Kresnica
Glasilo Općine Koprivnički Ivanec, broj 13., lipanj 2013.

Svim stanovnicima Općine Koprivnički Ivanec
čestitamo Dan općine i Župe,
te ulazak u članstvo EU!
								
							

Načelnik Božidar Vrabelj,
zamjenik načelnika Ivica Petričević
i članovi Općinskog vijeća
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UVODNA RIJEČ 13. KRESNICE

Poštovani čitatelji!
Opet bismo mogli započeti s onom starom ‘kako vrijeme brzo prolazi’, ali i samima vam je poznato
kako za onoga koji je zauzet radom i stalnim obvezama, vrijeme uistinu neumitno teče. Ponekad
jedva podignemo glavu, a kraj nas je prohujao period za koji nam se na početku činilo da će trajati ‘vječno’, ili barem - vrlo dugo. Tako je iza nas još jedno četverogodišnje mandatno razdoblje
lokalne vlasti, održani su novi izbori, izabrani neki stari, a neki novi ljudi, koji će zastupati naše
interese na lokalnom nivou. Formirano je novo Općinsko vijeće. Prošla je i još jedna školska godina, još jedna vrtićarska godina, udruge su vrijedno radile i poslale nam svoje izvještaje, igrao
se nogomet, prezentirala kulturna baština, izrađivali modeli i makete, održavala razna natjecanje,
žene su sadile cvijeće i bdjele nad okolišem… I gospodarski projekti išli su svojim tijekom. Uskoro
će se vidjeti i ozbiljni rezultati dugoročnih priprema i puno nevidljivog obavljenog posla. Dakle,
mogli bismo reći, stanje redovno! A sve je to za vas zabilježila Kresnica. I neka vas ne smeta što
nismo preskočili broj 13, kao u hotelima ili na kladionicama. Trinaest je dobar baš kao i svaki drugi
broj, ako smo mi dobri i ako s dobrohotnošću gledamo na život oko nas. Jer, bez obzira koliko
zaposleni bili, s vremena na vrijeme, vrijedno je podići glavu i osmjehnuti se svijetu! Kresnica je
uvijek na vašoj sunčanoj strani. Srdačan pozdrav!
UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

Informatičko opismenjavanje
U proljeće ove godine pristupili smo Koordinaciji
udruga proizašlih iz domovinskog rata grada
Koprivnice te smo u suradnji s njima organizirali
tečaj informatičkog opismenjavanja naših članova
kao i članova njihovih obitelji. Kroz ovaj vid
informatičkog tečaja prošlo je desetak naših
članova. Održali smo godišnju izvještajnu skupštinu
na kojoj smo predstavili i našu novu zastavu koju
smo kupili ove godine. Ove godine za Dan općine

pripremamo, u suradnji s Općinom, počastiti naše
mještanke i mještane pečenom ribom i feštom s
glazbom do dugo u noć. U suradnji s Koordinacijom
udruga pripremamo i natjecanje u ribolovu na
Šoderici koje će se održati 25. lipnja 2013. godine.
Svim mještankama i mještanima Općine
Koprivnički Ivanec želimo sretan Dan općine!
			
Rade Prosenjak
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lista Kresnica: Božidar Vrabelj, Mladen Sremec, Vjekoslav Prvčić, Đurđica Prlok, Nedjeljka Vrhoci, Kristina Furkes; Grafička priprema i
tisak: Georg, Koprivnica; Naklada: 550 primjeraka; Rukopisi se ne vraćaju, a niti ne honoriraju.
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Udruga Ivanečko srce se pomladila
Udruga žena Ivanečko srce organizirala je i ove godine (1. lipnja), sad već tradicionalnu, 13. po redu manifestaciju Dan cvijeća. Odaziv sličnih udruga iz cijele
naše županije bio je ove godine zaista velik. Na poziv
vrijednih domaćica odazvalo se čak 26 udruga. Došao je i župan Koprivničko-križevačke županije Darko
Koren, kao i načelnik Općine Koprivnički Ivanec Božidar Vrabelj. Program su za ovu prigodu priredili učenici Osnovne škole Koprivnički Ivanec sa svojim učiteljicama. Također, sudionici su u dvorani Društvenog
doma mogli razgledati prigodnu izložbu ručnih radova članica Ivanečkog srca, ali i članova Kluba tehničke
kulture Vektor iz Koprivničkog Ivanca. Govornici su
hvalili tradicionalni osjećaj žitelja ove općine za lijepo
i ljubav prema cvijeću, a gospođa Slavica Martinaga
istakla je kako posebno veseli da se udruga pomlađuje jer joj je nedavno pristupilo desetak novih mladih
djevojaka. Sala društvenog doma bila je ispunjena do

posljednjeg mjesta, a druženje je, poslije programa,
nastavljeno uz glazbu i večeru.
Inače, vrijedne članice udruge su i ove godine dale
svoj doprinos u uređenju svojega mjesta, što je posebno istaknuo načelnik općine.
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IZVJEŠTAJ S LOKALNIH IZBORA
U OPĆINI KOPRIVNIČKI IVANEC 2013.
Dana 19. svibnja 2013. godine održani su lokalni izbori za Općinsko vijeće općine Koprivnički Ivanec i
neposredni izbori za općinskog načelnika.
Lista Hrvatske seljačke stranke osvojila je 5 mjesta u Općinskom vijeću s 397 glasova (44,61 %). Hrvatska
demokratska zajednica osvojila je također 5 mjesta s 349 osvojenih glasova (39,21%). Socijaldemokratska partija Hrvatske osvojila je jedno mjesto sa 119 glasova (13,37%). U drugom krugu izbora za općinskog načelnika kandidat za načelnika Božidar Vrabelj i kandidat za zamjenika načelnika Ivica Petričević
osvojili su ukupno 513 glasova ili 56,13 % i time osvojili mandat u narednom četverogodišnjem razdoblju.
konačni REZULTATI ZA OPĆINSKO VIJEĆE

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

1.805

Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima )

921

Pristupilo glasovanju
Broj važećih listića

Broj nevažećih listića

921

51,02 %

890

96,63 %

31

liste

51,02 %

broj glasova

3,37 %

postotak

1.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
BOŽIDAR VRABELJ - nositelj liste

397

44,61 %

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI 119
HNS
STJEPAN VIDOVIĆ - nositelj liste

13,37 %

2.

4.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
ZLATAN SREMEC - nositelj liste

AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP
ZORAN ŠAJKOVIĆ - nositelj liste

349
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konačni REZULTATI ZA NaČELNIKA

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

1.817

Glasovalo birača (prema glasačkim listićima)

914

Pristupilo glasovanju
Broj važećih listića

Broj nevažećih listića

39,21 %

2,81 %

914

50,30 %

897

98,14 %

50,30 %

kandidati

17

broj glasova

postotak

BOŽIDAR VRABELJ - kandidat
1. IVICA PETRIČEVIĆ - zamjenik kandidata
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

513

56,13 %

384

42,01 %

MLADEN SREMEC - kandidat
2. ZLATKO PAVLIĆ - zamjenik kandidata
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

1,86 %
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IZABRAN NAČELNIK I ZAMJENIK
Žitelji Općine Koprivnički Ivanec na nedavnim izborima
za lokalne organe vlasti odlučili su da povjerenje ponovno iskažu dosadašnjem načelniku Božidaru Vrabelju. Tako su samo potvrdili da se kontinuitet započetih
gospodarskih i drugih projekata na općini nastavlja istim
intenzitetom. U slijedećem mandatu njegov zamjenik
biti će Ivica Petričević, poljoprivrednik iz Kunovca, rođen
1963. i član HSS-a od 1995. godine. I on je dobro poznat
žiteljima Općine Koprivnički Ivanec, jer je u dva mandata
bio vijećnik, a obavljao je dvije godine i odgovornu načelničku dužnost.

KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE
Konstituirajući sjednica novog Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec održana je u srijedu,
12. lipnja 2013. godine. U zgradi općine, pred državnim službenicima, okupili su se svi izabrani
vijećnici te su nakon intonirane hrvatske himne i provedene službene procedure, položili prisegu.
Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je, sa šest glasova za i pet suzdržanih, Vladimir Fijok.
Suzdržani su bili vijećnici HDZ-a. Njegovi zamjenici će u slijedećem mandatnom razdoblju biti:
Stjepan Golub i Stjepan Vidović. Novi vijećnici su:

Vladimir Fijok

Stjepan Golub

Ivica Salajec

Biserka Geršić

Mihaela Juranić

Stjepan Vidović

Ivica Ferenčak

Dražen Horvat

Ida Kovač

Mario Švegović

Zlatan Sremec
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Razgovor s načelnikom Božidarom Vrabeljom o prvih šest mjeseci 2013.

OPĆINA KONTINUITETA I RAZVOJA

Kresnica: Gospodine načelniče, na nedavnim lokalnim izborima ponovno ste izabrani za načelnika Općine Koprivnički Ivanec na čemu vam čestitamo. No,
povod ovog našeg razgovora je vaš izvještaj o radu za
prvih šest mjeseci tekuće godine, pa vas molimo da
razgovaramo o njemu.
Načelnik: Hvala vam na čestitkama. Dozvolite mi da
se najprije zahvalim biračima općine Koprivnički Ivanec na ukazanom povjerenju i izboru za načelnika u
novom mandatu. Također, zahvaljujem svima koji su
izašli na izbore i time doprinijeli razvoju demokracije
birajući kandidate za članove Općinskog vijeća, načelnika i zamjenika načelnika. Truditi ćemo se da opravdamo povjerenje i još jedan put hvala.
U proteklom razdoblju nastavilo se s aktivnostima iz
prethodnog izvještajnog razdoblja. Te aktivnosti odnose na zacrtani smjer razvoja općine u smislu njenog
strateškog razvoja i na zadovoljavanje potreba u svim
segmentima društva u skladu s planiranim sredstvima proračuna. Dakle, mi smo općina kontinuiteta. A
što smo to radili pokušat ću sažeti u nastavku iznoseći
najbitnije stvari. Rad općinskog načelnika i navedenom može se podijeliti prema slijedećim aktivnostima:

1. Donošenje akata i predlaganje akata Općinskom
vijeću
2. Operativno postupanje općinskog načelnika na
području zadovoljavanja potreba svih korisnika
proračuna
3. Protokolarne aktivnosti
U izvještajnom razdoblju održano je nekoliko
sjednica Općinskog vijeća na koje je općinski načelnik
u suradnji s službenicima Jedinstvenog upravnog
odjela uputio na donošenje akte, odluke, zaključke,
informacije i rješenja. Tako su usvojeni razni izvještaji,
donijete odluke o nerazvrstanim cestama, izmjene
urbanističkog plana uređenja Poslovne zone, odabrani
su najpovoljniji ponuditelji za zakup poljoprivrednog
zemljišta unutar poslovne zone, usvojen je Sporazum
o ulaganju Fonda u pripremne radove za RCGO
Piškornica, poljoprivrednicima je smanjena obveza
zakupa zbog suše koja je pogodila naše krajeve. Zatim
su usvojeni programi o zadovoljenju potreba u športu,
kulturi, tehničkoj kulturi, komunalnoj infrastrukturi,
zaštiti od požara, civilnoj zaštiti, predškolskom
odgoju, a sve u sklopu proračuna za 2012. i 2013.
godinu. Proračun za 2013. godinu planiran je u iznosu
od 18 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnosi
se na realizaciju projekata konačnog komunalnog
opremanja Poslovne zone, katastarsku izmjeru općine,
izgradnju kanalizacije do Botinovca, gradnju pješačkobiciklističke staze, kupnju zemljišta za školu, uređenje
i adaptaciju objekata u vlasništvu općine, poboljšanje
uvjeta na sportskim objektima općine, legalizaciju
nelegalno izgrađenih objekata, pripremu projektne
dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju kako
bismo bili spremni kandidirati te projekte fondovima
Europske unije za financiranje, kada uđemo u nju, a
to je za nekoliko dana kada postajemo njena članica.
Kresnica: Mnogo je toga što ste nabrojali i mnogo
toga je realizirano. Bilo je i određenih kriza. Poslovi
se sada nastavljaju. Možemo li reći da ste vi općina
kontinuiteta?

OPĆINA KONTINUITETA

Načelnik: Da, s obzirom da smo mi općina kontinuiteta, u protekloj godini nastavio sam s aktivnostima iz
prethodnog razdoblja. Te aktivnosti odnose na zacrtani smjer razvoja općine u smislu njenog strateškog razvoja i na zadovoljavanje potreba na svim segmentima
društva u skladu s planiranim sredstvima proračuna.
Cijela 2012. godina, slobodno to mogu reći, bila je teška na različite načine, kako gospodarski, pad standar-

Kresnica
da, tako i politički. Opće gospodarsko i političko stanje u državi, pa i svijetu odrazilo se i na općinu. I mi u
općini imali smo krizu u sazivanju sjednica Općinskog
vijeća koja je mogla rezultirati i raspuštanjem vijeća
što bi štetilo općini. Općinski projekti od općeg interesa bili su važniji od parcijalnih interesa pojedinaca i
pojedinih skupina, ili političkog uskogrudnog interesa. Tako da je općina, iako opterećena političkom situacijom, svoje projekte razvijala je prema planu, čak
štoviše, moglo bi se reći da je bila manje podložna globalnim utjecajima nego li neke druge sredine. Imamo
projekte koji ne mogu biti stavljeni po strani i bez angažiranja Vlade RH jer su od posebne važnosti, a to su
Regionalni centar gospodarenja otpadom Piškornica
i Termoelektrana Koprivnički Ivanec. Stoga su ti projekti, strateški važni i bitni za gospodarski razvoj općine napreduju polako ali sigurno i razvijaju se prema
konačnom cilju. Naravno, da je za uspjeh tih projekata
pogodovala i strateška orijentacija RH prema energetici i ekologiji kao važnom segmentu razvoja i obveze
Hrvatske prema EU u tim područjima gospodarstva.
Stoga je neshvatljivo da smo s domaćeg ‘političkog terena’ da tako kažem, mogli poslati lošu poruku našim
partnerima. Nadam se da se to neće desiti u novom
mandatu.

PIŠKORNICA VAŽAN PROJEKT

Kresnica: Jedan od izuzetno važnih takvih projekata
je i Piškornica. Što nam možete reći o tome?
Načelnik: Dakle, nastavilo se raditi na projektu RCGO
‘Piškornica’ koji je opterećen nekim sudskim sporovima protiv općine. Neki od njih su još uvijek u tijeku
i onemogućavaju bržu realizaciju. Projekt RCGO ‘Piškornica’, koji vodi tvrtka Piškornica d.o.o. Koprivnički
Ivanec, ima konačno punu podršku RH i nalazi se pred
završetkom izrade potrebnih dokumenata. U postupku je ishođenje lokacijske dozvole i kandidiranje projekta u fondovima EU za sufinanciranje. Projekt ima
punu podršku Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva
zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost RH, koji su se izravno uključili u rješavanje problema što opterećuju projekt. TD Piškornica
d.o.o Koprivnički Ivanec i Općina Koprivnički Ivanec
koordiniraju projekt u rješavanju svih spornih slučajeva između suprotstavljenih strana prema konačnoj
realizaciji. Nadamo se da će sve strane shvatit koliko
je ovaj projekt važan, ne samo za Općinu Koprivnički
Ivanec, nego i za cijelu Republiku Hrvatsku.

PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE

Kresnica: Važan projekt za vašu općinu je i poboljšanje prometne infrastrukture, zar ne?
Načelnik: Posebno važan projekt općine je poboljšanje prometne infrastrukture i uređenje naselja. Zavr-
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šena je prva pješačko-biciklistička staza na području
općine Koprivnički Ivanec u Koprivničkoj ulici. U sklopu njezine izgradnje riješena je i odvodnja oborinskih
voda kako se kasnije ne bi nešto ponovno kopalo.
Ovom stazom znatno je podignuta sigurnost prometa
na spomenutoj relaciji jer sada pješaci i biciklisti imaju svoj prostor za kretanje. Projekt pješačko-biciklističkih staza ide dalje. Nastavljamo s izgradnjom staze
do granice s Koprivnicom, potpisan je ugovor i izgradnja kreće ovih dana. Vrijednost radova iznosi oko
1.000.000 kuna. Na poboljšanju prometne infrastrukture nismo stali već smo ishodili lokacijsku dozvolu za
biciklističko-pješačku stazu od Ivanca do Botinovca, a
u tijeku je ishođenje i građevinske dozvole, jer nam
je cilj povezati naša naselja pješačko-biciklističkim
stazama. Imovinsko pravne poslove rješavati ćemo u
sklopu katastarske izmjere. Na toj dionici jednog dijela staze prethodno je potrebni izgraditi kanalizaciju, a
koju upravo izvodimo.

KANALIZACIJSKA MREŽA

Krenula je izgradnja kanalizacije prema Goričkom, a
nastaviti će se do Kunovca i kasnije prema Botinovcu.
Izgradnjom kanalizacije svi naši žitelji imati će mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu. Odnosi se
to na gotovo 90% domaćinstva u općini. Zasad neriješeno ostaje još samo naselje Pustakovec koje će imati
mogućnost gradnje komunalne mreže u trenutku kad
se izgradi pročistač otpadnih voda na RCGO ‘Piškornica’. Vrijednost radova iznosi 11 milijuna kuna. Naravno, da ovako velike i financijski zahtjevne projekte ni
bismo mogli realizirati bez pomoći drugih. Tako gradnju kanalizacije naša općina financira s 10%, a 90%
iznosa osiguravaju Hrvatske vode. Trenutno se čekaju
sredstva od Hrvatskih voda kako bi se radovi mogli
nastaviti.

KATASTARSKA IZMJERA

Kresnica: Vrlo važan je i projekt katastarskih izmjera
u vašoj općini. Što nam možete reći o tome?
Načelnik: Izuzetno važan je i projekt katastarskih izmjera u k.o. Koprivnički Ivanec. Taj projekt je već započeo. Sklopljen je ugovor između Državne geodetske
uprave, Općine Koprivnički Ivanec i Koprivničko-križevačke županije. Računa se da će trajati oko 4 godine
i da će u njega biti utrošeno oko 2,5 milijuna kuna. Njime ćemo srediti stanje zemljišnih čestica, vlasništva i
posjedništva nad njima, pa će na taj način dobiti novu
vrijednost. Bit će omogućen uvid u stvarno stanje i
lakše trgovanje nekretninama. Sve to opet će pridonijeti boljim mogućnostima u poduzetništvu. Katastarsku izmjeru financira općina s 45% ili oko 1.000.000
kuna, a ostalo osiguravaju Državna geodetska uprava
i Koprivničko-križevačka županija. U provedbi ovoga
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projekta bitna je suradnja stanovništva posjednika ili
vlasnika parcela s izvođačima radova na izmjeri kako
bi se ona što kvalitetnije obavila. Stoga pozivam stanovnike da označe parcele kada dobiju poziv, prilože
dokumentaciju koja se traži, jer to je u njihovom interesu.

OBRAZOVANJE

Kresnica: Niste zanemarili niti obrazovanje?
Načelnik: Osnivanje općinske matične osnovna škola Koprivnički Ivanec je slijedeći, za nas vrlo važan,
projekt. Koprivničko-križevačka županija donijela je
odluku o osnivanju matične škole Koprivnički Ivanec.
Izrađena je diobena bilanca imovine koja će se prenijeti u novu osnovnu školu. Napravili smo idejno rješenje osnovne škole na koje se Ministarstvo prosvjete
pozitivno očitovalo. Čeka se dozvola resornog ministarstva za osnivanje škole i tehnički pregled školskih
objekata. Izrađen je idejni projekt na temelju kojeg će
se ishoditi lokacijska dozvola. Napravljena je i procjena tržišne vrijednosti zemljišta za otkup od vlasnika.
Ovo je projekt koji se provodi rijetko u životu zajednice, izgradnjom škole postaviti ćemo visoke standarde u obrazovanju, omogućiti kvalitetu obrazovanja
za našu djecu, a sportska dvorana koja će se graditi
u sklopu škole koristiti će se i za potrebe stanovnika,
sportaša i za druge društvene namjene. Ovaj projekt
od strane županije kandidiran je za financiranje iz
fondova europske unije.

POLJOPRIVREDA

Kresnica: Niste zanemarili niti potrebe poljoprivrednika?
Načelnik: Za zemljište unutar Poslovne zone koje nije
privedeno svrsi dobivena je suglasnost AUDIO agencije za raspolaganje imovinom u vlasništvu RH, te je
raspisan javni natječaj za dodjelu zemlje u zakup. Izvršen je odabir najpovoljnijih ponuditelja. Odluka o
odabiru upućena je izdavanje suglasnosti Agenciji za
poljoprivredno zemljište, nakon čega slijedi sklapanje
ugovora i suglasnosti na ugovor od strane Državnog
odvjetništva RH.

POSLOVNA ZONA

Kresnica: Moramo se dotaknuti i, rekao bih, krucijalnog projekta na području Općine Koprivnički Ivanec, a to je poslovna zona. Što se tamo događa ili će se
uskoro događati?
Načelnik: U poslovnoj zoni upravo se radi na posljednjim radovima komunalne infrastrukture koju je općina obvezna izraditi, a to je rekonstrukcija županijske
ceste Koprivnički Ivanec-Đelekovečka cesta na dionici Đelekovečka cesta s raskrižjem do kraja Poslovne
zone, izgradnja kolektora za oborinsku vodu i vanjska
rasvjeta te prometnice koja se prije mora rekonstru-

irati. Završetkom izgradnje infrastrukture ispunjena
je naša ugovorna obveza o međusobnoj suradnji s
tvrtkom E two energy o izgradnji infrastrukture u poslovnoj zoni, a Poslovna zona I faza će biti u cijelosti
komunalno opremljena i spremna za prihvat investitora. Postoje kontakti sa zainteresiranim ulagačima
u izgradnju proizvodnih i uslužnih kapaciteta unutar
poslovne zone, kontaktirali smo i Agenciju za investicije i konkurentnost koja također pomaže u privlačenju investitora. Mogu sa zadovoljstvom najaviti početak gradnje TE Koprivnički Ivanec početkom iduće
godine. Cilj nam je dovući investitore u Poslovnu zonu
i otvoriti radna mjesta za ‘vojsku’ nezaposlenih ljudi.
Perspektiva naše općine je u snažnom gospodarskom
razvoju koji će osigurati zaposlenje, opstojnost općine
i, naravno, proračunska sredstva koja ćemo trošiti u
realizaciji programa komunalnog, društvenog, socijalnog uređenja općine.

CESTOVNA INFRASTRUKTURA

Kresnica: Cilj vam je poboljšati i cestovnu mrežu, zar
ne?
Načelnik: U protekle tri godine, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, značajno smo poboljšali
cestovnu infrastrukturu općine, asfaltirane su dionice
cesta u Botinovcu, Pustakovcu. Ubrzanom dinamikom
i kvalitetnom suradnjom sa ŽUC-om nastavili smo
poboljšavati cestovnu infrastrukturu i u 2012. godini. Iako planirano asfaltiranje ceste Kunovec-Kunovec breg nije obavljeno u prvoj polovici 2012. godine
zbog nedostatka sredstava, to smo uspješno realizirali pred zimu u mjesecu studenom 2012. godine, tako
da su stanovnici Kunovca dobili asfaltiranu prometnicu prema Kunovec Bregu. Zahvaljujem Županijskoj
upravi za ceste županu i njegovim suradnicima koji su
doprinijeli razvoju cestovne infrastrukture u općini
na cestama županijske nadležnosti.
Kresnica: Hrvatska za koji dan postaje ravnopravna
članica Europske unije. Hoće li to imati utjecaj na život u vašoj općini?
Načelnik: Da, uskoro, 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postaje članica Europske unije i za nas to znači
prilagodba novim okolnostima, na što ćemo se morati
svi prilagoditi. Nadajmo se da ćemo kao građani nove
zajednice profitirati ulaskom u EU i da ćemo uskoro
imati bolji život.
Očekujem da ćemo i neke naše općinske projekte
uspješno realizirati i financirati ih iz fondova EU.

Na kraju mi dozvolite da svim žiteljima općine
čestitam Dan općine i blagdan Svetog Ivana Krstitelja zaštitnika naše župe. Ivankama i Ivanima
čestitam imendan. Posebne čestite i u povodu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju svim
mještankama i mještanima Općine Koprivnički
Ivanec.

Kresnica
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PROGRAM PROSLAVE DANA OPĆINE 2013.
Nedjelja 23.06.2013.
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00
18,00 - 18,30
19,00 - 19,30
19,30 - 20,00
20,00 - 20,30
20,30		

Okupljanje gostiju i uzvanika
Otvaranje županijske ceste Kunovec-Kunovec Breg
Otvorenje pješačko-biciklističke staze u Kop. Ivancu
Svečana sjednica Općinskog vijeća
Kulturno-umjetnički program
Paljenje krijesa
Svečana večera i narodno veselje

Ponedjeljak 24.06.2013.

5,00 - Budnica
10,30 - Polaganje vijenaca
11,00 - Sveta misa
17,00 - Nogometna utakmica na igralištu NK “Sloga” Kop. Ivanec
REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE „PIŠKORNICA“

PROJEKT IDE PREMA PLANU
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 01.2.2013. godine donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske
komisije te je isti objavom u Narodnim novinama već
stupio na snagu. Tim Zakonom se mijenja Sporazum
o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program
‘Zaštita okoliša’ za pomoć Zajednice iz Instrumenta
pretpristupne pomoći u sklopu komponente ‘Regionalni razvoj’ u Hrvatskoj. U sklopu tog Zakona je pod
rednim brojem 8. ‘Dodatka III.’ (INDIKATIVNE LISTE
VELIKIH PROJEKATA ZA OPERATIVNI PROGRAM
ZA OKOLIŠ 2007. – 2013.) izgradnja RCGO Piškornica navedena kao jedan od prioritetnih projekata
Vlade RH, s predviđenim razdobljem provedbe 2012.2014. godine. Sporazumom o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom
sjeverozapadne Hrvatske ‘Piškornica’, pretovarne
stanice i sanacije odlagališta otpada na području ove
četiri županije sjeverozapadne Hrvatske definirano je
da su 4 županije sjeverozapadne Hrvatske i trgovačko društvo Piškornica d.o.o. nadležni za koordinaciju
svih aktivnosti vezanih za RCGO, pretovarne stanice
i sanacije, što uključuje osnivanje i izgradnju RCGO-a
i pretovarnih stanica, osiguranje zemljišta potrebnog
za provedbu projekta izgradnje RCGO, ishođenje po-

trebnih dozvola, usvojenje dokumenata prostornog
uređenja, sklapanje sporazuma o preuzimanju otpada
sa svim JLS-ma na području 4 županije te sanaciju i
postupno zatvaranje svih odlagališta komunalnog otpada na području županija do izgradnje RCGO-a. Fond
će provesti postupak/e javne nabave i osigurati financijska sredstva Fonda u 100 postotnom iznosu ukupne investicije ulaganja za preostale istražne radove
i izradu projektno-tehničke dokumentacije za RCGO,
pretovarne stanice te sanacije i postupno zatvaranje
odlagališta koja se prijavljuju na sufinanciranje iz
sredstava Europske unije na predmetnom području,
uključujući i troškove pripreme projektne aplikacije
za prijavu projekta na sufinanciranje EU sredstvima,
što je predviđeno za treći kvartal 2013. godine. Očekuje se skora realizacija beskamatnog zajma Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za otkup
zemljišta, a u svrhu nastavka rješavanja imovinskopravnih odnosa na lokaciji zahvata RCGO Piškornica.
Natječaj za radove bit će raspisan do kraja 2013. godine, a početak građevinskih radova očekuje se u ljeto/
jesen 2014. godine. Centar će proraditi do kraja 2016.
godine.

Direktor RCGO Piškornica:
Mladen Jozinović
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UDRUGA ŽENA ‘CRVENE RUŽE’ BOTINOVEC

USKORO PROSLAVA 30. OBLJETNICE RADA

Evo nas kod novog broja Kresnice i prilike da žitelje naše
općine upoznamo s novostima u radu naše udruge.
Već smo u ranijim brojevima spomenuli da naša udruga djeluje i stvara prema sloganu MALO PO MALO, pa
svake godine nastojimo obnoviti i urediti svoje prostore
u društvenom domu, ili nabaviti nešto od novog inventara. Ovaj put možemo se pohvaliti novim zavjesama i
jušnicima što će naši dragi gosti i gošće moći vidjeti prilikom naše proslave kojom ćemo obilježiti 30. obljetnicu
rada naše udruge, a koja će se ove godine održati 17.
kolovoza. Ovom prilikom zahvaljujemo županu i načelniku na moralnoj i financijskoj podršci u našem radu. Naše
članice počele su se marljivo pripremati za proslavu kroz
radionice na kojima izrađujemo ‘pušleke’ cvijeća od
krep-papira što ćemo ih podijeliti našim dragim gostima
i gošćama na proslavi. Raduje nas što ovu vještinu možemo prenijeti djeci koja su nam se pridružila te im tako u
praksi pokazati kako su se ljudi u neka prijašnja vremena družili i u zajedništvu stvarali za dobrobit pojedinca
ili svojega mjesta. Kako to izgleda možete pogledati i na
fotografijama. Naravno da ćemo po svom starom običaju pripremiti i program iznenađenja koji je i nama često
ugodno iznenađenje zbog pozitivne energije i atmosfere
općenito. Veselimo se našem ponovnom susretu u nadi
da ćemo u veselom raspoloženju proslaviti našu obljetnicu.
Predsjednica:
Mihaela Juranić
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FOTO-STRIP RUŽA
Ovo je godina ruža! Cvatu, bujne i raskošne, gotovo na svakom koraku. I na najneobičnijim mjestima. Kao da svojim
bajoslovnim bogatstvom žele prikriti nešto sivo i tmurno u našim životima. Onako usput, u jednom dahu, zabilježili
smo našim objektivom svu njihovu ljepotu. Na slavu te ljepote i vrijednih ruku što su ih tu zasadile i odnjegovale.
Šteta što nema tehnologije za prijenos mirisa!
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ČUVANJE TRADICIJE SE
Kontinuitet čuvanja tradicije je jako važan. Uvijek je
puno lakše sve izgubiti nego nešto očuvati, pa smo stoga vrlo oprezni kad je u pitanju narodna baština. Sada
još i više treba čuvati i poštivati ono što je naše. Ulazak u Europsku uniju na nas stavlja sve veće odgovornosti. Postajemo dio globalne obitelji u kojoj egzistencija ovisi isključivo o sposobnostima pojedinaca koji
su nositelji očuvanja tradicijskih vrijednosti područja
u kojem djeluju. Uvijek, gdje god se pojavili kao članovi Društva izvornog folklora, ne promičemo samo vlastiti rad unutar društva. Naše pojavljivanje u javnosti
promiče pozitivne vrijednosti naše Općine i svih mještana koji u njoj žive. Još na početku godine učlanili
smo se u Lokalnu akcijsku grupu ‘Podravina’, održali
smo redovnu godišnju izbornu skupštinu, mlađa i starija skupina sudjelovale su na županijskim smotrama
folklora, ivanečki vez smo izlagali na manifestacijama
‘Tradicija naših starih’ i ‘Dani travnjaka’, bili smo gosti KUD-a ‘Tanec’ u makedonskim Miravcima. Važno
je spomenuti kako su promotivni, a i svi ostali tiskani
materijali za Dane travnjaka bili u ozračju ivanjskog
folklora. Zahvaljujemo se vrijednim koscima - Dragu-

tinu Kenđelu, Zvonku Mađeriću, Zlatku Dolencu i Krunoslavu Latinu. Teško bi dečki mogli kositi da nije bilo
ženskih ruku, pa ovom prilikom zahvaljujemo i gospođama koje su za vrijeme snimanja brinule o tome
da kosci ne budu gladni i žedni. Postoje i aktivnosti
koje se ne vide, a jako su važne. To je pisanje projekata. Redovito se javljamo na natječaje i javne pozive
različitih vrsta koje propisuju nadležna ministarstva
kao i neke zaklade. U tome smo ponekad manje ili
više uspješni. Do sada su iskustva bila vrlo pozitivna
te se nadamo daljnjem uspjehu s nekim novim projektnim idejama. Isto tako, ne smijemo zaboraviti na
ovogodišnje Ivanečke kresove koji će se održati 24.
kolovoza. Ove godine slavimo njihov 25. rođendan,
kao i 85. rođendan našeg DIF-a. Nikako ne smijemo
zaboraviti one koji uvijek podržavaju naš rad, a to su,
prije svega, Koprivničko-križevačka županija i Općina
Koprivnički Ivanec. Hvala im na tome. Sigurni smo da
smo svaki puta, svojim nesebičnim radom, opravdali
njihovo povjerenje. I za kraj, s Vama želimo podijeliti
tek mali dio sjećanja na predivne trenutke koje smo
proveli s ljudima velikog srca u dalekim Miravcima u
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E NASTAVLJA
Makedoniji. Fotografija uvijek govori više od riječi pa
Vas prepuštamo našim foto-razglednicama.
Sretan Dan Općine žele Vam mali i veliki članovi
Društva izvornog folklora iz Koprivničkog Ivanca!

Predsjednica DIF-a
Kristina Furkes
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PŠ KOPRIVNIČKI IVANEC

U VESELJU ZAVRŠENA JOŠ JENA Š
Eto nas na kraju još jedne školske godine. Zadovoljno
smo napustili školske klupe i otišli na dugačke ljetne
praznike. Svi smo uspješno završili razred jer smo tijekom školske godine marljivo učili. Znanje nismo stjecali
samo u učionici, već i izvan nje. Za vrijeme proljetnih
praznika učenici trećeg razreda bili su u školi plivanja
na gradskim bazenima Cerine. Bilo je zabavno, ali i vrlo
poučno. Krajem mjeseca svibnja učenici 1., 2. i 3. razreda bili su na terenskoj nastavi u Samoboru. Razgledali smo kulturno-povijesne znamenitosti tog prekrasno
uređenog gradića. Uživali smo u poznatim samoborskim
kremšnitama. Put nas je iz Samobora odveo na seosko
domaćinstvo bio-park ‘Divlje vode’ u kojem smo bili
očarani prekrasnom prirodom, ribnjacima s pastrvama,
vodenicama, životinjama… Najveći doživljaj bio nam je
jahanje na poniju. S nestrpljenjem očekujemo neki novi
izlet. Nedavno smo obilježili Dan škole, tradicionalnim
natjecanjima među razrednima u štafetnim igrama. Odmjerili smo snage u potezanju užeta, a u tome su nam se
pridružile naše učiteljice i učitelj. Na kraju su dečki 3.

i 4. razreda odigrali nogometnu utakmicu, a djevojčice
igru graničara. Bilo je ‘vatreno’ i čitavim Dolom odzvanjao je naš smijeh i navijanje. Oprostili smo se od naših
četvrtara. Za rastanak su nam poklonili nogometnu loptu. Pitate se zašto? Još ni jedna generacija dječaka nije s
tolikim žarom svakodnevno igrala nogomet ispred škole kao oni. Zaželjeli smo im dobar provod na njihovom
prvom maturalcu. Glavno odredište im je Park prirode
Papuk. Sigurno će se lijepo provesti! Ovo je samo mali
dio iz događajnice u našoj školi. Uglavnom, bili smo aktivni, marljivi i završili školsku godinu obogaćeni novim
znanjima i iskustvima. Pred nama su dugi ljetni praznici.
Dobro ćemo se odmoriti i naigrati te ‘napuniti baterije’
za novu školsku godinu. Do iduće Kresnice pozdravljaju
Vas učenici i učitelji PŠ Koprivnički Ivanec
Svim žiteljima Općine Koprivnički Ivanec čestitamo
Dan općine, a svim Ivanima, Ivanama, Ivankama i
Ivančicama nek’ je sretan imendan!
Voditeljica škole:
Đurđica Prlok

ŠKOLSKA GODINA

Kresnica
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PŠ Kunovec

PROŠLA JE JOŠ JEDNA ŠKOLSKA GODINA…
Pregršt različitih događanja zbilo se u razrednoj
nastavi. Zajedno s učenicima predmetne nastave
osladili smo se mirisnim kruhom i kolačima obilježavajući Dane zahvalnosti za plodove zemlje. Posjetili su nas Sveti Nikola i Krampus te nas iznenadili
slatkišima i šibama. Recitirali smo i pjevali pjesme
o njima. Posebno svečano bilo je na božićno-novogodišnjoj priredbi. U ozračju bora i kuglica ispratili
smo još jednu godinu koja je bila ispunjena radom
i zajedništvom. Osmišljavali smo maske, izrađivali
ih i maskirali se, priredili smo i bal te birali najljepše
maske. Ubrzo je stiglo i Valentinovo. Pisala su se
ljubavna pisma simpatijama, tajnim ljubavima…
Najvećim ljubavima, našim majkama, posvetili smo
dane u mjesecu svibnju. Crtali smo ih, opisivali, pisali im riječi zahvale za sve dobro u našim malim životima. Malo pomalo, stigao je i kraj školske godine.
Završna školska svečanost, kao kruna, pokazala je
samo djeličak onoga što smo naučili cijelu školsku
godinu.
Kao šećer na kraju posjetili smo naš prekrasni zavičaj. Bili smo na ušću rijeke Mure u Dravu, Šoderici,
Ješkovu i na jezeru Čingi-Lingi.

Uistinu, lijep završetak još jedne uspješne školske
godine.
Učenici i razredne učiteljice.

Kresnica
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Mnogo se radilo u PŠ Kunovec
U sklopu aktivnosti šestog Tjedna cjeloživotnog učenja,
(27.9.2012.) učenici 8. razreda posjetili su stanare Doma
za starije i nemoćne osobe u Koprivnici. Stanarima su
darovali prigodni program i kolače, a oni su njih naučili
izrađivati šešire od lišća. Devetog listopada škola je bila
ispunjena mirisima domaćeg kruha, kolača i klipića.
Kratki prigodni program upriličili smo u međusmjeni,
pjevali smo, recitirali i, uz blagoslov našega župnika vlč.
Nikole Bukovčana, molili za sve ovogodišnje plodove,
naše zemlje darove. Povodom Galovićeve jeseni održao
se Integrirani nastavni dan ‘Z mojih bregov’ u Koprivnici i
Kunovcu. Učenici viših razreda posjetili su školsku i gradsku
knjižnicu te gradski Muzej, a nakon toga krasnoslovili
pjesme Frana Galovića u školi. Petog studenog učenici
su sudjelovali na Recitalu ‘Rukom u ruci’, povodom Dana
grada u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom ‘Bolje
sutra’ grada Koprivnice. U sklopu Veselog prosinca,
učenici i učiteljice PŠ Kunovec i Koprivnički Ivanec,
upriličili su adventski posjet nezbrinutoj dječici u Kući
svete male Terezije u Zagrebu na Vrhovcu. Već drugu
godinu zaredom darivali smo ih sitnicama, a primili
velik dar prijateljstva i topline u srcima. Hvala svima koji
su pomogli oko realizacije ovog projekta! Blagdanska
toplina naše škole došla je do izražaja u svečanom
programu koji su 18. prosinca upriličili učenici i učitelji
PŠ Kunovec. Uz recitacije, igrokaz, pjesmu, program su
dodatno obogatili učenici osmog razreda, kroz izvedbu
spleta standardnih plesova, a u sklopu razrednog
projekta ‘Ja sam za ples’. Kad se male ruke slože, sve
se može. Dokazali su to učenici 7. razreda zajedno sa
svojim roditeljima koji su izrađivali prigodne predmete
na uskrsnoj radionici. Programom povodom Majčinog
dana u Domu mladih u Koprivnici, srca su velika i mala
svim mamama rekla HVALA. Krajem svibnja učenici
viših razreda, sa svojim nastavnicima, na terenskoj su
nastavi upoznali najhrvatskiji hrvatski gradić Samobor i
njegovu okolicu. Evo i nekih od uspjeha naših učenika
na natječajima u kojima redovito sudjeluju. Na natječaju
‘Vjerujem’ u organizaciji Katehetskog ureda Varaždinske
biskupije likovni rad Ane Botak, učenice 7. razreda
dobio je 3. nagradu između pristigla 133 rada. Nagrade
i priznanja učenicima je uručio varaždinski biskup msgr
Josip Mrzljak u varaždinskoj katedrali. Na ovogodišnjem,
devetom po redu natječaju ‘Moja prva knjiga’, stiglo je
ukupno 685 dječjih autorskih slikovnica. Učenik osmog
razreda PŠ Kunovec, Saša Petričević, osvojio je nagradu
sa svojim literarno likovnim uratkom ‘Tino superheroj’.
U organizaciji Hrvatske kulturne zajednice iz Švicarske,
organiziran je Međunarodni literarni natječaj, kojem
je tema bila Što znam o Hrvatima izvan domovine. U
mnoštvu pristiglih radova, rad učenice 5. razreda Lane
Bermanec istaknut je kao jedan od tri najbolja. Evo kako
je ona literarno razradila zadanu temu.

Što znam o Hrvatima širom svijeta?
Kroz povijest mnoge su situacije i zbivanja nagnale
Hrvate da napuste svoju domovinu. Ovaj višestoljetni
proces uzrok je mnogih razloga od kojih su najveći i
najčešći: rat, te gospodarske i političke krize. Područja
iz kojih se najviše iseljavalo su Dalmacija, otoci te
gorski i ravničarski dijelovi Hrvatske. Siromaštvo i
slaba razvijenost krajeva u kojima su živjeli, vodila ih
je putovima zemalja koje su nudile mogućnost stabilnog
života za mnoge obitelji. Hrvati su tako otišli u mnoge
europske zemlje, ali i na druge kontinente kao što su
obje Amerike, Australija i južna Afrika. Tamo započinju
novi život daleko od svoga doma. Tamo osnivaju
obitelji i nošeni nostalgijom nastoje zadržati vlastiti
identitet. Živjeli su teško, ali im je stalan posao donosio
sigurnost. Najčešće su radili u rudnicima, željezarama
i sudjelovali u gradnji cesta. Bavili su se i drugim
poslovima ovisno o zemlji u kojoj prebivaju. Iako su
miljama udaljeni od svoje obitelji, Hrvati nikada nisu,
a ni danas ne zapostavljaju materinji jezik, običaje i
kulturu svoje zemlje.
Patnju za domovinom umanjuju osnivanjem i
djelovanjem u zajednicama, postoje i forumi i mnoge
stranice na Internetu za Hrvate izvan Hrvatske i to im
omogućuje kontakt sa svojom domovinom, a da budu
korak bliže rodnoj grudi, hrvatski iseljenici imaju pravo
glasa u gospodarskom i političkom razvoju Hrvatske, a
veliku ulogu u njihovom životu ima Crkva. Ona im daje
prostore za okupljanje i organizira razna događanja.
Nakon godina provedenih u iseljeništvu mnogi se
vraćaju u Hrvatsku kada zarade dovoljno novca
ili zbog želje da provedu starost u rodnom kraju.
Hrvati u iseljeništvu na svoju djecu prenose hrvatski
jezik, običaje, kulturu i religiju kroz folklor, vezove,
domaća jela, sportska natjecanja i pjevačke zborove.
Organiziraju se tečajevi hrvatskog jezika i izložbe
hrvatskih umjetnika. Na nekim sveučilištima i drugim
obrazovnim ustanovama također je omogućeno učenje
hrvatskog jezika i povijesti. Postoji i razmjena studenata
i razne stipendije koje omogućuju mladima posjet
domovini njihovih roditelja, djedova i baka.
Danas zbog gospodarske krize u našoj zemlji određeni
broj Hrvata ponovno odlazi trbuhom za kruhom. Mnogo
mladih, dobro obrazovanih ovdje, u Hrvatskoj, ne može
pronaći posao, pa odlaze u druge zemlje u potrazi za
boljim životom.
Kako god bili i gdje god bili mi ćemo uvijek biti jedna
velika zajednica i gdje god ima Hrvata tamo nema
opasnosti za nestanak hrvatskog jezika, običaja, kulture
i religije!
Lana Bermanec, 5.r. - 3. mjesto
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Klub organizator međunarodne utrke modela
KTK Vector od samog početka godine
konstantno održava brojne aktivnosti. U
siječnju organizirana je 6. utrka za PH u
klasi 1:18 Elektro On road-Off road koja
se održala 27.1.2013. godine na tepihu
u društvenom domu u Koprivničkom
Ivancu. Također, u veljači organizirane
su dvije utrke za PH u klasi 1:18 Elektro On road i Off road, koje su se održale
10.2.2013. godine i 24.2.2013. godine u
društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Ukupno je na sve tri utrke sudjelovalo 46 vozača iz Zagreba, Velike Gorice,
Slovenije, Rijeke i Koprivničkog Ivanca.
Na Skupštini HAMS-a, koja je održana
03.3.2013. godine u Zagrebu, vozač Kluba Filip Triplat proglašen je najboljim
vozačem 2012. godine u klasi 1:8 Elektro
Buggy Off road. S obzirom da se radi o
mladom vozaču i klasi koja se vozila prvi
put u povijesti automodelarstva, ovo je
veliko priznanje i za vozača i za klasu.
Nakon zimskih praznika nastavili smo s
radionicama robotike i modelarstva koje
su polazili učenici od 6. do 8. razreda.
Djeca su sastavljala i programirala model viljuškara. Vrijedne ruke modelara
izrezivale su makete stolica, držač za sol
i papar, čeku itd. Na slici možete vidjeti
radove koje su izradili. Uskoro započinju
radovi na zgradi, postavljanje limarije,
unutarnje i vanjsko žbukanje te uređenje
staze. Klub je organizator međunarodne
GRAND PRIX BUGGY OFF ROAD utrke
benzinskih automodela na daljinsko
upravljanje koja će se održati od 29. kolovoza do 1. rujna 2013. na prostoru iza
društvenog doma u Koprivničkom Ivancu. Dolaze vozači iz Engleske, Austrije,
Italije, Španjolske, Slovenije i Hrvatske.
Ovo će biti odlična promocija naše male
općine. Zahvaljujemo svim našim donatorima na njihovoj potpori: Općini Koprivnički Ivanec, Zajednici tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije,
tvornici Hartmann, građevinskoj tvrtci
Radnik, Hrvatskom automodelarskom
savezu te gospodinu Stjepanu Kenđelu.
Predsjednik kluba
Mario Švegović
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SNAŽNO ZAKUCAJ NA VRATA
Na dan kad sam pisao ovaj tekst (16. lipnja 2013.) Dino
Jakšić iz Koprivničkog Ivanca svirao je svoj diplomski
ispit pred akademijinom komisijom u Zagrebu. Nakon
desetak godina glazbenog obrazovanja došli su trenuci
u kojima treba prikupiti svu svoju sabranost da bi se na
trombonu odsvirao pripremljen koncert bez greške. Tonovi trebaju pokazati sigurnost, prikupljeno znanje, pa i
dosadašnje životno i glazbeno iskustvo. Trema bi trebala
ostati negdje zagubljena na putu, na hodniku ili u prostorijama kamo se odlazi pred ovako važan nastup.
OD NAJDRAŽEG IVANCA…
Dok sam ga dan ranije pronašao u roditeljskoj kući, teklo
je vruće nedjeljno predvečerje, okruženo mirom i mirisima ruža u ocvatanju čijim grmovima Ivanec obiluje.
Vedar dvadesetdvogodišnjak, svijetlih očiju i zaraznog
osmjeha, čekao me naizgled običan mladić bez briga i
obveza. U Ivancu išao je u osnovnu prva četiri razreda, a
poslije toga bio je đak-putnik. Od petog do osmog putovao je u Koprivnicu, gdje je paralelno krenuo i u glazbenu školu, a odmah potom u Varaždin, na srednju glazbenu u Varaždin.
ZLATKO LIPUŠ I TENOR
Glazbom ga ‘zarazio’ pokojni Zlatko Lipuš, prema Dinovim riječima, kad je jednog dana banuo u njihovu kuću i
sa sobom donio limenu trubu zvanu tenor. Rekao je samo
da bi ‘mali mogel svirati tenora’ i pozvao ga da dođe na
probu puhačkog orkestra. Kad je Zlatko otišao Dino se
dao na posao otkrivanja instrumenta. Vrlo brzo uspio je
izvući iz instrumenta prve tonove,a to ga je pak, znatno
ohrabrilo za daljnje eksperimentiranje. I tako je, moglo
bi se reći, započela njegova karijera glazbenika. U šali sve drugo je povijest! Ali nije baš tako. Jer trebalo je ‘pojesti još mnogo žganaca’ da bi priča postala ‘povijest’.
Nakon četiri varaždinske godine, uslijedio je prijemni na
Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a kad je primljen, tek je
tada započeo velik i vrlo ozbiljan posao. Bila je to 2009.
godine. Prvi mentor bio mu je prof. Šime Vulelija, a sada
je još uvijek studen kod prof. Marija Šinceka.
ŽIVOT NI(JE) SAMO PUHANJE U TROMBON
Naravno, život mladog čovjeka nije samo puhanje u
trombon. Kad ga pitam za ‘sporedne aktivnosti’ Dino se
vragolasto smije. I on je iz glazbenog jata ptica ‘šarenoga perja’. Na Akademiji, zna se, vježba se klasična glazba, a izvan Akademije - raspašoj. Kako tko i kako gdje.
Dino ima svoja mlada društva. Svira se zabavna po ‘gažama’ da se zaradi nešto za džeparac, predaje honorarno
na Glazbenoj školi u Koprivnici, zabavlja se kao i svaki
mlad čovjek njegove dobi. Najčešće žrtva je ‘stari’. On
se diže usred noći da sina vrati s netom završene ‘gaže’,
bila vrela ljetna ili ledena zimska. U Dinovom uspjehu

sudjeluju svi. Mama i sestra, tata, stariji…
BEZ VJEŽBE NIŠTA
Njemu se polako otvaraju vrata ‘velikog svijeta’. Položio je audiciju za Simfonijski orkestar HRT-a pa je sada
tamo honorarni trombonist, pristupio je kad su ga pozvali
2008. godine u Orkestar mladih glazbenika Europe koji
ima osamdesetak članova iz 17 zemalja Europe, a ove
godine sudjelovao je u zajedničkom projektu glazbenih
akademija iz Budimpešte, Ljubljane, Graca i Zagreba.
Te su akademije, od svojih najboljih studenata, formirale
zajednički orkestar čiji članovi su onda nastupali u spomenutim gradovima. Dakako, najprije su puno vježbali.
U EUROPU NA GLAVAČKE
Dinove ambicije, baš kao i njegov zarazni osmijeh, tu ne
prestaju. On je već zatvorenih očiju uskočio u europski
vlak. Takoreći - na glavačke! I dalje marljivo vježba jer
se priprema za veliko natjecanje što će se u rujnu održati u Dusseldorfu. Svjestan je činjenice da se tamo mogu
otvoriti velika vrata. On je tu, uvijek spreman, jer život
za njega tek počinje. Završavajući ovaj tekst, držim mu
palčeve. On sada negdje u Zagrebu svira svoj diplomski
koncert. Nadam se da je nadahnut i smiren.
Vj. Prvčić
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NK ‘BRATSTVO’ KUNOVEC

PRAVCI 1. ŽNL SEZONA 2012/2013
Teško je opisati riječima radost koju osjećamo igrači, članovi uprave, navijači i ja osobno povodom
osvajanja prvenstva u najelitnijem razredu županijskog nogometa. Nevjerojatan uspjeh za naše malo
mjesto pogotovo jer se vidi na navijačima da su
sretni, zadovoljni i ponosni na svoju ekipu. Najveće
zasluge snose igrači i to redom: Pepelko, Ferenčak,
Šafar, Mladenović, Kušter, Salajec, Kodrić, Demeter, Kuhar, Balaško, Ivandija, Mihelčić, Kovač, Bači,
Simatović, Škvorc, Kopričanec, Mesarić, J. Salajec,
Burušić, Medenjak i Kovaček. Također, zahvaljujem
se trenerima koji su kroz sezonu vodili ekipu, a to su
Tomislav Balaško, Hrvoje Kodrić i podravski „Čiro”
Goran Mikolaj. Kapa dolje na povijesnom uspjehu!
Pohvaljujem također i rad trenera Bože Mladenovića koji je sa juniorskom ekipom ostvario treće mjesto i koji na godinu želi naslov u našim vitrinama.
Svaka čast i tko onda ne bi bio sretan?! Zahvaljujem
se svima koji su doprinijeli uspjehu kluba, a naročito
općini bez čije financijske pomoći to ne bi bilo moguće. Napominjem također da su uz blagoslov općine započeli radovi na uređenju novog ‘Old Trafforda’ te se nadam da ćemo idući naslov proslaviti na
svom novom travnjaku. Na kraju pozivam navijače

da u još većem broju pohode utakmice svog voljenog kluba.
Sportski pozdrav!
Predsjednik NK ‘Bratstvo’: Davor Prlok

22

Kresnica

DV ‘IVANČICA’

Vrapčići prhnuli u život
Uobičajenim aktivnostima koje su slijedile u ovom
razdoblju došli smo do kraja ove radne godine.
Bilo je veselo i živahno u skladu s dječjim interesima i potrebama. Naš vrtić broji četrdesetdvoje
mališana što premašuje pedagoške standarde. U
siječnju na mjesto spremačice zaposlili smo Anu
Lipuš, a u travnju Ines Lončar, preko javnih radova. Za ovo razdoblje izdvojila bi nekoliko značajnijih i zanimljivih događaja. Postojeći projekt
zaprimio je pravi intenzitet, pri čemu se posebno
zahvaljujemo Nataši Friščić na iznimnom angažmanu i ugodnoj suradnji. Djeca su na taj način
stekla jedno neprocjenjivo iskustvo. Zajedno sa
svojom udrugom prisustvovala je uskrsnoj radionici i završnoj svečanosti. Druženje s roditeljima,
radionice različitih karaktera postalo je uobičajeno, ali i neprocjenjivo važno za djecu, njihovo
samopouzdanje i skladnu komunikaciju roditeljdijete-vrtić-roditelj. Ovom prilikom istaknula bi
važnost te suradnje, zamolila roditelje da nam
se još više uključuju i zahvalila svima koji su sudjelovali i svojim angažmanom pridonijeli boljoj
komunikaciji i kvalitetnom odnosu. Obilje snijega ove godine omogućilo nam je prave zimske
radosti. Dok je starijima predstavljao problem
zbog napornog čišćenja, našim najmlađima bilo
je pravo uživanje. Djeca zajedno sa svojim odgajateljicama izradili su velikog snjegovića na kojeg
su bili jako ponosni i sretni. U veljači uveseljavale
su nas ‘zaljubljene’ maškare i posjetio klaun Čupko. Uskrsno vrijeme već tradicionalno obilježili
smo u vrtiću prigodnim programima, radionicama, a svoje uratke prodavali na trgu u Koprivnici u sklopu izložbe ‘Vuzmena košara’. Prikupljen
iznos doniran je humanitarnoj zakladi ‘Naš mali
kutak raja’. Predstave ‘Šarenog svijeta’ uvijek nas
razvesele pa tako i ove godine gospodin Ivica Kolman izveo nam je obiteljsku predstavu ‘Od djeda
do unuka obiteljska abeceda’. Djeca su se uključivala u izvedbu i jednostavno uživala. Starija
skupina posjetila je kino gdje su gledali animirani
film ‘Sammy 2’ i posjetile su vatrogasnu stanicu u Koprivnici. Na nivou ustanove DV ‘Vrapčić’
Drnje, naš vrtić je sudjelovao u organizaciji 2.
Regionalne smotre projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska
prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike

Hrvatske za područje predškolskog odgoja pod
pokrviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje.
Tu smo predstavili ljepotu naše narodne nošnje i
izvorna jela našega kraja. Dobrovoljnim prilozima naše podružnice uključile su se u pomoć obitelji Havaić za liječenje teško bolesne djevojčice
Nine. Zatim sudjelujemo u organizaciji stručnog
skupa ‘Priprema umjetničkog (likovnog) konteksta u dječjem vrtiću za kvalitetno ostvarivanje
odgojno-obrazovne prakse’, također, pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje. Uz
stručna usavršavanja samih odgajateljica organizirale smo roditeljske sastanke na kojima su prisustvovale gospođa psihologinja Terezija Salajpal
i učiteljica razredne nastave Kristina Furkes, smatrajući da time pomažemo našim roditeljima u
savladavanju odgojnih poteškoća njihove djece, a
ujedno da se ona lakše pripreme za školu. Radnu
godinu završavamo našom završnom svečanosti
gdje se prvenstveno opraštamo od naših predškolaraca. Bilo je prekrasno i čarobno. Ove godine
zbog velikog prokišnjavanja obnovljen je krov na
zgradi vrtića te sanirana šteta koja je nastala. Nadalje u planu je kroz ljetne praznike okrečiti sve
prostorije vrtića, nadopuniti didaktiku i urediti
dječje igralište. Fotografija govori više od riječi
stoga prosljeđujem nekoliko njih koje prate slijed
naših provedenih aktivnosti.
Našim budućim školarcima želimo puno
uspjeha u školi te sretno i bezbrižno djetinjstvo, a svim žiteljima Općine Koprivnički Ivanec srdačne čestitke uz Dan Općine i župe!
			
Nedjeljka Vrhoci
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Okoliš crkve u Kunovcu

