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Naziv kartografskog prikaza:

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

GRANICA OBUHVATA DPU-a

K-05a

GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA

Broj kartografskog prikaza:

1.

Odluka Općinskog vijeća Općine Lekenik
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Poduzetničke zone D1 - "Marof" u Lekeniku:
Službeni vjesnik Općine Lekenik broj 50/11
Javna rasprava objavljena je:
u "Večernjem listu" 29. travnja 2012.
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 1000
Odluka Općinskog vijeća Općine Lekenik
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Poduzetničke zone D1 - "Marof" u Lekeniku:
Službeni vjesnik Općine Lekenik broj 29/12
Javni uvid održan:
od: 08. svibnja 2012.
do: 16. svibnja 2012.
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE
ZAŠTITNI ZELENI KORIDOR UZ DRŽAVNU CESTU
PLANIRANA GRANICA GRAĐEVNE ČESTICE

K-05b

M.P.
........................................
Josip Sever, dipl.ing.arh.

Pravna osoba koja je izradila plan:

CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb

GRADIVI DIO ČESTICE
POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA_postojeće/planirane
IS1 - KOLNE POVRŠINE, IS2 - TRAFOSTANICA, IS3 - KOLNO - SERVISNA POVRŠINA

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

M.P.

............................................................
Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.
Pečat odgovornog voditelja izrade plana:

M.P.
............................................................
Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh .
ovlašteni arhitekt

K-06

Stručni tim CPA d.o.o. u izradi plana:

- Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.
- Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh.
- Maša Mujakić Ojvan, dipl.ing.arh.
Pečat Općinskog vijeća Općine Lekenik:

- Zrinka Tadić, dipl.ing.arh.
- Petra Igrc, dipl.ing.arh.
- Dora Dolečki Glasinović, dipl.ing.arh.
- Ankica Tomić, dipl.ing.građ.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Lekenik :

M.P.

..............................................
Ivan Kenig
Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava :
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dobila bespovratnih
30 milijuna kuna
za infrastrukturu
u PZ Marof!

Domagojevi gusari pobjednici
VII. Utrke čamaca
► VODOOPSKRBA: Kreće izgradnja vodovoda do Poljane L.;

Privreda d.o.o. Petrinja preuzela isporuku vodnih usluga

► SOS Dječje selo: Preventivni program „Brižan dom za svako dijete“
► Ž
 upa Žažina u uzvratnom posjetu u Vidu
► S
 PORT: Lekenik ugošćuje Rijeku u 1/16 finala hrvatskog kupa

Neka nas naše šume i vode do zdravlja vode!
Moto LAG-a Zrinska Gora – Turopolje:

Kontakt:
Ured LAG-a Zrinska gora – Turopolje
Trg dr. F. Tuđmana 10/2, Petrinja (kod parka)
tel.: 044/812-933
radno vrijeme: pon- pet, 08-16h
e-mail: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr
WEB: http://lag-zrinskagora-turopolje.hr
https://www.facebook.com/lagzrinskagora

»Ovaj članak izrađen je u sklopu projekta “Priprema i provedba lokalnih
strategija ruralnog razvoja” financiranog iz EU pretpristupnog programa
IPARD. Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost Lokalne akcijske grupe
Zrinska Gora � Turopolje i ne odražava nužno stajališta Europske unije«.

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA

Polaganjem vijenaca i sv. misom obilježen Dan pobjede
Na Dan pobjede, Domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja
u utorak, 5. kolovoza služena je u župnoj crkvi u Lekeniku sv.
misa za Domovinu koju je celebrirao župnik Radiček.
Prisustvovali su joj predstavnici općinske vlasti predvođeni
načelnikom Ivicom Perovićem te rodbina poginulih i nestalih
hrvatskih branitelja Lekeničke općine i župljani.
Nakon misnog slavlja predstavnici Općine Lekenik, političkih

stranaka te rodbina poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
položili su vijence i svijeće kod spomenika poginulim i
nestalim hrvatskim braniteljima s područja Općine Lekenik
ispred crkve. Zajedničkom molitvom
nakon polaganja, još jednom su svi
okupljeni prisjetili palih heroja za
slobodu naše Hrvatske.

DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI U KNINU

Goran Grgac sudjelovao u podizanju
hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi
Svečanim podizanjem hrvatske državne zastave i čitanjem imena poginulih i nestalih u
vojnoredarstvenoj akciji Oluji na kninskoj tvrđavi u nazočnosti državnog vrha počelo je
svečano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i
19. obljetnice vojnoredarstvene operacije “Oluje”. Uz državni vrh, svečanosti na Kninskoj
tvrđavi prisustvovao je velik broj hrvatskih branitelja i građana. Prvi put na svečanosti
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti su pročitana imena 198 hrvatskih branitelja
poginulih u Oluji i jednog nestalog u toj akciji. Već tradicionalno u 9.43 sati zvonjavom
kninskih crkvenih zvona simbolično je obilježen trenutak kada su prije 19 godina u Knin ušli
pripadnici hrvatske vojske. Zastavu Republike Hrvatske podizao je Joso Bajan, umirovljeni
poručnik iz Kijeva, dok je hrvatsku zastavu držala Mara Čerkić, majka poginulog hrvatskog
branitelja, Goran Grgac, sin poginulog hrvatskog branitelja te hrvatski branitelji Zoran
Marunček, Stanislav Vladušić, Damir Vučenović te Josip Ćelić.

U mislima s ocem

Iznimnu čast sudjelovati u podizanju hrvatske zastave dobio je Goran
Grgac iz Petrovca, sin poginulog hrvatskog branitelja Stjepana Grgaca,
legendarnog zapovjednika 57. brigade “Marijan Celjak” Sisak koji
je poginuo 04. kolovoza 1995. u Kotar šumi u Petrinji.
– Velika mi je čast bila biti dio ove svečanosti. Osjećao sam se
jako ponosno i siguran sam da bi i moj tata bio ponosan na
mene. Također, velika je čast predstavljati djecu poginulih
branitelja. Nisam imao tremu dok smo držali zastavu
okruženi državnim vrhom, vojskom i braniteljima.
Osjećao sam samo ogroman ponos i prisjećao se svoga
oca. Bili su to trenuci koje ću pamtiti do kraj života –
rekao nam je Goran Grgac po povratku iz Knina.

Nakon podizanja zastave, uslijedio je
prelet pet borbenih aviona MIG-21.
Po završetku svečanosti na Kninskoj
tvrđavi, u zajedničkom mimohodu
pripadnici Oružanih snaga RH, policije,
braniteljskih udruga te ostali sudionici
svečanosti uputili su se na središnju
svečanost na Trgu dr. Ante Starčevića.
(B. Antolec)
IMPRESSUM

Nakladnik: Leken je tiskovina Turističke zajednice Općine Lekenik upisan pri Uredu Vlade Republike Hrvatske za priopćavanje (Ur.broj:50402/97-01).
Odgovorna osoba: Ivica Perović | Urednik: Božidar Antolec | Nakladnički odbor: Ivica Perović, Zoran Gregurić, Željko Dumbović, JuricaBelle, Mario Bušić,
Vedran Žagrović, Ana Perović, Rusmir Agačević, Ivanka Cestarić. | Za Leken pišu: Božidar Antolec, Davorka Podnar, Ivan Celjak, Slavica Sibers, Ivan Mužek,
Antonio Lukačević, Viktorija Majcen, Marin Čačić. | Adresa uredništva: Turistički ured – Zagrebačka 66, 44272 Lekenik, tel: 044/743-065, email: kontakt@
tzo-lekenik.hr, www.tzo-lekenik.hr, radno vrijeme: pon – pet 8-16h. | Grafička priprema i tisak: Tiskara Markulin d.o.o., Lukavec, tel: ++385 1 62 38 037
Posjetite nas na www.tzo-lekenik.hr
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Sjajna vijest!
Općini Lekenik dodjeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.778.993,87 kn,
za realizaciju ulaganja u projekt „Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja”

30 milijuna kuna za infrastrukturu
u PZ Marof Lekenik !
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 11. kolovoza 2014. godine donijelo je Odluku o financiranju projekta
odabranog u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“
u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., temeljem koje se Općini Lekenik dodjeljuju bespovratna
financijska sredstva u ukupnom iznosu od 30.778.993,87 kn, za realizaciju ulaganja u projekt pod nazivom „Poduzetnička zona
Marof Lekenik – pokretač lokalnog razvoja“. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose maksimalno 94,39 % ukupnih prihvatljivih
troškova Projekta koji su temeljem izvršene provjere prihvatljivosti od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije (SAFU) utvrđeni u iznosu od 32.608.320,66 kn.
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Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:
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ŽELJEZNIČKI PROMET

K-05b

Odgovorna osoba:

........................................
Josip Sever, dipl.ing.arh.

IS1 - KOLNE POVRŠINE, IS2 - TRAFOSTANICA, IS3 - KOLNO - SERVISNA POVRŠINA

Pravna osoba koja je izradila plan:

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

M.P.

............................................................
Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.
Pečat odgovornog voditelja izrade plana:

M.P.
............................................................
Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh .
ovlašteni arhitekt

Pečat Općinskog vijeća Općine Lekenik:

............................................................
Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh .
ovlašteni arhitekt

K-06

- Zrinka Tadić, dipl.ing.arh.
- Petra Igrc, dipl.ing.arh.
- Dora Dolečki Glasinović, dipl.ing.arh.
- Ankica Tomić, dipl.ing.građ.

Stručni tim CPA d.o.o. u izradi plana:

- Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.
- Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh.
- Maša Mujakić Ojvan, dipl.ing.arh.
Pečat Općinskog vijeća Općine Lekenik:

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Lekenik :

- Zrinka Tadić, dipl.ing.arh.
- Petra Igrc, dipl.ing.arh.
- Dora Dolečki Glasinović, dipl.ing.arh.
- Ankica Tomić, dipl.ing.građ.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Lekenik :
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Ivan Kenig
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Javni uvid održan:
od: 08. svibnja 2012.
do: 16. svibnja 2012.
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb
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POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA_postojeće/planirane
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- Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.
- Neda Kaminski - Kirš, dipl.ing.arh.
- Maša Mujakić Ojvan, dipl.ing.arh.
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o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Poduzetničke zone D1 - "Marof" u Lekeniku:
Službeni vjesnik Općine Lekenik broj 29/12

M.P.

............................................................
Tomislav Dolečki, dipl.ing.arh.
Pečat odgovornog voditelja izrade plana:

Stručni tim CPA d.o.o. u izradi plana:
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Javna rasprava objavljena je:
u "Večernjem listu" 29. travnja 2012.
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Odluka Općinskog vijeća Općine Lekenik
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Poduzetničke zone D1 - "Marof" u Lekeniku:
Službeni vjesnik Općine Lekenik broj 50/11
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M.P.
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PLANIRANA ŽELJEZNIČKA PRUGA ZA POSEBNI PROMET
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GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA

PLANIRANA GRANICA GRAĐEVNE ČESTICE

CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:
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Josip Sever, dipl.ing.arh.
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Javni uvid održan:
od: 08. svibnja 2012.
do: 16. svibnja 2012.
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

OPĆINA LEKENIK

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PODUZETNIČKE ZONE D1 - "MAROF" U LEKENIKU
Naziv kartografskog prikaza:
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Odluka Općinskog vijeća Općine Lekenik
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Poduzetničke zone D1 - "Marof" u Lekeniku:
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Broj kartografskog prikaza:

Odluka Općinskog vijeća Općine Lekenik
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Poduzetničke zone D1 - "Marof" u Lekeniku:
Službeni vjesnik Općine Lekenik broj 50/11
Javna rasprava objavljena je:
u "Večernjem listu" 29. travnja 2012.
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Izgradnja infrastrukture

S ciljem poticanja razvoja gospodarstva i zapošljavanja Općina Lekenik
u suradnji s partnerom Razvojnom agencijom Sisačko – moslavačke
županije, SI-MO-RA d.o.o., prijavila je, 21.02.2014. godine, projektni
prijedlog pod nazivom „Poduzetnička zona Marof Lekenik – pokretač
lokalnog razvoja“, na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije. U sklopu projekta kao glavna aktivnost financirati će se
troškovi izgradnje prometnica i ostale infrastrukture u poduzetničkoj zoni
D1 „Marof“ u Lekeniku, ukupne procijenjene vrijednosti 27.780.900,00
kn. Preostali iznos odobren je za financiranje popratnih aktivnosti među
kojima izdvajamo nadzor izgradnje, čišćenje i uređenja zemljišta, a
odobreni su i troškovi sufinanciranja plaća službenika članova projektnog
tima za vrijeme provedbe projekta, te troškovi nabave dva prijenosna
računala za potrebe upravljanja projektom.
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Samo 15 od 250

Proći u petnaest odobrenih projekata od oko 250
prijavljenih, na prvom natječaju za strukturne
fondove u Republici Hrvatskoj, svakako je
veliki uspjeh za Općinu Lekenik na kojem nam
je čestitalo i Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova Europske unije, kada nas je „sa
zadovoljstvom“ obavijestilo da je naša projektna
prijava zadovoljila provjeru prihvatljivosti te je
odobrena za financiranje, a koju obavijest smo
mi, kao nagradu za uloženi trud, iako znamo da
je pred nama još veliki posao, s zadovoljstvom i
radošću zaprimili, 21.08.2014. godine.
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Viktorija Majcen

INTERVJU/ NAČELNIK IVICA PEROVIĆ GOVORI O VAŽNOSTI PZ MAROF
I ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE

PZ Marof prepoznata kao pokretač razvoja
Leken: Što točno donosi Općini Lekenik
izgradnja PZ Marof i koliko je uspjeh dobiti
ovolika baspovratna sredstva?
Perović: Poslovna zona Marof je odabrana
između 250 prijavljenih projekata što znači
da je prepoznata kao pokretač razvoja
Općine Lekenik i Sisačko-moslavačke županije i dokaz da projekt PZ Marof koji je
pokrenut prije 10-tak godina je dobar
projekat gdje će se izgradnjom infrastrukture
i otvaranjem autoceste omogućiti bolja
infrastruktura za sve poduzetnike koji će
kasnije poslovati na PZ Marof. Očekujemo i
zapošljavanje ljudi sa područja općine. Veliko
je priznanje i zadovoljstvo dobiti sredstva na
ovaj način. 15 projekata je prošlo na ovom
prvo strukturnom fondu koji je raspisan.

Leken: Koji je tim zaslužan za uspjeh na
ovom natječaju i dobivanju 30 mil. kuna?
Perović: Zadovoljan sam sa radom projektanata koji su radili na ovom projektu. Čim
je projekat odobren, znači da su oni dobro
odradili svoj posao. Županijska razvojna
agencija SIMORA je radila na pripremi
dokumantacije i apliciranja na natječaj
zajedno sa našom djelatnicom Viktorijom
Majcen. Projekat je za nas dokaz i za ono
što sam govorio u vrijeme kampanje. Znači
da ćemo se bazirati na natječaje Europske
unije i da će nam biti tedencija da povućemo
čim više sredstava iz fondova. Ovo je dokaz
da radimo kako smo obećali biračima u
predizborno vrijeme.
Leken: Za PZ Marof od iznimne je vaažnosti otvorenje
autoceste do Lekenika. Imali po tom pitanju kakvih novosti?
Perović: Postoje naznake da će biti do kraja godine biti
otovorenata dionica, ali postoje određeni uvjeti koje prije
toga moraju Hrvatske autoceste ispoštivati. Radi se o uređenju
Lekeničkog potoka i Burdeljskog potoka te Korovca što im
uvjetuju Hrv. vode koje im prije toga neće izdati suglasnosti.
Uskoro bi trebala početi sanacija spomenutih vodotoka, pa
pozivam mještane koji imaju zemlju uz spomenute da nam se
jave ako imaju kakva pitanja oko tog zahvata.

Leken: Hoće li sada biti prodaje čestica u PZ Marof ili će se
čekati da se izgradi infrastruktura po ovom projektu za koji su
dobivena bespovratna sredstva?
Perović: Trenutno neće biti prodaje. Nakon realizacije ovog
projekta, ići će se na prodaju čestica jer će one tada imati i veću
vrijedost zbog bolje infrastrukture i prometne povezanosti
Leken: Da li se u međuvremenu javlja tko zainteresiran za
kupovinu parcela u PZ Marof?
Perović: Imali smo nekoliko kontakata sa zainteresiranim
ulagačima koje smo informirali da smo u prijavi projekta za
izgradnju infrastrukture i zamolili za određeno strpljenje.



Razgovarao: Božidar Antolec

ODOBRENO SUFINANCIRANJE 675.000,00 KN,
ZA RADOVE IZGRADNJE DISTRIBUTIVNOG VODOOPSKRBNOG
CJEVOVODA U NASELJU POLJANA LEKENIČKA
04. lipnja 2014. godine Općinski načelnik Općine Lekenik, Ivica
Perović sklopio je s Potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
prof.dr.sc. Brankom Grčićem, Ugovor o sufinanciranju iznosa od
675.000,00 kn, za radove izgradnje Distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Poljana Lekenička, koji smo prijavili na
natječaj za sufinanciranje projekata prema Programu održivog
razvoja lokalne zajednice. Temeljem sklopljenog ugovora pokrenut je postupak javne nabave izvođača radova izgradnje,
tako da očekujemo da će do kraja godine i naselje Poljana Lekenička imati izgrađen vodovod čime će se osigurati dovoljne
količine vode kakvoće u skladu s higijensko - sanitarnim standardima za potrebe lokalnog stanovništva i gospodarstva.



Viktorija Majcen
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8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Usvojeno Godišnje izvješće o izvršenju
proračuna za 2013. godinu
Dana 12.lipnja 2014. godine održana je 8. sjednica Općinskog
vijeća Općine Lekenik. Sjednica je započela minutom šutnje
za nedavno preminulog vijećnika Ivana Keniga, kojega sada u
funkciji vijećnika sada zamijenio Zlatko Banić.
Na ovoj sjednici usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lekenik za 2013. godinu. Sukladno tom Izvješću
ukupno ostvareni prihodi poslovanja iznose 10.271.096,00
kuna, odnosno 98% planiranih prihoda, dok ukupno ostvareni
rashodi iznose 8.554.338,00 kuna ili 93% od planiranih rashoda.

Savjet mladih

Donesena je i Odluka o osnivanju Savjeta mladih koji je tijelo
pretpostavljeno zakonom, a predstavlja savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća. Sukladno Odluci i zakonskim propisima Savjet
mladih broji 5 članova koji će se izabrati temeljem prijedloga
ovlaštenih predlagatelja, a putem objavljenog javnog natječaja.
Nova Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lekenik donesena je radi potrebe usklađivanja
područja gospodarenja poslovnim prostorima u općinskom
vlasništvu sa zakonskim propisima. Valja naglasiti da se polazni
mjesečni iznosi zakupnina, koji ovise o zonama i vrstama djelatnosti, nisu mijenjali u odnosu na dosadašnju odluku.

Općina time želi potaknuti zakup poslovnih prostora u svom vlasništvu, te povoljnim zakupom omogućiti razvoj gospodarskih
djelatnosti na svom području.

96 tisuća za poplavljene

Općinski načelnik je, sukladno zakonskim propisima, podnio
Općinskom vijeću Izvješće o svom radu za razdoblje lipanjprosinac 2013. godine. Iz izvješća je vidljivo intenziviranje
aktivnosti vezanih za projektiranje i gradnju objekata
komunalne infrastrukture, ali i znatne uštede u dijelovima
poslovanja Općine. Općinsko vijeće donijelo je i Zaključak
o raspodijeli sredstava prikupljenih na posebnom računu
Općine Lekenik za oštećene od poplave. Ukupno je prikupljeno
96.574,23 kune od kojih je za 25.633,24 kune nabavljena bijela
tehnika (kućanski aparati) i peći na kruta goriva koji su donirani
stanovnicima poplavljenih područja čiji su aparati neposredno
stradali u poplavi. Preostali iznos od 70.940,99 kuna podijeliti
će se oštećenim osobama koje imaju prebivalište na
poplavljenim područjima, tj. čiji su stambeni objekti oštećeni,
i to u iznosu od 1.470,00 kuna stambenom objektu. (I. Mužek)

OPĆINA LEKENIK BRINE O SVOJOJ IMOVINI

Do sredine kolovoza pola milijuna kuna za obnovu zgrada

O

pćina Lekenik investirala je u obnovu i uređenje
zgrada u svojem vlasništvu do sredine kolovoza
547.518,00 kn. Najviše sredstava je utrošeno u
obnovu krovišta na zgradi u centru Pešćenice (231.643 kn), te
na dogradnji svlačionice na igralištu u Lekeniku (189.188 kn).
U lekeničkom domu uređena je mala sala (49.893 kn), a u domu
u Vukojevcu keramika (1.799 kn). Na domu u Žažini uređena
je fasada (13.723 kn), a u Šišincu sanitarije u maloj Sali doma
(31.788 kn). Investiralo se i u općinsku zgradu (10.055 kn), te
u Starom Farkašiću na uređenje stropa (19.429 kn). Početkom
rujna započela jeobnova krovišta na vatrogasnom domu u
Letovaniću, ali ga koči loše vrijeme i poplava. (ba)
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9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA/ Zaduživanje radi kanalizacije

Privreda d.o.o. Petrinja preuzela
isporuku vodnih usluga u općini
Na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Lekenik održanoj dana 01. kolovoza
2014.. godine donesena je Odluka o zaduživanju Općine Lekenik. Radi se
o Odluci potrebnoj za dobivanje suglasnosti Ministarstva financija za
zaduženje Općine, tj. za ostvarivanje kredita za izgradnju dijela kanalizacije
u Lekeniku. Naime, već je poznato da je Općina Lekenik ostvarila pravo
na financiranje ovog projekta iz predpristupnog fonda Europske unije,
program IPARD, mjera 301. Temeljem ove Odluke i dobivene suglasnosti
Ministarstva financija, Općina Lekenik će se kreditno zadužiti kod OTP-banke
koja je izabrana javnom nabavom kao davatelj kredita. Nakon realizacije
cjelokupnog projekta iz ovog izvora financiranja, kredit će biti zatvoren
sredstvima dobivenim iz spomenutog predpristupnog programa.

Vodne usluge Privredi

Sukladno zakonskim obvezama predviđenim Zakonom o vodama, Općinsko
vijeće donijelo je Odluku o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama na svom području isporučitelju vodnih usluga Privredi d.o.o.
Petrinja. Temeljem ove Odluke ukupna opskrba vodom i odvodnja na
području Općine Lekenik povjerena je ovom poduzeću, a Općina će vlasništvo
nad svojim vodnim građevinama unijeti u temeljni kapital toga društva,
čime će postati i njegov suvlasnik. Tendencija je stvoriti aglomeraciju koja će
obuhvaćati područje Općine Lekenik i Grada Petrinje i na taj način ostvariti
uvjete za prijavu na natječaj za financiranje iz sredstava EU za izgradnju
sustava ukupne vodoopskrbe i odvodnje na cijelom području ovih jedinica
lokalne samouprave.

Smanjena naknada za jaslice

Općinsko vijeće donijelo je novu Odluku o načinu i uvjetima sudjelovanja
roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Lekenik. Ovom Odlukom cijena
pohađanja jasličke grupe smanjena je sa 1.000,00 na 800,00 kuna mjesečno,
dok su cijene ostalih programa ostale nepromijenjene. Izmijenjen je i način
obračuna prilikom neredovitog pohađanja vrtića. Tako ako dijete pohađa
vrtić 5 i više dana u jednom mjesecu, roditelji plaćaju punu mjesečnu cijenu
programa. Ako dijete pohađa vrtić do 5 dana u mjesecu, roditelji plaćaju 50%
mjesečne cijene programa kojeg dijete pohađa. Ukoliko dijete cijeli mjesec
ne pohađa vrtić, roditelji plaćaju 40% cijene programa. (I. Mužek)

POMOĆ OŠTEĆENIMA U POPLAVAMA

N

akon što je Općinsko vijeće na 8. sjednici donijelo Zaključak o
raspodijeli sredstava prikupljenih na posebnom računu Općine
Lekenik za oštećene od poplave iz veljače i ožujka ove godine,
krajem svibnja u Letovaniću je podijeljena bijela tehnika. Ukupno je
prikupljeno 96.574,23 kune od kojih je za 25.633,24 kune nabavljena
bijela tehnika (kućanski aparati) i peći na kruta goriva koji su donirani
stanovnicima poplavljenih područja čiji su aparati neposredno
stradali u poplavi. Podijeli bijele tehnike prisustvovao je načelnik
Ivica Perović sa svojom zamjenicom Maricom Zlovolić te Stjepan
Kušan, predsjednik MO-a Letovanić. Preostali iznos od 70.940,99
kuna podijeljen je oštećenim osobama koje imaju prebivalište na
poplavljenim područjima, tj. čiji su stambeni objekti oštećeni, i to u
iznosu od 1.470,00 kuna stambenom objektu. (I. Mužek)
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NOVI PREVENTIVNI PROGRAM SOS DJEČJEG SELA LEKENIK ZA LOKALNU ZAJEDNICU U KOJEM
PREDSTAVLJAMO RAD SOS MOBILNOG TIMA I SAVJETOVALIŠTA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Projekt SOS Dječjeg sela Lekenik „Brižan dom za svako dijete“
Sve veći broj djece bez adekvatne roditeljske skrbi kao i one koja su opasnosti od gubitka roditeljske skrbi te pogoršanje životnih
uvjeta i nedostatak podrške s kojim se djeca susreću, u fokusu su rada organizacije SOS Dječje selo Hrvatska. Omogućavanje zdravog razvoja djeteta u brižnom obiteljskom okruženju je bilo i bit će misija SOS dječjih sela. Ona je izgrađena na snažnoj predanosti
u pronalaženju najprikladnijeg odgovora na stanje svakog djeteta bez roditeljske brige ili u opasnosti od njezina gubitka.

Asja Zenko, psiholog,
koordinatorica mobilnog tima:
„Svima nam je ponekad potrebna
pomoć i kao što smo puno puta
čuli „kad se mala ruke slože, sve
se može!“. Da bi djeca odrastala
sigurno i bezbrižno potrebno je
mnogo složnih ruku, a naš mobilni
tim trudi se da tako i djeluje.“

Tadeja Barun, socijalna radnica,
članica mobilnog tima:
„Najveću odgovornost za odgoj i
razvoj djeteta snose roditelji i upravo
zbog toga roditelji imaju pravo na
pomoć i podršku u ostvarivanju svoje
roditeljske uloge. Članice mobilnog
tima spremne su pomoći svakoj
obitelji.“

Od V. Gorice do Petrinje i Siska

Mario Čović, direktor SOS Dječjeg sela Lekenik kratko nam je
predstavio novi preventivni program jačanja obitelji „Brižan
dom za svako dijete“: „Projekt je izgrađen na misiji i viziji naše
organizacije, ima za cilj omogućiti djeci koja su u opasnosti od
gubljenja roditeljske skrbi u biološkim obiteljima, da rastu unutar brižne i podražavajuće obiteljske sredine. Očekujemo da će
ovaj program uvelike pridonijeti poboljšanju kvalitete života
djeci i obiteljima na području Sisačko-moslavačke županije, a
posebno Općine Lekenik.“

Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km², te je
po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i
zauzima oko 7,9% kopnenog teritorija Republike Hrvatske. Budući da je SOS Dječje selo smješteno u Lekeniku, Mobilni tim će
se kretati od Velike Gorice do Siska i Petrinje.
„Upravo radi prometne izoliranosti nekih obitelji kao i nemogućnosti korištenja javnog prijevoza važno je da mi kao SOS
Dječja sela pristupamo korisnicima na
terenu kako bi dobili potrebnu pomoć.
Mobilni tim odgovara potrebama djece i
obitelji na terenu, a Savjetovalište pruža
savjetodavni rad s djecom koja dolaze iz
obitelji u riziku gubitka roditeljske skrbi, pružanje stručne podrške socijalnim
radnicima koji rade u područnim uredima Centara za socijalnu skrb na području Sisačko-moslavačke županije, za
osposobljavanje udomitelja te edukacije
roditelja, udomitelja, mladih koji izlaze
iz skrbi. Suradnja s Općinom Lekenik,
može se okarakterizirati dugogodišnjim iskrenim prijateljskim
i partnerskim odnosom, koji želimo njegovati u budućnosti, pa
ako je moguće i unaprijediti kroz doprinos SOS Dječjeg sela u
radu s korisnicima iz lokalne sredine. – rekao je direktor SOS
Dječjeg sela Lekenik, Mario Čović.

Trajanje tri godine
SOS Dječje selo Hrvatska kao nositelj projekta, u 2014. započinje preventivni program jačanja obitelji pod nazivom „Brižan dom za svako dijete“ – koji uključuje
rada SOS Mobilnog tima i Savjetovališta
za djecu, mlade i obitelj, a provoditi će se
na području Sisačko-moslavačke županije. Program se provodi u partnerstvu sa
Sisačko-moslavačkom županijom, CZSS
Sisak i općinom Lekenik, a financiran je
dijelom od Ministarstva socijalne politike i mladih, predviđeno
trajanje programa je tri godine.
Gordana Daniel, direktorica razvoja nacionalnih programa
SOS Dječjeg sela Hrvatska govori više o programu u Sisačkomoslavačkoj županiji;
„Program je baziran na rezultatima istraživanja potreba za socijalnim uslugama na području Sisačko-moslavačke županije.
Korisnici programa su djeca i mladi u riziku, obitelji u riziku za
koje je prepoznato prema Centru za socijalnu skrb Sisak da su
u visokom riziku od gubitka prava na roditeljsku skrb. Predviđene usluge koje će se provoditi su usluge savjetodavnog rada i
pružanja stručne pomoći obiteljima u riziku (roditeljima i djeci),
udomiteljskim obiteljima, individualno i grupno psiho-pedagoško savjetovanje za djecu i mlade, roditelje, udomitelje. U okviru
savjetovališta provodit će se edukacije, treninzi i supervizije,
a naš tim će u suradnji s prosvjetnim, zdravstvenim i drugim
stručnjacima raditi na uspostavljanju mreže usluga za djecu, roditelje i udomitelje na području Sisačko moslavačke županije.“
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Članovi LAG-a Zrinska gora – Turopolje na 2. LAG summer festivalu u Biogradu na moru

Volonteri LAG-a u povijesnim kostimima
oduševili na biogradskoj rivi
Prvog vikenda srpnja, LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ sudjelovao je na 2.
LAG summer festivalu u Biogradu u organizaciji LAG-a „Laura“. Festival
održan na biogradskoj rivi krasi epitet najvećeg međunarodnog okupljanja LAG-ova u Hrvatskoj, ali i jednog od najvećih u Europi. Cilj festivala
je “spojiti zeleno i plavo” na jedan drugačiji način tako što se daje prilika
LAG-ovima, odnosno svim jedinicama lokalne samouprave, turističkim
zajednicama, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima da izlože svoje proizvode i usluge direktno pred 15.000 posjetitelja,
u gradu koji je poznat kao turističko središte u srcu Jadrana. Na drugi
LAG summer festival prijavilo se 65 LAG-ova iz 10 država, preko kojih
je došlo 500 sudionika, te se na biogradskoj rivi prikazalo sve najljepše
s hrvatskog, ali i europskog ruralnog područja. Nakon pozdravnih riječi
organizatora, festival je otvorila pomoćnica Ministra poljoprivrede, Davorka Hajduković. Za zabavni program zaduženi su bili Tomislav Bralić i
klapa Intrade, te odlični mladi Rock sastav iz Bihaća „The Evolution“.

Raskoš ponude

a

Izlagači LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ u najboljem su svijetlu prikazali
svu raskoš našeg ruralnog područja, vina petrinjskog vinogorja, rakije,
sireve, med, proizvode od lavande, licitare, unikatne proizvode iz domaće radinosti, lutke, te projektantske i konzultantske usluge. Volonteri
LAG-a prikazali su i dašak povijesti našeg kraja, kostimirani u bana Josipa
Jelačića, te popratne dame i gospodu iz 19-og stoljeća. Promoviran je i
sam LAG „Zrinska gora-Turopolje“, te turistička ponuda i manifestacije
koje se na području LAG-a odvijaju. Predsjednik LAG-a Božidar Antolec
i voditelj ureda LAG-a Siniša Bukal sudjelovali su na radionicama „Prva
godina provedbe IPARD Mjere 202“ i „Poslovna prilika za razvoj ruralnog
turizma kroz EU fondove i Leader program“. U organizaciji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ na sajmu je sudjelovalo 26 ljudi - predstavnici javnog,
civilnog i privatnog sektora, te volonteri LAG-a. LAG Summer festival
prikazao je sve veći značaj LAG-ova u Hrvatskoj, koji će u narednim programskim razdobljima preuzeti jednu od glavnih uloga razvoja ruralnog
područja objedinjavajući javni, privatni i civilni sektor. (LAG ZG-T)

EDUKATIVNE RADIONICE LAG-a ZRINSKA GORA – TUROPOLJE
Radionica u Dužici

U Hrvatskom domu u Dužici 05. svibnja, održano je stručno predavanje o LEADER programu, te predstavljanje Lokalne Akcijske Grupe
Zrinska gora - Turopolje. Predstavljanje LAG-a su održali Božidar Antolec, predsjednik LAG-a i Siniša Bukal stručni voditelj LAG-a, a predavanje Mihaela Vrbetić, mag. ing. agr. vanjski suradnik. Predavanje je bilo
podijeljeno u dva dijela: prvo o LEADER programu i njegovom utjecaju na ruralni prostor, te drugo o kalcizaciji povrtnih kultura te gnojidbi
i povećanju prinosa kupusa. Predavanju je prisustvovalo dvadesetak
stanovnika sa područja naselja Dužica i Žažina.

g

Radionica u Lekeniku

U organizaciji LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” 03.07. u Lekeniku održano je predstavljanje LAG-a i LEADER pristupa, te radionica na temu
“Priprema projektnih prijedloga za nacionalne fondove”. Radionici je
prisustvovalo 20 sudionika, uglavnom predstavnici udruga i OPG-a.
Predavač Alan Đozić nazočne je upoznao sa sadržajem Javnih poziva,
prihvatljivim korisnicima za pojedine natječaje, na što treba obratiti pozornost prilikom izrade projektnih prijedloga, te mnogim drugim tajnama vezanim za pripremu projektnih prijedloga. Ovim putem najavljujemo ciklus novih radionica koje će se održati u što skorije vrijeme.
10
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ŽUPA ŽAŽINA U DVODNEVNOM POSJETU MEĐUGORJU I VIDU

Uzvratni posjet ojačao prijateljstvo
N
akon što je prošle godine pedesetak župljana iz Vida kraj Metkovića boravilo
u Letovaniću u sklopu manifestacije Letovanić, selo pokraj Kupe, na uzvratni
posjet prvog vikenda kolovoza otputovali su župljani župe Sv. Nikole i Vida - Žažina, većinom mještani Letovanića te članovi KUD-a Poculica. Predvođeni župnikom Mladenom Vidakom, prije dolaska u Vid, pedesetak župljana posjetilo je Međugorje. Tamo su
prvo u molitvi propješačili Brdo Ukazanja, a potom obišli centar Međugorja i župnu crkvu.

Izlet lađama
U Vid su stigli malo iza podneva uz doček prijatelja iz Vida. U župnoj dvorani slijedilo je upoznavanje domaćina i gostiju nakon čega su razmješteni po kućama na ručak i kraći odmor.
Poslijepodne im je priređen izlet lađama po Norilju i posjet Arheološkom muzeju Narona
te crkvi svetog Vida. Navečer su sudjelovali na svetoj misi, prvoj večeri trodnevnice uoči
glavnog župnog blagdana Ledene Gospe, a u 21 sat na Naronskom trgu KUD Poculica imala
je svoj nastup na kojem je nazočio veliki broj župljana i gostiju. U pauzi programa, izvršena
je razmjena darova: dogradonačelnik Metkovića Nikola Grmoja predstavnici općine Lekenik,
potpredsjednici Vijeća Vesnici Bušić predao je suvenir repliku antičkog sunčanog sata pronađenog u Naroni dok je ona dogradonačelnika darivala sa replikom drvenog čardaka. Darovi
su razmijenjeni između KUD-a Poculica i župnog KUD-a “Župa Vid”. Predstavnik TZO-a Lekenik Božidar Antolec župi i MO-u je uručio poklon suvenir sata iz filma “Guslač na krovu”, te
maketu kupskog čamca velikom prijatelju Marko Marušić, predsjedniku Domagojevih gusara, koji već osam godina sudjeluju na utrkama kupskih čamaca u Letovaniću.

Propovijed župnika Vidaka

U nedjelju, gosti iz župe Žažina sudjelovali su na
nedjeljnoj svetoj misi sa župnikom Mladenom Vidakom koji je koncelebrirao i održao propovijed dok
je njihov župni zbor pjevao. Na kraju svete mise domaći don Mladen predao je imenjaku poklon u ime
župe: maketu neretvanske trupice i vrše. Gostujući
don Mladen u ime župe Žažina domaćinu je predao
košaru sa darovima. Nakon ručka kod svojih domaćina, stiglo je vrijeme za povratak, a do polaska autobusa se i zapjevalo.
– Oduševljeni smo dočekom i prijemom, pojačali
smo prijateljstva stvorena prošle godine za njihova
posjeta Letovaniću. Vid je prekrasno mjestašce bogate povijesti i tradicije te prirodnih ljepota, tako da nam je zapravo bilo premalo vremena da bismo sve vidjeli. No bit će još prilike,
nadamo se – rekla nam je Vesnica Bušić. Nakon prekrasna dva dana druženja, Vid je ponovo
pozvan u Letovanić…
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SEDMI DANI BANA JELAČIĆA I POŠTARA KLEMPAJA

Ples lipicanaca u glazbeno-scenskom prikazu

povijesnog susreta bana i poštara
Pokrovitelji: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije; Općina Lekenik; Hrvatska pošta d.d.
Organizator: Turistička zajednica Općine Lekenik • Suorganizatori: SOS Dječje selo Lekenik, MO Lekenik, KGU Zlatna ruža

G

lazbeno-scenskim spektaklom „Ples lipicanaca“, prepunim mirisa povijesti završili su trodnevni sedmi Dani
bana Jelačića i poštara Klempaja u Lekeniku. Riječ je o
kulturno-turističkoj manifestaciji u sklopu blagdana Presvetog
Trojstva kojom TZO Lekenik veliča lekeničkog poštara Josipa
Klempaja koji je slavne 1848. godine osobno u Lekeniku uručio
tada pukovniku Jelačiću carski dekret o njegovu imenovanju za
hrvatskog bana. Ubrzo poslije, poštar Klempaj je imenovan za
prvog vrhovnog upravitelja hrvatsko-slavonskih pošta. Povijesni čin u kojem su uz kostiminirane plesače, valcere zaplesali i
prekrasni lipicanci, prikazali su članovi udruge Lipicanska barokna raskoš i Potkalnički plemenitaši, uz domaće snage, bana J.
Jelačića (Ivica Hapčić) i poštara Klempaja (Dominik Dobranić).
Uvertira u svečanu program bile su Lekeničke mažoretkinje,
te premijera predstave Crvenkapica iz Lekenika i vuk iz Siska u
izvedbi Malog kazališta bajki SOS Dječjeg sela Lekenik, autora Rusmira Agačevića.
U subotu je bilo tradicionalno natjecanje osnovnoškolaca u natjecanju Mali poštar, u brzini i spretnosti te edukacija u vožnji
biciklom. Njih tridesetak uz natjecanje u dostavi pošte, učili su
kako sigurno biciklom sudjelovati u prometu. U petak je bio program otvorenja manifestacije u Društvenom centru SOS Dječjeg
sela Lekenik. Okupljenima su se obratili Mario Čović, direktor
SOS DSL-a kao domaćin i načelnik Ivica Perović koji je otvorio
manifestaciju. Potom je B. Antolec pročitao Povijesnu crticu o
banu Jelačiću i poštaru Klempaju autora Stipice Grgića. Uslijedila je premijera dramske predstave Malog kazališta bajki – Lovačka priča autora Rusmira Agačevića. Još jedno remek djelo
malih glumaca iz SOS DSL-a.
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TRADICIONALNA MANIFESTACIJA LETOVANIĆ, SELO POKRAJ KUPE

Domagojevi gusari iz Vida osvojili
8. Utrku kupskih čamaca

Unatoč promjenjivim vremenskim uvjetima, predzadnjeg vikenda kolovoza održana je još jedna kulturno-sportsko-turistička
manifestacija „Letovanić, selo pokraj Kupe“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Lekenik i udruga iz Letovanića i Lekenika.

Ribiči i po kiši

Subotnje natjecanje u starim športovima odgođeno je zbog kiše, ali se u jutarnjem
terminu 30-tak ribolovaca (seniori i kadeti) nadmetalo se u ribolovu na drveni štap.
Natjecanje je provodila ŠRU Odra Lekenik. U popodnevnim satima, na platou vatrogasnog doma nastavljeno je druženje ribiča, mještana Letovanića i gostiju iz Vida uz pripremu ribljih specijaliteta; fiša, brudeta i ribe na gradele. Načelnik Perović u društvu
potpredsjednice Vijeća Vesnice Bušić i predsjednika MO-a Letovanić Stjepana Kušana
podijelio je nagrade za najbolje ribolovce te posebnu, načelnikovu nagradu za najulov.

Rivalstvo Vida i Siska
Nedjeljni program odrađen je po planu, a najviše zanimanja
privukla je 8. Utrka čamaca Stari Brod – Letovanić. 11 četveročlanih posada startalo je 5,5 km dugu utrku iz Starog Broda, a prva u cilj stigla je posada Domagojevih gusara iz Vida
kraj Metkovića. Oni su prvi kilometar bili drugi u poretku iza
prve posade Udruge sisačkih lađara, no nakon prestizanja u
sjajnom dvoboju, više nisu ispuštali prvo mjesto. Predlani su
također bili prvi ispred sisačkih lađara, lani drugi iza njih, tako
da slobodno možemo reći da je ova utrka iznjedrila veliko
rivalstvo Visa i Siska. Drugo i treće mjesto osvojili su sisački
lađari, a četvrta je bila druga posada Domagojevih gusara.
Stotine posjetitelja u cilju pozdravili su sve posade, a načelnik
Općine Lekenik Ivica Perović sa suradnicima i dožupan Ivan
Nekvapil podijelili su nagrade najboljim posadama.

Vid predvodio procesiju
U nedjelju je u sklopu Bartolova održana procesija na
čijem su čelu ponovo bili gosti iz Vida, od raspela u
podnožju Letovanskog Vrha do kapele Sv. Bartola te
sv. misa. Nakon mise, kod kapele, Udruga vinogradara i voćara Sv. Bartol tradicionalno je ponudila degustaciju vina sa Letovanskog vrha. Zabavnim program
uz grupu Viking i sve ostale popodnevne aktivnosti
posjetilo je više tisuća posjetitelja.
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KUD KOLOVRAT LEKENIK ODRŽAO 1. DJEČJE FOLKLORNE SUSRETE

Bogata koreografija dječjih folklornih skupina
K

ulturno umjetničko društvo „Kolovrat“ Lekenik, održalo je
7. lipnja 2014. godine pod pokroviteljstvom Općine Lekenik
i Sisačko-moslavačke županije, svoje 1. Dječje folklorne susrete.
Nakon pozdravnog govora predsjednice Marice Sigur, nazočne je
pozdravio i otvorio susrete načelnik općine Lekenik Ivica Perović.

Po dvije koreografije

U programu su učestvovala djeca iz slijedećih KUD-ova: KUD Kolovrat –
Lekenik sa dvije skupine, Ogranak Seljačke sloge – Buševec, KUD
Mladost – Odra, FA Šiljakovina - Šiljakovina, Ogranak Seljačke sloge –
Lupoglav. Neka društva izvela su po dvije koreografije, tako da je
program bio doista bogat i lijepo izveden, pa je svaka grupa bila
ispraćena burnim pljeskom.
Nakon programa, podjele zahvalnica i zakuske, djeca su uživala igrajući se raznih igara loptom, gdje su im se pridružili i roditelji, pa se
orilo od smijeha i navijanja do same noći.

Pileki

Dječja grupa KUD-a djeluje u dvije skupine, mlađi uzrast, koje nazivamo „pileki“ i nešto stariji dječji uzrast. Voditelj i koreograf dječje
grupe je Almir Bilalić, koji redovno održava probe dva puta tjedno,
tako da već imaju naučene koreografije Turopolja, Posavine, Podravine i Međimurja.
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Lovačka bajka i Crvenkapica izLekenika oduševile djecu i odrasle
M
MALO KAZALIŠTE BAJKI OVE GODINE SA DVIJE PREMIJERE

alo kazalište bajki SOS Dječjeg sela Lekenik imalo je iznimno uspješnu sezonu, a o tomu svjedoče slijedeći podaci: prvi puta u
svojih 10 godina postojanja imali su u jednom mjesecu dvije premijere! Lipanj će svima ostati u pamćenju! Mali kazalištarci
su u sklopu Dana bana Jelačića i poštara Klempaja prvo uspješno izveli premijeru edukativne i vedre predstave LOVAČKA BAJKA,
a onda dva dana nakon toga izveli i drugu premijernu predstavu. Bila je to komična i razigrana CRVENKAPICA IZ LEKENIKA I VUK IZ
SISKA. Treba kazati kako je oba teksta napisao i na scenu kao redatelj postavio književnik Rusmir Agačević, voditelj ove dramske
skupine. Kao i obično predstava je urađena vlastitim snagama, u obje predstave igralo je ukupno 20 djevojčica i dječaka, a svoj
doprinos u scenografiji i kostimografiji dale su i SOS tete, Mirjana Kranželić i Mirjana Perić- Agačević.

Ponovo u Šibeniku

O ovom krasnom događanju u SOS Dječjem selu u našem Lekeniku poseban i zapažen prilog napravila je HTV priredivši vrlo zanimljiv
i pohvalan prilog u svojoj emisiji Dobro jutro Hrvatska! Ali to nije sve! Odlukom izbornika i Umjetničkog vijeća Međunarodnog
dječjeg Festivala Šibenik, predstava LOVAČKA BAJKA je uvrštena u program ovog eminentnog Festivala. Tako je Malo kazalište
bajki 26. lipnja odigralo svoju predstavu koja je oduševila prepuni trg posjetitelja. Ovo je treće uzastopno gostovanje na Šibenskom
festivalu i to je veliki uspjeh za male glumice i glumce, jer mnoga profesionalna kazališta sanjaju o nastupu na ovom Festivalu na
kojem gostuju kazališta iz cijelog svijeta. No, to nije sve: 30.kolovoza Malo kazalište je gostovalo s predstavom MALI PRINC I VELIKI
PILOT u Istri. Igrali su u Bujama na lijepoj Smotri dječjeg stvaralaštva i oduševili svoje domaćine! Nakon kratke ljetne stanke Malo
kazalište bajki nastavlja raditi, ugovorena su neka gostovanja a o tomu ćemo svakako drugom prilikom izvijestiti! (ba)

DRUŠTVO NAŠA DJECA LEKENIK - OBILJEŽILO
DVADESETU OBLJETNICU MEĐUNARODNOG
DANA OBITELJI
Izlet u samoborski kraj

D

ruštvo Naša djeca je, kao i svake godine, obilježilo Dan obitelji izletom s
djecom. Izlet je realiziran 17. 05. Djeca i odrasli članovi Društva, poneki
roditelj ili baka uputili su se uz stručno vodstvo u Samoborski kraj. Razgledan je
grad Samobor (od povijesne jezgre do poznate slastičarnice), posjećeno je selo
Otuševec (Grgosova špilja-zaštićeni spomenik prirode zbog bogatog špiljskog
nakita), razgledan je Bio-park Divlje vode (flora i fauna u parku-ribogojilište, mini
zoo). U kasnijim popodnevnim satima svi su se sretno vratili kućama, zadovoljni
što su još jedan Dan obitelji obilježili još jednim lijepim izletom.
Međunarodni dan obitelji ustanovila je Glavna skupština UN-a 1993. g. Dan obitelji
prvi put je u svijetu obilježen 15. svibnja 1994. g. te je taj datum ostao kao okvirni
za buduća obilježavanja. Obilježavanjem toga Dana svake godine u svibnju želi
se naglasiti važnost koju međunarodna zajednica pridaje obiteljskom životu i
obitelji kao osnovnoj zajednici u društvu, širom svijeta. Nekima su trajno ostale
u uhu misli i slogani o roditeljima i obitelji: Dijete je srce obitelji, a obitelj je srce
društva. Sretna obitelj – zadovoljni ljudi – uspješna zajednica. Obiteljski dom ne
čine stvari, već majka, otac i djeca i njihovi srdačni odnosi. I. Gajdek
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CERJE/ OPET VESELO NA CERSKOM POSVETILU
Zavičajno društvo „Sveti Josip“ Cerje Letovanićko i ove godine organiziralo je proslavu Cerskog
Posvetila. U 11 sati svetu misu u kapeli Sv. Josipa predvodio je župnik Župe Pešćenica vlč.
Branimir Motočić. Nakon mise, u dvorištu stare škole uslijedio je kulturno- umjetnički program
u kojem su nastupili KUD „Kolovrat“ – Lekenik, KUD „Preslica“ – Pešćenica, KUD „Sveti
Florijan – Poljana L. i HKUD „Hrvatsko srce“ Odra – Žabno. Društva su svojim programom,
lijepim pjesmama i plesom u prelijepim narodnim nošnjama zabavljala posjetitelje oko
sat vremena.

Davni, sretni dani…

� Dugo, dugo se u Cerju nisu vidjele narodne nošnje, nije se orila pjesma niti
svirka tamburica, sve dok Zavičajno društvo „Sveti Josip“ nije oživjelo ove
lijepe stare običaje i bar na jedan dan vratilo Cerje u neke davne sretne
dane, dok još mnoga ognjišta nisu bila ugašena, a u staroj školi učila su
i igrala se djeca – rekao nam je predsjednik Zavičajnog društva Željko
Smuđ. Nakon programa, goste je svojom svirkom zabavljala grupa
Sjaj, pa se plesalo, pjevalo i zabavljalo dugo u noć.

BLAGDAN SV. MARTE U ŠIŠINCU
Obilježavanje blagdana Sv. Marte (29. srpnja) u Šišincu započelo je odavanjem
počasti poginulim braniteljima 102. brigade HV-a. Nakon molitve za umrle na
obali rijeke Kupe, predsjednici Kluba VDR 102. br. HV-a Željko Vranić i UDVDR-a Vrbina Dubravko Habulin bacili su vijenci u rijeku Kupu iz čamaca u pratnji članova Kluba Vrbina. Uslijedilo je misno slavlje na otvorenom iza župne crkve koje je uz asistenciju župnika Vidaka predvodio msgr. Alojzije Petrović koji je u Šišincu bio župnik prije
49 godina.

Polaganje vijenaca

Nakon mise uslijedilo je polaganje vijenaca i svijeća na spomenik palim braniteljima u Spomen
gaju 102. brigade. Vijence su položile delegacije Kluba VDR 102. br. HV-a predvođene predsjednikom
Željkom Vranićem, Općine Lekenik predvođene načelnikom Ivicom Perovićem, UDVDR-a Klub Vrbina
predvođene predsjednikom Dubravkom Habulinom. Svečanost su organizirali mještani i članovi mjesnog
odbora Šišinec.
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X. OPĆINSKO VARTOGASNO
NATJECANJE DJECE I MLADEŽI

Nisu bitne mokre noge, nego da padne kantica
Uzbuđenje, napetost, veselje, tuga, bodrenje, druženje i mokre noge – sve su to obilježja X. Općinskog vatrogasnog natjecanja
djece i mladeži u Lekeniku krajem lipnja koje je prethodilo 20. natjecanju djece i mladeži VZSMŽ-a u Kutini. Na općinsko natjecanju
nastupilo je ukupno 9 natjecateljskih ekipa dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Lekenika, Letovanića i Žažine kroz 4 kategorije:
djeca muška i ženska, mladež muška i ženska.

20. NATJECANJE DJECE I MLADEŽI
U KUTINI
Lekeniku i Letovaniću za dlaku
izmakle medalje
Na 20. natjecanju djece i mladeži u Kutini, najbolji plasman ostvarili
su članovi DVD-a Lekenik u kategoriji mladež muška, te članice
DVD-a Letovanić u kategoriji djeca ženska. Jedni i drugi bili su četvrti.
U kategoriji mladež muška nastupio ej još DVD Letovanić i osvojio
10. mjesto. U konkurenciji ženske mladeži, djevojke iz Lekenika bile
su 8. U najbrojnijoj kategoriji, djeca – muški, među čak 65 ekipa,
dječaci iz Lekenika osvojili su 16. mjesto. Letovanić II bio je 38., a
Letovanić I 42. Žažina je bila 46., a Dužica 54. Djeca ženska DVD-a
Lekenika bila su 14. (ba)
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Dodjela pehara

U kategoriji djeca muška prvo mjesto osvojio je DVD Lekenik, drugo DVD Žažina, a
treće i četvrto DVD Letovanić. U kategoriji
djeca ženska najbolja je bila ekipa DVD-a
Letovanić, a drugo mjesto pripalo je curicama iz DVD-a Lekenik. Obrnuti poredak
bio je u kategoriji mladež muška. Lekenički
mladi vatrogasci bili su ispred Letovanića.
Nastupile su i mlade članice Lekenika u kategoriji mladež ženska, ali nisu imale konkurenciju. Nakon postrojavanja svi ekipa,
predsjednik VZO-a Lekenik Zvonko Rožić uz
pomoć zapovjednika VZO-a Miljenka Brnjilovića dodijelio je medalje i pehare te svim
malim vatrogasci zaželio puno uspjeha u
novim nadmetanjima. (ba)

POKAZNA VJEŽBA OPĆINSKIH VATROGASACA U LETOVANIĆU

Uspješna vježba sa zamišljenim požarom na štaglju
Pedesetak dobrovoljnih vatrogasaca iz općinskih DVD-a, Lekenika, Letovanića, Žažine i Dužice sudjelovalo je godišnjoj pokaznoj
vježbi u organizaciji VZO-a Lekenik. Ove godine vježba je održana u Letovaniću, sa zamišljenim požarom na štaglju obitelji
Žagrović. Nakon dojave o požaru, prvi su stigli vatrogasci Letovanića, a potom su na ispomoć stigli Lekeničani, Dužićani i Žažinčani.
Zapovjednici su po dolasku na mjesto zamišljenog požara dogovarali poziciju interveniranja i potrebnu opremu. Vatrogasci Žažine
su tako spajali agregat na Kupu kako bi osigurali potrebnu vodu za gašanje nakon potrošenih zaliha iz cisterni, a ostali su zauzeli
pozicije oko „gorućeg“ štaglja.

Nadzor nadređenih

Cijelu akciju nadgledali su općinski vatrogasni zapovjednik Miljenko Brnjilović, predsjednik VZO-a Zvonko Rožić, načelnik Ivica
Perović i članovi Općinskog vijeća. Nakon uspješno odrađene vježbe, zapovjednik Brnjilović postrojio je sve vatrogasce i obratio im
se sa komentarimana na vježbu. Pozdravili su ih potom predsjednik Rožić i načelnik Petrović, a u domu DVD-a Letovanić uslijedila
je okrijepa i rezime vježbe. VZO Lekenik zahvalio je obitelji Žagrović na ustupanju dvorišta u objekata za vježbu koja se održava
svake godine na drugom mjestu. (B. Antolec)
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NK LEKENIK – Nakon uvjerljivog naslova prvaka i ulaska u viši rang, novi uspjeh

Lekenik u 1/16 finala Kupa Hrvatske 24. 09. dočekuje Rijeku!
Osvajači hrvatskog nogometnog kupa prošle sezone, nogometaši Rijeke obranu naslova započinju u Lekeniku!
Nogometaši Lekenika 2:1 pobjedom protiv trećeligaša Stupnika na domaćem terenu u pretkolu Kupa, plasirali su se
među 32 najbolje momčadi Kupa Hrvatske.

Stupnik pao u produžecima

Lekenik je poveo eurogolom Ivana Đurđeka već u 8. min sa ruba 16 m. Cijelo prvo
poluvrijeme, ali i veći dio utakmice, Lekeničani su bili bolja i opasnija momčad, sa
većim posjedom lopte i dominacijom na sredini terena, ali nisu uspjeli povećati
vodstvo protiv trećeligaša. Gosti su do izjednačenja stigli u 76. min sa bijele točke. U
napetim produžecima, Lekenik je u 95. min. stigao do pobjedonosnog pogotka. Igrač
Stupnika Šimić zatresao je svoju mrežu nakon oštrog ubačaja Živčića za veliko slavlje
domaćina.

Koeficijenti dodijelili Rijeku

Povjerenstvo za natjecanje HNK-a na osnovu koeficijenta uspješnosti klubova u
natjecanju kupa u zadnjih 5 godina utvrdilo je natjecateljske brojeve klubova, a
redoslijed je slijedeći: 1-Dinamo, 2-Hajduk, 3-Rijeka, 4-Osijek, 5-Slaven Belupo,
6-Varaždin, 7-Cibalia, 8-Šibenik, 9-Istra 1961, 10-Zagreb, 11-Lokomotiva, 12-Inter
Zaprešić, 13-Zadar, 14-Pomorac, 15-Vinogradar, 16-Split, 17-Segesta, 18-Međimurje,
19-GOŠK, 20-Zagora, 21-Novigrad, 22-BSK, 23-Opatija, 24-Slavonija, 25-Podravac,
26-Bistra, 27-Mladost (Antin), 28-Zrinski, 29-Vuteks Sloga, 30-Lekenik, 31-Funtana i 32-Ponikve. Prema odredbama Uputa za
odigravanje završnog dijela natjecanja HNK-a parovi šesnaestine finala određuju se na osnovu najudaljenijih natjecateljskih
brojeva klubova. Tako je Lekenik domaćin branitelju naslova HNK Rijeka u srijedu, 24. 09. 2014 u 15:30 sati. Bit će to najveća
utakmica u 85 godina povijesti NK Lekenika. (BA)

NK LEKENIK/ Uvjerljivi prvaci županijske premijer lige u sezoni 2013./14.

110 pogodaka za uvjerljivi naslov prvaka!
Seniori Lekenika uvjerljivi su prvaci Županijske Premijer Lige u sezoni
2013./2014. Domaćom pobjedom protiv Zrinskog u posljednjem kolu,
rezultatom 12:0 (8:0) proslavili su i službeno naslov prvaka ŽPL te time
osigurali igranje na jesen u međužupanijskoj ligi središte Zagreb. U 26
kola, Lekenik je ostvario 24 pobjede, niti jedan remi i samo dva poraza
što mu je donijelo 72 boda i rekordnu gol razliku 110:22! Drugoplasirani
Banovac na kraju je zaostao čak 22 boda što dovoljno govori koliko je
uvjerljiv bio Lekenik pod vodstvom trenera Zorana Buinca. Uoči sezone,
Lekeničani su zbog kvalitete ekipe bili proglašeni za glavnog favorita, ali
nitko se nije osudio prognozirati ovakvu dominaciju.

Ovacije za Alena

Valja svakako spomenuti da se je na utakmici protiv Zrinskog od aktivnog
nogometa oprostio dugogodišnji vratar Lekenika (i Segeste, Poleta B….)
Alen Sigur. U Lekeniku je započeo svoje nogometne korake, u Lekeniku
ih je i završio. Na oproštaju postigao je i pogodak, iz kaznenog udarca.
Na izlasku iz igre, publika je bila na nogama i ovacijama ispratila Alenov
„umirovljenje“. Na izlasku sa terena ga je dočekao predsjednik kluba Ivan
Kliček i uručio mu prigodni poklon. Alen nastavlja sa radom u klubu kao
trener vratara. (ba)
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S dvije pobjede startali u novu sezonu

Uvjerljivim osvajanjem naslova u PŽL-u prošle sezone, Lekenik se plasirao u Međužupanijsku nogometnu ligu Središte. U novu sezonu, Lekeničani su
startali sa dvije pobjede. 2:0 protiv Libertasa i 2:1
protiv Ogulina. Nakon priprema, trener Zoran Buinac nije krio zadovoljstvo – U priprema smo odlično
radili, sve što sam zacrtao smo odradili, a klupsko
vodstvo nas je odlično pratilo. Cilj nam je biti među
prvih šest i mislim da po kvaliteti moramo jako puno
napraviti – rekao je trener Buinac. Za novu sezonu
momčad je pojačana. Stigli su Luka Grgić (Hrv. dragovoljac), Domagoj Sanković (S. Marof), Ivan Cerjak (HAŠK), Karlo Jolić (Lokomotiva), Mario Garba
(S. Marof) te braća povratnici Ivan i Nikola Đurđek
(Bistra i Dubrava). (BA)

PLIVANJE/ SJAJAN REZULTAT MLADE PLIVAČICE SISAK – JANAFA
PAULINE KUŠAN IZ LETOVANIĆA

Paulini zlato i srebro u štafetama na
Državnom prvenstvu
Paulina Kušan iz Letovanića, talentirana plivačica PK Sisak-Janaf, o kojoj smo već imali prilike
pisati, krajem srpnja postigla je svoje, do sada najveće rezultate. Na ljetnom državnom
natjecanju u plivanju na 50-metarskim bazenima održanom u Zagrebu osvojila je dvije
medalje u štafetnim utrkama. U kategoriji 4x100 m mješovito osvojila je zlato u disciplini
delfin, te u kategoriji 4x100 m slobodno osvojila je srebrnu medalju. Malo je nedostajalo
da medalju osvoji i u pojedinačnoj konkurenciji. Osvojila
je također sjajno 4. i 5. mjesto u 100 i 200 m delfin. Na
državno se plasirala sa 5 dostignutih limita, u 100 i 200 m
leptir, kraul 100, 200 i 800 m.

Uspješno razdoblje

Drugi je ovo Paulinin nastup na državnom natjecanju. Ove godine natjecala se u Splitu na
zimsko plivačkom prvenstvu na 25-metarskom bazenu gdje je osvojila osvojila 6. i 7. mjesto
u disciplini leptir. Šest godina se bavi plivanjem. Iza nje je vrlo uspješno razdoblje. U sezoni
2013./14. osvojila je 6 zlatnih, 10 srebrnih i 8 brončanih medalja na natjecanjima. U obitelji
Kušan na spomen Paulinih uspjeha, miješaju se sreća i ponos, pa im nije niti žao truda i
brige oko gotovo svakodnevnih odlazaka s Paulinom na treninge u Sisak koje treba spojiti i s
njezinim ostalim izvan nastavnim aktivnostima. (B.A.)

Ž. Kralj pobijedio na
ribolovnom natjecanju
u Novskoj

M

ario Kocijan organizirao je preko
Facebook grupe SPORTSKI RIBOLOV ribičko natjecanje u Novskoj, graba
Bročice, pri ŠRD Karas uz sudjelovanje
13 ribiča koji su u spomenutoj grupi.
Želimir Kralj iz Lekenika pobijedio je na
spomenutom natjecanju.
Rezultati koji su ostvareni bitni su za
Lekenik jer su i organizator i pobjednik
natjecanja iz Lekenika. Rezultati su:
1. mjesto:	Želimir Kralj (najveći ulov i
sveukupno po težini)

2. mjesto: Miro Biljuš
3. mjesto: Josip Sesvečan
4. mjesto: Luka Kocijan.

RIBOLOVNO NATJECANJE „KUPA 2014.“
NA DRVENI ŠTAP

Ivica Gašpar dvostruki pobjednik
U sklopu manifestacije „Letovanić, selo pokraj Kupe“, subotnje prijepodne je već
tradicionalno posvećeno ribolovnom natjecanju na drveni štap kojeg organizira ŠRU
Odra Lekenik uz pomoć TZO-a Lekenik. Ovogodišnjem natjecanju odazvalo se preko
30 ribiča, što seniora što kadeta. U nadmetanju ih nije spriječila niti kiša koja je od
jutra ne umorno padala, niti visok vodostaj Kupe.

Gašparu i Najulov

Po završetku natjecanja uslijedilo je vaganje ulova, a potom i dodjela nagrada u
dvorištu vatrogasnog doma. Načelnik Ivica Perović u društvu potpredsjednice Vijeća
Vesnice Bušić i predsjednika MO-a Letovanić Stjepana Kušana podijelio je nagrade
za najbolje ribolovce te posebnu, načelnikovu nagradu za najulov. Prvo mjesto u
kategoriji kadeta osvojilaje Štefica Pokasić. Drugi je bio Stjepan Pavušek, a treća
Valentina Gorenc. Među seniorima, ponovoje prvo mjesto osvojio Ivica Gašpar.
Drugije bio ZvonkoMarković, a treći Željko Sever. Načelnikovu nagradu za najulov
(najtežu ribu), osvojio je ukupni pobjednik Ivica Gašpar. Ostatak popodneva uslijedilo
je druženje ribiča, mještana Letovanića i gostiju iz Vida uz pripremi ribljih specijaliteta;
fiša, brudeta i ribe na gradele. Degustacije je bila najslađi dio za sve. (ba)
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LOVNO-KINOLOŠKA UDRUGA VUKOJEVAC
ODRŽALA POKAZNI TRENING PASA U LEKENIKU

Prikazan rad službenih pasa te pasa tartufara
Sjajan program imali su prilike vidjeti ljubitelji pasa na jednodnevnom
edukacijskom tečaju u Lekeniku 30. kolovoza. Lovno-kinološka udruga
Vukojevac na čelu sa svojim predsjednikom Mariom Kolićem, vrsnim trenerom
pasa, organizirala je besplatan pokazni trening pasa na kojem su okupljeni
mještani mogli vidjeti: rad službenih pasa; napad — obrana, rada tartufarskih
pasa—pronalaženje tartufa, prikaz školovanih pasa u ringu. Atraktivne su bile
i ptice grabljivice koje se koriste u lovu, orao i jastreb vlasnika Stjepana Keniga
iz Vukojevca.

Besplatan tečaj

Seminar su održali poznati stručnjaci u svijetu kinologije i međunarodno
priznati treneri pasa i vlasnici pasa sa dugogodišnjim stažom. Jednodnevnom
pokaznom treningu pasa odazvao se veliki broj posjetitelja, a sve su ih na
početku programa pozdravili predsjednik LKU Vukojevac Mario Kolić i načelnik
Ivica Perović. – Sve Vas pozdravljam i zahvaljujem na dolasku na ovaj jedinstveni
edukacijski događaj u Lekeniku. Vjerujem da će svi ljubitelji pasa vidjeti nešto
novo, ponešto i naučiti te zahvaljujem LKU Vukojevac i predsjedniku Koliću što
su pripremili ovakvo nešto – rekao je na uvodu načelnik Perović. Svi sudionici
sa psima imali su besplatan tečaj sa svojim psima.

