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Poštovane dame i gospodo, 
žitelji Općine Koprivnički Ivanec, štovani čitatelji

Dozvolite mi da se najprije zahvalim na ukazanom 
povjerenju koje ste mi dali na lokalnim izborima 
u mjesecu svibnju ove godine, što ste me na 
prvim neposrednim izborima općinskih načelnika, 
gradonačelnika i župana izabrali za načelnika općine 
Koprivnički Ivanec i gospodina Mladena Sremca za 
zamjenika načelnika.

Neposredan (direktan) izbor načelnika važan je 
korak u razvoju demokracije, davanje većih ovlasti 
narodu koji svojim glasom odlučuje o izboru načelnika, 
a načelnik i zamjenik načelnika odgovaraju istom tom 
narodu od kojih su izabrani i Općinskom vijeću.

Također, dozvolite mi da Vam predstavim novi sastav članova Općinskog vijeća 
Općine Koprivnički Ivanec koji je izabran na izborima za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave, a to su: 

Ivica Petričević, Stjepan Pancer, Vladimir Fijok, Darko Potroško, Božidar Balija, 
Biserka Geršić, Stjepan Golub, Vesna Lončar, Vladimir Piskrec, Ivan Medvarić, Stjepan 
Vidović, Ivan Blažic i Rade Prosenjak.

Uvjeren sam da će ovi izabrani ljudi i ja kao načelnik sa zamjenikom Mladenom 
Sremcom opravdati Vaše povjerenje, donoseći odluke i radeći na projektima koji će 
razviti našu općinu i omogućiti bolji standard svima nama.

Pred nama je četverogodišnji mandat, nastavljamo 
raditi tamo gdje su naši prethodnici stali, dovršavajući 
započete projekte i razvijati nove.

Pripremajući se za ovo izvješće, vratio sam se 
u nedavnu prošlost čitajući izvješće povodom iste 
prigode samo godinu dana ranije, mog prijatelja i 
bivšeg načelnika Ivice Petričevića, koji se osvrnuo na 
nemili događaj, gubitak Andrije Čevisa, načelnika 
u proteklom mandatu, Josipa Mikeca komunalnog 
radnika općine, te sam u njegovoj izreci: citiram „život 
ide dalje“osjetio svu životnu realnost i neminovnost, 
ali i obvezu da moramo gledati naprijed, zbiti redove i 
raditi za dobrobit žitelja općine i generacija koje dolaze.

Izvještaj načelnika Božidara Vrabelja

Načelnik Božidar Vrabelj

Predsjednik Općinskog vijeća 
Stjepan Pancer
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Dozvolite mi da Vas u par riječi izvijestim o izvršenju proračuna za 2008. godinu, 
završenim investicijskim ulaganjima veće financijske vrijednosti i o trošenju sredstava 
proračuna u zadovoljenju potreba u području komunalne infrastrukture, predškolskog 
odgoja, športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi i intervencijama u ostalim 
društvenim djelatnostima.

U Proračunu za 2008. godinu ostvareni su izdaci u iznosu cca. 9.100.000,00 kuna.
Od toga je veći dio, cca. 6.500.000, 00 kuna, utrošen na kapitalne projekte, gradnju 

kanalizacije i vatrogasnog spremišta u naselju Koprivnički Ivanec. 
Ove dvije investicije velike financijske vrijednosti nastavljene su i u ovoj godini, te 

su privedene kraju i puštene u rad upravo na dan obilježavanja Dana Općine.
1. Ukupna vrijednost radova na kanalizacijskoj mreži iznosi preko 10.000.000,00 

kuna. Dužina kanalizacijske mreže je cca. 10.000 metara i njome su obuhvaćene sve 
ulice naselja Koprivnički Ivanec. Ujedno su izvedeni i sekundarni vodovi za mogućnost 
priključaka svakog kućanstva na kanalizacijsku mrežu.

U izgradnji kanalizacije općina je imala veliku financijsku pomoć Hrvatskih voda, 
koje su sufinancirale cijeli projekt sa 80% ukupne vrijednosti. Također, u izgradnji 
i realizaciji ovog projekta općina je naišla i na veliko razumijevanje Koprivničko–
križevačke županije koja je ovu 
investiciju pomogla sa iznosom 
od 240.000.00 kuna, a ostatak 
je financirala općina. Moram 
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naglasiti da je svoj dio obveze općina financirala iz svojih tekućih prihoda i nema 
nikakvih kreditnih zaduženja.

Ovom prilikom zahvaljujem se Hrvatskim vodama i Koprivničko-križevačkoj županiji 
na velikoj pomoći, a isto tako se nadam i budućoj dobroj suradnji u nastavku proširenja 
kanalizacijske mreže na ostala naselja.

U skladu s ugovorom, nositelj investicije je trgovačko društvo „Komunalac“ 
Koprivnica, a radove je izvodila tvrtka „Koming“ Koprivnica, kojima se također 
zahvaljujem na uspješno obavljenom poslu.

2. Poštovane dame i gospodo, druga investicija veće vrijednosti čija je realizacija 
započeta prošle godine jest dovršetak izgradnje vatrogasnog spremišta, što ćemo 
također otvoriti na obilježavanju Dana Općine.

Konačna vrijednost ove investicije je cca. 780.000.00 kuna. Općina Koprivnički 
Ivanec je u ovom projektu imala razumijevanje i veliku financijsku pomoć Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje je ovaj projekt poduprlo sa 290.000.00 
kuna, a ostatak je iz svojih sredstava podmirila općina. Zahvaljujem Ministarstvu na 
financijskoj pomoći i preporučamo se daljnjoj dobroj suradnji pri realizaciji drugih 
projekata.

Radove na izgradnji vatrogasnog spremišta izvela je tvrtka „Švenda građenje„ 
vlasnika Zorana Švende kojoj se također zahvaljujem na obavljenom poslu.

Izgradnjom vatrogasnog spremišta sa ostalim pratećim sadržajem, Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Koprivnički Ivanec dobilo je na raspolaganje kvalitetan prostor 
za smještaj opreme i održavanje radnih sastanaka, što bi trebao biti poticaj boljem 
radu vatrogasnog društva, povećanju članstva, a sve u cilju podizanja standarda u 
obavljanju zaštite i spašavanja.

Za sad su spremišta prazna, ali sam uvjeren da ćemo uz pomoć Vatrogasne 
zajednice županije Koprivničko-križevačke dogodine naše vatrogasce opremiti 
nabavkom kvalitetnog navalnog vozila za potrebe spašavanja i zaštite od požara, pa će 
mještani općine mirnije spavati kada će znati da nam vatrogasci raspolažu modernijom 
opremom za potrebe gašenja požara.

Prepumpna stanica 3  
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Ovdje koristim prigodu da slavljeničkom vatrogasnom društvu Kunovec još jednom 
čestitam 80-obljetnicu postojanja.

3. Poljoprivreda je značajnija gospodarska aktivnost stanovnika općine. Sve je veći 
broj poljoprivredne mehanizacije koja se koristi za obrađivanje zemlje, stoga je bilo 
nužno urediti poljske putove. Za tu aktivnost protekle godine iz proračuna potrošeno 
je 200.000,00 kuna, a ove godine planirano je za održavanje nerazvrstanih cesta i 
održavanja poljskih putova 185.000,00 kuna.

4. Prošle godine za potrebe u športu i tehničkoj kulturi utrošeno je cca. 600.000,00 
kuna, a ove godine za istu namjenu planirano je u proračunu 335.000,00 kuna. Javne 
potrebe u športu i tehničkoj kulturi obuhvaćaju donacije nogometnim klubovima s 
područja općine i Klubu tehničke kulture „Vector“.

Svi nogometni klubovi postižu značajne rezultate igrajući u svojim ligama, 
okupljališta su mladih ljudi koji korisno i zdravo iskoriste svoje slobodno vrijeme.

5. Posebna pozornost općine usmjerena je socijalnim potrebama njenih stanovnika, 
te je za tu vrstu izdataka protekle godine utrošeno 180.000,00 kuna, a za 2009. 
planirano je 160.000,00 kuna. Posebno ovdje naglašavam mjere demografske obnove 
gdje svaka obitelj za novorođeno dijete iz općinskog proračuna dobiva 1.000,00 kuna.

6. Za potrebe u predškolskom odgoju protekle godine utrošeno je 290.000,00 kuna, 
a za 2009. godinu planirano je 370.000,00 kuna. Sa zadovoljstvom mogu reći da nam 
se poboljšava demografska slika stanja stanovništva, i da nam je kapacitet dječjeg 
vrtića unatoč dogradnji prostora premalen za sve njegove korisnike koji traže boravak 
u vrtiću. Daj bože da ćemo morati ponovno širiti prostore da možemo prihvatiti sve 
potencijalne korisnike vrtića.

Za potrebe poticanja obrazovanja općina i ove godine kreditno pomaže studentima 
sa iznosom od 500,00 kuna po osobi, a trenutno ovu vrstu potpore koristi 17 studenata 
s područja općine.

7. Za zadovoljenje potreba u kulturi i u društvenom životu općine protekle godine 
utrošeno je 270.000,00 kuna, a za 2009. godinu planirano je 310.000,00 kuna. U 
općini djeluje 20-ak udruga u koje je uključeno preko 20% stanovništva. Sve udruge 
su aktivni nositelji društvenog života općine, a posebno bi želio istaći rad udruga žena 
Botinovca, Koprivničkog Ivanca i Kunovca koje vode brigu o uređenju svojih mjesta i 
svojim radom sudjeluju u svim manifestacijama koje se održavaju u općini.

Koristim priliku da im se zahvalim na njihovom uloženom trudu i odricanju.
Svakako u ovoj svečanoj prilici sa zadovoljstvom mogu istaći rad Društva izvornog 

folklora koje je promicatelj očuvanja kulturne baštine Kop. Ivanca i Puhački orkestar 
općine promicatelja glazbene kulture i amaterskog stvaralaštva u glazbi. Obadvije 
udruge su slavljenice ove godine, DIF slavi 80. godišnjicu postojanja, a Puhački 
orkestar je nešto mlađi i ove godine je navršio 15 godina postojanja. Ja im čestitam 
njihove obljetnice i želim im puno sreće i uspjeha u radu. 

8. Općina kontinuirano sudjeluje svake godine u sufinanciranju sakralnih objekata, 



6 Kresnica

pa je i ove godine za tu namjenu izdvojila 100.000,00 kuna.
Brigu o uređenju crkve Sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu kao najvrednijem 

kulturno–povijesnom spomeniku vodi naš župnik velečasni Marijan Horvat. Uz 
bogat vjerski život velečasni nam posebnu brigu posvećuje mladima, stoga mu ovom 
prilikom zahvaljujem na učinjenom.

9. Kao i proteklih godina i ove godine općina sudjeluje u sufinanciranju umjetnog 
osjemenjivanja stoke, potporama osiguranja poljoprivrednih usjeva od elementarnih 
nepogoda i provodi mjere deratizacije od štetočina sa iznosom od 260.000,00 kuna.

10. Osim navedenoga, općina je sudjelovala u obnovi i uređenju društvenih 
objekata, te su u proteklom mandatu obnovljeni društveni domovi u Botinovcu, 
Kunovcu i Pustakovcu.

Želio bih Vam na početku novog mandata predočiti plan i program rada za buduće 
razdoblje: 

1. Razvojne projekte općine podijelio bi u dvije točke, prvo na one dugoročne 
i strateški važne projekte kojima bi se stvorile pretpostavke za gospodarski 
razvoj općine, 

2. Projekte kratkoročne naravi čija realizacija je moguća u vremenu do godine 
dana i usmjereni su na tekuću potrošnju proračuna.

1.1  Strateški važan projekt od kojeg zavisi koliko će iznositi prihodna strana 
proračuna je stavljanje u funkciju buduću poslovnu zonu na Danici na površini 
od cca 200 ha gdje će se omogućiti ulaganja poduzetnika u izgradnju proizvodnih 
kapaciteta, povećanja zaposlenosti i ostvarivanje dohotka zaposlenima. Na ovom 
projektu trenutno je u postupku sređivanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima 
poljoprivrednog zemljišta, nakon čega će općina pripremiti potrebnu projektnu 
dokumentaciju i dozvole za komunalno opremanje zone. 

1.2  Drugi strateški važan cilj je odlagalište otpada „Piškornica“ na kojem bi 
trgovačko društvo Piškornica d.o.o., kojega je osnivač i općina Koprivnički Ivanec, u 
skladu s Zakonom o otpadu preuzela poslove gospodarenja otpadom na tehnološki 
moderan i ekološko prihvatljiv način. U ovom projektu gospodarenja otpadom 
posebnu važnost potrebno je usmjeriti na primjenu tehnologija kojima bi se poboljšalo 
postojeće ekološko stanje sadašnjeg odlagališta „Piškornica“, na kojem se sada odlaže 
otpad bez prethodne oporabe što svakako nije prihvatljivo.

1.3  Treći važan strateški cilj je proširenje kanalizacijske mreže na naselja Goričko, 
Kunovec, Botinovec i Pustakovec čime bismo završili izgradnju cjelokupne komunalne 
infrastrukture općine i svakom kućanstvu omogućili priključivanje na komunalnu 
infrastrukturu i podizanje standarda života.

1.4  Četvrti važan cilj je izgradnja infrastrukture za odvodnju oborinskih voda 
uređenje cesta, pješačkih i biciklističkih staza i trgova u naseljima općine.

1.5  Peti strateški cilj, ali nimalo manje važan jest poduzimanje svi hitnih mjera 
da Općina Koprivnički Ivanec u budućoj mreži osnovnih škola dobije matičnu školu, a 
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time i mogućnost izgradnje nove osmogodišnje osnovne škole čime bismo ubuduće 
riješili sve nesporazume i probleme u financiranju potreba za područnu školu u Ivancu 
i Kunovcu .

Realizacija svih ovih projekta nije moguća bez podrške i financijske pomoći kako 
Republike Hrvatske, tako Koprivničko-križevačke županije. Stoga se preporučam i 
pozivam sve odgovorne ljude sa državne i lokalne razine koji su i ovdje prisutni da 
nam pomognu u realizaciji ovih projekata.

2.1. U kratkoročne projekte manje financijske vrijednosti ubrajam sve one projekte 
koji se tiču zadovoljenja potreba stanovništva, poslovnih subjekata, obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava, udruga i uređenja postojećih građevina u vlasništvu 
općine.

Pred nama je četverogodišnje razdoblje u kojem će, usudio bi se reći, trebati 
donijeti za Općinu Koprivnički Ivanec povijesno važne odluke. Stoga pozivam sve 
vijećnike bez obzira na političke predznake, zaposlene u Upravnom odjelu općine 
da svojim doprinosom i zalaganjem budu na pomoći u realizaciji svih projekata i 
programa razvoja općine.

Također se nadam da ćemo u duhu međusobnog uvažavanja, razumijevana i 
tolerancije uspostaviti suradnju na realizaciji zajedničkih projekata sa svim susjednim 
jedinicama lokalne samouprave, Koprivničko-križevačkom županijom i Uredom 
državne uprave.

Na kraju mi dozvolite da članovima poglavarstva i vijećnicima u proteklom mandatu 
zahvalim na radu i zalaganju za dobrobit općine.

Svim mještanima Općine Koprivnički Ivanec čestitam Dan općine, blagdan Svetog 
Ivana Krstitelja i želim vam puno zdravlja, sreće i uspjeha u životu.

Načelnik Općine Koprivnički Ivanec:
Božidar Vrabelj
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Župa Sv. Ivana Krstitelja
Analiza razdoblja 2008. – 2009.  
Od Ivanja do Ivanja u župi

Uz kratko prisjećanje na događaje vezane uz prošlogodišnje proštenje, dolazak 
varaždinskog biskupa koji je uz sudjelovanje svećenika koprivničkog i susjednih dekanata 
predsjedao misnom slavlju sub divo, na kojem je, u novopostavljenoj sjenici s oltarom 
pokraj župne crkve, blagoslovljena i nova općinska zastava s likom krštenja Kristova, 
a koje je ujedno bilo prvi veliki i uspješni nastup našeg mladog župnog zbora, želimo 
izdvojiti važne događaje u prošlom jednogodišnjem razdoblju.

Nakon srpanjskog proštenja sv. Ilije u Botinovcu, uslijedila su naša već tradicionalna 
kolovoška hodočašća. Druge subote u mjesecu hodočastili smo na Mariju Bistricu, 
s grupom biciklista koja se svake godine povećava, a ovom prilikom su se pridružili i 
hodočasnici iz Starigrada. O Velikoj Gospi, Uznesenju BDM, pješice smo hodočastili Majci 
Božjoj močilskoj, a četvrte subote u kolovozu na Trsat. Kao i svake godine, nakon bistričkog 
i trsatskog hodočašća, svratili bismo putem na razgledavanje i upoznavanje novim mjesta; 
ovog puta posjetili smo Trakošćan i Krk na istoimenom otoku. Ne smijemo zaboraviti ni 
proštenje sv. Roka u Kunovcu polovicom kolovoza i ludbreško proštenje Predragocjene 
Krvi Kristove početkom rujna.

Nakon zaziva Duha Svetoga na početku nove školske godine, nakon ugodnog 
poslijepodnevnog druženja s članovima oba zbora (za one koji možda nisu primjetili, u 
župi imamo zbor mladih Vox stellaria, Zvjezdani glas, i zbor odraslih), dogodio se tjedan 
Caritasa, drugi po redu. Uz sudjelovanje štrumfova i štrumfeta iz vrtića, uz večer druženja 
sa 80-godišnjacima, obavezni igrokaz u izvođenju članova našeg i susret sa članovima 
Caritasa susjednih župa, tjedan smo zaključili plesnom groznicom subotnje večeri.

Spomenimo da je prošle godine u studenom u našoj župi održana i korona, cjelodnevni 
sastanak svećenika dekanata s biskupom ili njegovim delegatom. Aktualna tema o kojoj 
se raspravljalo bio je novoizašli Direktorij o podjeljivanju sakramenta u pastoralnoj praksi, 
s posebnim osvrtom na sakramental sprovoda.

S proštenjem sv. Barabare u Kunovcu započeli smo mjesec prosinac, u kojem, kao i svake 
godine prije svetkovine Božića, u organizaciji župnog Caritasa obilazimo naše najstarije 
župljane i one s najduljim bračnim stažem, župljane koji su smješteni u domovima ili 
obiteljima u susjednim mjestima, želeći im pokazati da ih zajednica nije zaboravila i da 
moli za njih.

Prošlu smo godinu završili lokalnim, župnim izborima: birali smo vijećnike za župno 
vijeće. Najprije su župljani u prvom krugu predlagali kandidate, da bi u drugom od 
predloženih odabrali 5 vijećnika iz Ivanca, 3 iz Kunovca te po jednog iz Goričkog, Botinovca 
i Pustakovca. U vijeće bez izbora, po službi koju obnašaju, ulaze zvonari (Kunovec i 
Ivanec), orguljaš i župnik, tako da je ukupni broj članova vijeća 15. Nakon izbora župljani 
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su upoznati s rezultatima, a preostalo je očitovanje izabranih o prihvaćanju izbora (od 
kojih samo dvoje nije prihvatilo te su u vijeće ušli slijedeći po broju glasova). Potrebno je 
napomenuti kako biranjem vijećnika nismo birali fizičke radnike: nisu vijećnici oni koji će 
raditi na/oko crkve/kapele, dok će ostali gledati. Svatko je dužan pomoći u stvarima koje 
se tiču zajednice, prema svojim mogućnostima. S tom je mišlju pokrenuta i nedavna akcija 
Kome zvono zvoni: ako svatko napravi malo, budući da nas ima puno, rezultati će biti veliki 
i vidljivi. Kad bi samo 1000 župljana godišnje 1 sat odvojilo za pomaganje oko crkve ili 
kapela, svaki bi se dan moglo 3 sata raditi. Stoga se ovom akcijom pozivaju svi koji čuju 
zvona da dođu i pomognu – zadovoljstvo je zajamčeno kad vidimo da smo zajedničkim 
snagama nešto uredili i uljepšali, postigli nešto na što možemo biti ponosni.

Ovu smo godinu započeli proštenjem na Svijećnicu, misom za bolesnike s podjeljivanjem 
bolesničkog pomazanja na M. B. Lurdsku i župnim klečanjem krajem veljače na kojem 
nam je propovijedao Odilon Gbenoukpo Singbo, đakon u varaždinskoj župi Sv. Fabijana i 
Sebastijana, a rodom iz biskupije Porto-Novo u Beninu. Kroz korizmene nedjelje razmišljali 
smo o sakramentima i njihovu djelovanju na naš život, pripremili se na svetkovinu Uskrsa 
i župnim križnim putem na 5. korizmenu nedjelju, na kojem je, lošem vremenu usprkos, 
sudjelovao velik broj župljana. Tema i nakana ovog križnog puta bila je molitva za naše 
obitelji te su ga predvodili naši gosti Branko i Nadica Pagadur, iz varaždinskog obiteljskog 
centra. Spomenuti treba i susret molitvenih zajednica naše i susjednih župa u našoj crkvi, 
koji smo uobličili kroz molitvu, pjesmu, liturgiju i druženje.

Na uskrsnom bdijenju i ove su godine sakramente sv. potvrde i pričesti primili 
odrasli vjernici koji su se od prošle jeseni pripremali kroz susrete i kateheze. Ako bude 
zainteresiranih i ove godine, susreti započinju početkom listopada, samo je potrebno na 
vrijeme se prijaviti.

Kraj travnja bio je rezerviran za župno hodočašće u Rim. Na posjet vječnom gradu 
odlučilo se 45 vjernika, koji su kroz pet dana imali priliku razgledati Bolognu i Rim sa svim 
njegovim znamenitostima te Asiz.

Polako se približavajući lipnju i novom proštenju, dolazimo do podjeljivanja sakramenata 
prve sv. pričesti i potvrde (na žalost, s malim brojem djece ove godine, najmanjim do sad), 
do obilježavanja sv. Florijana s našim vatrogascima, židorovskog proštenja u Kunovcu, 
proštenja u Pustakovcu te jednog gosta: na svetkovinu Duhova posjetio nas je i u molitvi 
predvodio p. Božidar Nagy SI, postulator kauze bl. Ivana Merza, koji nam je kroz mise i 
propovijedi o njemu progovorio i potaknuo na štovanje.

U tijeku je pripremanje materijala za dokumentarni CD o našoj župi, u kojem ćemo 
pokušati ostaviti zapis budućim naraštajima o nama i našem trenutku u vremenu, našoj 
povijesti.

No, da ne bi ispalo da se u župi samo pripovijedalo i propovijedalo, spomenimo i 
materijalne radove.

U kapeli sv. Barbare u Kunovcu napravljeno je dugo iščekivano grijanje. Ono što nam 
sada predstoji je zamjena posve dotrajale i trule stolarije.

U župnoj crkvi postavljen je novi razglas, nakon što je stari nepovratno otišao put vječnih 
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lovišta. Na ustrajanje restauratora iz Restauratorskog zavoda iz Zagreba, postavljena je, 
uz svesrdnu pomoć župljana, drvena skela u svetište, kako bi mogla započeti obnova 
i restauracija freski (koja je i započela ovih dana). Obnovljena je i nanovo postavljena 
krstionica od poznatog mramora iz Carrare, a u tijeku je izrada ukrasnog dodatka za oltar 
u kapeli sv. Barbare.

Započeta izrada dokumentacije i projekata za kapelu sv. Ilije u Botinovcu trenutno 
polako napreduje; u tijeku je izrada projekta i upisivanje botinovečkog doma, da bi se 
mogla napraviti parcelizacija čestice. Kapelica Presv. Srca Isusova na Goričkom obnovljena 
je izvana donacijama i sponzorstvima, tako da će se preostala unutarnja obnova napraviti 
isključivo darovima i zalaganjem vjernika.

Na župnom dvoru obnovljen je hodnik i sanitarni čvor u prizemlju: nakon građevinskih 
radova, napravljena su i postavljena nova vrata i dovratnici, a slijedi bojanje te obnova 
stepeništa. Završena je izrada dokumentacije za novo spremište u dvorištu: neposredno 
predstoji rušenje stare garaže i izgradnja nove, veće, koja će uključivati spremišta i 
prostorije za župni Caritas. Nabavljena je i nova traktorska kosilica, radi brže i lakše košnje 
velikih travnatih površina. 

Što nam preostaje?
Puno toga. No kako nismo ni bogata ni velika župa, prema mogućnosti svake godine 

napravi se nešto. Stoga zahvaljujem svima koji su u ovom proteklom razdoblju pomogli, 
žrtvovali se za zajednicu odvojivši nešto od sebe za druge. Ta zajednica je ono što jesmo, 
to su naši korijeni, iz njih rastemo – i svi su pozvani iz toga rasti. 

A prilika ima napretek: uključiti se u veliki zbor (pjevača, naročito muških, nikad 
dovoljno) ili zbor mladih (kao pjevači ili svirači), molitvene grupe, kompjuterske, jezične 
ili filmske radionice, katehetske grupe (saznati nešto više o vjeri, duhovnom životu, 
duhovnosti); pomoći oko uređenja igrališta za djecu i mlade (pozvani su svi ljudi dobre 
volje), čišćenja i popravka crkvenog tornja koje nam predstoji; bicikliranja sa župnikom u 
prirodi, turnira u beli, roštiljanja... da ne nabrajamo. Prilike su tu, samo ih treba iskoristiti. 
Dođite i vidite, kako kaže Isus.

Uz pozdrav od župnika, budite dobri jedni drugima i ne zaboravite: tiha voda brege 
dere ili, kako bi to sv. Pavao uobličio, ako budete ustrajni, jednom ćete kraljevati.

Caritas Župe Sv. Ivana Krstitelja
Naš župni Caritas, tijekom dvije godine svog postojanja, aktivno je prisutan u djelovanju 

župe, te je okupio dvadeset volontera koji na različite načine pomažu našim župljanima u 
svim situacijama kada im zatreba pomoć.

Djelovanje u 2008. godini započeli smo “Orašijadom”. Orašijada razveseljuje župljane 
starije dobi koji tu večer provode čisteći orahe u ugodnom druženju uz pjesmu.

Kroz korizmeno vrijeme prikupljali smo hranu za potrebite obitelji, te smo podijelili 30 
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paketa hrane. Također smo prodavali ručne radove, pisanice, aranžmane i druge stvari 
radi prikupljanja novčanih sredstva. Prikupljenim sredstvima u uskršnjoj akciji platili smo 
jednoj obitelji priključak na gradski vodovod.

Caritas je za blagdan sv. Ivana Krstitelja organizirao duhovnu obnovu za župljane 
u kojoj smo razmatrali djelovanje i život Ivana Krstitelja. Kroz duhovnu obnovu, uz 
našeg župnika, vodili su nas svećenici Krunoslav Novak, Željko Tanjić i Tomislav Ivančić.

Tema našeg Tjedna Caritasa, koji se održavao od 05. do 11. listopada 2008. godine, 
bila je “Tko je moj bližnji?”. Tjedan Caritasa započeli smo nedjeljnom misom i zahvalom za 
plodove prirode, a od ponedjeljka do subote nastavili druženjem sa Caritasima iz našeg 
dekanata, našim 80-godišnjacima, mališanima iz vrtića i ostalim župljanima uz stare 
pjesme. Volonteri Caritasa su izveli i igrokaz “Djeco, dovedite roditelje u crkvu”.

U vrijeme Adventa organizirali smo prodaju božićnih ukrasa, pšenice i ručnih radova, a 
za blagdan sv. Nikole pripremili smo mala slatka iznenađenja za djecu. Volonteri Caritasa 
su zajedno sa župnikom, u božićno vrijeme, posjetili 40 naših župljana i to starije osobe, 
djecu sa posebnim potrebama, invalide, bolesne i župljane smještene u domovima za 
starije i nemoćne osobe. Posjetili smo i našu najstariju župljanku, najstarijeg župljana 
i najstariji bračni par. Tijekom cijele godine, u mjesnim trgovinama imamo postavljene 
košarice dobrote.

Župni Caritas, tijekom 2008. godine uključio se u akciju Biskupijskog Caritasa prodajom 
svijeća za dan Svih Svetih. U tjednu prije nedjelje Caritasa sakupljali smo hranu koju 
smo dostavili Biskupijskom Caritasu za potrebe javne kuhinje.

Mnogi naši župljani tijekom cijele godine nam pomažu novčanim prilozima ili na drugi 
prikladan način.

U našem radu, nismo samo usmjereni na zadovoljavanje materijalnih potreba naših 
župljana, već im se trudimo pružiti i duhovnu dimenziju. Sudjelujemo u molitvenoj 
grupi, u liturgiji se uključujemo u čitanja, molitve vjernika i meditacije, a posebno to 
činimo svakog prvog petka u mjesecu kada imamo klanjanja.

Našim sastancima prisustvuje i naš župnik, koji se uključuje u naše akcije i pruža 
nam pomoć i podršku u radu. Svoje djelovanje pokušavamo što više približiti ljudima i 
putem medija, pa tako o našim akcijama pišemo u lokalnim listovima “Glas Podravine” i 

“Podravski list”. Vodimo i dnevnik Caritasa, 
u kojem opisujemo svoja iskustva za 
buduće generacije, te imamo i fotoalbum 
koji i slikom dočarava naš rad.

Zahvaljujemo svima koji su nam 
pomogli tijekom ove godine, a uz Božju 
pomoć i u ovoj godine trudit ćemo se još 
više pomagati ljudima i biti otvoreni za 
potrebite.

Caritas župe sv. Ivana Krstitelja 
Koprivnički Ivanec



12 Kresnica

Dječji vrtić „Ivančica“
Pri kraju nam je još jedna radna godina koja je kao i prethodna bila puna novih izazova, 

očekivanja i ispunjenja dječjih želja. 
Odlazak i boravak u vrtiću izazov je i za dijete i za njihove roditelje, bližu rodbinu i odgajatelje. 

Stoga smo se mi prošle godine ponovno okupili i veselo krenuli ususret izazovima. 
Polazak u vrtić za svako dijete predstavlja veliku promjenu u životu, ono dolazi iz obitelji 

gdje se osjeća sigurno, u jednu njemu nepoznatu sredinu, među nepoznate osobe i svako 
dijete prolazi kroz taj period, neka se djeca prilagođavaju brže, a nekoj djeci je potrebno duže 
vrijeme. Naš glavni zadatak u tome bio je djetetu pružiti sigurnost, nježnost i ljubav kako bi 
se osjećalo prihvaćeno, poželjno i sigurno i u tome smo uspjeli, jer su nam se djeca dobro 
prilagodila. Nekome je taj period bio duži, popraćen stalnim izostancima zbog bolesti te smo 
se često vraćali na početak, neki su se odvikavali od duda, pelena i varalica, ali sve uspješno i 
bez većih trauma i poteškoća.

Usmjeravajući se dječjim potrebama provodili smo program koji je bio blizak djeci, 
a različiti izbor aktivnosti i materijala ujedno je poticao osjećaj zajedništva i pripadnosti 
skupini. Osvješćivali smo kod djece sve ono u čemu su dobra, pohvalama, poticali razvoj 
samopouzdanja, nudili aktivnosti i materijale u kojima su djeca uspješna te ih postupno 
otežavali.

Rad u obje skupine redovito je pratio brigu o didaktičkom materijalu i igrama od 
neoblikovanog materijala. Tako su za svaku određenu temu napravljene didaktičke igre s 
kojima su se djeca zabavljala i putem igre istraživala i učila. Vodila se je briga i o uređenju 
sobe dječjeg boravka kako bi se djeca, roditelji ali i sami odgajatelji osjećali ugodno.

I ove radne godine pojačano smo radili s predškolaracima, uz predčitalačke vješine uveli 
smo  predmatematičke vještine i engleski jezik.

Kao podružnica dječjeg vrtića „Vrapčić“ zajedno sa ostalim podružnicama uključili smo se 
u udrugu Zdenac i postali kumovi jednom dječaku iz Ekvadora. Prilikom dopisivanja primijetili 
smo da im je vrlo drago što i u ovakvim teškim trenucima u svojoj zemlji pronalazimo snage 
i volje da im pomognemo. Sudjelovali smo u humanitarnoj akciji za Uskrs na kojoj smo 
prodavale svoje radove i sav skupljeni prilog išao je za tu djecu.

Vrlo smo ponosne i na naš doprinos u crkvenom Caritasu, gdje su djeca svojim prisustvom 
i pjesmicama obogatili dane Caritasa.

Posebno smo ponosne na pohvale naše 
ravnateljice što je uvidjela naš trud te uz 
pomoć ostalih kolegica imenovala za nagradu 
Ivan Filipović: Dragicu Harači za rad s lutkama 
i Nedeljku Vrhoci za izuzetnu predanost u 
radu.

Ovom prilikom zahvaljujemo se Općini 
na prekrasnom toboganu u dvorištu koji je 
iz dana u dan razveseljavao mnoge naše 
mališane i koji nam je veoma potreban.
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Društvo izvornog folklora
Koprivnički Ivanec

Od Kresnice do Kresnice nižu se nastupi našeg aktivnog društva. Prošla nam je godina 
donijela ukupno 14 nastupa. Doista možemo reći da smo malo prošetali Hrvatskom 
što dokazuju i mjesta gdje smo pokazali kako čuvamo našu baštinu. Nastupali smo 
tako u Slobodincima, Đakovu, Lepoglavi, Nedelišću i, naravno, u nekim mjestima naše 
županije. Prošle smo godine realizirali 20. «Ivanečke kresove» na kojima smo ugostili 
naše prijatelje folkloraše iz Kalnika, Zagreba, Ruda, Đelekovca i Zaprešića. 

Ova godina radno je počela na Uskrsni ponedjeljak kada smo bili gosti Prugovčanima 
na njihovoj manifestaciji izvornog folklora «Vuzmeni pondeljek». Grad Đurđevac 
ugostio nas je s još mnogo mališana na 6. Županijskoj smotri dječjeg folklora 
Koprivničko-križevačke županije, a svojim smo nastupom sudjelovali i u Europskom 
tjednu u gradu Koprivnici. U Koprivničkom Ivancu 23. svibnja nastupali smo na Danima 
cvijeća, a ono što slijedi saznat ćete preko medija jer nas i ove godine očekuju velika 
događanja. 

Kao i svake godine posljednja subota kolovoza rezervirana je za folklor. Tako će biti i 
ove godine. 21. «Ivanečki kresovi» održat će se 29. kolovoza. Već vas sada pozivamo 
da uskladite svoje obveze s tim datumom kako bi taj dan i vi posvetili folklornoj 
tradiciji te time podržali sve one koji aktivno sudjeluju u čuvanju vrijednih materijalnih 
i nematerijalnih dobara naše povijesti. 

Moram istaknuti i posebno naglasiti kako ni našeg Društva ne bi bilo da nema onih 
koji svoje slobodno vrijeme obogaćuju nemjerljivim vrijednostima i zato oni zaslužuju 

Ivanečki kresovi 2008.
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najveće pohvale i njima idu najveće zasluge. To su, naravno, naši plesači i tamburaši 
čije sekcije sada broje pedesetak aktivnih članova. To, doista, nije mali broj, a ujedno 
je i dokaz da će naša tradicija živjeti toliko dugo koliko ćemo mi biti spremni čuvati je. 

Predsjednica DIF-a: 
Kristina Sanader, 

dipl. uč. 

Mlađa folklorna grupa i tamburaši DIF-a u Prugovcu

Mališani nadohvat EU
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Puhački orkestar 
Općine Koprivnički Ivanec

Poštovani mještani i čitatelji Kresnice, povodom dolazećeg Ivanja upoznati ćemo 
Vas sa radom Puhačkog orkestra unatrag godinu dana.

Uz već uobičajena sviranja povodom dana Općine i mnogih manifestacija drugih 
Općinskih udruga, orkestar je imao nastupe i izvan Općine. 

U Trnovcu kod Varaždina 02.08.2008. godine održan je 1. Festival kajkavskog 
govornog područja na kojem je nastupio i naš orkestar. Izvodile su se po tri skladbe. 
Orkestar je ostavio dobar dojam, a to potvrđuje i zahvalnica s kojom se orkestar vratio 
u Ivanec. 

Od jeseni smo počeli sa intenzivnijim probama jer se približavao Božićni koncert. 
Posebno treba spomenuti dva mlada člana koja su nam se na jesen priključila u 
orkestar, a to su: Neven Besten i Štefan Lesar. Želja nam je da ovakvih kvalitetnih mladih 
članova bude što više. Božićni koncert održan je u Društvenom domu 21.12.2008. Na 
koncertu su uz pratnju orkestra nastupili solisti: Željko Sesvečan, Josip Mraz, Romana 
Pavliša i Josipa Kovaček. Odaziv mještana naše Općine kao i drugih ljubitelja limene 
glazbe bio je dobar. Uz koncert organizirana je i zabava za sve posjetitelje na kojoj je 
svirao sastav Orion. 

Početkom ove godine polako smo  
počeli sa pripremama za gostovanje 
u Republici Češkoj i organizaciji 
Međunarodnog susreta puhačkih 
orkestara u Koprivničkom Ivancu, a 
ujedno i proslavi 15-te obljetnice našeg 
puhačkog orkestra. Na gostovanje u 
Republiku Češku krenulo se 22.05. u 
jutarnjim satima. Iako do Praga ima dosta 
kilometara, putovanje se i nije činilo tako 
dugim zahvaljujući dobrom komforu, a i 

što je najvažnije veseloj atmosferi mužikaša. Po dolasku u Prag, lijepo smo primljeni 
od domaćina koji nam je organizirao razgledanje Češke prijestolnice, koja kao što i svi 
znate, obiluje mnogim povijesnim i kulturnim znamenostima.

Na samome gostovanju u prelijepoj Češkoj, orkestar je održao dva koncerta koji 
su bili popraćeni mnoštvom publike koja je nakon izvođenja uigranih skladbi bila 
oduševljena. Gostovanjem u Češkoj orkestar je stekao mnoga nova iskustva, a što 
je najvažnije prikazali smo Općinu u najboljem svijetlu. Po povratku sa gostovanja 
imamo kratki odmor i onda nam dolaze Međunarodni susreti puhačkih orkestara 
i proslava 15-te obljetnice Puhačkog orkestra Općine Koprivnički Ivanec. Na 

Međunaroni susret puhačkih orkestara 06.06.
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spomenute Međunarodne susrete Puhačkih orkestara koji su održani 06.06. kao gosti 
pozvani su Puhački orkestari iz Češke (Lysa nad Labem), Mađarske (Zalaezerszeg), 
Njemačke (Markt Indersdorf), a također i orkestri iz lijepe naše – Ravna Gora i 
Belica. Nakon mimohoda puhačkih orkestara uslijedilo je otvaranje međunarodnog 
susreta izvođenjem državne himne. Orkestri su izvođenjem ugodnih skladbi priredili 
prekasan koncert na otvorenoj pozornici iza Društvenog doma. Hrvatski sabor kulture 
dodijelio je priznanja svima članovima puhačkog orkestra koji su aktivni u orkestru 
od samoga početka. Priznanja su primili: Lipuš Zlatko, Vladimir Pribeg, Saša Lesar, 
Tihomir Klauček, Božidar Lončar, Ivan Lončar, Emil Međimorec, Klaudio Bebek, Ivica 
Lesar, Zdravko Puž, Antun Amadori, Dejan Kordeš, Željko Lalić, Alen Hobolić, Tomislav 
Medvarić, Luka Blažic, Krešimir Harači, Franjo Povijač, Mladen Podravec, Andeja 
Ogrinec, Josip Pribeg, Ivan Pehnec, Zoran Pehnec, Zvjezdan Pehnec i Jasminka Šijak. 
Također su podijeljene i zahvalnice sponzorima koji su od samog početka pomagali 
orkestar. Po završetku koncerta gostujućih orkestara počela je zabava ispod šatora 
koja je bila priređena za sve posjetitelje. Sviralo se i plesalo da ranih jutarnjih sati. 

Ove godine moramo se posebno zahvaliti svim drušvima sa područja općine, 
ponajprije Udruzi žena „Ivanečko srce“ Koprivnički Ivanec, koja su nam pomogla 
u organizaciji ovih susreta. Naravno, velika HVALA glavnom pokrovitelju, Općini 
Koprivnički Ivanec bez koje bi sve ovo navedeno bilo teško ostvareno. Nadamo se i 
budućoj obostranoj suradnji i što većem promicanju kulture naše Općine.

Tajnik:
Klaudio Bebek

Tijelovska procesija 11.06.
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DVD Koprivnički Ivanec
Dobrovoljno Vatrogasno Društvo osnovano je davne 1894. godine u ulici Braće 

Radić. Spremište je bilo smješteno na prostoru gdje se sada nalazi raspelo i mali park. 
Zemljišna zajednica Ivanec davne 1894. godine ima samo tri ulice koje su osnovale 

Društvo: Cenkovec, Goričko i Ivanec.
Dobrovoljno Vatrogasno Društvo kupuje prvu ručnu vatrogasnu Špricu koju su vukli 

konji u državi Mađarskoj. Točan broj članova društva te godine nije poznat.
Razvijanjem sela Ivanec, društvo 1899. godine kupuje i drugu vatrogasnu Špricu 

tako ima dvije Šprice koje zovu «nalevače». U Dobrovoljno Vatrogasno Društvo godine 
1899. dana 20.07. pristupaju članovi: Remenar Martin, Žnidar Mato, Šulj Mijo, Šulj 
Stjepan, Prosenjak Josip, Kubičanek Blaž, Kubičanek Mijo, Jošt Ivan, i Šimota Mijo.

Vatrogasna Šprica nalevača iz davne 1899. godine sačuvana je i sada se nalazi 
ispred Društvenog doma.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo ponovno se utemeljuje 1927. godine i seli u ulicu 
Matije Gupca 14, gdje se gradi Vatrogasni Dom i vatrogasno spremište.

Godine 1939. godine Društvo kupuje prvi vatrogasni agregat, koji je i danas 
sačuvan, na spomen ploči agregata još uvijek se spominju samo tri ulice Cenkovec, 
Goričko i Koprivnički Ivanec. 

Toliko o povijesti vatrogastva u Zajednici Ivanec.
Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Koprivnički Ivanec 2009. godine broji 41 člana, 

raspolaže sa dva protupožarna odjeljenja, 20 ispitanih vatrogasaca, 15 članova ima 
liječnička uvjerenja i 15 članova je osigurano od povreda.

Helikoptersku protupožarnu obuku 2009. završila su 3 člana: Latin Kruno, Marko 
Švagelj i Latin Tomislav.

Dobrovoljno Vatrogasno 
Društvo 2009. raspolaže sa 
kombi vozilom, te ostalom 
protupožarnom opremom: 
protupožarna odijela, 
mlaznice, dišni aparat, i 
drugo. 

Dana 23.06.2009. DVD 
Koprivnički Ivanec na 
korištenje dobiva novo 
Vatrogasno Spremište.

                                                                                                    
Predsjednik:                                                                                                    

Stjepan ŠvageljNovo Vatrogasno Spremište
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VZO Koprivnički Ivanec
Već 16 godina kada se kaže Vatrogasana zajednica Općine Kop. Ivanec stoji 

pitanje, a što je to, je li udruga građana ili nešto drugo. Vatrogasna zajednica 
Općine jest udruga građana udruženih u vatrogasna društva u selima naše općine, 
ali i koordinacija djelovanja i potreba istih za stvaranjem uvjeta za opću sigurnost 
građana, a koja svakako podrazumijeva i sigurnost materijalnih dobara stvorenih 
generacijama. Svijest o potrebama vatrogastva i u našoj općini dobiva na težini i 
mijenja svoje spoznaje od banalnosti (puno puta izrečene da bi se omalovažavalo i 
skrenulo sa teme) do žive istine, da tim ljudima koji se nesebično trude osigurati našu 
komociju, vjeru u sigurnost te im treba pružati nesebičnu potporu kako u moralnom 
tako i materijalnom segmentu.

Čitajući ovaj tekst u „ Kresnici“ neki će se pitati pa kaj nije napisal samo obavijesti 
o postojanju, istaknuo uspjehe i sl. jer to je naš godišnjak. No baš zato i priopćavam 
misli koje me tište cijelu godinu. 

Pa vam želim poručiti da se kroz godinu zapitate na što vas asocira riječ “vatrogasci“, 
da li na pomoć od JVP grada Koprivnice, svakako da, ali saberite se, u vašem mjestu 
djeluje DVD, možda ste član ili članica istog, nazovite za pomoć prvo njih koji su tu 
u neposrednom okruženju jer u takvim nesretnim situacijama vrijeme i prisebnost 
su najdragocjeniji. Ili vas riječ  “vatrogasci“ asocira na one koji su izvjesili natpis na 
vatrogasnom spremištu, dućanu ili sl. sa telefonskim brojem na koji ih možete nazvati 
u slučaju nužde. 

Ili vas riječ “vatrogasci“ asocira na: „Koji? Naši? Pa kaj oni moru ili znaju.“
Da, veliko pitanje, kaj naši vatrogasci moru ili znaju. Da znaju da u zlu koje svakog 

može zadesiti, nesebično daju sebe, svoje fizičke, psihofizičke, mentalne i sve druge 
sposobnosti da uklone ugrozu.

„Da, a kaj moru?“. Moru pomoći svim raspoloživim sredstvima koja su im na 
raspolaganju. Sredstva kojima raspolažu im Vi osiguravate, a izabrani predstavnici 
dodjeljuju.

Vatrogasna zajednica Općine Kop. Ivanec djeluje kao koordinacija društava iz mjesta 
Kop. Ivanec, Kunovec, Botinovec i Pustakovec sa više od 150 članova. U operativnom 
sastavu djeluje 60 ispitanih vatrogasaca, vatrogasaca 1. klase, dočasnika i časnika. Ovi 
vatrogasci su osposobljeni za pružanje svake pomoći pri nesretnim slučajevima kao 
što je požar, urušavanje, poplava i sl. Također posebna grupa unutar ove operativne 
skupine osposobljena je za helikoptersko desantno djelovanje, što nemaju baš 
sve vatrogasne zajednice. Za svaku pohvalu je napor i trud Latin Krunoslava, Latin 
Tomislava, Švagelj Marka i Salajec Ivice što su uspješno položili postavljene zadaće pri 
ovom osposobljavanju.

Iako nas prati malobrojno gledateljstvo, svih ovih godina postojanja održavamo 
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pripremne vježbe i natjecanja, kako općinska tako i županijska natjecanja.
Rad sa mladima očituje se kroz vatrogasna natjecateljska odjeljenja i to dva 

odjeljenja iz Kop. Ivanca, dva iz Kunovca te odjeljenje iz Botinovca i odjeljenje iz 
Pustakovca.

Obuku i rad sa djecom prakticiraju DVD Kunovec i Botinovec. Svojevremeno 
DVD Kunovec je održao, uz pomoć VZ Koprivničko-križevačke županije, tečaj za 
osposobljavanje vatrogasne mladeži te je na taj način tridesetero djece u dobi od 
12-16 godina steklo diplomu. Za pohvalu je rad sa djecom u DVD-u Botinovec jer su u 
svojem kratkom postojanju osigurali na općinskom natjecanju plasman na županijsko 
natjecanje te se istaknuli dobrim rezultatom.

U DVD-u Kunovec djeluje vatrogasna postrojba „B“ (što znači stariji od 30 godina, 
tako ostvaruju poseban status) koji se više godina natječu na općinskim i županijskim 
natjecanjima te su do sada sudjelovali na 3 državna vatrogasna natjecanja i postigli 
zadovoljavajuće rezultate. Trenutno ista postrojba slovi za sveukupnog pobjednika na 
županijskom vatrogasnom natjecanju održanom u Legradu.

Kroz svibanj, mjesec zaštite od požara, VZO Kop. Ivanec organizira u našem vrtiću 
pokaznu vježbu prilagođenu uzrastu djece te tako afirmira vatrogastvo od najranije 
dobi djece što se pokazalo kao uspješna preventivna mjera. Provođenjem preventivnih 
mjera i stalnim pasivnim i aktivnim dežurstvom u vrijeme žetvene i turističke sezone 
članice zajednice osiguravaju malu pojavu požara otvorenog prostora sa malim 
materijalnim štetama.

Požari građevina i pokretnina su rijetkost iako smo nedavno svjedočili velikoj 
nesreći na pokretnini u Kop. Ivancu sa velikom materijalnom štetom.

Tako polako prelazimo u svakodnevni ritam života, osjećamo se sigurno i pomalo 
zaboravljamo što smo govorili na početku, zato vas podsjećam da se više puta kroz 
gradivo sjetite vatrogasaca.

Našem općinskom prigodnom glasilu želimo da doživi više izdanja kroz godinu. 
Načelniku Općine  Kop. Ivanec  Vrabelj Božidaru, općinskom vijeću, te svom puku 
općine čestitamo Dan Općine .

Pomoz Bog bračo!
Predsjednik VZO Blažic Ivan    
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DVD Kunovec
Moram naglasiti da smo s dosta muke počeli trenirati u 2007. godini za županijsko 

natjecanje. Tako smo uspjeli kao sveukupni prvaci. Dalje, sa malo više truda i 
angažiranja, u 2008. godini došli smo na Državno natjecanje u Splitu i osvojili 
zadovoljavajuće 34. mjesto od 64 ekipe B kategorije. Kao i svake godine održavali smo 
dežurstvo u mjesece zaštite od požara. U sklopu dječjeg vrtića „Ivančica“ imali smo 
pokaznu vježbu. Društvo djeluje sa 4 muška odjeljenja pionira, 3 ženska odjeljenja 
pionirki, te A i B muška ekipa. Moram priznati da puno vremena treba da ih se okupi 
za neku od akcija, ali i to se, kao i uvijek, nekako riješi. Ove godine imali smo glavni 
i najteži zadatak, odnosno proslavili smo 80. godišnjicu osnivanja DVD-a Kunovec. 
U samoj organizacija puno nam je pomogla Općina Koprivnički Ivanec, kao i u 
financijskom smislu, te se ovim putem svesrdno zahvaljujemo.

Predsjednik:
Ivan Kovač
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DVD Botinovec
DVD Botinovec aktivno djeluje od 1934. godine. Društvo broji 50 članova, od 

toga ima 10 operativnih članova koji ujedno čine i takmičarsku MA ekipu. Društvo 
uz MA ekipu ima još i dvije ekipe mladeži 6-12 godina, jednu mušku i jednu žensku, 
koji ostvaruju dobre rezultate na općinskim i županijskim natjecanjima. Društvo je 
ujedinjeno u Vatrogasnu zajednicu Općine Koprivnički Ivanec gdje aktivno i odlično 
surađuje sa DVD-ima s područja općine. 

Osnovni zadaci društva su promocija vatrogastva preko vatrogasnih natjecanja, 
raznih seminara i drugih oblika upoznavanja pučanstva o nastanku požara i njegovim 
posljedicama.

Tokom godine društvo se bavi ispitivanjem hidrantske i druge vatrogasne opreme, 
aktivnim i pasivnim dežurstvom u tijeku žetvene sezone, u mjesecu zaštite od 
požara (svibnju) sudjeluje na obilježavanju Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, 
upozoravanju žitelja prilikom spaljivanja korova u proljeće i druge aktivnosti vezane 
uz vatrogastvo. 

Moram napomenuti da društvo postiže dobru suradnju sa svim udrugama u selu 
Botinovec.

Predsjednik:
Ivica Salajec

NK „Jedinstvo“ 
Pustakovec

U razdoblju od lipnja 2008. do lipnja 2009. godine, klub je dosta toga napravio 
na sportskom i organizacijskom planu. Uspjeli smo ožbukati prostorije na igralištu, 
postaviti struju i vodu. Ove zime smo uz pomoć Općine postavili plastičnu stolariju. 
Uspjeli smo očistiti okoliš oko igrališta, a ove godine pokušati ćemo završiti ogradu, 
naravno, uz svestranu pomoć naše Općine.

Nadamo se boljem sutra za NK “Jedinstvo” Pustakovec.                                                                                                         
Predsjednik: Jurica Šijak
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NK “Sloga” 
Koprivnički Ivanec

Najznačajniji događaj koji se zbio u posljednjih godinu dana bio je zapravo otvaranje 
novog igrališta na Dan Općine 23.06.2008. godine, koje je otvorio naš sumještanin, 
potpredsjednik sabora Josip Friščić, uz nazočnost velikog broja gostiju. Dakle, nakon 
dvije godine radova sa utrošenim vrlo malim sredstvima izgrađena je prava ljepotica, 
kao najveći dar nogometašima. Konačno će naši nogometaši svoje goste dočekati 
na svojem igralištu i osjećati se kao pravi domaćini. Već je poprilično toga rečeno 
o zaslužnima za izgradnju novog igrališta u posljednjem broju „Kresnice”, tako da 
ćemo se u ovom broju više osvrnuti na same rezultate našeg kluba.

NK SLOGA je u novo 
prvenstvo 2008./2009. 
godine krenula sa nešto 
izmjenjenim sastavom. 
Naime, klub su napustili 
dugogodišnji naši igrači 
Mikolaj i Bebek, te smo 
se odlučili pomladiti 
momčad sa mladim, ali 
kvalitetnim igračima. 
U klub smo doveli 
devetnaestogodišnjake; 
našeg Ivančana koji je 
završio školu nogometa 

Mihaela Fijoka, Hrvoja Bacija, Matiju Posavca i Dinu Haluseka. U jesenskom dijelu 
novog prvenstva smo zapravo postigli veliki uspjeh osvojivši peto mjesto na čelu 
s igračem-trenerom Pavom Crncom. Odigrali smo zaista niz prekrasnih utakmica u 
kojima smo osvojili 28 bodova. U proljetnom dijelu sezone u klub je doveden kao 
trener Branko Sabolić, te smo na kraju prvenstva osvojili zadovoljavajuće šesto (6) 
mjesto, sa osvojenih 54 boda. S obzirom na poteškoće koje su nas pratile tijekom 
prvenstva, kao što su kratki kadar igrača, slab odaziv na treninge, te kartoni i ozljede 
smatramo da je plasman realan.

Sto se tiče omladinskih pogona, u klub smo doveli opet Ivana Žnidara kao trenera, 
te zadužili neke članove Upravnog odbora oko brige za omladinski pogon. Očekujemo 
kroz par godina da ponovo, nakon Bartolovića, Vrabelja i drugih u prvom sastavu 
zaigraju novi igrači ponikli u našem klubu.

Predsjednik: Marijan Pjetri

Otvaranje novog igrališta
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NK “Bratstvo” 
Kunovec

Naš klub nakon sezone 2006./2007.g. kada smo iz druge županijske lige ušli u 
prvu županijsku ligu privodi uspješno kraju i drugu sezonu natjecanja u najelitnijem 
razredu županijskog nogometa, gdje ćemo prema svemu sudeći ostvariti visoko šesto 
mjesto. Naglašavam da smo jesenski dio natjecanja završili na drugom mjestu, prikupivši 
veliki broj bodova, te smo se početkom proljetnog dijela sezone zahvalili nekim 
starijim igračima na suradnji i dali priliku mladim juniorima, poput Mihaela Budina, 
Dražena Pejića, te braće Daria i Maria Grubešića da se dokažu, što su oni izvanredno 
iskoristili. Pritom bi se zahvalio na minulom radu treneru mlađih uzrasta Mladenović 
Božidaru iz čije škole gotovo svake godine niknu dva do tri odlična juniora, a kasnije 
prvotimca, što će kasnije tvoriti jednu zdravu sredinu sa velikim dijelom vlastitih 
igrača. Zahvalio bih se i treneru prve ekipe Petričević Ivici koji u kontinuitetu već 
nekoliko sezona uspješno nadograđuje mlade igrače koji dolaze iz mlađih uzrasta, te 

uz nekoliko starijih provjerenih 
igrača gotovo uvijek ostvaruje 
plasman pri samom vrhu 
prvenstvene ljestvice.

Što se tiče građevinskih 
projekata mogu reći da smo 
gotovo pri kraju glede uređenja 
istih, gdje napominjem da 
imamo najljepše uređene i 
najprostranije svlačionice u ligi, 
da smo uveli centralno grijanje 
u iste, da smo uredili fasade 
na klupskim i društvenim 

objektima, da smo stavili nova krovišta na klupske i društvene prostorije, da smo na 
kraju društvene prostorije sagradili veliku terasu koju ćemo ove godine staviti pod krov, 
te da nam još ostaje samo uređenje travnjaka za što se nadam da ćemo i ostvariti, uz 
naravno veliku pomoć općine, sponzora i svih dobrih ljudi koji djeluju u klubu.

Na kraju bih se zahvalio prvo, preminulom načelniku Čevis Andriji, koji je započeo 
športsku renesansu u našoj općini, na način da je uvišestručio materijalne potpore 
u športu, zatim dosadašnjem načelniku Petričević Ivici, kao i članovima vijeća i 
poglavarstva koji su nastavili izdašno pomagati sportske klubove u našoj općini, te se 
nadam da će i nova općinska vlast nastaviti sa istom praksom.

SPORTSKI POZDRAV! 
                                                                              Predsjednik: Davor Prlok

Pioniri
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NK „Rudar“ 
Botinovec

Nogometni klub „Rudar“ djeluje u selu Botinovec od 1947. godine. Natječemo 
se u III. Županijskoj nogometnoj ligi, gdje smo u protekloj sezoni osvojili 3. mjesto. 
Zbog male sredine u kojoj djelujemo nailazimo na razne poteškoće koje uspješno 
rješavamo zahvaljujući aktivnosti članova. Zahvaljujući igraćima „sa strane“ ekipa 
je popunjena i odlično funkcionira, što je vidljivo i po plasmanu. Unatoč lošoj 
financijskoj situaciji krenulo se u izgradnju novih sportskih prostorija na igralištu. 
Uspješnu suradnju ostvarujemo sa svim udrugama koje djeluju u našoj sredini.                                                                                               

Predsjednik: Ivica Salajec

Udruga žena „Crvene ruže”  
Botinovec

Dragi čitatelji,
Evo još nam se jednom okrenula godina i vrijeme je da se malčice pohvalimo svojim 

radom od prošlog broja KRESNICE.
Protekle godine smo glede uređenja doma odradile slijedeće:

- pogletali i pomaljali su se zidovi u spremištu do kuhinje, postavile su se podne 
pločice u istom spremištu, kupio se štednjak i hladnjak, inicirale smo postavljanje 
zidnih pločica u sanitarnom čvoru, kupili su se novi stolnjaci i nadstolnjaci, jer su 
stari bili poprilično dotrajali. Ovom prilikom se, kao i svake godine, zahvaljujemo na 
financijskom blagoslovu naše Općine, koja nam je velika potpora u našem radu. No, 
ove godine se želimo zahvaliti i Koprivničko-križevačkoj županiji, koja nam je svojom 
velikodušnom donacijom omogućila nabavku novih stolnjaka i nadstolnjaka. Želimo 
zahvaliti i županu Darku Korenu te bivšem načelniku Ivici Petričeviću, na njihovoj 
potpori i suradnji. Našu zahvalu za donaciju u protekloj godini upućujemo i Svemiru 
i Sanji Čevis.

28. lipnja 2008. g. održana je proslava povodom 25. obljetnice naše Udruge te smo 
zadovoljne velikim odazivom uvijek nam dragih gostiju i članica ostalih udruga naše i 
susjedne županije.

Pomogle smo oko pripreme i organizacije proštenja te uređivale cvjetne gredice 
kod Križa i društvenog doma. Za blagdane smo posjetile starije mještane koji su 
sami i odnijele im prigodne poklone. Također smo pomogle oko pripreme i podvorbe 
povodom obilježavanja 15. obljetnice općinske organizacije HSS-a.

Sudjelovale smo na susretima žena u našoj županiji te na dva susreta u 
susjednoj Varaždinskoj županiji.

Predsjednica: Mihaela Juranić
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Udruga žena „Srca Kunovca“
Evo još jedne prilike gdje možemo nešto reći o našoj Udruzi žena „Srca Kunovca“. Ova 

udruga djeluje od 1937. godine sa malim prekidima i više puta je mijenjala ime prema 
strukturi države. Sada aktivno djeluje 35 godina i broji 29 članica. Od toga dvije članice imaju 
82. godine života: Katica Lončar i Katica Kovač i one su prije pet godina proglašene počasnim 
članovima naše Udruge.

Žene, članice, puno se zalažu u radu udruge. Uz mnoge naše obaveze kod kuće brinemo 
o sadnji i uređenju cvjetnih gredica u Kunovcu. Posjećujemo bolesne i starije mještane u 
vrijeme Uskrsa i Božića.

Organiziramo „Dane žetve“ pod sloganom „Na sunčanoj struni žito se kruni“. Tu nas je 
posjetilo oko 20 udruga iz naše županije pa i šire, a i mi se odazivamo na razne manifestacije 
i druženja.

U mjesecu rujnu 2008. godine posjetile smo naše lijepo Zagorje: Etno selo u Kumrovcu, 
dvorac Brežanec, grad Krapinu, izložbu čipke u Lepoglavi te crkvu u samom mjestu Lepoglava 
i kulturno-popravni dom.

Za ovu 2009. godinu mnogo toga smo si zacrtale, ali trebamo pomoć Općine Koprivnički 
Ivanec s kojom svake godine lijepo surađujemo. Pošto sada imamo novog načelnika Božidara 
Vrabelja, ovim putem ga pozivamo na suradnju i od srca pozdravljamo. 

Ovo je kratki sažetak onoga što mi žene radimo sa srcem za dobrobit našeg sela i svih ljudi 
koji u njemu žive.

Na kraju pozdravljamo sva društva, udruge kao i klubove naše Općine te ih pozivamo na 
Dane žetve 11.07.2009. godine u Društveni dom Kunovec.

Svim čitateljima ovoga lista srdačan pozdrav.
Predsjednica: Božica Šajković
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Udruga žena “Ivanečko srce”
Brzo je prošla godina dana. Bilo je mnoštvo događaja i teško ih je sve spomenuti, 

pa ću se osvrnuti na ono najvažnije. 
Nakon Dana općine, sa našim smo župnikom posjetile svetište u Trsatu, a nakon 

toga i Mariju Bistricu. 
Ubrzo su se primakli i Ivanečki kresovi, koje smo također odradile sa puno 

volje, a također smo se kroz cijelu godinu družile sa ostalim udrugama. Pomagale 
smo Puhačkom orkestru oko Božićnog koncerta, kao i kod organizacije Godišnje 
skupštine svih udruga koje djeluju u sklopu naše Općine, a u svibnju smo pripomogle 
vatrogascima u obilježavanju dana njihovog zaštitnika svetog Florijana.

23.05. ove godine organizirale smo 9. «Dane cvijeća» u našem Društvenom domu, 
kojima je prisustvovalo 18 udruga, od kojih su neke bile čak iz Varaždinske županije.

Početkom lipnja opet smo bile u pomoći Puhačkom orkestru u organizaciji njihove 
manifestacije Međunarodnih susreta puhačkih orkestara, odnosno večere, kojoj je 
prisustvovalo do 300 osoba.

Po staroj narodnoj izreci da žene drže 3 kuta kuće, srdačno Vas pozdravljaju članice 
Udruge žena «Ivanečko srce»!

Predsjednica: Slavica Martinaga
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KTK “Vector”
Poznato je da je KTK „VECTOR“ započeo sa gradnjom objekta za potrebe organizacije prvenstvenih 

utrka Hrvatske i za normalno funkcioniranje tj. trening članova kluba. S obzirom da smo imali skromna 
financijska sredstva, uspjeli smo završiti prvi dio gradnje odnosno temelj objekta. U susret nam je izašlo 
nekoliko većih donatora poput JANAF-a d.o.o. u novčanoj donaciji i NEXE grupa u donaciji građevnog 
materijala. Završetak prvog dijela gradnje bio je u kasnu jesen pa smo s time morali i završiti.

Zbog globalne ekonomske krize koja se odrazila i kod nas na početku 2009. godine, klubu su iz 
općinskog proračuna dodijeljena nedostatna sredstva s kojima bi nastavili gradnju. Nakon prvog 
kvartala 2009. godine klub je ipak odlučio nastaviti sa gradnjom objekta. Uz uobičajene troškove koje 
imamo za pripremu automodela za utrke, odlaske na iste te utrke diljem Hrvatske, noćenja, nabavke 
potrebnog materijala za gradnju, na izvršnom odboru je donijeta odluka o odabiru najpovoljnijeg 
izvođača radova. Početkom lipnja nastavljamo sa drugim dijelom gradnje odnosno zidanjem prostorije 
kluba i rampe za upravljanje automodelima na radio upravljanje. Obzirom da imamo organizaciju utrke 
za prvenstvo Hrvatske 5.7. ove godine iskreno se nadamo da ćemo uspjeti završiti gradnju u roku. 
Vjerujemo da će se čelni ljudi osvjestiti i prepoznati vrijednost ovog hobija i sporta koji je još uvijek 
premalo zastupljen i prepoznat u našoj sredini te nam osigurati dodatna financijska sredstva kako bi 
ovu gradnju priveli kraju.

U 2008. godini klub je bio organizator jedne OFF ROAD i jedne ON ROAD utrke automodela na 
daljinsko upravljanje za prvenstvo Hrvatske. Ukupno je Klub sudjelovao na 7 ON ROAD utrka u klasi 
1:5 FORMULA 1 za prvenstvo Hrvatske sa dva vozača i to: Hrvoje Stegmayer i Marta Stegmayer 
i na 6 OFF ROAD 1:6 BUGY utrka za prvenstvo Hrvatske sa 4 vozača: Filip Čevis, Hrvoje Stegmayer, 
Antonio Markanović i Mario Švegović. Također smo kao članovi Hrvatske reprezentacije sudjelovali na 
Europskim utrkama u Austriji, Sloveniji i Švicarskoj u klasi FORMULA 1. Rezultati su više nego odlični, 
jer je tako mali i mladi klub postigao zavidne rezultate i u Europi i u Hrvatskoj.

U klasi 1:5 Formula 1 Hrvoje Stegmayer u Europi osvaja 6. mjesto u ukupnom poretku dok je 3. u 
ukupnom poretku za prvenstvo Hrvatske. U klasi 1:6 BUGY OFF ROAD Antonio Markanović 8. mjesto, 
Filip Čevis 13 . mjesto, Hrvoje Stegmayer 21. mjesto i Mario Švegović 32. mjesto. Neki od vozača nisu 
bili na svim utrkama pa su rezultati lošiji.

Početkom 2009. godine, kao i uvijek, imamo pripremu automodela za predstojeću sezonu. 
To podrazumijeva zamjenu dotrajalih i potrganih dijelova. Tu se mlađi članovi kluba upoznaju sa 
elektronikom i mehanikom. Svoje znanje i iskustvo primjenjuju na utrkama kao vozači ili mehaničari 
tih vozača jer je vrlo važno pravodobno i kvalitetno otkloniti kvar, a o čemu ovise i rezultati utrke. Do 
lipnja 2009. godine odvožene su dvije OFF ROAD utrke, u Splitu i  Velikoj Gorici na kojima je sudjelovalo 
5 vozača iz kluba. Što se tiče cestovne klase imamo jednog vozača. Prva utrka je bila za prvenstvo 
Europe, a s obzirom da imamo vozača koji je bio među prvih 3 vozača za prvenstvo Hrvatske u 2008. 
godini, stječe pravo nastupa za reprezentaciju Hrvatske na europskim utrkama. Prva takva utrka bila 
je u Bologni (Italija) dok se druga održala u Zagrebu gdje osvaja 1. mjesto na domaćem terenu. Na 
utrkama za prvenstvo Hrvatske također postiže odlične rezultate i do kraja svibnja zadržava vodeće 
odnosno 1. mjesto u ukupnom poretku. 

Do kraja godine očekuje nas još dosta teških utrka u kojima ćemo pokušati opravdati povjerenje 
sponzora i donatora. Zbog započete gradnje permanentne staze i istovjetnog objekta, klub je dobio 
organizaciju 3-ju utrka za Prvenstvo Hrvatske od ukupno 12, što dokazuje i opravdava naš trud i pokušaj 
da se taj sport prepozna u našoj sredini. 

Ovim putem zahvaljujemo Općini Koprivnički Ivanec, JANAF d.o.o., NEXE grupi, Zajednici tehničke 
kulture Koprivničko-križevačke županije, „Hartmann“ d.o.o. i SILEX d.o.o.

Predsjednik: Mario Švegović




