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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na 

obilježavanju Dana Općine Bistra i Župe Bistra 

5. prosinca 2019. 

 

Poštovani izaslaniče predsjednice Republike, dr. Mittermayer, 

Poštovani izaslaniče župana, g. Babić, 

Poštovana predsjednice Općinskog vijeća gospođo Gregurović, 

Poštovani načelniče Općine gospodine Gulić, 

Poštovani gosti, 

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 Hrvatskoga sabora i u ime Vlade Republike Hrvatske te u svoje 

osobno ime, svim stanovnicima Općine Bistra čestitam Dan Općine i sutrašnji 

blagdan sv. Nikole.  

Posebno pozdravljam vodstvo Općine i sve zaposlenike koji rade 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. 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.  

Bistra i Zagreb prvi su susjedi, jedno su drugome „preko brega“. Možda se 

ostvari i jedan projekt koji je još u povojima, takozvana „bistranska žičara“ 

kojom bi Bistrani i Zagrepčani bili povezani i zelenim putem, preko 

Medvednice. Veliki dio Općine nalazi se baš na prostoru zaštićenog područja 

Parka prirode Medvednica. Stoga su zaštita okoliša, gospodarenje otpadom i 

spoznaja o ograničenosti prirodnih resursa te potrebi njihovog očuvanja za 
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buduće generacije jedni od prioriteta ovoga kraja. Tome u prilog zasigurno ide i 

zapošljavanje novih djelatnika, komunalnog i poljoprivrednog redara u Općini, 

čime Bistra okreće novu stranicu kao moderna i ekološki osviještena općina i 

iskazuje brigu za „zelenu“ budućnost svojih mlađih naraštaja. Turistički i 

gospodarski potencijali ovoga kraja su ogromni i čestitam vodstvu Općine što 

imaju jasnu viziju i zacrtani cilj da učine Bistru još ugodnijim mjestom za život 

svojim mještanima i brojnim posjetiteljima. 

Dame i gospodo, 

Budući da sam i osobno liječnik, moram istaknuti jedan projekt od iznimne 

važnosti za kojeg se nadam da će ići po planu, a to je izgradnja nove zgrade 

Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi. Nova bolnica za male će 

pacijente i medicinsko osoblje biti primjerenija i funkcionalnija od dosadašnjeg 

prostora u Dvorcu Oršić. Takva suvremena bolnica je nužnost i prioritet  našeg 

društva. 

Za kraj, dopustite mi čestitati svim dobitnicima javnih nagrada i priznanja koji 

su svojim profesionalnim radom i uspjesima na različitim područjima pridonijeli 

prepoznatljivosti i razvoju Općine Bistre i učinili ovaj kraj onakvim kakav on 

danas jest. Želim vam puno uspjeha u daljnjem profesionalnom i privatnom 

životu, a ova nagrada nesumnjivo je veliki poticaj za vaš daljnji uspješni rad. 

Još jednom čestitam vam 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. 


