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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika 

Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na obilježavanju Dana 

Općine Bistra i Župe Bistra 

5. prosinca 2018. 

Poštovani uzvanici, 

dopustite mi na početku da vas sve srdačno pozdravim i izrazim veliko 

zadovoljstvo što mogu biti danas ovdje s vama u povodu obilježavanja Dana 

Općine Bistra i Župe Bistra i njezinog nebeskog zaštitnika, sv. Nikole biskupa. 

Stoga, uime predsjednika Hrvatskoga sabora i u svoje osobno ime, svim 

stanovnicima Općine Bistra čestitam Dan Općine i sutrašnji blagdan sv. Nikole. 

Posebno pozdravljam čelništvo Općine Bistra – općinskog načelnika g. Gulića, 

predsjednicu Općinskog vijeća gđu. Gregurović i sve vijećnike. Svima vama 

koji radite za opće dobro Općine i njezinih stanovnika želim da vam ovaj 

svečani dan bude dodatan poticaj u predanosti, požrtvovnosti i zalaganju 

prilikom obavljanja vaših dužnosti, kao što je i sv. Nikola bio predan u služenju 

kršćanskom narodu. 

Bistranski kraj odlikuje se bogatom prirodnom, povijesnom, kulturnom i 

etnološkom baštinom. Bogatstvo tradicije i kulture, flore i faune, a prije svega 

bistri potoci i pitka voda čine ovaj kraj posebno vrijednim. Blizina grada 

Zagreba, dobra cestovna i prometna povezanost i zavidna razina komunalne 

izgrađenosti prednosti su koje uživaju stanovnici ove Općine. 

Turizam postaje sve zastupljenija gospodarska grana ovoga kraja te sam siguran 

kako će Bistra uskoro postati privlačna destinacija seoskog, zimskog, sportskog i 

planinarskog turizma. Tome svakako ide u prilog i skijaška staza za utrke 

svjetskog skijaškog Kupa na padinama Medvednice iza nas. 

Razvijenim gospodarstvom, komunalnom, energetskom i prometnom 

infrastrukturom te obrazovnim, kulturnim, sportskim i društvenim sadržajima 

Bistra sve više postaje općina rastućeg životnog standarda, ali i rastuće stope 

nataliteta, na čemu vam čestitam! Pozdravljam strateške ciljeve čelništva 

Općine, pogotovo one usmjerene prema stvaranju boljih preduvjeta za 
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gospodarski razvoj komunalne infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva, 

unapređenju kvalitete života i razvoja civilnog društva, brizi o djeci 

predškolskog uzrasta, socijalno ugroženim osobama te osobama starije životne 

dobi. 

Izrazito sam sretan što su brojne bistranske kulturno-umjetničke i sportske 

udruge ponosni čuvari autohtone kulturne baštine vašeg kraja: kajkavske 

popevke i izvornog kajkavskog izričaja koje njeguju Kulturno umjetničko 

društvo, muški pjevački zbor "Bistrani" i Udruga “Bistrajnski potepuhi"; 

prirodnih ljepota kao relikta povijesti naših starih koji su bili povezaniji s 

prirodnom više od nas, a koje danas održavaju i najbolje poznaju Družina 

izviđača, planinarsko i lovačko društvo; te enogastronomskih manifestacija 

ovoga kraja čiji su baštinici Udruga kuhara i Udruga vinogradara. Ne 

zaboravimo vrijedan rad Udruge ratnih veterana,  Udruge „Vuglenari“, a ni 

tradicionalna okupljanja auto-moto ljubitelja u organizaciji Old timer kluba i 

Moto kluba.  

Premalo je vremena kako bi se istaknula sva vrednota ljudi ovoga kraja, njihova 

predanost naslijeđu i ljubav za očuvanjem tradicije. Čuvajte svoja blaga, 

njegujte ih i pamtite, prenosite svojim najmlađima, jer gdje se najsnažnije čuva 

ljubav prema domovini nego u njezinim običajima i tradiciji? Povežimo mladost 

s poviješću, dajmo im snagu i volju za budućnost i bit ćemo sigurni da će naše 

srce kucati u njihovim djelima. Dopustite mi da citiram svog mentora i prijatelja, 

zbog kojeg sam svojedobno i ja počeo pisati kajkavsku poeziju, Dragu Britvića i 

na kraju dodam: „Tam v zelenoj zipki domovina spi.“ Naša je zemlja u našim 

domovima i na našem ognjištu. Tu je rođena, tu je stasala i tu je dobila snagu 

svojih očeva i djedova. Njegujmo je i čuvajmo, jer naša je gruda zemlje 

oduvijek bila u srcima naša i prenesimo svojoj djeci svu veličinu njezine snage. 

Za kraj, dopustite mi da vam još jednom čestitam Dan Općine Bistra i Župe 

Bistra kao i blagdan sv. Nikole, uz nadu da će vaš nebeski zaštitnik i dalje bdjeti 

nad svima vama i vašom Bistrom! 

 

Hvala na pozornosti. 


