Istarski švoj’’ te druga
događanja.

Infrastrukturni projekti
Što se tiče infrastrukturnih projekata,
u tijeku je daljnje projektiranje sustava
odvodnje na područjima naselja Tinjan,
Kringa i Muntrilj, u svrhu ishođenja
građevinskih dozvola, s time da je ukupna
vrijednost projektne dokumentacije oko
580.000,00 kn. Projektiranje se provodi
u suradnji s Usluga odvodnja d.o.o.
Pazin, koja je voditelj projekta, a uz
sufinanciranje Hrvatskih voda u omjeru
od 80 posto. Općina Tinjan izdvaja 20
posto sredstava iz proračuna u tu svrhu.
Asfaltirana je cesta Milotići – Šurani,
a sredstva su dobivena iz projekta za
nerazvrstane ceste u vrijednosti od
500 tisuća kuna. Ujedno, asfaltirana je
županijska cesta Kućići – Radetići, i Jurasi
– Levaki u dužini tri kilometra. Obnovljena
i vrlo važna prometnica Kućići – Radetići
će, osim bolje povezanosti triju susjednih
općina (Tinjan, Sveti Lovreč i Kanfanar),
doprinijeti većem zanimanju turista za
ovaj kraj, jer predstavlja i najkraću vezu
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ovog područja prema Vrsaru i zapadnoj
obali Istre. Asfaltirane su i popravljene
prometnice i u naselju Jakovici, u samom
centru Kringe, te u naselju Gregorci i
Danijeli. Uz sve, očistili smo i uredili
područje dviju velikih lokvi i postavili
novu rasvjetu na više mjesta.
Nismo zanemarili niti jedno područje, niti
jedan segment života naših stanovnika,
pa smo iznimno sretni što je realiziran
projekt Hiže istarskog pršuta. Uređen je
i okoliš Hiže, a u tijeku su završni radovi
kroz koje će se cijeli projekt uskoro
privesti kraju. Ukupna vrijednost svega
je dva milijuna kuna, no neprocjenjivo
je što će proizvođači pršuta imati
mogućnost prezentirati svoje proizvode
365 dana u godini, baš kao što će
turistima i posjetiteljima kroz Hižu
istarskog pršuta ova jedinstvena gastro
delicija biti dostupna cijelu godinu. Pa
kada govorimo o pršutu, valja naglasiti da
je nastavljena je međunarodna suradnja
na temu pršuta sa Španjolskom, Srbijom,
Crnom Gorom, Italijom, Austrijom i
mnogim drugiim zemljama.

Ulaganje u manifestacije i turizam
Ovdje
se,
logičnim
slijedom,
trebaju spomenuti mnoge uspješne
manifestacije koje smo organizirali, i koje
su iznimno doprinijele imidžu općine te
njezinoj prepoznatljivosti i popularnosti.
U prvom redu to je Internacionalni
sajam pršuta (ISAP), koji je kroz godine
postao jedna od najvažnijih gastro
manifestacija u cijeloj državi, i posjeti ga
više od 25.000 ljudi. Odličan uspjeh imali
smo i s prvim izdanjem Ljetnog festivala
istarskog pršuta, održanom prošle
godine. Epidemija je spriječila da se ova
dva važna eventa održe ove godine, no
iznimno se veselimo sljedećoj, kada ih
planiramo u uobičajenim terminima. Što
se tiče ostalih događanja, veselili smo
se zajedno na novogodišnjem sajmu,
otvorili smo Zavičajnu zbirku Enriko
Depiera te smo slavili blagdane Sv.Marije
Velike u Kringi i sv. Roka u Muntrilju.
Organizirali smo i kulturni susret na
Badavcu te imamo odličnu suradnju sa
našim Udrugama (Kosirići, karate klub,
odbojkaški klub Draga, LU GOLUB
Tinjan, boćarski klub iz Muntrilja, DVD
Tinjan, dječiji košarkaški klub Tinjan,
udruga mirovljenika) .
Kontinuirano ulažemo u turizam, jer
4
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nam je nit vodilja da ljepote Istre nisu
samo more i obala, već i da unutrašnjost
može ponuditi jednako atraktivne i
bogate sadržaje. Realizirali smo projekt
dvije biciklističke staze – jedna staza je
“Od Lokve do Lokve” u općini Tinjan, a
druga je uređena u suradnji sa susjednim
općinama i Turističkom zajednicom
Središnje Istre. U tijeku je uređenje i
treće biciklističke staze, koja će prolaziti
kroz Dragu i povezivati našu općinu
sa Sv.Petrom u Šumi, Kanfanarom i
Sv.Lovrečom. Zahvaljujući trudu naših
mještana i obrtnika te činjenici što sa
svima odlično surađujemo, općina Tinjan
je prepoznata kao zanimljiva turistička
destinacija, koja nudi kvalitetu smještaja
i sadržaja o čemu svjedoče izvrsni
turistički rezultati postignuti u prošloj
godini, kada je ostvareno preko 85.000
noćenja. Iz godine u godinu raste broj
turista koji posjećuju našu općinu, a
paralelno s tim raste i turistička ponuda grade se nove kuće s bazenima i nude se
kvalitetniji turistički sadržaji (enogastro i
kulturne prirode).
Uz sve do sada nabrojano, provodimo
i mjere za zaštitu okoliša te zaštitu od
požara i spašavanje. U fazi je realizacija
Programa odvajanja otpada po načelu
EU, koja podrazumijeva nabavku
spremnika za razvrstavanje otpada i
kompostera za domaćinstva.

Planovi za naredno razdoblje
Kao što vidite kroz sve što sam do sada
naveo, marljivo smo i predano radili
na svim područjima koja utječu na
život stanovnika Općine Tinjan, slušali
njihove želje i savjete, nastojali što brže
i konkretnije odgovoriti na sve potrebe.
Stojim čvrsto iza svih svojih odluka, a
mogu jamčiti da će tako biti i ubuduće.
Stoga želim naglasiti da Općina Tinjan
i za naredno razdoblje ima planove
i zacrtane projekte. U prvom redu,
to je otvorenje novog dječjeg vrtića
i finalizacija izgradnje Hiže istarskog
pršuta. Napravljen je i višegodišnji plan
uvođenja kanalizacije u mjestima Tinjan,
Kringa i Muntrilj. U tijeku je projektiranje
za izgradnju zaobilaznice Kringa, a
mještani mogu računati i na asfaltiranje
županijske ceste Mofardini – Srbinjak
te Žužići – Milohanići. Tijekom ljetnih
mjeseci organizirat će se niz kulturnih,
zabavnih i gastro manifestacija, koje je

ove godine odgodila epidemija. Redovito
ćemo se prijavljivati na regionalne,
nacionalne i međunarodne natječaje EU
fondova, kako bismo realizirali još više
projekata i podigli razinu kvalitete života
na području naše općine.
Izuzetno nam je važno da surađujemo
i s mladim stanovnicima naše općine,
da ostvarimo kvalitetnu interakciju s
onima koji su naša budućnost, koji će u
nekim narednim godinama ovdje graditi
svoje živote. U tu svrhu smo proveli
istraživanje “Općina Tinjan pita mlade
što trebaju”, pa su svi između 15 i 30
godina bili pozvani da sudjeluju u njemu.
Istraživanje je osmišljeno u okviru
projekta “Tinjan i mladi”, u kojem nam
je partner Centar za mlade Zagreb, uz
financijsku podršku Središnjeg državnog
ureda za demografiju i mlade.

Prijedlozi stanovnika
Kao i uvijek, želimo ovdje biti za sve vas,
slušati vas i razumjeti, pomoći vam. Cilj
nam je da ostvarimo veću zastupljenost
stanovnika u radu općine te veću brigu
o konkretnim problemima mještana.
Trudit ćemo se saslušati svaki prijedlog
koji nam naši mještani upute i nastojati
u budućnosti ujediniti sve kreativne
snage u našoj općini kako bismo je
učinili što prepoznatljivijom i ugodnijom
za život naših mještana. Maksimalnim
angažmanom ćemo poticati razvoj
kulture, sporta, ruralnog i agroturizma
te raznih manifestacija – svega što će
doprinositi razvitku općine.
Zahvaljujem svim našim mještanima na
povjerenju, na svakom prijedlogu, na
svakoj suradnji i komunikaciji. Zajedno
smo napravili iznimne stvari, a možemo
još bolje, još više. Zahvaljujem i Istarskoj
Županiji te svim gradonačelnicima i
načelnicima s kojima aktivno surađujemo.
Veliko hvala i svim sponzorima te
pojednicima koji su na bilo koji način
doprinijeli boljitku Općine Tinjan u
proteklom razdoblju.
I za kraj, od srca želim svim stanovnicima
naše općine sretan Božić i nadolazeću
Novu godinu. Neka blagdane provedu u
krugu svojih najmilijih, pronalazeći snagu
i entuzijazam za bolja vremena koja nas
čekaju. Budimo jedni uz druge, kako bi
nam budućnost bila onakva kakvu želimo.

OPĆINA TINJAN PROSLAVILA 27 GODINA POSTOJANJA

Cilj je ujediniti sve kreativne
snage u općini ZA BOLJI ŽIVOT
tinjanskog stanovništva

P

unih 27 godina postojanja Općine
Tinjan svečano je obilježeno u
subotu 11. srpnja 2020. godine,
a tom je prilikom Općinsko vijeće
održalo i svečanu sjednicu. Na njoj
su predstavljeni najznačajniji projekti
u posljednje tri godine, kao i budući
planovi razvoja općine i unapređenja
života na tinjanskom području.

Ujedinjenje kreativne snage
Nastavljamo s intenzivnim radom na
različitim projektima, pa se tako provode
mjere zaštite utjecaja na okoliš te zaštite
od požara i spašavanje. Dalje ide i
sufinanciranje programa pomoći u kući
za starije i nemoćne, u završnoj fazi je
realizacija programa odvajanja otpada po
načelima Europske Unije, a pri kraju smo
i s dopunama prostornog plana. Daljni
ciljevi su nam mnogi projekti i oblici
subvencioniranja, a želim istaknuti da
ćemo se truditi saslušati svaki prijedlog
koji nam naši mještani upute te nastojati
u budućnosti ujediniti sve kreativne
snage u našoj općini, kako bismo je učinili
što prepoznatljivom i ugodnijom za život
naših mještana – istaknuo je načelnik
Goran Hrvatin tijekom svečanosti.

kroz projekte sufinanciranja školskih
udžbenika za učenike osnovnih škola
te kroz subvencioniranje produženog
boravka za školarce do četvrtog razreda,
i satova stranih jezika. Općina, jednako
tako, sufinancira školu plivanja za više
od sedamdesetero djece predškolske
i školske dobi. Generalno, načelnik je
naglasio da je cilj općinske uprave veća
zastupljenost stanovnika u radu općine,
veća briga o konkretnim problemima
mještana, poticanje razvoja kulture,
sporta, ruralnog i agroturizma te raznih
manifestacija koji će doprinositi razvitku
općine. Ujedno je zahvalio Istarskoj
Županiji, gradonačelnicima i načelnicima
s kojima Općina Tinjan aktivno surađuje
te svim sponzorima i ljudima koji su na
bilo koji način doprinijeli boljitku Općine
Tinjan u proteklom razdoblju.

Dodijeljena priznanja i nagrade
Na kraju svečane sjednice Općinsko
vijeće dodijelilo je priznanja i nagrade
zaslužnim pojedincima i organizacijama:
Grb Općine Tinjan dobila je KUMPANIJA

KOSIRIĆI, za višegodišnji rad i aktivnosti
na očuvanju folklora i zavičajne baštine
te promociju Općine Tinjan.
SANJA
KANTARUTI,
direktorica
Turističke zajednice središnje Istre,
dobitnica je plakete za osobni doprinos u
promicanju turizma na području Općine
Tinjan.
Plaketu je dobio i MARIO LIZZARDO,
za osobni doprinos na unapređenju
društvenog razvoja Općine Tinjan.
Povelja Općine Tinjan dodijeljena je BK
MUNTRILJ - ŠTANDAR, za postignute
rezultate na unapređenju sporta i
promociju Općine Tinjan.
Zahvalnice su dobili PREDRAG GRUBIĆ,
direktor korporativnih komunikacija
Adris Grupe, za doprinos razvoju kulture
i društvenih djelatnosti u Općini Tinjan,
MIHAEL BERTETIĆ, za postignute
rezultate iz područja informatike i
tehničke kulture, HANA MRŠIĆ, za
postignute rezultate iz područja lidrana
i atletike i ANTONIO HRVATIN, za
postignute rezultate iz područja košarke,
nogometa i atletike.

Detaljno je obrazložio niz realiziranih projekata, pa je tako istaknuo
rekonstrukciju osnovne škole kojom se postigla maksimalna energetska učinkovitost.

U protekle tri godine rekonstruiran je
stari vrtić, a novoizgrađeni će svoja vrata
otvoriti sljedeće godine. Briga za najmlađe
na području Općine Tinjan evidentna je
Tinjanski list
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Programi sufinanciranja pomažu stanovnicima Općine Tinjan

IZ PRORAČUNA su se
financirale stipendije,
školski pribor te energetski
certifikati za kuće
Općina Tinjan redovito, kroz različite
oblike sufinaciranja, nastoji pomoći
stanovnicima s područja općine te im
olakšati određene životne potrebe.
Tako je za školsku/akademsku godinu
2019./2020. odobreno stipendiranje
učenika i studenata. Konkretno, riječ je o
sedam učeničkih i dvanaest studentskih
stipendija za nastavak školovanja u
srednjim školama i na visokim učilištima.
Stipendije se odobravaju za period
trajanja školovanja, odnosno za razdoblje
trajanja programa obrazovne ustanove, a
studentima i za vrijeme apsolventskog
staža u trajanju od šest mjeseci. Mjesečna
stipendija za učenike iznosi 350 kuna, a
za studente 450 kuna.
Jednako tako, Općina je za školsku
godinu 2020./2021 sufinancirala i
nabavku radnih bilježnica i školskog

PROSTORNI
PLAN

KONTINUIRANO
SE USKLAĐUJE
S RAZVOJNIM
CILJEVIMA
OPĆINE TINJAN

I

zrada Izmjena i dopuna Prostornog
plana dio je procesa kontinuiranog
planiranja koji se temelji na praćenju
i ocjenjivanju stanja na području Općine
Tinjan te reagiranju na prostorne
pojave i procese koji nisu u skladu s
6
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pribora u iznosu od 200 kuna po učeniku,
za učenike koji pohađaju Osnovnu školu
Vladimira Nazora Pazin, Područna škola
Tinjan. Novac se isplaćivao na tekući
račun roditelja – podnositelja zahtjeva,
isključivo temeljem zahtjeva koji je
podnesen u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Tinjan.
Sufinaciranje
je
bilo
moguće
i
na području energetske obnove
kuća.
Temeljem
Javnog
poziva
KLASA:310-34/20-20-03/3 URBROJ:
563-04/45-20-1 od 25.06.2020.godine,
energetsku obnovu obiteljskih kuća
sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost, i dodatno
Općina Tinjan u visini od 1.000 kn po
korisniku. Za 2020. godinu u proračunu
Općine Tinjan za ovu je svrhu osigurano
10.000 kn.

razvojnim ciljevima Općine Tinjan.
Stoga se iz više razloga pristupilo
izmjenama i dopunama Prostornog
plana. U prvom redu, usklađena je
terminologija i uvjeti sa Zakonom o
prostornom uređenju, Zakonom o
gradnji te drugim propisima. Također,
općinski Prostorni plan uskladio se s
Prostornim planom uređenja Istarske
županije te su novelirane katastarske
i geodetske podloge radi usklađenja
s Uredbom o informacijskom sustavu
prostornog uređenja. Izmijenjena je i
mreža nerazvrstanih cesta u grafičkog i
tekstualnom dijelu.
Izmjenama i dopunama Prostornog
plana obuhvaćeno je i preispitivanje
i izmjena uvjeta i načina gradnje za
sve vrste građevina i površina unutar
građevinskog
područja
naselja,
građevinskih područja izvan naselja za
izdvojene namjene kao i na površinama

PRIZNANJE
je potvrda naše
otvorenosti i
transparetnosti
Institut za javne financije je 1.
srpnja ove godine predstavio
rezultate
posljednjeg
ciklusa
istraživanja
transparentnosti
proračuna, u koje je bilo uključeno
ukupno 576 gradova i općina u RH.
Općina Tinjan i ove godine je
dobila priznanje za transparentnost
proračuna. I dalje ćemo ustrajati na
otvorenosti i transparentnosti u
našem poslovanju.

izvan građevinskog područja. Obavljeno
je usklađenje s propisima iz područja
odlaganja otpada te preispitivanje
građevinskih područja izvan naselja
za izdvojene namjene (gospodarska
namjena - poljoprivredna proizvodnja
(farme), ugostiteljsko-turistička namjena
- turistički punktovi i dr.). Nadalje,
revidirali su se uvjeti provedbe zahvata
u prostoru s detaljnošću propisanom za
urbanistički plan uređenja, a obavljeno je
i preispitivanje i analiza izgrađenog dijela
građevinskog područja naselja sukladno
postojećem stanju te provedenim
postupcima
ozakonjenja
sukladno
Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama. Dodatno, izmjene
i dopune su obuhvatile i preispitivanje i
izmjenu granica građevinskog područja
naselja prema pojedinačnim zahtjevima
fizičkih i pravnih osoba te Općine Tinjan,
a sukladno prostornim mogućnostima.

ZAHVALJUJUĆI LAGUR PROJEKTU U TINJANSKOJ ŠKOLI JEST ĆE SE DVOSTRUKO VIŠE RIBE

Škola dobila novu opremu za
kuhinju, a djeca će učiti sve o
zdravim namirnicama

U

siječnju ove godine službeno
su u Poreču uručene odluke
o odabiru projekata temeljem
LAGUR natječaja za Mjeru 3. iz Lokalne
razvojne strategije u ribarstvu pod
nazivom “Poticanje povećanje potrošnje
ribe u odgojno obrazovnim ustanovama”.
Odlučeno je da se kroz natječaj financira
pet obrazovnih ustanova, a jedna od njih
je Osnovna škola Pazin, koja je na natječaj
prijavila opremanje škole u Pazinu te
područne škole u Tinjanu. Natječajem
LAGUR / FLAG “Istarski švoj” odabrani
projekti će se financirati u stopostotonom
iznosu, a sveukupna njihova vrijednost
je 804.222 kune. Projekti će obuhvatiti
aktivnosti koje se odnose na opremanje
kuhinja i poboljšanje uvjeta za pripremu
proizvoda iz ribarstva i akvakulture u
javnim ustanovama, te troškove pripreme
i provedbe edukativnih aktivnosti.
Nakon odluke o dodjeli sredstava,
proveden je postupak javne nabave za

nabavku opreme za školske kuhinje u
Matičnoj školi Pazin i Područnoj školi
Tinjan. Oprema je potom isporučena i
stavljena u funkciju, pa su za tinjansku
školu nabavljeni rashladni ormar s
ventiliranim hlađenjem, zamrzavajući
ormar
s
ventiliranim
hlađenjem,
električna nagibna pečenjara, automatski
podizač posude, plinski štednjak sa
šest plamenika, parnokonvencijska peć
sa setom za instalaciju i postoljem te
inoks posuđe. Ova oprema se koristi za
spremanje namirnica, termičku obradu i
posluživanje hrane.
U planu su bile i edukativne radionice
za roditelje o dobrobiti konzumacije ribe
za razvoj i zdravlje djece, kao i radionice
za učenike o ribarstvu, ribarskim
proizvodima i akvakulturi. No zbog
pandemije i propisanih epidemioloških
mjera, ove su radionice za sada na
čekanju.
Očekivani rezultat provedbe Mjere

3. jest povećanje broja obroka od
proizvoda iz ribarstva i akvakulture u
javnim ustanovama s trenutnih 3,2 na
7,4 mjesečno po djetetu. Kroz realizaciju
ovih projekata, unutar petogodišnjeg
razdoblja provedbe, očekuje se da će se
ukupan broj obroka povećati s trenutnih
210.600 na 421.200, što u konačnici
znači da bi se potrošnja ribe kroz pet
godina u pet odabranih ustanova, među
kojima je i škola u Tinjanu, trebala
udvostručiti.

Tinjanski list
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KONTINUIRANO SE RADI NA POBOLJŠANJU INFRASTRUKTURE TINJANŠTINE

ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA JEDAN SU OD PRIORITETA OPĆINE

Očišćeno je područje dviju lokvi,
POSTAVLJENA RASVJETA i popravljene
prometnice u više naselja

Nabavljaju se spremnici za otpad, a
gradit će se i električna punionica vozila

T

ijekom ove godine Općina Tinjan
nastavila je kontinuiranio rad na
poboljšanju infrastrukture na
području cijele Tinjanštine. Realizirano
je nekoliko projekata, a još ih se niz
nastavlja kako je planirano. U suradnji sa
Hrvatskim vodama uređeno je i očišćeno
područje dviju velikih lokvi pod nazivom
Kale, u Dragi podno naselja Kringa.
Riječ je o lokaciji važnoj za pitku vodu
životinjama, za navodnavanje okolnih
njiva te za atraktivni prirodni krajolik.
Nadalje, postavljena je rasvjeta kojom
smo osvjetlili zvonik u Tinjanu te su
montirane tri nove solarne lampe na
ulazima u Tinjan. Što se tiče radova na
cestama, asfaltirane su i popravljene
prometnice u naselju Jakovici, u samom
centru Kringe, te u naselju Gregorci i
Danijeli.
U tijeku je i daljnje projektiranje sustava
odvodnje na područjima naselja Tinjan,
Kringa i Muntrilj, u svrhu ishođenja
građevinskih dozvola, s time da je ukupna
vrijednost projektne dokumentacije
oko 580.000,00 kn. Projektiranje se
provodi u suradnji s Usluga odvodnja
d.o.o. Pazin, koja je voditelj projekta, a uz
sufinanciranje Hrvatskih voda u omjeru
od 80 posto. Općina Tinjan izdvaja 20
posto sredstava iz proračuna u tu svrhu.

8
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O

pćina Tinjan je prijavila
nekoliko projekata na javne
poziva Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost. Jedan
od njih je nabava spremnika
za odvojeno prikupljanje
otpada za domaćinstva
- plastika/metal i papir,
čija se podjela očekuje
u siječnju 2021. godine.
Time će se u potpunosti
individualizirati
sustav
prikupljanja
otpada
te će se urediti
površine u naseljima
na način da se ne
gomilaju spremnici i ne ostavlja
otpad nekontrolirano na privatnim i
javnim površinama. Na postojećim
zelenim otocima ima nekoliko kritičnih
lokacija gdje se nepravilno koriste

spremnici te su postavljene napomene
za obvezu plaćanja ugovorne kazne
u slučaju nepravilnog odvajanja i
odlaganja. Također će se tijekom

sljedeće godine krenuti sa
nabavom
kompostera
za
domaćinstva, kako bi se dodatno
smanjila količina otpada u
spremnicima
za
komunalni
(miješani) otpad. Nužno je da se
poveća svijest građana o potrebi
sortiranja
otpada,
preuzimanja
odgovornosti za proizvedeni otpad
i obvezu njegova zbrinjavanja, jer će
se na taj način smanjiti i nestati loše
navike odbacivanje otpada u prirodu.
U ovom trenutku spremnik za
prikupljanje odjeće i tekstila nažalost
nije u funkciji, jer je zbog epidemije
onemogućeno preuzimanje i uporaba te
vrste otpada.
Općina je također prijavila i projekt
izgradnje punionice za električna
vozila u Tinjanu te projekt energetske
učinkovitosti zgrade općinske uprave.

Općina uložila 115.000 kuna u obnovu

Vatrogasni dom Muntrilj dobio NOVI KROV,
FASADU, STOLARIJU I NADSTREŠNICU

D

obrovoljno vatrogasno društvo
Tinjan dobilo je ove godine
vatrogasni dom, a uređen je
u Muntrilju, u nekadašnjoj “fabriki od
leprini”. Dom će se najviše koristiti za
smještaj vozila i opreme.
U prvoj fazi radova postavljen je novi
krov, a uređena je i fasada. Uz zgradu
je podignuta nadstrešnica koja će služiti
za parkiranje vozila u ljetnom razdoblju,
tijekom požarne sezone.
Zgrada vatrogasnog doma prostire se na
površini od stotinjak četvornih metara, a
isto toliko prekriva i nova nadstrešnica.
Za ovu je investiciju Općina Tinjan iz
svog proračuna izdvojila oko 115 tisuća
kuna. Uređenje vatrogasnog doma u
Muntrilju nastavlja se iduće godine,
ističe načelnik Goran Hrvatin, a tada će

se u objektu osposobiti struja i voda,
uredit će se ured, sanitarije, prostorija
za sastanke i čajna kuhinja. Najviše
prostora ostavit će se za vozila i opremu.
“DVD Tinjan” broji 15 aktivnih članova te

okuplja još nekoliko osoba koje pomažu
u aktivnostima Društva. Tinjanski
vatrogasci raspolažu s dva vozila, a to
su džip terenac i kombi. U postupku je
nabava jednog navalnog vozila.

Tinjanski list
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NAJVEĆI OPĆINSKI PROJEKT ODVIJA SE U CIJELOSTI PREMA PLANU

Novoizgrađeni vrtić otvara
svoja vrata sljedeće godine

10
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I

zgradnja novog vrtića u Tinjanu pri
samom je kraju. Zgrada je gotova,
asfaltirane su pristupne površine, a
u tijeku su i završni unutarnji radovi –
instalacije i podovi. Ujedno se i nabavlja
kompletna oprema. Vrtić će, kako je i
planirano, svečano otvoriti svoja vrata
sljedeće godine.

Kada su krenuli prvi planovi, znalo
se da bi izgradnja vrtića umnogome podigla razinu kvalitete života
stanovnika Općine Tinjan. Zbog
manjka kapaciteta, mnogi stanovnici prethodnih godina nisu mogli
upisati svoju djecu u predškolske
programe.

Stoga je općinska uprava ove godine
odlučila realizirati ovaj hvalevrijedni
projekt. Općinsko vijeće se u ožujku
usuglasilo da se uđe u kreditno
zaduženje od 11 milijuna kuna, s kojima
bi se sagradio dječji vrtić. Postupak javne
nabave za ovaj projekt već je tada bio
u tijeku. Riječ je o iznosu koji pokriva
ukupne troškove izgradnje vrtića, ali
Općina od Fonda za ruralni razvoj EU-a
12
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očekuje 5,7 milijuna kuna, pa bi se za taj
iznos umanjio iznos kredita. Rok otplate
kredita s fiksnom kamatom od 1,4 posto
je osam godina, s rokom korištenja 12
mjeseci i dospijećem prve rate 1. siječnja
2022.
Izvođači radova, tvrtke Vladimir Gortan
d.d. i Domus plus d.o.o., vrlo brzo su
krenuli s poslom, pa je već krajem travnja
ove godine budući vrtić dobio plutajuće
temelje i prvu ploču. Riječ je o temelju
koji može amortizirati potrese i veće
snage. Na tom prostoru podignut je
montažni objekt površine 720 metara
četvornih, u kojem se uređuju prostorije
za boravak 70-ak djece u tri vrtićke i
jednoj jasličkoj skupni. Uz to, zgrada
novog vrtića imat će svoju dvoranu
od 118 četvornih metara u kojoj će
se mališani moći baviti tjelovježbom
i raznim igrama, a bit će pogodna i za
druge programe. Sa stražnje strane
vrtića, uredit će se dječje igralište na
otvorenom. Kako bi otvorenje išlo prema
planu, bilo je nužno urediti i vodovodni
ogranak zahvaljujući kojem će se vodom
opskrbljivati vrtić i škola te dio Tinjana,
budući da postojeći nema potreban
protok.
Novi vrtić i jaslice nikli su na parceli
površine 4.357 metara četvornih,

pokraj zgrade osnovne škole, a zgrada
vrtića, koja se prostire na površini od
720 četvornih metara, projektirana je
po načelima energetske učinkovitosti.
Također, projekt je prilagođen državnom
pedagoškom standardu.

Podizanje kvalitete života na
području Općine Tinjan naš
je prioritet i na tom segmentu
kontinuirano radimo. Novi
vrtić i jaslice bit će velika
prekretnica u životima mladih
obitelji s djecom, jer se više
neće suočavati s problemima
nedostatka kapaciteta, koji su
do sada bili prisutni. Činimo sve
da stanovnicima naše općine
poboljšamo životne uvjete. Ovo
je jedan u nizu projekata koje
smo u tu svrhu osmislili – rekao
je proljetos načelnik Općine
Tinjan Goran Hrvatin.

Tinjanski list

13

PROJEKT KOJI JE JEDINSTVEN U CIJELOJ ISTARSKOJ ŽUPANIJI

PROMOVIRANJE
ISTARSKOG
PRŠUTA
sa zaštićenom
oznakom izvornosti

Hiža istarskog pršuta
promovirat će ovu gastro
deliciju svakoga dana u godini
Tinjan je dugo gradio imidž “Općine
pršuta”, a na području općine je više
vrhunskih proizvođača ove svjetski
poznate delicije, koji se mogu pohvaliti
brojnim respektabilnim nagradama.
Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu
(ISAP) s godinama je postigao golemu
popularnost, pa je logičan slijed
događaja bio pronalazak načina da
se pršut uspješno promovira svakoga
dana u godini, a ne samo za vrijeme
trajanja ISAP-a. Rezultat svega je Hiža
istarskog pršuta, jedinstveni projekt koji
prati važnost i popularnost pršuta kao
proizvoda, i koji omogućava da se ovu
gastro deliciju prezentira neprestano, na
zanimljive i atraktivne načine. Jer istarski

pršut, valja i ovdje napomenuti, nosi
prestižnu oznaku izvornosti. Dodatna
vrijednost Hiže istarskog pršuta je što će
povezivati dva iznimno važna događanja,
već spomenuti ISAP, i Ljetni festival
istarskog pršuta koji je u srpnju 2019.
godine imaju uspješnu premijeru.

U ožujku je premijerno održano
prvo događanje u Hiži istarskog
pršuta, i tom je prilikom
predstavljen video koji je dio prve
faze projekta Udruge proizvođača
istarskog pršuta. Riječ je o projektu
iz Programa ruralnog razvoja, kroz
koji su proizvođači dobili 725.000
kuna namijenjenih upravo promociji
pršuta. Projekt traje ukupno četiri
godine, a u ožujku je predstavljena
njegova prva faza. Osnovni sadržaj
projekta je promoviranje istarskog
pršuta sa zaštićenom oznakom
izvornosti i njegova diferencijacija

Budući da je Općina imala zgradu na
samoj cesti, koju je iznajmljivala raznim
drugim najmoprimcima, a svojedobno
je u njoj bio i market, odlučeno je da se
kuća, kako ne bi propala, uredi i u njoj
otvori Hiža istarskog pršuta. Ili, kako neki
vole reći, muzej pršuta. Zgrada u kojoj se

Zamisao o uređenju Hiže istarskog pršuta rodila se prije desetak godina, kada
se ispostavilo da ISAP kreće u dobrom smjeru. To je potaklo razmišljanje da
se pršut približi gostima tijekom cijele godine, a ne samo u tri sajmena dana.
Bit svega je da ljudi koji u sezoni dolaze na Tinjanštinu, ili ljetuju u blizini
na moru, ovdje mogu nabaviti pršut, ali i ostale naše autohtone proizvode –
riječi su Gorana Hrvatina, načelnika Općine Tinjan.

uređuje Hiža istarskog pršuta raspolaže
sa 160 četvornih metara korisnog
prostora, po 80 kvadrata u prizemlju
i na katu. Dodaju li se tomu sanitarni
čvorovi i skladišni prostor, Hiža istarskog
pršuta raspolagat će s oko 200 kvadrata.
Trenutačno, u prizemlju je uređen
prostor za degustaciju i prodaju pršuta,
ponajprije istarskog, ali i ostalih izloženih
na ISAP-u.
Uređenje kata, prostora muzeja pršuta,
trajat će nešto duže zbog složene
i sofisticirane opreme. Ovdje će se
multimedijski predstaviti nekadašnja
tradicijska proizvodnja pršuta, ali i

Oko hiže su uređene staze i travnjaci te
posađene biljke koje pridonose autohtonom
dojmu cijele priče
14
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moderan način proizvodnje ove cijenjene
delicije istarske tradicijske gastronomije.
Uređenje i opremanje muzeja pršuta
koštat će oko 800 tisuća kuna, a cijele
Hiže istarskog pršuta između dva i pol i
tri milijuna kuna. U Hiži istarskog pršuta
svoje će mjesto za prezentaciju dobiti
ne samo tinjanski pršutari, već i svi s
područja Istre, ali i oni iz drugih zemalja.

u odnosu na ostale pršute na
tržištu
nizom
marketinških,
odnosno, promocijskih aktivnosti.
Već spomenutim videom prikazala
se cijela priča o istarskom pršutu, a
ujedno je tiskana i brošura na četiri
jezika, s ciljem promocije proizvoda
i sudjelovanja na sajmovima.
Događanje u ožujku bila je i odlična
prilika da se u Hiži istarskog pršuta
predstavi jedinstveni i dotad
neviđeni specijalizirani stalak za
rezanje istarskog pršuta. Osmislili
su ga Marko Spes i Miljenko Babić iz
tvrtke SB Dizajn iz Matulja. Izrađen
je od najkvalitetnijih materijala
dostupnih na tržištu, a dizajnom je
napredniji, za uporabu praktičniji
i obogaćen dvjema inovacijama:
mogućnošću da se nakosi, te da se
potpuno okrene za 180 stupnjeva.

Tinjanski list
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OD LISTOPADA NA VIŠE LOKACIJA FUNKCIONIRA JAVNI WI-FI

Dok šetate po Tinjanu, spojite
se na besplatni internet

B

esplatni wi-fi pristup internetu za
sve građane i posjetitelje općine
Tinjan u okviru projekta WIFI4EU
pušten je u rad 26. listopada ove godine.
Ovaj hvalevrijedan projekt realiziran
je u sklopu WiFi4EU inicijative
Europske Komisije kojom se osigurava
visokokvalitetan
besplatan
pristup
internetu za građane i posjetitelje preko
pristupnih točaka za wi-fi na javnim
prostorima, kao što su parkovi, trgovi,

uprave, javne zgrade i sl. Na prvom
natječaju europske inicijative WiFi4EU,
Općini Tinjan dodijeljen je voucher
vrijednosti 15.000 eura. Zahvaljujući
ovom obliku sufinanciranja, Općina
Tinjan je izgradila besplatnu bežičnu
internetsku mrežu na javnim prostorima.
Na mrežu se besplatno možete spojiti u

Domu mladih Tinjan, oko zgrade Općine
Tinjan, u Hiži istarskog pršuta i njezinoj
blizini te u užem centru Tinjana oko
zvonika. Stoga Općina Tinjan poziva
sve građane i posjetitelje da koristite
besplatni internet na javnim prostorima
u Tinjanu.

BOŽIĆNA PORUKA ŽUPNIKA TINJANA

TIHO SLUŽENJE najjače je
oružje Caritasa
R
iječ Caritas, koju u hrvatskom
jeziku prevodimo kao „djelotvorna
ljubav prema bližnjemu“ ima veliko
značenje u životu jedne župne zajednice.
Prije svega ima svoju pedagošku
dimenziju odgoja za čovjeka, jer u isto
vrijeme njega odgaja i čini ga empatičnim,
osjetljivim za potrebe drugih i svijeta u
kojem živimo, uvijek s ciljem uključivanja
i drugih na činjenje dobra.

Program Caritasa na svim razinama

Općina Tinjan svoje internet stranice
prilagođava osobama s invaliditetom
Temeljem Zakona o pristupačnosti
mrežnih stranica i programskih rješenja
za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Republike Hrvatske,
Općina Tinjan je prilagodila svoje
internetske
stranice
osobama
s
invaliditetom, a sve u namjeri da se i toj
skupini potencijalnih korisnika omogući
pristup ondje dostupnim digitalnim
sadržajima.
16
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Internetske stranice Općine Tiinjan
su osigurale digitalnu pristupačnost
osobama s invaliditetom kako ne bi imali
nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu
digitalnom sadržaju.
Digitalne informacije i usluge su
pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako
opažati i razumjeti, uključujući i osobe
koje imaju, vizualne, slušne te motoričke
ili kognitivne poteškoće.

Pri dizajniranju mrežnih stranica vodili
smo računa o njihovoj optimalnoj
funkcionalnosti za osobe s različitim
funkcionalnim
sposobnostima,
odnosno, osigurali smo dostupnost
sadržaja putem više od jednog osjetila,
sukladno Smjernicama za osiguravanje
pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je
razvila Inicijativa za pristupačnost mreži
(eng. Web Accessibility Initiative – WAI).

Poznavati duhovna i materijalna djela
milosrđa, podijeliti probleme s drugim
ljudima, usuditi se zatražiti pomoć,
osmisliti konkretna rješenja kako bismo
svakoj osobi povratili dostojanstvo
Božjeg djeteta, člana ljudske obitelji – to
je program Caritasa na svim razinama.
Evanđeoska ljubav, s obzirom da je
otvorena prema čitavoj osobi, a ne samo
prema njenim potrebama, zahvaća i nas
same i traži obraćenje srca. Prihvatiti
potrebitog znači dati mu prostor u
vlastitom vremenu, kući, prijateljstvu…
Papa Franjo u propovijedi misnog slavlja
u vatikanskoj bazilici u povodu otvaranja
21. opće skupštine Međunarodnog
Caritasa održane u Rimu od 23. do 28.
svibnja 2019. godine, „Samo jedna
ljudska obitelj, samo jedan zajednički
dom“ upozorio je djelatnike Caritasa
da osobu treba staviti uvijek ispred
programa. Pri tome „treba imati ponizan
pogled onoga koji u drugima traži Božju
prisutnost, jer Bog ne prebiva u veličini
onoga što činimo, već u malenosti
siromaha koje susrećemo. Od poniznosti
slušanja do hrabrosti odricanja, sve
prolazi preko karizme zajedništva,“ rekao
je Papa.

Bog stvara puteve ljubavi i dobra
Osvrnuvši se na ono što naš Biskupijski
a potom i Župni Caritas čini, možemo
biti ponosni na doprinos boljitku svake

pojedine osobe kojoj smo pomogli,
na marljivosti i zauzetosti djelatnika,
volontera i dobrih ljudi koji su ne
gledajući svoje vrijeme, sebe i svoju
dobrotu ulagali da bi pomogli bolesnima,
osamljenima, starijima i općenito
bližnjima u potrebi. Tiho služenje najjače
je oružje Caritasa. U tom smislu i sami
vježbamo u razvijanju kulture dijeljenja
i zajedničkog rada koje nam je itekako
potrebno u ovim izazovnim vremenima.

Nije li čudesno kako to svjetlo može
mijenjati naše odnose u tami, kako
udaljenost preobražava u blizinu,
odvojenost u kontakt, otuđenost u
susret, samoću u zajedništvo, a hladnoću
u toplinu! Ova pandemija nam otkriva
kako je istinska tama čovjeka njegova
nutarnja bijeda, ravnodušnost, sljepoća i
neosjetljivost za drugoga, a svjetlo koje
pobjeđuje tu tamu jest iskrena, nesebična
ljubav koja se daruje. To svjetlo potrebno

U ovome vremenu kada smo pozvani
na oprez i osjetljivost prema drugima,
kada nastojimo otkrivati svjetlo i dijeliti
ga s drugima, vidimo Boga koji bdije nad
čitavim svijetom, koji će se poslužiti i
tamom pandemije da zasja svjetlo ljubavi
i nade. Koristi se našim udaljavanjem da
bi nas, u svoje vrijeme, još jače zbližio.
Koristi malene znakove pažnje da bi
pokazao svoju neizmjernu ljubav. U ovo
zahtjevno vrijeme Bog stvara puteve
ljubavi i dobra, ostaje blizak čovjeku čije
teškoće i muke usmjerava za još veću
nesebičnost, za čišću ljubav, osobniji
i intimniji odnos s Njime, za iskreniji i
životniji odnos s drugima.

je ucijepiti u srca ljudi da bi prihvatili
Božju ljubav i davali je drugima.

Božićna čestitka
Božić nas poziva da budemo svjedoci
svjetla. Samo oni koji prime Svjetlo,
mogu ga drugima dijeliti. Neka Emanuel
rasvijetli naše živote! Dopustimo
mu da nas nahrani svojim svjetlom s
euharistijskog stola, iz riznice svoje riječi,
u tihoj poniznoj molitvi: da budemo
njegovo svjetlo onima koji ga traže.
Svim čitateljima ovog lista i svim žiteljima
općine Tinjan želim sretan i blagoslovljen
Božić!
Mladen Matika, župnik Tinjana
Tinjanski list
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NI EPIDEMIJA NIJE SPRIJEČILA LJUBAV PREMA SPORTU

Mladi karatisti trenirali uz video
vježbe i osvajali brojne medalje

O

pćina Tinjan oduvijek je bilo
mjesto koje je cijenilo sport i
psihofizički razvoj djece kroz
tjelesne aktivnosti. Stoga ne čudi što
Karate klub Tinjan uspješno djeluje
već punih 18 godina, a čak ni ova
neočekivana i nimalo laka situacija s

epidemijom, nije spriječila naše karatiste
da cijelo vrijeme budu posvećeni svojoj
omiljenoj sportskoj aktivnosti. Tijekom
ožujka i travnja, kada je epidemija
krenula i zatekla svakoga do tada
neviđenim mjerama i pravilima, treninzi
su obustavljeni. No treneri Karate kluba
Tinjan vrlo brzo su se snašli te pripremili
video vježbe. Uz pomoć tih vježbi članovi
kluba su vježbali kod kuće samostalno,
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sve do svibnja, kada su ponovno krenuli
zajednički treninzi na otvorenom, na
igralištu u Tinjanu.
Karate klub Tinjan u ovom trenutku
broji 40 članova, u dobi od 7 do 21
godina. S njima rade dva trenera – Goran
Matošević i Patrik Radovan. Karate klub
Tinjan punopravni je član Karate saveza
Istarske županije te Hrvatskog karate
saveza. Djeluje u Domu mladih Tinjan.
Riječ je o klubu čiji članovi redovito nižu
uspjehe na državnim i međunarodnim
natjecanjima.
Poznat je i po održavanju ljetnog
karate kampa, a mladi karatisti u njemu
su ove godine boravili od 04. do 11.
srpnja, u AC Bijela Uvala u Poreču.
U dvije grupe ukupno je sudjelovalo
dvadeset djevojčica i dječaka koji su bili
smješteni u mobilnim kućicama. Osim
jutarnjih kondicijskih i karate treninga,
polaznici kampa uživali su i u raznim
drugim sportskim aktivnostima, poput
nogometa, odbojka ili košarke, a jednako
tako, naravno, i u svim ljetnim radostima
i kupanju. Na fotografiji donosimo djelić
atmosfere iz ljetnog kampa, a u nastavku
pročitajte na kojim su sve natjecanjima
sudjelovali članovi kluba i koje su brojne
uspjehe na njima ostvarili.

Državno prvenstvo za mlađe
uzraste, Rijeka, 18.10.2020.

šest natjecatelja koji su ostvarili sljedeće
rezultate:
Zlato: Vito Turković (ml.kadeti 2006g
+63kg),
Srebro: Teo Osmić x2 (seniori i ml.seniori
-75kg), Josip Đurić Vadinjof (ml.kadeti
2006g -63kg), Vito Turković (ml.kadeti
2007g +55kg)
Bronca: Melita Smolica x2 (ml.kadetkinje
2006 i 2007 g. +54), Samanta Radovan
(ml.kadetkinje 2006 -47g.)
5.mjesto: Matej Defar (kadeti +70).

sportaša i sportašicu godine. Ove godine
smo iznimno ponosni na naše nagrađene:
Vito Turković proglašen je sportašem
godine Karate Saveza Istarske Županije,
Josip Đurić Vadinjof bio je najbolji mlađi
kadet, Melita Smolica najbolja učenica, a
Teo Osmić najbolji senior.

Kup Grobničan, Čavle, 20.02.2020.

Opatija kup, 07.03.2020.

Karate klub Tinjan ostvario je izniman
uspjeh na ovogodišnjem državnom
prvenstvu u borbama za mlađe uzraste.
Brončane medalje osvojili su Vito
Turković u kategoriji 2007. god. +55kg,
Josip Đurić Vadinjof u kategoriji 2006.
god. -63kg i Melita Smolica u kategoriji
2007. god. +54kg. Peto mjesto pripalo
je Samanti Radovan u kategoriji 2006.
god. -47kg. Bez plasmana su ostali mlađi
natjecatelji Tinjana Tino Turković, Teo
Deltin i Filip Štifanić. Ekipu je vodio
trener Goran Matošević. Natjecanje je
okupilo 488 natjecatelja iz 57 hrvatskih
klubova.

Na međunarodnom turniru Opatija kup
koji je okupio 423 natjecatelja iz 37
klubova iz Hrvatske i Slovenije, Karate
klub Tinjan nastupio je s 10 natjecatelja
koji su kući ponijeli četiri zlatne, tri
srebrne i dvije brončane medalje bronce.
Vito Turković osvojio je dva zlata, Josip
Đurić Vadinjof dva srebra, Teo Deltin
srebro, Tino Turković broncu, Samanta
Radovan i Melita Smolica zlato, i Teo
Osmić broncu.

Međimurje open, Čakovec,
05.09.2020.

Respektabilne titule sportaša
godine

Na prvom turniru od početka epidemije,
održanom pod posebnim epidemiološkim
mjerama u Čakovcu, klub je sudjelovao sa

Karate Savez Istarske Županije svake
godine proglašava najbolje sportaše po
kategorijama uzrasta te ukupno gledano

Svi su uspješno položili:
Novi žuti pojasevi: Erik Matošević, Nina
Zgrablić, Clara Tamburini, Nika Jakus,
Hadis Redjeposki, Dominik Mušković,
Vito Marović, Natali Žulić, Filip
Mušković, Niko Zgrablić, Matej Schifflin,
Noa Dopuđ
Novi crveni pojasevi: Tino Turković, Jan
Runko, Jakov Antolović, Teo Deltin, Filip
Štifanić, Marko Brečević.
Novi zeleni pojasevi: Matija i Melisa
Mrak, Leana i Natan Štifanić, Anotnia
Poropat.
Plavi pojas: Samanta Radovan
Ljubičasti pojas: Melita Smolica, Mihael
Bertetić, Tamara Špelić, Vito Turković
Smeđi pojas: Donald Mendiković, Matej
Defar, Josip Đurić Vadinjof
Smeđe-crni pojas: Zvonko Nikolić
Crni pojas: Teo Osmić

Ovaj
međunarodni
karate
turnir
okupio je 519 natjecatelja iz 53 kluba
iz Hrvatske i Slovenije. Ostvarili smo
sljedeće rezultate u borbama:
2. mjesto: Teo Osmić, ml.seniori open,
2. mjesto: Josip Đurić Vadinjof, ml.kadeti
-57kg,
3. mjesto: Vito Turković, ml.kadeti +57kg,
3. mjesto: ml.učenici ekipno: Tino
Turković, Filip Štifanić, Jakov Antolović

Polaganje za pojaseve
Jedno od najmasovnijih polaganja za
pojaseve u Karate klubu Tinjan održano
je na otvorenom (na igralištu) 24.lipnja
2020. Polaganju je pristupilo 32
kandidata među kojima i jedan za crni
pojas.

Tinjanski list
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LOVAČKA UDRUGA “GOLUB” U LIPNJU DOBILA NOVO VODSTVO

KOSIRIĆI NISU POSUSTALI U NJEGOVANJU TRADICIJE I OBIČAJA

Lovci su unatoč epidemiji održali

“Za sljedeću godinu pripremamo
brojne aktivnosti i iznenađenja”

FINANCIJSKU STABILNOST
i uspješno funkcioniraju

L

ovačka udruga “Golub” iz Tinjana
održala je u lipnju izbornu skupštinu
na kojoj je izabrano novo vodstvo.
Novi predsjednik Udruge postao je Ivica
Šest, a dotadašnji predsjednik Boris
Mofardin na skupštini je izglasan za
zamjenika predsjednika Udruge. Novi
tajnik Udruge je imenjak potpredsjednika,
Boris Mofardin.

Odškolovana tri lovnika
Izborna skupština prvobitno je trebala
biti održana u travnju, prije lovne
sezone, no odgođena je za lipanj zbog
pandemije. Predsjednik Ivica Šest kaže
da su se ove godine promijenile i neke
stvari u uvjetima lova te su doneseni novi
pravilnici. Tako se, primjerice, skupni lov
može organizirati samo uz ovlaštenog
lovnika. Zbog toga je Lovačka udruga
“Golub” odškolovala tri lovnika, koji sada
imaju ingerencije nadzirati skupni lov.
Udruga je u novonastalim okolnostima
s epidemijom nastojala funkcionirati
što normalnije, koliko su to propisane
mjere dopuštale. Iako, primjerice, prema
mjerama u grupi može biti najviše 25
ljudi, Ivica Šest kaže da u lovišta odlaze
uglavnom u desetinama, dakle, u
grupama od osam do deset ljudi, koje se
rasporede na različite lokacije.

Svake godine ulažemo oko 70.000 kuna za napučivanje lovišta zečevima i
fazanima. Ove godine se zbog cijele situacije nismo odlučili na taj trošak.
No to se neće osjetiti na broju fazana i zečeva, jer lovišta kontinuirano
napučujemo već petnaest godina – kaže Ivica Šest.
održala financijsku stabilnost i normalno
funkcionira.
Redoviti je običaj tinjanskih lovaca
da odlaze u gostujući lov kod drugih
lovačkih društava, i obrnuto, da k njima
dolaze lovci iz drugih krajeva. No ove
godine je i to stopirano, baš kao i većina
redovitih godišnjih događanja, poput
izložbe lovačkih pasa ili natjecanja u
gađanju glinenih golubova. Održano je
samo jedno natjecanje u gađanju, i to za
blagdan Svete Marije Velike.
Na streljani je ove godine postavljena i
nova automatska mašina za ovu svrhu.
Što se tiče smotre pasa, ona će se
organizirati nekom drugom prilikom.
Za sada je dovoljno da psi s kojima
lovci odlaze u lov imaju rodovnicu te da
pripadaju nekoj od pasmina namijenjenih
lovu. Prilagodbu je Udruga napravila i
po pitanju lovačkih dozvola – prije su
se izdavale svakog petka, a sada, zbog

epidemiološke situacije, vrijede mjesec
dana.

Izglasavanje proračuna
Lovačka udruga “Golub” ima ukupno
134 člana, a predsjednik ističe kako
imaju iznimno dobru suradnju s
Općinom Tinjan. Nekoliko članova
Udruge ujedno aktivno sudjeluje u radu
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva
Tinjan. Što se tiče ovogodišnje završne
skupštine, predsjednik Šest kaže da
su donijeli rebalans proračuna za ovu
te plan proračuna za sljedeću godinu,
bez klasičnog održavanja skupštine. Svi
materijali su poslani članovima koji se
potom sastaju u manjim grupama, i na taj
način izglasavaju proračun.
Vodstvo Lovačke udruge “Golub” svim
svojim članovima i mještanima Općine
Tinjan čestita Božić i Novu 2021. godinu,
uz najljepše želje za uspjeh i obilje zdravlja.

I

ove neobične 2020.godine Kumpanija
Kosirići Tinjan nastojala je djelovati
u skladu s postavljenim ciljevima u
očuvanju tradicije i njegovanju običaja
svojeg zavičaja.

Radionice u punom pogonu
Početkom godine nastavile su se
aktivnosti u radionicama koje su radile u
punom pogonu.
Radionicu folklora sačinjavaju dvije
skupine plesača; mlađi uzrast i
uzrast viših razreda koji se sastaju na
plesnim probama jednom na tjedan.
Mažoretkinje također održavaju probe
jednom na tjedan u mješovitoj skupini.
Svirači su organizirani u individualnim
radionicama, a sviraju se tradicionalni
instrumenti: roženice, frulica, violina i
bajs te harmonike. U siječnju i veljači
sudjelovali smo u projektu zajedničkih
proba sa FD Umag, HKD Istra Piran, KUD
Dajla Novigrad. Održane su prve dvije
zajedničke probe, prva kod FD Umaga, a
druga kod nas u Tinjanu. Nažalost, zbog
zatvaranja u ožujku nisu se realizirale
predviđene druge dvije probe u Piranu
i Novigradu. U veljači smo tradicionalno
organizirali maškare sa svim članovima.
Također smo u veljači sudjelovali u

snimanju spota s ostalim udrugama u
Tinjanu za portal Volim Istru, u svrhu
promocije općine Tinjan. Spot je
objavljen u travnju 2020.
Nakon toga uslijedilo je potpuno
zatvaranje tako da je i Kumpanija
Kosirići Tinjan obustavila rad svojih
radionica, a popuštanjem mjera nadali
smo se da ćemo uspjeti organizirati
naše tradicionalne manifestacije poput
Večeri folklora. Radionice su se ponovno
aktivirale, međutim organizacije evenata
nisu bile moguće.
U srpnju 2020. Kumpaniji Kosirići Tinjan
dodjeljen je GRB Općine Tinjan kao

najveća nagrada u Općini za višegodišnji
rad i aktivnosti na očuvanju folklora
i zavičajne baštine, kao i promociju
Tinjana. Vrlo smo ponosni i zahvalni na

ovoj nagradi te na povjerenju i podršci
Općine Tinjan. Nakon kratke ljetne pauze
ponovno smo krenuli održavati radionice.
Iznimno smo zadovoljni upornošću naših
članova i dolascima na probe, unatoč
svim nepovoljnim prilikama koje su nas
zadesile.

Božićno darivanje članova
Oduvijek smo u Kumpaniji Kosirići
Tinjan njegovali prosinačke aktivnosti,
od božićnih radionica, darivanja članova
i organizacije Božićnog sajma, do
predstave za svu djecu Tinjana. Ove
godine malo drugačije ćemo organizirati
božićno darivanje naših članova i
zajedničko kićenje bora.
Privodimo kraju i projekt koji ćemo još
malo držati u tajnosti, a postat će javan
na društvenim mrežama prije kraja ove
lude godine. Nadamo se da će vam se
svidjeti!
U sljedećoj godini planiramo i završiti
knjigu temeljenu na istraživačkom radu
‘Kovači i Kosiri’. Veselimo se promociji!
Za drugo lito želimo da nam svima donese
puno druženja i kontakata, uz obilje
zdravlja i mira. Srićan Božić i Srićno novo
lito 2021. želi van Kumpanija Kosirići
Tinjan!!!!!

Povećana godišnja članarina
Novo je rukovodstvo aktivno radilo na
tome da ove godine sačuvaju financijsku
stabilnost Udruge, pa je članarina
s dotadašnjih 1.000 kuna godišnje
povećana na 1.200 kuna. Financijski
gubitak osjetio se u daleko manjem broju
dolazaka lovaca iz Italije, koji inače već
dvadesetak godina dijele lovačke avanture
s članovima “Goluba”. Ove godine su u lov
uspjela dolaziti samo sedmorica Talijana,
a ostali su dolazak odgodili za trenutak
kada se situacija normalizira. Ipak, svi su
uredno obnovili svoje ugovore i platili
članarine. Generalno gledano, Udruga je
20
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OVA GODINA U ZNAKU JE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Udruga Zavičajna zbirka Enriko Depiera
čuvar je kulturne baštine Tinjana

U

Kuharice Lidvine Depiera

druga Zavičajna zbirka Enriko
Depiera i ove neobične godine
nastavlja sa svojim radom. S
obzirom na okolnosti orijentirali su
se na znanstveno - istraživački rad, a
organiziranje izložbi prolongirali su za
bolja vremena.

Monografija VIttorio Depiera
Početkom godine, Udruzi je po prvi
put odobreno sufinanciranje od strane
Istarske županije, Odjela za kulturu i
zavičajnost, i to za projekt istraživanja i
objavljivanja monografije o jednom od
prvih fotografa amatera u Istri – Vittoriju
Depieri. Ovaj se projekt nastavlja na
prošlogodišnju izložbu i publikaciju
„Fotografsko blago Tinjana”. Naime, u
zbirci se čuva veliki broj fotografija iz
19. i 20. stoljeća, a među njima i preko
130 fotografija koje je snimio Vittorio
Depiera, što čini značajno otkriće u polju
rane fotografije u Istri. Vittorio je rođen
15. travnja 1871. godine u Tinjanu,
gdje je proveo djetinjstvo te je nakon
školovanja živio i radio u Rovinju. Često
je posjećivao svoju obitelj u Tinjanu i
pritom neumorno fotografirao te nam
je ostavio vrijedne fotografije kojima je
dokumentirao život u tadašnjem Tinjanu.
Fotografirao je događaje (dolazak prvog
autobusa, procesija za Tijelovo), narodne
i gradske nošnje Tinjana iz kraja 19.
stoljeća, poznate i nepoznate Tinjance.

Ovim projektom udruga objedinjuje
Vittorijevu biografiju, povijesne i
političke prilike na ovom području i
razvitak fotografije u tom razdoblju
u Istri, a Vittoria smješta među prve
fotografe amatere u Istri i detaljnije
analizira njegov fotografski rad i
ostavštinu. Monografija se realizira
uz financijsku potporu Općine
Tinjan i Istarske županije, a iz
tiska bi trebala izaći u ožujku 2021.
godine.

U lipnju i srpnju Udruga je intenzivnije
proučavala ručno pisane kuharice
(knjige recepata) Lidvine Depiera,
iznimno gastronomsko vrelo koje se
čuva u Zavičajnoj zbirci. Kuharice sadrže
preko 200 recepata koje je Lidvina
zapisivala od svoje 14. godine (1876.)
do kraja života (1918.). Recepte koje je
zapisala dobivala je od obitelji, susjeda,
prijateljica i poznanica što danas rezultira
očuvanjem i promocijom ovog bogatstva
nematerijalne kulturne baštine Istre. U
suradnji s tinjankom Vedranom Jakus
Matešković rekonstruirali su neke
recepte i stvorili ukusne slastice kakve su
se u Tinjanu konzumirale početkom 20.
stoljeća. Ideje i želje za daljnju promociju
ovih recepata bile su „na stolu“, no zbog
pandemije zasada su one stavljene na
čekanje, pa se nadaju da će sljedeće
godine one biti barem dijelom ostvarene.

Svjetski dan turizma
U rujnu je Udruga Zavičajna zbirka
Enriko Depiera po prvi puta sudjelovala
u obilježavanju Svjetskog dana turizma,
u organiziaciji UO za Turizam Istarske
županije, uz dobru posjećenost oba dva
dana trajanja manifestacije. Podsjećamo,
zbirka je tijekom čitave godine otvorena
za sve posjetitelje, uz prethodnu najavu.

Suradnja s Muzejom grada Pazina
U prosincu se ostvaruje suradnja s
Muzejom grada Pazina u smislu posudbe
nekoliko predmeta iz zbirke za potrebe
održavanja izložbe „Pišem ti pismo“.
Nastavljena je i suradnja sa Povijesnim
muzejom u Puli, a vrlo je izvjesna i
skora suradnja sa Muzejom grada
Rovinja. Naime, po završetku projekta
monografije o Vittoriu Depieri, planirano
je postavljanje izložbe o njemu koja bi
gostovala u ovim potonjim muzejima.
Osim toga, planovi i želje za budućnost su
veliki, no svakako je prioritet smještanje
muzealija u adekvatnije prostore od onih
u kojima trenutno borave, radi njihove
zaštite.
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UMIROVLJENICI NAŠLI NAČIN DA BUDU AKTIVNI I U EPIDEMIJI

Druženja nije bilo, ali su
POMAGALI NEMOĆNIMA te
izradili klupe i oglasne ploče

E

pidemija nas je spriječila da budemo
maksimalno angažirani kao inače,
ali ipak nismo posve stali s našim
aktivnostima, kaže Vladimir Antolović,
voditelj Podružnice umirovljenika Tinjan.

Odgovornost na prvom mjestu
Ova podružnica okuplja 160 članova,
koji su navikli svake godine ići na brojne
izlete ili u lječilišta. Ujedno, jedna od
važnijih stvari su im druženja i okupljanja
na kojima se provesele i feštaju. No ove
godine svega toga praktički nije bilo, jer
se umirovljenici odgovorno pridržavaju
svih epidemioloških mjera i paze na
svoje zdravlje. Posljednje druženje imali
su 06. ožujka u restoranu Tinjanski
vijulin, povodom Dana žena. Kasnije
su u planu bila tri izleta i odlazak u
lječilišta Toplice Banju Vrućicu, Lječilište
Veli Lošinj i Istarske Toplice, a Vladimir
Antolović kaže da je sve otkazano dok
se situacija ne normalizira. Onda će
umirovljenici ponovno imati priliku
nadoknaditi sve što su u epidemiji
propustili. Tako su izleti i lječilišta u
planu za sljedeću godinu.

Dodijeljene četiri zahvalnice
A posljednje ovogodišnje druženje
povodom Dana žena ostalo je svima u
lijepom sjećanju, jer je 70 umirovljenika
uživalo uz glazbu Melody Banda,
ples i dobru hranu. Tom su prigodom
dodijelili i četiri zahvalnice. Dvije su
otišle obiteljskoj liječnici dr. Ireni Erman
Baldini i njezinoj medicinskoj sestri
Sonji Vadinjof, zato što su uvijek na
raspolaganju umirovljenicima te predano
brinu o njihovom zdravlju.

Druge dvije zahvalnice dobili su OPG
Pršutana Dujmović i Vina Mušković,
jer nesebično financijski pomažu rad
tinjanske podružnice umirovljenika.
Jedan od svečanijih trenutaka druženja
u ožujku bila je i dodjela zlatne plakete i
prigodnog dara za 50. godišnjicu braka,
supružnicima Nadi i Janku Brečević.

Iako su se bili prisiljeni odreći se
izleta i odlazaka u lječilišta, tinjanski
umirovljenici osmislili su druge aktivnosti,
pa su izradili i postavili klupe na nekoliko
lokacija u Tinjanu. Također, svojim
rukama su izradili sedam oglasnih ploča,
koje su potom tinjanske komunalne
službe postavile na predviđena mjesta.
Cijelu ovu godinu imali su i organiziranu
međusobnu pomoć svojim članovima,
osobito kada su u pitanju oni u poznim
godinama i nemoćni.

Imamo dugogodišnju uspješnu suradnju s našom doktoricom i sestrom, a
svake godine daju nam na raspolaganje svoju ordinaciju van radnog vremena
kako bismo mogli organizirati besplatno mjerenje sluha, tlaka i šećera za
umirovljenike s područja Općine Tinjan – kaže Vladimir Antolović.

Aktivnosti neće nedostajati ni u
prosincu, pa podružnica priprema
podjelu čak 420 blagdanskih paketa,
koji će 22. prosinca biti uručeni
svim umirovljenicima na području
općine Tinjan. U podružnici
ističu da zahvaljujući vrijednim
tinjanskim
gospodarstvenicima
kao što su: „Gratis“, „Banko
Transport“, „Kamen Krizmanić“,
„OPG Dujmović“, „Obrt Bratulić“
i „Stolarski obrt „Ariš“, svi članovi
podružnice koji plaćaju godišnju
članarinu 40 kuna dodatno
dobivaju dodatno vrijedan poklon
povodom Božića i Nove godine.

Veliko hvala vodstvu naše
općine na čelu sa načelnikom
i predsjednikom Općinskog
vijeća, te upravnom odjelu
na velikoj pomoći i suradnji
s našom podružnicom
umirovljenika. Hvala i
našim obrtima i tvrtkama na
razumijevanju i pomoći kad
nam treba, jer mirovine su
vrlo male za normalan život
– kaže Vladimir Antolović
koji svima od srca želi puno
zdravlja i sreće u 2021. godini,
s mirom za Božićne blagdane u
obiteljima s djecom i starijima.
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EPIDEMIJA ODGODILA POZNATE GASTRO MANIFESTACIJE

Zabilježili smo više od 50 tisuća turističkih noćenja ove godine

ISAP i Ljetni festival istarskog
pršuta u planu su za srpanj
i listopad sljedeće godine

O

pćina Tinjan s ponosom nosi
naziv “Općine pršuta”, pa ne
čudi što je Internacionalni
sajam pršuta u Tinjanu postalo nadaleko
poznato događanje, koje svake godine
u listopadu okupi više od 25.000
posjetitelja te brojne izlagače iz više
zemalja svijeta. Prošle godine ISAP je bio
iznimno uspješan, a slobodno možemo
reći da se njegov uspjeh i popularnost iz
sezone u sezonu povećavaju. Nažalost,
ova godina prekinula je taj sjajni niz.

S obzirom na sve okolnosti koje su
nastale zbog epidemije, u Općini Tinjan
su odlučili da zdravlje ljudi i provođenje
protuepidemijskih mjera moraju biti
apsolutni prioritet te se stoga ISAP ove
godine nije održao. U aktualnoj situaciji
naprosto nije bilo moguće organizirati
događanje na isti način po kojemu je
ISAP međunarodno poznat i priznat,
pa je najracionalnija odluka bila da se
ovogodišnji sajam ne održi.
Prošla godina bila je jednako tako
uspješna po prvom izdanju Ljetnog
festivala istarskog pršuta u Tinjanu. U
srpnju je upriličena premijera ove gastro
manifestacije na kojoj su posjetitelji
guštali u fetama omiljenog pršuta,
biranim vinima ovdašnjih vinara, brojnim
drugim lokalnim proizvodima i dobroj

zabavi i glazbi. Toliko je bila uspješna
da je odlučeno kako će i ona, baš
poput ISAP-a, postati tradicionalna. No
epidemija je i ovdje poremetila planove,
pa se i Ljetni festival istarskog pršuta
morao otkazati.
S obzirom da se svi nadamo kako ćemo
u što skorijem vremenu dočekati kraj
epidemije i normalizaciju situacije,
održavanje obje gastro manifestacije
planira se sljedeće godine, u uobičajenim
terminima.

Najveća gastro manifestacija okrunila se vrijednim priznanjem

ISAP I OPĆINA TINJAN DOBITNICI SU
ZLATNE KOZE 2019.
Zlatna koza - Capra d’oro, godišnja je
nagrada Turističke zajednice Istarske
županije koja se od 1994. godine
dodjeljuje za marketinške aktivnosti
u istarskom turizmu, unapređenje
turističkih
proizvoda
i
turističke
promocije općenito.
Općini Tinjan i Internacionalnom sajamu
pršuta Tinjan dodijeljeno je priznanje
Zlatna koza 2019. u kategoriji eventi,
podkategorija gourmet za organizaciju
manifestacije 13. ISAP – Internacionalni
sajam pršuta.
Svečana dodjela nagrada upriličena je u
prosincu 2019. godine u motovunskom
wine & heritage hotelu Roxanich.
Priznanje je u ime Općine Tinjan preuzeo
načelnik općine Goran Hrvatin. Tom
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je prigodom istaknuo kako je Zlatna
koza priznanje koje je poticaj da ISAP
bude još kvalitetniji s više sadržaja i još
više posjetitelja, u maloj Općini Tinjan
za koju se svakim danom sve više čuje.

Ujedno je zahvalio svima koji su svojim
angažmanom
doprinijeli
dobivanju
nagrade i cijelo vrijeme vrijedno rade
na prepoznatljivosti Općine Tinjan kao
turističke, kulturne i gastro destinacije.

Tinjan sve više prepoznaju
domaći turisti – bilo ih je
TRI PUTA VIŠE NEGO LANI

R

azvoj turizma na području Općine
Tinjan neprestano ide uzlaznom
putanjom, što je posve u skladu
s nastojanjima da naša općina svojim
primjerom pokaže kako je turistička
ponuda u srcu Istre bogata, kvalitetna
i sadržajna. Postali smo iznimno
poželjna turistička destinacija s visokom
kvalitetom ponude. Lani smo ostvarili
sjajnih 85.000 noćenja, a iz godine u
godinu raste broj turista koji posjećuju
Općinu Tinjan. Istodobno raste i naša
ponuda i sadržaji, što uključuje i sve više
objekata uz koje je vezana turistička
djelatnost. Ove godine naša je općina
bogatija za čak sedam novih kuća za
odmor, u odnosu na prošlu godinu.
Turističku ponudu umnogome obogaćuju
biciklistička staza “Od lokve do lokve”
duga 26 kilometara te pješačka “Staza
suhozida”, duga 12, 7 kilometara.
Ove godine je do 30. studenog na
Općini Tinjan je ostvareno ukupno
53.336 noćenja, od čega 50.354 otpada
na strane goste, a 2.972 na domaće. U
istom razdoblju prošle godine općina
je zabilježila 67.795 noćenja (66.844
strani gosti i 951 domaći gosti). Broj
noćenja (od 01.siječnja do 30.studenog)
ostvaren je na razini od 78,67% od
prošlogodišnjeg broja noćenja (za isto
razdoblje). S obzirom da je ovogodišnju
sezonu obilježila epidemija, zbog čega
su mnogi strani gosti promijenili svoje
planove, moramo reći da su brojke

zapravo vrlo dobre i zadovoljavajuće.
Osobito je zanimljivo da je ove godine
znatno porastao broj noćenja domaćih
gostiju, koji su za svoju idealnu
destinaciju odabrali upravo Tinjan. Tako
je do 30.studenog bilo ukupno 2.972
noćenja domaćih gostiju, dok ih je
prošle godine u istom razdoblju bilo 951.
Najbrojniji gosti i dalje su oni iz Njemačke
i Austrije, potom slijede domaći, a nakon
njih Nizozemci.

ZANIMLJIVA
BROŠURA
OTKRIVA SVE
ATRAKCIJE
“OPĆINE PRŠUTA”
Povijesna baština poput starih
europskih suhozida, lokve na
Tinjanštini, legendarni Jure Grando,
istarski pršut, atraktivne biciklističke
staze... Sve je to dio nove brošure
koju je objavila Turistička zajednica
središnje Istre za područje Općine
Tinjan. Cilj brošure je da se u njoj
saznaju najvažnije i najzanimljivije
informacije o jedinoj istarskoj
“Općini pršuta”. Tiskana je na četiri
jezika (hrvatski, talijanski, njemački,
engleski), a upravo je tinjanska
brošura prva u nizu koje će izdati
TZ središnje Istre za pojedinačne
destinacije u svome sastavu.
Brošura je izrađena u suradnji s
Lastik studiom i može se preuzeti
na internetskim stranicama TZ
središnje Istre. Za sada je dostupna
samo u digitalnom obliku, a za
sljedeću godinu planirano je i
njezino tiskano izdanje.
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U TINJANU ROĐENE PRVE TROJKE NAKON PUNIH 30 GODINA

DOBRODOŠLI JUDITA,
REBEKA I ŠIMUN!
K
uća obitelji Erenda u Grintavici
možda je jedna od najveselijih na
cijeloj Tinjanštini. Jer u njoj živi
čak petero živahne dječice, a ta se brojka
zaokružila u ožujku, kada su mama
Marija i tata Anto dobili trojke. Tako sada
po kući trčkaraju Lovro (7) i Klara (4,5),
a uskoro će im se u jurnjavi pridružiti i
devetomjesečne trojke – Judita, Rebeka
i Šimun.
Mnogi će reći da im je epidemija donijela
ograničenja i probleme, no u ovu obitelj
donijela je obilje sreće i veselja. Jer
Judita, Rebeka i Šimun su rođeni u
KBC-u Rijeka u ožujku, točno u onom
tjednu kada su krenule restriktivne mjere
u prvom valu epidemije. I to nije sve –
Marija i Anto s ponosom ističu da nonići
s Marijine strane, koji žive u Grintavcima,
sada imaju ukupno trinaestero unučadi,
a uskoro očekuju i četrnaesto. Pet ih je
rođeno ove godine, tijekom epidemije, a
uskoro će i šesto.
Marija i Anto kažu kako su nakon Lovre
i Klare poželjeli i treće dijete, no uskoro
je uslijedilo neočekivano iznenađenje –
mama Marija nosila je trojke.

Planirali smo troje djece, a imamo
ih na kraju petero. Isprva su osjećaji
pomiješani, neopisiva sreća, ali i zabrinutost. Pitali smo se kako ćemo
to sve uspijevati, hoće li trudnoća
proteći uredno, ma bilo je tu tisuću pitanja i veliko uzbuđenje. Sve
u svemu, pozitivan šok. A onda su
započela konkretna planiranja, jer
s viješću da ćemo dobiti troje djece, a ne jedno, krenula je potpuna
reorganizacija naših života – pričaju
sretni roditelji.
Planovi su odjednom postali drugačiji,
promijenili su se prioriteti, a Marija i
26
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Anto ističu da imaju veliku podršku
cijele obitelji koja im pomaže u svakom
trenutku, braće, sestara, kumova,
prijatelja i susjeda. Nisu, kažu, nikada
požalili što imaju petero dječice, jer oni
su im donijeli sreću koja se ni sa čim ne
može usporediti. A za sve one koji se
pitaju kako je sve izvedivo, jer ponekad u
kući vlada kaos kada se ne zna koga prije
presvlačiti, a koga hraniti, mladi roditelji
kažu da je jedino važno sve to jako željeti,
i pritom dobro organizirati život.
- Vlastite želje i prioritete treba ostaviti po
strani, i potpuno se posvetiti obitelji. Sve
nam se lijepo posložilo i ide svojim tokom.
Najveći angažman ima moja supruga koja
je s djecom 24 sata na dan, a ja pomažem
maksimalno, na sve moguće načine. Kada
se čovjek dobro organizira sve je moguće,
pa uspijem navečer, kada oni zaspu, otići
na nogomet i rekreaciju – priča tata Anto,
ističući da starija djeca zbog brige za
mlađe nisu prepuštena gledanju televizije
ili igranju na mobitelima, već su i njima

stalno posvećeni, pa se Lovro i Klara
bave sportom i nizom drugih aktivnosti.
Ovo su inače prve trojke na Tinjanštini
od 1990. godine, kada je mama Tinjanka
u Poreču rodila tri djevojčice, koje
su potom u Tinjanu završile osnovnu
školu. Bračni par Erenda kaže kako im
je Općina Tinjan nakon rođenja trojki
iznimno pomogla izdašnom novčanom
naknadom, a zahvalni su i poslodavcima
koji imaju veliko razumijevanje za njihove
roditeljske obaveze. Sretni su bili i kada
im je Radenska, kroz akciju “Naša tri
srca, za vaša tri srca”, koju provodi za
sve roditelje trojki u Hrvatskoj, poklonila
kolica i autosjedalice.

Novorođene bebe

LUKA MODRUŠAN
03.11.2019.
Igor i Sanja

ANNABEL PINČAN
22.04.2020.
Toni i Zdravka

JOSIP MESARIĆ
14.12.2019.
Silvio i Nadija

EMILY VOŠĆON
11.05.2020.
Kristijan i Ana Marija

PAOLA HRVATIN
10.12.2019.
Davor i Valentina

PAOLO BRATOVIĆ
24.03.2020.
Goran i Valentina

STEFAN BREČEVIĆ
22.03.2020.
Dragan i Suzana

Djeca su bogatstvo, i svi mladi i
zdravi ljudi trebali bi ih imati. Neka
se ne boje odlučiti se i na više djece,
jer koliko je sve zahtjevno, još je više
vrijedno – poručuju za kraj Marija i
Anto.

JUDITA, ŠIMUN I REBEKA ERENDA
17.03.2020.
Anto i Marija

TIARA LOVREČIĆ
04.09.2020.
Mateo i Tadea
Tinjanski list
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Čestit Božić
i sretna Nova
2021. godina!

Svim mještankama i
mještanima, u ime Općine
Tinjan želimo čestit Božić i
sretnu Novu 2021. godinu,
uz obilje mira, zdravlja i
zadovoljstva!
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