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U Ljubešćici za Dane Općine otvoren moderni trg namijenjen svim generacijama

Imali smo viziju prije 10 godina
i to smo uspjeli ostvariti
Trg se prostire na površini od 650 četvornih metara sa 70 četvornih metara natkrivene multimedijske ljetne pozornice. Tu su zelene
i pješačke površine te solarno drvo, a projekt je vrijedan 1,5 milijuna kuna
U Ljubešćici je u petak, 3.
kolovoza, svečano otvoren moderni trg, projekt vrijedan 1,5
milijuna kuna, čime je ujedno
započela i manifestacija „Ljubešćica u srcu“.
Novi trg isfinancirala je Općina s 800.000 kuna vlastitog novca, dok je 700.000 kuna stiglo od
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

ga, i to Športskoga ribolovnog
društva „Diver“ i Stolnoteniskoga kluba Ljubešćica.
Uslijedila je svečana sjednica
Općinskog vijeća, na kojoj je
načelnik Nenad Horvatić predao svečanu zastavu Udruzi
hrvatskih branitelja Općine
Ljubešćica. Načelnik je prihvatio
kumstvo svečane zastave, koja
je posvećena Josipu Dvorskom,
Mladenu Horvatiću, Josipu Ivanušecu i Draženu Klariću sa željom da se uvijek ponosno vijori
njima na slavu i vječnu zahvalu.
Dodijeljena su i javna priznanja
Općine Ljubešćica, a plaketu
Općine Ljubešćica primio je Siniša Jakopec za unapređenje fotografije te promociju Općine u
zemlji i svijetu. Siniša Jakopec se
bavi građevinom, a u slobodno
se vrijeme bavi fotografiranjem,
za što osvaja brojne nagrade.

Projekt

Projekt je osmislila projektantica Marina Kogl, dipl. ing.
arh., dok je izvođač radova u
objema fazama bio Alvin, obrt
za graditeljstvo iz Ljubešćice.
Trg se prostire na površini od
650 četvornih metara sa 70
četvornih metara natkrivene
multimedijske ljetne pozornice.
Tu su zelene i pješačke površine
te solarno drvo.
– Sada su ovdje dvorana, dječji
vrtić i napokon – trg. Imali
smo viziju prije 10 godina i to
smo uspjeli ostvariti. Nadam
se da će trg biti namijenjen
najmanje politici, već kulturnim
manifestacijama, udrugama,

Plaketu Općine
Ljubešćica primio
je Siniša Jakopec
za unapređenje
fotografije te
promociju Općine
u zemlji i svijetu
mladima, a nadam se da ćemo
ovdje dočekati i novu godinu
– rekao je načelnik Ljubešćice
Nenad Horvatić, koji je zajedno sa saborskim zastupnikom
HDZ-a Marijanom Kustićem i
Darkom Horvatom, ministrom
gospodarstva, poduzetništva i
obrta, prerezao vrpcu.
– Ako želite pristupiti uređenju moderne ruralne sredine, onda se za recept obratite
načelniku Ljubešćice Nenadu
Horvatiću i pitajte ga kako mu
to uspijeva – dodao je Darko
Horvat.

Udruge

Ljubeški trg blagoslovio je
velečasni Stjepan Makar, a vrpce
su prerezali i predstavnici udruga te mještana s područja Općine. Na prvom ulazu do ljetne
pozornice vrpcu su prerezali
predstavnici Dobrovoljnoga
vatrogasnog društva Ljubešćica, Lovačkog društva „Vepar“
i Udruge hrvatskih branitelja
Općine Ljubešćica. Na drugom
ulazu vrpcu su prerezali predstavnici Kulturno umjetničkog
društva Ljubešćica, Udruge
umirovljenika i starijih osoba
Ljubešćica te Udruge vinogradara i voćara „Mejaši“.
Na trećem ulazu vrpcu su prerezali najmlađi mještani Ljubešćice iz Dječjeg vrtića „Leptirić“
te predstavnici sportskih udru-

Zabava i nagrade

Općina Ljubešćica nagradila
je i izvrsnost učenika i mentora
za postignute rezultate na značajnim natjecanjima. Nagrađeni
su Damjan Tomiek, učenik 5.

“Ako želite pristupiti uređenju moderne ruralne sredine,
onda se za recept obratite načelniku Ljubešćice Nenadu
Horvatiću i pitajte ga kako mu to uspijeva.” - Darko Horvat

Nenad Horvatić predao je svečanu zastavu
Udruzi hrvatskih branitelja Općine Ljubešćica
i prihvatio kumstvo svečane zastave

BUDUĆNOST LJUBEŠĆICE neupitna UZ STALNE INVESTICIJE

Poduzetnička zona najzaslužnija za
gospodarski rast Općine
Općina Ljubešćica može se pohvaliti da obiteljima za prvo dijete daje 3000 kuna, za drugo
4000, a za treće 5000 kuna. Također, prvom
djetetu sufinanciraju vrtić s 50 posto, drugom
sa 75 posto, dok je za treće dijete u obitelji vrtić
besplatan. Također, njihova škola već godinu
dana ima produženi boravak, aktivne su i mnoge
udruge, a nezaposlenost je u Općini 2,8 posto.
Također, Ljubešćica je druga po prosjeku
plaća u Varaždinskoj županiji, s iznosom od
5700 kuna.

Na ponos načelnika i svih mještana je Poduzetnička zona Ljubešćica.
– Investicija u Zonu je vrijedna 12 milijuna
kuna. Kandidirali smo na Ministarstvo gospodarstva projekt uređenja komunalne infrastrukture Poduzetničke zone. Uredila bi se rasvjeta,
ceste, kao i kanalizacija. Ako ne apliciramo
sredstva, morat ćemo to isfinacirati vlastitim
sredstvima jer poduzetnicima moramo pružiti
ono najbolje. Također, moramo im omogućiti
da prodišu, pa je onda budućnost Ljubešćice

neupitna – rekao je načelnik Horvatić.
Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta
Darko Horvat istaknuo je da bi sredstva za
uređenje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Ljubešćica mogla stići u Općinu.
– Blizu smo rješenja da se svih 59 projekata
koji se obrađuju u Ministarstvu, ne samo onaj
od Ljubešćice, Trenutno nam nedostaje 70
milijuna kuna i nadam se da ćemo do kraja
godine svih 59 projekata uspjeti isfinancirati –
zaključio je Horvat.

Adam Končić
i Taliri, Mejaši
i Srakarski
tamburaši te
grupa Twist bili
su zaduženi za
zabavu
razreda, za osvojeno drugo mjesto na Županijskome natjecanju
iz informatike (mentor je Ivica
Rojc), i Laura Sakač, učenica 5.
razreda, za osvojeno 3. mjesto
na Županijskome natjecanju iz
tehničke kulture (mentor Josip
Toma). Uslijedila je veselica uz
Adama Končića i Tamburaški
sastav Taliri. Program obilježavanja Dana Općine Ljubešćica
nastavljen je u subotu i nedjelju, 4. i 5. kolovoza. U subotu
su tako održani 8. otvoreno
prvenstvo Ljubešćice u tenisu,
malonogometni turnir, Gulašija,
Sportske seoske igre, a sve su
dobro zabavili Mejaši i Prvi srakarski tamburši. U nedjelju su
održani 22. ribički kup Općine
Ljubešćica, 10. Ljubeški sejem
i Etno susreti, dok je „točku na
i“ proslave stavila grupa Twist.

