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LJUBEŠĆICA Bogatim i raznovrsnim programom od petka do nedjelje proslavljen Dan općine i blagdan Gospe Snježne, otvoren i Ljubeški trg

VVM

VVM

18

Horvat: Ako tražite model kako voditi i graditi
općinu, onda je Ljubešćica dobar primjer
Ljubeški trg, na čiju je izgradnju u dvije godine
utrošeno 1,5 milijuna kuna, bit će mjesto okupljanja
mladih i starih, događanja, koncerata, kulturnih i
sportskih sadržaja, mjesto sa kojeg će se slati slika
Ljubešćice kakvu mještani žele - mjesto za sve
generacije
Bogatim i raznovrsnim programom od petka do nedjelje obilježavao se Dan općine i blagdan
Gospe Snježne. Počeo je u petak
navečer, otvorenjem Ljubeškog
trga i svečanom sjednicom Općinskog vijeća.

Realiziran san
- Ideja i želja o izgradnji Ljubeškog trga tinja od kada je općine, a na realizaciji tog sna radi se
već više od pet godina. Novi Ljubeški trg bit će mjesto okupljanja
mladih i starih, događanja, koncerata, kulturnih i sportskih sadržaja, mjesto s kojeg će se slati slika
Ljubešćice kakvu mještani žele mjesto za sve generacije, moglo se
čuti na svečanosti otvorenja.
Ljubeški trg prostire se na površini od 650 četvornih metara
sa 70 četvornih metara natkrivene multimedijalne ljetne pozornice. Ostali dio trga popunjen je
zelenim i pješačkim površinama,
solarnim drvom te ostalom urbanom opremom. Projekt je osmislila projektantica Marina Kögl dipl.
ing. arhitekture. Izvođač radova,
u obje faze, bio je Alvin, obrt za
graditeljstvo iz Ljubešćice. Vrijednost izvedenih radova u obje
faze iznosi 1,5 milijuna kuna, od
čega je Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije
osiguralo 700 tisuća kuna, a Općina Ljubešćica 800 tisuća kuna.
Nakon što je velečasni Stjepan
Makar blagoslovio novi Ljubeški
trg, gosti i predstavnici udruga i
mještana, simboličnim su ga otvorili rezanjem vrpce. Na prvom
ulazu, do ljetne pozornice, vrpcu
su prerezali predstavnici DVD-a
Ljubešćica, Lovačkog društva Vepar i Udruge hrvatskih branitelja

općine Ljubešćica. Na drugom
ulazu čast rezanja vrpce pripala je
predstavnicima KUD-a Ljubešćica, Udruge umirovljenika i starijih osoba Ljubešćica te Udruge vinogradara i voćara Mejaši. Na trećem su ulazu vrpcu prerezali najmlađi mještani Ljubešćice iz Dječjeg vrtića Leptirić te predstavnici sportskih udruga i to Športskog
ribolovnog društva Diver i STK
Ljubešćica, dok su na posljednjem
ulazu vrpcu prerezali načelnik općine Ljubešćica Nenad Horvatić,
saborski zastupnik Marijan Kustić i ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Odluke za razvoj općine
Nakon otvorenja, na trgu je
održana svečana sjednica Općinskog vijeća. Potpredsjednik općinskog vijeća Krunoslav Sakač,
uvodno je rekao da je Općinsko
vijeće, između dvije svečane sjednice povodom Dana općine, održalo šest radnih sjednica, na kojima se raspravljalo o 78 točaka
dnevnog reda.
- Odluke se donose nakon široke javna rasprave, gdje često struka prevladava u odnosu na politiku, jer odluke Općinskog vijeća ne
bi trebale vrijediti mjesec ili godinu dana, nego su to odluke koje
trebaju donijeti razvoj općine, temeljen na višegodišnjim planovima. Vijeće je, uz ostalo, raspravljalo i donijelo odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana, planu gospodarenja otpadom
za razdoblje od 2018. do 2023.
godine izmjene i dopune statuta
Općine, odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Siniši Jakopecu Plaketa Općine
Tijekom svečane sjednice dodijeljena su Javna priznanja
Općine Ljubešćica. Plaketu
Općine Ljubešćica dobio 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. Bilježi
nastupe na desecima međunarodnih i hrvatskih natječaja i izložbi. Zahvaljujući njegovim fotografijama i srdačnoj gostoljubivosti brojna lica foto svijeta znaju za Ljubešćicu – gdje se ona nalazi i kako ona izgleda. Na međunarodnoj stranici Fotosofia, koja je okupljalište ljubitelja fotografije i broji više od 7000 članova, Siniša Jakopec je već treću godinu za redom prvi na listi po uspješnosti fotografija.

Načelnik Horvatić kum zastavi
Udruge hrvatskih branitelja
Načelnik Nenad Horvatić je tijekom sjednice predao svečanu zastavu Udruzi hrvatskih branitelja Općine Ljubešćica. Načelnik je
prihvatio kumstvo svečanoj zastavi, koja se posvećuje poginulim
braniteljima s područja Općine, Josipu Dvorskome, Mladenu Horvatiću, Josipu Ivanušecu i Draženu Klariću, sa željom da se uvijek
ponosno vijori njima na slavu i vječnu zahvalu.
- Ova zastava predstavlja simbol hrabrosti, požrtvovnosti, humanosti, poštenja i iskrenosti. Neka se pod ovom zastavom okupljaju vaši članovi njegujući ove vrednote. Predajem vam ovu zastavu kao znak zahvalnosti za učinjeno u 90-ima za dobrobit, općine i domovine - naglasio je Horvatić.

Ljubeški trg prostire se na površini od 650 četvornih metara sa 70 četvornih
metara natkrivene multimedijalne ljetne pozornice. Ostali dio trga popunjen
je zelenim i pješačkim površinama, solarnim drvom te ostalom opremom

Prihvaćene su i odluke o financiranju produženog boravka učenika OŠ Ljubešćica, odluka o cijeni i mjerilima upisa i financiranja
programa Dječjeg vrtića Leptirić
iz Ljubešćice,zatim rebalans općinskog proračuna,proračun Općine za 2018. godinu te godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna za 2017. godinu. Sve odluke donosimo u suradnji s načelnikom Općine Nenadom Horvatićem, njegovom zamjenicom Majom Bahunek te pročelnicom općinskog JUO Suzanom Žugec. Suradnja svih, koji vodimo općinu,
na zavidnoj je razini, što potvrđuju i ostvareni rezultati. Vijećnici su spremni za nove izazove
koji su pred nama u narednom periodu, a odluke koje će se naći na
sjednicama Vijeća bit će one koje
smo predstavili našim biračima u
izbornoj kampanji i temeljem kojih smo dobili veliko povjerenje,
osamdeset posto od izašlih birača.
Bit ćemo spremni na konstruktivni dijalog sa svima, ali s odgovornošću da smo mi ti koji moramo
donositi odluke i za njih odgovarati onima koji su nas izabrali. S
tom vjerom, da možemo pronaći nove motive, snagu, ali znanje
pozivam sve da nam pomognete
na tom putu prema boljoj općini
Ljubešćica, a u nama imate otvorenog partnera za naše projekte naglasio je Sakač.

piti na druženjima i koliko jedni
drugima možemo pomoći - naglasio je Horvatić.

Briga za najmlađe

Na posljednjem,četvrtom ulazu na trgu vrpcu prerezali saborski zastupnik
Marijan Kustić,načelnik općine Ljubešćica Nenad Horvatić, i ministar
gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat (s desna)

tisuća, a ove godine 300 tisuća
kuna, dok je 800 tisuća kuna bilo
iz općinskog proračuna. Hvala
svima koji su sudjelovali u izgradnji trga, koji nije još gotov, jer imamo ideje i nadamo se da ćemo ga
upotpuniti zajedno s našim udrugama - naglasio je Horvatić.
Čestitao je i svim nagrađenima
te u nastavku svog govora poručio:
- Kada smo 2009., nakon 20
godina čekanja,napravili sportsku dvoranu, ljubešku arenu, rekao sam da ju posvećujem četvorici naših poginulih hrvatskih bra-

nitelja, koje sam poznavao, i kada
su predstavnici Udruge hrvatskih
branitelja Općine Ljubešćica došli
do mene s molbom da im se izradi počasna zastava prihvatio sam
kumstvo svečanoj zastavi kao načelnik Općine. Moja zakletva na
ovoj sjednici obvezuje svakog budućeg načelnika da uvijek mora
poštovati ovu udrugu, kao i sve
ostale, jer bitna je svaka općinska udruga. Nismo bogati onoliko koliko imamo novaca u proračunu već s obzirom na to koliko
udruga i ljudi koje možemo oku-

Dodao je da općina Ljubešćica ima sustav koji se gradi deset godina, a Horvatić je u veljači
2018. obilježio 10 godina obnašanja dužnosti načelnika Općine. U
svom govoru spomenuo je i brigu
za najmlađe.
- Za prvo novorođenče iz općinskog proračuna dajemo 3, za
drugo dijete 4 i za treće dijete 5
tisuća kuna.Cijenu dječjeg vrtića
sufinanciramo s 50 posto iznosa za prvo dijete, drugo dijete sufinanciramo sa 75 posto, a treće
dijete sufinanciramo sa sto posto.
Od 1. rujna prošle godine Općina je preuzela upravljanje Dječjeg
vrtića u Ljubešćici,a u rujnu nas
očekuje investicija od 140 tisuća
kuna, koje ćemo utrošiti u dječje igralište i na popravak određenih stvari u vrtiću. Kao najmanja
i najmlađa škola u Varaždinskoj
županiji Osnovna škola Ljubešćica prošle je godine uvela produženi boravak za djecu od 1. do 4. razreda. Varaždinska županija donijela je odluku da će sufinancira-

I najmlađi su došli na svoje, za njih je u subotu
na trgu održana projekcija animiranog filma

ti produženi boravak s 350 kuna
po djetetu, a do sada su naši roditelji plaćali 300 kuna, dok je ostatak sufinancirala općina - rekao
je Horvatić. Govorio je i u gospodarskim investicijama te ulaganjima u komunalnu infrastrukturu
u Poduzetničkoj zoni.

Značajne investicije

crpnih stanica i pročistaćem otpadnih voda. U fazi smo ishođenja glavnog projekta i građevinske dozvole za projekt koji ide uz
državnu cestu D24. Hrvatske ceste projektiraju obnovu državne
ceste D24, spoj Mođžđenec - Ljubešćica, što znači kada će završiti
radovi na postavljanju kanalizacije obnovit će se kompletno državna cesta D24. Izdvodit će se
investicije vrijedne oko 40 milijuna kuna, a očekujemo da ćemo
90 ili 95 posto sredstava povući iz
fondova EU. Osim ovih, rade se
još neki manji zahvati, zajedno sa
ŽUC-om,HEP-om i Hrvatskim
vodama. Optimista sam, Općina Ljubešćica nema jedne kune
kredita, nema javno privatnog
partnerstva, općina Ljubešćica
je mjesto koje ima lijepu prošlost,
ali ima i još bolju budućnost - zaključio je Horvatić.

- U našoj Poduzetničkoj zoni
kranovi su zraku. Prošle sam godine, u Ministarstvu gospodarstva, predao aplikaciju vrijednu
7,6 milijuna kuna, a odnosi se na
izgradnju ceste,javne rasvjete,
odvodnje i nogostupa. Ušli smo u
zadnju fazu ocjenjivanja i nadam
se da ćemo dobiti ugovor i sredstva. Ukoliko nećemo proći na
tom natječaju sami ćemo krenuti
u izgradnju i poduzetnici će slijedeće godine dobiti potrebnu komunalnu infrastrukturu u zoni.
Trenutačno s Hrvatskim vodama
Primjer uspješnosti
i Varkomom projektiramo 12,6
kilometara kanalizacije, odnoU ime okupljenih načelnisno tlačnog voda, sa sedam pre- ka i gradonačelnika dan općine

čestitao je novomarofski gradonačelnik Siniša Jenkač, a nakon
njega govorio je zamjenik župana Varaždinske županije Tomislav Paljak.
- Ljubešćica već dugo nije
selo,a kada to govorim time ne
mislim omalovažiti selo, već naglasiti da je to dokaz vizije promišljanja, energije i znanja onih
koji vode ovu općinu. Ići u korak s vremenom i pratiti moderne tijekove nije baš lako, a kada
imate jednu od najmanjih općina, onda je taj izazov puno veći,
ali Ljubešćica je dokaz da se sve
može. Urbanizirati ovaj prostor
na ovakav estetski ugodan način
je doista impozantno, a istovremeno zadržavajući ruralnu ljepotu koju Ljubešćicu okružuje. Pri tome se ne zaboravlja što
je motor razvoja, a to su gospodarski tijekovi, koje stalno potičete. Ovo je jedan od oglednih
promjera uspješnosti rada općine na dobrobit svih žitelja. Veseli me odnos prema vlastitoj budućnosti, kako se odnosite prema školi, učenicama. Preuzeli ste, što je vrlo izazovno, dječji vrtić ne čekajući da se stvari
dogode same. počeli ste sami s
produženim boravkom Posebno me dojmio prekrasan trg, a
svečanošću otvorenje proveli ste
nas kroz sve ljude i organizacije koje rade za društveno dobro,
a takvih je ovdje puno - naglasio je Paljak.

Ispunjeno obećanje
Načelnik općine Nenad Horvatić kratko se osvrnuo na izgradnju Ljubeškog trga.
- Trg je bio predizborno obećanje još u mandatu od 2013. do
2017. godine. Mislili smo da ćemo
za njega dobiti sredstva kroz mjeru 7.4.,ali nismo, nakon čega smo
odlučili da ćemo ga napraviti u
dvije godine,2017. i 2018., zajedno s Ministarstvom regionalnog
razvoja. Ono je lani dodijelilo 400

Damjan Tomiek i Laura Sakač nagrađeni su za
ostvarene rezultate na županijskom natjecanjima

Učenice koje je Općina Ljubešćica nagradila prijenosnim računalima

I ove godine nagrade Općine Ljubešćica uspješnim učenicima
U skopu proslava dana općine održane
su tradicionalne sportske seoske igra

Sukladno dobroj praksi Općine Ljubešćica u
nagrađivanju izvrsnosti učenika i mentora za
postignute rezultate na značajnim natjecanjima na sjednici su nagrađeni Damjan Tomiek,
učenik 5. razreda, za osvojeno 2. mjesto na žu-

panijskom natjecanju iz informatike (mentor
je bio Ivica Rojc) i Laura Sakač, učenica 5. razreda, za osvojeno 3. mjesto na županijskom
natjecanju iz tehničke kulture (mentor Josip
Toma). U školskoj godini 2017./2018. godine

s odličnim je uspjehom 5. razred završilo petero učenica, a tim je povodom Općina Ljubešćica prijenosnim je računalima nagradila
Magdalenu Horg, Saru Horvatić,Doru Ivanek, Lauru Sakač i Ivu Tomiek.

Rast gospodarstva
Govorio je i saborski zastupnik
Marijan Kustić.
- Koliko mještani cijene i honoriraju rad načelnika govori i podatak da nije imao protukandidata na posljednjem lokalnim izborima, a načelniku i suradnicima
čestitam na svemu ostvarenom
za dobrobit svih mještana Ljubešćice - rekao je Kustić.
Čestitku uz Dan općine uputio
je i ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.
- Ako tražite model kako voditi i graditi općinu, kako doživljavati izborne pobjede svojih sumještana i prijatelja, a biti svjestan činjenice da je upravo najteže pobijediti u svom selu, onda je dobar primjer Općina Ljubešćica. Načelniče
i dragi prijatelju hvala na pozivu na
ovu svečanost, a siguran sam i da ti
sumještani imaju na čemu zahvaliti, jer kada se jednog dana budu donosile ključne odluke na koji način
treba funkcionirati regionalna, ali
lokalna samouprava, onda sam siguran da općine poput Ljubešćice
ne treba ukidati. U ovoj sam općini bio 2016. godine kada je u funkciju puštena poduzetnička zona, a
u njoj je do sada prodano nekoliko
parcela. U ovom se trenutku u Ministarstvu gospodarstva analizira 59 projekata, bez obzira na dugi
rok čekanja, a moja je želja i namjera i borit ću se da tako na kraju i bude, da svih 59 projekata mora
proći. To znači da u ovom trenutku, a da bi u 59 općina i poduzetničkih zona stvorili nove uvjete za
rast poduzetništva, gospodarstva i
obrta, trebamo dodatnih 79 milijuna kuna. Bit će to projekt, koji će
do kraja godine završiti s 59 ugovora, s ukupnom investicijom, ne
samo države, već i izvora iz strukturnih fondova, na razini od 225
milijuna kuna i siguran sam da će
mnogi od vas ovdje nazočnih imati
nadu da u rastu gospodarstva stvaramo pretpostavke i uvjete za investicije koje u općinama i gradovima dižu standard života i zadržavaju ne samo mlade ljude već sveukupno stanovništvo Hrvatske rekao je Horvat.

