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Općina Kotoriba i ove je godine organizirala doček Nove 
godine na otvorenom. Mjesto okupljanja i dobre zabave bio je 
prostor natkrivene novoizgrađene tržnice. Za opuštenu i veselu 
atmosferu pobrinuo se Meta bend, a za sve posje  telje osigura-
no je besplatno kuhano vino i čaj. Odbrojavanje sekundi do Nove 
godine završilo je veličanstvenim vatrometom i valcerom, a no-
vogodišnju čes  tku upu  o je općinski načelnik Ljubomir Grgec.

Tekst: Dario Hrašćanec / Foto: Marko Habuš

DOČEK SE PRETVARA U TRADICIJUDOČEK SE PRETVARA U TRADICIJU

Kotoripčani u novu godinu ušli uz vatromet Kotoripčani u novu godinu ušli uz vatromet 
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ZA OSTANAK U KOTORIBIZA OSTANAK U KOTORIBI

Šest mladih obitelji dobilo po 20 tisuća kuna za 
uređenje kuća

U vijećnici Općine Kotoriba s načelni-
kom Ljubomirom Grgecom šest je mje-
štana Kotoribe potpisalo ugovore o ispla-
  20  suća kuna za kupnju nekretnine 

koju namjeravaju uredi   za stanovanje ili 
stambeni objekt u ruševnom stanju koji 
namjeravaju ukloni   i na istoj parceli iz-
gradi   novi stambeni objekt. Ugovore su 
potpisali Slobodan Car, Dražen Horvat, 
Ljiljan Bogdan, Danijela Vuk, Ivanka Ma-
totek i Goran Friščić, a njihovim obitelji-
ma će ova općinska pomoć itekako dobro 
doći. Općina Kotoriba je prva u Međimur-
ju došla na ideju da se na ovaj način po-
mogne mladima da ostanu živje   u mjestu. 2016. godine 7 korisnika je dobilo potpore, godinu kasnije 3, lani 10, a ove godine 6, što 
znači da je Općina u samo nekoliko godina pomogla čak 26 obitelji. To je pokazatelj da odluka Općinskog vijeća nailazi na plodno 
tlo. Želimo da ostanete živje   i radi   u Kotoribi. Ovim potporama samo dokazujemo da nam je stalo do svakog mještanina. Želimo 
mladim obiteljima fi nancijski pomoći, ali ujedno i stvori   uvjete za dostojan život što je vidljivo na svakom koraku - rekao je načelnik 
Grgec, nabrojivši pritom projekte koje je Općina provela u posljednje vrijeme. Na potpisivanju je bio i zamjenik načelnika Roberto 
Ujlaki. Općinsko čelništvo tom je prilikom odmah najavilo da će se ovakva praksa pomaganja mladim obiteljima nastavi   i u buduć-
nos  , a novi natječaj očekuje se krajem godine.                  Tekst i foto: Dario Hrašćanec

U vijećnici Općine Koto-
riba potpisani su ugovori o 
dodjeli fi nancijskih sredsta-
va općinskim udrugama za 
redovitu djelatnost u 2019. 
godini, a koje će one dobi   
na osnovi prijava na natječaj. 
Ugovore je s predstavnicima 
udruga u ime Općine Kotori-
ba potpisao načelnik Ljubo-
mir Grgec. Sukladno odred-
bama ove Odluke, osigurat će 
se sredstva za programe, od-
nosno projekte koje je pred-
ložilo Povjerenstvo za ocje-
njivanje programa i projekata 
prijavljenih na Javni natječaj, 
a za što su sredstva osigurana 
u proračunu Općine Kotoriba za 2019. godinu i to 310  suća 
kuna za programe i projekte sportskih udruga, 102  suće kuna 
za programe i projekte udruga u kulturi te 30.500 kuna za pro-
grame i projekte ostalih udruga što je ukupno 442.500 kuna. 
Od sportskih udruga najviše je dobio NK Graničar-150  suća, 
Košarkaški klub Kotoriba dobiva 40  suća, SRD Som 32  suće, 
STK Kos Kotoriba 30  suća, SRD Žužička 21  suću, MNK Klub 75 
22  suće i TK Kotoripski begači 15  suća kuna. Limena glazba 
dobiva 75  suća, KUD-u Kotoriba ide 20  suća, a Mažoretkinja-
ma 7  suća kuna. Lovci Jarebice, Društvo naša djeca, Udruga 

umirovljenika i Društvo žena će dobi   po 5  suća, Moto klub 
Rolling Fish 4  suće kuna, UDVDR 3.500 kuna i Udruga Roma 
za bolje sutra 1.500 kuna. Sredstva iz kotoripskog proračuna 
dobit će i Udurga slijepih Međimurske županije-500 kuna i 
Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom 1.000 kuna. Na potpi-
sivanju ugovora je bio i zamjenik načelnika Roberto Ujlaki, dok 
je načelnik Grgec svima zahvalio što ime Kotoribe promiču na 
brojnim događanjima i manifestacijama te kako su upravo oni 
bogatstvo mjesta.               

A. Fuš

POTPISANI UGOVORIPOTPISANI UGOVORI

Kotoripske će udruge za svoje aktivnosti iz Kotoripske će udruge za svoje aktivnosti iz 
proračuna dobiti 440 tisuća kunaproračuna dobiti 440 tisuća kuna
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IZ RADA OPĆINE

Svim mještanima Općine Kotoriba 
sretan Uskrs žele 

Općinski načelnik Ljubomir Grgec 
i zamjenik načelnika Roberto Ujlaki. 

Svim mještanima Kotoribe 
sretan Uskrs želi 

Općinsko vijeće Općine Kotoriba i 
predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić.  

Isplata pomoći studentima 
Za akademsku godinu 2018./2019.

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Kotoriba u studenom 
2018. godine donesena je Odluka o dodjeli pomoći redovnim 
studen  ma s područja Općine Kotoriba (Službeni glasnik Međi-
murske županije broj 17/18). Sukladno Odluci Općinskog vijeća, 
svi redovni studen   imaju pravo na pomoć, a  izuzetak su stu-
den   koji su „zamrznuli“ akademsku godinu, apsolven   i oni koji 
su upisali pad (ponavljanje godine). Nakon objavljenog javnog 
poziva i prikupljene dokumentacije, načelnik Ljubomir Grgec do-
nio je odluku o ispla   pomoći za akademsku godinu 2018./2019. 
prema kojoj pomoć dobiva 18 studenata. Radi se o iznosima od 
2  suće kuna za studije u Međimurskoj, Varaždinskoj i Kopriv-
ničko-križevačkoj županiji i 4  suće kuna za ostale županije. 14 
studenata će dobi   po 4000 kuna, a njih 4 po 2000 kuna. Ukupno 
će se iz općinskog proračuna za tu namjenu izdvoji   64000 kuna. 

Nastavlja se modernizacija prometnica

Nastavlja se modernizacija prometnica na području Općine 
Kotoriba. Završeni su radovi na rekonstrukciji Duge ulice u Ko-
toribi sufi nancirani sredstvima Europske unije, Europskog poljo-
privrednog fonda za ruralni razvoj, Programa ruralnog razvoja 
2014.-2020., u iznosu od 3.878.053,50 kuna. Ovim projektom, 
Duga ulica dobila je novu pješačko-biciklis  čku stazu i rekon-
struirani kolnik. Ugovor o fi nanciranju-Mjera 07 s Agencijom za 
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju “Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, operacija 7.2.2. 
“Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” potpisan je u veljači 
2018. godine, a nakon provedene javne nabave, radovi su zapo-
čeli u kolovozu 2018. godine. Izvođač radova bio je Pavlic-asfalt-
beton, Donji Kraljevec.
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Čelništvo Općine Kotoriba krajem prošle godine pokrenu-
lo je inicija  vu za uspostavu hitne medicinske pomoći u Ko-
toribi. To je naišlo na odobravanje župana Međimurske žu-
panije Ma  je Posavca, Zavoda za hitnu medicinu Međimur-
ske županije, ali i susjednih općina. Prostori u kotoripskom 
Domu zdravlja, uz male preinake, pogodni su za  move hitne 
medicinske službe, a danas je ostvaren korak bliže prema toj 
dugogodišnjoj želji Kotoripčana da imaju još bolji standard 
zdravstvene zaš  te. Naime, u općinskoj vijećnici je održan 
sastanak kojem su prisustvovali župan Ma  ja Posavec, na-
čelnik Općine Ljubomir Grgec, njegov zamjenik Roberto Uj-
laki, tadašnji v.d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu doc. 
dr. sc. Tomislav Novinščak, dr. med. spec. hitne medicine 
Željka Kotorac, predsjednica Stručnog vijeća i voditeljica 
ispostave u Prelogu, za  m Vladimira Križaj Grabant, prav-
nica Zavoda, dr. med. spec. hitne medicine Tasjenka Frčko, 
predsjednica Stručnog kolegija i voditeljica sjedišta Zavoda 
u Čakovcu, glavni tehničar Zavoda Tomislav Milly te Damir 
Tota, voditelj voznog parka Zavoda. Načelnik Grgec izrazio 
je zadovoljstvo što je Općina dobila podršku od strane žu-
pana i Zavoda za hitnu medicinu i dodao da mu je želja da 
se sve to ostvari u narednih nekoliko mjeseci, a željama se 
pridružio i župan Ma  ja Posavec. - Ovaj projekt je defi ni  vno 
jedan nadstandard u zdravstvenom sustavu Međimurja na 
kojem radimo već neko vrijeme. Stvaramo nove standarde, 
ulažemo u svaki kutak naše županije pa smo uočili potrebu 
da i Općina Kotoriba zaslužuje ispostavu hitne medicine koje 
sada postoje u Prelogu, Čakovcu i Murskom Središću – rekao 
je župan Posavec. Dodao je da je velika prednost što pro-
stor već postoji, a u narednih nekoliko mjeseci će se riješi   
sva potrebna dokumentacija, izves   građevinski radovi, a 
paralelno će se nabavlja   oprema i osposobljava   liječnički 
i medicinski kadar za rad. Tadašnji ravnatelj ZHM-a, danas 
v.d. ravnatelja Županijske bolnice Čakovec, Tomislav Novin-
ščak rekao je da je ključno da se što prije dođe do pacijenta, 
a otvaranjem ispostave hitne medicinske pomoći u Kotoribi 
će se u donjem Međimurju postavi   rijetko viđen standard. 
- Ovo će bi   nemjerljiv doprinos za lokalnu zajednicu iz ra-
zloga što će se do pacijenta moći doći u pet minuta, a tre-
nutno je to 15-ak minuta koliko je potrebno da se s  gne iz 
Preloga. Otvaranjem ispostave u Kotoribi diže se i standard 
u cijelom Međimurju za 25% - rekao je Novinščak i objasnio 
to činjenicom da će broj  mova hitne medicine sa sadašnja 
tri poras   na če  ri. Nakon sastanka u prostorijama Općine, 
razgledan je prostor na kojem nisu potrebni veliki radovi da 
bi bio spreman za otvaranje ispostave hitne medicine, a to je 
posebno razveselilo sve prisutne. U  m je prostorijama do 
prije nekoliko godina bila stomatološka ambulanta, tako da 
su potrebni samo manji građevinski radovi. Župan Posavec 
tom je prigodom obišao i ambulantu u Kotoribi. Dočekale su 
ga dr. med. Snježana Permozer Hajdarović i dr. med. Lela 
Grabant sa svojim osobljem, a župan im je tom prigodom 
uručio defi brilator. - Ovo je dobar korak prema otvaranju is-
postave u Kotoribi. Ovaj vrijedan medicinski uređaj pomo-
ći će spašavanju života u Kotoribi – rekao je župan, a glavni 
tehničar Zavoda Tomislav Milly nabrojao je dobre strane koje 
ovaj nudi ovaj uređaj i svakako će bi   od velikog značaja za 
Kotoribu.                Tekst i foto: Dario Hrašćanec

ZDRAVSTVENI NADSTANDARD: SVE JE DOGOVORENO ZDRAVSTVENI NADSTANDARD: SVE JE DOGOVORENO 

Kotoriba će uskoro dobiti ispostavu hitne Kotoriba će uskoro dobiti ispostavu hitne 
medicinske pomoći!medicinske pomoći!
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I TO SMO DOČEKALII TO SMO DOČEKALI

Vlada odlučila: Gradit će se most Vlada odlučila: Gradit će se most 
Kotoriba - Murakeresztur!Kotoriba - Murakeresztur!

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 146. sjednici prihva  la Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Izjave o namjeri izme-
đu Republike Hrvatske i Mađarske vezano uz jačanje gospodarske suradnje i s  me povezanih prometnih veza između pogranič-
nih područja Republike Hrvatske i Mađarske. Između nekoliko točaka kojima se defi niraju konkretna područja i projek   suradnje, 
zaključkom je određeno zajedničko određivanje fi nancijskih sredstava za provedbu projekata izgradnje mostova, uključujući i 
most Kotoriba-Murakeresztur! Tom prigodom, ministar Darko Horvat na svom je Facebook profi lu izrazio veliko zadovoljstvo 
ovom odlukom koja pokazuje da se samo dobrom suradnjom države i lokalne zajednice mogu realizira   projek   na dobrobit svih 
građana. -Izgradnja ovog mosta pitanje je od strateške važnos  , ne samo za Međimurje, već i za cijelu Hrvatsku. Ovime su napo-
kon stvorene pretpostavke za otvaranje novog prometnog pravca koji će skra    put do autoceste, ali i ono još važnije - omogući   
našim ljudima da više ne trebaju vozi   okolnim putem 50 km kako bi prešli put zračne linije svega 5 km. Tu su naravno i brojne 
druge prilike za cijelo donje Međimurje, od jačeg razvoja turizma do privlačenja novih inves  cija. Važno je samo da nastavimo 
dobru komunikaciju države, županije i općine, na dobrobit svih Međimurki i Međimuraca. Gdje postoji volja, postoji i način, napi-
sao je Horvat. Kako je istaknuto na samoj sjednici Vlade, daljnja suradnja odnosit će se na pripremu i određivanje projekata koji 
će se preda   kao zajednički zahtjev u okviru programa prekogranične suradnje. Doznajemo kako su u konkretnom slučaju mosta 
u Kotoribi za ishođenje građevinske dozvole i pripremu projektne dokumentacije zadužene Hrvatske ceste. Sve se ovo događa 
ususret sjednici Vlade koja će se održa   u Međimurju. To će bi   velika prilika da se riješe i brojna druga pitanja važna za naš kraj, 
ali i pokrenu veliki strateški projek   o kojima se govori već duže vrijeme.                     A. Fuš
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NA KRAJU JEDNOG RADNOG VIJEKANA KRAJU JEDNOG RADNOG VIJEKA

Danica Sabol prva kotoripska Danica Sabol prva kotoripska 
odgajateljica u miroviniodgajateljica u mirovini

Svoj radni vijek s prvim danom ove godine okončala je šezdesetjednogodišnja Danica Sabol iz 
Kotoribe, po struci odgojiteljica. Odgojila je brojne generacije ‘vr  ćanaca’ od Koprivnice preko Ča-
kovca, Goričana, Preloga, Donjeg Vidovca do Kotoribe. Na zadnjem radnom mjestu, u Dječjem vr  ću 
Kotoriba počela je radi   1999. Nešto više od dvanaest godina obnašala je dužnost ravnateljice, a 
prije umirovljenja radila je kao odgojiteljica starije skupine Zečići. Radi   s djecom, i to onom najma-
njom, bila je moja želja još odmalena, od trenutka kad sam se počela igra   s lutkama. Željela sam da 
one ožive, da mogu s njima razgovara  . No, to se nije dogodilo pa sam im pričala, a one su slušale, 
prisjeća se naša sugovornica. Po završetku osnov-
ne škole u Kotoribi upisala je zagrebačku Školu za 
odgojitelje Tatjana Marinić. Moram se ovom prili-
kom zahvali   svojim roditeljima koji su danonoćnim 
pletenjem proizvoda od šibe privređivali novac za 
moje školovanje kako bih ostvarila svoje snove iz 
dje  njstva, kaže odgojiteljica Danica. Posao je vrlo 
lako i brzo pronašla te samo nekoliko dana po za-
vršetku školovanja počela je radi   u koprivničkom 
dječjem vr  ću. Iz svake ustanove u kojoj je radila, 
ostala su lijepa sjećanja. -Rad s djecom oplemenjuje 
čovjeka. Kad bih trebala istaknu   trenutke topline 
moje profesionalne nutrine, istaknula bih one kad 

su mi se djeca iskreno povjeravala, kad bi mi prišla, zagrlila i 
obra  la riječima teta Danica. Izgrađeno međusobno povjere-
nje za mene je najveći doseg. Bilo je tu pregršt neponovljivih 
događaja i doživljaja, a bilo je i suza koje je uvijek u konač-
nici pobijedio smijeh, priča nam Danica, pokazujući foto-al-
bum prepun uspomena, te nastavlja: Radi   s velikim brojem 
djece je težak i zahtjevan posao i moraš mu se cijeli posve  -
 . Nerijetko svoju djecu moraš stavi   u drugi plan. To može 

samo onaj koji is  nski voli, koji zna volje  , a takav će onda i 
bi   voljen, poručila je teta Danica. U mirovini se, kaže, planira 
posve    suprugu Josipu i unucima, njih četvero, a slobodno 
vrijeme kra  t će pjevanjem u crkvenom pjevačkom zboru.

Tekst i snimke: Mladen Grubić

S jednom skupinom iz 2010. godine

Općina Kotoriba proglašava 2019. godinu – Godinom bijele rode 
(Ciconia ciconia), kako bi se široj javnos   ukazalo na tu specifi čnu 
vrstu koja obitava na području Općine Kotoriba. Sustavnim praće-
njem stanja populacije bijele rode u naseljima Međimurske županije, 
utvrđeno je da na području Kotoribe obitava značajni broj jedinki iz 
ukupne međimurske populacije. Odluku o tome donijelo je Općinsko 
vijeće na svojoj posljednoj sjednici. Bijela roda (Ciconia ciconia) jed-
na je od prepoznatljivih p  ca na području Međimurske županije. Život te vrste usko je vezan uz ljudska naselja gdje gradi gnijezda 
na električnim stupovima, a često se je može sres   na poljima gdje uz obradive površine traži svoju hranu; beskralježnjake, žabe, 
guštere i zmije. Kao takva, roda je svojevrsni indikator zdravlja ekosustava u cjelini. Kao p  ca selica, rode predstavljaju početak pro-
ljeća i novog ciklusa u prirodi. - Ak  vnost povodom Godine bijele rode Općina Kotoriba provest će u uskoj suradnji s „Međimurskom 
prirodom – Javnom ustanovom za zaš  tu prirode“ - naglasio je načelnik Ljubomir Grgec te rekao kako je baš u Kotoribi pronađeno 
i po pet mladih u gnijezdu. Općina Kotoriba za te potrebe će u svojem proračunu, u toku 2019. godine, osigura   10.000,00 kuna za 
promidžbene i stručne ak  vnos  .                    A.Fuš

ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆAODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općina Kotoriba proglasila 2019. godinom Općina Kotoriba proglasila 2019. godinom 
bijele rodebijele rode

S djecom i kolegicama posljednjeg dana
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Prije nekoliko mjeseci je ravnateljica Dječjeg vr  ća Kotoriba Maja Jambrešić potpisala ugovor o fi nanciranju za adaptaciju, 
dogradnju i opremanje postojećeg Dječjeg vr  ća. Ukupna inves  cija iznosi 4.375.131,53 kuna i iznos potpore iznosi 100%, odno-
sno ukupna inves  cija se kompletno fi nancira iz Programa ruralnog razvoja. U prostorijama Općine Kotoriba potpisani su ugovori 
s izvođačima radova u okviru kojih će kotoripski Dječji vr  ć dobi   novu prostoriju za jaslice, polivalentnu dvoranu, veću kuhinju 
i dodatne prostorije za stručne suradnike, a provest će se i kompletno vanjsko uređenje dvorišta i nabava novih igrala. Ugovore 
s izvođačima radova potpisala je ravnateljica Maja Jambrešić, a oni su izabrani putem elektroničkog oglasnika javne nabave. Za 
građevinske radove odabrana je tvrtka Team građenje, podizvođač tvrtka Đurkin, tvrtka Brid za nabavu didak  ke, Novi godovi za 
namještaj i kuhinjsku opremu, Mul  media za školski servis, dok je za vanjsko uređenje odabir pao na tvrtku Mala Mima. Radovi bi 
trebali bi   gotovi do sredine srpnja. Svečano otvorenje Dječjeg vr  ća Kotoriba u novom ruhu očekuje se 1. rujna. - Za vrijeme traja-
nja radova, obje vr  ćke skupine i kuhinja preseljene su u prostorije susjedne OŠ Jože Horvata Kotoriba, gdje će boravi   do okonča-
nja radova – rekla je ravnateljica Maja Jambrešić. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i načelnik Općine Kotoriba Ljubomir Grgec 
koji je pozdravio sve prisutne i naglasio da je uvjeren kako će radovi teći bez problema i bi   završeni u predviđenom roku.      A.Fuš

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBADJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

Diana Šarek umjesto Danice SabolDiana Šarek umjesto Danice Sabol
U Dječjem vr  ću Kotoriba radi nova odgajateljica, Diana Šarek iz Koto-

ribe. Naslijedila je svoju sumještanku Danicu Sabol koja je ovdje dočekala 
zasluženu mirovinu i prva je odgajateljica koja je iz te ustanove o  šla u za-
služeni radni mir. U Dječjem vr  ću Kotoriba radila je od 1. siječnja 1999. go-
dine. Kroz taj je period u tri mandata bila njegova ravnateljica. 43-godišnja 
je Diana tri godine bila zaposlena u Dječjem vr  ću Drnje-PO Sigetec. Prije 
toga,  17 je godina radila kao radijska voditeljica, tri godine na bivšoj mje-
snoj radio postaji, a potom 14 godina na Radio Koprivnici gdje se istaknula 
kao voditeljica emisija o odgoju i obrazovanju, te školstvu. Njezina prethod-
nica je izrazila radost zamjene, a zadovoljstvo dolaskom Diane u kolek  v 
Vr  ća izrazila je i ravnateljica Maja Jambrešić.

Mladen Grubić
Bivša i sadašnja odgajateljica 

s ravnateljicom Jambrešić (u sredini)

RADOVI U DJEČJEM VRTIĆURADOVI U DJEČJEM VRTIĆU

Do sredine srpnja vrtić u Kotoribi dobiva Do sredine srpnja vrtić u Kotoribi dobiva 
novu dvoranu i jasličku skupinunovu dvoranu i jasličku skupinu

Upravno vijeće Dječjeg vr  ća Kotoriba održalo je svoju kons  tuiraju-
ću sjednicu. Na prijedlog općinskog načelnika Ljubomira Grgeca, članovi 
Vijeća iz redova Općine će bi  : Željko Šebeštjan, Kris  na Knez i Manuela 
Bartolić. Odgajateljsko vijeće je predložilo da to bude Žaklina Gregurec 
Kranjec, a roditelji su u to  jelo preložili Tanju Horvat. Vijeće je predložilo 
da funkciju predsjednika na mandat od 4 godine obnaša Željko Šebeštajan.

M. Grubić

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBADJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

Novo Upravno vijećeNovo Upravno vijeće
Novi članovi Upravnog vijeća 
s ravnateljicom M. Jambrešić
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Centar za pomoć u kući Međimurske županije nositelj je 
projekta Evo me! kojemu je glavni cilj omogući   pristup zapo-
šljavanju i tržištu rada ženama, pripadnicama ranjivih skupina 
iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije. 
Na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim oso-
bama, te osobama u nepovoljnom položaju, zaposleno je 6 
žena. U sklopu projekta 6 žena brine o 60-ak korisnika na po-
dručju Kotoribe, Donje Dubrave, Svete Marije, Donjeg Vidov-
ca i Pribislavca. Zaposlenice su krenule s osposobljavanjem 
za gerontodomaćicu gdje će nakon završene edukacije dobi   
službenu ispravu o završenom tečaju za gerontodomaćicu. 
Krajem 12. mjeseca 2018. svi korisnici obuhvaćeni projektom 
primili su pakete za osobnu higijenu, a u podjeli paketa sudjelovale su gerontodomaćice. Na području općine Kotoriba starijim 
i nemoćnim osobama podršku i pomoć pruža gđa Vlasta Bradač te u sklopu projekta vodi brigu o 16 starijih i nemoćnih osoba. 
Svojim radom, toplom riječi i otvorenog srca pomaže svima i čini im dane ljepšim i 
bezbrižnijim. Centar za pomoć u kući Međimurske županije ovim putem želi svim 
mještanima Kotoribe poželje   SRETAN USKRS.

Nadležno  jelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava a partneri projekta su 
Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Čakovec, te općine Donja 
Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Pribislavec i Sveta Marija.

Vrijednost projekta: 1.633.043,17 HRK (bespovratna sredstva)
Udio sufi nanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 85% (1.388.086,69 HRK), 

a Republika Hrvatska sufi nancira 15% (244.956,48 HRK)
Kontakt informacije:
Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
www.pomocukuci-mz.eu
projekt@pomocukuci-mz.eu
Info telefon: 099 339 1848
Voditeljica projekta: Marijana Breški

Projekt je sufi nancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući 

Međimurske županije.

Članice Društva žena Kotoriba proslavile su 
Dan žena zajedničkim druženjem u Gos  onici 
Mlin. Tom je prigodom održana godišnja skupš  -
na na kojoj su izneseni rezulta   rada i planovi za 
budućnost. Jedna pd primarnih zadaća društva 
je socijalna osjetljivost za starije i nemoćne oso-
be. Dokazale su to kada je predsjednica Smiljana 
Ujlaki u prostorije Udruge umirovljenika pozvala 
dugogodišnje članice koje zbog, ponajviše zdrav-
stvenih razloga, nisu mogle prisustvova   godiš-
njem skupu. Tom im je prilikom zahvalila na svemu 
što su učinile u dugogodišnjem radu poklonivši im 
lončanicu cvijeća. Njima pak je bilo osobito drago 
što ih nisu zaboravili sada kada više nisu toliko ak  vne.                           A.Fuš

NISU IH ZABORAVILE

Zahvala i lončanica cvijeća Zahvala i lončanica cvijeća 
za dugogodišnje članiceza dugogodišnje članice

SUFINANCIRA EU SUFINANCIRA EU 

Projekt Evo me! provodi se i u našem mjestu Projekt Evo me! provodi se i u našem mjestu 
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Općina Kotoriba organizirala je Božićni sajam koji 
se održao na prostorima nove tržnice, a Trkački klub 
Kotoripski begači organizirao je noćnu božićnu utr-
ku. Brojne kotoripske udruge zauzele su svoje mje-
sto ispod krova nove tržnice i svojim sumještanima 
i gos  ma ponudili nešto iz njihove ‘kuhinje’. Velik 
broj Kotoripčana se odazvao i mogao kuša   božić-
ne kolače, kuhano vino, fritule i još štošta u pripre-
mi udruga, a LD Jarebica za sve je pripremila ukusni 
bograč. Usporedno sa sajmom, kod Knjižnice i čitaonice Kotoriba 
bio je start prve noćne božićne utrke u organizaciji TK Kotoripski 
begači, a duljina staze bila je 3,3 kilometra. Odazvalo se sto  njak 
trkača, što je i više nego odličan odaziv. Osim što je kod tržnice 
svojom svirkom podigla atmosferu, Limena glazba Općine Koto-
riba priključila se i utrci te kod cilja ‘begače’ dočekivala pjesmom 
‘Beži Jankec’. Sama utrka bila je vizualno vrlo atrak  vna jer su svi 
natjecatelji trčali u božićnim kapama i svjetlećim LED narukvica-
ma. Apsolutni pobjednici u muškoj i ženskoj kategoriji bili su Saša 
Horvat i Anja Jambrešić. Nakon proglašenja, Robert Dežđek je u 
ime Kotoripskih begača upu  o zahvale svim natjecateljima, kao i 
Općini Kotoriba na pomoći oko organizacije. Ova adventska doga-
đanja u Kotoribi pokazala su se kao pun pogodak, a ne sumnjamo 
da će i sajam i utrka preras   u tradiciju.

Tekst: Dario Hrašćanec / Foto: Marko Habuš/Marijan Kovač

U ADVENTSKOM DUHU

Sajam i božićna utrka privukli mnoštvo ljudi Sajam i božićna utrka privukli mnoštvo ljudi 
u centar Kotoribeu centar Kotoribe
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Tjedan dana ranije nego inače, krajem veljače održan je Kotoripski fašenk. Prvo je u subotu održan tradicionalni dječji fašenk, 
a organizaciju je, kao i svake godine, preuzelo Društvo naša djeca. Maskirana povorka krenula je ispred Knjižnice i čitaonice prema 
Stolnoteniskoj dvorani gdje su uz ples izabrane najbolje maske. Okupilo se osamdesetak maskiranih mališana, a među njima našle 
su se maske bubamara, princeza, Miki Mausa, Batmana i drugih. Petnaest maski nagrađeno je pizzama, a tri najbolje maske pizza-
ma i poklon bonovima. Tako je najkrea  vnijom proglašena maska Cvijeta, Pizza je zauzela drugo mjesto, dok je trećeplasirana bila 
maska Kaktusa. U nedjelju je održan veliki Kotoripski fašenk. Zamjenik načelnika Općine Kotoriba Roberto Ujlaki predao je općinske 
ključeve vragolas  m maškarama na pozornici u centru Kotoribe. Sudjelovalo je čak devetnaest maskiranih skupina, a one su za  m 
krenule po ulicama do Stolnoteniske dvorane, uz pratnju Limene glazbe Općine Kotoriba. Tamo je upriličena velika zabava uz ples, a 
izabrane su i najbolje maske i to glasovima upravo maskiranih skupina. Treće mjesto osvojio je KUD Kotoriba s maskom ‘Kišni oblaci’, 
DVD Kotoriba bio je drugi s maskom ‘Kotoripski safari’, dok su prvo mjesto osvojile Kotoripske mažoretkinje i to kao ‘Pčelice’. Općina 
Kotoriba je osigurala kuhano vino, čaj i krafne za maske, ali i mještane, kao i prigodne nagrade za najbolje maske. Najoriginalnijom 
maskom proglašeni su Gusari iz Svete Marije.                 Tekst: Dario Hrašćanec / Foto: Marko Habuš/Alen Fuš

KOTORIBU PREPLAVILE MAŠKAREKOTORIBU PREPLAVILE MAŠKARE

Kotoripske mažoretkinje s maskom ‘Pčelice’ Kotoripske mažoretkinje s maskom ‘Pčelice’ 
najbolje na velikom Kotoripskom fašenku, najbolje na velikom Kotoripskom fašenku, 
održan i tradicionalni dječji fašenkodržan i tradicionalni dječji fašenk

Kotoripski vjesnik 11



Kotoripski vjesnik12

Prema uhodanoj tradiciji vrijedne članice Društva žena 
Kotoriba godinama se okupljaju kako bi proslavile svoj dan - 
Međunarodni dan žena. Tako je bilo i ove godine u Gos  onici 
Mlin gdje ih se okupilo njih 90. U svečarskom dijelu održana 
je skupš  na ovog vrlo ak  vnog društva. Predsjednica Smiljana 
Ujlaki zahvalila je svim članicama što svoje slobodno vrijeme 
rado daruju društvu kako bi sve zajedno provodile zajednič-
ke ak  vnos  . Nema općinske manifestacije, a da nema žena, 
nema humanitarne akcije, a da nema žena, kada nekome treba 
pomoći tu su žene... Uz sve to vole sudjelova   u kulturnim do-
gađanjima, o  ći na zajedničke izlete, vodi   brigu o etno-zbrici 
u Starom farofu i izrađiva   razne rukotvorine. Najavljena je i 
prva humanitarna akcija koju će organizira   uz Dan narcisa. 
Predsjednica Ujlaki svakoj je ženi na godišnjem skupu zahvalila 
lončanicom cvijeća, dok je onim članicama koje su navršile 70 
godina uručila zahvalnice za dugogodišnji rad. Iste su primile 
Margareta Jarni, Vladica Plačko, Katarina Nađ, Ka  ca Hrustek 
i Zlata Fundak. Upućen je poziv Kotorip-
čicama da se učlane i postanu dio ove 
velike ženske obitelji. Nakon službenog 
dijela, uslijedila je večera i ples do jutra 
uz svirku dua Koko i Kiki.

A.Fuš

BILO KUDA - ŽENE SVUDABILO KUDA - ŽENE SVUDA

Kotoripske žene okupile se na zajedničkom Kotoripske žene okupile se na zajedničkom 
druženju uz Dan ženadruženju uz Dan žena

REDAKCIJAREDAKCIJA
Glavni i odgovorni urednik: Alen Fuš
Uredništvo: Mladen Grubić, Dario Hrašćanec, Karolina Bajkovec Horvat 
Lektor: Mario Friščić, mag. educ. philol. croat. / Fotografi je: Marko Habuš, Marijan Kovač
Naslovnica: Dario Dobranski
Za izdavača: Ljubomir Grgec
Internet: h  p://www.kotoriba.hr / h  ps://www.facebook.com/opcina.kotoriba / e-mail: opcina@kotoriba.hr
Oblikovanje i  sak: LDesign j.d.o.o., Koprivnica
List izlazi prema potrebi, a najmanje 3 puta godišnje. Uredništvo ima pravo kraćenja i neobjavljivanja tekstova.  

Članice Kluba ‘Nova nada’ već niz godina provode humanitarnu akciju 
‘Dan narcisa’ kojom žele potaknu   sve žene Međimurja da vode brigu o 
sebi i da redovito odlaze na mamografske preglede koji jamče rano ot-
krivanje boles   i pravodobno liječenje. Svemu se i ove godine priključilo 
Društvo žena iz Kotoribe. One su organizirale akciju obilježavanja Dana 
narcisa koji ima za cilj prevenciju i rano otkrivanje raka dojke. Agilne člani-
ce su u blizini kotoripske tržnice dijelile narcise, a od dobrovoljnih priloga 
mještana prikupile su 5.050 kuna, najviše dosad. Predsjednica Smiljana 
Ujlaki zahvalila je članicama i ljudima koji su dali svoj prilog ovoj akciji, a zahvalu i čes  tke Društvu žena na još jednoj uspješnoj akciji 
upu  o je i načelnik Općine Kotoriba Ljubomir Grgec. U društvu su izuzetno zadovoljne jer su prikupile najviše novca dosad, a sva 
prikupljena sredstva će se koris    za rehabilitaciju oboljelih žena i ostalih članova klubova koji djeluju unutar Županijske lige pro  v 
raka.                       Tekst i foto: Dario Hrašćanec

DAN NARCISA U KOTORIBI 

Kotoripske žene prikupileKotoripske žene prikupile
5.050 kuna - najviše dosad5.050 kuna - najviše dosad
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Nije bilo ak  vnos   na razini mjesta, od svjetovnih do vjer-
skih sadržaja, a većim dijelom i kulturne scene Međimurja, 
gdje se nije osje  la naša nazočnost, odnosno naš ples, pje-
sma, svirka, gluma- istaknuo je dopredsjednik KUD-a Koto-
riba Ivan Tilošanec u izvješću Upravnog odbora podnijetom 
na njihovoj godišnjoj izbornoj skupš  ni. Lani su njihove ak-
 vnos  , kao uostalom godinama unatrag, započele s Koto-

ripskim fašenkom, a završile njihovom nazočnošću kod Pol-
noćke u mjesnoj župnoj crkvi. Tilošanec je istaknuo kako su 
međimursku pjesmu i ples  prenijeli u Baranju i Mađarsku 

i na Đakovačke vezove kamo će i ove godine. Spomenuta je uzorna i tradicionalno dobra suradnja sa srodnim društvom iz Svetog 
Križa Začretje s čijim su članstvom lani u Kotoribi pripremili Kulturno umjetničku večer. U izbornom dijelu skupš  ne jednoglasno je 
razriješeno dosadašnje čelništvo, a potom dobilo novo povjerenje da mladost društva, koju smatraju najvećim bogatstvom, vode kao 
predsjednik Krunoslav Siladi, Ivan Tilošanec kao dopredsjednik. Tajnica će i nadalje bi   Sanja Radmanić, a blagajnica Irena Škoda. 
U Upravi odbor su izabrani: Vinko Horvat, Ivana Lončarić, Anica Jauk, Zvonimir Habuš, Renato Mikulan, Ana Radmanić i Aleksan-
dra Marđetko. Nadzorni odbor čine: Gabrijela Siladi, Lorena Habjan i Ines Malović. Kako u ovoj godini? Iz programa rada kojeg je 
skupš  ni prezen  rao Krunoslav Siladi najvažnijim je istaknut kon  nuitet ak  vnos   koji će bi   obogaćen komple  ranjem narodnih 
nošnji, prikupljanjem notnih zapisa, kupnjom novih instrumenata uz zalaganje da Kotoripska kola dođu na listu nematerijalne kul-
turne baš  ne o čemu je prve korake u svojoj doktorskoj disertaciji pokrenula kantautorica Lidija Bajuk. Potporu u objašnjenju rea-
lizacije programa dali su Vinko Horvat i Renato Mikulan. Potonji, kao vođa tamburaša, je govorio o suradnji s mladim tamburašima 
OŠ Jože Horvata Kotoriba, odnosno njihovim voditeljem Nenadom Podgorelcem. Ove će godine bi   i domaćini Smotre međimurskih 
narodnih običaja. Skup su pozdravili gos   iz srodnog društva Donji Vidovec, ribiči Žužičke i Soma i Limene glazbe Kotoriba. Općinski 
načelnik Ljubomir Grgec se zahvalio članstvu za sve što su dali i daju za prezentaciju ove sredine.

Tekst i snimka: Mladen Grubić

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA KUD-A KOTORIBA

Izabrano novo-staro čelništvoIzabrano novo-staro čelništvo

Program rada Ma  ce umirovljenika MŽ-a predviđa i edukaciju 
članstva o osnovama informa  ke, odnosno informa  čkom poslovanju 
svojih podružnica. Jedna takva radionica održana je za umirovljenič-
ke podružnice: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Mari-
ja. Vodila ju je mr. Renata Franić, a nazočila je i predsjednica Ma  -
ce umirovljenika Međimurske županije Nada Lovrec koja je istaknula 
zadovoljstvo odazivom, odnosno interesom članstva za što efi kasnije 
vođenje administra  vnog poslovanja u svakoj podružnici pojedinačno. 
Domaćini edukacije su bili članovi umirovljeničke Podružnice Kotoriba.

Mladen Grubić / SNIMIO: Vladimir Vugrinčić 

INFORMATIČKO OPISMENJIVANJE

Umirovljenici donjeg Međimurja za računalimaUmirovljenici donjeg Međimurja za računalima

Plesači i tamburaši KUD-a Kotoriba gostovali su i na-
stupali u Mađarskoj na fes  valu imena Pohod bušara, a 
koji se održava u gradu Mohaču. Ovaj fes  val je tradi-
cija stara 500 godina gdje mjesni bušari u tradicionalno 
napravljenim drvenim maskama prelaze Dunav, pale lo-
maču na glavnom trgu zajedno s lijesom koji predstavlja 
zimu. Manifestaciju posjećuju  suće turista. Kotoripčani 
su se predstavili na tri različite lokacije s tri različita spleta, Regom, Jagodama petrovskim te koreografi ranim spletom. Prvi na-
stup bio je na pozornici gradskog Doma kulture, drugi nastup na samoj obali Dunava, a treći na velikoj pozornici na glavnome 
gradskom trgu. Ponosni su na taj nastup jer je to najpozna  ji godišnji karneval u Mađarskoj  kojeg su započeli šokački Hrva  . Za 
ovaj ugledni fes  val ulaznice dobivaju samo eminentni sastavi folklora.                  Mladen Grubić

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KOTORIBAKULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KOTORIBA

Gostovali u MađarskojGostovali u Mađarskoj
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U prostorijama KUD-a Kotoriba članovi Limene glazbe Općine 
Kotoriba održali su svoju izbornu skupš  nu. Vinko Horvat je kazao 
kako omasovljenje mora bi   primarni cilj u narednom razdoblju, 
a potom i proširenje repertoara. Planira se suradnja s mjesnim 
KUD-om kroz neki od projekata. Planiraju se gostovanja u zemlji 
i inozemstvu, ali se planira i gostoprimstvo neke od prijateljskih 
puhačkih glazbi. Prema planu, namjeravaju za ulazak u njihove 
redove, animira   članstvo ostalih udruga jer sigurno među njima 
postoje zainteresirani za ovu vrstu afi rmacije. Da bi se to, i još do-
sta toga nespomenutog, ostvarilo jamčit će novo vodstvo u koje 
su ušli: Vinko Horvat, predsjednik, Zlatko Sabol, dopredsjednik, 
Dražen Hederić, tajnik, Mirela Jesenović, blagajnica, Karlo Solo-
mun, Antun Horvat i Kris  jan Karloci. Od Općine su za svoj rad 
na godišnjoj razini dobili 75.000 kuna, a što očekuju i ove godine, 

a to je, prema predsjedniku, minimalni iznos za minimalne potrebe. Skup su pozdravili predstavnici prijateljske glazbe iz Belice. Bio 
je tu i općinski načelnik Ljubomir Grgec koji im je dao vjetar u leđa riječima:-Sve dok ću ja bi   na čelu Općine ne morate brinu   za 
fi nancije i kupnju instrumenata. Pokušajte ‘preživje  ’ sa sredstvima za redovitu djelatnost - kazao je te dodao kako im želi što brže 
omasovljenje. Osim glazbenika, skupu su prisustvovali predstavnici nekih mjesnih udruga te roditelji svirača, najvjerniji članovi.

Tekst i snimka: Mladen Grubić

IZBORNA SKUPŠTINA LIMENE GLAZBE KOTORIBAIZBORNA SKUPŠTINA LIMENE GLAZBE KOTORIBA

Vinko Horvat i dalje predsjednikVinko Horvat i dalje predsjednik

Uže čelništvo Limene glazbe

Limena glazba Općine Kotoriba priredila je tradicional-
ni Božićno-novogodišnji koncert u mjesnom domu kulture. 
Brojni posje  telji zajedno su s glazbenicima proveli ugodne 
glazbene trenutke u ozračju minulih blagdana. Mladi glazbe-
nici su pokazali kako ovi koncer   s godinama dobivaju svoju 
prepoznatljivost.

M. Grubić / FOTO: VIPRO Prelog

LIMENA GLAZBA OPĆINE KOTORIBA

Još jedno oduševljenje koncertomJoš jedno oduševljenje koncertom

Održan je Izborni sabor UDVDR-a Ogranak Kotoriba. Za novog je predsjednika izabran 52- 
godišnji Dragan Rajher, dopredsjednik je Darko Matoš, a tajnik Danijel Fundak. - To najuže 
čelništvo, potpomognuto ostalim ak  vnim članstvom, jamči nam još bolje rezultate i nove po-
bjede - poručio je novi predsjednik, dok je Stjepan Horvat, predsjednik Podružnice UDVDR-a 
Međimurske županije, za kotoripske branitelje rekao kako je riječ o maloj i složnoj sredini s 
kojom je užitak radi   i surađiva  . Kako je rečeno, za nove pobjede treba realizira   i zacrtani 
program rada. Prije svega is  ču uključenost u sve manifestacije od općinskog interesa. Bit će 
dionicima županijskog sportskog natjecanja UDVDR-a, organizirat će druženja među članovima Ogranka, posjećivat će grobove 
svojih preminulih članova, surađivat će sa susjednim ograncima, organizirat će posjete Kninu i Vukovaru, a neće izosta   ni   dru-
ženja s članovima ostalih općinskih udruga. Rajher je pozvao članstvo na ak  van rad u sekcijama Ogranka i to u streljaštvu gdje 
se zainteresirani mogu okuplja   na mjesnoj streljani svakog utorka u 19 sa  , dok će zainteresirani za kuglanje i stolni tenis moći 
svoj pristanak potvrdi   nakon 1. svibnja. Voditelj sekcije streljaštva je Josip Horvat, Darko Matoš će vodi   kuglaše, Ivica Ujlaki 
sekciju za belot, a Dragan Rajher stolnotenisače. Novina u njihovom radu će bi   ta što će se u streljačku sekciju moći uključi   i 
zainteresirani građani pa će pokuša   u suradnji s Općinom Kotoriba kupi   još če  ri dodatne zračne puške. Dragan Rajher je na 
toj funkciji, nakon šest godina, naslijedio Branka Maleka. Novi predsjednik izuzetno je ak  van u više mjesnih udruga, a tri je 
mandata bio tajnik Ogranka. Branitelji koriste ovu prigodu da rodbini nedavno preminulog branitelja i sumještanina Josipa Var-
ge-Zeca izraze iskrenu sućut.                Tekst i foto: Mladen Grubić

IZBORNI SABOR OGRANKA UDVDR-A OPĆINE KOTORIBAIZBORNI SABOR OGRANKA UDVDR-A OPĆINE KOTORIBA

Dragan Rajher novi predsjednikDragan Rajher novi predsjednik
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U dvorani STK Kos/Kotoriba održana je iz-
vještajna godišnja skupš  na DVD-a Kotoriba.  
U ime VZMŽ-a skupš  ni je nazočio dopredsjed-
nik Andreas Lisjak, dok je Općinu Kotoriba za-
stupao načelnik Ljubomir Grgec. Skupš  ni se 
odazvala i Maja Jambrešić, ravnateljica mje-
snog Dječjeg vr  ća, ustanove s kojom mjesni 
vatrogasci imaju uzornu suradnju. U osvrtu na 
minulu godinu je Ana-Marija Vidović, tajnica 
DVD-a Kotoriba, istaknula kako je lanjska go-
dina bila u znaku vrlo uspješne proslave 130. 
rođendana društva. Za realizaciju programsko-
planskih zadaća koje su u cijelos   realizirali je 
zaslužno 75 ak  vnih članova, od toga broja njih 20 je osposobljeno za specijalne djelatnos  . Zapovjednik Miljenko Vidović je 
rekao kako su lani imali ukupno 10 intervencija, 5 požarnih, 4 intervencija tehničke naravi i 1 tak  čko-pokazna vježba. U ovoj su 
godini, uz kon  nuitet ak  vnos  , primarnim istaknuli uređenje vatrogasnog dvorišta te nabavku vatrogasnih kaciga i zaš  tnih va-
trogasnih odijela. Lisjak je uručio diplome Ma  ji Hraščancu i Borisu Hegedišu  za stjecanje zvanja vatrogasca I. klase. Spomenice 
za 60-godišnje djelovanje u DVD-u Lisjak je predao Ivanu Habušu i Josipu Golubiću. Vatrogasne statue za zasluge u radu društva 
primili su Ma  ja Hrašćanec, Saša Karloci i Mar  na Sabol. Skupš  nom je predsjedao dopredsjednik društva Ma  ja Hraščanec.

Tekst i snimke: M. Grubić  

IZVJEŠTAJNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-A KOTORIBAIZVJEŠTAJNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-A KOTORIBA

Lanjska godina u znaku jubileja Lanjska godina u znaku jubileja 

Nakon što je u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i 
obrta RH Stanko Vugrinčić, predsjednik DVD-a Kotoriba, potpi-
sao ugovor kojim se DVD-u Kotoriba  dodjeljuju brodica za spa-
šavanje, ona je dopremljena u Kotoribu i spremljena  u garažu 
vatrogasaca. Njena je vrijednost 200.000 kuna. Duljina brodice 

je 6,20 m, širina 2,3 m, visina trupa 1,37m, a masa joj je 900 kg. Ona je veliki napredak u civilnoj zaš    na rijeci Muri, a  me i 
jednom velikom dijelu Međimurja.- Svrha nabave brodica je njihova upotreba u kriznim situacijama, poput poplava, u kojima 
se š  te ljudski živo  . Podrška iz Zagreba postoji, potrebna je samo inicija  va-rekao je tom prigodom Darko Horvat, ministar 
spomenutog ministarstva. Uz Kotoribu, brodice su dobili Grad Mursko Središće i Općina  Podturen. U pratnji predsjednika DVD-a 
Kotoriba bio je i općinski načelnik Ljubomir Grgec.                                                                                        M. Grubić

LIJEPA VIJEST ZA VATROGASCE

Brodica na korištenjeBrodica na korištenje

U 2018. godini mažoretkinje su djelovale u 4 skupine: seni-
orski sastav, kadetski, dječji sastav i minime. Te sastave su vodi-
le trenerice Jelena Vojvoda, Monika Mikulan, Gabrijela Sabol i 
Marta Vojvoda. U 9. mjesecu organizirali smo upis novih članica 
gdje se ukupno upisalo 13 članica i sada brojimo 54 članice, te 
smo s novoupisanim članicama formirali 5. skupinu, vr  ćku gru-
pu, koje vode trenerice Gabrijela Sabol i Marta Vojvoda. 2018. 
godina bila nam je ispunjena s puno nastupa istaknula je uvodno 
u izvješću predsjednica Udruge Tatjana Hunjadi Toplek. Donijet je plan rada za ovu godinu, a sadržavat će kon  nuitet. Uz to je reče-
no kako je teško planira   koji sastav će na koji nastup ići  jekom godine tako da će to dogovara   u hodu. Sve te priredbe su se jako 
proširile, odnosno svi imaju puno gos  ju pa se u zadnje vrijeme nastupi svode na jednu točku po gostu. Uz to će nabavlja   i opremu, 
a prioritet su kape za kadetkinje, gornji dio trenirki za seniorke i kadetkinje dok će minime sastav dobi   crveno-bijele kratke majice. 
Njihov rad ponovno je pohvalio općinski načelnik Ljubomir Grgec nazvavši ih zaš  tnim znakom Općine i ponudivši im i dalje općinsku 
pomoć. Skupš  nu su uveličali predstavnici nekih mjesnih udruga, mažoretkinje i dio njihovih roditelja.                                Mladen Grubić

GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE KOTORIPSKE MAŽORETKINJEGODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE KOTORIPSKE MAŽORETKINJE

Zadovoljstvo prošlogodišnjim radomZadovoljstvo prošlogodišnjim radom



Kotoripski vjesnik16

U Kotoribi je ustrojena stara dobra navada posjete najsta-
rijim sumještanima i to na kraju godine u sklopu božićno-no-
vogodišnjih blagdana. Umjesto opravdano odsutnih čelnika 
Općine, najstarije sumještane pohodili su članovi Socijalnog vi-
jeća Općine Kotoriba Josip Forauer, Anica Škoda i Stanko Kosta-
njević. S prigodnim darovima i riječima čes  tki čelnika izvršne 
vlas   i svih Kotoripčana najprije su zakucali na vrata najstarijeg 
muškarca Kotoribe. To je 94-godišnji Luka Knez. Goste je uz 
njega dočekala i njegova supruga, 87-godišnja Klara, s kojom je 
u braku 62 godine. Posebno nas je dojmilo što su nas dočekali 
‘zrihtani’ kao za odlazak na vjenčanje. Rekli su nam da je to 
ipak posebni trenutak kojim se obznanjuje kako je gospodin 
Luka najstariji muškarac velike Kotoribe, a to po njegovim ri-
ječima nije mala stvar, no da će to dočeka   nikada nije raz-
mišljao. Rekao je kako je njegov veći dio života bio usmjeren 
na ‘posel’, pletenje košara, što je njegovoj obitelji život značila. 
Životne želje? -Kaj si stari čovek može poželi   nego zdravlje? 
- uzvra  o je protupitanjem i dodao kako bi volio da dođe do 

novog susreta za godinu dana. Čuvši taj op  mizam, gledajući 
njegovo lice, na kojima se ne iščitava toliki broj godina, vjeruje-
mo kako ćemo Knezove pohodi   i ovog prosinca. Majka, baka 
i prabaka Zlata Siladi se začudila kada smo joj rekli kako je naj-
starija u Kotoribi sa svojih bremeni  h 97 godina. Zatekli smo je 
na zimskom boravku kod kćeri Katarine i zeta Dragu  na Somija 
u Ulici A. Hebranga. Ima još i sina Ladislava  koji živi u Zagrebu. 
Ponosna je na troje unučadi i petero praunuka. Kao udovica 
živi od 1994. godine. Rekla je kako će s dolaskom toplijih dana 
natrag na svoj grunt u Ulicu Vladimira Nazora za koju nam je u 
šali rekla da se tu najdulje živi jer je ovdje do svoje 104. godine 
živio najstariji Kotoripčanin Mijo Golubić. Vitalna je, spremna 
za svaki razgovor, svaku temu... Želje? -Nek sam tak ostane kak 
je ve - reći će. Pozvala je da je posje  mo u prosincu 2019. godi-
ne iskazavši  me ‘spremnost’ da što dulje ostane na vrhu pira-
mide najstarijih u mjestu. Želimo njoj i Luki da im želje pronađu 
plodno tlo!

Tekst i snimke: Mladen Grubić

POSJETI KOJI NAS OBOSTRANO RADUJU

Uz božićno-novogodišnje blagdane pohodili Uz božićno-novogodišnje blagdane pohodili 
najstarije sumještanenajstarije sumještane

Kod Somijevih  Kod Knezovih

Drugu godinu zaredom Kotoripčanin Franjo Šajn otvorio je vrata svog privatnog 
muzeja  smještenog u podrumskim prostorijama svoje kuće u Ulici R. Boškovića 63. 
Tamo je pohranjeno točno 600 eksponata, za sto više nego lani, a svi su od njih mu-
zejske vrijednos  . Prema njegovim riječima, u njihovo skupljanje ugradio je blizu če  ri 
desetljeća svoga života. Ekspona   su raznoliki, od predmeta koji su se nekada rabili 
u kućanstvu, poljoprivredi, građevini i svakodnevnom životu. Najviše dopunjenih ek-
sponata potječe iz uredskih i školskih prostora te glazbala. Valja reći kako su oni danas 
gotovo svi uporabne vrijednos  , i kako kaže vlasnik, ne daj Bože da zatrebaju, oni su 
tu. Takvima ih je učinio u svojoj muzejskoj radionici smještenoj  k uz postav. Njegovi 
sumještani su lani probili led prvim dolaskom, ali se potom njegovo ime pročulo pa 
ga je ove godine posje  lo znatno više ljudi nego lani. Točno 115, izbrojala je njegova 
‘desna ruka’, supruga Katarina. Ona je bila vrsna domaćica, a Franjo po običaju odlični 
kustos. Tako su supružnici na najljepši način na pijedestal stavili vrijednos   naših pret-
hodnika. –Posje  telji su bili svih dobnih struktura. Najviše ih je bilo onih srednjih godina i najviše su prostore napunili nešto iza 22 
sata. Među prvima ovdje su bili Ljubomir Grgec, načelnik Općine Kotoriba, i njegov zamjenik Roberto Ujlaki upisavši se u Knjigu 
u  saka s pregršt pozi  vnih rečenica, a nisu izostali ni u  sci ostalih namjernika.          Tekst i foto: M. Grubić

NOĆ MUZEJA U KOTORIBINOĆ MUZEJA U KOTORIBI

Franjo Šajn ponovno otvorio Franjo Šajn ponovno otvorio 
vrata svojeg privatnog muzejavrata svojeg privatnog muzeja

Vlasnik i kustos-Franjo Šajn
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Na prostoru kod nove tržnice u Kotoribi, policijski službenici 
proveli su preven  vnu akciju korištenjem Mobilnog preven  v-
nog centra policije. Policijski službenici u Kotoribi su boravili u 
jutarnjim sa  ma, a u ugodnom razgovoru s građanima dijelili 
su im letke i skrenuli pozornost na poš  vanje prometnih pra-
vila. Poseban naglasak bio je na sigurnos   pješaka, biciklista i 
motociklista. Osim brojnih prolaznika, posje  lo ih je i općinsko 
čelništvo. Bili su tu načelnik Općine Kotoriba Ljubomir Grgec te 
zamjenik načelnika Roberto Ujlaki koji su se s policijskim službe-
nicima zadržali u kraćem razgovoru.

Tekst: Dario Hrašćanec / Foto: PU međimurska

PREVENTIVNA AKCIJAPREVENTIVNA AKCIJA

Mobilni preventivni centar policije u KotoribiMobilni preventivni centar policije u Kotoribi

U Knjižnici i čitaonici Kotoriba održana je promocija zbirke pjesama „Lukalice“ autora Mar-
ka i Vjekoslava Lukanca-Lukija. Promociji su uz navedene autore prisustvovali i profesori Li-
dija Levačić Mesarov i Pero Markić koji su ujedno i recenzen   knjige, te Ivan Picar i Marija 
Hegedušić, pjesnici koji su svojom interpretacijom pjesama pridonijeli samoj promociji knjige. 
Nastupila je i Lucija Lukanec u glazbenom i recitatorskom dijelu promocije. Nakon promocije 
priređena je zakuska, koju su sponzorirali Knjižnica i čitaonica Kotoriba i Podravka u kojoj Vje-
koslav Lukanec radi kao tehnolog, te prigodno druženje uz pjesmu. Pozdravne riječi upu  li su 
načelnik Ljubomir Grgec i v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Kotoriba Mario Friščić koji ovim 
putem zahvaljuje autorima na dolasku i organizaciji književne i kulturno-zabavne večeri.

Tekst: Mario Friščić / Foto: Tomislav Dežđek

PROMOCIJA ZBIRKE PJESAMA „LUKALICE“ U KNJIŽNICI I ČITAONICI KOTORIBA

Ugodna kulturno-zabavna večerUgodna kulturno-zabavna večer

Nizu akcija čišćenja okoliša u Međimurju u sklopu Dana planeta Zemlje se pri-
ključila i Općina Kotoriba. Veliki broj mještana okupio se u jutarnjim sa  ma na 
završetku Murske ulice, ‘za Talaševem’. Tamo su se članovi brojnih mjesnih udruga podijelili u  move od kojih je svaki  m dobio za 
zadatak čišćenje jednog dijela Kotoribe. Kako su nam rekli nakon akcije, naišli su na brojna divlja odlagališta otpada na području 
Općine i dodali kako se na  m mjes  ma moglo vidje   zaista ‘sve i svašta’. Prikupljena je znatna količina smeća koje su is   dan u po-
podnevnim sa  ma odvezli djelatnici GKP-a Pre-Kom Prelog, a sakupljao se i otpadni teks  l. Akciju je podržalo i općinsko čelništvo, 
načelnik Ljubomir Grgec, njegov zamjenik Roberto Ujlaki te predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić.    

Tekst: Dario Hrašćanec / Foto: Marijan Kovač/Dario Hrašćanec

ZELENA ČISTKA ZELENA ČISTKA 

Veliki broj mještana Kotoribe Veliki broj mještana Kotoribe 
odazvao se akciji čišćenja okolišaodazvao se akciji čišćenja okoliša
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Prije dvije godine srca mnogih 
ganuo je veliki humanitarni futsal 
spektakl u Kotoribi. Tada je MNK 
‘Klub 75’ Kotoriba organizirao huma-
nitarni događaj s ciljem da pomognu 
oboljelom nogometašu Niki Paheku 
iz Donje Dubrave. Uz bogat popratni 
program, glavna utakmica večeri bila 
je ona između domaćina i Futsal Di-
nama. Tada je prikupljeno više od 22 
 suće kuna, a srećom, dvije godine 

kasnije Niko je potpuno zdrav i vra  o se nogometu. Kotoripčani su 
organizirali svojevrsni završetak sjajne akcije otprije dvije godine. 
Futsal Dinamo ponovo je prihva  o njihov poziv, a posebno emo  van 
trenutak bio je nastup Nike Paheka u dresu Kotoripčana. Uoči glav-
nog susreta večeri, turnir su odigrale lokalne nogometne momčadi, 
Graničar, Dubravčan, Vidovčan i Mladost. U polufi nalnim susre  ma 
Graničar je svladao Vidovčan, dok je Dubravčan bio bolji od Mlado-
s  . U susretu za treće mjesto pobjedu je odnio Vidovčan, a turnir je 
osvojio Dubravčan. Nastupali su i najmlađi uzras   Škole nogome-
ta Graničar/Vidovčan, a program su svojim nastupima upotpunile i 
Kotoripske mažoretkinje. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg 
mjesta, a Kotoripčani su se još jednom iskazali odličnom organizaci-
jom. Na tribini se našlo i sto  njak Bad Blue Boysa, navijača Dinama 
iz raznih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, a koji su uoči utakmice 
u Kotoribi održali druženje i to u prostorijama koje su im svesrdno 
ustupili Klub 75 i KK Kotoriba. Apsolutni vrhunac ovog spektakla u 
Kotoribi bila je utakmica između domaćina i zagrebačkog Futsal Di-
nama, a igrači su izlazili kroz špalir Kotoripskih mažoretkinja. Nakon 
gos  ju, na teren su izašli igrači Kluba 75 Kotoriba, a posljednji među 
njima bio je upravo Niko Pahek. To je defi ni  vno bio najemo  vniji 
trenutak večeri jer se osim gromoglasnog pljeska, s dijela tribine 
gdje su bili smješteni Bad Blue Boysi prolomilo skandiranje njego-

vog imena, a predsjednik kluba Mario Paveli 
mu je uručio i kapetansku traku. Na samom 
početku susreta, velikim pljeskom pozdrav-
ljen je i legendarni nogometaš Dinama, Me-
đimurec Drago Vabec koji je izveo i početni 
udarac na utakmici. Gos   su u zanimljivoj 
utakmici koja je obilovala sjajnim potezima 
ipak bili bolji, no svi su se složili da je rezultat 
manje bitan. Sve susrete sudili su Rudolf Čižmešija i Dražen Hor-
vat. Nakon utakmice, sve se preselilo u mjesnu Stolnotenisku dvo-
ranu gdje je za sve sudionike održan prigodni domjenak, ali i zabava 
otvorenog  pa koja je potrajala do jutarnjih sa   uz svirku dua Koko 
i Kiki. - Hvala svim sudionicima, od ekipa Graničara, Dubravčana, 
Vidovčana, Mlados  , ŠN Graničar/Kotoriba, Kotoripskih mažoretki-
nja, preko Općine Kotoriba, tvrtki Vizija, JIL sokovi, Caff e bara S  ll, 
DVD-a Kotoriba, do svih koji su pomogli u organizaciji. Zahvaljujemo 
se i Društvu ‘Naša djeca’ Kotoriba na pomoći, kao i našim brojnim 
članovima i volonterima koji su pomogli u organizaciji i dali sve od 
sebe da ovaj spektakl opravda taj naziv - rekao je predsjednik MNK 
Kluba 75 Kotoriba, Mario Paveli i dodao da se zahvaljuje i svim navi-
jačima koji su se odazvali u velikom broju.

Tekst: Dario Hrašćanec / Foto: Marko Habuš/Marijan Kovač

Malonogometni klub ‘Klub 75’ Kotoriba u svojim je prostorijama održao redov-
nu izbornu skupš  nu. U uvodnom dijelu iznesena su izvješća za 2018. godinu i sva 
su jednoglasno prihvaćena. Od sportskih rezultata, koje je iznio predsjednik Mario 
Paveli, kotoripski malonogometni klub se ima čime pohvali  . Na prošlogodišnjem 
izdanju Pan zimske lige u Koprivnici s  gli su do osmine fi nala, a na Memorijalnom 
turniru ‘Ivan Makar Mali’ osvojili su prvo mjesto.  Vrlo dobar uspjeh pos  gli su i 
na 38. Memorijalu ing. Vladimira Skoka u Prelogu osvojivši drugo mjesto, što im je 
dosad najbolji rezultat na tom turniru. Na Pan Ljetnoj ligi u Koprivnici su također prošle godine ostvarili najbolji plasman. Bili su drugi, 
izgubivši u fi nalu od odlične zagrebačke ekipe. No, stepenicu više o  šli su na zimskom izdanju turnira kada su bili najbolji u konkurenciji 
četrdesetak ekipa. U fi nalu su pobijedili ekipu MNK Cvjetno Poliklinika Milojević, jednu od najtrofejnijih ekipa na našem području. Uz 
sportske ak  vnos  , Klub 75 sudjeluje i u raznim društvenim ak  vnos  ma poput općinskih manifestacija, gdje također ostvaruje dobre 
rezultate, a rado surađuju i s ostalim mjesnim udrugama. U izbornom dijelu skupš  ne došlo je do nekih promjena u vodstvu kluba. 
Predsjednik će i u narednom periodu osta   Mario Paveli, a za novog dopredsjednika izabran je Emanuel Matotek. Tajničke poslove 
i nadalje će obavlja   Borko Beliga, a novi blagajnik kluba je Danijel Nađ. Uz njih, u izvršni odbor izabran je Filip Rajher. Predsjednik 
Paveli na kraju skupš  ne zahvalio je svima na suradnji, s nadom da će se tako nastavi   i s novim vodstvom. Iznesen je plan rada za ovu 
godinu, kao i fi nancijski plan, a Paveli je zahvalio brojnim sponzorima koji se uključuju u njihov rad, posebno istaknuvši Caff e bar S  ll 
te Caff e bar Fenix Podravske noći.                          Tekst i foto: Dario Hrašćanec

IZBORNA SKUPŠTINA MNK KLUBA 75 KOTORIBA 

Mario Paveli i dalje predsjednik, Mario Paveli i dalje predsjednik, 
izabrali novog dopredsjednika i blagajnikaizabrali novog dopredsjednika i blagajnika

U SJAJNOJ ATMOSFERI

MNK Klub 75 ugostio zagrebački Futsal Dinamo: MNK Klub 75 ugostio zagrebački Futsal Dinamo: 
Zaigrao i Niko Pahek!Zaigrao i Niko Pahek!

Kotoripski vjesnik 19

U ribičkom domu SRD-a Som Kotoriba je održana redovita godišnja izvještajna skupš  na. 
Poseban je pljesak upućen seniorskom reprezenta  vcu Ivici Jakupaku, a još jači  mladom re-
prezenta  vcu U-20 Marku Horvatu, a i ostali članovi društva zaslužili su pljesak za izuzetni rad. 
Govoreći o natjecateljskim rezulta  ma čulo se kako se 1. seniorska ekipa natjecala se u 1. hr-
vatskoj ligi  HŠRS-a  u kojoj se natječe 12 ekipa.  Od 2015. godine lovi se 12, a ne 8 kola lige, što 
je dodatno fi nancijsko i organizacijsko opterećenje. -Zbog  našeg prošlogodišnjeg osrednjeg 
plasmana, prvenstveni nam je cilj bio posloži   ekipu i sve natjecatelje uključi   u natjecanja, 
sigurno i kvalitetno završi   sezonu, ali i  bori   se za sam vrh ljestvice. Stav je Društva i samih 
natjecatelja da se natječemo sa svojim ‘Somovim’ kotoripskim natjecateljima bez obzira na 
rezultate i od toga ne odustajemo- istaknuo je  Drago Filipašić. Ekipa se natjecala u sastavu: 
Ivica Jakupak, Ivica Horvat, Dražen Kos, Vanja Radmanić i Oliver Pogorelec te kapetan Drago 
Filipašić. Govoreći o minulom jednogodišnjem radu, predsjednik SRD-a Dražen Kos je rekao 
kako su u društvo učlanjena 127 seniora, 1 junior i 28 kadeta. Dodao je kako su zacrtane plan-
ske zadaće u cijelos   realizirali radeći na uređenju društvenih prostorija, uređenju okoliša i 
skrbi o vodama kojima gospodare. Iznio je i probleme, a to je prije svega devastacija objekta 
preko provala, ostavljanja smeća i otpada u okolici doma. U Šudergrabu su lani pus  li 450 kg šaranskog mlađa. Skupš  nu su pozdravili 
predstavnici nekih mjesnih udruga, susjednih srodnih društava te zamjenik općinskog načelnika Roberto Ujlaki.           

Tekst i snimke: Mladen Grubić

Horvat i Filipašić (slijeva)

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA SRD-A ŽUŽIČKA KOTORIBA

Novi predsjednik Ljubomir Nikić
SRD Žužička Kotoriba ima novo čelništvo. Umjesto Branka Matoša, za predsjednika je članstvo 

na godišnjoj izbornoj skupš  ni jednoglasno izabralo Ljubomira Nikića koji je dosad bio tajnik. Tajnič-
ke poslove će od sada obavlja   Luka Horvat, blagajničke kao i do sada Nenad Legin. Branko Matoš 
bit će dopredsjednik SRD-a. Izabran je 9-člani Upravni i 3-člani Nadzorni odbor. U izvješću za minulu 
godinu je predsjednik Matoš istaknuo kako su sve planske zadaće realizirane i to u segmentu natje-
canja, etapnom uređenju društvenoga doma te na polju poribljavanja i uređenja okoliša prirodne 
bare Žužička kojim ovo društvo gospodari. U Žužičku su lani pus  li 227 kg šaranskog mlađa. Na 
natjecateljskom polju pozna   su po organizaciji proljetnog i jesenskog društvenog kupa te sudjelo-
vanja na natjecanjima susjednih društava kao i onih u mađarskom Pomurju. Njihova seniorska natjecateljska ekipa sudjelovala 
je u 2. Županijskoj ribolovnoj ligi gdje su se plasirali u sredinu tablice. Matoš je na kraju svoja dva mandata iskoris  o prigodu za 
zahvalu svima s kojima je surađivao, od Općine Kotoriba, sponzora, donatora i vrijednog i uzornog članstva. U planskim zadaća-
ma za ovu godinu, novi predsjednik je rekao kako će to bi   planovi kon  nuiteta s ciljem pomlađivanja članstva kako bi dosadaš-
nji broj od 75 članova povećali. Zadaća im je daljnje uređenje društvenoga doma, a najavio je veći zahvat na revitalizaciji bare 
Žužička, a što neće moći učini   sami već će im u tome mora   pomoći Općina Kotoriba kao i specijalizirane ins  tucije na razini 
MŽ-a. Društvu su riječi čes  tke za suradnju i rezultate upu  li predstavnici suradničkih SRD-ova iz: Hodošana, Goričana, Donjeg 
Vidovca, Donje Dubrave, Soma Kotoriba  te predstavnik STK-a Kos/Kotoriba u čijoj se dvorani skupš  na održala. Posebne riječi 
zahvale za dosadašnju dobru suradnju upu  o im je i općinski načelnik Ljubomir Grgec kazavši kako će im Općina Kotoriba kao i 
do sada fi nancijski pomaga   u radu.          Tekst i foto: M. Grubić

NAGRADA U PRAVE RUKE

Ivanu Špicaru priznanje ‘Franjo 
Punčec’ za životno djelo 

Među ovogodišnjim županijskim dobitnicima pres  žnog sportskog priznanja- nagrade za ži-
votno djelo ‘Franjo Punčec’ je naš sumještanin, predsjednik STK Kos/Kotoriba  67- godišnji Ivan 
Špicar. Nagradu je dobio na prijedlog Međimurskoga stolnoteniskog saveza, a za svoj 50 i više 
godina dugi rad u stolnom tenisu, od čega gotovo sve to vrijeme u Kotoribi. Trenutno je i član 
Izvršnog odbora Međimurskog stolnoteniskog saveza. Nagrada mu je pripala na ovogodišnjem 
proglašenju najboljih međimurskih sportaša, održanom u čakovečkom hotelu Park. Umjesto 
njega nagradu je preuzeo njegov brat  Josip jer je laureat u to vrijeme zbog zdravstvenih tegoba 
ležao u koprivničkoj bolnici.Prije šest godina takvom je nagradom nagrađen i njegov klupski 
kolega Vinko Legin.                                                                                             Tekst i foto: M. Grubić

GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SRD-A SOM KOTORIBA

Poseban pljesak reprezentativcimaPoseban pljesak reprezentativcima


