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DEJAN ŠEBESTIJAN

Mladić iz Kotoribe oduševio snježnim 
kreacijama

Na prvi pogled, običan je 21-godišnjak. No, Dejan Šebes  jan, iako samozatajan, sve se više is  če svojim talen  ma. Ovaj je 
mladi Kotoripčanin umjetnički vrlo nadaren, što i dokazuje gotovo svakodnevnim objavama portreta, redom slavnih ličnos  , na 
svojoj Facebook stranici ‘Dejan Šebes  jan pencil art’. Obilan snijeg koji nas je ‘zatrpao’ krajem veljače Dejana je jako razveselio 
jer je to značilo da će ‘dan i noć’ proves   na otvorenom, izrađujući predivne snježne skulpture. Izradio je snježne kreacije lava, 
anđela, ženskog akta, a ponajviše je iznenadio skulpturom Ahileja, što objašnjava činjenicom da umjetničke uzore vidi u an  čkim 
kiparima. Na upit koliko traje izrada ovih zahtjevnih djela, odgovorio nam je da su potrebni sa   i sa  , pa je nerijetko s radom za-
vršavao tokom noći ili ranog jutra. Krajnji izgled njegovih skulptura je zaista impresivan, a prava je šteta što su one, zbog otapanja 
snijega, kratkog vijeka. Dejane, svaka čast!                   Dario Hrašćanec
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IZGRADNJA TRŽNICE
Dovršena je izgradnja polivalentne nadstrešnice (tržnica) u 

Kotoribi. Vrijednost radova iznosila je ukupno 1.9 milijuna kuna. 
Tržnica natkriva osam prodajnih klupa, uz mogućnost postavlja-
nja novih, a u zidanom prostoru nalaze se i unutarnji prodajni 
prostori. Ovim projektom Kotoriba je dobila tržnicu čije svečano 
otvaranje je održano na samu Novu godinu kada je Općina orga-
nizirala doček uz vatromet i besplatni čaj. Okupilo se mnoštvo 
mještana Kotoribe i okolnih općina, a želja Općine je nastavi   
ovakav doček u idućim godinama.

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ULICE NIKOLE TESLE 
U Ulici Nikole Tesle u toku su radovi uređenja koji se u cijelo-

s   fi nanciraju iz općinskog proračuna. Obnavlja se kolnik i gra-
di pješačko-biciklis  čka staza. Predviđena vrijednost radova je 
548.391 kuna, a završetak je planiran za kraj ožujka 2018.

REKONSTRUKCIJA DUGE ULICE
Općinski načelnik Ljubomir Grgec u veljači ove godine potpi-

sao je Ugovor o fi nanciranju-Mjera 07 s Agencijom za plaćanje 
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju „Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima“, operacije 7.2.2. „Ulaganja 
u građenje nerazvrstanih cesta“  kako bi se ostvarila dugo pla-
nirana rekonstrukcija Duge ulice. Agencija podmiruje 100% pri-
hvatljivih troškova. U toku je provedba postupka javne nabave za 
navedeni projekt. Dobivena je potpora u iznosu od 3.8 milijuna 
kuna.                                        Pripremila: Karolina Bajkovec Horvat

Iz rada Općine

U vijećnici Općine Kotoriba potpisani su ugovori o dodjeli fi -
nancijskih sredstava općinskim udrugama za redovitu djelat-
nost u 2018. godini, a koje će one dobi   na osnovi prijava na 
natječaj. Ugovore je s predstavnicima udruga u ime Općine Ko-
toriba potpisao načelnik Ljubomir Grgec. Sukladno odredbama 
ove Odluke, osigurat će se sredstva za programe, odnosno pro-
jekte koje je predložilo Povjerenstvo za ocjenjivanje programa 
i projekata prijavljenih na Javni natječaj, a za što su sredstva 
osigurana u proračunu Općine Kotoriba za 2018. godinu i to 
350  suća kuna za programe i projekte sportskih udruga, 100 
 suća kuna za programe i projekte udruga u kulturi te 30  suća 

za programe i projekte ostalih udruga što je ukupno 480  suća 
kuna. Od sportskih udruga najviše je dobio NK Graničar - 150 
 suća, Košarkaški klub Kotoriba dobiva 40  suća, SRD Som i 

STK Kos Kotoriba po 30  suća, SRD Žužička 20  suća, MNK Klub 

75 10  suća i TK Kotoripski begači 9  suća kuna. Limena glazba 
dobiva 75  suća, KUD-u Kotoriba ide 20  suća, a Mažoretki-
njama 5  suća kuna. Lovci Jarebice i Društvo žena će dobi   5 
 suća, Društvo naša djeca 4  suće, UDVDR 3.500 i Moto klub 

Rolling Fish 3  suće kuna.                         A.Fuš

POTPISANI UGOVORIPOTPISANI UGOVORI

OpćOpćina za rad udruga osigurala 480 tisuća kunina za rad udruga osigurala 480 tisuća kunaa

Općina Kotoriba je i ove godine, shodno tradiciji, uoči nado-
lazećeg blagdana Uskrsa poklon-bonovima vrijednos   od 200 
kuna razveselila napotrebi  je mještane. Socijalno vijeće je u 
suradnji s Općinom uručilo 130 bonova za što je iz općinskog 

proračuna izdvojeno 26  suća kuna. Ova lijepa gesta općinskog 
čelništva sumještanima će vra    osmijeh na lica, barem za vri-
jeme uskrsnih blagdana.    

A.Fuš

UOČI USKRSA

Za Uskrs 130 mještana primilo bonove u iznosu od 200 kuna
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Emil Karloci (Duga 31), Zlatko Markan 
(Ruđera Boškovića 43), Ivan Lisjak (Kra-
lja Petra Krešimira IV. 9), Goran Krčmar 
(Nikole Tesle 42), Sandra Rodek (Alojzije 
Stepinca 32), Anita Ovčar (Duga 59), Pe-
tar Dolenčić (Gradić 3), Davor Grgec (Kra-
lja Tomislava 115), Denis Raimund (Duga 
19) i Edwin Dravec (Josipa Slavenskog 6) 
potpisali su ugovore s načelnikom Općine 
Kotoriba Ljubomirom Grgecom o ispla-
  20  suća kuna za kupnju nekretnine 

koju namjeravaju uredi   za stanovanje 
ili se stambeni objekt u ruševnom sta-
nju namjerava ukloni   i na istoj parceli 
izgradi   novi stambeni objekt. Riječ je o 
deset mladih obitelji kojima će ova op-
ćinska pomoć itekako dobro doći. -Svaka 
čast Općini i načelniku. Ovo nije mali no-
vac. Odlučili smo osta   u Kotoribi, a za 
ovaj iznos ćemo uredi   tavanski prostor 
- rekao nam je Emil Karloci. Riječi hvale za 
ovaj projekt imala je i Sandra Rodek. - Ni-

smo još odlučili u što ćemo utroši   ovaj 
novac, ali ćemo ga sasvim sigurno dobro 
iskoris   . Kad obitelj uređuje kuću, svaka 
je kuna bitna i zato hvala Općini na tome 
- rekla je. Općina Kotoriba je prva u Me-
đimurju došla na ideju da se na ovaj na-
čin pomogne mladima da ostanu živje   u 
mjestu. 2016. godine 7 korisnika je dobilo 
potpore, lani 3, a ove godine čak 10 što 
je samo pokazatelj kako odluka Općinskog 
vijeća nailazi na plodno tlo. - Cilj nam je i 

želja da ostanete živje   i radi   u Kotori-
bi. 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 
tom prilikom općinski načelnik Ljubomir 
Grgec. Na potpisivanju je bio i zamjenik 
načelnika Roberto Ujlaki.

Tekst i foto: 
Alen Fuš

Početkom srpnja prošle 
godine dugogodišnji pročelnik 
Općine Kotoriba Marijan Ru-
sak o  šao je u zasluženu miro-
vinu. U Općini su bili primorani 
raspisa   natječaj za novog pro-
čelnika. U prvom pokušaju nit-
ko se nije javio pa je općinski 
načelnik Ljubomir Grgec mo-
rao raspisa   novi. Na drugi na-
tječaj se prijavilo pet kandidata 
od kojih je če  ri imalo formal-
ne uvjete te se pristupilo pisanom i usmenom tes  ranju. Povjeren-
stvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je općinskom načelniku 
izvješće o provedenom postupku i rang-lis   kandidata. 

Na temelju uvida u priloženu dokumentaciju i rezultate tes  ranja 
za novu pročelnicu Općine Kotoriba izabrana je 35-godišnja Karoli-
na Bajkovec Horvat iz Kotoribe. Ona je na Fakultetu organizacije i 
informa  ke u Varaždinu diplomirala 2009. godine i magistra je infor-
ma  ke. Iza sebe ima sedam godina radnog iskustva.                   A. Fuš

MARIJAN RUSAK OTIŠAO U MIROVINU

Karolina Bajkovec Horvat
izabrana za novu 
pročelnicu

Općinsko vijeće Općine Kotoriba donijelo je odlu-
ku o dodjeli pomoći redovnim studen  ma s područja 
Općine Kotoriba. Dosad je Općina s  pendirala stu-
dente, no prema ovoj odluci svi studen   koji upišu 
višu godinu u odnosu na godinu dana ranije, dobivat 
će novčanu pomoć koja će im bi   isplaćena u dvije 
rate. Radi se o iznosima od 2  suće kuna za studi-
je u Međimurskoj, Varaždinskoj i Koprivničko-kri-
ževačkoj županiji i 4  suće kuna za ostale županije. 
Nakon objavljenog javnog poziva, općinski načelnik 
Ljubomir Grgec donio je odluku o ispla   pomoći za 
akademsku 2017./2018. godinu. Pomoć će dobi   29 
studenata. Njih osam će dobi   po 2  suće kuna, a 
po 4  suće kuna dobit će 21 student. Ukupno će se 
iz općinskog proračuna za tu namjenu izdvoji   100 
 suća kuna. -Drago nam je što smo promijenili odlu-

ku i sada svi studen   bez ikakvih uvjeta, osim učenja, 
imaju pravo na pomoć. U veljači je svima isplaćena 
prva rata - rekao nam je Grgec.                             A. Fuš

POMPOMOĆ STUDENTIMAOĆ STUDENTIMA

Općina Kotoriba 
za 29 studenata 
isplatit će 
100 tisuća kuna

NNOVČANE POTPORE ZA NEKRETNINEOVČANE POTPORE ZA NEKRETNINE

DDeeset mladih oset mladih obitelji dobilo po 20 tisuća kuna bitelji dobilo po 20 tisuća kuna 
za uređenje kuza uređenje kućaća
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Sakramenat krštenja su 
primili:
Branka Jure  ć, Daniela 
Beganović, Lucas Fuš, 
Lana Fuš, Franka Dole-
nec, Leon Munka, Ella 
Kuzmić, Laura Amalija 
Horvat, Vita Sabol, Eva 
Seličanec, Noah Lovrek, 
Gabrijel Horvat, Lucijano 
Oršoš, Emilijano Savić, 
Jakov Lipić, Kim Hudiček, 
Deni Fuš, Antun Krušelj,  
Noah Knez, Tena Rusak 
Sokač, Nil Alex Josip 
Maltar, Ana Horvat, Si-
mon Škoda, Mar  n Do-
minić, Ema Karloci, Fran 
Luc, Nika Špernjak, Luka 
Lukša, Fran Ujlaki

U 2017. godini crkvenu 
ženidbu su sklopili:
Božidar Hrvoj i Sabina 
Spahija,  Mario Bašnec i 
Tamara Š  mac, Aleksan-
dar Fuš i Mar  na Hoš-
njak

Preminuli u župi Kotori-
ba u 2017. godini:
Mijo Golubić, Štefanija 
Hederić, Veronika Balaš-
ko, Darko Horvat, Zorica 
Miljančić r. Horva  ć, Ana 
Špoljar, Franjo Seličanec, 
Nadica Balog, Josip Še-
balj, Agneza Dolenec, 
Jalžica Petković, Katarina 
Balog, Terezija Gregurec 
r. Novak, Pavica Knez r. 
Gluhak, Julijana Mar-
đetko r. Habuš, Dorote-
ja Golubić r. Radmanić, 
Margareta Čižmešija r. 
Ludaš, Vesna Petrac, 
Terezija Rajher r. Mato-
tek, Marija Siladi r. Še-
bes  jan, Josip Škoda, 
Marinko Horvat, Sofi ja 
Horvat, Jela Kranjec, Jo-
sip Cenko, Katarina Barić 
r. La  n, Jasna Maltar r. 
Lovrek, Ivan Ludaš, An-
tun La  n, Ruža Markač 
r. Debić, Nikolas Bogdan, 
Rozalija Siladi r. Štrok, 
Agneza Fuš r. Dolenec, 
Stjepan Maltar

Draga braćo i sestre u Kristu, 
dragi Kotoripčani! 

»Uskrsnuo je Krist, nada 
moja« – tako pjeva Crkva na 
Uskrs. Gospodinovo uskrsnuće 
temelj je naše vjere, da Krist 
nije uskrsnuo uzaludna bi bila 
vjera naša (usp. 1Kor 15,14). 
Ono je istodobno i temelj naše 
nade, jer kao što je Krist uskr-
snuo, prvina usnulih, tako ćemo 
i mi uskrsnu   (usp. 1Kor 15,20-
22). „Nada pak ne pos  đuje. 
Ta ljubav je Božja razlivena u 
srcima našim po Duhu Svetom 
koji nam je dan“ (Rim 5,5). Onaj 
koji je uskrsnuo, obećao je, i 
On ostaje vjeran. Njegovo obe-
ćanje, a ne pouzdanje u vlas  -
te sposobnos  , razlog je naše 
nade. Čovjek sam sebe ne može 
spasi  . To znači da naša buduć-
nost nikada nije posve u našim 
rukama. Katekizam Katoličke 
Crkve podsjeća nas da „čovjek 
ne može u potpunos   odgovo-
ri   božanskoj ljubavi vlas   m 
snagama“ (KKC, 2009). Kršćanin 
u Božjem obećanju i u Kristovu 
uskrsnuću nalazi izvor i oslonac 
za vlas  tu nadu. Nada je dar 
Duha Svetoga ponuđen svakom 
čovjeku koji se u vjeri otvara 
Kristu, Božjem Sinu. Ovom daru 
treba posve    osobitu brigu, 
posebno u današnjem vreme-
nu kada mnogi ljudi gube nadu 
u bolje sutra i predaju se pesi-
mizmu, pa čak i očaju. Čovjek se 
treba oslobodi   iluzije da je u 
vremenu, u ovome svijetu, mo-
guće konačno spasenje. Ovaj 
život je tek priprava za život u 
punini koji slijedi nakon njega, 
kao što nam je i Gospodin Isus 
rekao: „Idem da vam pripravim 
mjesto“. Tako da je Duh Sve-
  dar koji nas obasipa pravom 

nadom. Nada, zajedno s vje-
rom i ljubavlju koje su tri kre-
pos   koje svaki is  nski vjernik 
posjeduje, ima temeljnu ulogu 
u kršćanskom životu. Kršćan-
ska pak nada,  pična je krepost 
čovjeka-hodočasnika koji, iako 
po vjeri poznaje Boga i poziv 
na vječni život, još nije došao 

do blažene vizije. Nada mu po-
maže da na stanovit način već 
u ovom životu prijeđe „iza za-
vjese”, kako bi to rekla poslani-
ca Hebrejima (usp. 6,19). Bitan 
vid te krepos   je eshatološka 
dimenzija, odnosno promišlja-
nje o posljednjim vremenima. 
Za one koji posjeduju vjeru 
u Božju Riječ koja odzvanja u 
Kristu, već se počela ostvariva-
  vječnost. Dapače, za njih je 

vječnost već ostvarena u teme-
ljima, što je ustvari prisutnost 
Duha Svetoga u ljudskoj povi-
jes  . Duh Sve   je zalog naše 
buduće baš  ne. U ovozemnom 
kršćanskom životu početak je 
vječnoga života. Tako kršćanska 
nada nije samo sigurnost, nego 
i predokus buduće stvarnos  . 
Drugim riječima, vječnost je 
prisutna u svakom trenutku 
našega života. Kršćanin treba 
živje   i čini   ono što će opsta  , 
ne samo pred sudom budućno-
s  , nego i pred sudom vječno-
s  . Nada   se u kršćanskom smi-
slu znači ne teži   za nečim čega 
još nema, nego živje   ono što 
je već tu, tj. htje   u potpunos   
posta   ono što već po Božjem, 
stvoriteljskom i otkupiteljskom 
naumu i obećanju jesmo. A to 
se može reći i riječima: Ne teži   
samo da imamo više materijal-
nih stvari ili da pos  gnemo više 
u ovom životu, nego nastoja   
da budemo više po Evanđelju. 
Kršćanska nada ne odvodi nas 
od nas samih prema traženju 

sreće i spasenja, nego nas vra-
ća samima sebi pomažući nam 
da po milos   rastemo do pu-
nine Božjeg obećanja. Svi smo 
pozvani da se što više otvorimo 
kršćanskoj nadi, tom izvrsnom 
i nezasluženom daru Krista 
Uskrsloga. Naša je nada često 
manjkava i slaba. Nestrpljiva 
nas očekivanja zatvaraju u se-
bičnost naših želja. Očekujući 
od čovjeka ono što je njemu 
nemoguće, tj. što ne može sam 
pos  ći ili da  , mnogi su se ra-
zočarali, ne pomislivši da je ono 
što je ljudima nemoguće, Bogu 
moguće. Bog, živi i is  ni  , spu-
šta se do nas, njegova vječnost 
ulazi u naše vrijeme. Čovjekovo 
vrijeme je i vrijeme Božjeg mi-
losrđa i spasenja. U čovjekovo 
izgubljeno vrijeme ulazi vrije-
me Kristova opraštanja i mira. 
Vrijeme Duha Svetoga puno je 
djelotvornog strpljenja u ko-
jem Bog milošću obnavlja svoja 
stvorenja i budi nove nade, da 
bi čovjek, kako bi to rekao Sve   
Otac, prešao prag nade. Neka 
dar Duha Svetoga u nama oja-
ča nadu vječnih dobara i učini 
da nam već u sadašnjem životu 
klije sjeme konačnoga spase-
nja. Sretan vam Uskrs, pobjeda 
Gospodina Isusa nad smrću i 
ujedno i nada našeg uskrsnuća 
i vječnog života sa Bogom i nje-
govim odabranicima.

To vam od srca želi vaš žu-
pnik i brat u Kristu

                              + Marinko+

Foto: Željko Matulic

USKRSNA PORUKAUSKRSNA PORUKA
Kotoripski vjesnik 5

Crkva se raduje i pjeva kod rođenja dje-
teta, kliče i pjeva kada se stupa u brak, ali 
i pjesmom ispraćuje čovjeka kod njegove 
smr  . U župi Kotoriba višeglasno pjevanje 
postoji preko 100 godina. Tako su 1902. 
godine nabavljene i blagoslovljene nove or-
gulje, a 1909. župnik Juraj Lajtman osniva 
dvoglasni zbor koji kasnije postaje četvero-
glasni. Kroz povijest, najčešće zbog poli  č-
kog djelovanja, muški članovi odustaju u 
nekoliko navrata, sve do godine 1967. kada 
je bliski suradnik župnika Ignacija Zadravca, 
Josip Nađ uz pomoć Katarine Trojko tada 
Vojvoda, predložio kantoru Vinku Balogu da 
se obnovi tadašnji dvoglasni zbor što je kan-
tor veselo prihva  o, te se tako formirao če-
tveroglasni zbor koji je prvi puta nastupio na 
župnom klanjanju 10. 7. 1967. i koji se odr-
žao sve do danas. Zbor danas broji 34 člana, 
od toga 19 ženskih i 15 muških članova. Zbor 
redovito pjeva svake nedjelje na sve  m mi-
sama te na svim liturgijskim slavljima. Prije 
desetak godina osnovana je muška vokalna 
skupina. Kroz povijest zbor su vodili: kantor 
Vinko Balog, nakon njegove smr   amaterski 
je vodio Ljudevit Habuš, uz stručnu pomoć 
domaćeg sina Rafaela Baloga, kantora u 
Donjem Vidovcu koji je povremeno i svirao 
za veće blagdane. Dolaskom župnika Blaža 
Horvata on sam je preuzeo vođenje zbora 

oko desetak godina dok je svirala prof. Klau-
dija Vidović, sve do dolaska kantora Damira 
Kadije koji je završio orguljaško- kantorsku 
školu pri Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 
i koji vodi zbor već 20 godina. Zbor osim na 
misama nastupa i na raznim manifestacija-
ma za potrebe Kotoribe, ali i izvan Kotoribe. 
Tako smo nastupili u našoj prvostolnici u 
Zagrebu, varaždinskoj katedrali, u Krašiću, 
imali smo cjelovečernji koncert u crkvi sv. 
Katarine u Zagrebu u sklopu Pasionske baš  -
ne, više puta na Međimurskom proščenju u 

Zagrebu, na Trsatu, u Republici Mađarskoj... 
Osim crkveno-liturgijskog pjevanja zbor gaji 
i međimursku domaću popevku, čuvajući 
tako baš  nu naših očeva i djedova koji pje-
vaju ove pjesme više od sto  njak godina mr-
veći ovu našu hrvatsku zemlju. Svoj jubilej 
koji je predvodio varaždinski biskup mnos. 
Josip Mrzljak s domaćim svećenicima, 50 
godina neprekidnog djelovanja, proslavili su 
prošle godine.

Tekst i foto: 
Damir Kadija

50 50 GODINA ŽUPNOG ZBORA U KOTORIBIGODINA ŽUPNOG ZBORA U KOTORIBI

‘Tko lijepo pjeva, dvostruko moli’
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DJEČJI KOTORIPSKI FAŠENKJEČJI KOTORIPSKI FAŠENK

Mimohod kreativnih 
mališana

Uhodanom tradicijom, dan prije središnjih fašenskih doga-
đanja u Kotoribi, tamošnje Društvo Naša djeca je u mjesnom 
središtu okupilo maskirane mališane koji su u organiziranoj 
koloni krenuli u mjesnu stolnotenisku dvoranu gdje pjesme, 
plesa i smijeha nije nedostajalo. Uz to, tamo je između 73 pri-
javljenih maski za natjecanje posebno povjerenstvo biralo 15 
najuspješnijih. Pred njima je bio izuzetno težak zadatak jer je 
sve vrvjelo od maštovitos   i krea  vnos  . Među najuspješniji-
ma izdvojene su prve tri u kreaciji -snježno kraljevstvo, strašila 
i ovčice. Valja doda   kako je bilo znatno više maskiranih, ali oni 
nisu htjeli na pozornicu. Posebne zasluge za izuzetno uspješno 
priredbu treba zahvali   i Općini Kotoriba i voditeljicama mani-
festacije Marini Posavec i Jeleni Ujlaki. -Rastali smo se na kraju 
uz obećanje da se vidimo i dogodine s još boljim i maštovi  jim 
maskama, poručile su voditeljice.                              M. Grubić

Kotoripski vjesnik 7

Načelnik Općine Kotoriba Ljubomir Grgec laka je srca predao 
općinske ključeve vragolas  m maškarama, odnosno Vrapcu, nji-
hovom predstavniku. Fašenskom pozornicom toga su dana prošli 
maskirani članovi mjesnih udruga i ustanova: KUD Kotoriba, SRD 
Som, SRD Žužička, TK Kotoripski begači, Udruga žena, Društvo 
Naša djeca, Kotoripske mažoretkinje, Košarkaški klub, MNK Klub 
75, STK Kos/Kotoriba, Udruga Za bolje sutra, Moto klub Rolling 
fi sh, učenici šes  h razreda OŠ Jože Horvata Kotoriba i Dječji vr  ć. 
Svi su oni potom u koloni o  šli u stolnotenisku dvoranu gdje ih 
je dočekao glazbeni sastav Piso  ejk. Uslijedilo je stručno biranje 
najuspješnijih. Nakon vijećanja i sumiranja bodova, prvo je mje-
sto pripalo maskama MNK Kluba 75, drugo maskiranim članovi-
ma KUD-a Kotoriba, a treće Kotoripskim mažoretkinjama. Kada 
su se stras   oduševljenja izbora sredile, uslijedila je zabava uz 
obilje jela i pića čime je maškare počas  la Općina Kotoriba kao i 
sve namjernike koji su se našli uz fašensku povorku. Za kraj ćemo 
doda   kako su život Fašenku spaljivanjem okončali ‘strašni’ mo-
toris  .                  M. Grubić

FAŠENK

Oduševile fašenske 
kreacije
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Doček 2018. godine pam  t će Kotoripčani i brojni njihovi gos   koji su 31. pro-
sinca bili na dočeku godine u kojoj smo već puna tri mjeseca. Doček je priređen na 
prostorima nove tržnice koja je Kotoribi najljepši dar za novu godinu. Raspoloženje 
je bilo vrhunsko uz besplatne tople napitke kojima je počas  la Općina Kotoriba, a 
da raspoloženje bude i zabavno pobrinuo se glazbeni sastav Meta bend. Vrhunac je 
dočeka bio veličanstveni vatromet i čes  tka općinskog načelnika Ljubomira Grgeca 
upućena okupljenom mnoštvu.

M. Grubić / FOTOGRAFIJE: Marko Habuš

KOTORIPČANI I NJIHOVI GOSTI ZAJEDNO 
U NOVU 2018. GODINU

Veličanstveni doček 
na otvorenom

Kotoripski vjesnik 11
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Pripadnici DVD-a Kotoriba održali su 
svoj 130. godišnji izvještajni skup. Zapo-
čeo je odavanjem počas   za  preminule 
članove, vatrogasce i sve naše branitelje. 
Osim predstavnika suradničkih i susjednih 
DVD-ova i vatrogasaca iz Murakeresztura, 
na skupš  ni su, kao nikada dosad po broju, 
bili prisutni predstavnici mjesnih udruga. 
Vatrogasnu zajednicu Međimurske župani-
je predstavljao je njen zapovjednik Mladen 
Kanižaj, a VZPO Kotoriba, Donja Dubrava, 
Sveta Marija i Donji Vidovec predsjednik 
Andreas Lisjak, a Općinu Kotoriba načelnik 
Ljubomir Grgec. Sve je uvodno pozdravio 
predsjednik društva Stanko Vugrinčić. O 
tome što i kako su radili u minuloj godini 
govorila je tajnica društva  Ana-Marija Vi-
dović. Pobrojala je mnoštvo ak  vnos   u 
kojima su vatrogasci sudjelovali, a bilo ih 
je, uz primarnu djelatnost, svuda, što zna-
či da su se uključivali u sve akcije Općine 
Kotoriba u kojoj se već godinama oslanjaju 
na njih. Zabilježili su i dobru suradnju s va-
trogascima iz mađarskog pomurskog nase-
lja Murakeresztur, mjesnom OŠ. U DVD-u 
su zadovoljni svojim radom za što zasluge 
pripadaju ak  vnom članstvu kojih je tre-
nutno 75. Imaju 11 ispitanih vatrogasaca, 
31 vatrogasca I. klase, 8 vatrogasnih doča-
snika, 7 vatrogasnih dočasnika I. klase, 6 
vatrogasnih časnika, 1 vatrogasnog časnika 
I. klase, 2 počasna vatrogasna časnika i 2 
viša počasna vatrogasna časnika, a imaju i 
20 osposobljenih vatrogasaca, osposoblje-
nih za specijalne djelatnos  . Ovakva struč-
na osposobljenost vatrogasca jamstvo su 
sigurnos   života u mjestu kada je u pitanju 
čuvanje imovine njihovih sumještana. Za 
kraj je tajnica poručila:- Svi moramo bi   

svjesni, od najmlađih do najstarijih sumje-
štana, koje sve opasnos   prijete ljudima, 
ali i našem okruženju, stoga preven  va za-
služuje maksimalnu pozornost. Zato molim 
sve vatrogasce DVD-a Kotoriba da nastave 
s ak  vnim radom u društvu. Miljenko Vi-
dović, zapovjednik u društvu, istaknuo je 
kako su lani zabilježili 14 intervencija, od 

toga 9 požarnih od kojih nijedna nije ugro-
žavala njihove sumještane i njihove imo-
vine. Imali su 3 tehničke intervencije i 2 
tak  čko-pokazne vježbe. Istaknuo je kako 
je lani nabavljeno dosta vatrogasne opre-
me od koje je izdvojio donaciju tvrtke Mu-
raplast koja im je donirala ručni prijenosni 
alat HR koji će im pomoći kod tehničkih in-

tervencija. Predsjednik društva je istaknuo 
kako je ova godina pred društvom prilično 
zahtjevna prije svega, a s ponosom ista-
knuvši, što društvo obilježava 130. rođen-
dan koji će se u dva dana održa   početkom 
lipnja. Velika želja im je i kupnja navalnog 
vozila u što će se uključi   i Općina Kotori-
ba, a što je najavio načelnik Grgec. On je 
rekao da kada su vatrogasci u pitanju ne 
smiju ‘škrtari  ’. Radost rezultata, i onog 
što ih očekuje u ovoj godini, u svojim su ra-
spravama podržali Kanižaj i Lisjak.

Mladen Grubić / SNIMIO: Alen Fuš

130. GODIŠNJA SKUPŠTINA 130. GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-A KOTORIBADVD-A KOTORIBA

Ususret 130. rođendanu
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LIMENA GLLIMENA GLAZBA OPĆINE KOTORIBAAZBA OPĆINE KOTORIBA

Treći koncert, drugi samostalni, 
Limene glazbe Općine Kotoriba

U prepunoj dvorani Doma kulture u Kotoribi održan je treći 
koncert Limene glazbe Općine Kotoriba. Probrani glazbeni re-
pertoar svjetovne i duhove glazbe, u trajanju od jednog sata i 
dvadeset minuta, praćen je ovacijama prisutnih. Generalna ocje-
na, odnosno reakcija posje  telja i glazbenih stručnjaka, nakon 
koncerta je jednoglasna: vrhunska izvedba, odabir kompozicija 
izvanredan. Ovakve ocjene struke i odaziv posje  telja, potvr-
đuju činjenicu da je Limena glazba Općine Kotoriba kvalitetom 
izvođenja i doslovnim izvršavanjem obaveza iz godišnjeg pro-
grama rada, zauzela čvrstu poziciju na kulturno-glazbenoj sceni 
Međimurja, a draga nam Kotoriba dobila je udrugu kojom vraća 
glazbenu tradiciju i obogaćuje kulturnu scenu mjesta. Dosadaš-
njim trogodišnjim radom pod umjetničkom vodstvom gospodina 
Stjepana Taradija stvorena je čvrsta i vrlo kvalitetna jezgra koja 
se ubuduće može i mora nadopunjava   novim ak  vnim člano-
vima. Omasovljenje ak  vnog broja članova prioritetna je oba-
veza rukovodstva udruge na čelu sa predsjednikom gosp. Vin-
kom Horvatom. Na putu omasovljenja potrebna je konkretna i 

stalna suradnja s kolek  vom Osnovne škole Jože Horvata koja i 
dosad nije izostala. Ovom prigodom, javni poziv u ime rukovod-
stva udruge, upućujemo djeci i poštovanim roditeljima da svojim 
uključivanjem u članstvo i sami doprinesu daljnjem razvoju i na-
pretku naše kotoripske limene glazbe. Uz najbolje želje povodom 
uskršnjih blagdana, zahvaljujemo svima koji nas prate i pružaju 
podršku u našem radu.             Tekst: Vinko Horvat

1. KATICA KOVAČ iz Njemačke                200,00 kuna
2. MAGDA MATOŠ iz Kanade                  100,00 dolara

Kotoriba, 2.3.2018.
BLAGAJNIK: Ljubica Maltar

DOBROVOLJNI PRILOG 
ZA “KOTORIPSKI VJESNIK” - 2018.

Kao i lani, profesorica glazbene kulture Kla-
udija Vidović, prof. bila je inicijator školskog 
‘Plesnjaka kao nekada’ povodom Valen  nova.-
Uglavnom, bilo nam je jako lijepo, došli su oni 
učenici koji su htjeli osje    duh tog lijepog proš-
log vremena i barem na sat, dva plesa   na ple-
snjaku iz vremena njihovih djedova i baka, kaže 
profesorica i dodaje: -U tjednu prije trebali su na 
lijep i kulturan način odabra   plesačicu ili plesa-
ča za ples, iz ormara odabra   svoju najljepšu ha-
ljinu, a dečki košulju. Bilo je tu čak i lep  r mašni, 
kravata, pa čak i pokoja ruža koja je prije plesa 
bila uručena odabranoj plesačici, kaže i ponavlja: -Prvi takav ‘Plesnjak kao nekada’ imali smo prošle godine za Valen  novo i djeci 
koja su tada došla bilo je toliko lijepo da smo odlučili ima   takav plesnjak i uz ovogodišnje Valen  novo. Ah, baš je bilo lijepo 
nekada..., završila je oduševljeno.                                                M. Grubić / SNIMILA: D. Sabol

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA

‘P‘Plelesnjak kao nekada’snjak kao nekada’

Sudionici ‘Plesnjaka’
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Mažoretkinje Kotoribe u svojim redovima okupljaju pedesetak 
djevojčica koje plešu u če  ri dobne skupine: seniorke, kadetkinje, 
dječji sastav i minime. Ova ak  vna udruga koja je postala zaš  tni 
znak Kotoribe na brojnim nastupima, održala je izbornu skupš  nu. 
Na mandat od dvije godine za predsjednicu je ponovno izabrana 
Tatjana Hunjadi Toplek. Nova tajnica je Marta Vojvoda, a blagajni-
ca Vinka Novak. Predsjednica je zahvalila na ukazanom povjerenju, 
a lončanicom cvijeća zahvalila je dosadašnjoj tajnici Ivanki Žinić i 
blagajnici Vlas   Horvat Sabol koje su te funkcije obnašale punih 
12 godina. U izvješću o radu moglo se ču   kako su mažoretkinje 
prošle godine imale veliki broj nastupa diljem Međimurja, a i šire. 
Sudjelovale su i po prvi put na Regionalnom prvenstvu u Jastrebar-
skom gdje su kadetkinje osvojile odlično 7. mjesto. Izrečene su riječi 
zahvale trenericama Jeleni i Mar   
Vojvodi te Moniki Mikulan kao i 
roditeljima koji ih prate na njiho-
vim nastupima. Posebno su pono-
sne na Mažoret show koji organi-
ziraju već 12 godina zaredom. Uz 
planirane nastupe i sudjelovanje u 
općinskim manifestacijama, ove će 
godine dio novca uloži   u novu opremu. Šivaju se nove uniforme za 
kadetkinje, a u planu je i nabava bodija za dječji i minime sastav. U 
tome će im fi nancijski pomoći i Općina Kotoriba.                       A. Fuš

GODIŠNJI SABOR OGRANKA

Branitelji iz Kotoribe 
sretni što su dobili 
streljanu

Minutom šutnje za sve stradale i nestale branitelje započeo 
je izvještajni Sabor ogranka UDVDR-a Kotoriba koji je održan u 
općinskoj vijećnici. Predsjednik Branko Malek nakon podzdrav-
nih riječi osvrnuo se na rad ogranka u 2017. godini. -Na inicija-
 vu nas i umirovljenika, Kotoriba je zahvaljujući Općini dobila 

modernu streljanu za gađanje zračnom puškom. To je bila dugo-
godišnja želja koja nam se ostvarila i zato zahvaljujem općinskoj 
vlas   što su prepoznali ovu ideju - rekao je Malek. Spomenuo je 
sudjelovanje na 23. sportskim županijskim susre  ma u Prelogu 
gdje su ostvarili solidne rezulate. Osvojili su četvrto mjesto u ku-
glanju, šesto u streljaštvu i sedmo u stolnom tenisu, dok je njihov 
član Branko Horvat bio najbolji u pojedinačnoj konkurenciji u ku-
glanju što mu je omogućilo sudjelovanje na državnim sportskim 
susre  ma koji su lani održani u Čakovcu. Sudjelovali su u Koloni 
sjećanja u Vukovaru i Škabrnji i dakako obišli grobove stradalih 
branitelja iz Kotoribe - Stjepana Maleka i Božidara Marđetka. 
-Uz Dane Kotoribe organizirali smo turnir u streljaštvu, a redovi-
to sudjelujemo u svim općinskim manifestacijama. Zahvaljujem 
svima koji se ak  vno uključuju u rad ogranka, mjesnim udruga-
ma i Općini Kotoriba s kojima imamo odličnu suradnju- rekao 
je Malek. Na dobrom radu i brojnim ak  vnos  ma čes  tao im 
je predsjednik UDVDR-a Međimurske županije Stjepan Horvat. 
Tajnik Dražen Tkalec upoznao je članove s najvažnijim novinama 
iz Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. 
U ime Općine Kotoriba na skupu je bio predsjednik Općinskog 
vijeća Stanko Vugrinčić. -Udruge su bogatstvo Kotoribe i iz pro-
računa izdvajamo 600 
 suća kuna za njihov 

rad. Čes  tam vam na 
realizaciji svega zacr-
tanog, a mi u Općini 
smo uvijek tu i spre-
mni pomoći - rekao je 
Vugrinčić.     A. Fuš

UZ NOĆ MUZEJA 2018.

Privatni muzej Franje Šajna otvorio svoja vrata
Naš sumještanin Franjo Šajn u podrumskim je prostorijama obiteljske kuće u 

Ulici Ruđera Boškovića uredio mali muzej. U njemu je pohranio oko 500 ekspona-
ta muzejske vrijednos  , a koje je skupljao punih 30 godina. Ekspona   su raznoliki, 
od predmeta koji su se nekada upotrebljavali u kućanstvu, poljoprivredi, građevi-
narstvu i svakodnevnom životu, a koji danas nemaju uporabnu funkciju. Malo na-
ših sumještana je znalo za to pohranjeno blago pa su iskoris  li Noć muzeja 2018. 
kako bi nesmetano ušli u njegovu kuću. Tu su ih široka i otvorena srca dočekali 
Franjo sa suprugom Katarinom. Franjo se pojavio u ulozi kustosa, dok je njegova 
supruga bila vrla domaćica. Tako su supružnici na najljepši način na pijedestal sta-
vili vrijednos   muzealaca, naših prethodnika i novih generacija kojih je te večeri 
domom Šajnovih prošlo sto  njak. S obzirom da je ova Noć bila posvećena sportu, 
Franjo je namjernicima ponudio mogućnost igranja stolnog tenisa i pikada. Knjiga 
u  saka bila je prepuna dojmova.                                Tekst i foto: M. Grubić 

Posje  telji s Franjom

IZBORNA SKUPŠTINA MAŽORETKINJA 
KOTORIBE

Mažoretkinje Kotoribe 
imaju novo vodstvo
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U prostorijama Gos  onice ‘Mlin’ svoju redovnu godišnju skupš  nu 
je održalo Kinološko društvo ‘Međimurje’, pod predsjedanjem Dragu  -
na Matulica. Nakon izvješća svih radnih i nadzornih  jela društva, utvr-
đeno je kako su poslovali pozi  vno, što pokazuje i stanje na završnom 

računu. Sva izvješća i planovi 
rada za 2018. godinu usvojeni su 
jednoglasno. Došlo je i do nekih 
promjena u rukovodstvu društva 
pa su tako u Upravni odbor iza-
brani Vlatka Čižmešija i Branko 
Horvat, dok su u Nadzorni odbor priključeni Đuro Golubić i Domagoj Žeželj. Zlatna plaketa za 
uspješan rad na uzgoju i promicanju kinologije dodijeljena je Stjepanu Tomašeku iz Dekanovca 
koji je do sada uzgojio 60 legla i 337 štenaca. Donesen je i prijedlog da se upu   zahtjev Hrvatskom 
kinološkom savezu za odlikovanjem zlatnom medaljom njihovih članova Vladimira Čižmešije i 
Dragu  na Matulica, a Stjepana Tomašeka nagradom za životno djelo ‘mag. Ra  mir Orban’.

Tekst: Dario Hrašćanec / Foto: KD Međimurje

KINOLOŠKO DRUŠTVO MEĐIMURJE

OOdržana redodržana redovna godišnja skupštinavna godišnja skupština

Nastavljajući tradiciju, 
osamdesetak članica Društva 
žena Kotoribe je u dostojan-
stvenoj atmosferi gos  oni-
ce Mlin imalo svoje godišnje 
okupljanje. Sastale su se kako 
bi sumirale svoj minuli jedno-
godišnji rad te da bi obilježile 
8.ožujka-Dan žena. O rezulta-
 ma rada u 2017. te onome 

što ih očekuje u ovoj godini go-
vorila je predsjednica društva 
Smiljana Ujlaki. Kroz jedanaest 
odrednica nabrojila je sve što 
su napravile lani i gdje su bile. 
A bile su u svim porama djelo-
vanja, od onih humanitarnih, 
kroz Dan narcisa, do onih za-
bavnih, kulturnih i sportskih ak-
 vnos  . Jednom riječju Kotori-

ba ne može bez njih jer kako i 
narodna poslovica kaže: ‘Žena 
u kući drži tri ugla i za četvr   
pomaže muškarcu’. Da su do-
bro gospodarile, govori fi nan-
cijsko izvješće Vesne Pintarić u 
kojem stoji kako blagajna bilježi 
pozi  vne rezultate. Kako dalje? 
Predsjednica je rekla kako im 
je obveza zadrža   kon  nuitet, 
a ako će bi   moguće njega će 
i nadmaši  . Na svemu tome 

im je zahvalio općinski načel-
nik Ljubomir Grgec pogotovo 
što svojim djelovanjem čuvaju 
kotoripsku tradiciju i prošlost 
te ih je pozvao da ustraju u 
svome radu.-Uživajte, zabavite 
se, najte se kra    i sretan vam 
Dan žena!, poručio im je načel-
nik prije plesa, pjesme i zabave 
gdje su se za š  mung pobrinuli 
Zvonko i Kiki. Ovaj skup je isko-
rišten da se starijim članicama 
oda dužna pozornost jer su 
svojim ustrajnim radom pomo-
gle da Društvo živi i opstane, a 
njihovi savje   i danas u mno-
gome trasiraju put nasljednica-
ma. Priznanjima su nagrađene 
sve članice koje su navršile 70 
godina života, ak  vno su ra-
dile bar 10 godina i redovito 
su plaćale članarinu. Onima 
koje su bile na okupljanju pri-
znanja i čes  tke su primile iz 
ruku predsjednice Društva i 
općinskog načelnika. Bile su 
to: Slavica Maltar, Ka  ca Mar-
đetko, Dragica Markan, Ljubi-
ca Čižmešija, Ka  ca Markan, 
Barbara Rajher, Zla  ca Lukša, 
Ana Vidović, Terezija Ujlaki-Te-
na, Cvjeta Horvat, Margareta 

Škoda i Ružica Fundak. Ostala 
priznanja bit će uručena zasluž-
nima u njihovim domovima, a 
dobit će ih: Irena Maltar, Ve-
ronika Horvat, Ivana Horvat, 
Anica Jauk, Emilja Seličanec, 
Terezija Ujlaki (učiteljica), Ma-
rija Balog, Elizabeta Dominić, 
Veronika Balog, Franciska Re-
bok, Marija Novak, Ana Seli-
čanec, Milosava Rajher, Marija 
Čižmešija, Ana Plačko i Marija 
Legin. U ime nagrađenih zahva-
lile su Ka  ca Marđetko i Irena 

Maltar kazavši da su unatoč 
svojim godina još uvijek spre-
mne pomoći Društvu u radu, 
ako ne u ničemu drugome, 
onda bar u pečenju vanjkovci o 
čemu moraju mlade članice još 
uči  . Dio zabave popunila je i 
tombola za čije glavne zgoditke 
članice zahvaljuju Općini Koto-
riba. Društvo žena u svojim re-
dovima danas ima 163 članice. 
Skupš  nom je predsjedala taj-
nica Snježana Markan.

Tekst i foto: Mladen Grubić

GODIŠNJE DRUŽENJE ČLAGODIŠNJE DRUŽENJE ČLANICA DRUŠTVA ŽENA KOTORIBA NICA DRUŠTVA ŽENA KOTORIBA 

SSlavile svoj rlavile svoj rad i svoj danad i svoj dan
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ČLANOVI KUD-A KOTORIBA SUMIRALI LANJSKE REZULTATE RADA 

Zadovoljni postignutim 

Pred članstvom, gos  ma i uzvanicima 
održana je godišnja izvještajna skupš  na 
KUD-a Kotoriba. O minulom jednogodiš-
njem radu govorio je dopredsjednik KUD-a 
Ivan Tilošanec. Rekao je kako lanjsku godinu 
karakterizira pomlađivanje društvenog čel-
ništva s ciljem stjecanja iskustva za daljnje 
vođenje Društva, a došlo je do pomlađivanja 
i u redovima tamburaša i folkloraša. Tiloša-
nec je stenografski pobrojao sve ak  vnos  , 
odnosno nastupe društva od onih najmlađih 
pa do onih starijih, a ak  vnos   su eviden  -
rane gotovo svakog mjeseca. Svojim su na-
stupima bili sudionici mnogih manifestacija 
u Kotoribi i izvan nje. Pogotovo raduju oni 
koji su realizirani izvan Kotoribe, posebno na 
smotrama županijskog i državnog karaktera, 
a takve su imali najmlađi u Zagrebu i stari-

ji folkloraši u Ku  ni. Obnovili su suradnju s 
Međimurcima u baranjskom Petlovcu. Više 
je riječi bilo o Smotri međimurskih narodnih 
običaja kojima su po 11. put bili domaćini, 
a za koje je izrečeno pregršt pohvala koje 
je u ime Odbora za narodne običaja skup-
š  ni iznio Dragu  n Matotek, dopredsjednik 
Odbora i jedan od glavnih protagonista do-
maće lanjske predstave kotoripske smotre. 
Na skupš  ni je rečeno kako je kotoripski na-
rodni običaj „Pljes na šlajer“ ocijenjen izvr-
snom ocjenom. U izvješću stručnih proma-
trača smotre stoji kako Kotoripčani redovito 
ugodno iznenade postavljanjem običaja na 
scenu u svezi čega komplimen   pripadaju 
Anici Jauk koja je običaj postavila na scenu. 
Voditeljica je iskoris  la prigodu da zahva-
li svima koji su surađivali u realizaciji toga 

običaja, od djece pa do 81-godišnjeg Josipa 
Nađa, najstarijeg protagonista predstave. U 
narednom periodu, kao i godinama ranije, 
pozornost će da   pomlađivanju članstva iz 
redova mjesne OŠ, bit će sudionici smotri, a 
u ovoj godini ih čeka državna smotra, Đako-
večki vezovi, a prije toga Smotra međimur-
skog folklora u Donjoj Dubravi. Za sve što 
su lani dali Kotoribi zahvalio im je općinski 
načelnik Ljubomir Grgec, a komplimente i 
čes  tke su dobili i od nazočnih gos  ju. Skup-
š  na je na osobni zahtjev dužnos   blagajni-
ce razriješila Korneliju Vojvodu, a umjesto 
nje je izabralo Irenu Škodu. Radnim pred-
sjedništvom predsjedao je Krunoslav Siladi, 
predsjednik KUD-a.

Tekst i foto: M. Grubić

STOLNI TENIS

Stjepan Vidović ponovno prvak Kos-Kotoribe
Pojedinačno seniorsko klupsko prvenstvo je održao Stolno-

teniski klub Kos-Kotoriba, a na njemu je uz jedinu damu, Niku 
Lukšu, nastupalo još 15 igrača. Prema očekivanju, prvo mjesto je 
osvojio Stjepan Vidović Pišta, koji je obranio prošlogodišnju  -

tulu i na najljepši način si čes  tao imendan. U fi nalu je bio bolji 
od Ivice Jakupaka, kojemu je lani za jedno mjesto promaknulo 
osvajanje pokala jer je bio četvr  , a da su još uvijek spremni za 
dobre rezultate pokazali su veterani Vinko Legin, koji se oki  o 
broncom i četvrtoplasirani Željko Dolenec. Više se na prvenstvu 
očekivalo od igrača koji dolaze, Davida Čukulica, Igora Munke i Fi-
lipa Radmanića, koji su se plasirali od petoga do sedmog mjesta, 
a listu četvr  inalista dobrom igrom i osmim mjestom je zaključio 
Dragan Rajher. Od devetoga do šesnaestog mjesta su se redom 
plasirali Anđelko Radmanić, Stanislav Sović, Nika Lukša, Branko 
Vučenik, Dražen Radmanić, Ivan Hegediš, Ivan Špicar i Filip Kos, 
kojima preostaje da se do idućeg prvenstva, za godinu dana, što 
bolje pripreme kako bi popravili svoj plasman. Trojici prvoplasira-
nih, Stjepanu Vidoviću, Ivici Jakupaku i Vinku Leginu, predsjednik 
kluba Ivan Špicar i tajnik Dražen Radmanić uručili su pokale kluba, 
a štefanjsko prvenstvo je završeno ugodnim zajedničkim druže-
njem.                         Franjo Flac

Kotoripski vjesnik 17

IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 
SRD-A SOM KOTORIBA

Novi predsjednik 
Dražen Kos

Održana je godišnja izborna 
skupš  na SRD-a Som Kotoriba. 
Na mandat od dvije godine, 
prema odrednicama izmijenje-
nog Statuta SRD-a usklađeno 
sa Zakonom o sportu, za novog 
predsjednika izabran je Dražen 
Kos. Na toj je funkciji zamijenio 
Ivicu Jakupaka koji će bi   do-
predsjednik, tajničke poslove 
će obavlja   Vanja Radmanić, 
a blagajničke Željko Dolenec. 

Dražen Kos uz još 18 članova čini novi Upravni odbor. Rad druš-
tva će nadzira   Damir Sučić, Mladen Golub i Anđelko Radma-
nić. Govoreći o lanjskom radu, predsjednik Jakupak je istaknuo 
kako je njihov rad bio kon  nuiran, da je program rada gotovo u 
cijelos   realiziran. O natjecateljskim rezulta  ma opširno je go-
vorio Dragu  n Filipašić, predsjednik Natjecateljske komisije. Fi-
lipašić je posebno istaknuo: - Nastavljajući dobrim radom, proš-
le je godine dvoje natjecatelja iz Soma bilo na Svjetskom prven-
stvu u sastavu reprezentacije, a jedan je uz to bio  trener. Marko 
Horvat natjecatelj u kategoriji U-15 mjesec kolovoz pam  t će 
nastupom s reprezentacijom u Irskoj, kao već stalni reprezenta-
 vac. Na jednoj od vrlo teških i za naše pojmove natjecanja ne-

poznatoj vodi reprezentacija je na svjetskom prvenstvu u Irskoj 
osvojila 10. mjesto, a Marko je pojedinačno bio odličan 13. Ja 
sam kao natjecatelj reprezenta  vac prvi put bio na Svjetskom 
prvenstvu za veterane. Osvojili smo vrlo dobro deveto mjesto 
na svijetu. U svečanom dijelu skupš  ne dodijeljene su zahvalni-
ce i priznanja. Priznanje za 40-godišnji rad u Upravnom odboru 
dobio je Dragu  n Horvat, a zahvalnice tvrtke: Muraplast d.o.o., 
Osiguranje Euroherc, Siladi d.o.o. i Elkos d.o.o. Gos   skupš  ne 
bili su članovi brojnih mjesnih udruga i susjednih SRD-a, dok su 
Općinu Kotoribu zastupali načelnik Ljubomir Grgec i njegov za-
mjenik Roberto Ujlaki.

Tekst i snimke: M. Grubić

GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA 
SRD ŽUŽIČKA

U znaku 20. rođendana
Čes  tka što se opstali, kazao je ribičima Sportsko-ribolovnog 

društva Žužička Kotoriba općinski načelnik Ljubomir Grgec na go-
dišnjoj izvještajnoj skupš  ni koja je bila u znaku njihovog 20. rođen-
dana kojeg je društvo proslavilo prošle godine. Najzaslužnijima su 
dodijeljene društvene plakete. Primili su ih: Branko Matoš, Nenad 
Legin, Ljubomir Nikić, Ante Čukić, obitelj Dražena Škode, Neven-
ka Maltar, tvrtka Siladi d.o.o., Općina Kotoriba i SSRD Međimurske 
županije, a pisane zahvalnice primilo je još dvadeset najak  vnijih 
članova. Predsjednik društva Branko Matoš rekao je kako Žužička 
broji 95 članova i da su prošlogodišnje programske ciljeve u cije-
los   realizirali na natjecateljskom, na planu uređenja doma, oko-
liša i vode kojom gospodare. Blagajnik društva Nenad Legin rekao 
je kako su prihodovali 42.150 kuna od čega su općinske dotacije 
20.000 kuna, a u fi nancijskom planu za ovu godinu istaknuli su iznos 
od 43.465 kuna. Novac planiraju utroši   na daljnje uređenje doma, 
kojeg etapno grade, uvođenje video-nadzora, postavljanje solarnih 
panela, izradu geodetskog elaborata za prostore kojima gospodare, 
a uključit će se i u projekt revitalizacije starog toka Mure i još nekih 
voda. Skupš  nom je predsjedao Ljubomir Nikić, tajnik društva.

Tekst i snimka: M. Grubić

Radno predsjedništvo skupš  ne Žužičke

DVIJE NAGRADE U TJEDAN DANA

To dolikuje 
reprezentativcima

Marko Horvat, član SRD-a Som Kotoriba, oki  o se 
ribolovnim odličjima u tjedan dana razmaka. Od Saveza 
sportskih ribolovnih društava Međimurske županije dobio 
je priznanje za osvojeno 2. mjesto Lige mladeži HŠRS-a u 
kategoriji U-15. Tjedan dana kasnije je Hrvatski športsko-
ribolovni savez priredio svečanu dodjelu natjecateljskih 
trofeja u hotelu Panorama u Sisku najuspješnijim ekipa-
ma i pojedincima za 2017. godinu gdje je Marko dobio 
trofej kao član reprezentacije HŠRS-a u kategoriji U-15. 

Mladen Grubić
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GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA MNK 
KLUBA 75 KOTORIBA

Igraju, pomažu i 
stvaraju

Naslov za ovaj skroman, ali 
brojni sportski kolek  v kaže 
sve. Klub je u svojim prosto-
rijama održao redovnu go-
dišnju izvještajnu skupš  nu. 
Skup su uveličali predstavnici 
nekih mjesnih udruga čiji su 
im predstavnici upu  li čes  t-
ke za sve pos  gnuto u 2017. 
godini. O tome što smo čuli 
slobodno možemo reći kako je 
riječ o najuspješnijoj mjesnoj 
udruzi koju je preuzelo mla-
do čelništvo koje uči, ali radi i 
stvara. Roberto Ujlaki, zamje-
nik općinskog načelnika Koto-
ribe, stoga nije mogao skri   
zadovoljstvo njihovim radom 
jer se gotovo za sve općinske 
akcije, gdje obol daju udru-
ge, mogu računa   na njihovu 
pomoć jer su svestrani. O mi-
nulom jednogodišnjem radu i 
sportskim rezulta  ma te pla-
novima za ovu godinu govorio 
je klupski predsjednik Mario 
Paveli. Njihov rad je imao 
humanitarni karakter, bili su 
organizatori nekih istaknu  h 
mjesnih sportskih priredbi, a 
na prostorima kod starog dječ-
jeg vr  ća uredili su igralište za 
odbojku na pijesku, a uz njega 
su uveli i električnu rasvjetu. 
Poseban ponos je istaknuo za 
natjecateljske rezultate za koje 
je rekao kako će neki od njih 
ući i u klupsku povjesnicu mi-
sleći prije svega na osvajanje 
3. mjesta na koprivničkoj Pan 
ljetnoj ligi, najjačem malono-

gometnom turniru u ovom 
dijelu Hrvatske, te osvajanje 
3. mjesta na tradicionalnom 
Malonogometnom noćnom 
turniru ing. Vladimir Skok u 
Prelogu. Govoreći o program-
skim zadaćama, izrazio je po-
sebnu želju da se za vrijeme 
njegovog mandata, koji is  če 
u prosincu, izgradi električna 
rasvjeta uz malonogometno 
asfaltno igralište na što mu je 
zamjenik općinskog načelnika 
odgovorio kako će to teže ići s 
obzirom na derutnost lokacije 
gdje su locirani njihovi prosto-
ri i samo igralište.- Ostale pro-
gramske ak  vnos   bit će ak-
 vnos   kon  nuiteta, istaknuo 

je predsjednik. Klupski blagaj-
nik Luka Radmanić je u svom 
izvješću istaknuo kako su pri-
hodi kluba, u kojem je 61 član 
pla  o članarinu, bili 25.001 
kunu od čega su 14.000 kuna 
dobili od Općine Kotoriba, 
10.000 za redovnu djelatnost 
i 4.000 namjenskih. Rashodi 
su bili 23.000 kuna. Ostalo im 
je na žiro-računu 2.747 kuna 
i u blagajni imaju 3.056 kuna. 
Radmanić je istaknuo kako im 
je fi nancijski plan za ovu godi-
nu 17.000 kuna. Istaknu   su 
brojni sponzori i donatori koji 
su pomagali klubu te želja da 
sa svojim dobročinstvima i na-
stave. Skupš  nom je predsje-
dao tajnik Borko Beliga.

Tekst i snimke: 
Mladen Grubić

NK GRANIČAR KOTORIBA

Vremenske nepogode 
otežale pripreme

Seniorska momčad Graničara završila je jesenski dio prvenstva 
na trećem mjestu, sa samo dva boda zaostatka za vodećim BSK-om 
iz Belice. Tokom zimskog prijelaznog roka, u momčadi je bilo odlaza-
ka i dolazaka, a svakako vrijedi spomenu   povratak Ma  je Lončara i 
dolazak Nikole Drvarića iz NK Osvit Đelekovec. Pripreme za proljetni 
dio sezone trener Danijel Fundak započeo je krajem siječnja, a one 
nisu išle željenim tokom. Zbog obilnog snijega, dio treninga je odr-
žan u školskoj sportskoj dvorani, a neke od dogovorenih pripremnih 
utakmica su otkazane. Graničar se tako susreo s Jalžabetom i bio 
bolji s glatkih 3:0, sredinom veljače bili su bolji od Pušćina s 4:2, a 
u generalci pred prvenstvo poraženi su od Međimurca 3:1. Prema 
riječima tehničkog direktora kluba Roberta Čižmešije, cilj je pohod 
na prvo mjesto, a što će bi   veoma zahtjevno. - Moramo bi   ‘pravi’ 
ako hoćemo bi   prvi, igrači moraju da   svoj maksimum, a uprava ih 
mora pra   , kaže Čižmešija.                   Dario Hrašćanec

TURNIR U BELOTU 

Nogometaši organizirali, 
košarkaši osvojili

Sredinom veljače NK Graničar Kotoriba organizirao je tradicio-
nalni belot turnir među kotoripskim udrugama. Ove se godine prija-
vilo 16 parova iz osam mjesnih udruga, a najbolji par je iz redova KK 
Kotoriba. Turnir je osvojila ekipa KK Kotoriba u sastavu Ivan Golub 
i Dragu  n Varga. Drugo mjesto osvojio je par Udruge dragovoljaca 
i veterana Domovinskog rata, čije su boje branili Ivan Ujlaki i Darko 
Matoš. Mario Paveli i Luka Radmanić zauzeli su treće mjesto na-
stupajući za MNK Klub 75, a bolji su bili od DVD-a Kotoriba u sasta-
vu Mario Hertelendi i Vilko Cmrečki. Nagrade najboljima uručilo je 
klupsko čelništvo, na čelu s predsjednikom Zoranom Radmanićem i 
trenerom Danijelom Fundakom. Uz prigodne poklone, pobjednici-
ma je pripao i prijelazni pehar. -Zahvaljujemo na odazivu svim udru-
gama i posje  teljima. Čes  tke najboljima i nadam se da se vidimo 
i iduće godine, rekao je prilikom proglašenja najboljih predsjednik 
Zoran Radmanić.                      Dario Hrašćanec

Klupsko čelništvo s najboljima

Radno predsjedništvo skupš  ne MNK-a
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KOŠARKAŠKI KLUB KOTORIBA

Mlađi kadeti na regiji

Ekipa mlađih kadeta Košarkaškog kluba Kotoriba ponovno se i 
ove godine plasirala na Regiju sjever, izlučno natjecanje za državno 
prvenstvo. Kotoripski košarkaši tako su se našli u društvu košarkaš-
kih klubova iz Bjelovara, Križevaca, Koprivnice, Varaždina i Čakovca, 
a tri najbolja kluba ostvaruju plasman na završnicu državnog prven-
stva. Iako su nam šanse za plasman na završnicu vrlo male (brojča-
no smo defi citarni u odnosu na navedene gradove), zadovoljstvo je 
igra   i ovo natjecanje  m prije što su iza nas ostale ekipe iz Ludbre-

ga, Lepoglave, Ivanca, Murskog Središća... Ekipu vodi Goran Munka, 
a i ovaj rezultat je priznanje dobre odluke da kotoripski i donjodu-
bravski košarkaši udruže snage, i u ovoj ekipi igraju četvorica iz Do-
nje Dubrave, jedan igrač je iz Svete Marije dok je ostatak ekipe iz 
Kotoribe. Za ekipu su nastupali: Ivan Fuš, David Ujlaki, Teo Markan, 
Karlo Luc, David Kanižaj, Ivan i Stjepan Miser, Borna Hraščanec, 
Vid Krušelj, Ivan Špilak, Emanuel Hederić, Filip Fundak, Gabrijel 
Šverko, Marsel Špiranec.                  Tekst: M. Grubić

PRIZNANJE NAŠEM DRAGECU

Nagrađen prestižnim priznanjem ‘Franjo Punčec’
Uz izbor najboljih u međimurskom 
sportu  jekom minule godine, dodje-
ljuje se i priznanje ‘Franjo Punčec’ za 
dos  gnuća i doprinos od izuzetnog 
značaja za razvoj sporta u Međimur-
skoj županiji. Ove godine priznanje 
je dobilo njih petero. To su ljudi koji 
žive za sport, mladima su po  caj. Pri-
je same dodjele o svakom od njih pri-
kazan je kratak video-uradak, a među 
njima su vidjeli i našeg sumještanina 
Dragu  na Filipašića. U obrazloženju 
priznanja stoji: „Dragu  n Filipašić, vi-
šegodišnji djelatnik i nositelj značaj-
nih funkcija u sportskih ribolovnim 
organizacijama: SRD-a Som Kotoriba, 
Savezu SRD-a Međimurske župani-
je i Hrvatskog športsko ribolovnom 
savezu. Športski ribolovac od 1976.

godine. Trener kadeta i juniora na 
svim društvenim, županijskim, regi-
onalnim i državnim natjecanjima. S 
kadetskom ekipom SRD-a Som Koto-
riba 2004. osvojio je drugo mjesto u 
državi, a 2007. i prvo mjesto. 2008. 
uvodi seniorsku ekipu u 1. ligu, 2013. 
godine postaju viceprvaci države. 
Osnivanjem lige veterana HŠRS-a 
uključuje se u natjecanje i 2016. 
osvaja četvrto mjesto i postaje repre-
zenta  vac. Sudionik svjetskog prven-
stva za veterane“. Priznanje je dobio 
iz ruku međimurskog župana Ma  je 
Posavca i Mate Kljajića, predsjednika 
Zajednice sportskih udruga i saveza 
MŽ-a. Ovom svečanom činu nazočila 
je i Dragu  nova supruga Snježana.

Tekst i foto: Mladen Grubić Ponosni Filipašići


