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RIJEČ NAČELNIKA

Dragi mještani
Koprivničkih Bregi, Glogovca i Jeduševca,

veliko mi je zadovoljstvo obratiti Vam se ponovno u novom 
izdanju našeg općinskog lista, koji izlazi povodom Dana općine 
Koprivnički Bregi.

Na početku, želim vam se zahvaliti za povjerenje koje ste mi 
ukazali na nedavno održanim lokalnim izborima, te omogućili 
da u drugom mandatu nastavim obnašati odgovornu i časnu 
dužnost općinskog načelnika Općine Koprivnički Bregi.

To mi je pokazatelj da je prepoznato iskreno nastojanje 
mojih suradnika i mene da poboljšamo uvjete života mještana 
naše Općine, da razvijamo naše Brege, Glogovac i Jeduševac, a 
ujedno i podstrek da nastavimo tim putem, poštenim radom i 
suradnjom sa svima koji to žele. Vjerujem da ću i dalje u tome 
imati podršku novog Općinskog vijeća na čelu s predsjednikom 
g. Darkom Sobotom, kao i naše županije na čelu sa županom 
g. Darkom Korenom i njegovim suradnicima, a u čemu će nam 
svojim radom sigurno u županijskoj skupštini pomoći i izabrani 
vijećnik iz Koprivničkih Bregi g. Božidar Krapinec.

U Uskrsnom broju sam iznio retrospektivu aktivnosti koje 
smo imali u prethodnom periodu, kao i planove koje ću sada 
imati prilike realizirati, pa ovaj puta neću sve to detaljno 
ponavljati.

Spomenuo sam da će do Dana općine biti završena izgradnja 
vrtića i nadogradnja škole u Koprivničkim Bregima, te izgradnja 
kanalizacijske mreže u Glogovcu, pa mi je zadovoljstvo ovom 
prilikom to i potvrditi. 

U 9. mjesecu početi će s radom vrtić u Koprivničkim Bregima, 
u sklopu mreže vrtića "Vrapčić" sa sjedištem u 
Drnju, a Općina Koprivnički Bregi sufinancirati 
će troškove pohađanja vrtića, te financirati 
troškove zaposlenika vrtića, kao i ostale 
potrebne troškove. 

U novoj školskoj godini kreće i 
jednosmjenska nastava u Osnovnoj školi 
Koprivnički Bregi, s obzirom da su u projektu 
nadogradnje škole izgrađene i opremljene dvije 
nove učionice, a također treba i spomenuti 
rekonstruiranu školsku kuhinju u skladu sa 
HACCP standardima, te nova školska igrališta 
na kojem se svakodnevno okuplja veliki broj 
djece. U sklopu programa za obilježavanje 
Dana općine održati će se i svečano otvaranje 
nadograđenog objekta škole, koji zajedno 
sa uređenim vrtićkim igralištem, školskim 
igralištima i kompletnim okolišem ukrašava 

centar Koprivničkih Bregi, uz već prethodno obnovljeni Vatrogasni 
dom, park i Crkvu sv. Roka.

Žitelji u Glogovcu moći će se priključiti na kana-lizacijsku 
mrežu, s tim da je od zadnjeg broja našeg općinskog lista došlo do 
promjene Zakona o vodi i javnoj odvodnji, u dijelu koji se odnosi 
na proceduru o priključcima na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. 

Najvažnije promjene su da se više ne treba plaćati naknada za 
priključak jedinicama lokalne samo-uprave, a više nije potrebno 
ni priložiti građevinsku dozvolu, čime je priključivanje postalo 
jeftinije i znatno jednostavnije za sva domaćinstva. Dovoljno je da 
mještani podnesu zahtjev u "Komunalac", nakon čega dogovaraju 
sve tehničke detalje sa izvođačem radova o samom priključivanju, 
dok na Općinu više nije potrebno dolaziti po potvrdu o plaćanju 
naknade s obzirom da je zakonski ukinuta, što je Odlukom potvrdilo 
i Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi.

Nastavljena je i obnova javne rasvjete na području 
Koprivničkih Bregi i Glogovca, a planirano je da do kraja slijedeće 
godine u suradnji s Elektrom izvršimo kompletnu rekonstrukciju 
javne rasvjete na području cijele Općine. Novom tehnologijom 
će se kvaliteta javne rasvjete podići na znatno viši nivo, smanjiti 
broj kvarova lampi, a s novim i štedljivijim gamalux žaruljama 
smanjiti i ukupni trošak javne rasvjete Općini, što nam je vrlo 
važno u ovim vremenima, odnosno financijskim uvjetima u 
kojima moramo funkcionirati.

Puno aktivnosti i planova je pred nama, koje sam naveo 
u prošlom broju lista, kao i svom predizbornom programu. O 
njihovom provođenju mještani će biti redovito informirani putem 
naše općinske internet stranice, kao i općinskog lista, a želim 
poručiti ovom prilikom da ću dati sve od sebe da realiziramo sve što 
smo zacrtali, da budemo kao i dosada pomoć našim mještanima, 
udrugama, klubovima, društvima, školi, crkvi, dakle svim ljudima 
i institucijama koji čine našu Općinu. Vjerojatno neće uvijek biti 
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IZ OPĆINE

Poštovani mještani Općine Koprivnički Bregi, 
kao što svi znamo, nakon završenih lokalnih izbora otvorila se mogućnost da u sastav Općinskog vijeća 

stupe novi članovi koji će, vjerujem, nastaviti gdje smo stali i pozitivno se odnositi prema obavezama.
Općinsko vijeće broji 11 članova. Prema rezultatima posljednjih lokalnih izbora stranačka zastupljenost 

u Vijeću je slijedeća:
• 6 vijećnika iz HSS-a
• 4 vijećnika iz HDZ-a
• 1 vijećnik iz SDP-a

Konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća održana je 19.06.2013. godine na kojoj su izabrani:
• Predsjednik Općinskog vijeća - Darko Sobota (HSS )
• dva podpredsjednika Općinskog vijeća - Miroslav Sarić (HSS) i Zvjezdan Draganić (HDZ) 

U skladu s rezultatima lokalnih izbora saziv Vijeća čine i (abecednim redom): Galinec Izidor (HDZ), Kuhar 
Snježana (HSS), Maronić Pavao (HSS), Pintarić Velimir (SDP), Sršek Stjepan (HDZ), Škoda Kristina (HSS), 

Tomiek Tomislav (HSS) i Varović Josip (HDZ).
Na početku smo novog mandata, ali svi zajedno možemo uz malo dobre volje napraviti odličan posao, naravno u suradnji s 

načelnikom, njegovom zamjenicom i svim djelatnicima Općine.
U ime svih članova Općinskog vijeća zahvaljujem se na povjerenju mještanima Općine i pozivam sve na suradnju, kao što je bilo i 

u prethodne četiri godine - otvoreno, konstruktivno i u pozitivnom ozračju.
Svim mještanima Općine Koprivnički Bregi čestitamo blagdan Sv. Roka, Dan župe i Dan općine Koprivnički Bregi!

Predsjednik Općinskog vijeća, Darko Sobota
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Mještanke i mještani Općine Koprivnički Bregi, poštovani čitatelji!
Biti članom Općinskog vijeća predstavlja određeno zadovoljstvo, ali isto tako ponos i obvezu 

prema onima koji su nas izabrali i u čije ime donosimo odluke važne za normalno funkcioniranje naše 
Općine. Da bismo donijeli valjanu odluku potrebno je voditi se mišlju i idejom da ona mora biti na 
dobrobit svih mještana i na kraju da za sve odluke koje donosimo odgovaramo mještanima Općine. 
To može stvarati određeni pritisak na članove vijeća. Uvijek u radu ima grešaka, no ipak vjerujemo da 
smo povjereni nam mandat odradili na zadovoljavajući način, a sve odluke donosili smo jednoglasno.

Osobno bih se, ovim putem, htio zahvaliti svim članicama i članovima vijeća - kako vladajućim, tako 
i oporbenim - na korektnom izvršavanju obveza, međusobnom uvažavanju i dostojnom obnašanju 
dužnosti općinskog vijećnika. U periodu koji je pred svima nama, duboko vjerujem da će mještani 
Općine Koprivnički Bregi znati odabrati što je najbolje za našu Općinu. Vjerujem da će birati ljude koji 
će ih dostojno zastupati i znati voditi Općinu u pravom smjeru, prema razvoju i poboljšanju uvjeta 
života za sve mještane Općine i sve buduće generacije koje dolaze.

U ovo uskrsno vrijeme, drage mještanke i mještani, činite dobro drugima oko sebe jer to je pravi 
Uskrs za svakog vjernika.

Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs!
Predsjednik Općinskog vijeća, Darko Sobota

Poštovane mještanke i mještani, 
Obnašati dužnost zamjenice načelnika, sad već mogu reći četiri godine, bila mi je izuzetna čast 

i zadovoljstvo, a istovremeno velika odgovornost i zadaća razvijati našu Općinu, upoznavati vas 
mještane u lijepim prigodama, a naravno i pomagati vam u rješavanju važnih životnih problema. 

Također, kao prva žena koja je na području naše općine izabrana na ovu dužnost, želim vam 
zahvaliti na pruženoj mogućnosti i vjeri koju ste mi iskazali, a i vi sami na taj način ste poručili 
da žene danas znaju, mogu i trebaju biti važan dio u kreiranju i odlučivanju u svim segmentima 
društvenog života.   

Osobno smatram, da samo ovako izuzetno dobrom suradnjom između načelnika Općine, vijeća 
i svih općinskih djelatnika možemo i nadalje graditi i razvijati općinu te da nas ulazak u EU ne 
treba plašiti, jer već smo do sada u velikom broju slučajeva pokazali i dokazali da znamo kako i 
na koji način rješavati sve zadatke koje pred nas postavlja nova zakonska regulativa. Novi načini 
razmišljanja, razumijevanja te sve veći opseg odgovornosti, naročito zakonske, koji se stavlja pred 
općinsko vodstvo, svakome će dati do znanja da upravljati i voditi Općinu nije dječja igra, već jedan 
vrlo zahtjevan i kompleksan posao, koji za posljedicu može imati samo dvije varijante, napredak i 
razvoj ili totalnu stagnaciju koja će se jako teško moći nadoknaditi. 

Uvjerena sam da svi mi i nadalje želimo da naša Općina ide prepoznatljivim putem napretka i pravovremenog razvoja u svim 
segmentima. Nove mogućnosti koje nam se otvaraju iskoristili smo u ovom trenutku do maksimuma te sam uvjerena da ćemo se jako 
dobro i u budućnosti nositi sa svim zahtjevima novog doba. 

Drage mještanke i mještani, mali i veliki, svaki sa svojim problemima, nadanjima, strepnjama i željama, svaki od vas naravno, 
nakon zdravlja, želi sigurnost za svoju obitelj i sebe, želi da nasuprot sebe i uza sebe ima čvrsto i odgovorno vodstvo, koje će se 
maksimalno truditi da čuje i uvaži vaše izgovorene riječi, da vas uvijek pogleda u oči i kaže “ne brinite, tu smo zbog vas”.

Svima od srca želim sretan i blagoslovljen Uskrs. 
Vaša Zamjenica načelnika Općine Koprivnički Bregi, Đurđica Mustaf

Svim žiteljima 
Općine Koprivnički Bregi 

djelatnici Općine 
i Općinsko vijeće 

Općine Koprivnički Bregi 
žele sretan Uskrs!

IZ OPĆINE

Svim žiteljima Općine Koprivnički Bregi 
djelatnici Općine  i Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi 

čestitaju Dan općine - Rokovo!

Poštovani mještani Koprivničkih Bregi, Glogovca i Jeduševca, 
jednom riječju, hvala. 
Hvala vam poštovani mještani što ste nam iskazali povjerenje i vjeru da nadalje razvijamo naša 

naselja, promoviramo našu kulturu, zajednički stvaramo preduvjete i temelje, moram reći, za sadašnjost 
i budućnost svih nas. Hvala vam što ste prepoznali i nagradili trud koji smo uložili u razvoj svih segmenata 
naše Općine. 

Također vam se želim zahvaliti na svoj ukazanoj pomoći koju  ste nam pružili kako bi mi što uspješnije 
ostvarili zadane nam ciljeve.

Vrijeme koje je pred nama postavlja pred nas nove zahtjeve i nove ciljeve koje ćemo s još većom voljom 
rješavati. 

Uvjerena sam da ćemo i nadalje, kao i do sada, timskim radom mještana Općine, kulturnih i sportskih 
udruga, vatrogasaca, motorista, školskih djelatnika, ravnateljice i učenika, našeg župnika i naravno 
općinskih djelatnika i vijećnika svi zajedno s puno razumijevanja graditi i razvijati Općinu Koprivnički Bregi 
te tako biti jedni drugima na ponos i pronositi glas o Općini poželjnoj za življenje i stvaranje doma i sretne obitelji. 

Svim mještanima Općine čestitam blagdan Svetog Roka i Dan općine Koprivnički Bregi.
Zamjenica načelnika Općine Koprivnički Bregi

Đurđica Mustaf

moguće financijski realizirati sve što bi željeli, ili ne odmah, ali 
nikada ne treba odustati, jer se nebrojeno puta pokazalo da se 
upornošću može napraviti i više od očekivanja. 

Ušli smo u Europsku Uniju i biti će dosta mogućnosti za sve 
prethodno navedene institucije i društva iz naše Općine, da 
dobiju sredstva za njihove aktivnosti i projekte preko raznih 
natječaja i fondova, za što je potrebno pripremiti dokumentaciju 
i prijaviti se na vrijeme. Naša Općina je i iz tog razloga pristupila 
LAG-u Podravina i intenzivno surađuje s razvojnom agencijom 
PORA, preko kojih možemo dobiti potrebne informacije na 
vrijeme i proslijediti ih na odgovarajuće adrese, ovisno o kakvom 
se natječaju radi i da li je nositelj prijave lokalna samouprava, ili 
primjerice kulturno-umjetnička udruga, škola, sportski klub, itd. 
Ovim putem apeliram na sve da to ozbiljno shvate i da iskoriste 
mogućnosti pribavljanja dodatnih financijskih sredstava, budući 

da u trenutnom ekonomskom okruženju ne možemo očekivati 
rast poreznih prihoda Općine, kao osnovnog izvora financiranja 
svih društvenih i kulturnih aktivnosti u našoj Općini.

Na kraju, uvjeren sam da će se svi projekti i aktivnosti nastaviti 
uspješno odvijati u godinama pred nama, a razlog za optimizam 
daje mi činjenica da smo i u prvom mandatu pokazali da ne dajemo 
nerealna obećanja, već imamo sposobnost i znanje realizirati 
planirane projekte i ciljeve, na dobrobit mještana naših Bregi, 
Glogovca i Jeduševca.

Svim žiteljima naše Općine čestitam Dan općine Koprivnički 
Bregi!

Vaš načelnik Općine:
dipl.oec. Mario Hudić 
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Najvažnije Odluke Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi 
- sve donesene jednoglasno
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Konstituirajuća sjednica novog Općinskog vijeća Općine 
Koprivnički Bregi održana je 19.06.2013.g. Nakon provedene 
pravne procedure jednoglasno za predsjednika Općinskog 
vijeća izabran je Darko Sobota iz Koprivničkih Bregi (HSS), a za 
potpredsjednike su izabrani Miroslav Sarić iz Glogovca (HSS) i 
Zvjezdan Draganić iz Glogovca (HDZ). 

Na sjednici su jednoglasno izabrani slijedeći odbori: 
-	Odbor za izbor i imenovanja u sastavu Snježana Kuhar - HSS 

(predsjednica), Tomislav Tomiek - HSS (član), Velimir Pintarić 
- SDP (član)

-	Odbor za statut i poslovnik u sastavu Darko Sobota - HSS (pred-
sjednik), Kristina Škoda - HSS (članica), Josip Varović - HDZ 
(član) 

-	Odbor za proračun i financije u sastavu Snježana Kuhar - HSS 
(predsjednica), Miroslav Sarić - HSS (član).

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Sobota prisutnima se zahva-
lio na povjerenju, a načelnik Općine Mario Hudić svima je zaželio 
uspješan i konstruktivan rad, kao bi se naša Općina i nadalje mo-
gla razvijati na dobrobiti svih mještana.

Odluke Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi donesene na 
2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013.g. 
Pristupanje Dječjem vrtiću “Vrapčić” iz Drnja 
U sklopu dorađenog dijela Osnovne škole Koprivnički Bregi, u 
prizemlju zgrade izrađen je dječji vrtić, koji će nakon tehničkog 
pregleda i dobivanja uporabne dozvole moći krenuti sa svojim 
radom. Nakon razmatranja mogućnosti vezanih za funkcioniranje 
vrtića, te održanih sastanaka sa Koprivničko-križevačkom 
županijom, te Dječjim vrtićom “Vrapčić” Općinsko vijeće donijelo 
je odluku o pristupanju Sporazumu o osnivanju Dječjeg vrtića 
“Vrapčić” iz Drnja. 
Ukidanje naknade za priključke na komunalne vodne građevine 
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog 
gospodarstva objavljenim u NN br. 56/13 Općinsko vijeće donijelo 
je odluku kojom se stavlja van snage odluka o naknadama za 
priključenje na komunalne vodne građevine. 
Općinsko vijeće izglasalo je slijedeće odbore, povjerenstva i 
vijeće:
-	Odbor za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj Općine u sastavu 

Kristina Škoda - HSS (predsjednica), Tomislav Tomiek - HSS 
(član), Izidor Galinec - HDZ (član)

-	Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
u sastavu Tomiek Tomislav - HSS (predsjednik), Zdravko 
Jadanović (član), Darko Kunić (član), Dario Vrbanić (član), 
Pavao Maronić - HSS (član)

-	Socijalno vijeće u sastavu  Darko Sobota - HSS (član), Miroslav 
Sarić - HSS (član), Kristina Škoda - HSS (članica), Zvjezdan 
Draganić - HDZ (član), Velimir Pintarić - HSS (član)

-	Odbor za kulturu, prosvjetu i sport u sastavu Zvjezdan Draganić 
- HDZ (član), Velimir Pintarić - SDP (član), Snježana Kuhar - 
HSS (član)

-	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova u sastavu Snježana 
Kuhar - HSS (predsjednica), Kristina Škoda - HSS (članica), 
Darko Sobota - HSS (član), Josip Varović -HDZ (član), Stjepan 
Sršek - HDZ (član)

Đurđica Mustaf

IZ OPĆINE

Dragi mještani Općine Koprivnički Bregi,
koristim ovu priliku da vam skrenem pozornost na neke 

od obveza koje ste dužni obavljati po Odluci o komunalnom 
redu općine Koprivnički Bregi; redovito održavati okućnice, 
produbljivati odvodne jarke i čistiti tunele za odvodnju oborinskih 
voda, ne ispuštati otpadne vode i fekalije u odvodne jarke, kositi 
travu uz poljoprivredne parcele i redovito obrezivati raslinje koje 
se nalazi uz puteve i klanjce.

Kako ne bi došlo do novčanog kažnjavanja zbog nepoštivanja 
odredbi Odluke o komunalnom redu općine Koprivnički Bregi 
molim sve mještane da svoje obveze izvršavaju redovito i 
savjesno.

Moram se osvrnuti i na groblje u Glogovcu koje je uz 
pomoć mještana i na inicijativu gospodina Vrbanića uređeno 
i obnovljeno, a da tako i ostane apeliram na sve mještane da 
otpad koji se odbacuje pod ogradu što iz navike, a što iz inata, 
odlažu u kontejnere i na taj način pokažu svijest i poštovanje 
prema preminulim osobama.

U cilju održavanja ljepote naše Općine molim vas za suradnju 
na obostrano zadovoljstvo. Ukoliko imate bilo koje saznanje o 
kršenjima odredbi Odluke o komunalnom redu općine Koprivnički 
Bregi molim da nazovete broj 091/2830-425 kako bi zajedničkim 
snagama uljepšali život u našoj Općini.

Referent - komunalni redar: Dejan Plantić

Obavještavaju se mještani Općine Koprivnički Bregi da je uveden novi postupak o spajanju na kanalizacijsku mrežu u svim naseljima 
gdje je mreža izvedena. Spajanje na kanalizaciju je sada brže i povoljnije jer se ne plaća naknada prema Općini te je ukinuta provjera 
građevinske inspekcije što omogućuje priključivanje svih građevina neovisno o tome imaju li građevinsku dozvolu, jesu li napravljene 
bez dozvole ili su u procesu legalizacije.

Financijski postupak priključenja iznosi 350 kuna te se cijeli postupak obavlja u Komunalcu kojem se možete obratiti za sva pitanja 
vezana za priključenje na kanalizacijsku mrežu.

Komunalni redar Dejan Plantić

Priključenje na kanalizacijsku mrežu
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IZ OPĆINE

Općina Koprivnički Bregi i ove godine organizirala 
je tradicionalni prijem učenika koji su sa odličnim 
uspjehom završili svih osam razreda Osnovne škole 
Koprivnički Bregi. Ovogodišnje odlikaše Matiju 
Gašparić, Tomislava Godek, Magdalenu Kuštelega, 
Martu Kunić i Lovru Severa u pratnji razrednica 
Marine Valdec i Nade Križaj, te ravnateljice OŠ 
Koprivnički Bregi Karoline Vidović, u općinskim 
prostorijama primio je načelnik Mario Hudić i 
zamjenica načelnika Đurđica Mustaf. 

Prigodnim obraćanjem načelnik Mario Hudić 
čestitao je odlikašima na odličnom uspjehu, te 
zaželio da tim putem nastave i u odabranim novim 
školama.

Uz ugodno druženje i razmjenu zanimljivih 
informacija vezanih za upise u srednje škole na novi 
način, te podjelu općinskih poklona, oprostili smo 
se od ovogodišnje generacije odlikaša, zaželjevši 
im uzbudljivo novo školsko putovanje i neki novi 
povratak kući, u njihovu Općinu Koprivnički Bregi. 

Prijem odlikaša

Vrijedne ruke članica Općinske organizacije HSS-a, Hrvatsko 
srce i ove godine oslikale su 400-tinjak pisanica za mještane 
Općine Koprivnički Bregi, Glogovca i Jeduševca, te im i ovim 
putem uljepšali najveći kršćanski blagdan Uskrs. 

Usprkos kriznim vremenima i lošim vremenskim uvjetima i 
ove godine smo na Cvjetnu nedjelju dijelile pisanice ispred crkve 
Sv. Roka u Koprivničkim Bregima i ispred crkve Majke Božje 
Srpanjske u Glogovcu. Uz pisanice naše najmlađe razveselili 
smo uskrsnim slatkišima.

Na podjeli pridružili su nam se Predsjednik Općinske 
organizacije HSS-a Koprivnički Bregi, gosp. Mario Hudić i 
naš vjerni član gosp. Branko Čižmak. Hvala im na podršci! 
Ovim putem zahvalila bih se članici Saneli Došen koja nam je 
pripremila sav potreban materijal za izradu pisanica za naše 
radionice. 

U ime svih članica Hrvatskog srca HSS-a i u svoje osobno ime 
svim žiteljima naše Općine čestitamo blagdan Sv. Roka i Dan 
općine Koprivnički Bregi.

Predsjednica OO HSS-a Hrvatskog srca, 
Koprivnički Bregi, Tanja Sobota

Organizacija žena 
Hrvatsko srce HSS-a Dana 29. svibnja 2013.g., sa završetkom programa predškole, 

organizirana je 3. po redu završna svečanost predškolaca. 
Pri opraštanju odgojiteljice Sanele Došen i djece polaznika 
predškole te odlaskom u novu školsku godinu djeca su u punom 
Društvenom domu u Koprivničkim Bregima izvela priredbu 
za svoje obitelji i prijatelje. Recitacijom, izvedbom igrokaza 
i plesnim koreografijama prikazali smo samo manji dio rada 
tijekom 8 mjeseci boravka u programu predškole. 

Djeca su zatoplila srca svojih obitelji i izmamila suze na 
očima tete od koje se opraštaju. Već tradicionalna završna 
svečanost ugostila je i ravnateljicu Osnovne škole Koprivnički 
Bregi Karolinu Vidović, načelnika Općine Koprivnički Bregi 
Maria Hudića te zamjenicu Đurđicu Mustaf bez čije pomoći i 
velike suradnje ovoga svega ne bi niti bilo.

Kao voditeljica predškolskih programa u našoj Općini želim 
zahvaliti svima na nesebičnoj pomoći i suradnji te budućim 
prvašićima želim uspješno školovanje i bezbrižno koračanje i 
samostalnost u odrastanju!!!

Završna svečanost predškolaca
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IZ OPĆINE

Povijesno društvo Koprivnica i općina Koprivnički Bregi 
organizirali su 5. travnja 2013. godine manifestaciju pod nazivom 
„Kulturna baština općine Koprivnički Bregi“. Dom mladih u 
Koprivnici bio je pretijesan za veliki broj gostiju i uzvanika koji 
su željeli vidjeti razvoj naselja Bregi, Glogovac i Jeduševac kroz 
povijest te kulturnu baštinu Općine. 

Na početku, prisutnima su se obratili predsjednica Povijesnog 
društva Koprivnica Ružica Špoljar, načelnik općine Koprivnički Bregi 
Mario Hudić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije 
Ivan Pal i savjetnica obnašateljice dužnosti gradonačelnika, 
zamjenica gradonačelnika Helena Hećimović. Kroz povijest općine 
Koprivničkih Bregi prisutne su vodili Robert Čimin (arheološka 
nalazišta i arheologija), Ranko Pavleš (srednji vijek), Hrvoje 
Petrić (novi vijek), Marina Matiša (dvadeseto stoljeće), Dragutin 
Feletar (rudarstvo) te Vesna Peršić Kovač (nošnja). Posjetitelji su 
kroz njihova zanimljiva i stručna izlaganja mogli saznati mnoštvo 
interesantnih, do sada nepoznatih detalja i podataka o povijesnom 
razvoju Koprivničkih Bregi, Glogovca i Jeduševca.

Kulturni dio programa svojim nastupom su uveličali KUD "Rudar" 
Glogovac, zbor UPK "Vlado Dolenec" dok je Vesna Papac prisutne 
upoznala s "Bregofskom pitom" koja je 2012. godine upisana u 
Registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Na 
kraju programa posjetitelji su mogli uživati u gastro specijalitetima 
– od bregofske pite i drugih kolača, sira, prga, zeljarenja do 
goričkog doručka i vinarenja. Za ugodnu i veselu atmosferu 
pobrinuo se tamburaški sastav “Pajdaši”. Vrijedni članovi svih 
udruga naše Općine na uistinu dojmljiv način predstavili su kulturu 
i običaje mjesta gdje žive, a brojni posjetitelji bili su oduševljeni 
pripremljenim programom i tradicionalnim delicijama.

Predstavljena Kulturna baština općine Koprivnički Bregi
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IZ OPĆINE

Hrvatski dan u Plajgoru
Kao i svih godina do sada, tako i ove godine, 

Općina Koprivnički Bregi odazvala se pozivu našeg 
dragog prijatelja Vinka Hergovića na tradicionalnu 
manifestaciju Hrvatskog dana u Plajgoru. Veliki trud 
u očuvanje hrvatske kulture ove godine bio je vidljiv 
u "Meršićevoj hiži", koju smo imali priliku posjetiti i 
razgledati vrijednosti kojima se i na ovaj način očuvala 
hrvatska tradicija. Večer prije održana je prezentacija 
knjige novinarke Timee Horvat "Petrovisko pero", a koju 
smo i mi u par primjeraka dobili na poklon.

U kulturnom umjetničkom programu uz zborove 
i KUD-ove iz okolnih mjesta, sudjelovao je i pjevački 
zbor Udruge prijatelja kulture V. Dolenec iz Koprivničkih 
Bregi te svojim glazbenim doprinosom razveselio 
prisutne. Predsjednik UPK-a V. Dolenec g. Ivan Matiša uz 
prigodan poklon našem prijatelju Vinku uputio je i riječi 
zahvale. Zamjenica načelnika Đurđica Mustaf izrazila je 
zadovoljstvo ukazanom nam čašću da i ove godine svojim doprinosom svi zajedno njegujemo našu kulturu. 

Na poziv dugogodišnjeg prijatelja Općine Koprivnički Bregi  
Janosa Viragha, predsjednika Hrvatske Manjinske Samouprave 
Büka, i ove godine imali smo priliku učestvovati na Hrvatskom 
kulturnom festivalu u Büku. Uz mnogobrojne izvođače sudjelovali 
su i KUD “Rudar” iz Glogovca i Mladi crkveni zbor Crkve Svetog 
Roka iz Koprivničkih Bregi. 

Načelnik Općine Mario Hudić uz općinske vijećnike izrazio je 
riječi pohvale za uloženi trud u očuvanju hrvatske riječi i kulture, 
te zadovoljstvo što se zajednička druženja nastavljaju iz godine 
u godinu. Prisutne su također pozdravili predstavnici Hrvatske 
Državne Samouprave i Sandor Nemeth, načelnik Büka. 

Nakon kulturno-umjetničkog programa uz odličnu muziku 
Pinka Banka iz Petrovog sela održana je zabava za sve prisutne.  

Održan Hrvatski kulturni festival u Büku - 20.07.2013. 

LAG "Podravina" i Zselici Làmpàsok Vidèkfejlesztèsi Egyesület, LAG 
iz Kapošvara, dana 20.06.2013.g. potpisali su Sporazum o suradnji. 
Predstavnici Zselici Làmpàsok Vidèkfejlesztèsi Egyesület, jedinice lokalne 
samouprave, udruge i poduzetnici dva su dana boravili na području LAG-a 
"Podravina" te su tom prilikom posjetili i našu Općinu. Na gospodarstvu 
OPG Krošnjar u Glogovcu razgledali su farmu pilića te su se upoznali 
sa raznolikim aktivnostima obitelji Krošnjar, prvenstveno sa projektom 
budućeg bio-plinskog postrojenja. Na gospodarstvu OPG Krošnjar 
također su se predstavili OPG Grošek sa svojim poznatim kupinovim 
vinom i voćnim rakijama i EKO-OPG Prvčić Željka sa eko povrtlarskim 
proizvodima.

Prisutnima se obratio predsjednik LAG-a "Podravina" g. Branko Sobota 
i zamjenica načelnika Općine Koprivnički Bregi Đurđica Mustaf, koja je 
prisutnima u kratkim crtama predstavila Općinu Koprivnički Bregi. 

LAG “Podravina” - Posjet LAG-a iz Kapošvara
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IZ JEDUŠEVCA

IZ ŠKOLE

Riječ ravnateljice….
Iznimno mi je zadovoljstvo i velika 

želja da u ovom broju općinskog lista 
istaknem, pohvalim i da se od srca 
zahvalim mnogobrojnim mještanima koji 
su uložili svoj trud  za dobrobit škole i 
time neizmjerno pomogli toj instituciji. 
Bez njihovoga truda, ljubavi i iskrene želje 
za pomoći, mnogo toga u školi ne bismo 
imali niti bismo mogli ostvariti. Ovako, 
zajedničkim snagama, za dobrobit naše 

djece, pokazali smo i pokazujemo da zajedno puno toga možemo.
Okoliš naše škole ne bi bio tako prepun prelijepog cvijeća da 

nema Renate Matiša, Stjepana Pintarića, Željke Dlaka, Jasenke 
Jadanović, Davorke Halaček, Marijane Gabaj i Nade Jadanović. 
Isto tako, naše prekrasno malo igralište u Glogovcu ne bi oživjelo 
bez pomoći Road Brothersa, Vinka Srpčića, Zdravka Poljaka, 
Maje Solina, Zvjezdana Draganića, Miroslava Sarića, Branka 
Škrobara, Darija Vrbanića, Dejana Salajca, Pilane Bašići d.o.o., 
obitelji Buhinjak i Kopričanec te obitelji Došen. Za ljepši izgled 
unutrašnjeg prostora naših škola zahvaljujem Ivanu Urbančiću 
i Stjepanu Sršeku. Posebna zahvala Dragutinu Ravenskom i 
njegovoj supruzi te Matiji i Branku Gazdeku, koji nisu odbili moju 
zamolbu za brušenjem i lakiranjem parketa u našim učionicama. 
Također se zahvaljujem Mariji Zbodulja, Krešimiru Sabi, Zoranu 
Štauberu, Kruni Telebaru, Karolini Gatarić, Franji Križancu, Milki 

i Branku Stanešiću, Branku Mustafi, DVD-u Koprivnički Bregi, 
župniku Josipu Koščaku i mnogobrojnim roditeljima jer su svi oni 
uložili svoje vrijeme  te svojim primjerima pokazali da itekako ima 
ljudi koji dišu i žive skupa s nama i za našu školu.

Ne mogu ne spomenuti roditelja i našeg načelnika općine 
Marija Hudića koji svakim danom pokazuje i dokazuje važnost 
odgoja i obrazovanja kroz mnoge investicije vezane za školu. 
Zahvaljujem mu se na kvalitetnoj i kontinuiranoj suradnji, 
razumijevanju i podršci u svim projektima koje provodimo u školi.

Veliko hvala i svim mještanima općine Koprivnički Bregi jer su 
se aktivno uključili i tako  zajedno s našim učenicima osvojili 35 
tisuća kuna u akciji “Zeleni korak” te tako pomogli školi u njezinu 
opremanju.

Svi ovi primjeri zajedništva, sloge i iskrene pomoći ljudi koji 
nemaju nikakvu materijalnu dobit od toga, daju mi snagu i još 
veći poticaj za budući rad. Zajedničko angažiranje, suradnja i 
međusobno potpomaganje prenosimo i na djecu, a mislim da 
nema ljepšeg osjećaja nego kada nekome možemo pomoći. 
Hvala za pozornost i podršku jer ovi predivni primjeri pokazuju 
da nas svi vi pratite u našem radu i zajedničkom napretku.

Neizmjerna energija i želja za pomoći je poticaj i primjer 
svima nama da dajemo još više od sebe. Ponosna sam što radim, 
djelujem i što sam dio ove i ovakve općine.

Svima čestitam Dan općine i blagdan župe Svetog Roka!
Karolina Vidović, dipl.uč.

Jeduševac
Proslava Dana državnosti i blagdan rođenja Sv. Ivana Krstitelja

Svečanom procesijom od kapelice do Društvenog doma, gdje je 
održana Sveta misa, proslavili smo dan rođenja Sv. Ivana Krstitelja. 
Misno slavlje predvodio je naš vlč. Josip Koščak, a svu ljepotu 
izričaja pjesmom kojom se  slavi Boga pokazao je zbor mladih župe 
Sv. Roka Koprivnički Bregi.

Po prvi puta u Jeduševcu gosto-vali su mladi crkvenog zbora i 
zaista nas oduševili svojim nastupom. 

Zahvaljujemo Općini Koprivnički Bregi na pomoći kod 
organizacije proslave Dana državnosti i Ivanja u Jeduševcu (hvala 
zamjenici načelnika, Đurđici Mustaf).

Skulpture u parku ispred kapelice izložene su propadanju zbog 
vremenskih uvjeta što zahtjeva godišnju obnovu i zaštitu.

Od Općine Koprivnički Bregi, kojoj smo uputili zamolbu za 
pomoć, dobili smo obećanje da će se prije zime izvršiti sanacija i 
zaštita skulptura.

Obavještavamo mještane Jeduševca, Glogovca i Koprivničkih 
Bregi da se može unajmiti Društveni dom u Jeduševcu za potrebe 
manjih proslava kao rođendan, krstitke, obljetnice i ostalo po cijeni 
koja je utvrđena općinskom odlukom kao i za domove u Bregima 
i Glogovcu. Plaćanje i rezervacija obavlja se u Općini Koprivnički 
Bregi.

U ime mještana sela Jeduševac, svim žiteljima Općine 
Koprivnički Bregi čestitam Dan Općine i blagdan sv. Roka - mir i 
svako dobro.

Miroslav Tonklin
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IZ ŠKOLE

31. svibnja 2013. godine, obilježili smo Dan sporta, Dan obitelji 
i 1. dio Dana škole.

Započeli smo vatrogasnom vježbom u organizaciji DVD-a 
Koprivnički Bregi i OŠ Koprivnički Bregi, a posebni gosti bili su 
vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. Osim 
prikazane vježbe, ekipe djece (6-12 godina) i mladeži (12-16 
goddina) DVD-a Koprivnički Bregi demonstrirale su nam svoje 
vještine u izvođenju vježbe s brentačama i vježbe s preprekama.

Nakon vatrogasne vježbe otputili smo se u školsku dvoranu 
gdje smo nastavili sa sportskim aktivnostima, a tu su sudjelovali 
roditelji učenika, učenici razredne i predmetne nastave, učitelji 
razredne i predmetne nastave, NK “Mladost” Koprivnički Bregi te 
naši bregovski vatrogasci. U pauzi između sportskih igara okrijepili 
smo se gulašem i sendvičima, a do navečer uživali u utakmicama 
malih i velikih nogometaša. 

Zahvaljujemo svim akterima ovog velikog dana na odličnoj 
organizaciji i suradnji. Pokazali smo koliko sudjelovanjem u 
različitim aktivnostima možemo doprinijeti još većem zajedništvu 
i još boljoj međusobnoj suradnji.

Dan sporta i obitelji - ZAJEDNIŠTVO - PONOS NAŠE ŠKOLE

Osnovna škola Koprivnički Bregi sudjelovala je u svibnju 
2013. godine u akciji prikupljanja starog papira u sklopu dm 
green city projecta 2013. pod nazivom “Zeleni korak”.

Učenici 154 škole s područja Republike Hrvatske udružili 
su se u očuvanju okoliša sakupivši gotovo 600 tona starog 
papira, od čega su učenici naše škole među najboljima 
prema ukupnoj količini papira sakupljenog prema broju 
učenika škole i dobitnici su nagrade u vrijednosti od 35 000 
kuna.

Sustav bodovanja bio je proveden na način da se količina 
sakupljenog materijala po školi podijelila s brojem učenika 
iste škole, te je tako naša škola sakupila 47,45 kilograma 
papira po učeniku. Predstavnici najuspješnijih devet škola, 
među kojima je i OŠ Koprivnički Bregi, u akciji “Zeleni korak”, 
bit će u rujnu pozvani na dodjelu dm green city nagrada 
gdje će im biti uručena nagrada i skulptura akademskog 
umjetnika Ive Gašparića.

Izuzetno smo ponosni na ovu nagradu te zahvaljujemo 
svim učenicima, učiteljima i mještanima na uloženom 
naporu i pomoći te se nadamo se da će ova nagrada, koju 
smo svi zajedno zaslužili, biti poticaj da i dalje učimo i živimo 
u skladu s prirodom.

Osnovna škola Koprivnički Bregi dobitnik nagrade akcije “Zeleni korak”
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IZ VJERSKOG ŽIVOTA

Riječ župnika vlč. Josipa Koščaka
Poštovani čitatelji našeg lista 

Općine Koprivnički Bregi, dragi 
župljani, evo nas opet zajedno s našim 
vijestima. Nalazimo se u vremenu 
godišnjih odmora, ljetnih mjeseci, 
žetve, pa se prisjetimo uvijek aktualne 
Isusove teme: “Isus šalje apostole 
po cijelome svijetu propovijedati 
evanđelje svim narodima”. Tu zadaću 
nazivamo Evangelizacija naroda. 

U središtu Kristove poruke 
spasenja čovječanstva bitna je misao 
navještenje ili širenje odnosno 

propovijedanje Kraljevstva Božjega. Uz Isusa Krista, koji je mučen, 
raspet i uskrsnuo, evangelizacija je temeljna zadaća Crkve za sva 
vremena, a uskrsnuće Kristovo najveća novost o kojoj se ne može 
šutjeti. Onoga koji vjeruje u uskrsnuće, Duh Sveti vodi da o tome 
govori po selima i gradovima, po cijelome svijetu. U apostolsko 
vrijeme izvrstan znak za evangelizaciju je Božje djelo očitovano po 
Isusu Kristu i Duhu Svetome.

Neznatna skupina od dvanaest ljudi stavljena je pred tolike 
sile svijeta, no oni ne bi uspjeli bez čudesne snage koju je Isus 
obećao svojim učenicima i darovao im je na dan Pedesetnice. Isus 
ih šalje…“idite po svem svijetu i navješćujte evanđelje svakom 
stvorenju bez obzira na naciju, jezik, kulturu, u svako godišnje 
doba…po vrućini, kiši, vjetru, snijegu, studeni, mrazu, danju, noću, 
bregovima, nizinama, morima, rijekama, oceanima, bilo zgodno 
ili nezgodno vrijeme. Kad uđete u kuću recite: Mir kući ovoj; ako 
bude netko prijatelj mira, počinut će na njemu vaš mir, a ako vas 
ne prime, stresite obuću i recite im: približilo vam se Kraljevstvo 
Božje, ali u onaj dan bit će lakše Sodomi, nego li vama.” Apostoli 
su pitali Isusa: “Hoćemo li mi to moći, koju silu imamo u rukama?”; 
jer im je Isus napomenuo da ih šalje kao ovce među vukove; da 
ne nose ni vrećice ni torbe ni hrane 
ni odijela, čak ni rezervne obuće. 
Isus im je odgovorio: ”…imati ćete 
Silu odozgo, činit ćete čudesa, na 
bolesnike ćete polagati ruke i bit 
će im dobro, mrtve uskrisujte”. Uz 
ovu dvanaestoricu poslao je još 
sedamdeset dvojicu.

Evanđelje dalje govori da su 
se učenici vratili s puta zadovoljni 
uspjehom i da su čak i čudesa 
činili. Tako je Crkva rasla do naših 
dana, do naših krajeva. To Isusovo 
velebno djelo ne bi smjelo stati, 
nego bi se po nama trebalo i dalje 
širiti i rasti.

Crkva danas, kao i u ono 
vrijeme, ima mnogo nevolja i 
protivnika. Razlika je samo da su 
u ono vrijeme te sile išle kočijom 
i morskim putem. Ponekad nas 
uhvati strah, pomankanje nade. 
Krist nas uskrsnuli tješi: “Hrabro 
samo; Ne bojte se; Mir vam svoj 
ostavljam; Primite Duha Svetoga 
(Iv, 20, 22)”.

Crkva oboružana snagom 
odozgo nema razloga za strah. 
Crkva samo treba biti i ostati 
Kristova, budna, moliti u svako 

doba (Lk, 21, 36). Isus nas ne ostavlja, neprestano je prisutan uz 
nas, svoju Crkvu. Ta Petrova lađa plovi pod zaštitom Duha Svetoga 
prema konačnom cilju i vrata paklena je neće nadvladati. Današnji 
Papa Franjo naglasio je kardinalima da se oni i svi mi ne smijemo 
predati duhu pesimizma, ne smijemo se obeshrabriti i prestati 
vjerovati. 

Prisjetimo se i riječi milanskog nadbiskupa Carla M., kardinala 
Martinija da je jedna od najsuptilnijih napasti Zloga zavesti nas da 
zaboravimo prisutnost Duha Svetoga. Otvorenost Duhu Svetomu 
sve nas čini Isusovim apostolima; da u velikoj krizi naše epohe 
ne izgubimo utakmicu. Zato odlučnije i češće molimo “O Stvorće 
Duše Svet” ili pjesmu “Dođi Duše sveti”. On može smekšati i ćudi 
kamene, zagrijati grudi ledene i otvoriti nova obzorja evangelizacije 
naroda. Papa Pavao VI. u zaključku svoje apostolske pobudnice 
“Evangelii Nuntiandi” stavlja pod zaštitu cjelokupnu evangelizaciju 
Bezgrješne koju Crkva prema zapovijedima svoga Gospodina mora 
promicati i izvršiti, naročito u ova teška vremena, koja su ujedno i 
vremena puna nade. 

Koliko god osjećali tegobe svog vremena, ne smijemo gubiti 
nadu kao kršćani i zaboraviti da nam je zadaća navješćivati 
evanđelje o kraljevstvu Božjemu. Neka nas Marija, Isusova Majka, 
Majka Crkve i Majka naša, prati; neka prati naše misionare, 
redovništvo i svećenstvo, kako bi svi narodi upoznali Isusa Krista i 
postali dionici njegova kraljevstva.

Dragi čitatelji i župljani, pred nama je još jedan najljepši 
blagdan naše župe; Rokovo i Dan općine. Sve vas pozivam da 
zajedno uveličamo naše slavlje; 16.8.2013. Tog dana slavit će se 
tri sv. Mise: u 8.30 h ; u 11 h svečana Misa uz prisustvo svećenika 
našeg koprivničkog dekanata; te u 18.00 h večernja Misa.

Neka nam bude sve najljepše za Rokovo i Dan općine Koprivnički 
Bregi.

Lijepi pozdrav svima! 
Vaš župnik Vlč. Josip Koščak
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Riječ župnika vlč. Josipa Koščaka
Poštovani čitatelji našeg lista 

Općine Koprivnički Bregi, dragi 
župljani, prijatelji i znanci, evo nas 
opet zajedno. Pozdrav svima.

Zadnjih dana svi smo svjedoci 
velikih događanja katoličke Crkve. 
Poput groma odjeknula je vijest: 
Papa Benedikt XVI obznanio je 
u ponedjeljka 11.2.2013. da se 
28.2.2013. u 20 h odriče svoje službe. 
Vijest su najprije prenijele velike 
svjetske agencije i medijske kuće. 
slijedila je nevjerica i sumnja da ipak 

možda nije riječ o netočnoj informaciji dobivenoj od neimenovanih 
vatikanskih izvora, no sve je bilo jasno kad je bilo obznanjeno da 
je sam papa najavio svoje odustajanje sa službe nasljednika sv. 
Petra. tu vijest objavio je na svojoj internetskoj stranici Vatikanski 
radio. Izjava Pape Benedikta XVI o odreknuću od službe rimskog 

biskupa u cijelosti glasi: Predraga braćo, sazvao sam vas na ovaj 
konzistorij na samo zbog triju kanonizacija, nego i zato da bi vam 
priopćio odluku koja je od velike važnosti za život Crkve. Nakon 
što sam više puta preispitivao svoju savjest pred Bogom, došao 
sam do sigurnosti, da moje sile, zbog poodmakle dobi, više nisu 
prikladne za primjereno izvršavanje Petrove službe. Svjestan sam 
da ta služba, zbog moje duhovne naravi, mora biti izvršavana ne 
samo djelima i riječima nego ništa manje patnjom i molitvom. 
Ipak u današnjem svijetu, koji je podvrgnut brzim promjenama i 
uzburkanim pitanjima koja su veoma važna za život vjere, da i se 
upravljalo Petrovom lađom i naviještalo evanđelje potrebna je i 
snaga kako tijela, tako i duha, snaga koja se u posljednjim mjesecima 

u meni umanjila tako da moram priznati svoju neprikladnost da 
dobro obavljam službu koja mi je povjerena. Stoga izjavljujem da 
se odričem službe rimskog biskupa, nasljednika sv. petra koja mi 
je povjerena po rukama kardinala 19.4.2005. godine na taj način 
da će od 28.2.2013. u 20 h Rimska Stolica, Stolica sv. petra biti 
prazna i da će nadležni morati sazvati konklavu i izabrati novog 
prvosvećenika .

U subotu 23.2.2013. ujutro završile su duhovne vježbe za papu 
i Rimsku kuriju. 24.2.2013. u nedjelju Benedikt XVI posljednji se 
put pojavio na prozoru papinskog apartmana u Apostolskoj palači 
kako bi sa vjernicima, kojih se okupilo više od 100.000 izmolio 
Anđeosko pozdravljenje te im uputio pastirsku riječ i nedjeljni 
blagoslov. 25.2.2013. objavljen je motuproprij kojim je Sv. Otac 
odredio da predstojeće konklave mogu početi i ranije no što su 
predviđale dosadašnje odredbe.

Gledali smo izravan prijenos 28.2.2013. kako se Sv. otac oprašta 
s kardinalima, gdje je bio i naš kardinal Josip Bozanić kojemu je Sv. 
Otac napomenuo da pozdravlja naš narod i kako mu je ostao u 
sjećanju nezaboravan boravak u Zagrebu. Sv. Otac je zatim sjeo u 
helikopter s kojim se odvezao do ljetnikovca Castel Gandolfo gdje 
će Papa boraviti dva mjeseca kao umirovljeni Papa i zatim se vraća 
u Rim, ali se neće uplitati novom Papi. Švicarske straže napuštaju 
palaču, prsten će biti razbijen; a njegove knjige i dokumenti biti će 
pohranjene u tajni Vatikanski arhiv.

Ovih dana pristižu u Rim 215 kardinala; dvojica su otkazala 
dolazak; gdje će se kroz 15 dana moliti i upoznavati, te u 
komklavama izabrati novoga Papu. Nagađa se da će najprije 
petorica biti u izboru, zatim dvanaestorica, pa i među njima crni 
kardinal iz Afrike. Velika je znatiželja cijeloga svijeta, molimo i 
čekajmo, sve će se saznati na vrijeme. Kojeg Papu kardinali izaberu, 
mi katolici ćemo ga prihvatiti i biti 
zadovoljni s njime.

Očekujemo da će se to dogoditi 
i prije Uskrsa. U tim mislima i s 
išćekivanjima želim vam svima 
SRETAN I RADOSTAN USKRS! 

Vaš župnik vlč. Josip Koščak

Statistika župe Sv. Roka 
Koprivnički Bregi za 2012. 
godinu:
•	 24 krštenih
•	 33 umrlih
•	 10 vjenčanih
•	 20 prvopričesnika
•	 27 krizmanika
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IZ VJERSKOG ŽIVOTA

Riječ župnika vlč. Josipa Koščaka
Dragi čitatelji lista Općine 

Koprivnički Bregi, dragi prijatelji, dragi 
župljani, srdačno vas pozdravljam i 
evo nas opet zajedno. Vrijeme brzo 
leti i ova godina ide svome kraju.

Zakoračili smo u Godinu vjere kako 
nam je najavio papa Benedikt XVI. 
apostolskim pismom “Godina vjere 
– Porta fidei” koja je započela 11. 
listopada 2012. i traje do 24. studenog 
2013., kao spomen na 50. obljetnicu 
II. Vatikanskog koncila i 20. obljetnicu 
proglašenja Katekizma katoličke crkve. 

Sv. Otac na početku svog apostolskog pisma piše: “Ova godina 
će biti prava prilika za ponovno otkrivanje vjere kako bi vjernici 
dublje shvatili kako je temelj kršćanske vjere susret s događajem, 
s osobom koja životu daje novi obzor i novi pravac. Vjeru u 
uskrsnuloga Krista moći ćemo otkriti u boljem sjaju.”

Vjeru treba iznova otkrivati, njegovati, svjedočiti, da živimo 
ljepotu i radost svoje pripadnosti Kristu. Ovaj program obnove 
vjere odlično se uklapa u pastoralne programe i molitvene nakane 
u mjesecu prosincu gdje se slavi Otajstvo Isusovog rođenja i 
dolaska s neba preko krila Blažeme Djevice Marije na zemlju među 
nas ljude.

Kriza vjere je tu, pred nama, pred mladima našeg vremena 
i oko nas, a najviše u nama. Papa nam daje nadu kad poručuje: 
“Vrata vjere su nam uvijek otvorena.”

Profesor Babić, naš katolički intelektualac, u Večernjem listu 
piše: “Vjera je u meni bila jako razumski utemeljena kao da mi je 
oduvijek bilo jasno da bez nje život nema smisla. Ne razumijem 
potpune bezvjerce, što su učeniji to mi je teže prihvatiti njihovu 
nevjeru.” 

Stoga iskoristimo ovu Godinu vjere kako bi što bolje ponovno 
otkrili, proživjeli i doživjeli vjeru.

Naši hrvatski biskupi i vjernici, njih oko 5.000 od 4.- 9. studenog 
potvrdili su nam četrnaest stoljetnu vjernost Sv. Stolici prisjećajući 
se i prošlogodišnjeg papina posjeta Hrvatskoj. Hodočasteći u 
Rim željeli su potvrditi odanost rimokatoličkoj crkvi i Kristovu 
namjesniku. Valja ispuniti onu Petrovu vjeru, zauzetost Pavlovu 
koju su nam pokazali naši predci, Blaženi Alojzije Stepinac i veliki 
prijatelj hrvatskog naroda Blaženi papa Ivan Pavao II.

Stoga čitajmo Sveto Pismo, obnovimo obiteljsku molitvu, svoje 
žrtvice, boli i patnje stavimo u pouzdanje u onoga koji nam govori 
“Ja sam tu, ako mi tko otvori vrata ući ću k njemu i večerati s njim i 
on sa mnom.” Pronaći Krista Spasitelja je najveća vrijednost i blago 
naše vjere.

„VRATA VJERE“
”Vrata vjere“ (usp 

Dj 14,27) koja vode 
u život zajedništva 
s Bogom u njegovoj 
Crkvi uvijek su nam 
otvorena. Preko 
njihova praga može 
se prijeći kad je Božja 
riječ navještena, a 
srce dopusti da ga 
oblikuje milost koja 
preobražava. Proći 
kroz ta vrata  znači 
krenuti na put koji traje čitav život. On počinje krštenjem (usp. Rim 
6,4) po kojem možemo Boga nazvati Ocem, a završava prijelazom 
iz smrti u vječni život, plod uskrsnuća Gospodina Isusa, koji je, 
darom Duha Svetoga, htio učiniti dionicima svoje slave sve koji 
vjeruju u njega (usp. Iv 17, 22).

Vjera, naime, raste kad se živi kao iskustvo primljene ljubavi i 
kad se prenosi kao iskustvo milosti i radosti. Ona daje da naš rad 
urodi plodom, jer širi naše srce u nadi i omogućuje nam pružati 
živo svjedočanstvo: otvara, naime, srce i um onih koji slušaju i 
prihvaćaju Gospodinov poziv da prionu uz njegovu Riječ kako bi 
postali njegovi učenici. Vjernici se, kaže sveti Augustin, “vjerom 
jačaju.” Samo vjerujući, dakle, vjera raste i jača se; ako želi 
posjedovati sigurnost što se tiče vlastitog života, čovjeku nema 
druge već se prepuštati, svakog dana sve više, u ruke ljubavi koja 
se doima kao da sve više raste jer ima svoj izvor u Bogu.”

Benedikt XVI., Porta fidei - Vrata vjere

Raspored blagoslova kuća 2012./2013. godine 
 u župi Koprivnički Bregi
27.12.2012. četvrtak - Koprivnički Bregi, ulice Kralja Tomislava i  
 Mihovila Pavleka Miškine
28.12.2012. petak - Koprivnički Bregi, ulice Pod šumom,   
 Ljudevita Gaja i Braće Radića
29.12.2012. subota - Koprivnički Bregi, ulica Matije Gupca
30.12.2012. nedjelja -Jeduševac od 14:00 h do 16:00 
31.12.2012. ponedjeljak - Koprivnički Bregi, ulice Augusta Šenoe  
 i Vladimira Nazora
02.01.2013. srijeda - Koprivnički Bregi, ulice Vinogradska,  
 Kolodvorska, Poljanec i Omladinska
03.01.2013. četvrtak - Glogovac, ulica Stjepana Radića, zgrade  
 Rudarskog naselja
04.01.2013. petak - Glogovac, ulice Cvjetna, Bilogorska i   
 Koprivnička
05.01.2013. subota - Glogovac, prije podne ulice Vinogradska i  
 Palfijev jarak, poslije podne Borovljani od Keglevića prema cesti.

Raspored Sv. misa u siječnju 2013. godine
od Nove godine: 9:30 h Glogovac, 11:00 h Koprivnički Bregi i  
 nedjeljne Sv. mise

Raspored zaručničkih tečajeva u 2013. godini
siječanj: 28., 29., 30. i 31. Koprivnica 
 - Pastoralni centar Blaženog  A. Stepinca, 19-21 h
ožujak:  11., 12., 13. i 14. Koprivnica 
 - Pastoralni centar Blaženog A. Stepinca, 19-21 h
svibanj: 13., 14., 15. i 16. Koprivnica 
 - Pastoralni centar Blaženog A. Stepinca, 19-21 h
listopad: 7., 8., 9. i 10. Koprivnica 
 - Pastoralni centar Blaženog A. Stepinca, 19-21 h

Svim čitateljima našeg lista i svim župljanima želim SRETAN 
BOŽIĆ i blagoslovljenu NOVU 2013. GODINU !

Vaš župnik Vlč. Josip Koščak
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Dragi čitatelji lista Općine 
Koprivnički Bregi, dragi župljani, 
evo nas opet  zajedno. 

Lijepi vam pozdrav i svako 
dobro!

Brzo je prošlo pola godine, 
nastupaju velike vrućine, 
ljetni praznici, žetve žita, a 
zaposlenicima godišnji odmori. 
Naš najveći učitelj Isus Krist 
svoje učenike, apostole, nakon 
uspješnog posla poziva na 
kontemplaciju. 

Hajdete i vi malo u “osamu” i 
otpočinite malo.. Čovjek nije stroj 

i njemu treba odmori�  � jelo i dušu.. 
Na jednom raskršću u gorskom usponu na pola puta nalazi se 

kip drage Gospe. Ispod kipa stoji natpis: “Putniče! Stani malo! 
Pomoli se i osvježi! Onda kreni dalje!” 

Dragi čitatelji i vjernici, i na nas se odnose ove riječi. Pronađimo 
malo vremena i za sebe, za naše � jelo i dušu. Pođimo i mi malo u 
osamu, odmorimo svoje � jelo od napetos� , svakidašnjih poslova, 
telefona, kompjutora; promijenimo mjesto svakodnevnog boravka, 
poznatog zraka i okoline. Neka svatko po svojoj mogućnos�  ode u 
Božju prirodu, planine, more, mjesto gdje smo rođeni, Crkvu gdje 
smo kršteni, na koje hodočašće Majci Božjoj na Bistricu, Trsat, 
Lurd, Fa� mu ili Rim.

Jednako kako za � jelo, a još više za dušu, kroz godinu nemamo 
vremena, iako bi trebali bi�  dobri kršćani i uvijek ima�  vremena 
za Boga, Crkvu, sv. Misu i molitvu. Da iza zatvorenih vrata negdje 
u osami susretnemo Gospodina, stvoritelja neba i zemlje. U osami 
gdje nema ni buke, ni muzike, ni gužve, ni ljudi, promatramo Božju 
prirodu i saberemo se u osobnoj molitvi. 

Poslušajmo kako je prorok Ilija iz Knjige o kraljevima doživio 

Gospodina: “Dođe Ilija na brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći  
u njoj. I gle eto k njemu riječi Gospodnje i glas mu reče: “Iziđi i 
stani u gori pred Gospodina, evo Gospodin upravo prolazi.” Pred 
Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je brda lomio, ali 
Gospodin nije bio u olujnom  vihoru. Poslije olujnog vihora bio je 
potres, ali Gospodin nije bio u potresu. Poslije potresa bio je oganj, 
ali Gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja bio je šapat laganog i 
blagog lahora. Kada je čuo to Ilija zakrije lice plaštem, iziđe i stade 
na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas: Ja sam Gospodin, idi 
i vra�  se u damašćansku pus� nju, ondje pomaži Jehuu za kralja  
izraelskoga i Elizeja za proroka umjesto sebe.” Tako je prorok Ilija 
doživio susret s Bogom. 

I mi ćemo kao Božja stvorenja susres�  Gospodina ne u sili ili 
gromu, nego možda u laganom lahoru. Pravo osvježenje je svaki 
susret i razgovor s Bogom, dobrim ljudima  koji su Božji ili žele 
Bogu služi� . 

Intelektualci, učenici, pročitajmo i koju dobru knjigu, Bibliju, 
život kojeg sveca - dobro će nam doći za duhovni život. Napunimo 
baterije za daljnji život.

Uz sve ovo treba vodi�  i brigu o svom zdravlju te poput tehničkog 
pregleda ili servisa automobila, moramo o� ći i na specijalis� čki 
pregled i kontrolira�   zdravlje. 

“Pomozi si sam pa ću �  i ja pomoći.”
I ja, vaš župnik, došao sam “pet minuta prije dvanaest” na 

operaciju. Uz vaše molitve na kojima vam zahvaljujem, operacija  
je uspješno završila, dobro se osjećam i rana je dobro zacijelila. 
Iskoris� t ću ove praznike za oporavak da i ja napunim baterije 
zdravlja za naše Rokovsko proštenje, novu školsku godinu i svoje 
ostale svećeničke dužnos� .

Svim čitateljima i župljanima, djelatnicima Općine, Općinskom 
vijeću općine Koprivnički Bregi čes� tam Dan općine i blagdan naše 
župe Sv. Roka - Rokovo!

Vaš župnik 
vlč. Josip Koščak

IZ VJERSKOG ŽIVOTA

Riječ župnika vlč. Josipa Koščaka

Primanje sakramenta Svete pričes�  i Potvrde vrlo su važni i 
veseli događaji u životu djece i mladih. 6.5.2012. u Glogovcu i 
13.5.2012. u Koprivničkim Bregima učenici trećih razreda prvi 
puta su pristupili Kristovom stolu i blagovali Njegovo Presveto 
� jelo. Djeca su sa župnikom, učiteljicama i vjeroučiteljicom Rosa-
nom pripremila prigodan program i na svečan način, zajedno sa 

svojim roditeljima, proslavila svoju Prvu svetu pričest.
I naši osmaši su 5.5.2012. primili sakrament Svete potvrde 

odnosno Duha Svetoga. Svaki ovakav događaj prilika je da svi za-
jedno zastanemo, promislimo i s našom djecom krenemo dalje 
u život s odlukom da će nam dani bi�  ispunjeni vjerom i dobrim 
djelima!                                                                       Rosana Vucković

13. svibnja 2012.g. u župnoj crkvi Svetog Roka u Koprivničkim 
Bregima, sakrament Prve svete pričesti primilo je deset učenika.
To su: Andreas Čižmak, Fran Nemet-Goričanec, Ma� ja Hrženjak, 
Nina Hudić, Ivan Marić, Luka Ma� ša, Marino Mikor, Marta 
Pintarić, Veronika Srbiš i Matea Stojaković.

6. svibnja 2012.g. u crkvi Majke Božje srpanjske u Glogovcu, 
sakrament Prve svete pričesti primilo je deset učenika.
To su: Željko Bogdanić, Doris Čuport, Branimir Kovač, Melani 
Salajec, Ivan Svržnjak, Maria Tomiek, Pavlina Bogdan, Lovro 
Matulec, Bojan Sarić i Ivan Trefalt.

Naši prvopričesnici i krizmanici
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Jeduševac
Početkom ove godine, točnije � jekom siječnja u naselju 

Jeduševac izvršena je rekonstrukcija električne mreže. Žičani 
vodiči zamijenjeni su kablom, a svaki drugi električni drveni stup 
zamijenjen je betonskim električnim stupom. Stare svje� ljke 
(lampe) zamijenjene su novim, štedljivim. Zamjećujemo da se i 
na ovim radovima kod rekonstrukcije električne mreže štedjelo, 
pošto je svaki drugi stup ostao drveni i svje� ljke su postavljene 
na svaku drugu “banderu“. Točno da je broj rasvjetnih � jela ostao 
is�  kao prije, ali stara rasvjeta je jače svijetlila pa nije bilo potrebe 
postavlja�  svjetla na svaki stup (pojedinci prigovaraju zašto sada 
nisu postavljene svje� ljke na svaki stup). U ime većine zadovoljnih 
mještana zahvaljujem Općini i Elektri na obnovi električne mreže 
jer ovim poboljšanjem sigurnija je opskrba struje. Manje su 
mogućnos�  nestanka struje uslijed nevremena (vjetra) što se do 
sada često događalo.

Veljača nam je pokazala zube i donijela nešto više snijega, 
a � me veću potrošnju plina, struje i drva. Vjerujem da opet 
dijelim mišljenje većine mještana koji su zadovoljni čišćenjem 
prometnica. Sudeći dakle po početku godine iskazujemo 
zadovoljstvo i zahvalu Općini što nas nije zaboravila i iskreno 
se nadamo da će se i u ova recesijska vremena naći koja kuna 
za planirane projekte na izgradnji kanalizacije te za koji kamion 
šljunka na poljske putove.

“Fašenjak“, maškare su djeci uvijek donosile veselje. Uz 
druženje djeca su prikupila koje jaje ili kunu što nije bilo mnogo 
ali dovoljno za čokoladicu, a � me i dodatno veselje. Zadnjih 
godina primjećujemo da je sve manje � h dječjih druženja 
i maškara. Da se prisje� mo kako je to prije bilo pobrinula se 
nepoznata, vesela obitelj s djecom. Sva sreća što su krenuli u 
maškare već krajem dana jer po stanju mame moglo je doći do 
poroda na putu (a i otac je nakon obilaska zadnjih kuća sigurno 
dobro rodan).

Kako smo u vrijeme Korizme i posta nećemo spominja�  izbore, 
mljekare, poli� ku i recesiju da ne griješimo dušu.  

Korizma je ……..
Želiš li pos� �  ?
Pos�  od; zavis� , površnos� , laži, neljubaznos� , oholos� , 

škrtos� , srditos� , gunđanja, nezadovoljstva, gorčine, nestrpljenja, 
pretjeranih očekivanja, pus� h i nepotrebnih briga, sebičnos� , 
osvetoljubivos� , nepravde. Budi zahvalan za ono što imaš. Tada će 
�  Korizma donije�  ploda.

Život vraća samo ono što mi dajemo. (Ivo Andrić)

U ime mještana Jeduševca svima želimo SRETAN USKRS .
Miroslav Tonklin

Zimska idila Jeduševca

Vesela obitelj u maškarama

Da udovolji djeci i mama iako u dubokoj trudnoći mora u maškare

IZ JEDUŠEVCA

Svim žiteljima općine Koprivnički Bregi 
SRETAN USKRS

Dom za odrasle osobe „VIZJAK“ 
i Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „NEVEN“ 

Glogovac, Koprivnička 81
Tel. 221 950, 221 951

Mob. 098 248 601
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IZ KULTURNOG ŽIVOTA

Udruga žena Glogovac
Teško je reći nešto o našoj Udruzi, a da se već 

ne zna te ću samo nabrojiti neke od aktivnosti u 
ovom kratkom razdoblju.

Od kulturne baštine naše Općine s povijesnim 
društvom, sudjelovale smo na Danu županije s 
goričkim doručkom, Danima travnjaka sa stolom 
dobrodošlice, na dočeku KUD-ova povodom 
Večeri folklora, na Podravskim motivima i u 
konačnici smo naš rad usmjerile na organizaciji 
naše 35 obljetnice Udruge koju ćemo održati 
zajedno sa našom manifestacijom “Berba 
grožđa”.

Svim stanovnicima čestitamo Dan općine!
Predsjednica: Nada Štefanec

KUD Rudar iz Glogovca gostovao je na sedmoj međunarodnoj 
smotri folklora “Lukavac 2013” u mjestu Lukavac u susjednoj nam 
BiH, a domaćini su bili istoimeni KUD Rudar iz Lukavca. 

Predstavili smo se pjesmama i plesovima Podravine, s 
koreografijom “Hajd u kolo mlade snaše” koju potpisuje Zrinka 
Roksandić, a glazbenu obradu Tomislav Cvrtila. Na smotri su osim 

KUD-a Rudar iz Glogovca sudjelovala i 
kulturno umjetnička društva iz Srbije, 
BiH i Turske te je izveden širok opus 
tradicijskih pjesama i plesova u kojem je 
uživala mnogobrojna publika u dvorani 
KUD-a Rudar iz Lukavca.

Osim navedenog, KUD Rudar ove 
je godine prisustvovao mnogobrojnim 
manifestacijama, pa su tako članovi 
KUD-a bili i sudionici velike manifestacije 
u Velikoj Gorici, pod nazivom “Turopoljska 
šetnica”. Tim povodom okupilo se 50-
tak grupa i oko 1.500 izvođača koji su 
prošetali gradskim ulicama i predstavili 
narodne nošnje svojega kraja. Nakon 
šetnje gradom KUD-ovci iz Glogovca 
predstavili su se plesovima i pjesmama 
Podravine. 

Zvjezdan Draganić

KUD Rudar Glogovac

Udruga žena Koprivnički Bregi
26.05.2013. godine organizirale smo 2. po redu 

izložbu slika i ručnih radova, ali ovaj puta ne samo 
mještana Koprivničkih Bregi i Glogovca nego i šire. 

Ove godine ugostili smo gđu. Marinu Šarkezi iz 
Osijeka, koja nam je predstavila svoj ZLATOVEZ i 
radove od pletiva, a također po prvi puta je svoje 
radove izlagala i gđa. Gordana Sarić iz Glogovca, 
Mihaela Ritoša iz Koprivnice s pastelnim slikama, te 
Melanija Milojević sa nakitom. 

Gđe. Gordana Peroković, Sanela Došen, Mira 
Topalović su nas vjerno popratile i ove godine sa 
svojim rukotvorinama. Sve što napravi ljudska ruka 
je nešto što je neprocjenjivo i zato ćemo i iduće 
godine organizirati ovakvu izložbu. Zahvaljujemo 
se svim izlagačima i vjerujemo da će nas podržati i 
iduće godine.

Svim mještanima čestitamo Dan Općine 
Koprivnički Bregi i blagdan Sv. Roka.

Udruga žena Koprivnički Bregi
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IZ KULTURNOG ŽIVOTA

Udruga prijatelja kulture "Vlado Dolenec" sudjelovala je u 
subotu, 29. lipnja 2013. godine na Podravskim motivima u Ko-
privnici. Ispred "Podravske hiže", na središnjem koprivničkom 
trgu, predstavili su se prikazom sadnje zelja, kopanja, rezanja, 
gaženja zelja te pripremom "bregovske pite".

Manifestaciju su uveličali i spletom Podravskih pjesama te 
pjesmom o zelju koju je napisala i recitirala članica udruge Gor-
dana Ritoša. 

UPK “Vlado Dolenec” na 
Podravskim motivima 2013.

13. travnja 2013. godine, na Zrinskom trgu u Koprivnici, održana je 4. po redu manifestacija po nazivom "Tradicija naših starih" u 
organizaciji Koprivničko-križevačke županije i TZ Koprivničko-križevačke županije.

Na manifestaciji je sudjelovala Udruga žena Glogovac koja je na uređenom štandu predstavila bogatu kulturnu, gastronomsku i 
enološku baštinu dok se zbor UPK Vlado Dolenec pred-
stavio s nekoliko pjesama.

Udruga žena Glogovac i zbor UPK Vlado Dolenec 
na manifestaciji “Tradicija naših starih”

U lovačkom društvu od Uskrsa pa do danas je bilo vrlo živo. Vikend poslije 
Uskrsa imali smo redovitu izbornu skupštinu gdje smo izabrali novo rukovodstvo. 
Na čelu lovačkog društva još jedan mandat predsjednika dobio je naš dosadašnji 
dugogodišnji predsjednik g. Josip Zagorec. Izvršili smo proljetno brojanje divljači. 
Očistili smo sva hranilišta u našem lovištu od kocenja i starog sijena kako se u njima 
ne bi zadržavali glodavci te ostali štetnici. Početkom svibnja krenuli smo u novu 
lovnu sezonu lovom na srnjake. Tijekom proljeća strijelci su se pripremali za novu 
sezonu, a to se najbolje vidjelo na prvim ovosezonskim natjecanjima gdje smo su-
vereno osvajali prva mjesta.

23. lipnja u našem lovačkom domu održan je Kup županije u trapu. Po drugi puta 
uzastopce lovci odnosno strijelci našeg lovačkog društva osvojili su kup te je i ove 
godine ostao na Bregima. Na nama je da ga i iduće godine osvojimo, kako bismo u 
trajno vlasništvo dobili veliki prijelazni pehar Županije što je do sada uspjelo samo kolegama iz Hlebina. Početkom kolovoza krenuli 
smo u lov na našu najmanju divljač, a to je prepelica. U takvoj vrsti lova nabolje se obučavaju i treniraju lovački psi. Ovim putem još 
jednom obavještavam stanovnike naše Općine da prate obavijesti na oglasnim pločama vezano uz moguće štete na poljoprivred-
nim kulturama i postupcima koje su dužni napraviti kako bismo eventualne probleme riješili na obostrano zadovoljstvo. Kao i svake 
godine, tako i ove, za blagdan Velike Gospe, a povodom Dana općine, u našem lovačkom domu bit će organizirano međudruštveno 
natjecanje u gađanju glinenih golubova; stoga Vas ovim putem pozivam da nas posjetite toga dana. Radujemo se vašem posjetu. 

Svim stanovnicima naše Općine čestitamo Dan općine Koprivnički Bregi uz lovački pozdrav Dobra kob.
Goran Krapinec

Lovačko društvo “Zec” Koprivnički Bregi

IZ DRUŠTVENOG ŽIVOTA
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Za bregovske vatrogasce razdoblje od objave posljednjeg broja 
općinskih novina do danas obilovalo je aktivnostima. Posebno se tu 
ističe vrijeme Uskrsa kad naši članovi, već tradicionalno, na Veliku 
subotu čuvaju Kristov grob u župnoj crkvi sv. Roka u Koprivničkim 
Bregima, a na sam Uskrs sudjeluju u središnjem misnom slavlju. 
No ovaj su Uskrs obilježile i vremenske neprilike koje su zadesile 
Podravinu zbog čega je 13 naših članova na sam dan Uskrsa, 
zajedno sa ostalim vatrogascima iz okolice Koprivnice, sudjelovalo 
u gradnji zečjih nasipa oko potoka Koprivnica na predjelu Novi 
Brežanec u gradu Koprivnici. Također se kroz cijeli dan vršio uvid 
u stanje i poduzimale su se potrebne mjere zaštite od poplava na 
području Koprivničkih Bregi.

Kao što je to bio običaj i prijašnjih godina bregovski vatrogasci 
dan vatrogastva proslavili su misnim slavljem u župnoj crkvi sv. 
Roka u Koprivničkim Bregima koje je vodio velečasni Josip Košćak. 
Nakon svete mise kod kipa sv. Florijana u središtu mjesta i na 
mjesnom groblju, položeni su vijenci i upaljene svijeće u spomen 
na sve preminule vatrogasce. Također u sklopu proslave blagdana 
sv. Florijana, operativni članovi DVD-a sudjelovali su u zajedničkoj 
pokaznoj vježbi koja se u organizaciji DVD-a Hlebine održala u 
Gabajevoj Gredi. 

Osim u Gabajevoj Gredi naši članovi sudjelovali su i u taktičko-
pokaznim vježbama “Podravina 2013.” u Goli te “Torčec 2013.” 
u istoimenom mjestu. DVD Koprivnički Bregi bilo je i domaćin 
dvije pokazne vježbe. Vježba evakuacije škole veoma je uspješno 
provedena 31. svibnja te ovim putem zahvaljujemo svima koji su 
sudjelovali u organizaciji i realizaciji vježbe, a posebno ravnateljici 
OŠ Koprivnički Bregi gđi. Karolini Vidović te Javnoj vatrogasnoj 
postrojbi grada Koprivnice. Dana 2. lipnja u Koprivničkim Bregima 
održana je druga po redu taktičko-pokazna vježba Vatrogasne 

zajednice općina Hlebine, Koprivnički Bregi. U vježbi su sudjelovala 
dobrovoljna vatrogasna društva s područja Zajednice, DVD Hlebine, 
DVD Glogovac te domaćin DVD Koprivnički Bregi. I ova je vježba 
izvedena iznimno uspješno, a osobito se želimo zahvaliti svim 
mještanima Koprivničkih Bregi koji su unatoč kišnom nevremenu 
došli pružiti potporu svojim vatrogascima u izvođenju vježbe.

Od ostalih aktivnosti tu su još i sudjelovanje natjecateljskog 
odjeljenja muške mladeži na “Memorijalu Stjepan Paša” u 
Koprivnici, preventivne aktivnosti, radne akcije, sudjelovanje u 
društvenim aktivnostima i na proslavama prijateljskih vatrogasnih 
društava... 

Naše aktivnosti se nastavljaju i hvala članovima našeg Društva 
na njihovom zalaganju te svim mještanima koji imaju razumijevanja 
za naš rad na njihovoj pomoći.

Vatru gasi, brata spasi!
Vedran Pintarić

DVD Koprivnički Bregi

Početkom mjeseca travnja započeli smo s radom i vježbama 
natjecateljskih odjeljenja. Tako trenutno radimo s pet 
natjecateljskih odjeljenja, muška i ženska seniorska ekipa, muška 
mladež 12 do 16 godina te muški i ženski podmladak 6 do 12 
godina. Izuzetno se ponosimo našim seniorskim ekipama koje 
smo napokon prikupili nakon nekoliko godina što je također od 
izuzetne važnosti za daljnji rad u operativnim poslovima našeg 
društva. Također, dobili smo nekoliko novih članova što nam je 
isto tako izuzetno drago iz razloga lakšeg rada te jačanja društva. 
Sva spomenuta odjeljenja redovito vježbaju te se pripremaju 
za nadolazeća natjecanja. Krajem svibnja muški podmladak je 
sudjelovao na Memorijalnom turniru “Stjepan Paša” koji se 
održao u Koprivnici te osvojio izvrsno drugo mjesto. Trenutno 
pripremamo konstantno i ostale ekipe za natjecanja koja slijede, 
no kao i svake godine problem je prijevoz te financijska sredstva, 
pa nastojimo sudjelovati s barem jednom ekipom na susjednim 
natjecanjima. Priroritet nam je općinsko i županijsko natjecanje 
koji će se održati tijekom rujna te nastojimo kvalitetno pripremiti 
ekipe kako bi osvojili što bolji plasman na županijskom natjecanju, 
a mladež prolaz na državno natjecanje. Krajem kolovoza planiramo 
održati sad već tradicionalno Druženje djece Štaglinca, Glogovca 
i Gotalova gdje će mališani iskušati svoje sposobnosti s raznim 
vatrogasnim spravama te sudjelovati u vatrogasnim igricama.

Početkom svibnja, mjeseca zaštite od požara na svečan način 
obilježili smo posvetu kapelice sv. Florijana uz prisustvo gostiju, 
sponzora te susjednih prijateljskih nam društava. 

2. lipnja sudjelovali smo sa sedmero naših članova na 
2. taktičko-pokaznoj vježbi VZO Hlebine - Koprivnički Bregi 
koja se pokazala izuzetno uspješnom. Takve vrste aktivnosti 

veoma doprinose u poboljšanju sposobnosti našeg članstva 
u operativnim poslovima. Početkom srpnja organizirali smo 
u suradnji s ugostiteljskim obrtom “Kod Mate” iz Miklinovca 
tradicionalnu zabavu povodom obilježavanja “Srpnice”. Što se tiče 
osposobljavanja članstva, s obzirom da godinama puno radimo s 
natjecateljskim odjeljenjima, prijavili smo dvoje naših članova na 
osposobljavanje za vatrogasnog suca koje će se održati krajem 
godine te ćemo, nadamo se, napokon biti bogatiji za dvoje novih 
vatrogasnih sudaca što je uvelike nedostajalo.

U tijeku su isto tako pasivna dežurstva za vrijeme trajanja 
žetvene sezone. Ovim putem želimo se zahvaliti svim ljudima koji 
su nam na bilo kakav način tijekom godine pomagali te pozivamo 
ostale mještane našeg sela da nam se pridruže u društvo kako bi 
vatrogasna djelatnost u našem selu bila još intenzivnija. 

Maja Solina

DVD Glogovac
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IZ SPORTA

Nogometni klub 
“Mladost” prošle 
je sportske sezone 
2012./2013. nakon 
dugo vremena 
pokrenuo program 
rada s djecom starosti 
od 7 do 11 godina koja 
su pod budnim okom 
magistra kineziologije 
Hrvoja Kodrića trenirali 
nogomet dva puta 

tjedno na igralištu NK “Mladost”, a u zimskom periodu u dvorani 
OŠ “Koprivnički Bregi”. U tom su periodu, od kraja rujna 2012. do 
srpnja 2013., odradili ukupno 65 treninga te odigrali 12 utakmica 
na zimskom malonogometnom turniru za djecu od 7 do 11 godina 
pod nazivom “Turnir 4 mjesta”. Taj turnir je organiziran od strane 
našeg trenera, a naši su mališani osvojili brončanu medalju, dok 
su Dorian Blažeković i Marcel Tušek osvojili i još pokoju nagradu 
na zabavnim igricama koje su igrali na zadnjem turniru. Mališani 
koji su marljivo trenirali cijelu godinu su: Nikola Babić, Dorian 
Blažeković, Benjamin Bukvić, Marko Gabaj, Mihael Gašparić, 
Stjepan Gazdek, Dorian Halaček, Lovro Kovačić, Nikola Kovačić, 
Domagoj Svržnjak, Patrik Šimunić, Filip Tušek, Marcel Tušek i Sven 
Varović. Nastavak rada s najmanjima predviđen je 20.8.2013., 
stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane od 7 do 10 godina, 
a naročito prvačiće, da nam se priključe u nogometnom radu. 

U narednoj nogometnoj sezoni 2013./2014., uz tradicionalno 
sudjelovanje na novom “Turniru 4 mjesta” u veljači 2014., velika 
nam je želja osnivanje “Lige pilića” u kojoj bi se djeca ove najmanje 
starosne kategorije mogla natjecati tijekom cijele nogometne 
sezone te tako na jedan pozitivan i motivirajući način vidjeti 
rezultate svoga rada u utakmicama s drugom djecom iz drugih 
klubova naše županije. 

Uz potporu naše općine na čelu s g. Hudićem, osigurana su 
sredstva za sudjelovanje naše djece od 6 do 12 godina u programu 

“OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS” koji će se za naše koprivničko 
područje održati u Koprivničkim Bregima na igralištu NK “Mladost” 
sredinom rujna ove godine. 

Naime, Open 
Fun Football Schools 
(OFFS) je projekt 
danske vlade koji je 
započeo 1998. godine 
preko nevladine 
udruge CCPA na 
ratu razjedinjenim 
prostorima BiH s ciljem 
promicanja sporta kao 
zdravog životnog stila 
te mira i međusobne 
tolerancije na dotada 
zaraćenom prostoru. 
Do danas se u projekt 
uključilo 14 zemalja, 
a Hrvatska je članica 
OFFS-a od 2003., pri 
čemu se od tad do 
danas održalo 165 
OFFS-a u 100 općina sa sudjelovanjem preko 32 000 dječaka i 
djevojčica u dobi od 6 do 12 godina. Projekt OFFS će se provoditi 
kroz 5 dana gdje će se istovremeno 200 dječaka i djevojčica s 
koprivničkog područja igrati i zabavljati na našem nogometnom 
igralištu  vježbajući svoje nogometne, ali i neke druge vještine, i to 
sve kroz igru i zabavu.

Za kraj nam preostaje zahvaliti svima na velikoj potpori, naročito 
djeci i roditeljima te općini na čelu s načelnikom g. Hudićem i OŠ 
Koprivnički Bregi na čelu s ravnateljicom gđom. Karolinom Vidović 
koji u svakom trenutku i na sve načine pomažu da ovaj projekt 
živi. Ne zaboravimo, naša djeca su naša budućnost, a sretno i 
zadovoljno dijete naša je zadaća. 

Hrvoje Kodrić

Kratak osvrt na prvu sezonu treniranja

NK “Rudar” Glogovac
Zimske mjesece nogometaši NK Rudar provodili su trenirajući 

u sportskoj dvorani, a s dolaskom ljepšeg vremena izašli smo na 
vlastito igralište te nastavili s pripremama kako bi što uspješnije 
nastavili seriju dobrih rezultata iz jesenskog djela prvenstva. 
Za novog trenera izabran je Zlatko Cvitković, a klub u zimskom 
prijelaznom roku napušta samo jedan igrač te nakon proljetnog 
dijela prvenstva NK Rudar zauzima odlično 3. mjesto. Za vrijeme 
zimske pauze pristupili smo obnavljanju svlačionica, koje smo 

uz pomoć načelnika Marija Hudića, trgovine “Vesne” i ostalih iz 
temelja obnovili i doveli na nivo kakav NK Rudar zaslužuje. 

U novu 2013./2014. sezonu ulazimo s velikim očekivanjima s 
obzirom da nas u ljetnom prijelaznom roku nije napusti niti jedan 
igrač, a s druge strane došlo je šest novih igrača.

Sretan Dan općine svim mještanima želi NK Rudar iz Glogovca!

Marko Martinović
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IZ SPORTA

Od prošlog broja našeg glasila, u nepunih 
četiri mjeseca, događaja i radnji oko 
košarkašica bilo je mnogo, a mi ćemo navesti 
samo najosnovnije i najvažnije činjenice.

VELIKE PRVAKINJE ŽUPANIJE
Kako smo u zadnji tren uspjeli prijaviti 

ekipu djevojčica (5. i 6. razred) na Županijsko prvenstv, tako 
smo bili i iznenađeni kada je Školsko-sportski savez dodijelio i 
organizaciju našoj školi.

Svi kažu da smo bili dobar organizator, ali na terenu uz svekoliko 
iznenađenje, pa i nas samih, naše djevojčice su osvojile NASLOV 
uz zlatne medalje i mogućnost da kao PRVAKINJE predstavljaju 
Županiju na Poluzavršnici prvenstva Hrvatske.

VICEPRVAKINJE POLUZAVRŠNICE I MEĐU OSAM U HRVATSKOJ
Nakon osvojenog naslova (koji nismo očekivali) velika skupina 

igračica, navijača, roditelja i djece iz male škole krenula je u Zagreb 
na Državno prvenstvo.

Nismo željeli biti samo simpatična ekipa “z Bregi” već smo u prvoj 
utakmici pobjedom protiv Bjelovara ušli u VELIKO FINALE protiv 
osnovne škole Trnsko iz Zagreba (kasnije prvakinje Hrvatske).U 
finalu nismo mogli kvalitetno parirati suparniku, ali nakon finala 
bilo je to jedno veliko klupko obojeno u žuto s pozdravom IZNAD 

SVIH……BREGI. Doček u kasnim večernjim satima pred zgradom 
Općine bio je za pamćenje. Pedesetak roditelja na dočeku svojih 
junakinja, a one sa pjesmom ZORICA silaze vidno umorne noseći 
srebro s Prvenstva. Neprocjenjivo. 

OSNOVAN ŽKK “BREGI”
Opisan rezultat, doček i prijašnji razgovori donio nam je i dan 

31.05.2013. godine kada je organizirana osnivačka Skupština ŽKK 
Bregi. Preko dvadesetak osoba i gostiju uz ravnateljicu Škole i 
načelnika Općine reklo je DA…….osnovan je ŽKK Bregi.

Za prvog predsjednika izabran je Zlatko Talan, a članovi Uprave 
su sve redom mještani Općine: dopredsjednica Kruna Hudić, 
tajnica Kristina Peroković, te članovi Sanela Došen, Zlatko Halaček, 
Marijo Krstanović i Danijel Crnjak Riba.

Na Skupštini donesen je Statut kluba, Plan i program rada, kao i 
financijski plan, te je zaključeno da će se selekcije Kluba natjecati u 
prvenstvima regije Sjever u mlađe dobnim kategorijama, te igrati 
MEĐUNARODNI ALPE ADRIA LIGU s još šest Europskih ekipa.

Sve gore navedeno iziskuje maksimalan rad naših trenera, 
veliko odricanje igračica, dobro “praćenje” roditelja, financijsku 
potporu Općine i svih ljudi dobre volje. Jednoglasno je pritom 
odlučeno da ŽKK Bregi mogu ostvariti sve planove uz financijsku 
potporu u vidu članarina, tako da su prisutni roditelji s voljom i 
odgovornošću prihvatili mjesečnu članarinu od samo 30 kuna. 
Vjerujemo da će svaki roditelj moći odvojiti navedenu svotu kako 
bi klub uz pomoć članarine mogao funkcionirati na kvalitetan 
način koji će donositi rezultate, a time i veliko zadovoljstvo djeci, 
roditeljima i svima nama.

ŠTO DALJE?
Već smo počeli od 15.07. trenirati svakodnevno 

po tri sata u tri grupe, sredinom kolovoza deset 
naših igračica sudjeluje na međunarodnom 
košarkaškom kampu na Rabu. S početkom školske 
godine počinju i natjecanja u ligama regije Sjever, 
listopad je početak Alpe Adria lige i početak Kandit-
slatka liga u organizaciji ŽKK Mursa Osijek.

U razvojnoj strategiji Kluba svi članovi Uprave 
su prihvatili da će svojim primjerom u nesebičnom 
radu i prikupljanju sredstava nastojati ostvariti plan 
i program te animirati ostale roditelje naše djece 
kao i potencijalne sponzore, donatore i ljude dobre 
volje koji žele pomoći našim malim ŽKK Bregima.

Uz čestitke povodom Dana Općine i zaštitnika 
Župe, želim svim žiteljima svako dobro i neka uživaju 
u “ženskoj košarci”.

Danijel Crnjak Riba

Od županijskih prvakinja do samostalnog ženskog Košarkaškog kluba “Bregi”
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Prije tri godine kada me g. Siniša Maroševac kontaktirao da 
napravi priču o mojim skromnim sportskim rezultatima nisam niti 
sanjao da ću Vam moći pisati i pohvaliti se s još većim uspjesima 
mladih sportaša naše Općine.

Kao osnivač i trener kluba tajlandskog boksa Samurai čast mi 
je i ponosan sam što Vam mogu predstaviti ove mlade sportaše. 
Napornim treninzima, predanim radom i nesebičnim odricanjima 
postigli su puno u kratko vrijeme, a još je veliki put pred njima.

Nikola Bos je u samo desetak mjeseci treniranja prošle godine 
osvojio drugo mjesto na državnom prvenstvu tajlandskog boksa 
u Splitu. Ove godine je osvojio čak dvije medalje na državnim 
prvenstvima. U Poreču je u travnju osvojio drugo mjesto u disciplini 
K-1 dok je u Šibeniku bio treći u disciplini Low Kick. Sve ovo je bilo 
u kategoriji seniora do 67 kg odnosno 71 kg u Šibeniku.

Mateo Kuzminski je ove godine osvojio prvu veliku medalju. 

Na državnom prvenstvu tajlandskog boksa u Splitu osvojio je prvo 
mjesto u kategoriji juniora do 86 kg i bio proglašen za najboljeg 
juniora prvenstva. Mateo trenira tek nešto duže od godinu dana i 
ima veliki potencijal da postane još uspješniji borac.

Domagoj Buhinjak trenira od samog osnutka kluba. Nakon 
ozljede i oporavka od operacije koljena prošle godine se vratio 
treninzima i u ring na najljepši način. U Sloveniji je pobijedio 
zagrepčana Mihovila Čužića, europskog prvaka i svjetskog osvajača 
brončane medalje u tajlandskom boksu. Ove godine je postigao 
najveći uspjeh za klub. U Poreču je nastupio na državnom K-1 
prvenstvu kao najmlađi senior u kategoriji do 81 kg i osvojio 
zlatnu medalju pobjedivši četiri iskusnija borca te bio proglašen 
za najboljeg borca tog prvenstva. Ujedno je osvojio i brončanu 
medalju na državnom prvenstvu tajlandskog boksa u Splitu. Samim 
time dobio je i poziv hrvatskog kick boksing saveza da nastupi kao 

član hrvatske reprezentacije na Svjetskom 
K-1 prvenstvu u Sao Paulu u Brazilu koje 
će se održati krajem rujna ove godine. 
Nadamo se da ćemo uspjeti sakupiti dosta 
financijskih sredstava da platimo Domagoju 
put kako bi ponosno i dostojanstveno 
predstavio našu zemlju, a time i Općinu na 
ovom svjetskom prvenstvu.

Marko Pezelj trenira u klubu nešto više 
od godinu dana i kao veliki sportaš i moj 
prijatelj pomaže mi u vođenju treninga. 
Redovito trenira kao borac, a imao je i 
jednu borbu na prvom kolu slovenske lige 
tajlandskog boksa u travnju ove godine u 
kojoj je pobijedio iskusnijeg i jačeg borca iz 
Đakova.

Ovo su najvažniji i najveći rezultati 
naših boraca. Nastupili su i na drugim 
natjecanjima i postizali zapažene rezultate. 
Sigurno ima nešto u vodi izvora u Glogovcu 
ili poznatom bregovskom zelju što čak četiri 
borca od ukupno pet trenutnih natjecatelja 
našeg kluba stanuju u Glogovcu i Bregima. 
Peti natjecatelj kluba je Anton Hrenić. On 
živi u Koprivnici, a nastupa u kategoriji 

juniora do 67 kg te je ove godine u Splitu osvojio treće mjesto na 
Državnom prvenstvu tajlandskog boksa.

Možda još netko iz naše Općine odluči trenirati ovaj sport. 
Nadam se da ću Vam sljedeći put moći pisati o još većim rezultatima 
naših mladih nada i talentiranih boraca. Posebno nam je velika 
želja da Domagoj nastupi na svjetskom prvenstvu u Brazilu i u našu 
malu Općinu donese barem medalju. 

Vinko Peharda

Tajlandski boks

Na slici (s desna na lijevo): Marko Pezelj, Nikola Bos, Domagoj Buhinjak, 
Mateo Kuzminski, Anton Hrenić, Vinko Peharda

Riječ uredništva
Poštovani čitatelji,
Kao sudionici jednog vremena koje poprima zabrinjavajuće 

razmjere negativnih događaja i informacija, a tome svojim 
načinom izvještavanja uvelike doprinose i mediji, stvara se slika 
svijeta u kojem sve što je pozitivno i dobro postaje nevažno 
pred senzacijom i svime što je loše ili još lošije. 

Međutim s uvjerenjem da nije sve uvijek tako, željeli smo 
vam kroz naš list unazad nekoliko godina prikazati kroz slike i 
riječi dio stvarnog života naše općine, naše oaze mira, koja 
svakim danom ide naprijed, usprkos vremenu u kojem živimo.  

Vaše uredništvo


