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Razgovor s načelnikom Emanuelom Sinkovićem

“Moj moto je
- zajedništvo ispred svega”
litetniji život u Goričanu. Obećajem,
bit ću načelnik svih mještana Goričana, bez obzira na to jesu li ili nisu
povjerili svoj glas meni. Moj moto je
- zajedništvo ispred svega.
Kad ste i službeno preuzeli dužnost,
snimili ste stanje koje vas je dočekalo. Je li bilo kakvih iznenađenja?
Nakon lokalnih izbora preuzeli ste
izvršno vođenje Općine Goričan
kao novoizabrani načelnik. Koji su
vam osobno bili prvi dojmovi kad
ste doznali rezultate?
Uvjeren sam da su mještani prepoznali moje iskrene namjere. Očekivao
sam pobjedu, priznajem. Prije svega
zbog kvalitetnog programa i zbog
odvažnog tima ljudi koji posjeduje
znanja iz različitih područja s kojima sam zajedno krenuo u osvajanje
izbora. Kada sam doznao rezultate,
bio sam jako uzbuđen i sretan prije
svega zbog ogromne prednosti - preko 23 posto osvojenih glasova više od
protukandidata, a s druge strane sam
znao da me sada čeka iznimno težak
posao i mnogo odricanja. Općini Goričan je zaista bila potrebna promjena,
pozitivna promjena. Kad govorimo o
izlaznosti birača na lokalne izbore u
Goričanu, smatram da je izlaznost
veća od 60 posto pravi pokazatelj da
smo poštenom, prije svega pozitivnom kampanjom pokazali u kojem
smjeru planiram voditi našu Općinu.
Vjerujem da su mještani prepoznali
da je konačno vrijeme za promjene
i da Općinom trebaju upravljati pošteni ljudi, s voljom i pripadajućim
znanjem. Moja očekivanja ispunili su
mještani koji su mi dali svoje povjerenje i čiji glas moram, i hoću, opravdati. S osvojenih 769 glasova pobijedio sam u prvom krugu. Zahvalio bih
još jednom svojim glasačima koji su
u meni prepoznali promjenu i osobu
koja će ostvariti zacrtane ciljeve u
svojem mandatu te im omogućiti kva-

Kao osoba s političkim iskustvom
bilo bi naivno reći da nisam očekivao
iznenađenja. To je život, i kao takav
prepun je izazova i iznenađenja, a na
nama je da preuzmemo odgovornost.
Dočekale su nas preuzete i nepodmirene obveze prema glavnoj knjizi u
iznosu od šest milijuna kuna, otvoren
dugoročni kredit za financiranje sportske dvorane sa otplatom do 2032. godine u iznosu glavnice od 5,2 milijuna
kuna i svega milijun kuna na računu.
Osim toga, u Izvješću o primopredaji
nisu bili spomenuti troškovi od više
desetaka tisuća kuna koji su također
došli na naplatu. Ukupno se tako radilo o gotovo 12 milijuna kuna preuzetih obveza, iz čega je razvidno koliki
trud i napor treba uložiti kako bi se
preuzeta situacija raspetljala u korist
naše Općine i svih naših mještana.
No, mišljenja sam da prošlost uvijek
treba ostaviti u prošlosti, sa svojim
se suradnicima okrećem budućnosti i
ovdje sam da preuzmem odgovornost
i usmjerim raspoloživa općinska sredstva na boljitak naših mještana. Čeka
nas vrlo izazovan posao racionalizacije, ali uvjeren sam da ćemo u tome
i uspjeti.
Koji su vam bili prvi potezi kao načelnika?
Ključno je u početku bilo postaviti
sustav, analizirati poslovanje Općine
te utvrditi gdje smo. Prvi potez bio
je utvrditi na koji način racionalnije
trošiti proračunska sredstva i pokrenuti projekte koji su čekali. Najvažnije je bilo napraviti plan prihoda i
rashoda do kraja tekuće godine, kako

bismo napravili analizu i utvrdili koje
projekte možemo realizirati već ove
godine. Detaljno smo pristupili realizaciji projekta sportskog parka i
izgradnje vatrogasnog doma na način
da se izradi projektna dokumentacija
koja će odgovarati uvjetima natječaja,
kako bi ti isti projekti ostvarili maksimalan broj bodova i bili prihvatljivi
za 100 posto financiranja od strane
Europskih fondova. Jedan od glavnih poteza predstavlja paket demografskih mjera kojima smo posebno
podržali roditelje, učenike, studente i
mlade. Paralelno s time vodimo računa i o našim najstarijima i najpotrebitijim, pa je tako ove godine uručeno
200-tinjak poklon bon kartica ukupne
vrijednosti oko 40.000 kuna. Održali
smo niz sastanaka s udrugama koje
aktivno djeluju na području Općine i
uključili ih u organiziranje i održavanje događaja i manifestacija. Vjerujem da samo zajedništvom možemo
svi zajedno doprinijeti razvoju naše
Općine.
Kakva je situacija s privlačenjem
novca iz europskih fondova?
Kao osoba s dugogodišnjim radnim
iskustvom na povlačenju bespovratnih sredstva iz fondova Europske
unije mogu reći da smo krenuli odlično. Od samog početka govorim
koliko je važno iskoristiti europska
sredstva koja su Republici Hrvatskoj
na raspolaganju kako iz financijske
omotnice za 2021. – 2027. godinu,
tako i iz Nacionalnog plana oporavka
i otpornosti, gdje vidim veliku priliku
za razvoj naše Općine i poduzetnika.
Cilj nam je izraditi što više projektnih dokumentacija i građevinskih
dozvola, kako bismo što više projekata mogli kandidirati na natječaje
EU-a. Jasno je da se veliki kapitalni
projekti ne mogu realizirati bez sufinanciranja EU sredstvima. Pokrenuli
smo nekoliko projekata za koja ćemo
aplicirati kako bi bili financirani 100
posto iz EU sredstava. Radi se, kako
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sam već naveo, o projektu rekonstrukcije kompleksa sportskog centra
Goričan u vrijednosti 7,5 milijuna
kuna i o projektu rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma Goričan
u vrijednosti 7,5 milijuna kuna. Ovdje govorimo o ukupno 15 milijuna
bespovratnih sredstava, što je jednako trogodišnjim izvornim prihodima
proračuna Općine. Dakle, samo tim
projektima mogao bi se ubrzati razvoj
općine za tri godine unaprijed. Prema objavljenoj inicijalnoj rang listi,
oba projekta dobila su zeleno svjetlo,
preostaje čekati administrativnu kontrolu i objavu konačne rang liste, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora.
Svrha tih projekata jest poboljšanje
životnih uvjeta u ruralnim sredinama,
doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge
aktivnosti te poticanje rasta i društveno ekonomska održivost. U ovih par
mjeseci rada uspjeli smo uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava
poduzećima čiji su projekti odobreni
za sufinanciranje iz EU fondova, a
čija lokacija ulaganja je upravo Općina Goričan. Vrijednost tih investicija
iznosi čak 20 milijuna kuna. Dana 9.
prosinca 2021. godine potpisao sam
Ugovor o sufinanciranju provedbe
EU projekta „Sustainable water tourism along Mura and Drava River II
(akronim: Two Rivers one Goal II)“
između Općine Goričan i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije. Općini Goričan kao
Nositelju projekta te Općini Donji
Vidovec i Općini Legrad koje su partneri na projektu dodijeljeno je ukupno dodatnih 305.223,42 kuna bespovratnih sredstava. Provedba projekta
traje do 31. kolovoza 2022. Ukupna
vrijednost projektnih aktivnosti u Općini Goričan iznosi 2,5 milijuna kuna.
Radi se o izgradnji i uređenju turističkog objekta na Šuderici.
Proračun je svakako najvažniji
dokument svake jedinice lokalne
uprave i samouprave. Kako je financijski prošla 2021. godina?
Ova godina bila je zahtjevna, preuzeo
sam upravljanjem Općine u drugom
kvartalu godine i imali smo tek pola
godine za željeno poboljšanje. Morali
smo se primiti u koštac s ugovorenim
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obvezama koje su stigle na naplatu.
Usprkos tome, uspjeli smo uštedjeti
na bitnim stvarima, pa će tako procijenjeni knjigovodstveni višak prihoda
poslovanja koji će biti ostvaren na
kraju 2021. godine iznositi malo manje od 500.000 kuna, dok će stvarno
stanje na računu općine na kraju godine iznositi oko 900.000 kuna. Sva
raspoloživa sredstva usmjerili smo na
boljitak našim mještanima. Skrenuo
bih pozornost da uz sve razvojne projekte koji nas čekaju i koje planiramo,
moramo izdvajati sredstva za koja su
se prethodnici kreditno zadužili čak
do 2032. godine, a koja svakog mjeseca stižu na naplatu te je i ta sredstva
potrebno osigurati u proračunu.
Koje biste projekte i odluke izdvojili kao najvažnije u prvih šest mjeseci mandata?
Sav rad produkt je i plod mukotrpnog
rada mog tima. Mnogo je pozitivnih
odluka i projekata koji su ostvareni u
prvih šest mjeseci mandata, tako da ih
je nemoguće pobrojati zasebno. Ako
bih već morao izdvojiti neke, to bi
zasigurno bile udvostručene naknade
za novorođenčad, pa one tako od ove
godine iznose 4000 kuna po djetetu.
Ukupno je na kraju ove godine za 11
novorođenčadi iz proračuna općine izdvojeno 44.000 kuna. Za studente su
osigurana dodatna sredstva od 60.000
kuna, odnosno ukupno 120.000 kuna.
Povećali smo poticaje za kupnju,
gradnju i uređenje nekretnina za 50
posto, odnosno sa 20.000 na 30.000
kuna. Za one koji uspješno dovrše
školovanje i diplomiraju na nekom
od fakulteta, osigurane su prigodne
novčane nagrade. Najvažniji cilj ovih
mjera je zadržati mlade u Goričanu
što mi je prioritet u mandatu. Osigurali smo i bespovratne potpore za naše
poljoprivrednike. Tu je i povećanje
sufinanciranja boravka djece jasličke
dobi u vrtiću. Za sve učenike Osnovne škole Goričan ugovorili smo policu
osiguranja od nesretnog slučaja te su
tako svi naši učenici osigurani od posljedica nesretnog slučaja 24 sata na
dan. Tu je i niz održanih sastanaka na
temu izgradnje kanalizacije s ciljem
dobivanja posljednje građevinske
dozvole. Napravljeni su svi potrebni
preduvjeti i pripremljena je doku-
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mentacija na temelju koje u Goričan
stižu investicije od gotovo 40 milijuna kuna koje će generirati čak 30-ak
novih radnih mjesta, što je za Općinu Goričan vrlo važno. Naglasio bih
– jačamo poduzetništvo i infrastrukturu. Uspjeli smo i uspješno prijaviti
kompleks sportskog centra Goričan i
novi vatrogasni dom na EU fondove.
Ovo je tek početak, vjerujem da imam
uhodan tim ljudi s velikim iskustvom
rada u lokalnoj upravi te sam uvjeren
u naš uspjeh. Općina Goričan će postati jedna od najuspješnijih općina u
Međimurju. Dogradnja vrtića projekt
je na kojem aktivno radimo od samog
početka mandata. U taj projekt krenuli smo od nule te smo većinu vremena
morali provesti sa projektantima kako
bismo započeli proces izrade idejnog
projekta, na temelju kojeg je izrađen
glavni projekt. Raduje me činjenica
što smo 28. prosinca 2021. ishodili
građevinsku dozvolu za dogradnju
vrtića te ćemo čekati EU natječaje na
koje ćemo moći kandidirati projekt
dogradnje vrtića, jer ovako velike
investicije, procijenjene vrijednosti
četiri milijuna kuna ne možemo realizirati bez sufinanciranja projekta
EU sredstvima. U tijeku je priprema
natječaja o prodaji zemljišta u Industrijskoj zoni s ciljem privlačenja potencijalnih investitora. Zemljište je na
vrlo dobroj lokaciji, u blizini autoceste, a za njega se dodjeljuju poticaji
u obliku subvencije kupoprodajne
vrijednosti cijene zemljišta i do 95
posto tržišne cijene, a može se dobiti
i umanjenje za komunalni doprinos i
naknadu. Naravno, pritom valja zadovoljiti određene uvjete: potrebno je
na zemljištu uložiti najmanje 300.000
eura i zaposliti petero zaposlenika, od
kojih barem 35 posto mora biti s područja Goričana, odnosno imaju prednost. Jako je puno zainteresiranih, pa
se nadam da ćemo za tri godine u Zoni
imati najmanje dvije nove hale, to jest
30-ak novih radnih mjesta koja će biti
dobro plaćena. U tijeku je i priprema
projektne dokumentacije za izgradnju
tržnice u blizini Doma kulture.
Kako biste ukratko u brojkama
predstavili proračun za 2022. godinu?
Raduje me činjenica da nikad u povi-
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jesti nije bio izglasan veći proračun,
i to jednoglasno. Proračun za 2022.
godinu iznosi, naime, nešto više od
21 milijuna kuna. Proračun za 2022.
godinu je racionalan, u kojem ćemo
više sredstava izdvojiti kako bismo
pokrenuli više razvojnih projekata
koji će modernizirati lokalnu infrastrukturu i generirati otvaranje novih radnih mjesta. Proračun Općine
Goričan fokusiran je na gospodarski
razvoj, prometni rast i razvoj, poboljšanje infrastrukture, socijalnu skrb,
brigu o djeci i mladima, obrazovanje
građana, kulturu, sport i rekreaciju,
zaštitu okoliša te održivi razvoj, civilnu zaštitu, protupožarnu zaštitu, kako
bi mještanima bili osigurani najbolji
mogući uvjeti za ugodan život. Jedino
kvalitetnim balansom, uključivanjem
svih generacija možemo postići ravnomjeran razvoj Općine Goričan.
Koje investicije biste naglasili za
2022. godinu?
U suradnji s Međimurskim vodama
uspješno kandidirati projekt izgradnje
sustava odvodnje na EU fondove. Izgradnja aglomeracije Donji Kraljevec
– Goričan, odnosno sustava kanalizacije, jedan je od važnijih prioriteta
koji vidim na području naše Općine.
Radi se o investiciji vrijednoj više od
desetak godišnjih izvornih prihoda
proračuna Općine. Ona će biti dijelom
financirana europskim sredstvima, dijelom iz državnog proračuna i dijelom
iz općinskog proračuna. Krajem prosinca 2021. je stigla potvrda izmjene
i dopune glavnog projekta za razdjelni sustav odvodnje naselja Goričan
predviđen u dvije faze od Upravnog
odjela za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša. Nakon potvrde glavnog projekta slijedi ishođenje građevinske dozvole. Općina je prikupila
svu potrebnu dokumentaciju te u
konačnici čekamo Međimurske vode
d.o.o. da prijave projekt kanalizacije
na EU fondove. Nakon održanih niz
sastanaka, očekuju se uvjeti za financiranje i prijava na natječaj krajem
2022. godine. Za Općinu Goričan će
najveći izazov biti osigurati sredstva
za vlastito sufinanciranje projekta
i sredstva za sanaciju i asfaltiranje
cesta nakon završetka radova s obzirom da se radi o ogromnoj investiciji.
Među važnijim investicijama je i re-
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konstrukcija i dogradnja vatrogasnog
doma i rekonstrukcija sportskog parka na igralištu NK Trnava. Radi se o
ogromnom investicijama ukupne vrijednosti 15 milijuna kuna koje dolaze
sve u isto vrijeme te će dodatan napor biti osigurati sredstva za njihovu
provedbu, s obzirom da bespovratna
sredstva funkcioniranju na način da
se projekti prvo financiraju vlastitim
izvorima, a zatim se čeka i do nekoliko mjeseci na povrat istih. Preostaje
nam čekati objavu konačnih rang lista
i potpisivanje ugovora o financiranju.
Dodatno investiramo u naše najmlađe
s obzirom da se od 1. siječnja 2022.
povisuje ekonomska cijena vrtića za
jasličku dob. Usprkos povećanju cijene, Općina će preuzeti navedeno
povećanje na svoj trošak, a sve s ciljem da se roditelji rasterete dodatnih
troškova. Radi se o iznosu od 85.000
kuna dodatnih troškova na razini godine, te tako Općina Goričan ukupno
izdvaja godišnje visokih 750.000 kn
za sufinanciranje boravka djece u vrtiću. U 2022. godini investirat ćemo
u opremanje vlastitog pogona, čijim
poslovanjem ćemo u konačnici smanjiti troškove komunalnog održavanja na godišnjoj razini u odnosu na
prethodne godine.
U mnogim krajevima osmišljavaju
se odluke koje bi trebale zadržati
mlade i privući nove stanovnike.
Što na tom planu čini Općina Goričan?
Ovo mi je svakako bio jedan od glavnih prioriteta tokom kampanje te se u
svom programu rada zalažem i stavljam naglasak upravo na privlačenje
i zadržavanje mladih u Goričanu. Tijekom ove pandemije koronavirusa
najvećim dijelom su bili pogođeni i
naši mladi. Mnogim mladima bila je
onemogućena socijalna interakcija te
odlazak u škole i fakultete, koja im je
ključna za njihov rast i razvoj. Vrlo
sam empatičan kad su u pitanju mladi
jer i sam sebe još uvijek smatram mladim, stoga znam koliko je teško danas
mladom čovjeku osnovati obitelj,
brinuti o njoj, imati kvalitetno plaćen
posao te održive uvjete za život. Kroz
aktivnu suradnju sa mladima s kojima sam stalno u kontaktu dolazimo
do rješenja na koji način im najbolje
pomoći. Osigurali smo 300.000 kuna
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sredstva kao pomoć mladim obiteljima prilikom kupnje prve nekretnine
za stanovanje, našim studentima smo
osigurali 120.000 kuna, dok je za
2022. godinu za visoko obrazovanje
predviđeno 200.000 kuna. Osigurana
su i trenutno najveća sredstva za novorođenčad. Paralelno s time radimo
na mjerama s kojima ćemo potaknuti
poduzetnike da otvore kvalitetna radna mjesta. Vjerujem da će naši mladi
prepoznati napore koje činimo kako
bismo u Općini Goričan stvorili uvjete u kojima će željeti ostati živjeti i
raditi.
Ima li prostora za razvoj gospodarstva na području Općine i na koji
način se pomaže poduzetnicima?
Kako privući investicije?
Prostor za razvoj gospodarstva je velik. Surađujemo s poduzetnicima posebice kad su u pitanju apliciranja za
sufinanciranje iz EU fondova. Upravo kroz aktivnu suradnju lokalne i nacionalne razine, u suradnji sa Vladom
RH i ostalim resornim ministarstvima
pomažemo poduzetnicima olakšati
im poslovanje te ih privući da rade na
našem području. Goričan je Općina
ogromnog potencijala, u kojem žive
vrijedni i marljivi ljudi. Osiguravanjem povoljnijih uvjeta poslovanja i
poduzetnici će se lakše odlučiti doći
i razvijati svoje poslovne modele na
području naše Općine. Općina je tu da
pomaže poduzetnicima, a velik naglasak stavljamo i na obiteljska poduzeća koja čine kralježnicu svake lokalne
zajednice i jačaju ekonomiju. Jako je
puno zainteresiranih, pa se nadam da
ćemo za tri godine u Zoni imati najmanje dvije nove hale, to jest 30-ak
novih radnih mjesta. Već razmišljajmo i o proširenju Industrijske zone:
počeli smo s osiguravanjem potrebnih
infrastrukturnih preduvjeta.
Kakva je vaša vizija razvoja Općine
Goričan naredne tri, četiri godine?
Općina Goričan mora osigurati i pružiti najbolje moguće uvjete za život
našim mještanima, težeći kontinuiranom poboljšanju životnih uvjeta svojih postojećih i budućih mještana. S
ciljem poticanja svojeg rasta i razvoja, cilj nam je realizirati što više planiranih projekata i programa te pritom
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maksimalno koristiti dostupne izvore
financiranja od strane fondova EU-a,
nacionalnih izvora, županije i u konačnosti izvornim prihodima općine,
kako bi unaprijedili i olakšali život
svojih stanovnika, razviti industrij-

ske zone te u konačnici kreirali nova
radnja mjesta i potaknuli doseljenje
potencijalnih stanovnika u Općinu
Goričan, pružanjem najboljih mogućih uvjeta istima. Općina Goričan
će također nastojati očuvati kulturne

vrijednosti svojega kraja, brinuti o
okolišu, zalagati se za održivi razvoj
te brinuti o svojemu krajoliku, kako
bi pružila svojim mještanima ugodan
boravak na području Općine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA PETAR BAKSA
Poštovane mještanke i mještani Općine Goričan,
čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti Vas ispred
Općinskog vijeća Općine Goričan.
Sa željom približavanja rada Općinskog vijeća mještanima, veseli
me činjenica da su na četiri održane sjednice Općinskog vijeća
u novom mandatu, donesene bitne odluke za ugodan suživot svih
mještana, a između kojih ističem
odluku o sufinanciranju ljetovanja djece OŠ Goričan u Dramlju,
odluku o isplati jednokratne pomoći za nabavu radnih bilježnica
i školskog pribora, odluka o mjerama poticanja kupnje, gradnje i
uređenja nekretnina, te je donesen i program potpora u poljoprivredi i odluka o osnivanju vlastitog pogona, a sve vodeći računa
o svim društvenim skupinama:
gospodarstvenicima, braniteljima, djeci, roditeljima, učenicima, studentima i našim mješta-

nima treće životne dobi. Među
važnijim odlukama svakako je
i Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u Projekt „Rekonstrukcija kompleksa
sportskog centra Goričan“, kao i
Odluka o davanju suglasnosti za
ulaganja u projekt rekonstrukcije
vatrogasnog doma. Kad govorim
o popisu projekata koje planiramo realizirati, moram priznati da
popis nije kratak, i u tome nalazim ohrabrenje. Posebno me veseli činjenica da je, po prvi puta
u povijesti Općine, jednoglasno
izglasan proračun za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i
2024., uz napomenu da se radi
o rekordnom proračunu od skoro 22 milijuna kuna. To znači da
smo na dobrom putu ostvarenja

svega onoga za što ste nas, dragi mještani, na ovim izborima
i ovlastili. Zahvaljujem našem
Općinskom vijeću, svim poduzećima, ustanovama i udrugama, te suradnicima na njihovom
zalaganju i rezultatima, a sve u
korist boljitka mjesta i njegovih
mještana. Budimo ponosni na
ostvareno, odvažni u planiranju, hrabri i odlučni u ostvarenju
osobne i zajedničke budućnosti.
Drage mještanke i mještani, u
ime Općinskog vijeća i u svoje
osobno ime, od srca Vam želim
zdravu, sretnu i uspješnu 2022.
godinu.

Zahvala načelnika
mještanima Općine Goričan
Drage mještanke i mještani Općine Goričan!
Od srca zahvaljujem na ukazanom povjerenju za naš program razvoja Goričana
koji osigurava prosperitet, zajedništvo i suradnju na svim poljima. Povjerenje koje
ste ukazali mojim članovima Općinskog vijeća i meni izabravši nas za vodstvo
naše Općine daje nam odgovornost, snagu, ali i vjetar u leđa da krenemo naprijed i ispunimo sve ono
obećano! Moj cilj kao načelnika, a i cijelog mojeg tima, jest stvarati, obnavljati, graditi i boriti se za
svoj kraj i svoje sumještane. Samo zajedničkim snagama možemo učiniti Goričan još privlačnijim
mjestom za život – pridružite mi se u mojem radu, iznesite ideje, ukažite na probleme te ćemo zajedno
doći do rješenja. Goričan je na prvom mjestu!

Tu sam za sve vas, idemo zajedno naprijed!
Vaš načelnik
Emanuel Sinković
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Sjajne vijesti potkraj godine iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Snovi i želje napokon će postati stvarnost

Iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
(APPRRR) 30. studenog 2021. stigle su prekrasne vijesti. Objavljene
su Inicijalne rang liste za Treći natječaj iz tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Općini Goričan prema inicijalnim
rang listama prolaze oba dva prijavljena projekta - Projekt rekonstrukcije kompleksa sportskog centra
Goričan u vrijednosti 7.551.900,00

www.gorican.hr

milijuna kuna i Projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma
Goričan, vrijednosti 7.516.938,00
milijuna kuna. Važno je za naglasiti
kako bi oba projekta trebala dobiti
100 posto bespovratnu potporu. Oba
prijavljena projekta zauzimaju visoko mjesto na rang listama - Projekt
rekonstrukcije kompleksa sportskog
centra Goričan od 250 prijavljenih

Gorički listek, siječanj 2022.

zauzeo je visoko šesto mjesto, dok
je Projekt rekonstrukcije i dogradnje
vatrogasnog doma Goričan na prvom mjestu od 116 prijavljenih. Pozicije na rang listama pokazatelji su
kvalitetno pripremljenog natječaja
i sinergije vlasti, djelatnika općine,
Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA i projektantskih društava Tehit-K d.o.o. iz Male
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Subotice i K2 Art d.o.o. iz Čakovca.
Načelnik Općine Goričan Emanuel
Sinković istaknuo je kako će napokon snovi i želje postali stvarnost,
te kako je ovo povijesni trenutak za
Općinu Goričan jer prema objavljenim inicijalnim listama u općinu
bi moglo doći čak 15 milijuna kuna
bespovratnih sredstava. - Želim od
srca zahvaliti cijelom timu, svima
koji su sudjelovali i doprinijeli na
ovakvom uspjehu. Uz vlastito znanje
i iskustvo, zajednički smo pristupili
pripremi projektne dokumentacije.
Ovim projektima koji predstavljaju
preko 200 posto godišnjeg izvornog
proračuna mijenjamo vizuru na bolje. Postavljaju se temelji za bolju
svakodnevnicu, za kvalitetnije uvjete budućim generacijama. Odrađeno je sve u najboljoj vjeri i na
najbolji mogući način, i kao krunu
uspjeha preostaje čekati objavu konačne rang liste i sklapanje ugovora
o financiranju, a onaj teži dio posla
tek nas čeka - kazao je načelnik Sinković. Podsjetimo, maksimalno je
bilo moguće prijaviti 2 projekta na
natječaj, a Općina Goričan je jedina općina u Međimurskoj županiji
kojoj su prošla oba dva prijavljena
projekta prema inicijalnim listama.
Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom
razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno ekonomska održivost.
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POTPISAN UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI
OBJEKTA NA TURISTIČKO-REKREATIVNOM CENTRU

Potpisan je ugovor o radovima na
izgradnji Turističko - rekreativnog
centra Ribnjak koji se nalazi na Šuderici u Goričanu. Vrijednost radova obuhvaćenih Ugovorom iznosi
1.808.127,81 kuna (PDV je uključen), od kojih 85 posto sufinancira
Europska unija, a 15 posto Općina
Goričan. Taj objekat služit će kao
info točka za turiste, ali će biti uređen
i kao izložbeni i interpretacijski centar kojemu je cilj poboljšati ponudu
za sve posjetitelje Šuderice. U sklopu
novog turističkog objekta uredit će se,
rečeno je prilikom potpisivanja ugovora, i natkriveno odmorište za bicikliste, tzv. smart-bike point koji će
biti opremljen alatima za popravak,
USB punjačem, WIFI konekcijom
te mapom s osnovnim informacijama o biciklističkim rutama u okolici

(ruta EuroVelo 13 – Željezna zavjesa). Nastavak je to prvog projekta
“Two rivers one goal”, a bio je vezan

drugi projekt, nastavak prvog, ukupne je vrijednosti 2,6 milijuna kuna
za Goričan, a od toga je na ovaj dio

uz stazu, rasvjetu i fitness sprave na
otvorenom te još neke detalje. Ovaj

oko izgradnje građevine s info punktom, stanicom za bicikle i drugim,
vrijedan oko 1,9 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta Two Rivers
one Goal II iznosi 888.876,76 eura
uz stopu sufinanciranja Europske
unije od 85 posto. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava na razini
cijelog projekta iznosi 755.545,23
eura, dok ukupan iznos namijenjen
za provedbu aktivnosti Općine Goričan iznosi 334.170,01 eura od kojeg
85 posto, odnosno 284.044,50 eura,
dodjeljuje Europska unija. Iznos vlastitog sufinanciranja Općine Goričan
bit će 50.125,51 eura.

www.gorican.hr
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ISHOĐENA
GRAĐEVINSKA
DOZVOLA ZA
DOGRADNJU
VRTIĆA
Ishođena je građevinska dozvola za
dogradnju vrtića. Procijenjena investicija dogradnje iznosi četiri milijuna
kuna. Općina Goričan čeka otvaranje
EU natječaja na koji će moći kandidirati projekt dogradnje vrtića jer
ovako velike investicije procijenjene vrijednosti od oko četiri milijuna
kuna, ne mogu se realizirati bez sufinanciranja projekta EU sredstvima.
Planirana je dogradnja ulaznog prostora koji će služiti za komunikaciju
između etaža prizemlja i kata na sjeveroistočnoj strani zgrade, dogradnja
terase na jugozapadnoj strani zgrade,
te nadogradnja kata. Nadogradnjom
i rekonstrukcijom dječjeg vrtića planirana su još dva dnevna boravka,
didaktičke sobe i sobe za odgajatelje,
te se zgrada dječjeg vrtića usklađuje s
pedagoškim standardom, te se samim
time poboljšavaju uvjeti za boravak i
rad u dječjem vrtiću. Ukupna površina nadogradnje zgrade dječjeg vrtića
iznosi 315 četvornih metara, čime se
dva puta povećava smještajni kapa-

citet vrtića. Vrlo bitno je napomenuti
da se posebna briga vodila o potrebi
djece s poteškoćama u razvoju, pa
je planirana ugradnja dizala i vanjske rampe (primjena horizontalnih
mjera). Termotehnički sustav grijanja, hlađenja i ventilacije projektiran
je tako da zgrada nakon dogradnje
bude “zgrada gotovo nulte energije”,
odnosno najmanje 30 posto energije
koje će vrtić koristiti za grijanje bit
će podmireno iz obnovljivih izvora

energije. Izradom projektne dokumentacije i ishođenjem građevinske
dozvole, stvorili smo nužne preduvjete da se navedeni projekt može
realizirati i putem EU fondova, u kojim smo već pokazali visoku zavidnu
razinu korištenja.

U prosincu 2021. stigla potvrda glavnog projekta za kanalizaciju
Krajem prosinca 2021. iz Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša stigla je
potvrda izmjene i dopune glavnog projekta za razdjelni sustav
odvodnje naselja Goričan predviđen u dvije faze. Ova izmjena i
dopuna potvrde glavnog projekta odnosi se na 1. fazu građenja
zbog prilagodbe sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan
novoprojektiranom rješenju odvodnje sanitarne otpadne vode do

UPOV Donji Kraljevec te obuhvaća izmjenu kanalizacijskih
cjevovoda, promjenu tipa crpnih
stanica i izmještanja crpnih stanica. Izrađen je i Elaborat o usklađenosti projektne dokumentacije
s mjerama zaštite okoliša i Projekta. Nakon dobivene potvrde
glavnog projekta slijedi ishođenje
posljednje građevinske dozvole.
Općina je prikupila svu potrebnu dokumentaciju te u konačnici
Međimurske vode d.o.o. prijav-

ljuju projekt kanalizacije na EU
fondove. Međimurske vode d.o.o.
pripremaju realizaciju apliciranja
projekta kanalizacije za financiranje putem EU fondova. U ovoj
2022. godini planiran je sastanak
o istoj temi koji će biti održan u
Hrvatskim vodama u Zagrebu. U
narednom razdoblju očekuje se
odluka i uvjeti iz kojih EU fondova će se sufinancirati projekt od
strane Europske unije.
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Promocija
knjige Zlatka
Maleka
„Životopisni
procesi“

www.gorican.hr

Dana 20. ožujka 2021. u
multimedijalnoj dvorani
Općine Goričan održano
je predstavljanje zanimljive knjige Zlatka Maleka
„Životopisni
procesi“,
knjige u kojoj autor dijeli iskustva odrastanja i
školovanja u Međimurju, nastavak obrazovanja,
uspješne poslovne karijere
i obiteljskog života u Zagrebu te opisuje provođenje ljetnog razdoblja godine na otoku Pagu.
Osim opisa događanja, uspjeha i teškoća iz autorovog života,
čitatelju se nude i savjeti
za ostvarenje kvalitetnih
obiteljskih i poslovnih odnosa u vlastitim životima.
Osim autora, koji je pročitao neke dijelove svoje
knjige, tu su bili i vrsni
čitači knjige Ružica i Ivan

Horvat, ravnateljica doma
za starije osobe sveta Ana
Zagreb Karolina Martinuš, župnik Josip Drvoderić, te ostali gosti. Župnik
Josip Drvoderić pročitao
je pjesmu iz svoje zbirke
“Međimurske minijature”
te na taj način upotpunio
cijeli program.
Gostima se obratila i ravnateljica doma za
starije osobe sveta Ana iz
Zagreba Karolina Martinuš, rekavši kako je vrlo
ponosna na Zlatka Maleka, koji je ujedno i korisnik istog doma za starije
u Zagrebu. Zahvalila se na
pozivu te je navela da joj
je bila izuzetna čast doći
u ovaj kraj, u Međimurje,
u Goričan, koji su imali
prilike razgledati, i koji je,
kako je rekla, iznenađujuće lijepo uređen i čist.

“Život noću” - prva izložba
snimljena IC kamerom

Prema znanstvenim istraživanjima, preporuča se da čovjek
spava osam sati dnevno i da
razdoblje od 23 do 2 sati ujutro
nikako ne treba propuštati jer je
san tada najdublji i najkorisniji.
Jedan Međimurac već desetak
godina prkosi navedenoj činjenici i svoje najdragocjenije vrijeme za odmor poklanja prirodi
i životinjama u noćnom životu.
“Život noću” prva je izložba
životinja i ptica snimljenih IC
kamerom čiji je autor, biolog,

fotograf i zaljubljenik u prirodu
Josip Horvat Majzek. Kvalitetu rada i strast prema prirodi
koju Majzek vrlo rado dijeli sa
svojom publikom, prepoznala
je Općina Goričan koja je kao
glavni organizator podržala
kreativnu ideju za postavljanje
izložbe. Uz Općinu Goričan
podršci se priključila Matica
Hrvatska, Regionalni turistički
centar i Varga prijevoz, a izložba je otvorena 31. ožujka na jezeru Šuderica u Goričanu.

Podjela
uskrsnica
Prvog travnja u Multimedijalnoj dvorani Općine Goričan održana je podjela
uskrsnica socijalno potrebitim mještanima. Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera podijeljeno je 70 uskrsnica u obliku bonova u iznosu od 200
kuna.
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Rekreacijom obilježen
Dan žena
Dobra volja, lijepo vrijeme i zajedništvo Goričanki i Goričanaca
bilo je dovoljno da se ispred glavnog organizatora - Općine Goričan, i udruge Sport za sve kao suorganizatora, organizira manifestacija “Rekreacijom obilježimo
Dan žena”. Događanje je započelo okupljanjem na Šuderici, pa se
nastavilo šetnjom uz vodstvo turističkog vodiča Nikole Medveda

prema izletištu Zelengaj. Nakon
šetnje dočekala ih je okrjepa na
izletištu. Za zabavu, dok sunce
nije polako počelo zalaziti, pobrinuli su se Mustač bend i stand-up
komičar Aleksandar Lazić. Tako
je završio još jedan predivan dan,
ovog puta i službeno posvećen
ženama koje su ga iskoristile za
proslavu Dana žena na najljepši
mogući način.

SV. JOSIP – zaručnik Blažene Djevice
Marije i nebeski zaštitnik Hrvatske
Na glavnom
trgu u srcu
sela Goričana
smješten je
poklonac (kapela) sv. Leo-

Stjepana Ošlaja podignut je novi poklonac koji je te godine proširen. U
njemu su uz sv. Leonarda Opata bili
smješteni kipovi Blažene Djevice
Marije – Gospe Lurdske i sv. Josipa
– zaručnika Marijinog. Godine 1953.

narda koji je podignut davne 1866.
godine za župnika Franje Šinka, a
na istom mjestu 1936. za župnika

poklonac je vandalski napadnut te su
oštećeni kipovi Djevice Marije i sv.
Josipa. Marijin se kip mogao obno-

viti, a kip sv. Josipa je posve uništen.
Na kiparskoj koloniji Župe Goričan,
godine 2019. kipar Ivan Forjan iz Bilja isklesao je u drvetu kip sv. Josipa
– zaštitnike Hrvatske. Kip je nakon
toga obojao Franjo Mustač – Medarov iz Svete Marije, da bi na blagdan
sv. Josipa – 19. ožujka 2021. kip bio
blagoslovljen po mjesnom župniku
Josipu Drvoderiću i tako se u godini
sv. Josipa (2020./21.), sv. Josip  ponovno vratio u obnovljeni poklonac
uz bok sv. Leonarda, naše Majke
Marije. Nakon jutarnje sv. mise uz
nazočnost dvadesetak vjernika, te
predstavnika Općine Goričan, zamolili smo sv. Josipa da i nadalje
štiti i zagovara našu Župu, ali i našu
Hrvatsku, a da posebno moli za naše
gorčenske obitelji. (Josip Drvoderić,
župnik u Goričanu)
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Škola arheologije novi turistički proizvod
goričanske nekropole pod tumulima
U ljudskoj naravi je potreba da zna što
budućnost nosi svakome od nas. Korak tome nam daje arheologija koja
uz malo truda pokazuje povijesne či-

a Turistička zajednica Međimurske
županije i Regionalni turistički centar su se priključili kao turistička podrška. Direktor Turističke zajednice

njenice i otkriva nam tajne što se sve
u povijesti događalo i oblikovalo nas
je u osobe kakve smo i danas. Povijest se ponavlja i tu leži tajna naše
budućnosti. Dana 10. travnja 2021.
godine je na arheološkoj rekonstrukciji nekropole pod tumulima u Goričanu po prvi puta organizirana škola
arheologije. Interpretatorica baštine
je bila Darija Dunjko koja je svojim
stručnim znanjem uz pregršt povijesnih zanimljivosti uspjela dočarati
život plemena Kelta koji su obilježili dio povijesti tog prostora. Detalji
poput njihova života, vjerovanja u
zagrobni život, svih legendi o kralju
Arthuru i povezanosti s Asterixom o
Obelixom su prestali biti misterija i
postali su stvarnost. Glavni organizator događanja je Općina Goričan,

Međimurske županije Rudi Grula je
u kratkim crtama prezentirao ideju
o izgledu i funkcionalnosti samog
interpretacijskog centra koji svoje
mjesto zauzima u Eko muzeju Međi-

murje malo. Voditeljica Regionalnog
turističkog centra Jelena Berečić je
u znak konkretne podrške ovakvim
projektima organizirala dolazak grupe iz Zagreba koje je potaknula želja
da upoznaju rodni kraj jedne članice njihove grupe, Općinu Goričan.
Sami itinerar izleta je započeo na
Mađerkinom bregu, međimurskom
prirodnom vidikovcu, nastavio se
uz kvalitetnu kapljicu vina vinarije
Cmrečnjak i obilazak mlina na Muri
i interpretacijskog centra koji je dio
Eko muzeja Međimurje malo.

www.gorican.hr
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Međunarodni
praznik rada

Međunarodni praznik rada u Goričanu započeo je tradicionalnom prvomajskom budnicom. Nakon budnice održana je sveta misa povodom
vojno-redarstvene akcije Bljesak,
a položeni su i vijenci kod spomenika Domovinskog rata. Svečanost
je nastavljena procesijom i svetom
misom kod kapelice svetog Florijana. Program se nastavio na turističko rekreacijskom centru Šuderica,

otvaranjem novoizgrađene pozornice i izložbom umjetnika Petra Sabola. Župnik Josip Drvoderić blagoslovio je sve nove objekte na Šuderici; dječje igralište, novoizgrađenu
pozornicu i sve objekte u izgradnji.
Svečanost otvaranja bine i izložbe
Petra Sabola vodila je Monika Kos.
Svečano otvaranje rezanjem vrpce
obavili su najmlađi mještani Gori-
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čana u narodnim nošnjama - Rubi
Sabol i Roko Ribarić. Petar Sabol
predstavio je svoju prvu izložbu na
otvorenom, prezentirao svoje tehnike fotografiranja i zahvalio Općini
Goričan na mogućnosti izlaganja
svojih fotografija na Šuderici. Sam
program završio je glazbenim programom Puhačkog orkestra Gori-

čan, svirkom benda i dolaskom bubnjarskog ansambla grupe Paradidl,
koji su dodatno obogatili program
na Šuderici.
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Mažoretkinje ostvarile novi veliki uspjeh

Europsko
srebro i bronca
stigli u Goričan
zlatni sjaj!Posebne zahvale upućujemo vašim trenerima i roditeljima bez
kojih ovi rezultati zasigurno ne bi bili
mogući!”, navodi se u čestitci.

Općina Goričan je mažoretkinjama
uputila čestitke na osvojenim srebrnim i brončanim medaljama na Europskom prvenstvu u Poreču. “Ovo
je veliki dan za Goričan i želimo
zahvaliti našim mažoretkinjama na
hrabrosti, požrtvovnosti i sjajnim nastupima! Ovo nije prvi, a vjerujemo
ni zadnji put da smo ponosni na naše
mažoretkinje i njihove mnogobroj-

ne uspjehe diljem Hrvatske, Europe
i svijeta...” Grupa mlađih juniorki
osvojila je drugo mjesto u kategoriji
grupe s rekvizitima, a solistica Marija
Blažek osvojila je treće mjesto u juniorskoj konkurenciji sola s rekvizitima. “Hvala vam na radosti koju ste
donijele svima nama u ova izazovna
vremena, ponosni smo na vaše srebrne i brončane medalje koje imaju

Noć
muzeja u
digitalnoj
sferi
“Noć
muzeja“,
manifestacija koju
je pokrenulo Hrvatsko muzejsko
društvo, ove godine, zbog poznatih okolnosti, u
potpunosti se preselila u digitalnu sferu komuniciranja i prijenosa sadržaja. Ovogodišnja 16. po
redu manifestacija održala se diljem Hrvatske kao
“Digitalna Noć muzeja”. U Općini Goričan odlučili su virtualnom izložbom ukazati na važnost
prikupljanja, očuvanja i prezentiranja materijalne i
nematerijalne kulturne baštine široj javnosti. Puno
je doista toga zanimljivog što je vrijedilo pogledati, a ako se već nije moglo uživo, onda barem
digitalnim putem koji, s druge strane, otvara mogućnost da vrijedne stvari i zanimljivosti iz prošlosti Goričana vidi nebrojeno veći broj ljudi, i to
diljem svijeta.

Proljetna radna akcija na
ribnjaku SRD-a Smuđ
Unutar turističkog sportsko-rekreacijskog centra
Šuderica nalazi se ribnjak kojim gospodari SRD

Smuđ Goričan. Samo društvo broji oko 150 aktivnih članova koji kroz cijelu godinu vode brigu oko
ribnjaka. Ribnjak je poznat po sportskim natjecanjima, a sva riba nakon ulova se pusti. Dana 30.
ožujka 2021. godine održana je i radna akcija čišćenja oko ribnjaka za pripremu sportskih natjecanja. Obavljena je i dezinfekcija ribnjaka vapnom.
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REZULTATI IZBORA

Rezultati izbora za Općinsko vijeće

Rezultati izbora za načelnika

Nakon izbora održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Prisegnuo novoizabrani načelnik
Emanuel Sinković i vijećnici

Konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća Općine Goričan održana je
27. svibnja 2021. godine. Prisegu
je položio novoizabrani načelnik
Općine Goričan Emanuel Sinković,
te općinski vijećnici Marta Markač, Franjo Šavora, Zlatko Vugrinec, Petar Baksa, Tatjana Horvat,
Martina Medvar Ivanović, Dolores
Andročec, Ines Bašnec, Stjepan
Ribarić, Leonard Gudlin, Miroslav
Žvorc i Zvonko Krznar. Sjednica je
započela izborom Mandatne komisije, u kojoj je za predsjednicu imenovana Tatjana Horvat te Franjo

Šavora i Miroslav Žvorc kao članovi komisije. Nadalje, predsjednica
Mandatne komisije Tatjana Horvat
upoznala je prisutne sa Izvješćem
o provedenim izborima za članove
Općinskog vijeća općine Goričan,
koji su se održali 16. svibnja 2021.
godine. Također, Mandatna komisija utvrdila je da će sjednicom do
izbora predsjednika predsjedavati
Marta Markač, kao drugi po redu
izabrani član s kandidacijske liste
koja je dobila najveći broj glasova.
Sjednica je nastavljena izborom Komisije za izbor i imenovanja u koju

su odabrani Zlatko Vugrinec kao
predsjednik, Tatjana Horvat i Leonard Gudlin kao članovi komisije.
Za predsjednika Općinskog vijeća
jednoglasno je izabran Petar Baksa,
za prvu potpredsjednicu jednoglasno je izabrana Marta Markač, dok
je za drugu potpredsjednicu ispred
opozicije izabrana Ines Bašnec,
također jednoglasno. Na samom
kraju svima prisutnima obratio se i
načelnik Emanuel Sinković koji je
čestitao svim vijećnicima i pozvao
ih na suradnju i zajedničko djelovanje za dobrobit Goričana.
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Svečana sjednica Općinskog vijeća

Načelnik Sinković:
“Prva i ključna mjera jest
kvalitetno provođenje
pronatalitetne politike”
U Goričanu, na blagdan Svetog Ivana Krstitelja, u prepunoj multimedijalnoj dvorani Općine Goričan, uz
pridržavanje epidemioloških mjera,
održana je svečana sjednica Općinskog vijeća, povodom dana Općine
i poznatog gorčkog Ivaja. Tražila se
tako stolica više, sve sa željom da
visoki uzvanici pruže podršku novoizabranom vodstvu Općine, na
čelu s novim načelnikom Emanuelom Sinkovićem, predsjednikom
općinskog vijeća Petrom Baksom i
dopredsjednicom Martom Markač.
Tako su svoje iskustvo i pomoć,
novom vodstvu ustupili ministar
prostornog uređenja graditeljstva i

državne imovine Darko Horvat, zamjenik župana Josip Grivec, saborski zastupnik i gradonačelnik grada
Preloga Ljubomir Kolarek i predsjednik županijske skupštine Dragutin Glavina. Svoj su obol svečanoj
sjednici također dali i tajnik kabineta ministra Horvata, Goran Gotal,
predstavnici međimurskih općina i
članovi županijske skupštine.
Nadalje, sjednici su prisustvovali i
uvaženi predstavnici javnih institucija, pročelnik Porezne uprave Nino
Marđetko, direktor Međimurskih
voda Vladimir Topolnjak i predstojnik Hrvatskog zavoda za za-

pošljavanje Nikola Hren. Podršku
novoizabranom načelniku pružili
su i župnik Josip Drvoderić, ravnatelj škole i ravnateljica dječjeg vrtića, predstavnici javnih poduzeća i
udruga. Presjek uzvanika i prepuna
dvorana ukazuju na to da su u Goričanu, po izboru mladog vodstva, počeli puhati neki pozitivni vjetrovi.

Ispred Općinskog vijeća, prisutne je
pozdravio predsjednik Petar Baksa,
koji je konstatirao da je pred Vijećem mnogo izazova, ali da je uvjeren da će zajedničkom suradnjom,
sve u želji da život mještana bude
sigurniji, sadržajniji i ugodniji, svi
vijećnici pronaći zajednički jezik, s
vizijom budućnosti koja potiče, hrabri i puni optimizmom mlade generacije.
- Nadalje, ovo je dan kada Goričan
svojim mještanima daje do znanja da
cijeni njihov trud i napor za boljitak
svoje Općine, kako ga prepoznaje i
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nagrađuje. Stoga upućujem čestitke
današnjim laureatima. Vama, dragi
mještani i uzvanici, držeći do materijalnih zavičajnih vrednota i važnih datuma, štujući ih s osobitom
pažnjom jer su upravo oni tijekom
vremena dali i daju identitet našem
mjestu, svima želim ugodnu večer,
a svim mještanima i dragim im gostima, čestitam današnji blagdan sv.
Ivana Krstitelja - rekao je P. Baksa.
Uzvanike je potom pozdravio i načelnik Općine Goričan, Emanuel
Sinković, dodavši kako se zahvaljujući povjerenju mještana, okupljenima po prvi puta obraća na novoj
funkciji. Iskoristio je priliku kako bi
svim vijećnicima čestitao na izboru
te im poželio uspješan rad u stvaranju još boljeg i ljepšeg Goričana naglasivši kako ga posebno veseli dug
popis planiranih projekata.
- Prva i ključna mjera jest kvalitetno provođenje pronatalitetne politike. Moja zadaća, kao i zadaća svih
naših lokalnih politika bit će pronalazak demografskih mjera za poboljšanje položaja mladih i obitelji s
djecom – rekao je načelnik te dodao
kako je jedan od ključnih prioriteta i
razvoj Poduzetničke zone za poticanje mještana na ostanak u Goričanu.
Naglasio je kako slijedi vrlo izazovno razdoblje u kojem će krenuti s
realizacijom strateških projekata.
- Jedan od najvažnijih je svakako izgradnja sustava kanalizacije
- projekt koji mora i hoće zaživjeti
u ovom mandatu jer naši mještani
to zaslužuju – kazao je E. Sinković
istaknuvši odličnu suradnju s Međimurskim vodama i Hrvatskim vodama.

- Upravo sada je vrijeme za ispisivanje budućnosti našeg kraja. Goričan
je mjesto koje neizmjerno volimo,
koje zovemo domom, čiju povijest
poštujemo, baštinu čuvamo i tradiciju živimo. To radimo i danas, uoči
Dana Svetog Ivana Krstitelja, za goričko Ivaje – zaključio je načelnik.
Okupljenima se obratio i ministar
Horvat koji je čestitavši Dan općine, poručio načelniku kako će sve
ono što se gradilo i radilo dobiti svoj
kontinuitet.

toliko godina upustite u tu avanturu,
to mora biti hrabrost, to nije ludost,
to je hrabrost – kazao je ministar
Darko Horvat. Tom prilikom ministar je naglasio nužnost aglomeracije što je, kako kaže, međimurski
standard.
- Siguran sam da će taj projekt doći
u Goričan u mandatu ove Vlade i u
mandatu ovog načelnika - poručio
je ministar Horvat i dodao kako će
Vlada biti stup potpore ovim projektima i na njih adekvatno odgovoriti.
Zamjenik župana Josip Grivec je u
ime Međimurske županije istaknuo
kako ga veseli biti djelićem ove svečanosti.

- Država će i dalje pratiti općinu
Goričan, a svi ovi nastali troškovi
neće biti teret samo općinskog proračuna. Država će uskočiti i pomoći
kroz svaki izvor financiranja koji
nam je na raspolaganju. Kada se s

- Veseli me sve nas vidjeti u Goričanu koji je mogli bi reći i primjer
u povlačenju sredstava iz Europskih
fondova i sasvim sam siguran da će
se to i nastaviti – rekao je Grivec te
načelniku Sinkoviću i novom vodstvu poželio puno uspjeha naglasivši kako je najvažnije da služe općem
dobru i Goričanu, a samim time i
Međimurju i Hrvatskoj.

18
Ljubomir Kolarek naglasio je kako
je impresioniran govorima načelnika i predsjednika Vijeća, u kojima
su gospodarstvo, djeca i mladi navedeni kao ključni faktori razvoja.
- Želim da novo vodstvo nastavi
svoju vrednotu i da daje sve od sebe
za svoj Goričan. Vjerujem da će Goričan zajedno sa svima nama ići naprijed - rekao je Ljubomir Kolarek.
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Na sjednici su uručene godišnje
nagrade i javna priznanja, a Josipu
Šavori, dobitniku nagrade Općine
Goričan za životno djelo, načelnik
Sinković posebno je čestitao. Dobitnici zahvalnice Općine Goričan
za dugogodišnje djelovanje i rezultate u udrugama su Danijel Posavec,
Damir Novak te Branko Ivanović.
Zahvalnicama su nagrađeni i učenici Osnovne škole Goričan: Eva Pa-
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hek, Katarina Blažek, Edi Vugrinec,
Luka Vadlja i Mihael Makaj za odličan uspjeh i postignute rezultate na
županijskim natjecanjima. Godišnja
nagrada općine Goričan za izniman
rad i zalaganje dodijeljena je Udruzi
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Robertu Blagusu, Martini
Pahek i Tereziji Vidović.

Dani općine uz bogat program za sve uzraste
Već tradicionalno, na samo Ivaje, u
Goričanu je održana svečana sjednica Općinskog vijeća čime su započeli Dani općine Goričan. Tom su
prigodom načelnik Općine Emanuel
Sinković i predsjednik Općinskog
vijeća Petar Baksa dodijelili najviša
općinska priznanja. Program se nastavio na Šuderici gdje su mališani
s veseljem dočekali zabavni dječji
park, a potom i likovnu radionicu
Emanuela Varovića. Mališani su zajedno sa svojim roditeljima, bakama
i djedovima upoznali osnovne tehnike slikanja i okušali se u kreiranju
umjetničkih djela. U večernjim sati-

ma je, uz pratnju udruge „Pjesma“,
otvorena izložba pok. Ivane Šavora,
koja nas je napustila prerano, ali
nam je u nasljeđe ostavila slike koje
odišu mladošću, skladom, mirom i
ljepotom. Nadalje, kroz foto safari
Petra Sabola mališani su, zajedno sa
svojim roditeljima, imali priliku naučiti osnove fotografiranja. Za sam
kraj dana mještani su se proveselili
uz svirku grupe Meteori. Subotnji je
program bio rezerviran za kulinarsko
natjecanje općinskih udruga i poduzeća, uz glazbenu pratnju „Loka

benda“. Širili su se tako Goričanom
mirisi roštilja, gulaša, bograča, kalapajsanog kalampera, graha, zelja,
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bunceka, fiš paprikaša, kotlovine i
riba, dok su se vatrogasci pobrinuli za slatki dio, prekrasne i ukusne
kolače. Od prijavljenih dvadesetak
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i žedni. Najbolje kuharske udruge
primile su pehar i prigodne nagrade. Održane su sportske igre djece
vrtićke dobi s njihovim roditeljima

Čakovca. Sve je završilo svirkom
Mustač benda. Vodstvo Općine za
pomoć pri organizaciji zahvaljuje svim udrugama, firmi Agropon
d.o.o. i firmi Protekta Classic d.o.o.,
djelatnicima Općine, vatrogascima,
mališanima, roditeljima, bakama i
djedovima, svim dragim mještankama i mještanima općine Goričan,
kao i svim dragim gostima iz okolnih mjesta. Bili su ovo prekrasni

specijaliteta, tročlani je žiri najboljima proglasio gulaš Mažoretkinja
Goričana, a iza njih poredali su se
i Puhački orkestar Goričana, tvrtka
Agropon, Udruga Prijatelji i KUD
Goričan. Posebnu nagradu primila
je i Udruga „Sport za sve“ koja je
brinula o tome da mališani uključeni u sportske igre ne ostanu gladni

i školske djece pod vodstvom Tomislava Horvata, najbolji mališani primili su pehare i prigodne nagrade.
Prekrasan, veseljem ispunjen dan
završio je koncertom grupe Čarobnjaci. U nedjelju je, posljednjeg dana
obilježavanja Dana općine, ujutro
otvorena izložba KUD-a Goričan, a
potom su se svi uzvanici svečanom
procesijom uputili na Svetu misu.

U popodnevnim satima program se
nastavio na prostorima NK Trnave
uz pečenog vola s ražnja, nastupom
naših mažoretkinja, puhačkog orkestra i gostima – Big Bandom iz

dani zajedništva i veselja, za koje
smo sigurni da neće biti iznimka,
nego tradicija koju će se svake godine nadopunjavati novim idejama.
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Predstavljena Kulturna ruta
„Staza željeznog doba Podunavlja“

Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Arheološkim muzejom u
Zagrebu u Goričanu je predstavilo kulturnu rutu “Staza željeznog
doba Podunavlja” na području arheološkog parka Nekropola pod tumulima, a kao prvu hrvatsku certificiranu kulturnu rutu Vijeća Europe.
Vijeće Europe program kulturnih
ruta pokrenulo je 1987. i do danas

je certificirano samo 45 ruta među
kojima čak 14 prolazi Hrvatskom,
dodala je voditeljica Službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva
kulture i medijaTatjana Horvatić.
Priča koja valorizira pretpovijesnu
baštinu, ali nadilazi samo lokalnu
vrijednost. Povezuje šest zemalja, a
prolazi kroz naših 14 županija. Tako

je prepoznata kao turistički potencijal s obzirom na to da turisti u kontinentalni dio najviše dolaze motivirani kulturom, rekla je državna
tajnica Sandra Herman. Interpretatorica baštine je bila Darija Dunjko,
magistra antičke arheologije koja je
svojim stručnim znanjem uz pregršt
povijesnih zanimljivosti uspjela dočarati život plemena Kelta koji su
obilježili dio povijesti tog prostora.
Posebnost lokaliteta koji datira od
750. godine do 400. godine prije
Krista, odnosno iz željeznog doba,
su tumuli, odnosno grobnice. Ima ih
oko 30, a je 20 sustavno istraženo.
Zahvaljujući istraživanjima danas
se nešto više zna o životu i smrti
plemena Kelta na ovom području.
Cijelu je priču pozdravila i Turistička zajednica Međimurske županije.
Za dobivanje certifikata kulturna

ruta mora zadovoljiti niz kriterija,
koji uključuju prije svega znanstveni pristup, promidžbu europskog
nasljeđa, unaprjeđenje obrazovanja i kulturnog razvoja mladih, rad
na suvremenoj umjetnosti i kulturi

te spoj kulture i turizma. Certifikat
„Kulturna ruta Vijeća Europe“ dokaz je jamstva izvrsnosti. Dobivanje
certifikata je rezultat velikog truda i
kvalitetnog partnerstva, rekao je načelnik Emanuel Sinković.
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Održan četvrti sastanak projektnih partnera u
sklopu projekta Two Rivers one Goal II
Dana 6. srpnja 2021. godine održan je četvrti sastanak projektnih
partnera u Goričanu koji se održao
u sklopu prekograničnog projekta
Two Rivers one Goal II. Osim domaćina, načelnika Općine Goričan

na sastanku su prisustvovale direktorica tvrtke Leonarda Tarandek te
suradnice na projektu. Predstavnici
općina partnera iznijeli su kratko
izviješće o dosadašnjim obavljenim aktivnostima u sklopu projekta

Emanuela Sinkovića, sastanku su
nazočili i predstavnici ostalih partnera - načelnica Općine Donji Vidovec Bojana Petrić, načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić te načelnica Općine Tótszerdahely Viktória
Havasi. Prisustvovala je i dr. Nagy
Arpad Dezsone koja je predstavnica Mura Regije EGTS i zamjenik
župana Josip Grivec koji je ujedno
i predsjednik predmetne grupacije.

te opisali planove i aktivnosti koje
još imaju u planu. Načelnik Sinković iznio je plan budućih aktivnosti
te stanje trenutnih radova na izgradnji turističkog objekta na Ribnjaku
– Šoderici. U mjesecu travnju 2021.
godine započeli su radovi na izgradnji objekta na turističko-rekreativnom centru Ribnjak. Ovaj turistički
centar služit će kao info točka za turiste, ali će biti uređen kao izložbeni i

Tvrtka LEOTA PROJEKTI d.o.o.
pruža tehničku podršku Općini Goričan prilikom provedbe projekta, a

interpretacijski centar kojemu je cilj
poboljšati ponudu za sve posjetitelje Šuderice. Zgrada će u prizemlju

imati multimedijsku/prezentacijsku
dvoranu, dok je na katu planiran
izložbeni prostor, odnosno etnografska zbirka. Posjetitelji objekta će za
vrijeme obilaska Ribnjaka moći uživati na natkrivenoj terasi u sklopu
interpretacijskog centra. Predstavnici općine Tótszerdahely prezentirali su aktivnosti u sklopu radova
na nadogradnji umjetnog jezera u
Tótszerdahelyu te su ujedno iznijeli
plan putovanja u Dolinu Soča. Predstavnici Mura Regije EGTS predstavili su svoje planirane aktivnosti koje se odnose na promoviranje
projektnih aktivnosti – izgrađenih
objekata u sklopu projekta, određenih aktivnosti poput ispiranja zlata
te turističkih obilazaka čamcem, itd.

U sklopu novog turističkog objekta
uredit će se i natkriveno odmorište
za bicikliste, tzv. smart-bike point
koji će biti opremljen alatima za
popravak, USB punjačem, WIFI
konekcijom te mapom s osnovnim
informacijama o biciklističkim rutama u okolici (ruta EuroVelo 13
– Željezna zavjesa). Ukupna vrijednost projekta Two Rivers one Goal
II iznosi 888.876,76 eura uz stopu
sufinanciranja Europske unije od 85
posto. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava na razini cijelog projekta iznosi 755.545,23 eura, dok
ukupan iznos namijenjen za provedbu aktivnosti Općine Goričan iznosi
334.170,01 eura, od kojeg 85 posto,
odnosno 284.044,50 eura, dodjeljuje
Europska unija. Iznos vlastitog sufinanciranja Općine Goričan bit će
50.125,51 eura. Projekt je sufinanciran pomoću INTERREG programa
Mađarska-Hrvatska 2014. - 2020.
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OTVOREN SAJAM AGRO ARCA
- OPĆINA GORIČAN PARTNER
Međunarodni sajam inovacija u
poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA 2021. održan je u
Prelogu od 2. do 4. srpnja 2021. godine, u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske, dok su suorganizatori
sajma Grad Prelog, Međunarodna
federacija nacionalnih saveza inovatora te Hrvatska zajednica tehničke
kulture uz partnerstvo Općine Goričan. U sklopu svečanog otvorenja
sve su izlagače pozdravili prof. dr.
sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik
Udruge inovatora Hrvatske, Darko
Horvat, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
te saborski zastupnik, gradonačelnik
Grada Preloga Ljubomir Kolarek i
načelnik Općine Goričan Emanuel
Sinković.
Sajam je održan u prostorima Sportsko rekreacijskog centra DG Sport
u Prelogu. Iz godine u godinu kroz
Agro Arcu posebna pozornost posvećuje se inovacijama u poljoprivredi, iz razloga što one pridonose
unaprjeđenju konkurentnosti proizvodnje i prerade poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda i okolišno
prihvatljivoj i energetski učinkovitoj poljoprivrednoj djelatnosti. Tvrtka Energosistemi d.o.o. iz Goričana uz partnerstvo Općine Goričan,

predstavila je inovativan vlastiti patent - kondenzacijsku sušaru za voće
i povrće.
- Sušara je zatvoren sustav strujanja
toplog zraka ispod i iznad polica uz

odvlaživanje vlage iz zraka u sušari
preko kondenzatora. Sušenje se vrši
na temperaturama 50-60° C bez ispuštanja zraka van sušare čime je

utrošak energije vrlo mali (2276 W)
te nije potreban industrijski priključak struje. Strujanje zraka ispod i
iznad polica omogućuje sušenje na
mreži polica ili na papiru koji se

stavi na police i omogućuje sušenje sitnijih vrsta voća ili pulpe bez
lijepljenja za mrežu police, sušenje
je ravnomjerno na svim policama u
sušari. Postotak vlage u osušenom
voću kontrolira se automatski i sušara prekida sušenje kad se postigne
zadana vlaga – rekao je Bojan Dominić, direktor tvrtke Energosistemi
d.o.o. iz Goričana.
Osim inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji predstavila su se i
brojna lokalna obiteljska i poljoprivredna gospodarstva iz Međimurja
i okolice sa svojim proizvodima. U
sklopu ovogodišnje Agro Arce održane su brojne radionice i tribine, a
najzanimljivija je sigurno bila tribina „Digitalizacija u poljoprivredi“,
održana prvog dana sajma.
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Radni sastanak

Ministrici Tramišak
prezentirani
planirani projekti i
investicije vrijedne
150 milijuna kuna
Ministrica regionalnog razvoja i
fondova Europske unije Nataša
Tramišak 22. srpnja 2021. posjetila je Općinu Goričan i sudjelovala
na radnom sastanku na kojem su uz
načelnika Emanuela Sinkovića bili
i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko
Horvat te predsjednik Općinskog

vijeća Petar Baksa sa suradnicima.
Tema razgovora bile su mogućnosti
za kandidiranje novih projekata u
predstojećem financijskom razdoblju 2021. – 2027. Tom je prilikom
načelnik Sinković ministrici Tramišak prezentirao planirane investicije
u vrijednosti od skoro 150 milijuna
kuna, a koje ovise upravo o fondovima Europske unije.
- Moram iskazati zadovoljstvo zbog
ovog posjeta ministrice Tramišak s
kojom smo održali radni sastanak
kako bismo prezentirali planove
naše Općine za naredno četverogodišnje razdoblje. Planova i projekata je puno, a radi se o investicijama
koje će podići životni standard na-

ših sumještana – rekao je načelnik
Sinković. Ministrica Tramišak iskazala je zadovoljstvo prezentiranim
projektima te istaknula kako joj je
drago da vodstvo Općine radi s ciljem boljitka mještana i podizanja
kvalitete života. Jedan od najvažnijih planiranih projekata zasigurno
je izgradnja kanalizacijskog sustava

kojeg Općina Goričan planira realizirati u suradnji s Međimurskim
vodama. S obzirom na vrijednost
investicije, bitna će biti pomoć države i nadležnih institucija. Slijedi
projekt oborinske odvodnje koji je
također od iznimnog značaja. - Uz
ove velike investicije kroz naredno
razdoblje planiramo i druga vrijedna ulaganja – kazao je načelnik
dodavši kako će Općina ove godine
za sufinanciranje putem mjera ruralnog razvoja prijaviti dva projekta te
kako se nada da će u tome i uspjeti.
Prepoznavši kvalitetu planiranih investicija ministrica Tramišak i ministar Horvat pozdravili su projekte i
najavili podršku i pomoć oko istih. Našim mještanima želimo omogućiti sigurniji i ugodniji život, a mladim
generacijama osigurati poticajnu i
optimističnu budućnost – zaključio
je načelnik Sinković.
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Obilježena
103. obljetnica
Goričanske
republike

Dana 3. studenog 2021. godine svečano je obilježena 103. obljetnica
Goričanske republike. Uz domaćine, načelnika Emanuela Sinkovića
i predsjednika Općinskog vijeća

obilježavanja nastavio se u multimedijalnoj dvorani Općine Goričan intoniranjem državne himne u izvedbi
pjevačica KUD-a Goričan. Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković pozdravio je sve prisutne te
istaknuo važnost obilježavanja ovog

republikom te na taj način prekinuli
veze s ondašnjim državnim sustavom. Mještani su upali u općinske
prostorije, uništili sliku cara i kralja,
i otjerali službenike i trgovce koji su
upomoć pozvali vojsku. U krvi je
ugašena 16. studenog 1918. godine,

Petra Bakse i uz molitvu koju je
predvodio župnik Josip Drvoderić
položen je vijenac, zapaljene su svijeće i odana je počast ispred spomen
ploče mještana koji su položili svoje
živote u borbi za slobodu. Program

jedinstvenog
fenomena u hrvatskoj povijesti. Istaknuo je
i kako je proglašenje bilo
utjelovljenje
ponosa
svih
žitelja Općine.
Program je nastavljen govorom o povijesnom tijeku revolucionarnih
zbivanja profesora emeritusa Stjepana Hranjeca. Nezadovoljni mađarskom upravom, gladni i ogorčeni
mještani su u noći s drugog na treći
studeni 1918. godine protjerali okupatorsku vlast i proglasili Goričan

a živote su uz Franju Tisaja, izgubili
i Vid Gašparić, Đuro Horvat, Đuro
Beti i Tomo Lukovnjak, kojima je
1978. usred Goričana podignuta
spomen-ploča. Izvedbom pjesama
„Moje selo“ i „Vu pol noći dimo
dojdem“ KUD Goričan uveličao je
obilježavanje 103. obljetnice. Nadalje, prigodnim govorima obratili
su se župnik Josip Drvoderić koji se
osvrnuo na povijesni dio događaja
vezanog uz Prvi svjetski rat i voditeljica regionalnog turističkog centra Jelena Berečić koja je objasnila
kako se Goričanska republika može
iskoristiti kao turistički proizvod.
Samo obilježavanje završilo je otvaranjem prigodne izložbe u multimedijalnoj dvorani i okruglim stolom
na temu Goričanske republike.

26

Gorički listek, siječanj 2022.

www.gorican.hr

Obilježavanje Dana državnosti
Republike Hrvatske
Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća na Spomen obilježju poginulim hrvatskim
braniteljima u Domovinskom ratu 30. svibnja 2021.
obilježen je Dan državnosti
Republike Hrvatske u Goričanu. Polaganju su nazočili
načelnik Emanuel Sinković,
predsjednik Općinskog vijeća Petar Baksa, potpredsjednica Općinskog vijeća
Marta Markač, predstavnici
braniteljskih udruga Mladen Magdalenić i Mario

Harmicar te ostali mještani. Mještanima se obratio
načelnik Emanuel Sinković
koji je svima čestitao Dan
državnosti i istaknuo važnost ovog praznika. U prigodnom govoru naglasio
je značajnost konstituiranja
prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora i
važnost dana kada su svaka
Hrvatica i svaki Hrvat dobili svoje pravo glasa i neotuđivi suverenitet.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i
Dan hrvatskih branitelja
U Goričanu je održano obilježavanje
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 26.
godišnjica vojno-redarstvene akcije
Oluje. Općina Goričan, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata –
ogranak Goričan i Klub ratnih veterana
54. samostalne pješačke bojne Goričan
organizirali su obilježavanje tog povijesnog dana. Dan pobjede i domovinske

zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
slavi se kao spomen na 5. kolovoza
1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj akciji “Oluja” oslobođen okupirani
grad Knin. Dan kada se hrvatski narod
okupio pod jedan stijeg u želji za ostvarenjem stoljetnog sna o stvaranju samostalne i demokratske Republike Hrvatske. U Goričanu su se, na inicijativu načelnika Emanuela Sinkovića, okupile i
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zajedno odale počast braniteljske udruge iz brojnih
županija. Svečanosti su prisustvovali predstavnici
Zrinske garde, predstavnici 56. samostalne bojne
HV Kutina; UDVDR Kutina, 7.gardijska brigada
Pume, Varaždin; 34. inženjerska bojna HV Čakovec, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Međimurske
županije. UDDR Struga, UDVDR Kotoriba, UDVDR Nedelišće, UDVDR Podturen, UDVDR Goričan, Klub ratnih veterana 54. samostalne pješačke bojne Goričan. Uz predstavnike braniteljskih
udruga Maria Harmicara i Mladena Magdalenića,
svečanosti su prisustvovali načelnik Emanuel Sinković, predsjednik Općinskog vijeća Petar Baksa,
župnik Josip Drvoderić, članovi Općinskog vijeća,
predstavnici udruga te ostali mještani.

Obilježena 30. godišnjica oslobođenja vojnog
objekta „Karaula“

Dana 18. rujna 2021. u Općini Goričan prigodno je obilježena 30. godišnjica oslobođenja vojnog objekta „Karaule“. Od prisutnih uzvanika, valja istaknuti da su svojim
dolaskom svoj obol obilježavanju
oslobođenja dali i zamjenik župana Josip Grivec, saborski zastupnik
i gradonačelnik grada Preloga Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak, Antun
Jurinec kao predsjednik kriznog
štaba Čakovec, Josip Vadlja kao
predsjednik kriznog štaba Goričan, Mijo Baranašić, predsjednik
civilnog stožera Goričan, Mario
Harmicar ispred UDVDR-a Goričan, podpredsjednica Općinskog vijeća Općine Goričan Marta
Markač, te načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković, kao domaćin obilježavanja obljetnice. Na početku samog obilježavanja, nakon
intoniranja himne, minutom šutnje

odana je počast gospodinu Josipu
Šavori - Dodiju, dobitniku ovogodišnje nagrade Općine Goričan za
životno djelo, ujedno i sudioniku
oslobađanja karaule, koji je na taj
dan prije 30 godina skinuo zastavu
bivše države i postavio zastavu Republike Hrvatske na ovom vojnom
objektu, a nažalost nas je u jutarnjim satima napustio zauvijek. Pri-

godnim govorom okupljenima se
obratio načelnik Općine Emanuel
Sinković, koji je pozdravio sve prisutne i istaknuo kako zajedništvo
koje je bilo 1991. i koje je dovelo
do oslobađanja karaule, mora biti
nit vodilja kako bi dalje svi zajedno razvijali svoj kraj i Općinu. Uz
čestitku svim međimurski braniteljima na njihovom danu, istaknuo
je i kako je izuzetno bitno povijest
Domovinskog rata i stvaranja hrvatske države prenijeti na mlade
naraštaje.
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Obilježavanje
Dana
antifašističke
borbe
Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća 22. lipnja 2021. obilježen je
Dan antifašističke borbe u Goričanu.
Polaganju su bili prisutni načelnik
Općine Emanuel Sinković, potpredsjednica Općinskog vijeća Marta
Markač, vijećnici Općinskog vijeća,
župnik Josip Drvoderić, predstavnici

braniteljskih udruga Mladen Magdalenić i Mario Harmicar te ostali mještani. Odali su počast svim palim za
Hrvatsku minutom šutnje, a prigodnim su se govorima obratili načelnik
općine Emanuel Sinković i župnik
Drvoderić. Dan antifašističke borbe
obilježava se 22. lipnja kao državni
blagdan koji je uvrstio prvi hrvatski
predsjednik dr. Franjo Tuđman u popis blagdana, u znak sjećanja na ljude
koji su svoje živote položili u borbi za
slobodu od nacizma i fašizma i time
Hrvatskoj osigurali mjesto među pobjednicima Drugog svjetskog rata. U
šumi Brezovica kod Siska je osnovan
prvi Sisački odred, ujedno i prva an-
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ti-hitlerovska postrojba u tadašnjoj
okupiranoj Hrvatskoj. Sjećanje na
sve žrtve iz svih ratova čini nas obveznima da u današnje vrijeme širimo
dobrotu i razumijevanje jednih prema drugima te da kažemo ne govoru
mržnje, istaknuo je načelnik Emanuel Sinković.

Plan zelenog, čistog i održivog okoliša
Očuvanje okoliša i briga da priroda bude čista te sačuvana za generacije koje dolaze jedna je od
najvažnijih tema i ciljeva. Stoga
se velika pažnja posvećuje upravo tom dijelu, a da neće sve ostati
na riječima i planovima potvrđuje
održana akcija. Općina Goričan je
u suradnji s Hrvatskim vodama te
ovlaštenom firmom, zbrinula otpad koji se već dugi period nakupljao na pojasu potoka Trnave na
samom ušću u Muru.

– Čist i zdrav okoliš preduvjet je
kvalitetnog života, ali i održivog

razvoja svake sredine. Način na
koji se odnosimo prema okolišu
utječe na život svakog pojedinca.
Podsjećam da naši građani imaju
vrlo kvalitetnu uslugu selektiv-

el Sinković te ujedno zahvalio Hrvatskim vodama, budući da su se
upravo na ovoj akciji pokazali kao
pravi partner Općine. Načelnik
je rekao i da je ova akcija zbri-

nog prikupljanja otpada. Općinska uprava nastavit će s akcijama
čišćenja, a u tome kao partnere
prepoznajemo i građane te druge
tvrtke ili ustanove – naglasio je
načelnik Općine Goričan Emanu-

njavanja smeća uz potok Trnavu
samo dio budućih brojnih aktivnosti provođenja plana zelenog,
čistog, održivog mjesta i okoliša.
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Održana kolektivna sadnja stabala

Damir Novak

Općina Goričan pridružila se građanskoj inicijativi kolektivne sadnje
drveća koja se održavala diljem cijele Republike Hrvatske. Akciju su
organizirali Općina Goričan na čelu s
načelnikom Emanuelom Sinkovićem
i vrijedne volonterke Josipa Sabol i

Ivana Horvat uz stručnu pomoć Mladena Pongraca. Inicijativa „Zasadi
drvo, ne budi panj“ održala se 13.
studenog 2021. godine na Šuderici,
kod prostora udruge “Prijatelji”, kojima ujedno zahvaljujemo na domaćinstvu. Sadnji su se odazvali brojni
mještani, djeca iz dječjeg vrtića, škola te volonteri iz brojnih udruga. Načelnik Emanuel Sinković je istaknuo
kako je cilj inicijative bio potaknuti
mještane, udruge, tvrtke i ustanove
da u suradnji s Općinom diljem Goričana zasade što više stabala kako bi
doprinijeli ozelenjivanju svojih životnih sredina i time istaknuli važnost i

dobrobiti drveća i zelenila. Šume su
izrazito važne u zaštiti planeta i svi
zajedno moramo postati svjesni da
svojim postupcima sami kreiramo
svoju budućnost. Od ukupno desetak
stabala jasena koji su posađeni, pet
su ih financirale tvrtke iz Goričana:
Ventilacijski sistemi Mikec d.o.o.,
Euroklima d.o.o. i Agropon d.o.o.,
četiri Općina Goričan, a jedno stablo
mlada obitelj iz Goričana. Sadnice su
nabavljene iz tvrtke Ambijenti d.o.o.,
čiji djelatnici su također sudjelovali u
akciji, a autoprijevoznik Mario Mesarić iz Donjeg Kraljevca besplatno
je iskopao bagerom rupe za stabla.
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Međunarodna humanitarna likovna kolonija
Prve subote u rujnu 2021. održana je
1. Međunarodna humanitarna likovna kolonija u “Komparskom kutu”
u Goričanu, na kojoj je sudjelovalo
30-ak umjetnika. Likovna kolonija
je uz umjetnike iz tri susjedne županije, okupila i umjetnike iz Slovenije. Domaćin likovne kolonije bio
je akademski slikar i učitelj likovne
kulture Emanuel Varović. U organizaciji su pomogli inicijatori ove
humanitarne manifestacije Božidar
Benković te načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković. Dan je bio
kao stvoren za druženje i stvaranje
prekrasnih umjetničkih djela. Najveću pozornost privuklo je 20-tak
članova Udruge za sindrom Down
Međimurske županije koji su svojom pozitivnošću i dobrotom pridonijeli tome da to postane nezaboravan događaj. Izrađeno je oko 30-ak
kvalitetnih i prekrasnih slika. Sav
prihod od prodaje slika bit će namijenjen i doniran Udruzi za sindrom

Down Međimurske županije. Nakon zatvaranja likovne kolonije,
načelnik Sinković, organizator Bo-

velikim odazivom slikara i sudionika likovne kolonije što potvrđuje do
sada rekordan broj prodanih slika

židar Benković i domaćin Emanuel
Varović uručili su zahvalnice svim
slikarima. Za topli obrok pobrinuo
se Emil Vibović, predsjednik Udruge oboljelih od leukemije i limfoma
Hrvatske. Nastupio je glazbeni par
Goran i Andrea Šafarić koji su održali humanitarni koncert. Načelnik
Sinković istaknuo je zadovoljstvo

na likovnoj koloniji. Osnovna namjena ovog humanitarnog likovnog
okupljanja je da sav prihod bude
doniran Udruzi za sindrom Down
Međimurske županije kako bi udru-

ga bila u mogućnosti nabaviti didaktička i logopedska pomagala za
adekvatno obavljanje defektoloških
i logopedskih tretmana koji su vrlo
bitni za ranu intervenciju djece sa
sindromom Down i ujedno zahvalio
na nesebičnom trudu i angažmanu
umjetnicima te svima koji su sudje-
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lovali. Uspješno odrađena likovna
kolonija zasigurno je pokazatelj da
ovakve događaje treba pretvoriti u
tradiciju. Umjetnici koji su sudjelovali na humanitarnoj likovnoj koloniji su Marija Bašnec, Helena Fijok
Benković, Emanuel Varović, Franjo
Mustač, Zvonko Bendelja, Stanko Sabol, Miljenko Kranjčec, Ivan

Pintar, Marija Cvetko, As Marinka,
As Ivo, Ivica Nemec, Marija Čeber,
Josip Tkalčec, Zlatko Kolarek, Stjepan Pongrac, Alojz Horvat, Snježa-

na Novotny, Tea Mesarić, Stanko
Padarić, Brigita Vitez, Spomenka
Brodar, Marijana Šatrak, Renata
Katić i Ana Budija.

Književnik Bruno Šimleša gostovao u Goričanu

Poznati književnik i sociolog
Bruno Šimleša 22. listopada gostovao je u našoj Knjižnici i čitaonici u Goričanu. Bruno Šimleša

goričanskoj je čitateljskoj publici
dobro poznat i njegove se knjige
rado čitaju. Škola života, Ljubavologija i dr. među najčitanijim
su knjigama koje čitatelji smatraju edukativnim i učinkovitima u
rješavanju raznih problema naše
svakodnevice. Djelatnica Knjižnice Jadranka Ivanović uvodno je

rekla kako je ovo prva Šimlešina
promocija u Goričanu, a popunjena multimedijalna dvorana samo
je dokaz da su je posjetitelji,
kao i sam autor, jedva dočekali.
Na promociji su nazočile uglavnom žene, da li zbog toga što su
otvorenije i kritičnije prema sebi
u odnosu na muškarce, ili jedno-

stavno zbog toga što se ne srame
priznati da žele promjene i na
njima rade. Među prisutnima bili
su i predsjednik Općinskog vijeća Petar Baksa i dopredsjednica
Marta Markač, koji su, u razgovoru s oduševljenim posjetiteljima istaknuli da Općina Goričan
podržava druženja i okupljanja
takve vrste, i obećali da će takvih druženja biti više, naročito u
predstojećem zimskim razdoblju.
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DOBRO JE ZNATI

Pedagoški
neoblikovani
i prirodni
materijali
u igri djece
Dostupnost prirodnih materijala ovisi o godišnjim dobima. Prilikom šetnje i igre u parku možemo skupljati
različite prirodne materijale kao što
su: orasi, kesteni, žirovi, lješnjaci,
grančice, češeri i lišće. Upravo te
materijale u Dječjem vrtiću „Ružica“ svakodnevno koristimo u raznim aktivnostima. Mnoštvo materijala te predmeta iz svakodnevnog
života kao i našeg prirodnog okruženja, moguće je oblikovati u poticaje za kvalitetnu igru i istraživanje
djeteta rane i predškolske dobi. Neoblikovani materijali su svi materi-

jali koji nisu didaktički, ali služe za
igru te izradu didaktičkih predmeta i
igračaka, istraživanje i eksperimentiranje djeteta. To je zapravo otpadni
materijal (boce, posudice, kutijice,
čašice od jogurta, kartonske role
i sl.) kojeg u domaćinstvu ima posvuda, a mi ga možemo iskoristiti
u dječjoj igri i stvaranju. Materijal
kojeg koristimo i dajemo djetetu za
igru mora biti siguran za dijete (očišćen, dezinficiran, bez oštrih rubova,

dovoljno velik da ga dijete, primjerice jaslične dobi, ne može progutati).
Manipulacija neoblikovanim materijalima potiče kod djece osjećaj
uspješnosti i samopouzdanja, razvoj
kreativnog mišljenja i izražavanja
te spoznaju o vrijednosti ljudskog
rada. Korištenjem takvih materijala
učimo djecu o recikliranju koje ima
veliku važnost za očuvanje našega
planeta Zemlje. Od starog, odbačenog ili nepotrebnog materijala djeca
mogu stvoriti nove, maštovite igračke i igre te funkcionalne predmete

va razvijanje vještina i sposobnosti
dok koriste različite materijale kako
bi realizirali svoju ideju. Kroz ovakve igre djeca razmišljaju, razvijaju

maštu i kreativnost, rješavaju problemske situacije, upoznaju različita svojstva materijala te se na kraju
raduju kad vide da su uspjeli ostvariti ono što su i zamislili. Važno je
da odgojitelj u vrtiću osigura djetetu
bogato i raznovrsno okruženje prilagođeno njegovoj dobi i interesima
jer na taj način zadovoljava tjelesne,
intelektualne i druge potrebe djeteta.
Pedagoški neoblikovani i prirodni
materijali su besplatni, a puno znače
za dječji razvoj i učenje.

iz svakodnevnog života. Didaktičke
igračke izrađene na takav način često su djeci zanimljivije od onih kupljenih, a neoblikovani materijal je
također jako pogodan za igre građenja i konstruiranja. Djeci omoguća-

www.gorican.hr

Gorički listek, siječanj 2022.

33

Svako je dijete škrinja blaga koja krije drugačije dragulje

Nova generacija od šesnaest prvašića u OŠ Goričan

Početkom rujna Osnovna škola Goričan postala je bogatija za novu generaciju, za šesnaest prvašića koji
su veselo i radoznalo krenuli ususret novim znanjima, prijateljstvima, uspomenama. Ovaj je razred po
mnogočemu poseban; svako je dijete škrinja blaga koja krije drugačije
dragulje. Među tim blagom samo su
dvije djevojčice koje se odlično snalaze u društvu četrnaestorice dječaka. Prvi dan nastavne godine djecu
su dočekali ravnatelj Zlatko Varoša-

Županijska
natjecanja u
školskoj godini
2020./2021.
Učenici OŠ Goričan ostavili su
upečatljive tragove u školskoj
godini 2020./2021. na županijskim natjecanjima. Učenice
osmog razreda Eva Pahek i Katarina Blažek su ostvarile dojmljive rezultate na županijskom
natjecanju iz hrvatskog jezika, a
učenici šestog razreda Luka Vadlja i Mihael Makaj na županijskom natjecanju iz geografije.

nec, mag. theol. i njihova razrednica
Kristina Sisek koji su im priredili dobrodošlicu i zaželjeli puno veselih i
uspješnih školskih dana. Prvašići su
napredovali velikim koracima; počeli su učili mnoga slova, uspoređivati brojeve, učili su vesele pjesme,
nove igre, naslikali su prve likovne
radove, posjetili mjesnu knjižnicu...

Znaju koristiti četiri čarobne riječi
i svaki dan u školu dolaze nasmijani. Na njihovom putu odrastanja i
školovanja čeka ih mnogo izazova,
zadataka, malih pobjeda. Želimo im
da ih s radošću prihvate i svladaju,
da rastu u svakom pogledu i da ne
zaborave – ostati djeca. (K.S.)
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Nezaboravna
adventska
čarolija

Trg Svetog Leonarda u Goričanu
je 4. prosinca 2021. godine, u poslijepodnevnim i večernjim satima,
izgledao kao iz božićne bajke – adventski ugođaj u centar mjesta privukao je, unatoč hladnoći, velik broj
posjetitelja iz Goričana, ali i okolice. Sve generacije mogle su uživati
u dobroj atmosferi, glazbi i bogatom
izboru božićnih delicija i pića. Advent u Goričanu započeo je predsta-

vom “Plavi planet” kazališne skupine Smješko iz Zagreba u Domu kulture, koji je ukazao djeci na važnost
zaštite okoliša i voda te recikliranja

otpada. Nakon
zabavne edukacije stigao je
Sveti Nikola i
razveselio djecu
slatkim poklon
paketima. Ispred
Doma kulture
zapaljena je i druga adventska svijeća. Trg Svetog Leonarda krasilo
je tisuće lampica i raznih božićnih
ukrasa i skulptura, a na mnoštvu adventskih kućica posjetitelji su mogli
uživati u domaćim klipićima i kolačima, fritulama, langušima, hamburgerima, ribicama, čvarcima, kobasicama, pivu, vinima, kuhanom vinu,
punču i mnogim drugim delicijama
čiji se miris širio cijelim Goričanom.
Uz to, mogli su se kupiti i proizvodi
obiteljskih poljoprivrednih proizvođača i prigodne blagdanske delicije.
Na 21. adventskoj kućici
svatko je mogao pronaći nešto za
svoj ukus, tako su svoje proizvode

nudili Vinarija Kocijan, Vinarija
Knehtl Medenjak, Vinarija Turk, pivovara Međimurski lepi dečki, Slastičarnica Šešet, OPG Punek, OPG
Dominić, OPG Zadravec, OPG Šegović, Holera d.o.o. i drugi, a također i mnoštvo naših udruga koje su
pokazale veliko zajedništvo u organizaciji ovog fantastičnog događaja.
Tako je posjetitelje, među ostalim,
posluživao i gorička twirling zvijezda, plesač plesne skupine Korak i
finalist Supertalenta Bernard Barač.
Uz odlične svjetlosne efekte koji su
zgradi Doma kulture dali poseban
sjaj, okupljene je zabavljao i DJ
Alan, a najveća atrakcija adventa
svakako je bio i nastup žive glazbe –

www.gorican.hr

Gorički listek, siječanj 2022.

35

Puhačkog orkestra Goričan na čelu
s voditeljem Lukom Dominikom.
Cilj Općine Goričan, na čelu s načelnikom Emanuelom Sinkovićem,
bio je ovim događajem promicati zajedništvo udruga, lokalnih proizvođača i mještana Goričana i ostalih
naselja kako bi svi uživali božićnoj
čaroliji u Goričanu, a fenomenalan
odaziv, usprkos hladnom vremenu i
hladnom vjetru, pokazuje da je isti
i postignut. Hvala svima od srca što
smo svi zajedno Goričan pretvorili
u prekrasnu božićnu bajku!
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Podijeljene naknade za novorođenčad u iznosu
od 4000 kn po djetetu

Na samo Nikolinje u multimedijalnoj dvorani Općine Goričan održan
je ovogodišnji prijem novorođene
djece s područja Općine Goričan.
Općina Goričan je umjesto dosadašnjih 2000 kuna, izdvojila 4000 kuna
po djetetu, pa je tako za 11 novorođenčadi iz proračuna Općine izdvojeno 44.000 kuna. Ispred Općine
Goričan, domaćini prijema bili su
načelnik Emanuel Sinković i Marta
Markač, dopredsjednica Općinskog
vijeća. Tom prilikom načelnik Emanuel Sinković uputio je čestitku roditeljima i zaželio im mnogo zdravlja i zajedničkih trenutaka u odgoju
i odrastanju. Također, svima je čestitao nadolazeće blagdane i zaželio
im uspješnu 2022. godinu. Djeca su
najveće bogatstvo, te će Općina Goričan praksu financijske pomoći te
organiziranja i održavanja prijema,

s ciljem stvaranja bližeg i kvalitetnijeg odnosa s mladim obiteljima nastavljati i sljedećih godina uz citat:
“Tri stvari su nam ostale od raja: zvijezde u noći, cvijeće po danu i dječ-

je oči“ (Dante Alighieri). Svim obiteljima želimo puno sreće, zdravlja
i obiteljskog sklada, a vama, dragi
naši novi, maleni sumještani, sretno
i bezbrižno djetinjstvo!
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U Općini Goričan 17. prosinca
potpisani su ugovori o dodjeli poticaja za kupnju i uređenje nekretnina. Općina Goričan dodjeljuje
mladim obiteljima bespovratna
financijska sredstva za kupovinu,
gradnju i uređenje prve nekretnine za stanovanje na području Općine Goričan, i to za one koje su
stečene kupnjom. Poticaji se dodjeljuju u visini od 30.000 kuna
po korisniku, što je za 50 posto
više nego prošle godine. Na kraju
2021. godine ukupno je devetero
kandidata ostvarilo uvjete iz natječaja i primilo od Općine poticaje:
Eugen Baranašić, Dejan Bašnec,
Patrik Biber, Paula Gudlin, Josip
Harmicar, Marta Markač, Hrvoje
Markušić, Ivica Matić i Ana Gracija Šavora. Potpisane ugovore
uručili su načelnik Emanuel Sinković i predsjednik Općinskog
vijeća Petar Baksa. Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković
tom prilikom naglasio je važnost
kontinuiranog ulaganja u mlade.
Mladi su budućnost na kojima
trebamo graditi razvoj Općine.
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Mladima iz Goričana 30.000 kn pod bor
Jedna od ključnih mjera u
mom radu jest upravo jačanje pronatalitetne politike i
demografska revitalizacija.
Ovo je još jedan snažan
poticaj mladim obiteljima
da lakše zasnivaju obitelj
i grade budućnost ovdje,
u Goričanu. S obzirom na
veliki interes, ovo je samo
jedna od mjera s kojim želimo zadržati mlade u našem Goričanu, rekao je.

Općina Goričan uručila studentima božićnice
u vrijednosti od 1250 kuna

Načelnik Emanuel Sinković, predsjednik Općinskog vijeća Petar
Baksa i potpredsjednica Općinskog vijeća Marta Markač okupili
su 18. prosinca studente Goričana
u multimedijalnoj dvorani Općine

te im uručili božićnice u vrijednosti od 1250 kuna. Općina Goričan
trenutno broji 70-ak studenata, od
kojih je njih 64 ostvarilo pravo na
jednokratnu novčanu pomoć. - Zaista možemo biti ponosni na ovako

veliki broj studenata u našoj Općini. Uspjeli smo osigurati sredstva i
povećati božićnice za 25 posto, a
za iduću godinu pokušat ćemo izraditi pravilnik i uvesti stipendije za
studente prema socio-ekonomskom
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statusu. Osigurane su i nagrade za
iznimne studente koji završe diplomski ili doktorski studij ili pak
osvoje Rektorovu nagradu. Ulaganje u obrazovanje je iznimno važno, a vi ste naše najbolje ulaganje
u budućnost - istaknuo je načelnik
Emanuel Sinković. Općina se, osim
velikim brojem studenata, može
pohvaliti i njihovom inicijativom.
Na dodjeli božićnica predložena je,
naime, i prihvaćena ideja za osnivanje Savjeta mladih Općine Goričan
te ovo dokazuje da i mladi žele doprinijeti razvoju Goričana. Ipak na
mladima svijet ostaje.

Podijeljeni božićni
poklon bonovi
za više od 200
mještana Općine
Goričan
Dana 17. prosinca 2021. godine započela je podjela božićnica umirovljenicima, osobama s invaliditetom,
korisnicima zajamčene minimalne
naknade, djeci s teškoćama u razvoju i djeci koja se školuju, a žive
sa jednim od roditelja na području
Općine Goričan. Božićnice su u
multimedijalnoj dvorani Općine
Goričan uručili načelnik Emanuel
Sinković, predsjednik Općinskog
vijeća Petar Baksa i potpredsjednica Općinskog vijeća Marta Markač.
Božićnice u obliku poklon bona u
trgovinama “Konzum” u iznosu od
200 kuna primili su i umirovljenici
s prebivalištem na području Općine

Goričan, pod uvjetom
da im ukupna mirovina
(tuzemna i inozemna),
zajedno s dodacima
ne prelazi 2000 kuna.
Općina Goričan je za
takve umirovljenike
prikupila podatke putem Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje. - Izuzetno mi
je drago da ovim darom i znakom
pažnje našim umirovljenicima, djeci koja se školuju, a žive sa jednim
od roditelja, djeci s teškoćama u
razvoju možemo uljepšati ove božićne blagdane. Moram naglasiti da

je ovo najmanje što možemo učiniti za naše najdraže koji su svojim
radom učinili mnoge lijepe stvari
kako bi naš Goričan bio bolje mjesto za život. Ukupno je uručeno
200-tinjak božićnica - rekao je na
kraju načelnik Sinković.
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Goričan dostojanstveno obilježio Dan
sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje
U Goričanu je, dostojanstveno i s
pijetetom, obilježen najtužniji i najbolniji dan u hrvatskoj povijesti, Dan
sjećanja na žrtve Domovinskog rata i
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, dan kada je 18. studenog 1991.
slomljena herojska obrana Grada Vukovara, počinjen pokolj u Škabrnji te
kada su svoje junaštvo iskazali brojni

branitelji. Općinski čelnici, načelnik
Emanuel Sinković i predsjednik Općinskog vijeća Petar Baksa, vijećnici,
članovi udruga branitelja, predsjednici i članovi udruga, župnik Josip
Drvoderić, učenici Osnovne škole
Goričan te brojni mještani paljenjem
svijeća u parku ispred Doma kultu-

re i kod spomenika poginulim braniteljima odali su počast žrtvama
Domovinskog rata. Svim prisutnim
mještanima uz prigodan govor obra-

tio se načelnik Sinković, istaknuvši
da se odaje počast Vukovaru i Škabrnji, svim hrvatskim braniteljima i
žrtvama koje su u konačnici donijele
pobjedu u Domovinskom ratu i koje
su zaslužne za našu slobodu. U sve
nas utkan je poseban osjećaj prema
Vukovaru i Škabrnji. Ali i osjećaj želje za mirom. Na junačkoj prošlosti
moramo temeljiti svoju nadu i vjeru
u bolju budućnost, ali i u sadašnjost.
Našu sadašnjost. Ne smijemo nikad
zaboraviti da su tada ubijani nevini
civili i hrvatski branitelji. Hvala im
što su položili svoje živote za nas!
Učenica Eva Vargek održala je recitaciju pjesme “Priča o djetinjstvu”
Siniše Glavaševića.
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Općini Goričan i projektnim
partnerima bespovratno
305.223 kune

Dana 9. prosinca 2021. godine načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković potpisao je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta „Sustainable water tourism along Mura
and Drava River II (akronim: Two
Rivers one Goal II)“ između Općine
Goričan i Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije u
sklopu Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i
lokalnoj razini za 2020. godinu. Općini Goričan kao nositelju projekta
te Općini Donji Vidovec i Općini
Legrad koje su partneri na projektu
dodijeljeno je 305.223,42 kuna bespovratnih sredstava. Od 305.223,42
kuna, Općini Goričan dodijeljeno je

189.416,74, dok je Općini Donji Vidovec dodijeljeno 53.772,81 kuna, a
Općini Legrad 62.033,87. Načelnik
Općine Goričan Emanuel Sinković
istaknuo je da je Općina Goričan
tražila i podnijela zahtjev za sufinanciranje 50 posto iznosa koji su Općina Goričan, Općina Donji Vidovec
i Općina Legrad dužne osigurati iz

Vatrogasci
iz Goričana
opremljeniji i
spremniji
nego ikad
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Goričan je 30. prosinca 2021. godine primilo vrijednu opremu iz
sredstava Civilne zaštite Općine
Goričan: profesionalne svjetiljke,
koritasto nosilo za spašavanje s
visina odnosno iz dubina, dasku za
imobilizaciju, odijelo za stršljene,
teleskopsku metlanicu, naprtnjače
za gašenje početnih požara s punjenjem od 25 litara vode, set dimnjačarskih ključeva i lopate. Opremu
su vatrogascima predali načelnik
Goričana Emanuel Sinković i predsjednik Općinskog vijeća Goričana
Petar Baksa. – Hvala Općini Goričan! – rekli su vatrogasci, kojima s

druge strane treba posebno zahvaliti jer su najvažnija karika u sustavu
civilne zaštite i sigurnosti mještana.
– Prepoznali smo potrebe i važnost
vatrogasaca te Općina Goričan
ulaže sve veća sredstva u njihovo
opremanje i spremnost. Oni nam
to svakodnevno vraćaju kroz brigu
za naše mještane i njihovu imovinu. Želim svim vatrogascima iz
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan uputiti veliko hvala na
svemu što čine za mještane i našu
općinu – rekao je načelnik Emanuel
Sinković.

vlastitih izvora te je isto odobreno.
U sklopu projekta će u Općini Goričan biti izgrađeni i uređeni turistički
objekt na ribnjaku Šuderica, tj. uredit
će se info točka za turiste, izložbeni
i interpretacijski centar, odmorište
za bicikle i tzv. smart-bike point koji
će biti opremljen USB punjačem,
Wi-Fi konekcijom i mapom koja sadrži osnovne informacije o biciklističkim rutama. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 888.876,76 eura, a
iznos koji se odnosi na Općinu Goričan je 334.170,01 eura, od kojih je
309.107,25 eura sufinancirano pomoću INTERREG programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska
2014. - 2020. i ranije spomenutog
Programa sufinanciranja provedbe
EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu. Preostali
iznos od 25.062,76 eura Općina sufinancira iz vlastitih izvora.
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Nogometni klub Trnava

Nogometni klub Trnava iz Goričana
natječe se u 1. Međimurskoj ligi pod
okriljem Međimurskog nogometnog
saveza. Prvim dijelom protekle
godine možemo biti izuzetno
zadovoljni jer smo u konkurenciji
od 17 klubova izborili odlično 7.
mjesto. Svoju seniorsku karijeru
je završio naš dugogodišnji igrač
Leonard Gudlin Lajka te dalje
nastupa za veteransku selekciju. U
novu sezonu smo ušli pod ravnanjem
trenera Željka Novaka. U iznimno
jakoj konkurenciji polusezonu smo
završili na 13. mjestu u ligi koja
broji čak 18 klubova. Boje našeg
kluba brane pretežito domaći dečki,
a pažnju posebno plijene naša dva
igrača iz Japana – Kenta Wachi i
Yuya Morii. Uz seniorsku momčad,
u međimurskim ligama se natječu
veterani i mlađi uzrasti pod vodstvom
naših trenera.

Tijekom ljetne stanke održan je
memorijalni turnir u čast preminulom
dugogodišnjem članu i prijatelju
kluba – Ivanu Žvorcu Coliju. Publiku
su oduševljavale i bez daha ostavljale
šarolike minijature malonometnih
majstora. Također se moglo uživati
u velikom broju različitih jela i pića.
Prvo mjesto je osvojila ekipa Sparte,

selekciju Međimurskog nogometnog
saveza na tim susretima. Dodajmo
i sudjelovanje veterana Trnave na
21. prvenstvu veterana Hrvatskog
nogometnog saveza koji je održan
u Rovinju. U 2022. godini u planu
je više građevinskih zahvata oko
igrališta i uređenje prostorija kluba
u sklopu projekta rekonstrukcije

Kategorija/trener/plasman:
U6 – Patrick Novak
U8 – Leona Požgaj / 5. mjesto
U11 – Albino Ribić / 7. mjesto
U13 – Petar Baksa / 1. mjesto
U16 – Mladen Vlah / 3. mjesto
U19 – Mladen Vlah / 9. mjesto
Veterani / 8. mjesto

Škola nogometa broji stotinjak djece s
područja Goričana, Donjeg Kraljevca
i Draškovca. Treninzi mlađih
uzrasta se održavaju dvaput tjedno.
Koristimo priliku da pozovemo svu
zainteresiranu djecu da se priključe
treninzima pod vodstvom naših
licenciranih trenera.

1. Memorijalnog turnira “Ivan Žvorc - Cola”
Ekipa: Sparta Goričan
drugo Kukuriku Cityja, a treće
Petlovca. Želimo da memorijalni
turnir postane tradicija pa će se
održati i sljedeće godine. Na našem
igralištu su se održali i prijateljski
susreti dječaka rođenih 2008. i
2009. godine. Snage su odmjerile
selekcije Međimurskog nogometnog
saveza i Bjelovarsko-bilogorskog
nogometnog saveza. Za ekipe našeg
saveza su nastupali i naši igrači –
Ivano Mesarić, Leon Detoni, Luka
Detoni i Petar Mlinarec. Petar Baksa
bio je jedan od trenera koji su vodili

Sportskog centra Goričan kako bi
se stvorili uvjeti za ostvarivanje
što boljih rezultata naših sportaša.
Vrijednost samog projekta je
7,55 milijuna kuna. Ovim putem
zahvaljujemo svim našim navijačima
koju nas vjerno prate na svakoj
utakmici, kao i sponzorima koji
uvelike pomažu klubu i bez kojih bi
klub puno teže funkcionirao.
Uspješnu 2022. godinu želi Vam
NK Trnava
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Kroz 2021. godinu članovi DVD-a bili su
aktivni na raznim kulturnim, vjerskim i
društvenim događanjima u mjestu i van njega, pa spominjemo neke:
Posjet glavnog vatrogasnog zapovjednika
Republike Hrvatske Slavka Tucakovića
DVD-u Goričan.
Tradicionalno čuvanje Isusovog groba u župnoj crkvi sv. Leonarda Opata u Goričanu.
Obilježavanje dana zaštitnika vatrogasaca
sv. Florijana svetom misom kod kapele sv.
Florijana.
Prisustvovanje 22. hodočašću hrvatskih vatrogasaca u Mariji Bistrici.

Dana 28. prosinca 2020. u
06:28 sati dogodio se potres
na lokaciji Sisak – Petrinja –
Glina. Polako smo privodili
godinu kraju, te se pripremali
za nadolazeću. U punoj pripravnosti bili smo spremni pomoći pogođenim mjestima u
Baniji, kako ljudstvom tako i
tehnikom. Idući dan prikupljali smo humanitarnu pomoć u
Domu kulture Goričan, te smo
na zamolbu UDVDR Goričan i
54. SB Goričan u predvečerje
uz pomoć humanitarca Siniše
Pongraca i vatrogasaca DVD-a
Goričan krenuli put Mošćenice.
Na licu mjesta dostavili smo
prijeko potrebne stvari. Istog
dana dolazi zapovijed od glavnog vatrogasnog zapovjednika
Republike Hrvatske Slavka
Tucakovića za izvanrednu dislokaciju, te počinju pripreme
članova DVD-a. Dana 2. si-

ječnja 2021. godine Prijaković
Milivoj, Lukovnjak Predrag,
Markač Tomislav, Tisaj Nenad
i Plakalović Christijan, te dva
člana DVD-a Donji Kraljevec
tehničkim vozilom kreću put
općine Majur (Banija).
Dana 13. ožujka 2021. godine
održana je 133. redovna izborna skupština DVD-a Goričan.
Nažalost, zbog epidemioloških
mjera nisu mogli biti prisutni
prijatelji, kolege i simpatizeri
ovog društva. Nadamo se da
će sljedeća godina biti bolja.
Do većih promjena u rukovodećem kadru nije došlo. Najveći zadatak i plan vatrogasaca
koji su stavili pred sebe bila je
izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju
vatrogasnog doma DVD-a uz
pomoć Općine Goričan.

Prisustvovanje Tijelovskoj procesiji, svetoj misi povodom proslave dana nebeskog
zaštitnika Općine Goričan sv. Ivana Krstitelja.
Ponavljanje znanja, te provjera ispravnosti
vatrogasne opreme.
Posjet dječaka Tiesa Saldena iz Nizozemske
koji putuje svijetom i posjećuje vatrogasna
društva.
Obilježavanje 95. rođendana DVD-a Vukosavljevica, pobratimskog društva, te svečano otvorenje novoobnovljenog vatrogasnog
doma.
Osiguranje Speedway utrke, Goričanske
republike, logistička potpora pri cijepljenju
žitelja Međimurske županije - Nedelišće.
Sudjelovanje na svim društvenim događanjima u organizaciji Općine Goričan.
Aktivnosti na gašenjima požara, tehničkim
intervencijama, ispumpavanjima vode, dobava vode kao i prijevoz kombi vozilom za
udruge Općine Goričan.
Za najboljeg vatrogasca u 2020. godini proglašen je vatrogasni dočasnik I. klase Milivoj
Prijaković.
VELIKO HVALA svim članicama i članovima
DVD-a Goričan što izdvajaju svoje slobodno
vrijeme za rad u Društvu.
Zahvaljujemo dragim mještanima što paze na
svoju imovinu jer do pisanja ovog članka nije
bilo požara u općini Goričan.
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Kako je preventiva jako važna, evo nekoliko korisnih savjeta:
U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite
zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
Redovno održavajte sve vrste peći u
ispravnom stanju i propisno ih priključite
na dimovodne kanale
Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje
opasnost za nastajanje požara i eksplozije
Održavajte električne i plinske instalacije
u ispravnom stanju
Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i
opuške u posude koje se mogu zapaliti
Ne sušite meso na tavanu već u posebno
sagrađenim prostorima
Televizor držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za
vrijeme korištenja zagrijava
Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta,
naročito za vrijeme vjetrovitog vremena

Dragi mještani Goričana, puno zdravlja i uspjeha u 2022. godini žele Vam članovi DVD-a Goričan. (Smiljana Plakalović)

Udruga
Dvorščekov Most
u 2021.
U 2021. udruga Dvorščekov Most
po 15. put organizirala je već sada
tradicionalni malonogometni turnir,
između 18. i 20. lipnja, na kojem
je nastupilo deset ekipa. Petak i
subota bili su rezervirani za utakmice iz skupine, dok se završnica
turnira razigravala u nedjelju 20.
lipnja. Pobjednik turnira ove godine je ekipa Prijatelji koja je u finalu
bila bolja od ekipe Sparte, dok je u
dvoboju za treće mjesto Žota Hiža
bila bolja od Petlovca. Najboljim
igračem turnira proglašen je Nikola
Horvat Čipe, najbolji strijelac bio je
Dalibor Jankulija, a najbolji vratar
Domagoj Kanižaj. Uz ovaj tradicionalni turnir treba napomenuti da je
udruga bila vrijedna i cijelu godinu, te se svakog četvrtka obavezno
okupljalo na rekreaciji.
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PUHAČKI
ORKESTAR
su slavljenici rado zaplesali pa i „zahuškali“. Sudjelovali smo na danima
„Ludbreške Sv.Nedjelje“ te održali
koncert s njihovim orkestrom ispred
dvorca Batthyany.
Prošla godina bila je uspješna za
Puhački orkestar Goričan do pojave
pandemije koja je svima poremetila
planove. Pošto nije bilo tradicionalnog Božićnog koncerta, napravili
smo zanimljiv projekt tj. obradu
pjesme Time grupe Pink Floyd koji
je preko društvenih mreža i našeg
Youtube kanala bio pušten na sam
Božić, u 17 sati, po tradicionalnom vremenu koncerta. Ništa nas
nije moglo spriječiti da nastavimo
raditi, vježbati te se pripremati za
daljnje zadatke. Naši limači rade

vodom dana općine prvi, subotnji,
zadatak mješovite ekipe orkestra
bio je priprema graha. Za kvalitetnu pripremu i bogat okus nagrađeni
smo 2. mjestom. Nedjelja, drugi dan
i drugi zadatak; koncert uz Big band
Čakovec. Na kraju koncerta zajedničkim smo snagama izveli pjesmu
Happy te zaslužili ogroman pljesak
i podršku svih prisutnih gostiju. Nakon lokalnih obaveza bilo je vrijeme
i za jedan opuštajući izlet, u Skradin, kamo smo bili pozvani od strane domaćina, Gradske limene glaz-

tijekom cijele godine te se krajem
godine zasluženo pridružuju orkestru. Probe su se djelomično odvijale na otvorenom te smo skupnim
muziciranjem golicali maštu naših
sumještana, namjernika i slučajnih prolaznika, što nam je dalo još
veći poticaj i motivaciju za sviranje.
Prva svirka bila je Prvomajska budnica; tradicionalno okupljanjem kod
Meisa, povorka kroz selo te završetak na igralištu uz domjenak. Nakon
Prvomajske budnice naši mališani
su razbili led te su se samostalnim
koncertićem na novootvorenoj bini
na Šoderici predstavili publici. Po-

be Skradin. Osim posjete NP Krka i
kupanja, bili smo privilegirani da u
jeku sezone, u suton na centralnom
skradinskom trgu izvodimo hitove
iz naše pjesmarice. Nagrađeni smo
ovacijama, a popratna fešta uz lokalni band je potrajala do jutra. Po
odlasku iz Skradina, punih se srca
vraćamo doma, s nadom da ćemo se
Skradincima odužiti već nagodinu.
Opet smo se vratili u naše
mjesto i već tradicionalno otpratili
50 godišnjake velikom povorkom
do crkve. Njihov put uveličali smo
s par međimurskih skladbi uz koje

Piknik na otvorenom, uz dobar roštilj i naravno dobru glazbu samih
svirača do ranih jutarnjih sati, idealna je prilika za opuštajuće druženje
svih aktivnih i pratećih članova naše
brojne udruge. Ovogodišnji piknik
održan je krajem rujna na Barnaščici, na posjedu našeg dugogodišnjeg
podupirajućeg člana Ivice Špoljarića kojem ovom prigodom zahvaljujemo na gostoprimstvu. Godini još
nije kraj te imamo još neke planove za realizaciju. Sadimo drveće u
sklopu lokalne akcije i spremamo se
za Advent i Božić. Svake godine u
to vrijeme za sve mještane i ostale
ljubitelje umjetnosti, pripremimo
neko iznenađenje. Za više informacija popratite nas na našoj Facebook
stranici I na našem Youtube kanalu
jer pored Puhačkog orkestra Goričan, novosti i iznenađenja ne miruju. Za sam kraj zahvalio bih svima
koji nas prate, podržavaju i na bilo
koji način sudjeluju u radu orkestra, našim vjernim sponzorima te,
naravno, sviračima i voditelju Luki
Dominiku bez kojih ovo sve ne bi
bilo moguće napraviti. Vodstvo Puhačkog orkestra svima želi uspješnu i zdravu 2022. godinu! (Mihael
Horvat, predsjednik)
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PODRUŽNICA UMIROVLJENIKA GORIČAN

Podružnica umirovljenika je najbrojnija Udruga koja broji 364
članova. Ove godine održala je
izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udruge.

na moru, tijekom godine organizirano je nekoliko jednodnevnih
izleta u Sveti Martin i Jezerčicu.
Udruga je organizirala zabave u
Gornjoj Dubravi povodom reprize
dočeka Nove godine, fašnika, 8.
marta, no zbog korone nismo bili
u mogućnosti organizirati zabavu
i druženje za Martinje. Udruga je
organizirala susret bračnih parova
koji su doživjeli pedeset i šezdeset godina bračnog života, a koji
je održan u ugostiteljskom objektu
u Mačkovcu.

Za predsjednika Udruge izabran je
Zvonimir Pahek, za tajnika Anđelko Mesarić, a za dopredsjednicu je
izabrana Katica Gosarić. Za članove u Skupštini Matice umirovljenika izabrani su Zvonimir Pahek i
Anđelko Mesarić, a za člana kase
posmrtne pomoći izabrana je Ana
Bašnec. Bez obzira na sve okolnosti u 2021. godini Udruga je
bila dosta aktivna na sportskom
i rekreacijskom polju. Organizirali smo sedmodnevni boravak

Uz muziku i ples prisustvovalo je 70 bračnih parova iz
cijelog Međimurja, uz prisustvo
Župana koji se obratio slavljenicima prigodnim riječima i zaželio im puno zdravlja uz poklon
svakom paru, crvenu ružu. Na
županijskim sportskim susretima
sudjelovali smo u disciplinama
pikado, bacanje krugova i viseća
kuglana te smo ostvarili zapažene
rezultate. Organizirali smo i hodočašća našim svetištima u Ludbreg

i Mariji Bistrici. Zbog situacije
kakva jest, ove godine izostale su
mnoge aktivnosti. Svim sumještanima, članovima Udruge želim
sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu. (Zvonimir Pahek, predsjednik Udruge).
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Mažoretkinje i Twirling klub Goričan
Nakon 2020. godine koju su obilježili online
treninzi, izolacije i svega par nastupa, 2021. godina
bila je znatno bolja!

DRŽAVNO PRVENSTVO 2021.
Uz dozvoljen pristup sportskoj dvorani, redovitim
treninzima i velikim mjerama opreza naše su mažoretkinje i twirlerice odlučile sudjelovati na Državnom mažoret i twirling prvenstvu koje se od 3. do
5. rujna održalo u Kaštel Starom, gdje su ostvarile
zapažene rezultate. Iva Vugrinec i Laura Tišljarić
osvojile su zlatnu medalju u juniorskoj konkurenciji
twirling parova ostavivši iza sebe twirlere iz Požege,
Sinja, Splita, Kaštele, Murskog Središća, Čakovca…
Mlađe juniorke osvojile su prvo mjesto u kategoriji
Grupa s rekvizitima i treće mjesto i brončanu medalju u kategoriji Exhibition grupa. Marija Blažek
osvojila je srebro u juniorskoj konkurenciji solo s
rekvizitima. Nakon godinu dana pauze od redovitih
treninga i natjecanja izuzetno smo sretni ponovo biti
na podiju! Ovim odličnim rezultatima plasirali smo
se na Europsko prvenstvo koje se ove godine održalo u Poreču.

EUROPSKO PRVENSTVO 2021.
Samo mjesec dana nakon Državnog prvenstva morali smo biti spremni svoje koreografije podići na veći
nivo da bi konkurirali europskim zemljama i predstavili Hrvatsku što je najbolje moguće. Od 20. do 23.
listopada u Poreču održalo se Europsko prvenstvo u
mažoret plesu gdje su se mažoretkinje Goričan kao dio
Hrvatske reprezentacije natjecale s dvije koreografije.
U konkurenciji mažoret reprezenatcija iz Bugarske, Češke, Francuske, Italije, Rumunjske, Rusije,
Slovenije i Španjolske naše cure ostvarile su vrhunske rezultate i sve nas učinile izuzetno ponosnima.
Mlađe juniorke svojom su elegancijom, kostimima
i prekrasnim rekvizitima u kategoriji Grupa s rekvizitima osvojile europsko srebro! Treće mjesto
zauzela je Francuska, dok je iznad nas ostala samo
Češka. Solistica Marija Blažek emotivnim nastupom osvojila je europsku broncu, a iznad nje ostala je Francuska i naša sunarodnjakinja iz Hrvatske.
Izuzetno smo sretni jer je našim mlađim juniorkama
ovo prvo Europsko prvenstvo i ova medalja im je
potvrda da se trud i uloženo vrijeme prema onome
što radiš i voliš uvijek isplati, ali i ogromna motivacija za daljnji rad. Mažoretkinje koje su osvojile ove
iznimne rezultate su: Iva Bašnec, Jana Bašnec, Tena
Bašnec, Anja Baksa, Tiana Baksa, Lucija Blagus,
Marija Blažek, Manuela Brodarić, Natalija Krčmar,
Sara Posavec, Vivien Marđetko, Laura Tišljarić, Leona Vidović, Dea Vidović, Iva Vojvoda i Iva Vugrinec.

Zahvaljujemo se na podršci svim roditeljima, predsjednici kluba Klaudiji Baksa, Općini Goričan, sponzorima te
ostalima koji su na bilo način pridonijeli ostvarenju ovog
uspjeha. Također želimo zahvaliti načelniku naše Općine
Emanuelu Sinković, za lijep i prigodan prijem naših mažoretkinja i za veliku podršku u predstavljanju daljnjeg rada.
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CEŠKO DRUŠTVO SVETI LEONARD
Na ispraćanju godine najradije bismo ispratili godinu koronavirusa,
ali nažalost uporna je, ne da se, no
ne damo se ni mi članovi Ceškog
društva svetog Leonarda, koji vas
sve skupa srdačno pozdravljaju. Pa
ipak mi smo puno stariji od korone
te se nadamo da ćemo izdržati i tako
dalje služiti Bogu i narodu! Godina
2021. bila nam je izborna godina. Biralo se rukovodstvo Ceškog društva,
manje-više ostalo je isto, neki su se
zahvalili zbog zdravstvenih razloga. Izborna skupština protekla je u
najužem krugu Ceškog odbora, bez
slavlja, zabave, druženja zbog epidemioloških mjera. Usprkos mjerama Civilne zaštite uspjeli smo obavljati svoje zadaće. Sudjelovali smo
u Uskrsnoj procesiji. Na dan svetog
Florijana sa svijećnjacima nastupili
u povorci od župnog dvora do kapele svetog Florijana te sudjelovali na
svečanoj misi. Sa našim prvopričesnicima i firmanicima sudjelovali u
procesijama slaveći Boga na njihovim primljenim sakramentima. Kod
župnog klečanja dežurali smo u crkvi sjedinjeni u molitvama za našu
župnu zajednicu. Sudjelovali smo
u krasnoj Tijelovskoj procesiji, veselili se danima Općine. Na Veliku
Gospu hodočastili u Svetu Mariju
sa svojim svijećnjacima sudjelovali
u procesiji i svetoj misi. Bili smo na
tradicionalnom Gorčkom hodočašću

svetom Roku u Draškovcu, svijetlili
kod svete mise i krasnoj procesiji.
Također su nastupili u Maloj Subotici „Tri put divnoj“. Veliku radost
i zadovoljstvo doživjeli smo pozivom na hodočašće tri puta divnoj u
Ivanovce u Slavoniju. U svečanom
mimohodu i veličanju dragog Boga

i naše nebeske Majke kod svete
mise, nastavili smo dalje srdačno
druženje sa domaćinima te se sretno
vratili svojim kućama. Na dan svih
svetih i Dušni dan sudjelovali smo u
procesiji na groblje te moli za spas
njihovih duša.
Došao je i naš Ceški dan, dan svetog Leonarda, zaštitnika naše župe
i Ceškog društva. Proslavili smo ga
u molitvi zahvale, za naše zdravlje,
za volju i želju za opstankom i djelovanjem. Zahvaliti svima koji nas
pomažu i prate na bilo kakav način
te dalje nastaviti naše djelovanje.
Drage mještanke i mještani našeg
voljenog Goričana, u ime Ceškog
društva svetog Leonarda, želimo
vam od srca uspješnu i zdravu Novu
2022. godinu.
(Predsjednik Josip Vargec)
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KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO GORIČAN
Došlo je vrijeme da sumiramo dosadašnje nastupe i kulturna događanja u Goričanu. Nažalost, pandemija koronavirusa još uvijek traje
te samim time sprječava mnoge
kulturne manifestacije, kako kod
nas, tako i u svijetu. Ograničena
su druženja, a time i probe KUD-a,
tako da se prilagođavamo epidemi-

Župu sv. Antuna Padovanskog u
Čakovcu

đa Marton i Marija Purgar izložile
su i svoje ručne radove.

Na poziv Župe sv. Antuna Padovanskog sudjelovali smo u procesiji i svetoj misi zahvalnici za lovce, ribolovce, sportaše i KUD-ove,
odjeveni u razne narodne nošnje.

26.06. – Obilježavanje Dana općine Goričan na Šoderici kuhanjem
raznih jela
Udruge koje djeluju na području
općine, povodom Dana naše općine, sudjelovale su u pripremanju
raznih jela nakon čega je uslijedio
izbor najboljeg jela s podjelom prigodnih nagrada.
26.06. – Istog dana sudjelovali smo
u povijesnom spektaklu obrane
Đurđevca od Turaka, „Picokijadi“,
u kojem je prisustvovalo oko 1000
gledatelja.
27.06. – Svečana sveta misa povodom Ivanja u čijoj su procesiji
sudjelovali naši članovi odjeveni u
narodne nošnje.

ološkim mjerama kriznog stožera
koje su još uvijek na snazi, no kraj
pandemije se ne nazire.
Zahvaljujući svim aktivnim članovima KUD-a, usprkos takvoj situaciji, imali smo nastupe u Goričanu
te izvan njega.
27.01. – Snimanje za „Virtualnu
noć muzeja“ održano je u našim
prostorijama od strane Foto studija
Vipro Prelog. Svrha samog snimanja bila je prikaz nošnji, običaja,
tradicijskog te kulturnog života
Goričana.

24.06. – Svečana sjednica povodom Dana općine Goričan
U kulturnom programu sudjelovala
je ženska pjevačka skupina KUD-a
Goričan koja je za tu prigodu otpjevala pjesme „Na Ivanje v Gorčeni
proščenje“ i „Mesec sveti ober kleti“.

03.07. – Druženje sudionika „Picokijade“ u lovačkom domu u Mičetincu gdje su našim članovima uručene zahvalnice za sudjelovanje.
31.07. – Održana je redovna godišnja skupština u prostorijama udruge „Prijatelji“ na Šoderici.
05.08. – Dan pobjede i domovinske
zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

20.03. – Promocija knjige „Životopisni procesi“ autora Zlatka Maleka, inače rodom iz Goričana, a koji
trenutno živi u Zagrebu.
03.06. – Na Tijelovo u Goričanu
članovi našeg KUD-a prisustvovali
su svetoj misi odjeveni u narodne
nošnje.
05.06. – Zavjetno hodočašće u

25.06.- Povodom Dana općine Goričan, u domu kulture, pripremili
smo izložbu nošnji, starih predmeta i alata iz našeg bogatog fundusa.
Naše članice, Katarina Kočiš, Đur-

Sudjelovali smo u povorci i svetoj
misi za sve branitelje i civilne žrtve
Domovinskog rata.
25.09. – Održavanje manifestacije
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„Starinska bratva kuruze 2021.“
Domaćin istoimene manifestacije
bio je „OPG Lepoglavec“, a sama
manifestacija prikazivala je berbu
kukuruza, ručno ljuštenje kukuruza
te odvajanje ljuščija za pletenje cekera. U dvorištu domaćina, berbu je
popratila Limena glazba Goričana,
a osim naših članova u manifestaciji su sudjelovali „OPG Špoljarić“,
Vlado Matić i gospođa Blaženka sa
svojim konjima. Svi sudionici bili
su odjeveni u originalnu starinsku
odjeću.
01.10. – Dom za starije i nemoćne
„Mara“ Otok
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ca i paljenju svijeća kod spomenploče, a prije i tijekom okruglog
stola naša je pjevačka skupina otpjevala himnu te prigodne pjesme
iz bogatog repertoara.
06.11. – Lenartovo u Goričanu
Povodom našeg proštenja i sv. Leonarda, zaštitnika naše župe, sudjelovali smo u procesiji i svečanoj
svetoj misi odjeveni u narodne nošnje. Svetu misu predvodio je mons.
Leonard Markač, rodom iz Goričana, koji je ujedno slavio 45 godina
misništva. Na svetoj misi sudjelovalo je 15 svećenika Varaždinske
biskupije.

Na poziv vodstva doma, a povodom Međunarodnog dana starijih
osoba, za štićenike doma pripremili smo zanimljiv kulturni program.
Dramska skupina izvela je predstavu „Nedjelja popodne“, a ženska-pjevačka skupina otpjevala je
nekoliko pjesama iz svog bogatog
fundusa. Štićenike doma smo jako
razveselili svojim dolaskom i programom.

13.11. – Sudjelovanje u akciji „Zasadi drvo, ne budi panj“

04.10. – Dom za starije i nemoćne
„Puklek“ Goričan

14.11. – Sudjelovanje u projektu
„Geofolk“

Na poziv doma, u organizaciji
„Kluba za starije osobe Goričan“,
a povodom Međunarodnog dana
starijih osoba, štićenike smo razveselili zanimljivim kulturnim programom.

Na poziv općine Breznički Hum
sudjelovali smo u EU projektu pod
nazivom „Geofolk“. U isti su bila
uključena društva iz različitih dijelova Lijepe naše, a cilj samog projekta bila je prezentacija narodnih
nošnji. Članovi KUD-a Goričan
prezentirali su nekoliko ljetnih i
zimskih narodnih nošnji Goričana.
Sve nošnje fotografirao je David

03.11. – Obilježavanje 103. obljetnice Goričanske republike
Prisustvovali smo polaganju vijen-

Članovi KUD-a sudjelovali su u
akciji „Zasadi drvo, ne budi panj“ u
organizaciji općine Goričan. U istoimenoj akciji sudjelovale su i ostale udruge koje djeluju na području
naše općine, Dječji vrtić Ružica i
učenici Osnovne škole Goričan.
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Botond, etnolog iz Rumunjske, a
prikazane su na službenoj Facebook stranici organizacije – „Geofolk“.
17.11. – organizirano je obilježavanje 30. godina od pada Vukovara
uz prigodne govore i paljenje svijeća oko parka kod doma kulture.
Organizator je bila Općina Goričan
i Udruga branitelja Domovinskog
rata.
18.11. - održalo se snimanje za
„Međimursku popevku“. Naime,
ženska pjevačka skupina pod vodstvom Andrije Ribića otpjevala je
dvije pjesme, Čuješ golob, čuješ i
Vu pol noći dimo dojdem. S obzirom na pandemiju, smotra „Međimurska popevka“ bit će virtualno
prikazana na eMeđimurju nakon
što komisija proanalizira sve prijavljene grupe.
Pripremali smo se za „Advent u
Goričanu“.
Za kraj zahvaljujemo svim članovima KUD-a na zalaganju, trudu

i odricanju prilikom djelovanja u
društvu. Veliko hvala svim sponzorima na donaciji narodnih nošnji
kao i drugim oblicima donacije,
bilo materijalnim ili financijskim.
Pozivamo mještane svih dobnih
skupina da se uključe u rad društva, a svim mještanima u 2022. godini želimo obilje zdravlja, dobra
i boljeg sutra. (Za KUD Goričan
Marija Ševa)
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PROJEKTI KOJE PROVODIMO NA
PODRUČJU OPĆINE GORIČAN:
1. KLUBOVI ZA STARIJE OSOBE 7
Klubovi za starije osobe 7 projekt je koji
provodi Centar za pomoć u kući Međimurske županije, a partneri na projektu su Općina Goričan i Općina Donja Dubrava.
Trajanje projekta je 24 mjeseci, a započeo je
1. siječnja 2021.godine
Projekt sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Projektom Klubovi za starije osobe 7 osigurali smo kvalitetne dnevne aktivnosti za osobe treće životne dobi u Goričanu i stvorili
mjesto/info zonu za sva pitanja o pravima,
zakonima, zdravstvu, obiteljskim vezama,
problemima potrošača, socijalnim problemima i slično. Dugoročno smo povećali kvalitetu socijalnog i društvenog života starijih
osoba u Goričanu, pomoću programa osvještavanja i prevencije poboljšali zdravstveno
stanje naših starijih sugrađana, te povećali
utjecaj i aktivno uključivanje starijih osoba
u našoj lokalnoj zajednici. Iznimno nam je
važno informirati starije osobe o mogućoj
štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju a to smo uspjeli putem
informativnih brošura, letaka i predavanja.
Kroz povećanje kvalitete života starijih građana, poboljšali smo i kvalitetu života njihovih obitelji. Aktivnosti Klubova provode se
na adresi Trg Sv. Leonarda 22, Goričan.
Aktivnosti koje provodimo u terminima od
9-15h ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom
su: sportsko- rekreativne, edukacijske,
informativne i animacijske grupe aktivnosti.
Tiskane su i podijeljene brošure o mogućoj
štetnosti ugovora o doživotnom dosmrtnom
uzdržavanju – Vodič kroz prava i usluge za
starije osobe, časopis Evergreen, mnogi plakati, informacije i upute.

www.gorican.hr

CENTAR ZA POMOĆ
U KUĆI MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
Jedna od većih manifestacija koju smo organizirali i proveli
u suradnji sa općinom Goričan svakako je i „Plesnjak moje
mladosti“. U samoj provedbi Festivala sudjelovala je i Općina Goričan financiranjem ručka (gulaš) za sve okupljene.
Festival su otvorili uvodnim riječima voditeljica projekta
Marijana Breški, ravnateljica Centra za pomoć u kući MŽ
Frana Lana Kanoti i načelnik Općine Goričan Emanuel
Sinković. Prvi dio našeg druženja uključivao je zabavnorekreativni dio sa visećom kuglanom, pikadom, nordijskim
hodanjem, kolutovima te zabavnim igrama. Nakon rekreacije stigla je okrijepa te su svi uživali u finom gulašu. Drugi dio Festivala činio je “Plesnjak moje mladosti” gdje se
plesalo, zabavljalo ili samo slušalo svima dobro poznate i
drage hitove iz 60-tih, 70-ih i 80-ih.

Između ostalog provodimo i informatičke radionice za koje
se svatko može zapisati kao i učenje engleskog jezika. Svi
zainteresirani mogu se javiti provoditeljici aktivnosti Branki Sabolić na broj telefona: 099 637 9088.
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Brinemo o zdravlju te se redovito svaki tjedan provodi besplatno mjerenje tlaka i razina šećera u krvi:

2. PROJEKT „EVO ME 2!“
Centar za pomoć u kući Međimurske županije je s Ministarstvom rada, mirovinskog
sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Evo me 2!“ iz programa
„ZAŽELI – zapošljavanje žena – faza II“,
UP.02.1.1.13.0358.
Ukupna
vrijednost
projekta
iznosi
983.230,00 kuna, a bespovratna sredstva
osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Definitivno jedna od najposjećenijih sportsko rekreativnih
radionica je nordijsko hodanje:

Partneri na projektu su Centar za socijalnu
skrb Čakovec, Zavod za zapošljavanje, područni ured Čakovec, Općina Pribislavec,
Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava, Općina Kotoriba, Općina Belica i Općina Goričan. Vrijeme provedbe projekta je 14 mjeseci a projekt je započeo 07. siječnja 2021. godine.
Projekt „Evo me 2!“ ima za cilj omogućiti
pristup zapošljavanju i tržištu rada pripadnicama ranjivih skupina. Ovim projektom
omogućiti će se: zapošljavanje žena iz evidencije HZZ-a, njihovu edukaciju kroz formalne i neformalne oblike educiranja. Ciljana skupina stječe nove vještine i sposobnosti, a dobivanjem javne isprave povećava
se motiviranost i odlučnost pronalaženja i
zadržavanja zaposlenja.

Čitanje poezije sa
gđom Dragicom
Škribulja:

Posebno smo
ponosni i na
sudionice
kreativnih
radionica koje su
izradile prekrasne
materijale poput
anđela, kućica,
spomenara
te lijekovitih
tinktura:

Sve aktivnosti projekta usmjerene su tome
da žene uključene u projekt iz njega izađu
ojačane i sa boljom pozicijom na tržištu rada
te da lakše nađu i zadrže budući posao.
Na području općine Goričan pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama pruža gerontodomaćica Dijana Gudlin koja trenutno
obilazi 12 korisnika. Pomoć u kući obuhvaća dostavu namirnica, lijekova, čišćenje kućanstva, pomoć kod osobne higijene,
pomoć kod pripreme obroka kao i podršku
kroz razgovor. Svaki mjesec korisnici prime i paket kućansko – higijenskih potrepština što im bitno olakša mjesečni budžet.
Gđa Gudlin uspješno je završila edukaciju
za gerontodomaćicu te time stekla znanja i
iskustvo potrebno za obavljanje ovog posla.
Koliko su korisnici zadovoljni ovom uslugom govori i činjenica da si više ne mogu
zamisliti razdoblje bez pomoći i podrške.
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UDRUGA PRIJATELJI U 2021.
S novom 2021. godinom započelo je tradicionalno nedjeljno druženje bez obzira na
vremenske uvjete, vječiti derbi plavi-bijeli.
Slike od 31.01.2021.

12. lipnja bili smo u posjetu vinskoj kući Preiner. Domaćin je prezentirao šest svojih vrsnih sortnih vina. Nakon
degustacije slijedilo je druženje uz roštilj i dobru zabavu.

Za Dane općine kao i sve udruge pripremali
smo starinsko jelo zeljengrah i zauzeli
posnosno četvrto mjesto u pripremi jela.
Na terenu Prijatelja istovremeno igrala se
prijateljska utakmica između NK Palinovec
i SRU Prijatelji! Prijatelji nažalost ovaj put
nisu uspijeli pobijediti...

Uskrsni „mini“ turnir između ekipa: Kukuriku city,
Bitanga i Prijatelja. Kukuriku city zauzeo je prvo
mjesto, Bitange se plasirale na drugom, a Prijatelji
na trećem. Nakon završenih utakmica slijedilo je
druženje uz pečeni odojak i bograč!

Na 15. tradicionalnom malonogometnom turniru
Dvorščekov most, ekipa Prijatelji nastupa u punom
sastavu i osvaja 1. mjesto. Osim osvojenog turnira,
za najboljeg strijelca proglašen je Dalibor Jankulija,
najbolji igrač proglašen je Nikola Horvat, a za najboljeg golmana Domagoj Kaniža.

www.gorican.hr
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I ove smo godine organizirali 28. tradicionalni turnir DAMIR KRANJČEC-SIXI na kojem je bilo prijavljeno 12 ekipa. Po prvi puta osvajač
turnira je bila ekipa Sparte, drugloplasirana je ekipa Žota Hiža, a treće
mjesto zauzela ekipa Kukuriku City.
Za najboljeg golmana proglašen je
Filip Farkaš, najbolji je Tomislav
Markušić, a titulu najboljeg strijelca uzima igrač Sparte Simon Jakšić.
Ovim putem se zahvaljujemo svim
ekipama na sudjelovanju i vidimo se
iduće godine još u većem broju!
Na turniru sudjelovalo je 16 ekipa, a vrijedi izdvojit najbolju ekipu iz Preloga Jedinica otpora koja je ujedno osvojila
turnir. Drugoplasirana ekipa su bile Hrđe, i treća Žota Hiža!
Ovim putem udruga Prijatelji zahvaljuje se svim članovima na pomoči oko pripreme terena i organizacije turnira.

Nakon kratkog predaha, i nakon nekoliko godina
udruga Prijatelji obnovila je igralište odbojke i organizirala dugo očekivani turnir u odbojci!

Udruga Prijatelji sudjelovala je na malonogometnom
noćnom turniru Hodošan 2021. Ekipa Prijatelji osvojila
je 2. mjesto, a Sandi Magdalenić proglašen je najboljim
strijelcom. Važno je spomenuti i prvi memorijalni turnir
Ivan Žvorc Cola, na kojem smo osvojili „drvenu“
medalju (četvrto mjesto).

Početkom listopada
organizirali smo
Noć Prijatelja s
gostom večeri standup komičarom
Aleksandrom Lazićem,
koji je sve okupljene
nasmijao do suza.
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Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“
-„‘ZGorčan“

Organizirajući brojne manifestacije
putem kojih je Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ – „‘ZGorčan“ bila predstavljena široj javnosti, ovo je prilika da bude predstavljena i pisanim putem. Najmlađa
po osnutku, no ne i po godinama,
udruga na području općine Goričan, djeluje tek dvije godine. Usprkos pandemiji Covida-19 sprovela
je najviše događaja i manifestacija
u ovoj godini. Uz pješačenje, biciklizam i vježbanje koje je smatrano
jedan od istaknutijih motiva osnutka, u udruzi njegujemo i kulturu,
tradiciju te kulinarske vještine naših
djedova i baka. Unatoč novim posebnim uvjetima koje je prouzrokovala pandemija, udruga je uspjela
obogatiti sportsko-rekreativni i kulturni život mještana Goričana. Početak godine obilježili smo izletom
u naše predivne međimurske brege
pješačenjem na Vincekovom pohodu. Ožujak je protekao u znaku Međunarodnog dana žena te smo tim
povodom organizirali manifestaciju
„Pješačenjem proslavimo Dan žena“
kako bi na dostojanstven način obilježili naš dan. Manifestacija je započela na lokaciji Šuderice gdje je
svakoj ženi uručeno cvijeće i poklon
te je završena u Izletištu Zelengaj
nakon bogatog zabavnog programa.
Izvrsnost manifestacije potvrdilo
je eminentno priznanje Hrvatskog
saveza „Sport za sve“ objavom u
Biltenu Hrvatskog saveza. Djelovanje udruge nastavljeno je teniskim
druženjem koje je početkom svibnja
održano kod članova udruge, odnosno obitelji Pongrac. Titulu pobjed-

nika osigurali su svi oni koji su sudjelovali u turniru. Biciklijada „Goričan vas zove“ bila je još jedna rekreativna manifestacija putem koje
su mještani bili pozvani da se zaba-

sa vrlo jasnom porukom „Ususret
zdravlju“ rame uz rame udruga iz
cijele Hrvatske. Prošli smo najdužu
stazu od 9 kilometara kroz Samobor
i njegovu prekrasnu okolicu. Neko-

ve u vožnji rutom Gorčki tumuli pa
pokraj Črnog mosta sve do Izletišta
Zelengaj gdje ih je dočekala okrijepa i nastavak programa sportskim
igrama poput pikada, kuglane i ona
zaboravljena igra – činkanje. Najbolji u navedenim kategorijama osvojili su pizze domaćina Izletišta Zelengaj. Uz sportske aktivnosti koje
udruga provodi, članice i članovi
vole i dobru međimursku kapljicu, a
tvrdnju potvrđuje odaziv „Danima
otvorenih podruma“ u organizaciji
najboljih međimurskih vinara jer je
uz dobru kupicu i pješačenje lakše.
Posjetili smo i atrakciju Međimurja
Mađerkin breg, sudjelovali u proslavi dana općine Goričan roštiljem za
najmlađe Gorčenke i Gorčence. Nekolicina nas je sudjelovala na festivalu nordijskog hodanja i pješačenja

liko puta godišnje planinarimo na
Ivanščicu. Članice udruge sudjelovale su na festivalu sportske rekreacije žena Međimurja u Štefancu.
Ponosno su predstavljale Goričan
zauzevši zlatnu sredinu od 21 ekipe
iz cijelog Međimurja, unatoč činjenici da su rezultat postigle bez ijednog treninga zbog nedostatka vlastitog prostora. Izuzetno smo ponosni
na manifestaciju „Starinska brotva
kruze 2021“ organiziranu uz veliku pomoć članica KUD-a Goričan i
njihove bogate zbirke prigodne, tradicijske odjeće, koju su nam ovom
prilikom ustupile kako bi manifestacija postigla visok stupanj autentičnosti. Dokaz da je manifestacija
izazvala ovacije i izvan područja
našeg djelovanja, odnosno općine te
da je ista bila primijećena od strane
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brojnih lokalnih i regionalnih medija poziv je Varaždinske televizije
na gostovanje u emisiji Vekerica.
Oduševljenje „ljuščenja kuruze“ i
skakanja po „ljuščiju kuruze“ onih
najmlađih smatrani su još jednim,
onim najslađim uspjehom ove ma-

nifestacije koja nas je vratila u neka
ne tako davna, prošla vremena. Nakon uspješnice „Starinske brotve
kruze 2021“ udruga je svoj kalendar
zbivanja nastavila Obiteljskom biciklijadom i kestenijadom organiziranom za Dječji vrtić Ružica i Osnovnu školu Goričan. Osim vožnje
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biciklima do Zelengaja program su
obuhvatile i nagradne igre, a svaki
sudionik biciklijade bio je nagrađen
medaljom, dok su oni najspretniji
zasluženo primili pehare. Nagrađeni
su bili i najmlađi te najstariji sudionik i najbolja obitelj. Nakon služ-

benog djela uslijedilo je uživanje
u grahu i kestenima. Manifestacija
koju bismo rado istaknuli kao tradiciju, četvrto je gostovanje udruge
na Raštikijadi u Grudama u Bosni i
Hercegovini na kojoj je promotivni
prostor udruge proglašen najljepšim
od ukupno 19 sudionika te je tom
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prilikom udruga bila predstavljena i
na državnoj televiziji Bosne i Hercegovine. Međimurski savez „Sport za
sve“ danas broji 36 članica, a udruzi „Sport za sve – „‘ZGorčan“ pripala je čast predstaviti naš prirodan
resurs, Šudericu te njezine potencijale u sportskoj rekreaciji. Gostima
su Goričan i Šudericu predstavili
i odgovorili na pitanja o budućim
projektima tajnik udruge Zvonimir
Lepoglavec i načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković. Zahvaljujemo Općini Goričan na velikoj
podršci našem radu, zahvaljujemo i
svim sponzorima i mještanima Goričana na aktivnom pridruživanju
našim manifestacijama.
Sportski pozdrav, uspješnu rekreaciju i puno zdravlja u 2022. godini
svim mještanima „‘ZGorčan“ !

(Za udrugu sportske rekreacije
„Sport za sve“ – Goričan v.d.
predsjednica Natalija Lepoglavec)
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STOLNOTENISKI KLUB GORIČAN
Za Stolnoteniski klub Goričan
2021. godina započela je održavanjem redovne godišnje skupštine
9. siječnja u Društvenom domu.
Skupštini je prisustvovao 21 od 27
članova društva. Na skupštini su
svi prijedlozi i izvješća prihvaćena
jednoglasno. Uprava kluba je ostala ista, predsjednik je i dalje Patrik
Bašnec, tajnik Ninoslav Sisek, a
blagajnik Ivica Marton. I ostalo
vodstvo kluba je ostalo nepromjenjeno. Stolnoteniski klub trenutno
se sastoji od pet ekipa koje aktivno
sudjeluju u Međimurskim stolnoteniskim ligama pod okriljem Međimurskog stolnoteniskog saveza,
kao i od naših domaćih rekreativaca koji redovito posjećuju treninge i
odigraju pokoji meč. Naša najbolja
ekipa ove godine nastupa u 2. Međimurskoj stolnoteniskoj ligi. Za eki-

pola sezone zauzimaju odlično 2.
mjesto. Nadamo se da će se vratiti
ove godine tamo gdje pripadaju, a
to je 1.Međimurska stolnoteniska
liga. Naša druga ekipa nastupa u
4. Međimurskoj ligi u kojoj su već
nekoliko godina, uvijek pri vrhu i
uvijek im malo fali za prelazak u
višu ligu, ali ove godine igraju super i nakon pola sezone zauzimaju
3. mjesto. Za ekipu nastupaju Dejan Gudlin, Siniša Dvorski, Damir
Čakmazović i Boris Gverić. Naša
treća ekipa ove godine nastupa u
5. Međimurskoj stolnoteniskoj ligi.
Ove godine im se sve poklopilo i
od devet odigranih kola imaju devet pobjeda i drže uvjerljivo 1. mjesto na ljestvici. Za ekipu nastupaju
Darko Gotal, Ivica Marton, Drago
Šavora, Josip Bašnec, Tomica Kos
i Patrik Bašnec. Naša četvrta eki-

pu nastupaju: Josip Đuran, Marko
Friščić, Igor Vesenjak i Dario Grd.
Nakon odigranih 9. kola odnosno

pa nastupa u 6. Međimurskoj ligi u
kojoj se bore za prve četiri pozicije
koje vode ligu vise, trenutno su na

6. poziciji, ali nadsmo se da će se
sreća preokrenuti na našu stranu i
da će izboriti plaman u višu ligu.
Za ekipu nastupaju Željko Blažek,
Ivan Blažek, Filip Blažek, Mihael
Blažek i Roko Lesinger. Naša peta
ekipa igra u 7. Međimurskoj ligi. U
toj ekipi prijavili većinom početnike i one nešto malo starije i iskusnije, koji svojom borbom i upornošću

daju primjer mladima. Trenutno su
na 7. mjestu. Za ekipu nastupaju
Dragutin Baksa, Ninoslav Sisek,
Sebastijan Munka, Jura Bistrović,
Filip Strahija i Siniša Bartolić. Na
početku 2021. godine, nažalost, nismo mogli održati naš tradicionalni
stolnoteniski turnir zbog situacije s
Covidom-19, ali zato smo bili hrabriji u 10. mjesecu i napravili jedini
u Međimurju stolnoteniski turnir 5.
STK GORIČAN OPEN. Turnir je
igralo 75 igrača u devet kategorija.
Bilo je jako puno zanimljivih utakmica, tako da su gledatelji imali
dosta toga za vidjeti. Klub je imao
puno sponzora bez kojih se turnir
ne bi mogao organizirati, te im
ovim putem zahvaljujemo.
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R E Z U LTAT I
Seniori
1. Igor Vesenjak
2. Dario Grd
3. Čabrajec Filip i Radmanić Filip

70-74
1. Ipša Dragutin
2. Horvat Damir
3. Streha Zvonko i Pošta Ivan

40-49
1. Kovačić Kristijan
2. Mikuš Anton
3. Đuran Josip i Gudlin Dejan

75+
1. Ječmenjak Kruno
2. Sabolović Georges
3. Vlah Valent i Čavlek Đuro

50-59
1. Matoničkin Dražen
2. Belovari Miljenko
3. Rakić Mladen i Jozić Ivan
60-64
1. Drčić Darko
2. Križanec Božidar
3. Turk Zvonimir i Petrović Božidar
65-69
1. Legin Vinko
2. Sović Stanislav
3. Krznar Franjo i Odorčić Željko

Parovi (apsolutna kategorija)
1. Bašek Nino / Vidović Davor
2. Križanec Božidar / Legin Vinko
3. Kovač Tihomir / Repalust Tomislav
i Vesenjak Igor / Grd Dario
Utješna skupina (apsolutna kategorija)
1. Bašnec Patrik
2. Branilović Zlatko
3. Blažek Željko i Grgić Vinko

Na kraju bismo htjeli zahvaliti svim sponzorima, svim
ljudima koji su pomagali u organizaciji turnira, svim
gledateljima koji su podržali ovaj događaj te svim igra-

čima koji su došli iz različitih krajeva Hrvatske, pa čak
i iz Slovenije. Hvala Vam svima i nadamo se ove godine opet jednom tako lijepom druženju. Ovim putem
se ujedno zahvaljujemo Općini Goričan na ustupljenim
prostorijama Društvenog doma i financijskoj pomoći, te
tvrtkama Eukoklima, Tehnix, Ventilacijski sistemi Mikec, na velikoj i nesebičnoj podršci našoj udruzi i ovom
sportu u našem okruženju. Ujedno hvala i svima koji su
se na bilo koji način uključili u organizaciju, promociju
i sponzorstvo ovog turnira a i kluba u ostalim događanjima i natjecanjima. Pozivamo mještane da nas mogu
posjetiti svakog utorka, četvrtka i petka od 18 do 21 sati
u društvenom domu Goričan te rekreirati i družiti se.
Uspješnu 2022.godinu želi Vam Stolnoteniski klub Goričan.
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SRD SMUĐ GORIČAN
Zbog svima poznate situacije
s Covidom-19 2021. godine
nismo bili u mogućnosti
održati godišnju skupštinu. Svi
podaci koji se prezentiraju na
održavanju godišnje skupštine
objavljeni su na internetskoj
stranici društva. I ove godine
nastavljamo sa izdavanjem
besplatnih članskih karata za
kadete kako bismo što više
mladih uključili u sportsko
rekreacijski ribolov i edukaciju
o očuvanju ribljih vrsta te
okoliša. Prilikom održavanja
radnih akcija, natjecanja i
druženja svi su bili upoznati
sa
obvezom
pridržavanja
epidemioloških mjera. Od ove
godine počeli smo sa Feeder i
šaranskim natjecanjima čime

smo privukli i natjecatelje i iz
drugih županija. Svi oni otišli
su puni hvale na organizaciji i
prekrasno uređenom turističkorekreacijskom centru Šuderica.
Natječemo se u veteranskoj,
seniorskoj ligi te ligi mladeži
U-20 i U-14 - sveukupno
12 natjecatelja. Nakon šest
održanih kola u ligi U-14, od
26 natjecatelja Mihael Makaj
zauzeo je 4. mjesto! Tijekom
godine održali smo deset radnih
akcija, a od većih zahvata
posebno bismo istaknuli sanaciju
krovišta. Aktivno sudjelujemo u
svim događanjima u organizaciji
Općine. Na našem SRC Šuderica
održali smo natjecanja u lovu
ribe.
10.04.2021. Proljetni kup - natjecalo se 13
seniora i tri kadeta, a najviše ulova imao je
kadet Ivan Gotal 3235 grama.

26.06.2021. Održano je zadnje kolo Kadetske lige gdje je
1.mjesto osvojio Ivan Gotal s ukupnim ulovom kroz sva
tri kola – 6548 grama ulovljene ribe.

Radna akcija
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10.7.2021.g održano je Društveno natjecanje na
kojem su sudjelovali naši članovi i članovi društava
sa kojima surađujemo. Sudjelovalo je 26 seniora i 9
kadeta. Našem natjecanju odazvali su se: Mlinarci
Mađarska, Žužićka Kotoriba, Šaran Palinovec,
Ostriž Cirkovljan, SRD Čakovec i Linjak Veliki
Bukovec.

Pobjednici Kupa Smuđa koji je bio održan u subotu
21.8.2021.

Aktivnost ribiča – Dani Općine

18. - 19.9.2021. održan je prvi Carp cup u našoj organizaciji na Šuderici u
trajanju od 26 sati. Sudjelovalo je 9 ekipa, ulovljeno je ukupno 30 šarana i
18 amura od čega je najveći šaran imao 6100 grama, a amur 7510 grama
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CARITAS BETANIJA

Skupljali hranu
za Banovinu,
pomagali djeci i
starijima
Caritas je u veljači 2021. godine proveo akciju skupljanja hrane za Banovinu. Puno se skupilo. Hrana se odvezla direktno obiteljima. U akciju su se
uključila i djeca Dječjeg vrtića Ružica
sa slatkišima. Hvala svima od srca. Za
Uskrs Caritas je imao podjelu paketa
potrebitima. Našim župljanima plaćamo čekove za struju. Za Dane općine
članice župnog Caritasa imale su svoj
štand sa ručnim radovima. Terezija Vidović, kao voditeljica Caritasa, dobila
je godišnju nagradu Općine Goričan
za dugogodišnje zalaganje. Kroz cijelu godinu skupljaju plastične čepove
za Udrugu oboljelih od leukemije i
limfoma. Zajedno sa župnikom donirale su 400 kuna za udrugu djece s
Downovim sindromom, odnosno kupili smo sliku za 1600 kuna na aukciji. Udruzi smo poklonile naše radove
- anđeleke, zvijezde, božićne salvete,
da si oni prodaju za Božić. Održan je i
susret 80-godišnjaka, generacije rođene 1940. - 1941. godine. Na Svjetski
dan starijih osoba posjetile smo starije u domu za starije osobe u Otoku i
poklonile im jabuke, što nam sponzorira obitelj Šavora. Iako su ovo teška
vremena, mi se trudimo pomoći svakome kome je potrebno. Hvala svima
koji se uključuju u naše akcije, a nisu
članovi Caritasa. (Voditeljica Caritasa
Terezija Vidović)
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BOŽIĆNA PORUKA 2021/22.
Ovom pjesmom koja se pjeva diljem Međimurja na početku nove građanske godine
želio bih sa svima vama, dragi župljani župe
sv. Leonarda u Goričanu, zahvaliti dragom
Bogu za dar života. Reći Bogu hvala dostojno je i pravedno u ovom trenutku kada se i
dalje borimo sa smrtonosnom pandemijom
koronevirusa. Novorođeni Kralj svrnuo se
na nas, postao liječnik duše i tijela u našim
duhovnim i tjelesnim bolestima, te mu se
utecimo da i nadalje bude naš Isus – JOŠUA, Bog koji nas spašava od grijeha!

Čestit vam Božić i blagoslovljeno novo 2022. ljeto!
Josip Drvoderić, župnik

Došel nam je denek prvi novog leta,
Zahvalimo Bogu ki živimo sveta!
Al’ mi ki živimo što je bil zrok tomu?
Jezuš i Marija, sveti Jožef k tomu.
Ah, kaj pak mi tebi za to vučinimo,
Da si nas tak ljubil, s čim ti naplatimo?
Ah, ti Jezuš dragi, ti se k nam obrni,
Svako zlo, nesreču, ti od nas odvrni.
Ti nam zdravje drži i milošču svetu,
Kaj te slavit bumo mogli denes letu.

U rodnom Goričanu sahranjen
mons. Leonard Logožar

Mnogobrojni vjernici, prijatelji,
obitelj i svećenici Varaždinske biskupije okupili su se u župnoj crkvi sv. Leonarda u Goričanu kako
bi se svetom misom zadušnicom
i sprovodnim obredima oprostili
od voljenog i cijenjenog svećenika
varaždinske biskupije mons. Leonarda Logožara koji je preminuo
10. prosinca u Svećeničkom domu
u Varaždinu u 77. godini života i u
52. godini svećeništva. Svetu misu
zadušnicu i sprovodne obrede predvodio je varaždinski biskup Bože
Radoš u zajedništvu s umirovljenim biskupom Josipom Mrzljakom

i pedesetak svećenika. Nakon svete
mise, a prije sprovodnih obreda od
pokojnog su se svećenika Leonarda
Logožara oprostili preč. Josip Koprek u ime svećenika Varaždinske
biskupije i Svećeničkog doma u
Varaždinu, zatim gospodin Ivan Novak u ime župljana Župe Štrigova u
kojoj je mons. Logožar bio župnik
40 godina. U ime župljana njegove
rodne župe Goričan od pokojnog
se mons. Logožara oprostio župnik
Josip Drvoderić, u ime Društva braće hrvatskog zmaja, Zrinske garde
Čakovec i Matice hrvatske oproštajne je riječi izrekao Vladimir Me-

sarić, a u svoje osobno ime i u ime
obitelji riječi zahvale i oproštaja od
voljenog strica uputila je nećakinja
Katarina Posavec. Mons. Leonard
Logožar rođen je 5. srpnja 1945. godine u Goričanu, od oca Leonarda i
majke Marije r. Marđetko. Osnovnu školu pohađao je u Goričanu, a
srednju u Dječakom sjemeništu u
Zagrebu. U Bogoslovsko sjemenište
u Zagrebu stupio je 1965. godine.
Diplomirao je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Na 50. obljetnicu
svoje mlade mise koju je slavio 5.
srpnja 1970. godine, te ujedno i na
svoj 75. rođendan, u Goričanu je 5.
srpnja 2020. godine proslavio svoj
zlatomisnički jubilej. Od umirovljenja do svoje smrti boravio je u Svećeničkom domu u Varaždinu.
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