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zadovoljstvo mi je obratiti vam se u posljednjem ovogodišnjem 
broju našeg općinskog lista.

Pri kraju smo još jedne, 2013. godine, u periodu kada 
rekapituliramo i zaključujemo sve ono što se događalo od početka 
godine, a naravno već i uvelike razmišljamo kako ostvariti ono što 
planiramo slijedeće godine.

U zadnjem broju prošlogodišnjeg općinskog lista naveo 
sam da nas čeka teška godina. Nažalost možemo svi zajedno 
konstatirati da je takva i bila, zapravo i teža nego što smo 
očekivali, posebno u segmentu gospodarstva koje i dalje bilježi 
negativne trendove. To opet rezultira s najvećim problemom koji 
muči žitelje diljem naše domovine, a to je velika nezaposlenost 
i nemogućnost osiguranja najvažnijih egzistencijalnih uvjeta za 
sebe i svoje obitelji.

U takvoj situaciji Hrvatska je ušla u Europsku Uniju, što 
je sigurno povijesni događaj po kojem će ova godina ostati 
zapamćena, po ulasku u novu zajednicu država koji je donio s 
jedne strane prilike, ali s druge strane i nove izazove i opasnosti  
za sve nas u Hrvatskoj.

U takvom okruženju, iznimno sam zadovoljan s aktivnostima 
i realiziranim projektima u našoj Općini u 2013. godini, za koju 
vjerujem da će također ostati upisana kao jedna od važnijih i 
uspješnijih u razvoju naših Bregi, Glogovca i Jeduševca. 

Realizirani su projekti  u milijunskim vrijednostima koje 
višestruko premašuju naš proračun, ali mi smo ih kvalitetno 
pripremili, prezentirali na potrebnim mjestima i velikom 
upornošću uspjeli osigurati kapitalne pomoći institucija kao 
što je naša Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo 
regionalnog razvoja i EU fondova,  kojima također nije lako 
odlučiti kako i koje projekte iz puno općina i gradova podržati iz 
svojih ograničenih sredstava.

Naša Općina konačno se može pohvaliti otvorenjem vrtića, 
vrtića kakvog zaslužuje s obzirom na svoju veličinu i broj djece, 
a koji trenutno pohađaju djeca iz svih naših naselja. Time smo 
nastavili snažan investicijski ciklus ulaganja u školski i predškolski 
odgoj u našoj Općini u proteklih nekoliko godina, tijekom kojeg 
je u Koprivničkim Bregima izgrađena školska dvorana, renovirana 
unutrašnjost škole, rekonstruirana školska kuhinja u skladu 
sa HACCAP standardima, izgrađena dva nova školska asfaltna 
igrališta, te izgrađen novi vrtić s pripadajućim vrtićkim igralištem. 
No  ni to nije kraj, a daljnje planove ću spomenuti kasnije u tekstu.

Važno je spomenuti da 
je Općina preuzela obvezu 
financiranja plaća troje 
zaposlenih u našem vrtiću 
„Potočić“ , koji djeluje unutar 
mreže vrtića  „Vrapčić“ sa 
centralom u Drnju, kao i 
svih popratnih troškova 
rada vrtića tijekom godine. 
Komentari roditelja na 
opremljenost vrtića, sadržaje 
za djecu (neki od njih su imali 
djecu u drugim vrtićima), kao 
i profesionalnost i ljubaznost 
zaposlenika su vrlo pozitivni 
, a posebno mi je drago bilo 
čuti i komentare neke djece da jedva čekaju jutro da idu super 
dobrim tetama na igru i stričeku kuharu na jako finu klopu....

Završena je izgradnja kanalizacijske mreže u Glogovcu, te 
su mještani Glogovca sada u mogućnosti koristiti kompletnu 
komunalnu infrastrukturu u svojem naselju, uz već prethodno 
izgrađene plinsku i vodovodnu mrežu.  

Tijekom godine nastavljena je rekonstrukcija javne rasvjete 
na području cijele Općine, što iziskuje znatna financijska 
sredstva, ali dugoročno osigurava kvalitetniju i štedljiviju 
rasvjetu uz  primjenu novih tehnologija, a time i manji financijski 
trošak za njeno održavanje i korištenje električne energije. 
Slijedeće godine nastavljamo s radovima i očekujemo završetak 
rekonstrukcije javne rasvjete, ili većeg dijela, u svim naseljima 
naše Općine.

Završili smo izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
pješačko-biciklističke staze uz županijsku cestu u Koprivničkim 
Bregima, dobili građevinsku dozvolu, te ušli u krug projekata 
koji ispunjavaju potrebne zahtjeve u natječaju za sufinanciranje 
od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

Vjerujem da ćemo uskoro dobiti i obavijest o odobrenju 
sufinanciranja, nakon čega bi slijedeće godine počela izgradnja 
prve etape u ulicama Matije Gupca i Mihovila Pavleka Miškine, 
u vrijednosti od cca 1.000.000 kn.

U izradi je i projektna dokumentacija za izgradnju pješačko-
biciklističke staze u Glogovcu, uz dionicu Podravske magistrale 
od Štaglinca do Borovljana. Ovdje je izrada dokumentacije i 
dobivanje potrebnih dozvola malo složenija s obzirom da je riječ 
o pojasu uz državnu cestu, ali ne sumnjamo da ćemo i to uspjeti 
realizirati u najkraćem mogućem roku i tada prijaviti projekt 
izgradnje na neki od natječaja slijedeće godine, bilo da je riječ 
o sredstvima nadležnog ministarstva ili sredstvima EU fondova.

Pripremljen je i veći dio dokumentacije za izgradnju 
kanalizacijske mreže u naselju Jeduševac, a nakon ishođenja 
lokacijske i građevinske dozvole definirati će se investitor, koji će s 
obzirom na novu zakonsku regulativu vjerojatno morati biti najveći 
distributer ili komunalno poduzeće za vodu i odvodnju na području 
naše županije. Time bi i žitelji našeg Jeduševca imali izgrađenu 
kompletnu komunalnu infrastrukturu, kao i Bregi i Glogovac, što bi 
bio veliki uspjeh za našu Općinu, budući da u našoj državi postoje 
i znatno veće Općine koje još nisu pokrivene ni vodovodnom 
mrežom. Ovdje moram spomenuti da smo s poduzećem Komunalac 
dogovorili i pokrenuli doprojektiranje vodovodne i kanalizacijske 
mreže u naselju Glogovac, kako bi žiteljima u pojedinim dijelovima 
naselja koji nažalost nisu ušli u izvorne projekte izgradnje, što prije 
slijedeće godine omogućili priključke, naročito vode kao osnovne 

Dragi mještani
Koprivničkih Bregi, Glogovca i Jeduševca,
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RIJEČ NAČELNIKA

Drage mještanke i mještani 
Koprivničkih Bregi, Glogovca i Jeduševca,

zadovoljstvo mi je obratiti Vam se u posljednjem ovogodišnjem 
broju našeg općinskog lista.

Vrijeme brzo leti, pri kraju je i 2012. godina, u kojoj smo imali 
puno zanimljivih i važnih događaja u našoj Općini, županiji i domo-
vini Hrvatskoj.

Nažalost, možemo reći da je za ljude u Hrvatskoj ovo bila još 
jedna teška godina, ako ne i najteža od uspostave neovisne države, 
te da je za očekivati sličnu situaciju i u 2013. godini.

No, s druge strane, aktivnosti koje smo poduzimali u ovoj godini 
u našoj Općini daju mi razlog za zadovoljstvo i optimizam. Unatoč 
teškoj ekonomskoj situaciji, održali smo kontinuitet pripremanja i 
realizacije mnoštva velikih i manjih projekata, važnih za poboljša-
nje uvjeta života naših žitelja u svim naseljima naše Općine.  

Pokazali smo da se s kvalitetnim planiranjem i raspodjelom 
ograničenih financijskih sredstava, znanjem, velikom energijom, 
te dobrim odnosima s našim partnerima, prvenstveno Koprivnič-
ko-križevačkom županijom na čelu sa županom Darkom Korenom, 
može napraviti puno. Puno, a u nekim segmentima mogu reći i 
više od onoga što smo planirali i očekivali.

Stoga smatram da će i 2013. godina biti značajna u razvoju naše 
Općine, godina u kojoj ću sa svojim suradnicima nastaviti planira-
ne aktivnosti i projekte, a neke od njih i završiti s obzirom na de-
finirane rokove. Naravno, slijedeće godine biti će održani i lokalni 
izbori na kojima će žitelji moći i ocijeniti taj rad, te odlučiti u kojem 
smjeru će se nastaviti razvoj naše Općine. Iskustvo u dosadašnjem 
obnašanju funkcije načelnika Općine i njenom vođenju pokazalo 
mi je da su za ovaj odgovoran i težak posao na kraju svega najvaž-
niji ljudi. Sposobnost, poštenje i iskrena želja ljudi da pomognu 
razvoju svoje sredine u kojoj žive, njenim žiteljima, prepoznaju se i 
cijene,  te mogu srušiti mnoge, naizgled nepremostive barijere na 
putu prema ostvarenju tog cilja.

U periodu od zadnjeg izlaska općinskog lista bilo je dosta doga-
đaja, pa ću spomenuti samo najvažnije.  

Nakon raspisanog natječaja za odabir izvođača radova za dru-
gu fazu nadogradnje škole i izgradnje vrtića, ponuda tvrtke Kulić-
invest iz Vinkovaca izabrana je kao najpovoljnija. Radovi su na-
stavljeni i vrlo smo zadovoljni dosadašnjom dinamikom, tako da 
očekujemo završetak svih radova na proljeće slijedeće godine, u 
skladu s planiranim rokom.

Pri kraju je i izgradnja kanalizacijske mreže u Glogovcu, saniraju 
se oštećenja na svim potrebnim mjestima, a ukoliko nešto neće 
biti moguće sanirati s obzirom na vremenske (ne)prilike, to će se 
obaviti početkom slijedeće godine (prvenstveno mislim na asfal-
terske radove zbog zatvaranja asfaltnih baza tijekom zime). U si-
ječnju se planira obaviti tehnički pregled cijele mreže, kako bi se 
izdala uporabna dozvola, a nakon toga će se žitelji Glogovca moći 

početi priključivati na kana-
lizacijsku mrežu. O samoj 
proceduri priključka, kao i 
potrebnoj dokumentaciji 
koju je potrebno priložiti uz 
zahtjev za priključenje, žite-
lji informacije mogu dobiti u 
tvrtki Komunalac i u Općini.

Krajem 11. mjeseca do-
bili smo lokacijsku dozvolu 
za projekt izgradnje pješač-
kih staza u naselju Kopriv-
nički Bregi, a očekujemo i 
skoro ishođenje potvrde 
na glavni projekt, odnosno 
građevinske dozvole. Time 
ćemo moći pripremiti troš-
kovnik i kandidirati projekt kod državnih institucija, najvjerojatnije 
za sredstva pred-pristupnih fondova Europske Unije, kako bi sli-
jedeće godine došli do financijskih sredstava za početak gradnje. 
Sama gradnja moguća je i po dionicama, što će ovisiti upravo o 
visini sredstava koja će biti moguće dobiti na natječajima raspisa-
nim za financiranje ovakvih projekata, odnosno mjerama za razvoj 
ruralne infrastrukture.

Bilo je i puno drugih događaja i aktivnosti u našoj Općini, veći-
nom veselih, ali nažalost i jedan jako tužan. Otišao je naš Bregovec 
Boris Šprem, predsjednik sabora Republike Hrvatske, što je udarac 
svima nama u njegovim Bregima, ali i cijeloj državi. Puno smo rekli 
i napisali o Borisu, a izuzetna je čast što su i predstavnici naše Op-
ćine bili djelom počasne straže.

Što još reći?
Kao što sam spomenuo na početku, čeka nas teška i važna 

godina, godina u kojoj bi Hrvatska trebala postati članica Europ-
ske Unije, godina u kojoj očekujemo početak pozitivnih trendo-
va, oporavak gospodarstva i rast zaposlenosti prije svega. 

Što se tiče razvoja naše Općine, u slijedećoj godini očekujem 
nastavak realizacije započetih projekata i početak novih.

Otvoriti ćemo vrtić, krenuti s jedno-smjenskom nastavom 
u školi u Bregima, pustiti u rad kanalizacijsku mrežu i završiti 
izgradnju komunalne infrastrukture u Glogovcu, pripremiti pro-
jektnu dokumentaciju za izgradnju kanalizacije u Jeduševcu, na-
staviti i završiti kompletnu obnovu javne rasvjete na području 
Općine, a nadam se i započeti gradnju pješačkih staza u naselju 
Koprivnički Bregi.  

U planu je postavljanje nove ograde na groblju u Glogovcu, 
na inicijativu i uz veliku pomoć vrijednih mještana Glogovca, sa-
niranje oštećenja na mrtvačnicama, šljunčanje poljskih puteva 
i nerazvrstanih cesta, nastavak ugradnje PVC stolarije na zgradi 
Općine u Bregima i prostorijama iznad vatrogasnog spremišta u 
Glogovcu, kao i niz drugih manjih aktivnosti.

Kao i proteklih godina, Općina neće zaboraviti nikoga, od 
najmlađih do najstarijih, kao i socijalno najugroženijih žitelja 
naše Općine. Kroz programe socijalne pomoći, financiranje ili 
sufinanciranje raznih aktivnosti pokušati ćemo pomoći svima, a 
posebno djeci u našoj Općini, u osiguranju uvjeta života i mini-
malnog nivoa egzistencije kakav svaki čovjek zaslužuje.

Također, Općina će nastaviti pomagati svim udrugama, klu-
bovima i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, s kojima dobro 
surađujemo i koji sa svojim aktivnostima kontinuirano promovi-
raju našu Općinu.

Proslava Dana općine
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Svečano obilježen Dan općine - Rokovo

Riječ načelnika

elementarne životne potrebe.
Spomenuo sam i nastavak investicija u školstvu, pa smo 

za slijedeću godinu u proračunu planirali i pokrenuli izradu 
dokumentacije za izgradnju školskog asfaltnog igrališta u Glogovcu, 
na platou između škole i nogometnog igrališta, kao dodatan 
sadržaj djeci tijekom, ali i izvan odvijanja školske nastave, posebno 
u toplijim mjesecima kada vrijeme dozvoljava cjelodnevni boravak 
i igru na vanjskim igralištima.

Kao što je vidljivo, imamo puno planova i za slijedeću godinu, 
ishodili smo potrebne dozvole ili smo u fazi pripreme dokumentacije 
za više velikih projekata, kako bi bili spremni za ispunjavanje 
zahtjeva složenih natječaja za njihovo sufinanciranje, a posebno 
na natječajima za sredstva Europskih fondova. Radi se o vrlo 
zahtjevnoj dokumentaciji i pripremi samo za apliciranje projekata, 
a u slučaju dobivanja sredstava i izuzetno strogoj kontroli njihovog 
trošenja i implementaciji prema projektnoj dokumentaciji, pri 
čemu se višemilijunski projekti odmah prekidaju ukoliko u skladu 
s projektom nije potrošena i računima potkrijepljena doslovno 
jedna lipa. 

Uz navedene projekte, imamo još dosta planiranih aktivnosti 
slijedeće godine, kao što su primjerice saniranje i obnova lokalnih 
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području Općine, 
postavljanje nove ograde, dogradnja pješačkih stazica i uređenje 
parkirališta na groblju u Koprivničkim Bregima, te niz drugih 
aktivnosti o kojima  će naši žitelji biti na vrijeme obaviješteni.  
Nisam naveo ni sve aktivnosti koje smo provodili ove godine,  no 
želim spomenuti da sve što radimo i želimo napraviti je na dobrobit 
mještana, kao i to da slušamo njihove sugestije i želje. Svi uvijek 
žele više,  naravno da želim i ja, kao i moji suradnici u Općini, no 
uvijek i moramo određivati prioritete kako bi ograničena financijska 
sredstva utrošili na najbolji mogući način u jednoj godini, tijekom 
koje nam se uvijek pojave i neke neplanirane aktivnosti i financijski 
izdatci, a koje onda realiziramo jer smatramo da su zaista važni za 
naše mještane.

Koristim ovu priliku da zahvalim na suradnji u ovoj godini svim 
članovima i djelatnicima institucija, društava, udruga, klubova 
koji djeluju na području naše Općine: našem velečasnom, 
ravnateljicama škole i vrtića i njihovim djelatnicima, članovima 
kulturno-umjetničkih udruga i udruga žena, sportskih klubova 
kojih je sve više na području naše Općine (posebno za treniranje 
mlađih dobnih skupina),  dobrovoljnih vatrogasnih društava, 
lovačkog društva, moto kluba, naše udruge dragovoljaca 
domovinskog rata, kao i djelatnicima obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava i poduzeća, ujedno i naših poslovnih partnera.

Svi su oni kroz svoj rad oplemenili našu Općinu, dali dodanu 
vrijednost u njenom razvoju i promovirali je u našoj županiji, 
cijeloj domovini,  pa čak i izvan nje. Vjerujem da su osjetili da i 
Općina na čelu sa mnom to cijeni i prepoznaje, te da im dajemo 
svu moguću podršku o okviru naših mogućnosti,  a koja često 
nije samo ona osnovna financijska iz proračuna, već i  pomoć 
kroz neke druge aktivnosti i kanale koji mogu puno doprinijeti 
realizaciji njihovih planova.  

Želio bih zahvaliti i uredništvu općinskog lista na 
kontinuiranom radu i ustrajnosti na pripremi i izdavanju našeg 
lista, iz kojeg mještani mogu saznati mnoštvo informacija i 
zanimljivosti o našoj Općini.

Na kraju, upućujem posebnu i veliku zahvalu i djelatnicima 
Općine; Ljubici, Sonji, Dejanu i Damiru, kao i privremenim 
djelatnicima zaposlenim preko javnih radova, zamjenici 
Đurđici, predsjedniku Vijeća Darku Soboti i svim starim i novim 
vijećnicima, na odličnoj i konstruktivnoj suradnji tijekom cijele 
godine.

Drage mještanke i mještani,
svima vam od srca želim čestit i blagoslovljen Božić i sretnu 

Novu 2014. godinu!

 Vaš načelnik Općine, dip. oec. Mario Hudić
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Poštovani mještani Općine Koprivnički Bregi, 
u ovo predblagdansko vrijeme u svima nama budi se nada i optimizam, te nam je u ovim 
teškim vremenima itekako potrebno više međusobnog razumijevanja, odgovornosti 
i solidarnosti. Iako nije uvijek lako realizirati postavljene ciljeve, nositi se s raznim 
pritiscima, upravo to je za nas poticaj koji nas tjera naprijed i vjera da se trud i rad isplati 
i naposljetku donosi rezultate.

Često, možda i nismo u mogućnosti sto posto realizirati sve naše želje i želje Vas, naših 
mještana, ali smatramo da smo u potpunosti ispunili zadaće koje ste od nas očekivali u 
protekloj godini. Možemo biti izrazito zadovoljni s radom Općinskog vijeća jer je u njemu 
prevladavala konstruktivna atmosfera i želja svih vijećnika da Općina Koprivnički Bregi u 
ovim okolnostima i uvjetima postiže, pa skoro, maksimalne rezultate. Vjerujemo i da svi 
zajedno možemo biti zadovoljni s razinom komunalne infrastrukture naše Općine, ali i 
održavanjem iste. 

Koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su participirali u radu Općinskog vijeća 
i vjerujem da i oni mogu biti zadovoljni s učinjenim, a da je to doista tako pokazuje i sama 
činjenica da su svi akti na sjednicama Općinskog vijeća doneseni jednoglasno. Isto tako, i 
mi članovi Općinskog vijeća, zahvaljujemo načelniku Mariju i njegovoj zamjenici Đurđici, 
kao i svim djelatnicima Općine koji su svojim angažmanom doprinijeli da ostvarimo sve 
ovo što jesmo.  

U svoje osobno ime i u ime članova Općinskog vijeća svima Vama želim radosne 
božićne blagdane te sretnu i blagoslovljenu Novu godinu 2014. !

Predsjednik Općinskog vijeća, Darko Sobota

Dragi mještani, 
Davno su naši stari rekli da se radom, trudom i poštenjem ide naprijed. Opravdano 

mogu zaključiti da su bili u pravu, te da smo svi zajedno u ovim teških i zahtjevnim prilikama 
pokazali i dokazali da možemo, te naočigled napredujemo u razvoju naše Općine. 

Rješavajući problem kanalizacije u Glogovcu, otvaranja vrtića u Bregima, stvorili smo 
nove preduvjete za kvalitetan i bolji život mještana. Osim toga, konstantnu brigu vodimo 
o našim mještanima koji su u bilo kakvoj socijalnoj potrebi, jer životne prilike na žalost 
su postale sve teže i okrutnije. Naravno, tu su i naši školarci, kojima pomažemo na razne 
načine, stvarajući i osiguravajući sve potrebne uvjete za njihov rad i razvoj, kako bi njihova 
kreativnost i znanje bili na visini svih novih zadataka, te kako bi bili što uspješniji u svom 
školovanju.  

Sve udruge i klubovi, DVD-i, župnik, svaki na svoj način, prvenstveno entuzijazmom 
svojih članova, iz godine u godinu doprinose očuvaju tradicije, te njegovanju i učenju mladih 
naraštaja bitnim i za život važnim znanjima – svima veliko hvala za sav trud uložen u našu 
budućnost.

Mnogo je naših samozatajnih mještana koji nenametljivo pomažu svojim sumještanima 
u raznim životnim situacijama, a dakako i nama općinskim djelatnicima. Hvala vam od srca. 

Očito je da smo svi isprepleteni raznim nitima koje nas povezuju, što nam iznova daje 
novu snagu, volju i želju da budemo jedni uz druge i jedni za druge, jer vjerujte mi dragi 
moji, svaki od nas ima iste potrebe i iste želje… biti sretno i zadovoljno biće.

S tim mislima želim vam od sveg srca sretan i blagoslovljen Božić, te da ga provedete u krugu najmilijih, a u novoj godini neka vas 
služi dobro zdravlje, čvrsta želja i volja u vašim privatnim i poslovnim obavezama.  

Vaša zamjenica načelnika Đurđica Mustaf

Svim žiteljima Općine Koprivnički Bregi 
djelatnici Općine  i Općinsko vijeće 

Općine Koprivnički Bregi 
žele čestit i blagoslovljen Božić 

te sretnu i uspješnu Novu 2014. godinu!!



5Facebook: Općina Koprivnički Bregi

Najvažnije Odluke Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi 
- sve donesene jednoglasno

Iz Općine

Odluke Općinskog vijeća donesene na 3. sjednici održanoj 
4. rujna 2013.g. 
Odluka o visini novčane naknade za polaznike dječjeg vrtića 
“Vrapčić” u Koprivničkim Bregima
Visina novčane naknade za djecu, polaznike dječjeg vrtića 
“Vrapčić” u Koprivničkim Bregima iznosi 500,00 kn za prvo dijete, 
dok za drugo i svako daljnje dijete u istoj obitelji iznosi 400,00 kn. 
Općina Koprivnički Bregi u preostalom dijelu ekonomske cijene 
sufinancirati će boravak djece u dječjem vrtiću “Vrapčić”.
Rješenje o razrješenju i imenovanju načelnice, zamjenika 
načelnice i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Koprivnički Bregi
U Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: Đurđica Mustaf za 
načelnicu, Darko Sobota za zamjenika načelnice, te članovi Ivan 
Kramarić, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Koprivnica,  Dražen Magdić, načelnik Policijske postaje Koprivnica, 
vica Hrženjak, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općina Hlebine i 
Koprivnički Bregi i Sanja Damjanić, doktorica opće medinice. 

Odluka Općinskog vijeća donesena na 4. sjednici održanoj 
7. listopada 2013.g.
Odluka o utvrđivanju visine jednogodišnje naknade korisnicima 
državnog poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 2012/13.
Visina jednogodišnje naknade korisnicima državnog 
poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u iznosu od 700,00 kn po 
hektaru državnog poljoprivrednog zemljišta. 

Odluke Općinskog vijeća donesene na 5. sjednici održanoj 
29. listopada 2013.g.
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu prikupljanja 
pismenih ponuda
Osnovna zadaća Povjerenstva je provođenje prikupljana 
ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, te davanje prijedloga 
Općinskom vijeću za odabir ponude temeljim pristiglih ponuda. 
U Povjerenstvo su imenovani: Snježana Kuhar predsjednica, te 
članovi Zvjezdan Draganić i Velimir Pintarić. 
Odluka o prestanku sufinanciranja troškova smještaja djece 
s područja Općine Koprivnički Bregi u dječje vrtiće izvan 
Koprivničkih Bregi
Općina Koprivnički Bregi prestaje sufinancirati troškove smještaja 
djece s područja Općine Koprivnički Bregi u dječje vrtiće izvan 
Općine Koprivnički Bregi zaključno s listopadom 2013.g., s 
obzirom da početkom studenog 2013.g. počinje s radom dječji 
vrtić “Vrapičić” u Koprivničkim Bregima.  

Đurđica Mustaf 

Poštovani mještani Koprivničkih Bregi, Glogovca i Jeduševca!
Bliži nam se kraj godine, dolazi zima, a samim time i manje poslova vezanih uz održavanje okućnica i našeg okoliša. Većina 

mještana, na naše i vaše zajedničko zadovoljstvo, poštuje Odluku o komunalnom redu Općine Koprivnički Bregi. No, nažalost, još 
uvijek postoje i oni koji se ne pridržavaju donesene Odluke, te ih i ovim putem još jednom podsjećam:

Svi mještani Općine Koprivnički Bregi dužni su po Odluci o komunalnom redu održavati red i čistoću na javnim površinama. 
Čišćenje javnih površina obuhvaća: uklanjanje blata, snijega, smeća, ambalaže i drugih nečistoća, pražnjenje i održavanje kanti za 
smeće, čišćenje, obrezivanje i uklanjanje suhih i oštećenih stabala, redovito košenje trave, održavanje cvjetnjaka, ukrasnog grmlja, 
živica i drugog zelenila, čišćenje odvodnih jaraka za odvod oborinskih voda, obnova nasada, staza i slično (prema članku 7. Odluke o 
komunalnom redu).

Posjednici, vlasnici i korisnici objekata i zemljišta uz ulice i putove, dužni su čistiti i održavati odvodne jarke, te izgraditi i održavati 
prijelaz preko odvodnih jaraka (prema članku 12., stavku 2. Odluke o komunalnom redu.

Zabranjeno je na javne površine i u odvodne jarke ispuštati otpadne vode i gnojnicu (prema članku 13. Odluke o komunalnom 
redu). Na području Općine Koprivnički Bregi gdje je izvedena kanalizacijska mreža, pražnjenje septičkih jama može se povjeriti 
isključivo ovlaštenom poduzeću za odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda i fekalija (prema članku 14., stavku 4. Odluke o komunalnom 
redu).

Kod obrađivanja poljoprivrednog zemljišta strogo se zabranjuje izlaženje na poljske putove radi okretanja, jer se na taj način 
uništava put i nanosi zemlja. Dragi mještani, još jednom vas upozoravamo da se pridržavate svega navedenog jer ćemo u protivnom 
biti prisiljeni svako nepridržavanje  novčano kažnjavati.

Sretne nadolazeće blagdane želi vam vaš komunalni redar! 
Dejan Plantić

Parking naš svagdašnji….
Toliko truda uložili smo svi zajedno da bi nam život u našoj općini bio bolji, kvalitetniji i lakši, pa onda ne mogu da se ne zapitam 

da li smo ponekad malo u toj svakodnevnoj žurbi zaboravili na neka osnovna pravila ponašanja i suosjećanja jednih prema drugima. 
Groblje nije mjesto parkinga, nego mjesto počivanja naših najmilijih, mjesto pijeteta, ograda na groblju otvara se kvakom, a ne 

dizanjem iz panti, smeće se odlaže u spremnike za smeće, a ne pokraj susjedovog groba ili na travu, automobilima se ne vozi do škole 
i parkira se pred školom jer uskom stazom prolaze djeca, koja se igraju, a naša je dužnost primjerom im pokazati da se pravila ne krše 
(jer postoji znak zabrane prolaska), već da brinemo jedni o drugima.

Najbolje i najljepše stvari su besplatne i dolaze od srca, zato dragi mještani molim vas da ove moje riječi uzmete k srcu, jer duboko 
sam uvjerena da u svima vama najviše dolazi do izražaja briga jednih za druge, te vas najljepše molim, brinite jedni o drugima na 
najljepši mogući način… poštujući jedni druge.

Đurđica Mustaf 
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BRLEČIĆ KREŠO
Rođeni sam Bregovec. Osnovnu školu sam pohađao na Bregima, a 1996. g. upisujem ugostiteljsku školu 

u Đurđevcu, smjer kuhar. Maturirao sam 1999. godine. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, upisujem višu 
ugostiteljsku u Koprivnici, gdje stječem zvanje Kuhar specijalista (peti stupanj). Radnog iskustva u ugostiteljskom 
kuharstvu imam 10 godina, a stekao sam ga radeći u mnogo hotela i restorana. Uvijek sam predan radu. Svoje 
zadaće na radnom mjestu izvršavam stručno, kvalitetno i strogo profesionalno. Iako do sada nikad nisam radio 
u vrtiću, za mene je ovo novi izazov jer rad sa djecom je nešto posebno.

SANELA DOŠEN
Rođena sam u Koprivnici gdje sam pohađala osnovnu i srednju školu. U Čakovcu sam upisala Visoku 

učiteljsku školu i stekla zvanje odgojitelja predškolske djece. Prvo zaposlenje i radna iskustva stekla sam 
upravo u dječjem vrtiću “Vrapčić”, podružnicama u Goli i Sigecu. U našoj Općini četiri godine provodila sam 
predškolski program dječje igraonice i predškole. Suvoditeljica sam male sportske škole, koju organizira 
Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije u suradnji s našom Općinom. Aktivno sudjelujem u raznim 
kulturnim manifestacijama u našoj Općini, a rad u novotvorenom dječjem vrtiću “Potočić” najveći mi je izazov 
jer se potpuno predajem za dobrobit naš dječice.

SOFIJA KRAPINEC
Rođena sam u Prijedoru u Bosni i 

Hercegovini. Osnovnu školu završila sam 
u Hlebinama, a srednju u Koprivnici. 
Upisala sam studij Predškolskog odgoja 
na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji, 
gdje sam i diplomirala 2004. godine. 
Svoje dosadašnje radno iskustvo stekla 
sam u dječjem vrtiću “Vrapčić” u Drnju. 

Kvalitetno i savjesno provodim aktivnosti koje nalaže posao 
odgojitelja u dječjem vrtiću. Veliko mi je zadovoljstvo raditi s 
djecom i biti djelatnik dječjeg vrtića “Potočić”.

Naš prvi dan u “Potočiću”Dugo željeni dan...i za male i za velike 
žitelje općine Koprivnički Bregi. Posebno radostan. Dan za sjećanje.

Prvi radni dan u novoizgrađenom vrtiću s najljepšim značenjem 
imena, što u suštini svoga bivstva nosi- vodu kao izvor života. 
Na tom izvoru mnogo će se znanja crpsti. Veseo žubor radosnih 
osmjeha najmanjih, i onih velikih danas je spremljen na prvi 
list vrtićkog spomenara. Prva upisana imena, prvi koraci, prva 
prijateljstva, prve suze, rijetke, ali neizbježne u prvim danima kada 
se moramo odvojiti od mame i tate..koje brzo prođu u krilu teta 
odgojiteljica uz mnoštvo igračaka koje veselo zovu na igru!

U našem prvom danu, značajnom i za nas i za našu županiju 
(jer i njen je dan), jutarnje okupljanje bilo je puno radosti. Svojim 
su ga dolaskom uveličali župan Koprivničko križevačke županije 
Darko Koren, dožupan Ivan Pal i pročelnik Ureda Mladen Antolić, 
načelnik općine Mario Hudić njegova zamjenica Đurđica Mustaf.

Prvi puta je našu skupinu posjetila i Srce Tv. Svi su željeli 
podijeliti radost našeg prvog dana u “Potočiću”. Žao nam je što 
danas nismo mogli istražiti naše predivno igralište radi kiše koja 
je ove noći padala, a tako je lijepo uređeno i opremljeno. Baš po 
mjeri djeteta!

Da sve bude ljepše i da sve bude u radu brinule su naše tete 
odgojiteljice Sanela Došen i Sofija Krapinec, a svoja kulinarska 

umijeća danas nam je po prvi puta pokazao i naš striček kuhar 
Krešo. Svi smo mu kao u Masterchefu dali 5. “Potočić” je danas, 
kako kaže naš načelnik, napokon zažuborio. Hvala svima koji su 
puno svoga vremena, truda i sredstava uložili da bi ovo divno 
mjesto, napokon nakon dugog niza godina dobilo svoj vrtić.

Ravnateljica, Snježana Tišljarić

Naš prvi dan u “Potočiću”

Djelatnici našeg vrtića



7Facebook: Općina Koprivnički Bregi

SNJEŽANA TIŠLJARIĆ, ravnateljica dječjeg vrtića „Vrapčić“ pod koji pripada i podružnica „Potočić“, rođena 
je u Koprivnici. Završila je Srednju školu za novinskog izvjestitelja i Filozofski fakultet, smjer predškolski odgoj. 
Doškolovala se za odgojiteljicu u vjeri na KBF-u Zagreb. Dobitnica je prestižne državne nagrade „Ivan Filipović“ 
za doprinos teoriji i praksi u predškolskom odgoju i naobrazbi Republike Hrvatske.

Piše za lokalni tisak, jedno vrijeme je bila voditeljica na radio Dravi i radio Đurđevcu sa svojim autorskim 
emisijama Put putujem, Krenite za srcem. Piše stihove, meditativne tekstove, na književnom jeziku  i 
kajkavskom  zavičajnom govoru, te se zalaže za očuvanje kulturne baštine i običaja Podravine.

Dobitnica je prve nagrade na književnom natječaju radio Ludbrega „S Križnim putem na kajkavskom 
narječju“, te nagrađena za rad na natječaju „Vrelo nadahnuća“ povodom 500 godina priznanja svetišta Krvi 
Kristove Ludbreg.

Suradnik je Društva hrvatskih književnika ogranka Koprivnica te član Udruge Vendi Đelekovec - časopisa 
za promicanje kulture i baštine. Zalaže se za promicanje Odgoja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, članica je komisije za 
projekte s područja građanskog odgoja i obrazovanja za četiri županije.

Prepoznatljiva je po pedagogiji zajedništva, misijskom, humanom i humanističkom djelovanju u zajedništvu s  kolektivom vrtića 
„Vrapčić“ Drnje, unutar i izvan granica Republike Hrvatske. U navedenom djelovanju ostvarila je i suradnje s Tanzanijom, Ekvadorom, 
Afganistanom, Kanadom, Rusijom, i Vojvodinom-Suboticom.

Izlagala je na brojnim događanjima i smotrama projekata unutar države i izvan njenih granica.
Životno geslo: U svakom čovjeku pronaći najbolje. Svaki susret je blagoslov i učenje. 
Misao vodilja: „ Činiti male stvari s puno ljubavi!“ Sv. Mala Terezija
Hobi: pisanje, vožnja motorom

Iz vrtića

Na veselje djece naše Općine i njihovih roditelja zapo-
čeli smo s radom dječjeg vrtića “Potočić”. Od prvog dana 
većina djece je krenula s radošću, ali bila je i pokoja suza 
za mamama. No, svakim danom djeca su se sve bolje pri-
lagođavala i danas možemo reći da svi uživamo u našem 
novom vrtiću. 

Naša svakodnevnica je ispunjena mnogobrojnima ak-
tivnostima. Tako se djeca puno igraju, razvijaju crtanje 
i kreativnost, a mi ih potičemo da budu što bolji. Često 
su aktivnosti vezane uz obilježavanje nekog događaja ili 
teme. Bogata opremljenost našeg vrtića, kakvu nema ve-
ćina vrtića u našoj okolici, tetama i stričeku kuharu uvelike 
pomaže u ostvarivanju planiranih poticaja i aktivnosti.

Djeca u vrtiću uživaju u igri u oformljenim “kutićima”, 
no osim toga izrađivali smo i dekorativne ukrase kako bi 
nam prostor u kojem boravimo bio što ljepši i ugodniji. 
Vrlo nam je bio zanimljiv posjet putujućoj knjižnici - Bibliobu-
su. Posudili smo knjige koje svakodnevno proučavamo i čitamo. 
Osim toga, bili smo i mali cvjećari, igrali se na vanjskom igralištu 
i već pomalo započeli s pripremama naših predškolaca za školu. 
Veliki dio vremena posvetili smo Svetom Nikoli te smo ga pje-
smom dočekali na zajedničkoj priredbi sa Školom.

 Puno veselih aktivnosti nas još očekuje u prosincu - urediti vr-
tić u božićnom duhu, pripremiti se za božićni koncert, blagdanski 
stol s roditeljima i ostale zanimacije koje s nestrpljenjem očeku-
jemo.

Sretan Božić i puno uspjeha u Novoj 2014. godini svim mješta-
nima žele djeca i djelatnici dječjeg vrtića “Potočić”!

Iz našeg “Potočića”
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Kroz petodnevni stručni skup koji je održan u vrtiću „Vrapčić“ 
Drnje, preko četrdesetak polaznika odgojiteljica u vjeri, 
vjeroučitelja/ica, odgojiteljica iz redovnog programa i učiteljica 
osnovnih škola, te stručnih suradnika Koprivničko-križevačke i 
Varaždinske županije, Varaždinske biskupije, obogaćeno je za nova 
znanja u  radu s djecom predškolske i školske dobi kroz Montessori 
pristup, koja će uz već stečena u svom redovnom obrazovanju, 
implementirajući ih u redovni rad poboljšati i proširiti kvalitetu 
postojećih propisanih sadržaja i aktivnosti.

Stručni skup omogućio je Katehetski ured varaždinske 
biskupije, biskupija Varaždinska koja je osiguranjem sredstava 
za predavače na taj način pokazala interes i brigu o ovom kadru, 
bez obzira na profil zvanja, što je izuzetno važno naglasiti i 
pohvaliti. To je živo svjedočenje načela Crkve koja se ovom 
gestom pokazala kao autentična: pomoći svakome bezuvjetno, 
činom bratske ljubavi i brige za bližnjeg.

Živa je to i djelotvorna  zauzetost biskupa msgn. Josipa 
Mrzljaka za povjereno mu stado, ali i kvalitetne brige predstojnika 
Ureda mr. Damjana Korena za široke konstruktivne poglede na 
potrebe usavršavanja onih koji rade s djecom. Uz postojeće 
sadržaje odgoja u vjeri u vrtićima , vjeronauka u školama, te 
redovnom programu vrtića i škole, usvojeno novo znanje glede 
Montessori sadržaja samo može podići kvalitetu pristupa djeci, 
sadržajima i materijalu.

Voditeljice Dajana Šimić (Montessori instruktorica - učiteljica, 
članica programa „Otvoreni  Montessori program“ u organizaciji 
CRS - Katoličke službe za pomoć, predškolska ustanova „Marija 
Petković - Sunčica“ Subotica, zamjenica ravnatelja) i Eržabet 
Bedroisan (specijalist predškolske pedagogije, profesor 
pedagogije, Montessori edukator, stručni suradnik na Visokom 
studiju za obrazovanje nastavnika - odgojitelja u Subotici, 
Predškolska ustanova „Naša radost“ Subotica, koordinator 
Montessori programa) kroz pet su poslijepodneva educirale 
polaznike o sljedećim područjima:   
	reformne i alternativne pedagogije
	život i rad Marije Montessori
	osnovna značenja i obilježja Montessori pedagogije
	praktične i životne aktivnosti-prezentacija materijala
	osnovne komponente Montessori pedagogije
	Montessori ambijent, Montessori materijali, uloga odgojitelja 

- učitelja
	područje senzornih aktivnosti-prezentacija materijala i rad 

ponuđenim  I. i II. dio
	od kaosa do normalizacije
	matematika: prezentacija materijala i rad ponuđenim 

materijalima I. i II. dio
	razvojne matematičke igre
	promatranje i praćenje djeteta
	jezično područje: prezentacija materijala i rad s ponuđenim 

materijalima I. i II. dio
	razvojne jezične igre
	kozmičko obrazovanje: prezentacija materijala i rad s 

ponuđenim materijalom I. i II. dio
	glazbeno obrazovanje
	igra tišine

Završetak stručnog skupa organiziran je slavljenjem Svete mise 
u crkvi Presvetog Trojstva u Ždali, koju je predvodio  vlč. mr. Damjan 
Koren, predstojnik Katehetskog ureda Varaždinske biskupije, na 
kojoj se svojim edukatoricama pridružio i ravnatelj predškolske 
ustanove „Naša radost“ Subotica, gosp. Jašo Šimić.

Montesori edukatorice su u sklopu svog dolaska posjetile 
načelnika općine Gola dr. Stjepana Milinkovića, župana 
Koprivničko-križevačke županije gosp. Darka Korena, 
gradonačelnicu grada Koprivnice gđu. Vesnu Želježnjak te 
ravnatelja Muzeja gosp.  Marijana Špoljara. Razgledale su 
tvornicu plastične stolarije Fugaplast Gola u kojoj ih je primila 
direktorica Zvonka Kovač, nakon čega su bile primljene u Galeriji 
Večenaj kroz koju ih je proveo gosp. Mladen Večenaj,  a oduševio 
ih je i boravak na jezeru Ješkovo te druženje s vlasnikom ovog 
predivnog prirodnog rezervata gosp. Dragutinom Ciglar, koji je 
gošćama poklonio unikatne radove od gline, dok im je slikar i 
pisac Branko Dolenec za uspomenu darovao komplet slikovnica 
Koprivko te slikarske reprodukcije grada Koprivnice.

Osim što su kroz pet dana mnogo naučili o svojim dojmovima 
sudionici su se i pismeno očitovali, pa neka u prilogu nekoliko 
njihovih izjava bude doprinos ovog divnog učenja-prijateljstva 
i bratske ljubavi koja je ujedinjena kroz Kristovu djelotvornu 
ljubav donijela višestruku dobrobit svakom sudioniku. 

Izjave/utisci sudionika koje su ostavili pri kraju stručnog skupa:
„Pomozi mi da naučim sam! - ovih je dana poznata rečenica 

dobila svoj puni smisao. Bogatstvo materijala, velika stručnost 
predavačica produbila su moju želju da se osobno usavršavam u 
Montessori programu. Hvala na divnom seminaru!“ S.S.

„Jako zanimljivo. Nadahnjujuće. Puno praktičnih primjera. 
Svaka čast voditeljicama - tako izlažu profesionalci. Uloženo puno 
truda. Poticajno i ohrabrujuće.“ P.K.

„Odlična atmosfera. Odlične predavačice (ali i domaćice). Da 
sam to propustila bila bi siromašnija za ovo bogatstvo. Sve je bilo 
kako bi rekli moji klinci u vrtiću „Je jako super, super odlično!“ K.M.

„Drage predavačice, vrlo sam zadovoljna s predavanjem tj. 

Temelji Montessori pedagogije – održan stručni skup u vrtiću “Vrapčić” Drnje
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Iz vrtića

ODUŠEVLJENA. Hvala!“ S.Š.
„Korisno stručno usavršavanje!! Materijale je moguće 

upotrijebiti i prilagoditi različitim načinima rada!“ D.V.
„Prekrasno iskustvo! Nešto novo!“ D.H.
“Smatram da su sva predavanja izuzetno korisna zbog mnogo 

materijala  koji su prikazani  i možemo ih uklopiti u odgojno-
obrazovni program.“ I.A. 

„Veliko hvala organizatorima i voditeljicama. U svojoj 
dugogodišnjoj praksi  najbolji i najbogatiji skup ne kojem sam 
stekla puno teoretskog i praktičnog znanja...“ A.K.

„Bilo bi lijepo kada bi organizirali i stručni skup sa Montessori 
školom da vidimo i te stvarne primjere.“A-M.S

„Svakodnevno napisano 15-tak stranica dovoljno govori koliko 
je predavanje zanimljivo i korisno!“ I.J.

„Moram priznati da mi je ovo jedan od najboljih stručnih 
skupova. Već smo danas odmah isprobali u praksi...!“ S.K.

„ Prekrasno iskustvo. Mnogo sam toga naučila. Šteta što takvih 
stručnih skupova nema više..!“ K. F.

„Materijali zanimljivi i potiču kreativnost . Koriste se u nastavi 
vjeronauka u nižim razredima. Izlaganja i prezentacije su bili korisni 
i inspirativni!“ M.Ž.

„Veoma dobra organizacija cijelog skupa. Ugodna atmosfera. 
Predavanja su premašila moja očekivanja. Naučila sam mnogo 
više nego sam očekivala.“ S.Š.

Zahvalni smo Gospodinu za ovaj susret. Za vrijeme koje 
nam je omogućio da učimo i rastemo u znanju i zvanju ali  i kao 
ljudi, posebno odgojno-obrazovni djelatnici, odgojitelji u vjeri i 
vjeroučitelji.

Hvala biskupu i predstojniku - bez njih to ne bi bilo moguće.
Hvala svim sudionicima što su svojom prisutnošću obogatili i 

nas domaćine. Svi ste ostali u našem srcu.
Hvala i predškolskoj ustanovi Naša radost Subotica, 

predavačicama i ravnatelju s kojima vrtić „Vrapčić“ surađuje već 
niz godina i čiji je rezultat suradnje bio i ovaj susret.

Snježana Tišljarić, 
odgojiteljica predškolske djece, 

odgojiteljica u vjeri, ravnateljica.

Jeduševac
Na kraju smo još jedne godine i vrijeme je da podvučemo 

crtu i načinimo rekapitulaciju učinka i ostvarenih želja. Skromna 
srca sa malim željama ušli smo u ovu 2013.  godinu tako da ništa 
posebno ni ne očekujemo. Nakon lokalnih izbora formirano je 
Vijeće općine Koprivnički Bregi i jedan od članova Vijeća je naš 
sumještanin Pavao Maronić koji će nam nadamo se biti poveznica  
sa “Općinom” u rješavanju želja i problema glede sela Jeduševac. 
Od prvog srpnja članica smo EU sa novim nadanjima za bolje 
sutra. Početak članstva nas ne ohrabruje, što više, vidimo da 
osim dijela političkog vrha koji se osladio novim zapošljavanjem u 
EU i solidnom plaćicom, nama se osim recesije i mogućeg gubitka 
posla ništa posebno dobro ne nudi. Naša vlada umjesto da se 
zauzima za nova radna mjesta i zapošljavanje mladih kako bi imali 
kruha i ruha, oni se bave prošlošću, dodvaranju Europi po pitanju 
jednospolnih brakova, a potom zaboravljajući što je obitelj, što 
su naše kršćanske i nacionalne vrednote. Svjedoci smo da nas je 
u “Lijepoj našoj” sve manje, a doznajem da u našoj župi duplo 
više je ljudi umrlo nego se rodilo. Nažalost i u Jeduševcu ove 
godine nije sklopljen niti jedan brak, nije rođeno ni jedno dijete, 
a umrlo je dvoje ljudi. Nema dugo u javnosti je izašlo razmišljanje 
vlade o novom prijedlogu za produljenje radnog vijeka, jer kao 
za tridesetak godina nedostajat će radne snage. Nisam shvatio 
po kojoj to statistici i logici, možda ovoj pronatalitetnoj. Ne treba 
brakova muško i žensko što znači manje djece, manje troškova 
za vrtiće i škole, a eto i rješenja nezaposlenosti. Svaka čast! Eto 
kako za tren uđemo u politiku, kritiziranje i mrmljanje. Sada su 
nam drugi krivi, od vlade, ministara do Statuta i zakona, a kad 
glasujemo onda nam je svejedno, jer kao svi su isti ili nam se ne 
izlazi na birališta.  Šalu na stranu, idemo mi na ozbiljne i vedrije 
teme.

Vrijeme je pripreme za Božić i zato u ovom Došašću razmotrimo 
malo kako živimo. Da li smo se sjetili onih jadnih ljudi na Filipinima 
koji su ostali bez krova nad glavom, starijih, nemoćnih, bolesnih i 
nezaposlenih. Jesmo li roditeljima, djeci, bračnom drugu, prijatelju 
poklonili malo vremena, ljubavi i osmjeh. Božić je blagdan mira i 
pomirenja, prihvaćanja drugog i drugačijega darivanja. S radošću 
očekujemo Isusovo rođenje, a jesmo li mu se skrušeno zahvalili 
i poklonili poput betlehemskih pastira. Prepuštamo se sve više 
onom materijalnom, a zaboravljamo čovjeka. Oprosti mi Bože 
što sam negativan, uplašen i uznemiren, što se bojim da neću 
uspjeti, što se bojim za zdravlje, što sumnjam da je ljudska zloba 
jača od tebe. Naš cilj je činiti dobro, ljubiti, biti pošten i pravedan. 

Anđeli su na betlehemskim poljanama objavili pastirima 
radosni događaj - rođenje sina Božjeg; Danas vam se u gradu 
Davidovu rodi Spasitelj, Krist i Gospodin (LK 2,10-11).

Neka radost, ljubav i sreća naposve ovih dana ispune vaša 
srca, vaše domove i radna mjesta. U ovom ozračju želim Vam 
blagoslovljen Božić i svako dobro u 2014. godini!

Miroslav Tonklin

Iz Jeduševca
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Riječ ravnateljice….

DOBRO JE ČINITI DOBRO 

Pomaganje nije samo obveza 
već doživljaj i dar svakog čovjeka 
u svakoj prilici. Kako bismo u vla-
stitom životu izgradili pozitivne i 
ljubavlju ispunjene odnose, važ-
no je shvatiti bit pomaganja. Čini-
ti bezrazložna dobra djela djelo-
tvoran je način da se osjeti radost 
darivanja, a da se ne očekuje ni-

šta zauzvrat. Često jedno dobro djelo potakne cijeli niz dobrih 
djela. Nema recepta kako činiti ta, bezrazložna dobra djela. To 
izvire iz srca. Davanje godi i ne mora biti skupo. Sigurna sam 
da je najvažniji razlog činjenja dobrih djela taj da nam ona u 
život unose silno zadovoljstvo. Svako dobro djelo nagrađuje nas 
pozitivnim osjećajima i podsjeća na važne aspekte života - slu-
ženje drugima, ljubaznost i ljubav. Kad bi svatko od nas dao svoj 
doprinos, vrlo brzo bismo svi živjeli u puno ljepšem svijetu. Maj-
ka Tereza je jednom rekla: “Ne možemo činiti velike stvari, ali 
možemo činiti mnogo malih stvari s velikom ljubavlju”. Zemlja u 
kojoj živimo je očiti primjer za to, jer nitko ne može sam riješiti 
sve  nagomilane socijalne probleme, ali može dati doprinos u 
rješavanju  problema koje imaju mali obični ljudi u susjedstvu.

Važno je činiti dobro, pomagati, davati, a hoće li nam biti uz-
vraćeno od istih osoba ili od sasvim nekih drugih, kojima možda 
nismo činili nekakve usluge ili ustupke, sasvim je svejedno - jer 
se definitivno dobro dobrim vraća!!

I naši učenici i učitelji Škole čine dobro

Hrvatski Crveni križ već 40 godina provodi akciju “Solidarnost 
na djelu”. I ove godine akcija je provedena 20.11. pod nazivom 
Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija. U akciji su se 
prikupljali odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra 
po odluci društava Crvenog križa. 

Učenici naše škole prikupili su odjeću za siromašnu djecu. Su-
djelujući u ovoj akciji zračili su radošću zbog onog što čine, jer 
njihovo će djelo zasigurno izmamiti osmijeh na mnogim licima. 
Ljubav i zauzimanje za siromašne i nemoćne dužnost je svakog kr-
šćanina, a svoj izvor ima u osobi Isusa Krista. Upravo je on bio taj 
koji je svojim djelima pokazao kako s ljubavlju druge obogaćivati i 
brinuti za one koji su u potrebi. To je ono što kroz vjeru nastojimo 
spoznati i na taj način živjeti.

Osim toga, sakupljali su novac, a za darovani novac mještani-
ma su uručili novčani bon zahvalnosti s oznakom vrijednosti, nu-
meriran i ovjeren žigom društva Crvenog križa s našeg područja. 

Vrijedni učenici sakupili su preko 3.000,00 kn. Za sakupljeni novac 
Društvo Crvenog križa Koprivnica darovat će nove tenisice učenici-
ma naše škole slabijeg imovinskog statusa.

U suradnji s Caritasom provodimo nacionalnu Božićnu akciju 
“Za 1000 radosti”. Cilj akcije je pružanje pomoći najsiromašnijim 
obiteljima u Hrvatskoj. Ovogodišnja akcija pod imenom “Svi smo 
pozvani” želi potaknuti djecu i mlade da razviju vrijednosti poput 
solidarnosti, uzajamnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i socijalne 
osjetljivosti te da postanu aktivni nositelji promjena u društvu, 
krenuvši od svoje lokalne zajednice. Učenicima će biti ponuđene 
silikonske narukvice u deset boja po simboličnoj cijeni od pet (5) 
kn. Također, jedna od aktivnosti prikupljanja sredstava u dobro-
tvorne svrhe jest i mogućnost poziva na donacijski telefon 060 
9010 (cijena po pozivu 6,25 kn s PDV-om). Uključimo se svi zajed-
no u ovu akciju i pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija!

Također, naši učenici i 
djelatnici donose u školu 
prehrambene namirnice, 
namirnice za osobnu higije-
nu i ostale nekvarljive pro-
izvode koje su njihove obi-
telji u mogućnosti donirati. 

Učenici će pred Božić 
posjetiti i prikupljenim da-
rovima obradovati socijal-
no najugroženije obitelji 
naše općine. Kada smo za-
okupljeni pomažući drugi-
ma, otkrivamo da možemo 
doživjeti radost koja po-
nekad nadvladava najveće 
snove.
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Iz škole

Naši mještani i ostali dobri ljudi:

Inicijativom Vijeća roditelja, a na prijedlog  Vedrane Mehkek 
iz Jeduševca, mala “kućica” u kojoj učenici iz Jeduševca čekaju 
autobus sanirat će se i biti popravljena. Naime, zbog njezinog 
velikog oštećenja, a zbog opravdane bojazni roditelja za sigur-
nost svoje djece, zamolili smo gospodina Miju Mijatovića iz Ko-
privnice da nam je pomogne obnoviti. 

Dobra volja, razumijevanje i pomoć ponovno nije izostala i 
ovim primjerom je još jedanput potvrđena moja misao: Činiti 
bezrazložna dobra djela djelotvoran je način da se osjeti radost 
darivanja, a da se ne očekuje ništa zauzvrat!

Na moje veliko iznenađenje, školi se početkom listopada 
obratio glavni tajnik HAK-a, g. Zvonko Šmuk. Obavijestili su nas 
o željama obitelji pokojnog g. Borisa Šprema. Obitelj je odlučila 
financijska sredstva koja su dio Nagrade za životno djelo, a koje 
mu je Hrvatski autoklub posthumno dodijelio 1. lipnja ove godi-
ne, iskoristiti za potrebe Osnovne škole Koprivnički Bregi, školi 
njegova rodnog mjesta. U dogovoru s Hrvatskim autoklubom 
odlučili smo  dobivena sredstva (15.166,00 kn) utrošiti na kup-
nju dva projektora i dva zidna projekcijska platna.

Prije nešto više od godinu dana navršila se i godišnjica smrti 
g. Šprema. Ovdje, u njegovom rodnom mjestu kao i u njegovoj 
osnovnoj školi, rado ga se i s ponosom sjećamo. U razgovoru s 
njegovom suprugom, saznala sam da je Boris vrlo često pričao 
i prisjećao se tih lijepih vremena provedenih u bregovskoj školi. 
Ne postoje riječi zahvale kojima bismo se mogli dovoljno zahva-
liti supruzi i sinu pokojnog g. Šprema. 

Inicijativom predstavnice Vijeća roditelja, gospođe Maje Ma-
rić, okoliš novoizgrađenog igrališta škole zasjao je u novom ruhu. 
Zahvaljujemo se Renatu i Aniti Peroković iz Koprivničkih Bregi jer 
njihovo zelenilo sada uljepšava i krasi mjesto na kojem naša djeca 
provode najviše svog slobodnog vremena. Sigurna sam da ćemo 
svi zajedno, promatrajući kako naši borići i čempresi rastu, uživati 
u njihovoj ljepoti i ne zaboraviti ovu hvale vrijednu donaciju.

Našom inicijativom učenici Obrtničke škole Koprivnica, 
smjer soboslikar-ličilac, provodili su u našoj školi praksu te nam 
obojili i uljepšali hodnike škole. I ovim primjerom pokazujemo 
zajedništvo, dobru suradnju i želju za pomoći.

Općina Koprivnički Bregi kontinuirano, kroz cijelu godinu, 
pomaže roditeljima i školi kroz različite pomoći i potpore. Pla-
ćanje školske kuhinje djeci čiji su roditelji slabijeg imovinskog 
stanja, dar svoj djeci razredne nastave povodom blagdana Sv. 

Nikole, sufinanciranje škole plivanja za učenike trećih razreda, 
podmirenje prijevoza i prehrane učenika koji sudjeluju u među-
općinskim natjecanjima u sportu, karte za prijevoz učenicima 
Comenius skupine za posjet Turskoj i Poljskoj, pomoć u obnav-
ljanju informatičke opreme škole, pomoć za tiskanje školskog 
lista “Zeljoteka”, pomoć kod obilježavanja Dana škole, nado-
gradnje novih učionica, kupnjom zemljišta i izgradnji školskog 
igrališta i još puno toga.

Dobrim djelom, dobrovoljnim prilogom, osmijehom, ali često i 
toplom riječju činimo mnogo. U život ljudima unosimo ljubav, za-
dovoljstvo i prijateljstvo…, a to je ono što nam je svima itekako 
potrebno.

Hvala svima koji su na bilo koji način to učinili i čine za našu 
Školu.

Svima želimo blagoslovljen Božić te puno zdravlja, mira, ljubavi 
i sreće u novoj 2014. godini!

Učenici, djelatnici i ravnateljica OŠ Koprivnički Bregi
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Riječ župnika vlč. Josipa Koščaka

Dragi čitatelji i župljani, evo nas 
opet ovim božićnim brojem našeg 
lista Općine Koprivnički Bregi, prije 
blagoslova kuća, u posjet vašim 
domovima. Jesen nam je donijela 
obilje Božjih darova kojima nas dragi 
Bog nagrađuje za naš trud, napor i 
muku. To je očiti znak i dokaz kako 
nas dragi Bog želi imati za suradnike u 
Njegovom djelu stvaranja. No Bog želi 
da budemo suradnici i na duhovnoj 
razini spasenja svijeta. Prošle godine 
11. listopada, započeli smo, zajedno 

s papom Benediktom XVI., “Godinu vjere”, a završit ćemo je s 
papom Franjom na svetkovinu Krista Kralja 2013.g.

Stoga vam ponovno pišem o Vjeri. Zašto baš o vjeri?
Može li se napisati još nešto novoga što do sada nije već 

napisano? To je pitanje koje se često postavlja i o kojem se često 
govori. To je tema mimo koje nije nijemo prošla ni jedna generacija 
vjernika. Također, nijedan čovjek, bio on vjernik ili nevjernik, nije 
proživio svoj vijek, a da mu se pitanje vjere nije postavilo. Ne 
živi čovjek samo o kruhu i nije mu potrebna samo odjeća da bi 
opstao i preživio. Upravo onaj koji ima sve osigurano i na dohvat 
ruke, osjeća nemir u svome srcu i često, kada im se i najmanje 
nada, proviru mu pitanja o smislu života. Kao što mnoštvo stvari, 
a napose događaji u životu vjernika izazivaju pitanja o njegovoj 
vjeri i zbunjuju ga jer ne nalazi odgovore kakve, kako i kad bi to 
želio, tako i mnoštvo stvari u životu nevjernika izaziva pitanja o 
njegovoj nevjeri i on se muči kako tome doskočiti i kako se riješiti 
nedoumica. Zato treba pisati o vjeri jer ono što vjerujemo trebamo 
izricati i tumačiti jezikom vremena u kojem živimo. 

Pisati o vjeri treba i nakon Godine vjere jer nam to pomaže 
kako bismo ono u što vjerujemo živjeli u svojoj svakodnevici. Pisati 
o vjeri treba i zato jer time iznosimo na svjetlo neke stvarnosti 
koje smo potisnuli u tamu. Pisati o vjeri treba kako bismo se vratili 
k njezinu Izvoru, kako bismo uklonili njezine surogate i živjeli u 
njezinoj čistoći. Pisati o vjeri treba kako bismo neke stvari koje smo 
zaboravili ponovno ozbiljno sagledali. Pisati o vjeri treba kako bi 
nam se otvorili pogledi prema tajni života koju trebamo prihvatiti 
kao najveći Božji dar i sa strahopoštovanjem joj prilaziti, te kako 
bismo donekle mogli zaviriti iza zastora smrti prema vječnosti na 
koju nas upućuje i svetkovina Svih svetih i Dušni dan na početku 

mjeseca studenog.
Papa Benedikt 

XVI. napisao nam je 
u svom apostolskom 
pismu:..”nerijetko se 
događa da se vjernici 
više brinu za društvene, 
kulturne i političke 
posljedice svoga 
zauzimanja dok na vjeru 
gledaju kao na nešto 
što se samo po sebi 
podrazumijeva.”

Stoga je Godina 
vjere bila snažno 
prožeta zauzimanjem 
za novo obraćenje Isusu 
Kristu koji nam otkriva 
radost vjere, bogati nas 
duhovnim poticajima da 
znamo što za nas vjera 
znači u svakodnevici. Moramo imati na umu što Sv. Pavao govori: 
“Vjera bez djela je mrtva.” Tu se misli na molitvu, pobožnost, 
pohađanje Sv. Mise i ostalih sakramenata te ostala djela kojima 
ćemo potvrditi i posvjedočiti svoju vjeru. Moramo biti zabrinuti i 
imati odgovornosti i prema siromašnima, onima koji nemaju krova 
nad glavom, koji su bez ogrjeva, o onima koji nemaju što staviti na 
stol, koji su izgubili radna mjesta, o onima koji su na bilo koji način 
marginalizirani zbog bolesti, uvreda ili ratova. Srž naše vjere je imati 
ljubav prema Bogu i prema bližnjemu, služenje u ljubavi Caritasa 
i dijeliti tu ljubav i darežljivost sa svima. To znači pratiti trendove 
života, bodriti, podržavati pa i bratski ukazati na propuste. Iako 
Godina vjere završava, vjeru ćemo zajedno nastaviti uvijek iznova 
otkrivati, osnaživati i u radosti dijeliti je sa svima vama.

Neka nas Gospodin u tom nastojanju nadahnjuje primjerom 
naših blaženika - bl. Alojzija Stepinca i bl. Miroslava Bušića, da nam 
srca budu hrabra, u vjeri postojana, otvorena za sve koji trebaju 
našu molitvu i pomoć.

U tim mislima SVIMA VAMA želim ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU 
NOVU 2014. GODINU.

Vaš župnik: Vlč. Josip Koščak

Blagoslov kuća 2013./2014.

•	 27.12.2013. petak Koprivnički Bregi: Trg sv. Roka, Župni dvor, obitelj .Križanec, škola, općina, Kralja Tomislava, Pavleka Miškine
•	 28.12.2013. subota Koprivnički Bregi: Pod šumom, Ljudevita Gaja i Braće Radića
•	 29.12. 2013. nedjelja Jeduševac  popodne od 14 - 16 h
•	 30.12. 2013. ponedjeljak Koprivnički Bregi:  Matije Gupca 
•	 31.12.2013. utorak Koprivnički Bregi: Augusta Šenoe i Vladimira Nazora
•	 2.1. 2014.četvrtak Koprivnički Bregi: Vinogradska ulica, Kolodvorska ulica, Poljanec i Omladinska ulica
•	 3.1.2014. petak Glogovac: Stjepana Radića, Voćarska ulica, zgrade Rudarskog naselja
•	 4.1.2014. subota Glogovac: Cvjetna ulica, Bilogorska i Koprivnička ulica
•	 7.1.2014. utorak Glogovac: prijepodne Vinogradska ulica, poslijepodne Borovljani (od Keglevića prema cesti)

Zaručnički tečajevi u Koprivnici 2014.g. - Rkt. župni ured - Dr. Željka Seligera

Obavezno se prijaviti 8 dana prije, a Obrazac za prijavu podignite kod svog župnika.
•	 siječanj 2014.: 27., 28., 29. i 30. - od 19 - 21 h
•	 ožujak 2014.: 24., 25., 26. i 27. - od 19 - 21 h 
•	 svibanj 2014.: 12., 13., 14. i 15. - od 19 - 21 h
•	 listopad 2014.: 6., 7., 8. i 9. - od 19 - 21 h

Statistika Župe Koprivnički Bregi 
do studenog 2013: 

- umrlih: 35
- krštenih 17
- vjenčanih 3
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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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Iz vjerskog života

Djevica Marija - “žena, majka, kraljica”
Poštovani čitatelji, sigurno vas ovaj naslov 

podsjeća na stih iz pjesme poznate hrvatske 
pjevačice, ali taj stih zapravo odlično opisuje tri 
velike istine o majci Božjoj. Ona je zaista bila i 
žena i majka i kraljica! Pokušat ću malo obja-
sniti i obrazložiti svaku od navedenih vjerskih 
istina o našoj nebeskoj majci.

Prema Novom zavjetu, Marija je bila 
majka Isusova - Majka Božja, Sveta Marija, 
Blažena Djevica Marija i Bogorodica. To su 
sve tradicionalni naslovi koje koriste katolici, 
pravoslavci i ostali da opišu Mariju.

Prema evanđeljima, živjela je u Nazaretu 
u pokrajini Galileji. Na aramejskom, njenom 
materinjem jeziku, zvala se Mirjam. Stupila 
je u brak s Josipom i rodila Isusa, Sina Bož-
jega kojeg je začela na čudesan i jedinstven 
način po Duhom Svetome, te ga odgajala s 
Josipom. U svim evanđeoskim tekstovima, 
Marija je u prvom redu Isusova majka. To je 
njena uloga u povijesti spasenja. Kršćani je iz 
poštovanja zovu Blažena Djevica Marija. Ti-
jekom stoljeća, razvile su se mnoge marijan-
ske pobožnosti, molitve, pjesme, od kojih je 
najpoznatija molitva Zdravo Marijo. Marija 
se više puta ukazala ljudima dajući poruke. 
Među najpoznatijim ukazanjima su ona u 
Lurdu i Fatimi.

U Novom zavjetu piše malo o Marijinom ra-
nom životu. U Bibliji se ne navode imena njenih 
roditelja. Iz drugih izvora i tradicije, zna se da 
se oni zovu Joakim i Ana. Po predaji, dugo nisu 
mogli imati djece, molili su se Bogu i Ana je ro-
dila Mariju u poodmakloj dobi. Katolici vjeruju, 
da je Bog unaprijed izabrao Mariju, da bude Bo-
gorodica i da je Marija od prvog trenutka svoga 
postojanja bila slobodna od istočnog grijeha te 
bilo kojeg osobnog grijeha, jer je od Boga dobi-
la posebne milosti. U trećoj godini roditelji su 
je prikazali Gospodinu. Marija je bila rođakinja 
Elizabete, žene židovskog svećenika Zaharije 
iz razreda Abijina. Oni dvoje su roditelji Ivana 
Krstitelja, Isusovog preteče. Marija je živjela s 
roditeljima u Nazaretu u Galileji. Upoznala se 
s Josipom iz Nazareta, koji je bio kraljevskog 
roda, potomak kralja Davida, ali je bio siroma-
šan tesar, pravedan i pošten mladić. Sklopili su 
zaruke. Prije svadbe živjeli su odvojeno i u to 
vrijeme, Bog je poslao anđela Gabrijela Mariji 
u Nazaret. Anđeo je pozdravi riječima: "Zdra-
vo, milosti puna! Gospodin s tobom!" Marija 
je zbunjeno razmišljala kakav je to pozdrav. An-
đeo je nastavio i prenio joj poruku: "Evo, začet 
ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On 
će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu 
će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca 
njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim 
uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja." 
Marija je pitala anđela: "Kako će to biti kad ja 
muža ne poznajem? " Gabrijel joj je objasnio, 
da će začeti po Duhu Svetome i dao joj primjer 
njene rođakinje Elizabete, koju su smatrali ne-
plodnom pa je Božjom pomoći začela sina u du-
bokoj starosti. Marija je povjerovala i pristala: 
"Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po 
tvojoj riječi!" Tada je Marija začela Isusa. Bog je 
želio njezin slobodan pristanak. Marija, Isusova 
majka, bila je žena koju je Bog opisao kao »mi-
losti punu«.

Po nauku Katoličke Crkve, Marija, koju 
evanđelja zovu "Isusova majka", prije nego 
je rodila svoga Sina, na poticaj Duha, progla-
šena je "Majkom moga Gospodina". Doista, 
onaj kojeg je Marija po Duhu Svetom začela 
kao čovjeka i koji je uistinu postao njezin Sin 
po tijelu, jest vječni Očev Sin, druga Osoba 
presvetog Trojstva. Crkva ispovijeda, da je 
Marija zaista Bogorodica "Theotokos". Sve-
ta Marija se štuje od najranijih dana kršćan-
stva, a u prilog tome govore i mnoge molitve 
upućene Mariji kao zagovarateljici, poput 
stare molitve Sub tuum iz 3. stoljeća. Iz Evina 
potomstva Bog je izabrao Djevicu Mariju, da 
bude Majka njegovog Sina. Kao "puna mi-
losti", ona je "najodličniji plod Otkupljenja: 
već od prvoga časa svog začeća potpuno je 
očuvana od svake ljage istočnoga grijeha te 
je cijeloga svog života ostala slobodna od 
svakog osobnog grijeha.

Marija nam najprije pokazuje neizrecivu 
vrijednost malih stvari. Nekako bi se moglo 
reći da ona nije učinila ništa posebno. Ona 
je majka Spasiteljeva, što nije malo, ali nije 
učinila ništa spektakularno, niti je držala 
pametne govore. Bit je njezina života u po-
niznim svakodnevnim stvarima: uzimanju 
vode iz bunara, priređivanju hrane, metenju 
poda, brizi za svoje dijete, pomaganju susje-
dima ili razgovaranju s Josipom uz krpanje 
odjeće. Marija nije učinila ništa izvanredno, 
ali sve što je učinila bilo je s izvanrednom lju-
bavlju. Ljubav – i samo ljubav – životu daje 
kvalitetu. Kod majke obitelji ili žene bez dje-
ce, kod domaćice ili ravnateljice poduzeća, 
uspjeh i plodnost života ne mjere se brojem 
djece ni profesionalnim uspjesima,  nego lju-
bavlju s kojom sve čini.

Marija nas uči i radosnom predanju Provid-
nosti. Biti majka Spasiteljeva nije značilo odma-
rati se: svoje je dijete rodila u štali, daleko od 
kuće, morala je bježati da bi izbjegla Herodov 
ubilački bijes, i sve je to tražilo čvrsto povjere-
nje u Boga. Kad se moramo seliti ili napustiti 
kuću koja nam je draga, kad nezaposlenost ili 
promjenjiva sreća dovedu u opasnost naše ži-
votne uvjete, zamolimo Mariju da za nas izmoli 
milost mirnog prihvaćanja.

Marijin je život katkada bio težak, ali je ona 
uvijek »tražila najprije kraljevstvo Božje i prav-
du njegovu«. Sve ostalo bilo joj je nadodano. 
Marija želi samo jedno: činiti Božju volju. Ona 
traži Boga i samo Boga, a sve se ostalo uskla-
đuje s tom jedinom željom. Naši životi nisu 
komplicirani: mi ih sami kompliciramo kad naše 
želje postanu složene, rastrgane, oprečne.

Marija nas vodi u šutnju. Ona nije vikala s 
krovova što joj se događa, nije na sav glas pri-
čala što Gospodin čini u njoj i po njoj, nego je 
»sve te stvari čuvala u svom srcu«. Njezina je 
šutnja puna Boga. Marija ne govori o sebi, ona 
govori o Bogu. »Šutnja u Bogu moćnija je od vi-
kanja« (sveta Terezija Avilska). Mnoge su majke 
obitelji izvrsne evangelizatorice snagom šutnje 
ispunjene Bogom. One ne svjedoče svojim ri-
ječima, nego žive u Bogu i tako dodiruju srca 
svojih muževa, djece, cijele okoline.

Marija je majka nade. Njezino je srce bilo 
beskrajno ranjivo zato što je bilo tako puno lju-

bavi. Kad je tri dana tražila svojega dvanaesto-
godišnjeg Sina koji je bio ostao u Jeruzalemu, 
kad ga je slijedila tijekom njegova javnog živo-
ta, kad ga je gledala izloženog neshvaćanju ili 
neprijateljstvu, i posebno kad ga je pratila na 
Kalvariju, Marija je trpjela više od ikoje majke. 
Pa ipak, usred patnje, sačuvala je nepokole-
bljivu nadu. Unatoč patnji, bila je sigurna da je 
Bog ljubi. Ostala je sigurna u njega. Marija, koja 
bolje od ikoga poznaje i razumije trpljenja nas, 
majki, uči nas kako živjeti u miru.

Ne zaboravimo da su naša djeca i Marijina 
djeca. Ona s nama dijeli našu majčinsku odgo-
vornost. S nama ona nosi trpljenja i poteškoće 
naše djece. S nama, čak i više od nas, ona želi 
njihovu sreću. Oslonimo se na nju, Majku svih 
majki.

Marija kao kraljica! - To ne zvuči posebi-
ce primjereno našim demokratskim ušima. 
Nemamo danas toliko kraljica, tu i tamo je 
koja u Europi, najpoznatija je ona u Engle-
skoj, koja je znamen njihova kraljevstva i nji-
hova svjetskog gospodarenja. Zastario je taj 
naslov, osim što se biraju kojekakve ‘misice’, 
‘kraljice ljepote’, kraljice plaže, kraljice… koje 
nemaju ništa pokazati osim tijela.

Kad se govori o Mariji kao kraljici onda se 
time želi izraziti jedna od njezinih bitnih zna-
čajki. Naime, sve je kod Marije utemeljeno 
u njezinu bogomajčinsvu, u njezinu majčin-
skom odnosu prema Kristu, Kralju i Gospoda-
ru svega stvorenja. Zbog svoga bogomajčin-
stva ona je pošteđena od istočnoga grijeha, 
bila je slobodna od bilo kakva grijeha. Ona je 
najistaknutiji ud Kristova tijela - Crkve, ona je 
ljudsko biće koje je dosegnulo svoju puninu 
u nebu. Ondje je dušom i tijelom, u nebeskoj 
slavi, ona je uzor, slika otkupljena čovjeka, 
ona je od svih prva, najsavršenija - ona je 
jednostavno ona koja u svemu prednjači - a 
to znači - kraljica!

Mariju smijemo zvati kraljicom jer ima 
posebnu ulogu u djelu našega spasenja i ot-
kupljenja. Među onima koji sudjeluju u djelu 
ljudskoga spasenja Marija je na prvom mje-
stu. Ona je - kao nitko drugi - cijeloga života 
poslušno i na kraju pod križem sudjelovala 
u poslanju i žrtvi svoga Sina i tako postala 
najzaslužnijom ženom za sve čovječanstvo. 
U njezinu uznesenju, uzvišenju, od ponizne 
sluškinje koja je dušom i tijelom u nebeskoj 
slavi - gdje kraljuje zajedno sa Sinom Isusom 
Kristom - dovršava se put od križa do krune, 
preko trnja do ruža. Kao nova Eva ona pred-
stavlja novo, otkupljeno čovječanstvo. Gos-
podin pogleda na poniznost svoje sluškinje. 
Odsad će me blaženom zvati svi naraštaji! 
Velika mi djela učini Svesilni, Sveto je ime 
njegovo!

Slavimo Blaženu Djevicu Mariju na nebu 
okrunjenu - nju koja je dušom i tijelom u nebe-
skoj slavi. Toliko puta u svome danu utječemo 
se Mariji riječima: "Zdravo, Kraljice!" - Salve Re-
gina! - Majko milosrđa! Zahvalimo Gospodinu 
za tu i takvu kraljicu i gospodaricu naših života i 
stavimo se pod njezinu zaštitu!

Vjeroučiteljica Rosana Vucković Kišić
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List Općine Koprivnički Bregi Udruge i društva

Ogranak UDVDR Općina Koprivnički Bregi
Ogranak UDVDR općine Koprivnički Bre-

gi osnovan je 20.1.2013. Svrha osnivanja 
ovakve udruge je okupljanje branitelja su-
dionika Domovinskog rata, zaštita statusa 
i promicanje interesa branitelja, te zaštita 
časti i dostojanstva poginulih u Domovin-
skom ratu. Udruga je izvanstranačka i obu-
hvaća sve hrvatske branitelje sudionike Do-

movinskog rat. Članstvo je dragovoljno, a članom mogu postati svi 
sudionici Domovinskog rata sa statusom hrvatskog branitelja.

Odmah po osnivanju ogranka krenuli smo s aktivnostima, tako 
da je nekoliko naših članova već 2.2.2013. sudjelovalo na skupu 
potpore “Za hrvatski Vukovar - Ne ćirilici”. Skup je bio dobro orga-
niziran i protekao je mirno i dostojanstveno. Tom prilikom posjetili 
smo Ovčaru, vukovarsku bolnicu i Spomen-dom Blage Zadre što je 
još više pojačalo naše emocije.

Odazvali smo se pozivu ogranka UDVDR Gola prilikom sveča-
nosti posvećenja njihovog barjaka. Također smo sudjelovali u pro-
slavama dana ogranaka Ferdinandovac i Gola gdje su bila organi-
zirana sportska natjecanja i druženja branitelja s područja naše 
županije.

Uključili smo se u obilježavanje Dana općine i dana našeg ogran-
ka tako da smo organizirali druženje branitelja u Koprivničkim Bre-
gima i sportsko natjecanje u slijedećim disciplinama: streljaštvo, 
viseća kuglana, pikado i bela. Na ovo naše druženje odazvali su se 
gotovo svi ogranci UDVDR naše županije, ukupno oko osamdeset 

branitelja. Ovom prilikom osvojili smo prvo mjesto u pikadu (Mi-
lojević Dražen i Bukvić Vladimir) i drugo mjesto u visećoj kuglani 
(Milojević Dražen i Zdravko Poljak). Prije samog druženja zajedno 
s članovima Općinskog vijeća položili smo vijenac kod križa na gro-
blju u Glogovcu za poginule branitelje. U planu nam je da ovo dru-
ženje postane tradicionalno svake godine. 

Nadalje, sudjelovali smo na 18. državnom sportskom natjeca-
nju hrvatskih branitelja u Virovitici, na vojno-redarstvenom hodo-
čašću u Mariji Bistrici kao i u koloni sjećanja u Vukovaru. Uključili 
smo se u humanitarnu akciju podjele odjeće braniteljima lošijeg 
materijalnog stanja. 1. studenog prisjetili smo se poginulih brani-
telja u Domovinskom ratu i zapalili lampaše kod križa na groblju u 
Glogovcu. Sudjelovali smo i na okruglim stolovima organiziranim u 
Koprivnici i Križevcima, a teme su bile “Oslobađanje vojnih obje-
kata na području Koprivničko-križevačke županije u rujnu 1991. 
godine” i “Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu 1991.-1995.” 
Na kraju dali smo potporu akciji “Za hrvatski Vukovar – Ne ćirilici” 
sudjelovanjem na prosvjednom skupu, kao i prikupljanjem potpisa 
za raspisivanje referenduma za izmjenu ustavnog Zakona o nacio-
nalnim manjinama, jer smatramo da se još uvijek nisu ispunili svi 
uvjeti za uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru. Ovo su ukratko aktiv-
nosti kojima smo se bavili ove godine, a slično planiramo i dalje.

Blagoslovljen Božić i sretnu Novu 2014. godinu svim mještani-
ma naše Općine žele članovi Udruge!

Zdravko Poljak

Sportsko druženje branitelja uz 
proslavu Dana općine i Dana ogranka Sjećanje na poginule branitelje za Sesvete

IN MEMORIAM 
BORIS ŠPREM

(30.9.2012. - 30.09.2013.)

Prošla je već godina dana 
od kada nas je napustio naš Boris. 
S ponosom čuvamo uspomenu na njega.
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Je li to puno ili malo? Vrijeme brzo prolazi, a 
supružnici Stanešić misle da je 50 godina prohujalo!

Danas pišemo o jednom braku – Milke i Branka. 
Zašto? Malo ljudi danas doživi zajedno 50 godina, 
a naši sumještani to jesu!  Često ih pitaju: Kako su 
izdržali? Da li je bilo teških dana? Čega se najviše 
sjećaju?.

 Vratimo se u prošlost prije 50 godina… Milka i 
Branko pričaju:

“Bili smo mladi, ali imali smo sreću da smo oboje 
imali posao, da smo mogli dalje studirati uz rad, da 
smo već imali stan u rudničkom naselju. Vjenčali smo 
se u veljači. Snijeg i zapuhi do koljena, zapeli smo u 
snijegu i na vjenčanje došli u zadnji čas. Već je matičar 
zaključavao vrata. Doma svatovi veseli uz najbolje  
mužikaše (Orehovec, Hanžek i dr.). Bračno putovanje 
je bilo u stan i na posao. Možda su neki mislili: “Neće 
oni dugo!”. Nakon godinu dana rodio se Nenad. 
Nitko sretniji od nas, ali tada je bio kratki rodiljski  i 
na posao. Imali smo sreću što je tu bila teta Nevenka, 
koja je čuvala Nenada kao i svoju djecu. Te godine su 
bile među najljepšima, živjeti s prijateljima, koji su i 
danas s nama…”

Tada su se zbog posla preselili u Brege, gdje su 
oboje radili u školi. Počeli su graditi kuću - kažu, s tim 
plaćama nije bilo lako, ali uz pomoć prijatelja sve je 
nekako išlo…

1977. godina je ponovno bila sretna za obitelj - 
rodio se Neven i preselili su se u svoju kuću u kojoj 
i danas žive. Živjeli su s Milkinim roditeljima, jer je i 
njima već trebala pomoć, a i djeca su živjela uz baku 
i dedu.

Uz školske obaveze puno su oboje radili i van škole. 
Branko u sportskom životu i u mjesnoj zajednici, a 
Milka se bavila kulturnim i humanitarnim radom. 
Oboje su uživali što su svojim znanjem i zalaganjem 
pomagali svojem mjestu-Bregima.

Sigurno je bilo i teških trenutaka u tih 50 godina…
oboje se slažu da ih je bilo: “U ni jednom braku ne 
teče uvijek med i mlijeko. Bilo je i teških trenutaka, 
koje želimo i zaboraviti. Znali smo se i posvađati, ali 
riječ “rastava” nije bila u našem rječniku. Mislim da su 
naše svađe bile konstruktivne, kako tvrde stručnjaci. 
U našim svađama nikada, ama baš nikada nije bilo 
vrijeđanja. Oboje smo znali gdje je granica i nikada 
se nismo ljutili dulje od jednog sata. Tko je kada 
popustio nismo brojili. Znamo da je za brak potrebna 
ljubav, ali bez međusobnog poštivanja, razumijevanja 
i tolerancije nema zajedništva. Najlakše se naljutiti i 
otići. Mi nismo bili zajedno zbog djece, naših roditelja 
nego zbog sebe - zbog nas. Uvijek smo podržavali 
jedan drugog, ali i rekli jedan drugome što nam se 
ne sviđa i pokušali naći rješenje, bez nametanja volje 
samo jednog. Mislimo da smo se tu našli. Moraš znati 
- da li tjerati inat ili mir u kući?

Uz poštovanje prema svima, ali vremenom shvatite 
da su si supružnici međusobno čak važniji i od vlastite 
djece, unučadi, koje neizmjerno volte, jer oni odrastu i 
odu, a supružnici zajedno žive svoju starost…“

Milka je napisala i knjigu o svom kulturnom radu, ali 
kaže, kada bi pisala o svom braku, bila bi to isto jedna 
zanimljiva knjiga u kojoj bi bilo opisano puno teških, ali 
još više radosnih dana koji su brzo prohujali kraj njih…

Naši sumještani

50 godina braka Milke i Branka Stanešić
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Udruga žena Glogovac

KUD Rudar Glogovac
Članovi KUD-a Rudar iz Glogovca ovu su jesen kao i uvijek bili 

jako marljivi te su naporno vježbali kako bi se što bolje i uspješni-
je mogli predstaviti na Međunarodnom susretu čuvara hrvatske 
etno baštine koji se održavao dana 12.10.2013.g. u njemačkom 
gradu Filderstadtu, u organizaciji Folklornog društva Ruža. Na put 
koji je trajao 12 sati krenuli smo u jutarnjim satima u petak, dana 
11.10.2013.g., te smo po dolasku u Njemačku bili smješteni kod 
svojih domaćina, članova Hrvatske katoličke misije u Nürnbergu. 
Kako su i naši domaćini sudjelovali na navedenoj manifestaciji u 
ranim smo se jutarnjim satima u subotu  12.10.2013.g. svi zajedno 
otputili autobusima u Filderstadt koji je od Nürnberga udaljen 240 
km. Iako je smotra folklora započela u 14 sati, već smo u 12 sati 
morali biti u svojim nošnjama, a svaka je folklorna skupina mo-
rala imati i po jedan par kojeg je predstavila u mimohodu. Zbog 
mnogobrojnih sudionika smotra je bila podijeljena u dva dijela. Mi 
smo nastupali u prvom dijelu, a osim nas su se iz Lijepe naše pred-
stavili i Folklorni ansambl Zdenac Garešnica te Hrvatsko kulturno-
glazbeno društvo Dunav-Vukovar. U programu su sudjelovali i naši 
susjedi iz BIH, Folklorna skupina Fra Bernardin Smoljan HKUD Ro-
doč- Mostar, dok su ostali sudionici bila hrvatska folklorna društva 

iz Njemačke. Stručna komisija u sastavu Vidoslav Bagur, Srebrenka 
Šeravić i Vjekoslav Martinić odabrala je tri najbolje grupe koje će 
iduće godine sudjelovati na manifestaciji "Na Neretvu misečina 
pala" u Metkoviću. 

KUD Rudar iz Glogovca predstavio se pjesmama i plesovima Po-
dravine, a komisija je koreografiju pod nazivom "Hajd u kolo mlade 
snaše" koju potpisuje Zrinka Roksandić, a glazbenu obradu Tomi-
slav Cvrtila, ocijenila vrlo visokom ocjenom uz komentar - ples, 
pjesma, glazba, tradicijska glazbala, nošnje-izvrsno, te je naš KUD 
jedan od najbolje tri grupe, koji je pozvan na navedenu manifesta-
ciju u Metkoviću. Nakon nastupa svih društava, sudionici te gosti 
dugo su u se u noć družili i veselili uz nastup tamburaškog sastava 
Slavonske lole. Put u svoju domovinu krenuli smo u nedjelju po-
podne nakon razgledavanja znamenitosti Nürnberga, puni dojmo-
va i sretni što smo ponosno i dostojno prezentirali svoje mjesto, 
općinu Koprivnički Bregi, Koprivničko-križevačku županiju kao i 
Lijepu našu.

Po povratku, nije bilo mjesta za bilo kakvu stanku već su usli-
jedile pripreme velikih i malih članova za već sada tradicionalni 
Božićni koncert.

Svim mještanima naše Općine članovi KUD-a Rudar Glogovac 
žele blagoslovljen Božić i sretnu Novu 2014. godinu! 

Maja Graš

Udruga žena Glogovac proslavila 35 godina postojanja

Pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Hrvatskog 
sabora gospodina Josip Leke,u izaslanstvu gradonačelnice 
gospođe Vesne Želježnjak koja je bila sa svojim zamjenici-
ma gospođom Melitom Samoborec i gospodinom Mišelom 
Jakšićom,održana je svečanost obilježavanja 35 obljetnice 
Udruge žena Glogovac.

Na toj svečanosti bio je prisutan i gradonačelnik Lepoglave 
i saborski zastupnik gospodin Marijan Škvarić koji nam je po-
klonio poznatu Lepoglavsku čipku.

Prisutni su također bili i gosti iz županije,načelnik općine 
gospodin Mario Hudić sa svojim suradnicima, gosti iz škole, 
naš svećenik, predstavnici mnogih društava, mnogobrojne 
udruge žena te drugi dragi nam gosti iz sela i okolice.

U programu su sudjelovale Križevačka djevojačka straža, 
KUD Češka beseda iz Končanice te naš KUD Rudar iz Glogovca.

Svečani mimohod je bio pod pratnjom Križevačke djevojač-
ke straže, a dočekali su nas tamburaši KUD-a Rudar. Povorku su 
pratili puhački orkestar KUD-a Češka beseda. Posebno je bilo dir-
ljivo vidjeti našu Udrugu žena koje su pod zastavama ponosno 
koračale i došle po goste i predsjednicu u njen dom za koje je bio 
upriličen doček uz stol dobrodošlice.

Za rad i dobru suradnju podijeljene su mnogobrojne zahval-
nice, te se moram posebno zahvaliti našoj općini, županiji, turi-
stičkoj zajednici županije, Gradu Koprivnica i mnogim drugima ne 
želeći nikoga zaboraviti i zato im svima hvala.

Posebno hvala našim članicama koje su sve godine radile sa 
ljubavlju prema našoj udruzi želeći sačuvati tradiciju i običaje na-

šeg kraja te su za svoj rad i one primile zahvalnice.
Iako udruga broji 22 članice uspijevamo realizirati sve zadatke 

pred nas postavljene pa i mnogo više, ali pozivamo i sve koji nam 
se žele pridružiti da su nam dobro došli. 

Izuzetno smo sretne i ponosne što je jedna takva manifesta-
cija održana pod tako visokim pokroviteljstvom što nije samo 
nama na čast nego i našem Glogovcu i općini te je to od izuzetne 
važnosti za povijest našeg kraja. Uz mnogobrojne čestitke i po-
hvale te pun dom možemo reći svima veliko hvala.

Udruga žena Glogovac svima želi SRETAN I BLAGOSLOVLJEN 
BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2014. GODINU!

Predsjednica, Nada Štefanec
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U suradnji s UPK "Vlado Dolenec" i našim mještanima, u 
kolovozu smo započeli s pripremama za 16. Dane zelja i bre-
govske pite. Pripreme su, naravno, uključivale i kiseljenje zelja.

Na 16. Danima zelja i bregovske pite, po prvi puta smo 
ugostili Kulturno umjetničko društvo Kristal-Sladorana iz Žu-
panje koji su se predstavili pjesmama i plesovima Slavonije, 
Like i Travnika. Tradicionalno, manifestaciju su uveličali i naši 
prijatelji Hrvati iz Mađarske - KUD iz Hrvatskog Židana te pje-
vački zbor Mariška Peruška. U bogatom kulturno umjetničkom 
programu sudjelovao je i pjevački zbor UPK “Vlado Dolenec”, a 
prikaz izrade bregovske pite zajedničkim snagama su prezenti-
rale članice i članovi Udruge žena i UPK “Vlado Dolenec”. Gosti 
su mogli uživati u različitim pripremljenim delicijama od zelja, bre-
govskoj piti i domaćim štruklima. 

Zahvaljujemo se pokrovitelju Općini Koprivnički Bregi, svim su-
dionicima u organizaciji te sponzorima Dana zelja i bregovske pite.

U studenom smo, zajedno sa Sofijom i Sanelom, tetama našeg 
vrtića "Potočić" i u suradnji s našim velečasnim Josipom Koščakom, 
organizirali dvije božićne radionice. Na radionicama smo izrađivali 

jaslice od prirodnih materijala - komušine,mahovine, kore drveta.. 
Jaslice će u vrijeme adventa biti izložene u crkvi Sv. Roka u Kopriv-
ničkim Bregima.

Svim mještanima naše Općine čestit Božić i uspješnu 2014. go-
dinu želi Udruga žena Bregi!

Predsjednica Udruge, Suzana Bukvić

Udruga žena Bregi

Iz kulturnog života

Udruga prijatelja kulture “Vlado Dolenec”
UPK “Vlado Dolenec” je bila vrlo aktivna cijele godine o čemu 

ste već bili upoznati u listu Općine Koprivnički Bregi, a sada o ak-
tivnostima od osmog mjeseca.

Svima su poznati Dani Renesanse u Koprivnici početkom 9. 
mjeseca, a mi smo bili vrijedni i pokazali na Renesansi stare obi-
čaje - seosko dvorište, propremu starih jela, ali i odjeću tog vre-
mena. Naše sudjelovanje pohvalila je Turistička zajednica Kopriv-
nice, ali i svi koji su nas posjetili na bedemima u Koprivnici.

Članovi Udruge sudjelovali su i na 13. Danima zelja u Bregima 
s Udrugom žena. Članice su prikazale pripremu “bregofske pite”, 
ali i pripremile pite i štruklje sa zeljem za posjetitelje.

Na izboru Najuozornije hrvatske seoske žene u Suhopolju 
naše 3 članice izložile su povrće (zelje, krumpir), cvijeće i presad-
nice i “bregofsku pitu” - vrlo uspješno.

17.11. organizirali smo koncert “Sjećanje na Vladu” u crkvi sv. 

Roka u Bregima. Sudjelovali su naši dugogodišnji prijatelji pjevači 
i pjesnici, a uspješno je nastupio pjevački zbor UPK “Vlado Do-
lenec”. Veselimo se suretima i druženjima i zahvaljujemo što ste 
uz nas!

Članice Udruge sudjelovale su i na radionici u Koprivnici uz 
Dan kazališta u Hrvatskoj. Nije izostao ni humanitarni rad, jer 
sudjelujemo u svim akcijama Županijske lige protiv raka, ali i na 
humanitarnom koncertu u Koprivnici.

Čuvamo običaje svoga kraja, ali i šire. Svoje članove obogaću-
jemo da upoznaju i najbolje folklorne ansamble te ćemo posjetiti 
božićni koncert Lada u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 
jer mi smo kulturna udruga, ali uvijek trebamo i Vašu podršku.

Svima Vama čestit Božić i sretnu Novu 2014. godinu žele čla-
novi UPK “Vlado Dolenec” Koprivnički Bregi!
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DVD Glogovac

Odlični rezultati na županijskom natjecanju

Dobrovoljno vatrogasno društvo Glogovac je tijekom ove godi-
ne radilo sa pet natjecateljskih odjeljenja. Sredinom rujna održalo 
se Općinsko natjecanje VZO Hlebine – Koprivnički Bregi. Domaćin 
je bio DVD Glogovac. Na natjecanju sudjelovalo je sveukupno 9 na-
tjecateljskih desetina. Navedeno natjecanje ujedno je bilo izlučno 
gdje su sve desetine stekle pravo nastupa na županijskom natjeca-
nju koje je slijedilo nakon tjedan dana.

Početkom listopada, točnije 6.10.2013.g. u Peterancu je odr-
žano 10. županijsko vatrogasno natjecanje gdje je nastupilo preko 
stotinjak odjeljenja s područja cijele Koprivničko-križevačke župa-
nije.

Također kao što smo spomenuli, sudjelovala su i odjeljenja 
DVD-a Glogovac i to muški i ženski podmladak 6 do 12 godina, 
muška mladež 12 do 16 godina te muška i ženska seniorska “A” 
ekipa. Napornim vježbanjem, ustrajnošću i naposljetku snaž-
nom voljom ni rezultati nisu izostali pa je tako ženski podmla-
dak 6 do 12 godina osvojio 1. mjesto, muška mladež 3. mjesto, 
ženska seniorska ekipa 3. mjesto,a muški podmladak 4. mjesto. 
S obzirom da su ove godine bile kvalifikacije mladeži za državno 
natjecanje, spomenutim plasmanom, naša mladež se ponovno 
plasirala na državno natjecanje koje će se održati sljedeće godi-
ne. Isto tako važno je spomenuti da su naše djevojčice 6 do 12 
godina osvojenim 1. mjestom stekle status najboljih u županiji 
u svojoj kategoriji pa se ovim putem od srca zahvaljujemo njiho-
voj voditeljici na trudu i neprekidnom radu koji je u njih uložila 
za vrijeme ljetnih mjeseci. Isto tako zahvaljujemo  i ostalim vo-
diteljima te članovima odjeljenja koji su uložili svoje slobodno 
vrijeme u rad i promicanje našeg društva.

Krajem ljeta kupljeno je 7 radnih vatrogasnih odijela zbog po-
većanja broja natjecateljskih odjeljenja radi čega nismo imali sve 
potrebne uvjete za prisustvo na natjecanjima. Iako nam još uvijek 
nedostaje opreme, snalazimo se kako najbolje umijemo. Moramo 
napomenuti kako nam trenutno velike probleme stvara i nedosta-
tak prijevoza s obzirom da još uvijek nismo u mogućnosti kupiti 
potrebno vatrogasno vozilo. No,usprkos navedenim nedostacima 
pokazali smo svoju skromnost i snalažljivost te ipak uspjeli postići 
zavidne rezultate. 

Početkom studenog obilne količine padalina uzrokovale su po-
novno štete na području naše županije. Tom prilikom imali smo 
samo jednu intervenciju prilikom koje je izvršena sanacija po-
plavljenog dvorišta. Ovom prilikom ponavljamo svim mještanima 
Glogovca ukoliko trebaju pomoć vatrogasaca da nam se obrate na 
dane telefonske brojeve koji će biti ponovljeni u podnožju.

Početkom listopada u prostorijama DVD-a Glogovac najmlađim 
članovima održano je predavanje “Sigurno u prometu” koje je odr-
žala policijska djelatnica, gospođa Pavlica Bokal. Cilj predavanja je 

bio mlađem uzrastu ukazati na važnost pravilnog kretanja promet-
nicama te na opasnosti koje vrebaju prilikom nepoštivanja pravila. 
Mališani su pozorno slušali predavačicu te je nakon održane pre-
zentacije obasuli mnoštvom pitanja. 

24. kolovoza organizirano je 6. tradicionalno druženje vatroga-
snog podmlatka koje je ove godine održano pod domaćinstvom 
DVD-a Glogovac. Mališani su pokazali svoje spretnosti i znanja kroz 
mnoštvo novih igara sa vatrogasnim spravama, nakon čega je pri-
premljen prigodan domjenak za sve goste i sudionike. Druženju su 
prisustvovala djeca DVD-a Štaglinec i DVD-a Glogovac. Po završet-
ku igara najboljima su uručene prigodne medalje i priznanja.

Već smo spomenuli kako smo ove godine radili sa pet odje-
ljenja koja su iziskivala i povelike materijalne troškove. Nažalost 
zbog loše financijske situacije nismo mogli nastupiti na svim natje-
canjima koja su nam se pružala, ali smo se maksimalno trudili sa 
svim ekipama otići barem na jedno natjecanje. Nesebičnost, vjera 
i snaga ipak je veliki postotak naših odjeljenja dovela do rezultata 
kakve su zaslužili i pokazali na županijskom natjecanju.

Tijekom zimskih mjeseci ženska seniorska ekipa nastavlja sa  
vježbama u Društvenom domu u Glogovcu gdje se pripremamo za 
nadolazeća natjecanja u brzom spajanju usisa.

Sve je manje ljudi koji se žele baviti humanim radom i vatro-
gasnom djelatnošću pa se izrazito ponosimo nekolicinom naših 
članova. Unatoč nesuglasicama i vidljivom neodobravanju na-
šeg rada od strane pojedinih mještana našeg sela, ipak se tru-
dimo maksimalno pomagati i raditi kao što nam to djelatnost 
nalaže. Rezultati i rad su primijećeni, ponosimo se time, moti-
virani smo za daljnji nastavak poučavanja mlađih članova, naše 
budućnosti. Ovom prilikom želimo se od srca zahvaliti načelniku 
Mariu Hudiću koji redovito ima razumijevanja za potrebe našeg 
društva te nam je velika podrška u promicanju vatrogasne dje-
latnosti na području Općine Koprivnički Bregi.

Pomaganje nije samo obveza već doživljaj i dar svakog dobrog 
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čovjeka u svakoj prilici. Kako bismo u vlastitom životu izgradili pozi-
tivne i ljubavlju ispunjene odnose, važno je shvatiti bit pomaganja. 
Kad smo potpuno zaokupljeni pomažući drugima, otkrivamo da 
možemo doživjeti radost koja ponekad nadvladava najveće snove. 
Iako mnogi misle da novcem mogu sve, treba imati na umu da lju-
bav i osmijeh mnogo više znače. Svakidašnje pomaganje drugima 
ujedno pomaže nama kako bismo poboljšali naše 
raspoloženje te nas ispunjava neopisivim osjeća-
jem. Zbog toga trebamo biti zadovoljni svojim živo-
tom i imati na umu da uvijek postoji netko tko ima 
mnogo manje od nas. 

Trebamo reći: ”Hvala!” životu jer smo blago-
slovljeni s mnogo dobra pa tako i željom za po-
maganjem. Prosinac je mjesec obilježen ljubavlju, 
darivanjem i davanjem pažnje svojim najbližima. 
Ovim putem pozivamo sve nesebične ljude koji 
žele sudjelovati u radu našeg društva da nam se 
pridruže kako bismo još kvalitetnije promicali va-
trogasnu djelatnost, naše mjesto Glogovac te Opći-
nu Koprivnički Bregi.

Predsjednik: Stjepan Capek (098 943 3952), za-

povjednica: Maja Solina (099 226 4556), zamjenik zapovjednice: 
Zvjezdan Draganić (098 550 424), tajnica: Martina Škrobar ( 099 
409 6879), blagajnik: Stjepan Sršek ( 091 243 4155)

Sretan i blagoslovljen Božić i Novu godinu želi Vam 
DVD Glogovac

Maja Solina

Iz društvenog života

I u završnom razdoblju 2013. godine bregovski vatrogasci su 
nastavili sa brojnim aktivnostima. Tako su u nizu radnih akcija 
preuređeni prostori Vatrogasnog doma u kojima se nalaze vozila 
i oprema kojima se koristi DVD. Prebojani su zidovi, izvedeno je 
kompletno čišćenje, a oprema je posložena na način da se na sva-
ku intervenciju može izaći u najkraćem mogućem vremenu. In-
tervencijske mogućnosti Društva značajno su poboljšane novom 
opremom koja je nabavljena u suradnji s Općinom Koprivnički 
Bregi, Vatrogasnom zajednicom općina Hlebine, Koprivnički Bregi 
i sredstvima iz proračuna samog DVD-a. Nabavljene vatrogasne 
rukavice, kacige, čizme i opasači značajno će povećati osobnu si-
gurnost naših članova prilikom intervencija i učiniti naš rad još 
učinkovitijim.

Razdoblje rujna i listopada ove godine ispunile su pripreme 
za sudjelovanje na natjecanjima i nastupanje na istima. Ukupno 
su formirana tri natjecateljska odjeljenja koja su s promjenjivim 
uspjehom nastupila na natjecanju VZO Hlebine, Koprivnički Bregi 
u Glogovcu i županijskom vatrogasnom natjecanju u Peterancu. 
Posebno vrijedi spomenuti da su uz ekipu mladeži starosti od 12 
do 16 godina i seniorskog odjeljenja muškaraca do 30 godina sta-
rosti prvi puta kao zasebno natjecateljsko odjeljenje nastupili i 
muški seniori iznad 30 godina. Unatoč svim obvezama u školi, na 
poslu, poljoprivrednim radovima i slično, kroz sva natjecateljska 
odjeljenja prošlo je više od 30 članova Društva kojima se ovim 
putem zahvaljujemo na trudu i radu kao i njihovim obiteljima 
koje imaju razumijevanja za obaveze naših vatrogasaca.

Srećom za naše vatrogasno društvo mještani Koprivničkih 
Bregi i Jeduševca uvažavaju naše savjete i pažljivi su prilikom po-

stupanja s vatrom pa su u ovom razdoblju zabilježene tek dvije 
intervencije zbog požara. Veliki problem međutim ostaju ele-
mentarne nepogode, točnije poplave, koje su posljednjih godina 
učestale na našem području tako da se većina intervencija odno-
si upravo na saniranje posljedica poplava, no budući da se u na-
šem Društvu provodi redovito uvježbavanje kadra spremni smo 
na takve i sve ostale vrste intervencija.

Posebno treba istaknuti da se ove godine DVD-u Koprivnički 
Bregi pridružilo ili ponovno aktiviralo više novih članica i članova 
tako da je naše članstvo bitno poraslo. Svakako je najveći dobi-
tak uključivanje u rad Društva nekolicine ženskih članica koje će 
zasigurno dati poseban doprinos radu u našoj humanitarnoj or-
ganizaciji koja se često netočno percipira kao “muška aktivnost”. 
Nadamo se da će se trend rasta broja naših članica i članova na-
staviti te ovim putem želimo pozvati sve mještane Koprivničkih 
Bregi i Jeduševca koji se žele uključiti u rad našeg Društva da se 
slobodno obrate nekom od naših članova.

Kao što to obično u vatrogastvu biva na kraju ove godine već 
se planiraju aktivnosti za sljedeću; intervencije, vježbe, natjeca-
nja, društvene aktivnosti, obrazovanje kadrova, održavanje po-
stojeće i nabava nove opreme... sve nas to i sljedeće godine čeka. 
Nadamo se da ćemo i sljedeće godine, kao i svake dosad, imati 
jednaku podršku i razumijevanje naših sumještana, a mi ćemo 
dati sve od sebe da to povjerenje svojim radom i aktivnošću 
opravdamo. 

Svim stanovnicima Općine Koprivnički Bregi želimo čestit Bo-
žić i sretnu Novu godinu!

Vatru gasi, brata spasi!
Vedran Pintarić

DVD Koprivnički Bregi
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Na kraju još jedne kalendarske godine mi lovci ubiremo plo-
dove našeg cjelogodišnjeg rada. Jesen i zima su doba kada kreće-
mo u skupni lov na sitnu divljač. Od našeg zadnjeg susreta održali 
smo gađanje za Veliku Gospu gdje se okupio veliki broj strijelaca 

iz naše i okolnih županija. Prvi vikend u rujnu na našem strelištu 
održano je prvenstvo županije u trapu, na našu žalost na prven-
stvu nismo uspjeli obraniti prvo mjesto. Prvo mjesto pripalo je 
kolegama lovcima iz nama susjednog društva “Fazan” Peteranec. 
Dolaskom jeseni počele su zadnje pripreme pred lovnu sezonu. Iz-
vršen je popravak hranilišta i solišta za krupnu i sitnu divljač, te su 
očišćena pojilišta koja smo postavili tijekom ljetnih suša. S naših 
polja pobrali smo kukuruz te napunili hranilišta, a ostatak kuku-

ruza spremili smo u koš za zimsku prihranu divljači. Po prvi puta 
umjesto otvorenja lovne sezone prvi vikend u studenom nismo išli 
u lov, već smo na svečanom misnom slavlju u našoj župnoj crkvi 3. 
studenog proslavili našeg zaštitnika sv. Huberta. Ovim putem se 
zahvaljujemo našem velečasnom Josipu Koščak na služenju Svete 
mise i lijepim riječima koje nam je uputio tijekom misnog slavlja. 
Nakon mise, družili smo se na zajedničkom ručku te smo u tu svr-
hu ugostili sve naše prijatelje i sponzore s područja naše Općine. 
Treću nedjelju u studenom nakon lova imali smo lovačko krštenje 
naših mladih lovaca - Božidara Plantaka i Maria Vajnahta, kojima 
još jednom i ovim putem čestitamo. Dečki su se dobro nosili s op-
tužbama tužiteljstva i sud časti bio im je milostiv te ih je kaznio sa 
samo dvije tekuće te po tri hladne i tri vruće.

I za kraj nekoliko dogodovština iz lova: 
•	 na jednog našeg lovca naletjela je srna i skočila mu na glavu 
- oboje su pali na zemlju te svatko nastavio svojim putem
•	 tijekom jednog pogona na fazane - gle čuda evo ogromnog 
jelena u punom trku, a naša dva lovca zarobljena kupincom po-
put kaskadera baciše se svaki na svoju stranu, a gospon jelen 
nastavi laganim kasom prema obližnjoj šumi
•	 prilikom lova, izgledalo je da u kupini nije bilo ničeg, ali opet 
– eto srne u klizećem startu. Start je bio s leđa  - čisti crveni kar-
ton. Na svu sreću ovi događaji su prošli bez ozbiljnih posljedica 
te na njih gledamo sa smijehom. 

Za kraj još jedne godine svim stanovnicima naše Općine Čestit 
Božić i Sretnu Novu godinu žele lovci Lovačkog društva “ZEC” Ko-
privnički Bregi.

Goran Krapinec

Nakon četiri kola kvalifikacija i županijskog prvenstava i zbrajanja rezultata, 
naša dva strijelca Miroslav Varga i Goran Krapinec plasirali su se u županijsku eki-
pu koja je predstavljala našu županiju u lovačkom trapu na državnom prvenstvu. 
Državno prvenstvo održavalo se  u Novigradu Istarskom na strelištu Streljačkog 
kluba Gusar. U tom klubu stasao je i naš olimpijski pobjednik u trapu Giovanni 
Cernogoraz u čijem smo ugodnom društvu proveli cjelodnevno druženje na 
samom strelištu. Na prvenstvu su sudjelovale dvadeset i dvije ekipe odnosno 
dvadeset i jedna županija i grad Zagreb. Tijekom vikenda upoznali smo svu ne-
predvidivu čud vremena. Finalno natjecanje održalo se je u nedjelju po vrlo jakoj 
kiši i vjetru. Pucalo se na dvije serije od po petnaest meta. Kada su svi od  132 
natjecatelja otpucala svojih trideset meta rezultati su se zbrajali. Miro je pogo-
dio dvadeset i pet meta, a Goran dvadeset i osam meta čime je izborio ulazak u 
pojedinačno finale. Finale su izborila šestorica najboljih iz ekipnog dijela. Nakon 
finalne serije i pogođenih dvanaest meta te dodatnog raspucavanja shut-out si-
stemom Goran je osvojio nezahvalno, ali opet odlično četvrto mjesto u državi. 

Lovačko društvo “Zec” Koprivnički Bregi

Iz društvenog života

Dario Halaček treći u Hrvatskoj
Foto kino klub Podravina iz Koprivnice organizirao je 6. državno fotografsko natjecanje pod 

nazivom „Sretno dijete – sretna obitelj“ u sklopu „6. koprivničkog salona fotografije“.
U nekoliko zadanih tema pristiglo je 186 autora iz cijele Hrvatske s preko 800 fotografija.
Svakodnevno smo svjedoci nasilja nad djecom i nasilja od strane djece, te je cilj da se organiziranjem 

ovog fotografskog natjecanja kod svih autora, a poglavito kod djece i mladeži pokuša utjecati na 
razvoj svijesti o nenasilju i potrebi za rješenjem svakog sukoba na miran i dostojanstven način.

Tako je učenik COOR-a Podravsko sunce, naš sumještanin Dario Halaček, na svakom do sada 
održanom natjecanju bio jedan od autora sa svojim radovima na zadane teme. Nakon prošlogodišnjeg 
osvajanja prvog mjesta i zlatne medalje i ove godine je nastavio kontinuitet dobrih rezultata, dobrih 
radova, osvojivši treće mjesto i brončanu medalju. Navedena medalja mu je uručena pod visokim 
pokroviteljstvom Grada Koprivnice 7. prosinca 2013. godine uz nazočnost roditelja i visokih uzvanika 
u prostorijama Doma mladih. Upućujemo čestitke Dariju i želimo mu još mnogo uspjeha u radu i 
oštro oko u odabiru tema i fotografiranju!
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NK “Rudar” Glogovac
Gledajući unatrag, moramo s ponosom istaknuti da se ove 

godine puno toga pozitivnoga dogodilo u klubu. U ljetnom 
prijelaznom roku nije nas napustio niti jedan igrač, te smo 
uspjeli vratiti neke bivše igrače i tako ojačani krenuli smo u 
novu polusezonu. Prije početka same polusezone u klubu je 
bilo puno aktivnosti. U nizu radnih akcija sanirali smo igralište 
i uredili njegov okoliš. Također smo uređivali i prostorije u sa-
mom klubu. Uz već spomenute radove (postavljanja pločica 
u svlačionicama) možemo s zadovoljstvom reći da imamo sve 
uvjete za dobar i kvalitetan rad.  

Po završetku polusezone zauzeli smo 6. mjesto s osvojenih 
15 bodova. To mjesto ne zadovoljava naše ambicije, no nismo 
posve nezadovoljni, jer je ove sezone liga dosta izjednačena i 
od 3. nas mjesta dijeli svega jedan bod. Zimsku stanku iskoristiti 
ćemo za konsolidaciju naših redova, treniranje u sportskoj dvora-
ni te na taj način održati formu za nadolazeću polusezonu.

Povodom nadolazećih blagdana Uprava i igrači nogometnog 

kluba “Rudar” Glogovac žele svim stanovnicima Općine Kopriv-
nički Bregi, a posebno navijačima i prijateljima kluba, čestit Božić 
i sretnu Novu 2013. godinu.  

Marko Martinović

Mala škola nogometa NK “Mladost” 
Obzirom da ste već upozna-

ti s radom naše male škole no-
gometa kroz prijašnje brojeve 
naših novina, sada se možemo 
pohvaliti da smo ove jeseni 
napunili prvu godinu kontinu-
iranog rada i igranja, a u ovih 
nekoliko redaka kratko ćemo 

se osvrnuti na najbitnije prijašnje događaje te na one koji 
su pred nama. Krenimo redom… U prvoj godini postojanja 
krenuli smo s 10 malih ljubitelja nogometa koji su marljivo 
trenirali od rujna 2012. pa sve do srpnja 2013. kada smo 
napravili malu ljetnu stanku. U tom periodu broj djece po-
većao se na 15, došle su i prve utakmice te smo u veljači 2013. 
godine sudjelovali na dvoranskom malonogometnom turniru pod 
nazivom “Turnir 4 mjesta”, na kojem su naši mali nogometaši osvo-
jili 3. mjesto. Nakon ljetne pauze, sredinom kolovoza ove godine 
krenuli smo u novu sezonu treniranja te nedugo nakon toga sudje-
lovali u projektu pod nazivom “Open Fun Football Schools” koji se 
održao od 16. do 20. rujna ove godine na igralištu Zlaka u Kopriv-
ničkim Bregima. Tamo su se naši mališani 5 dana družili i igrali uz 
nogomet i ostale sportske igre i sadržaje zajedno sa ostalih 130 
klinaca i klinceza s područja grada Koprivnice i okolice (Glogovac, 
Starigrad, Legrad, Koprivnički Ivanec, Drnje, Hlebine, Kunovec). 

Ubrzo nakon toga na inicijativu i uz velike napore našeg tre-
nera, Hrvoja Kodrića, pokrenut je pilot projekt nogometne lige za 
djecu do 10 godina (rođene 2003. i mlađe) pod nazivom “Liga pi-
ceka” koja se igra na području naše županije. Naša je ekipa u tom 
natjecanju jedna od najmlađih, ali to nas nije sputavalo da odi-
gramo 9 odličnih utakmica. Od navedenih svakako vrijedi izdvojiti 
pobjedu protiv odlične ekipe NK Slaven Belupa 1 rezultatom 4:3. 
U nadolazećem zimskom periodu, dok nogometni klubovi manje-
više prestaju s treninzima, mi nastavljamo marljivo raditi i dalje te 
već 7. i 8. prosinca sudjelujemo na malonogometnom turniru pod 
nazivom “Turnir sv. Nikole” koji će se održati u dvorani u Koprivnič-
kim Bregima, a nedugo nakon toga, u veljači 2014. i na, drugom po 
redu, “Turniru 4 mjesta”. No, svi dosadašnji tekstovi, postignuća, 
turniri i Liga ne bi postojali da nema ovih 12 marljivih dječaka koji 
2 puta tjedno, skoro bez i jednog izostanka, s puno ljubavi, trenira-
ju sport koji vole i obožavaju, a oni su: Nikola Babić, Mihael Booz, 
Benjamin Bukvić, , Marko i Domagoj Gabaj, Leon i Lovro Kovačić, 
Tin Mihalić, Domagoj Svržnjak, Marcel Tušek, Sven Varović i Anto-
nio Vujčec.

S druge strane, nikako 
ne smijemo zaboraviti i izo-
staviti sve one koji rade tiho 
u sjeni i daju vjetar u leđa 
djeci, Klubu i svima nama 
koji sudjelujemo ovom pro-
jektu. Na prvom mjestu, tu 
su roditelji mališana koji 
se brinu, pomažu, potiču 
i omogućuju svojoj djeci sve preduvjete za njihov zdrav životni i 
sportski razvoj. Nadalje, vrijedni ljudi u nogometnom klubu Mla-
dost, koji pod vodstvom predsjednika Željka Bunića ulažu velike 
napore kako bi omogućili odlične materijalne uvjete za treniranje 
i igranje na našem nogometnom igralištu. Potom ravnateljica OŠ 
“Koprivnički Bregi”, Karolina Vidović, koja nam svake godine, bez 
ikakvih problema, omogućuje da prebrodimo zimu trenirajući u 
školskoj dvorani. I na kraju, tu je neizostavni dio ove priče, načelnik 
Mario Hudić, koji ovoj djeci i ovom klubu daje potporu kakvu svaki 
klub i svaki trener samo poželjeti može. 

 Svi spomenuti zaslužni su da ovaj projekt živi, da kroz njega 
djeca doživljavaju puno radosnih i nezaboravnih trenutaka svoga 
djetinjstva, da stvaraju nova i neraskidiva dječja prijateljstva koja 
će trajati cijeli život. Jedino što nam preostaje poželjeti u narednoj 
godini je još malih nogometaša koji će doživjeti istu radost kroz 
sport i druženje uz mnogima najljepšu sportsku igru na svijetu, 
nogomet.  

Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu novu 2014. godinu 
svim ljubiteljima nogometa i ljudima dobre volje želi nogometni 
klub Mladost.

Iz sporta
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ŽKK Bregi - klub po mjeri za igračice i igrače

SPORTSKI PROGRAM
Početak natjecateljske sezone bio je projekt “Međunarodni 

košarkaški kamp Rab 2013” gdje je desetak naših igračica, jedan 
igrač, te dvojica trenera sudjelovali u projektu koji je ostvaren u 
izrazito košarkaškom ozračju na destinaciji grada Raba.

Pred početak natjecateljske sezone (ali i početak školske 
godine) u klubu je ustrojen stručni stožer koji je izradio plan 
selekcioniranja ekipa, plan rada početne škole košarke i škole 
košarke, te uključivanje u regularna natjecanja na regiji Sjever, te 
diljem Hrvatske.

Naše selekcije od početka rujna aktivno sudjeluju u natjecanjima 
koje vodi Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije, u ligi 
djevojčica (Z-12), ligi pretkadetkinja (Z-14) i ligi kadetkinja (Z-16), 
gdje smo do sada odigrali na desetke prvenstvenih utakmica i 
ostvarili primarni cilj:omasovljenje igračkog kadra i uključivanje 
što većeg broja mlađe dobne populacije u trenažne procese i 
procese školovanja košarkašica.

Izuzetna nam je čast što smo dobili poziv da se naš klub uključi u 
natjecanje Slavonsko-baranjske županije (Slatka liga) za djevojčice, 
gdje smo ugostili ŽKK Mursa (Osijek) i u jednodnevnom sportskom 
nadmetanju i prigodnom druženju prezentirali svoja sportska 
znanja i impresionirali naše gošće ljubaznošću i jednostavnošću 
ostvarivanja novih prijateljstava. Liga se nastavlja početkom 
iduće godine kada gostujemo u Vinkovcima i Komletincima u 
dvodnevnom turniru iste lige.

Minibasket liga (MBL) bila je planirana da je odigramo sa 
djevojčicama od 1.-4.-ti razred, kao i prošle godine, ali neposredno 
pred početak lige uključili smo i dječake koji su iz dana u dan 
pristizali i zajedno sa djevojčicama marljivo trenirali.

Prvenstvo osnovnih škola odigrano je minulih dana, u prvom 
krugu kao međuopćinsko natjecanje, gdje smo imali predstavnike 
i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Dječaci su neočekivano, ali 
potpuno zasluženo osvojili prvo mjesto i plasirali se na prvenstvo 
Županije, dok su djevojčice očekivano osvojile treće mjesto kao 
najmlađa ekipa.

Kroz nabrojena natjecanja vidljivo je da se naš klub aktivno bavi 
osiguranjem što većeg broja utakmica kako bismo stečena znanja 
mogli i uvježbati, te stjecati iskustva. U klubu djeluje 43 igrača i 
igračica, što je zaista veliki broj u odnosu na broj učenika naše 
osnovne škole, najstarija igračica ima tek nepunih 16 godina. Cilj 
je i dalje povećati masovnost.  

UPRAVLJAČKI DIO
Upravni odbor Kluba održava mjesečne sjednice gdje se 

rješava problematika organizacije prevoženja na utakmice, 
organizacija domaćinskih utakmica, nabavka opreme za 
treniranje, animacija ljudi dobre volje koji su spremni pomoći 
normalno funkcioniranje kluba.

Isto tijelo do sada je riješilo osiguranja svih igračica, 
nekoliko sponzora,te osobnim primjerom, trudom i zalaganjem 
daju pozitivan tonus rada kluba i motivacijski podižu sve 
segmente sportskog i upravljačkog dijela. Upravo je lijepo i 
vrlo profesionalno bilo organizirano jednodnevno domaćinstvo 
osječkim košarkašicama koje su pune pozitivnih dojmova pošle 
kućama, a nakon toga su zahvalile na gostoprimstvu.

Upravo u vrijeme stvaranja ovog teksta svi napori i stremljenja 
članova upravnog odbora su usmjerena na datum 21.12. kada će 
se u Društvenom domu održati prigodno druženje svih igračica, 
igrača, trenera, roditelja, prijatelja i uzvanika i ljudi dobre volje. 
Prije toga događaja u istome danu će se održati i sportsko 
druženja u dvije utakmice između igračica i njihovih majki i 
druga utakmica između članova uprave i očeva. Vjerujemo kako 
je to prilika igračicama da pokažu svoja umijeća, a nakon toga 
slijedi prepričavanje događaja na domjenku uz zabavni program 
i svečani program proglašenja najboljih igračica i dodjela 
priznanja svima koji podupiru naš rad i trud i odricanje igrača i 
igračica kroz treninge i utakmice.

Za istaknuti je kako smo u ovom periodu imali nesebičnu 
pomoć i potporu Općine, te ravnateljice osnovne škole u kojoj 
svakodnevno treniramo i igramo utakmice.

Vjerujemo kako i u narednom periodu, u narednoj godini i 
godinama koje slijede ŽKK Bregi bude važan košarkaški čimbenik 
na Županiji, regiji Sjever, pa zašto ne i u Hrvatskoj.

Uz pozdrav: “IZNAD SVIH……..BREGI“ igračice, igrači, treneri i 
članovi uprave žele Vam Sretan i blagoslovljen Božić, te uspješnu 
2014. godinu svim žiteljima i Općine Koprivnički Bregi !

Danijel Crnjak Riba
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Otići na svjetsko prvenstvo san je svakog sportaša. Ako je to 
svjetsko prvenstvo iz nekog udaračkog borilačkog sporta i u egzo-
tičnoj zemlji poput Brazila, onda taj san izgleda jako daleko - baš 
kao i zvijezde. Naš osamnaesto-godišnji sumještanin Domagoj Bu-
hinjak iz Glogovca ostvario je svoj san, a jednim dijelom i moj. 

Domagoj trenira tajlandski boks, a u prošlom broju lista sam 
imao čast i zadovoljstvo pisati o njegovim uspjesima i uspjesima 
naših ostalih sumještana koji treniraju ovu zahtjevnu borilačku vje-
štinu.  

Kad je osvojio zlatnu medalju na državnom K-1 prvenstvu, Do-
magoj je ostvario pravo nastupa za reprezentaciju na svjetskom 
K-1 prvenstvu u Brazilu. Ali, tek tada počinju velike muke! Koliko 
je teško bilo fizički  pripremiti Domagoja za ovo natjecanje, toliko 
je teško bilo i prikupiti novac za put i smještaj. Srećom, imali smo 
puno prijatelja koji su nam pomogli bez oklijevanja. Svima im još 
jednom hvala, kao i našoj Općini na potpori i razumijevanju.   

Obzirom da smo uspjeli pri-
kupiti dovoljno novaca, naša 
avantura u daleku zemlju mo-
gla je započeti…sve se odvijalo 
jako brzo, pa tako i sam put koji 
je trajao ukupno dvadesetak 
sati. Sletjeli smo u Sao Pau-
lo rano ujutro, a autobusom 
smo stigli do stotinjak kilome-
tara udaljenog grada Guaruja, 
smještenog na obali Atlantskog 
oceana. Cijelim putem izmje-
njivala se gusta prašuma i gu-
sto naseljene favele - sirotinj-
ska naselja. Obala oceana je 
djelovala kao svijetla točka na 
kraju tunela. Početkom listo-

pada temperatura je bila na vrlo ugodnih 21°C. Nakon obavljenih 
liječničkih pregleda i vaganja u dvorani koja je smještena uz samu 
plažu, smjestili smo se u hotel. Isti dan navečer svi natjecatelji re-
prezentacije su odradili trening na otvorenom. Iako je bilo dosta 
vlažno nakon jutarnje kiše, trenirati je bilo ugodno. 

Tim prvim treningom shvatili smo da u Brazilu život nisu 
samo sunčane i pješčane plaže, karnevali i oskudno odjeveni 
mladi ljudi. Mračna strana Brazila bila je iza svakog ugla, a to 
smo shvatili kad smo čuli prvi rafal iz automatskog oružja kojeg 
su slijedila dva-tri hica, vjerojatno iz pištolja. Srećom, nitko nije 
pucao po nama i mjesto ove radnje je bilo nekoliko ulica od nas, 
ali smo zaključili da ne treba ići u mračne ulice i istraživati nepo-
znata “čudna” mjesta. Za vrijeme našeg boravka koji je trajao 10 
dana još smo nekoliko puta čuli slične pucnjeve.  

Došao je i taj prvi dan natjecanja - dan za koji smo se dugo 
pripremali. U dvorani su bila postavljena tri natjecateljska ringa. 
Prvog dana svjetskog prvenstva, prvi od svih reprezentativaca, 
u četvrtoj borbi dana, u kategoriji seniora do 81 kg i prvi puta u 
životu nastupio je Domagoj. Protivnik mu je bio talijan, iskusan 
i prekaljen borac sa skoro stotinu mečeva iza sebe. Domagoju je 
ovo bio tek sedamnaesti meč. Ali kakav meč!! Talijan je ispalio 
sve što je znao i mogao, a Domagoj mu nije ostao dužan niti 
jednog udarca. Iz runde u rundu prednost je po nekoliko puta 
prelazila sa talijanske na našu stranu. Na kraju treće runde, tali-
jan je pobijedio sa samo 2 udarca više. 

Dečko koji je tek navršio devetnaest godina, spremao se trčeći 
po igralištima NK Rudara i NK Mladosti, te bacao drva u šumi kod 
“piramide”, odrađivao po dva treninga na dan u mjestima koja se 
ne mogu nazvati dvoranama, stao je u ring uz bok borca svjetske 
klase i dobro ga namučio za minimalnu prednost i pobjedu. 

Domagoj je ostvario jedan svoj cilj - velikim radom, trudom i 
odricanjem. Svi možemo biti ponosni na njega jer nas je velikom 
borbenošću predstavljao u dalekom svijetu. Siguran sam da ću još 
pisati o njegovim uspjesima jer njegovi veliki ciljevi još nisu poko-
reni, a on će se potruditi da ih ostvari. 

Ostatak vremena u Brazilu smo iskoristili za učenje novih stvari 
- od vrhunskih boraca iz cijelog svijeta. Uz zasluženi odmor, Doma-
goj je i trenirao te je čak i odradio sparing s jednim od reprezenta-
tivaca Anđelkom Rebićem, koji je po povratku iz Brazila napadao 
profesionalnu titulu europe po K-1 pravilima do 75 kg. 

Zanimljiv i egzotičan je bio Brazil, ali ništa se ne može mjeriti 
s domovinom Hrvatskom i rodnim zavičajem. Vratili smo se puni 
dojmova, ali i sa još većom voljom da radimo i ostvarujemo još 
veće i bolje rezultate.

Vinko Peharda

Ostvarenje sna našeg mladog sumještanina - svjetsko K-1 prvenstvo u Brazilu

Iz sporta
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ŽELI MK ROAD BROTHERS!

BREGOFSKA PITA
Božić ide, pita se peče,

baki, od sreče, niz lice suza teče.
Bregofska pita, pono let stara,

al borme jako fina.
Neznaš koliko okusa ima.
Jaboke – vitamini za se,

orehi – za muške,
cveba – za žene, slatko.
Dok jo poješ, veli deda,

soki se posel dela
fletno i glatko.

Bregovci to našo pitu
imajo radi,

a ftečno jo jedo stari i mladi.
Saki naš gost,

dok doje na Brege,
rada je proba,

a priznala so jo i gospoda.
Ve se bregovci
štimaju z njom.
Saki bi štel imati

dela v njoj.

Katarina Krnjašić

Svim mještanima 
Općine Koprivnički Bregi 

čestit Božić i sretna Nova 2014. godina 
Uredništvo


