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NAKLADNIK: UDRUGA “VELIČANKA” TRG SV. AUGUSTINA BB, 34 330 VELIKA

ŠAHOVSKI KLUB “LAPJAK” VELIKA
Šahovski klub “Lapjak” iz Velike svojim osnutkom 1978. godine uključio se u redovna natjecanja tadašnjih regionalnih Liga
Slavonije i Baranje s ekipom od 12 natjecatelja. Ekipu su činili
seniorski sastav od 6 natjecatelja. Dva natjecatelja su morala
biti ženske osobe, dva natjecatelja do 15 godina starosti, a dvoje
natjecatelja moralo je biti između 16 i 18 godina starosti.
Svojim radom klub je tako djelovao sve do 1992. godine kada je
u mjesecu svibnju prekinuto natjecanje zbog postojećeg ratnog
stanja. Tadašnji značajniji uspjesi bili su:organiziranje ekipnog
pionirskog prvenstva Slavonije i Baranje te osvajanje III. mjesta
na tom prvenstvu, organiziranje seniorskog pojedinačnog prvenstva Slavonije i Branje, osvajanje ženskog ekipnog prvenstva Slavonije i Baranje za osnovne škole i redovno sudjelovanje kako na
ekipnom prvenstvu tako i na pojedinačnom za mlade s dobrim
rezultatima.
Ponovo aktiviranje rada kluba izvršeno je 2004. godine s obavljanjem procedure registracije kluba kao Udruge građana i
uključivanjem u natjecanje samo seniorske V. Lige ŠS Slavonije i
Baranje. U ovom natjecanju osvajanjem osvajanjem prvog mjesta
plasirali su se u IV. Ligu.
U IV. Ligi HŠS također je osvojeno prvo mjesto i plasman
u III. Hrvatsku šahovsku ligu grupa-istok. Ovdje je ostvaren
zadovoljavajući uspjeh osvajanjem 7-8 mjesta od deset ekipa. Uz
ovo natjecanje bili su sudionici županijskog natjecanja za mlade
u Pakracu s jedanaest natjecatelja različitog uzrasta (8-15 godina
starosti).
Škola šaha počela je ponovo sa radom iako u otežanim okolnostima, ali ipak očekujemo rezultate. Predsjednik šahovskog kluba
Zdravko Tucaković,tajnik Antun Katić i članovi šahovkog kluba

žele svima stanovnicima općine Velika
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RAĐANJE MALOG NOGOMETA U VELIKOJ
Svim ljubiteljima nogometa u Velikoj ovaj naslov će zapeti za oko,prisjetiti nas na dane kada smo
neumorno“ganjali“loptu na svima nam znanom školskom igralištu.Sa toga igrališta ponikli su mnogi nama znani
igrači koji su igrali ili još igraju značajne uloge u županijskom nogometu pa čak i nešto šire.Skupina entuzijasta
na čelu sa trojicom osnivača Draženkom Kljaijćem, Pavlom Rupčićem i Tomioslavom Galićem odlučila je osnovati malonogometni klub „Papuk“. NNK Papuk osnovan je 29. 10. 2006. godine u Velikoj te će se po pravilniku
natjecanja u proljeće 2007. godine početi natjecati u sklopu 2. županijske malonogometne lige, a prvi nastup
zabilježit će već na ovogodišnjem tradicionalnom Božićnom turniru u sportskoj dvorani „Grabrik“ u Požegi.
Okosnicu igrača čine igrači koji već treću sezonu igraju u Katoličkoj malonogometnoj ligi te tamo postižu zavidne rezultate u konkurenciji Požeške biskupije (dioba 1. mjesta, te drugo mjesto) u kojoj se natječu i ekipe iz
Pakraca, Novske, Slatine, Starog Petrovog sela, Pleternice, Požege, Orahovice i drugi. Iz tog natjecanja i druženja
je i potekla ideja o osnivanju MNK „Papuk“.
Isto tako, želim istaknuti da se velika skupina igrača MNK „Papuk“ bavi i velikim nogometom igrajući za klubove,
mahom 1. Županijske nogometne lige. Upravo ta činjenica nagnala nas je na to da u 1. mjesecu 2007. godine
organiziramo osnivačku skupštinu NK „Papuk“ na koju namjeravamo pozvati sve bivše članove NK „Papuka“,
igrače, ljude koji su voljeli NK „Papuka i one koji ga žele zavoljeti i pomoći mu. Smatramo da smo predugo bili
na margini svih događaja pa tako i onih u amaterskom sportu i da je krajnje vrijeme da se to promijemi.
Za kraj, želim vas podsjetiti, sjećate li se AJAX-a 06, kako smo svi bili uz naše malonogometaše na Božićnim
turnirima.Sjećate li se NK „Papuka“, prvih dimnih bombi, užarene atmosfere na našem stadionu. Želite li ponovno navijati za svoje, sa srcem, a ne sa odlbitkom od plaće?
Mi želimo!
MNK „PAPUK“

SLAVONIJA I BARANJA

VELIČKI GRAD NAPOKON ZAŠTIĆEN
Piše: Kazimir Balog
Foto: Franjo Kerep

Ministarstvo kulture plaća različite
projekte u zaštiti kulture baštine
Požeške županije s pet milijuna kuna
VELIKA - Ove je godine Ministarstvo kulture ﬁnanciralo različite projekte u zaštiti kulture baštine Požeške
županije s pet milijuna kuna.
Neki od značajnijih ovogodišnjih projekata su obnova episkopskog dvora i pravoslavne crkve Sv. Trojice u Pakracu, završetak uređenja zgrade “stare Svilane” u Požegi, gdje je smješten Konzervatorski odjel, a nastavljena je
i sanacija zidina Veličkoga grada.
Jedan od desetak starih gradina koje okružuju Požešku kotlinu, kao nijemi stražari prošlih, burnih vremena,
tako je i Velički grad koji je stoljećima budno čuvao sjeverne prilaze Požeškoj kotlini. Nastao vjerojatno u 13.
stoljeću, Velički grad je danas samo djelomično sačuvan i stoga je briga konzervatora prošle godine bila uveliko
usmjerena upravo na zaštitu te utvrde.
- Lani smo nastavili s konsolidacijom obodnog zida, s otkopavanjem kamenog materijala i njegovim čišćenjem
koji ćemo ponovno ugraditi iduće godine - izjavio pročelnik Konzervatorskog odjela u Požegi dr. Žarko
Španiček.
Veličkom gradu prijetila je potpuna propast jer su zidovi pretrpjeli velika oštećenja zbog neposredne blizine
kamenoloma Veličanka. Stalna miniranja i desetljećima duga eksploatacija kamena gotovo su potkopala Velički
grad.
- Vađenje kamena na toj strani brda je prestalo, ali zračni udari od miniranja još loše utječu na zidine i da bi
se usporila dinamika propadanja, bilo bi bolje da kamenoloma uopće nema. Stoga upravo sve ove naše akcije
idu za tim da bi spasili najugroženije dijelove Veličkoga grada. Već nakon relativno malo uloženih sredstava u
njegovu obnovu, izgleda potpuno drukčije nego prije nekoliko godina, tako da su već jasnije vidljive njegove
konture - zaključio je dr. Španiček.
Velički grad česta je meta posjetitelja jer se od veličkih toplica do njega lako stiže planinarskom stazom za tek
nešto više od pola sata laganog hoda.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VELIKA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Velika osnovano je 1894. godine.
Njegova uloga pomaganja mještanima u slučaju požara ili drugih
nesreća nije se mjenjala od osnivanja. Danas vatrogasno društvo
djeluje po važećim zakonima i Statutu DVD Velika. Statut predviđa
više vrsta članova pa vatrogasci imaju: izvršujuće, pričuvne, počasne
i podupirujuće članove te vatrogasni podmladak-vatrogasce djecu
i vatrogasnu mladež. Svi oni u društvu djeluju dobrovoljno. DVD
Velika središnje je vatrogasno društvo Vatrogasnog centra Velika
te uz DVD Trenkovo, DVD Toranj i DVD Biškupce zaduženo
za provođenje požarne zaštite na području naše općine. Tijekom
2006. godine predviđeni program rada nije se mogao ostvarivati jer
Općina Velika nije mogla ﬁnancijski pratiti vatrogasna društva pa
ni DVD Velika.
Sistemom uzajemne pomoći među vatrogasnim društvima osigurano je gašenje požara ili otklanjanje nesreća većih razmjera.
Skupština DVD Velika donosi program rada i ﬁnancijski plan za
svaku godinu. Općina Velika zakonski je odgovorna za požarnu
zaštitu na svom području i dužna je materijalno pomagati društvu
da tu zaštitu mogu provoditi.
Dio programa ipak je ostvaren zahvaljujući članarini podupirajućih
članova i novcem namjenjenim za učešće u nabavi vatrogasnog

kombija. Tim sredstvima registrirana su
vatrogasna vozila i nabavljeno je
gorivo, pa su vatrogasci bili u mogučnosti da
izađu na vatrogasne intervencije. Dio programa za stručno usavršavanje, održavanje
vatrogasne opreme, vatrogasnu vježbu i
nabavu vatrogasnog kombija nije ostvaren. Nije obnovljeno osiguranje vatrogasne
opreme i vatrogasaca pa je Upravni odbor
donio upozorenje da izvršujući vatrogasci
obavljaju vatrogasne intervencije na svoju
odgovornost. Upozoreni su su također da
krajnje oprezno rukuju vatrogasnom opremom jer nije osigurana i nema novca za popravke.
Sve ovo ostavilo je negativne posljedice
među članstvom i mučan dojam nebrige šire
društvene zajednice. Ostavljeni smo da se
snalazimo sami...
Velika, 8.prosinca 2006.

MATEO d.o.o. Požega
Prodaja građevinskih strojeva
E-mail: mateo@po.t-com.hr
Mob. 091 248 49 91
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Predsjednik DVD:
FranjoZvekić

PARK PRIRODE PAPUK
Završetak projekta „Smjernice za gospodarenje
šumama u svrhu zaštite ptica u Parku
prirode Papuk“

Povodom završetka projekta i prezentacije rezultata istraživanja dana 4.prosinca 2006. u Parku prirode PapukPark šumi Jankovac održan je okrugli stol na temu zaštite biološke raznolikosti u šumama u Parku prirode Papuk.Na okruglome stolu prisustovali su predstavnici Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u RH,Ministarstva
kulture,Ministarstva poljoprivrede,Hrvatskih šuma,Zavoda za ornitologiju,Državnog zavoda za zaštitu prirode,te
predstavnici Parkova prirode Medvednica,Lonjsko polje,Žumberak-Samoborsko gorje i Papuk.Tada ja javnosti
predstavljena i brošura „Život na mrtvom drvetu – Gospodarenje šumama i zaštita šumskih ptica u Parku prirode
Papuk.
Šumske ptice su zbog svog načina života i položaja u hranidbenim lancima odličan indikator stanja biološke raznolikosti šumskih biocenoza.Raznolikost vrsta ptica i njihova brojnosti upućuju i na utjecaj načina gospodarenja
šumama na ukupni živi svijet šuma.Šume prekrivaju više od 98 % PP Papuk,a na ovom području zabilježeno je
103 vrsta ptica,od kojih 52 gnijezde u šumama.Na području PP Papuk obitavaju na nacionalnoj razini značajne
populacije škanjca osaša,goluba dupljaša,sive žune i bjelovrate muharice.Papuk je i važno obitavalište izdvojenih
populacija nekih planinskih vrsta ptica ,poput planinskog djetlića,kukmaste i jelove sjenice i kreje.Papuk je njihovo jedino gnjezdilište u nizinskoj Hrvatskoj.Najvažnija područja za ptice na području Parka prirode Papuk su :
1.Park šuma Jankovac –stara bukova šuma s obilježjima prašume i velikim populacijama rijetkih i ugroženih
vrsta ptica(planinski djetlić,mala muharica,golub dupljaš...)
2.Područja sa starijim kitnjakovim i bukovim šumama u kojima obitavaju nacionalno važne populacije sive
žune,goluba dupljaša,bjelovrate muharice i crne žune.
3.Starije bukovo-jelove šume koje su važno obitavalište izdvojenih populacija nekih planinskih vrsta ptica,poput
planinskog djetlića,kukmaste i jelove sjenice i kreje. Sječe šuma na velikim površinama i uklanjanje mrtvog drva
najveća su prijetnja biološkoj raznolikosti šuma Parka prirode Papuk.
Sudionici okruglog stola zaključili su da je za očuvanje šumskih ptica i ukupne biološke raznolikosti u šumama
Parka prirode Papuk potrebno povećati površine negospodarenih šuma,te u gospodarenim šumama ostavljati veće
količine mrtvog i odumrlog drva poput sušaca,izvaljenih stabala,otpalih grana i suhih grana na živim stablima.
Dosljedna primjena zakona i načela FSC certiﬁkata omugućila bi zaštitu ptica u šumama.Zaštita je moguća samo
suradnjom „Hrvatskih šuma“ d.o.o. i Javne ustanove Park prirode Papuk uz obostrano uvažavanje potrebe za
održivim korištenjem šumskih resursa u vrhu ostvarivanja prihoda i obveza zaštite ugroženih,rijetkih i zaštičenih
vrsta i staništa.
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ŽELI VAM NOGOMETNI KLUB
SLOGA TRENKOVO

SRETAN BOŽIĆ I NOVU
GODINU ŽELI VAM
KONJIČKI KLUB
“BARUN TRENK”,
MLINSKA BB,
TRENKOVO

Pripremio:
Ivan Bunjevac

NOGOMETNI KLUB
“BSK” BIŠKUPCI

Biškupci, 12. prosinca 2006.
NK “BSK” Biškupci, klub je bogate športske tradicije, utemeljen 1954 godine, koji radi isključivo
na amaterskim načelima i dragovoljnosti svojih članova.
Klub se natječe u II Županijskoj nogometnoj ligi Požeško-Slavonske županije, u kategorijama
juniorske i seniorske momčadi i okuplja više od šezdeset registriranih igrača.
U proteklom višegodišnjem razdoblju uz svesrdnu pomoć i razumijevanje Općine Velika i dobrih
ljudi, a prije svega dragovoljnim radom članova kluba sagrađen je sportski objekt, te stvoreni koliko
toliko zadovoljavajući uvjete za rad i natjecanje, tako da klub raspolaže s vlastitim sportskim
terenom i objektom, istina nedovršenim, koji zadovoljava uvjete natjecanja do nivoa I ŽNL.
Konačnim završetkom objekta i stavljanjem u funkciju dobijenih prostora stvorili bi se uvjete za
prerastanje kluba u športsko društvo s ciljem daljnjeg razvoja športa i zadovoljavane športskorekreativnih potreba sredine u kojoj klub radi i djeluje.
Klub je organiziran kao športska udruga i registriran je pri Uredu državne uprave.
Početkom godine održana je redovna izborna skupština nogometnog kluba na kojoj je izabran novi
Izvršni odbor koji broji 15 članova, na čelu s predsjednikom Ivicom Tomićem i dopredsjednikom
Ivanom Srebrovićem. Poslove tajnika u klubu obavlja Vlado Vinčić.
U sezoni 2006/07. godine, po završetku jesenskog dijela natjecanja u II ŽNL ŽPS klub je pod
vodstvom trenera Gorana Tomaševića s ostvarenih 6 pobjeda 4 neodlučna rezultata i tri poraza i s
osvojena 22 boda zauzeo 7. mjesto od četrnaest natjecateljskih momčadi.

DANI SJEĆANJA

Kordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata 02.12.2006. obilježila „Danom sjećanja“tragičnu pogibiju 11
hrvatskih branitelja na bazi „Papuk“koji su tog 2.prosinca1991 godine u neposrednoj blizini najvišeg papučkog
vrha ubijeni u četničkoj zasjedi.“Pogibija devet pripadnika 123. požeške brigade i dvojice pripadnika samostalne
pukovnije veze iz Samobora najcrniji je datum iz Domovinskog rata u Požeškoj kotlini i stoga se njihova žrtva
nikada ne smije zaboraviti“,izjavio je ispred Kordinacija udruga brigadir Krešimir Pavelić.
Istog dana povodom 15. objetnice tragične smrti Ivice Zlomislića , jedinog u Domovinskom ratu poginulog hrvatskog branitelja iz sela Radovanci ,Mjesni odbor Radovanci otkriva spomen ploču kao znak sječanja na njegovu žrtvu
za Domovinu Hrvatsku.

Mirjana Filipović, mr. pharm

Trg Bana Jelačića 36 ,VELIKA
Tel. 034 233 013
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KUD «Ivan Goran Kovačić»

IDUĆE GODINE 20 GODINA POSTOJANJA
Kulturno umjetničko društvo «Ivan Goran Kovačić» iduće godine slavi 20 godina postojanja. Tijekom svih tih
godina članovi Društva su se sastajali, vježbali nove koreograﬁje, odlazili na razne Smotre folklora i, što je
najvažnije, prema riječima predsjednika KUD «Ivan Goran Kovačić» Stanka Raguža, stekli veliki broj istinskih
prijatelja: «Većina ljudi koja se time ne bavi, koji nisu poklonici takve vrste duženja, misle kako je bit samo u
plesu, u učenju koreograﬁja i ponavljanju jednog te istog. Krivo misle jer najbitnije od svega je ljubav prema
svome zavičaju i svi mi, članovi KUD «Ivan Goran Kovačić, tu smo jer volimo svoj dom i ne želimo da se tradicija izgubi s vremenom. U današnje vrijeme kada svi negdje žure i sve više se otuđuju jedni od drugih, postojanje
ovakvih društava je vrlo bitno. Mi se družimo, plešemo putujemo - stvaramo nova prijateljstva».

KUD «Ivan Goran Kovačić» danas broji 50-ak članova i ima svoj tamburaški sastav, ali taj broj nije
konačan jer se sve više mladih priključuje Društvu.U svojih 20 godina postojanja Društvo je ostvarilo izvrsnu
suradnju sa društvima iz Raše i Tavankuta, a stigli su im pozivi i za gostovanja u Rumunjskoj i Mađarskoj
iduće godine. Da bi ostavili što bolji dojam na svojim gostovanjima brine se koreografkinja Željka Arambašić iz
Slavonskog Broda.
Svake godine, krajem petog mjeseca Velika je domaćin sada već tradicionalne Smotre folklora «Čuvajmo običaje
zavičaja»: « Smotra folklora održava se već 16 godina. Ove godine postojala je opasnost da se Smotra ne održi
zbog situacije u kojoj se našla Općina Velika, a mi se ﬁnanciramo uglavnom iz Proračuna. Ali voljom i entuzijazmom članova Društva uspjeli smo i ove godine organizirati Smotru folklora nimalo lošiju od prošlih godina;
sva gostujuća društva bila su zadovoljna smještajem, hranom, a najviše našim gostoprimstvom. Svake godine mi
također pomažemo i u organizaciji proslave Vinkova. I u vrlo teškoj situaciji smo opstali, ostali vjerni sebi i što
je najbitnije okupili veći broj članova. Iduće godine slavimo 20 godina postojanja Društva; plesa i pjesme neće
nedostajati» zaključio je na kraju predsjednik Društva.

SLOVO O VELIČKIM MAŽORETKINJAMA
Već nekoliko godina, i mi u Velikoj imamo svoj mažore tim- Veličke
mažoretkinje. Tijekom ove godine ostvarile su solidan rezultat,
zauzevši peto mjesto u svojoj dobnoj skupini na prvenstvu Hrvatske u
mažoret plesu i twirilingu, plasirajući se ispred starijih ekipa Lipika i
Pleternice, sa područja naše županije.
Budući da je, iz već poznatih razloga, prestala svaka pomoć lokalne
zajednice, dolazi u pitanje rad i opstanak ove udruge.
Držim da trebamo učiniti sve da naše mažoretkinje nastave djelovati u
našoj sredini, jer mažore aktivnost razvija gracioznost pokreta, skladnost, spretnost, društvenost, čovjekoljublje i ljubav prema zdravom
životu. Gladeajući ih u prigodama nastupa mažoretkinje bude u nama
nježnost, ljubav, dobrotu, plemenitost, požrtvornost i sve najljepše
ljudske osobine.
Vjerujem da će otvorenjem sportske dvorane u Velikoj naše male
mažoretkinje dobiti bolje uvjete za vježbanje i time imati preduvjete za
bolji rad i uspješne nastupe na smotrama, revijama i doličnom predstavljanju naše Velike širom naše Hrvatske.

Pripremio Želimir Hercigonja

CAFFE BAR “DENIS”
RADOVANCI
CAFFE BAR ŠKORPION
VL. D. KLJAJIĆ VELIKA,
CIRAKIJEVA 10
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UDRUGA MATICE HRVATSKIH UMIROVLJENIKA OPĆINE
Velika broji 370 članova. Svake godine održavamo redovite godišnje skupštine, a svake četvrte godine su izborne.
Godišnje skupštine su vrlo posjećene, jer se na njima osim radnog dijela družimo uz bogatu trpezu, dobru glazbu i
brojne goste. Rad udruge se odvija prema zactranom planu rada, koji se donosi na godišnjoj skupštini.
Među brojnim zacrtanim planovima, su izleti koje organiziramo po našem užem i širem zavičaju, a ponekad i u
susjedne države. Na izletima se organizira obilazak muzeja, znamenitih ustanova, parkova prirode i sl.
Naša udruga ima i sekcije- pjevačku, glazbenu i sportsku.
Sudjelovali smo na županijskim sportskim susretima u Požegi. Osvojili smo prvo mjesto u pikadu žene, drugo u
streljaštvu, treće u kuglanju.
Zahvaljujući tom uspjehu bili smo učesnici i republičkog natjecanja u Karlovcu. Organiziramo doček nove godine
u našem domu. Prošle godine smo posjetili naše starije bolesne članove sa prigodnim darovima na
obostrano veselje.
Trudimo se da svim umirovljenicima učinimo život lakšim i veselijim, boreći se za naša prava, a preko nadležnih
organa, koje smo izabrali.

Tajnik UMU-VELIKA
Horvat Ljubica

Sretan Božić i sve najbolje u
Novoj godini želi Vam
Turistička zajednica Općine Velika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VELIKA

POMACI U RADU TURISTIČKE
ZAJEDNICE VEĆ OD IDUĆE GODINE!
Velika u zadnjih nekoliko godina nazaduje što se tiče turističke ponude. Istina, velički bazeni su dobili novo ruho,
ali samo ono nije dovoljno da Veliku vrati na ono mjesto na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske koje je nekada zauzimala. Nekada je tu bio hotel visoke B kategorije (tadašnja kategorizacija), poznati restorani, turistička
poslovnica. Turistička zajednica bez sredstava tu ne može puno pomoći:
»Turistička zajednica općine Velika radi u vrlo teškim uvjetima sa minimalnim sredstvima za rad. Ove godine
uglavnom smo se bazirali na organizaciju proslave Vinkova i Smotre folklora, a prošle smo uspjeli napraviti
i promotivni materijal, uključujući razglednice. Nije stvar u ponudi, Velika ima što ponuditi i zainteresiranost
potencijalnih posjetitelja je zadovoljavajuća, ali najveći problem je u smještaju. Naime, mi nemamo dovoljno
smještajnih kapaciteta za veće grupe, ekskurzije. I upravo zbog toga plan turističke zajednice za iduću godinu
uključuje izgradnju turističke poslovnice na mjestu na kojem se i nekada nalazila» rekao nam je predsjednik TZ
općine Velika, Stanko Raguž.
Što bi jedna takva poslovnica značila za Veliku nije potrebno posebno isticati. Tu bi svaki posjetitelj
dobio uvid u ono što ga zanima, mjesta koja bi bila interesantna za pogledati, smještaj. Sve ono što, od kada ne
postoji turistička poslovnica, nema gdje saznati.
«Turistička zajednica naše općine ostvarila je vrlo dobru suradnju sa TZ Grada Zagreba, koja traje već desetak godina, i ovih dana idem se naći sa predsjednicom TZ sa zamolbom da nam pomogne ﬁnancijski. Nadamo
se da naša zamolba neće biti odbijena pa će mještani našega predivnog mjesta već od iduće godine moći vidjeti
značajne pomake u radu turističke zajednice» dodaje Raguž

ZABAVNE IGRE LIPA
CAFFE BAR GRIČ

Blagoslovljen Božić i puno uspjeha,
zdravlja i sreće u 2007. godini
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Razgovor sa stečajnim upraviteljem tvrtke
KAMEN – INGRAD u stečaju, Ivanom Mikićem

Tvrtka Kamen-Ingrad d.d. svojedobno je zauzimala vodeće mjesto u svojoj grupaciji. Međutim, stvari su se
izmijenile i danas se nekada reprezentativna tvrtka nalazi u stečaju. U zadnjih nekoliko godina tvrtka se našla u
teškim ﬁnancijskim problemima, radnici su plaće dobivali sa velikim zakašnjenjima i znatno umanjenim iznosima tako da je većina njih stečaj dočekala sa nadom u bolju budućnost.
Ali što uistinu stečaj donosi?
Prema deﬁniciji stečaj je pravni mehanizam kojim se iz gospodarskog života isključuju gospodarski nedovoljno
djelotvorni subjekti. U slučaju Kamen-Ingrada otvaranje stečaja se «odugovlačilo» i u toj predstečajnoj agoniji
nisu se produktivno koristili resursi, ono što je vrijedilo izvučeno je iz tvrtke na različite načine i prekomjerno ju
opteretilo.
Otvaranjem stečaja omogućen je ponovni rad tvrtke , stavila se pod kontrolu imovina i time se spriječilo njezino
daljnje devastiranje, ali su se stvorili i uvjeti za otpuštanje viška zaposlenika.
Većina zaposlenih u tvrtki Kamen-Ingrad u stečaju svoj spas vidi u prodaji tvrtke. Najpozvaniji da o tome kaže
nešto više je stečajni upravitelj, Ivan Mikić.
Kakvo je trenutno stanje s tvrtkom Kamen – Ingrad u stečaju?
Kamen-Ingrad u stečaju radi, ispunjava svoje obveze, a nešto konkretnije znati će se nakon zadnjeg ispitnog
ročišta. Stvarna zaduženost tvrtke iznosi 700 milijuna kuna, a konačni iznos znat će se kada se završe sudski
postupci koji su još u tijeku. Zaposlenici Kamen-Ingrada očekivali su velike kadrovske promjene pokretanjem
stečajnog postupka, ali to se nije dogodilo. Naime, garnitura ljudi na vodećim pozicijama i dalje je ostala ista.
Kako to objašnjavate?
Određene promjene su napravljene; neki su otišli sami, a neki ne. Ljudi koji su ostali znaju svoj posao samo u
prijašnjem sistemu to nisu uspjeli pokazati. Sada im je pružena prilika i dokazali su da su sposobni da ostanu na
svojim funkcijama.
To će još morati dokazati budućem vlasniku. U javnosti se dosta nagađa o potencijalnim kupcima Kamen-Ingrada u stečaju, a još početkom godine predsjednik Uprave Nexe grupe, Ivan Ergović, u jednom poslovnom tjedniku
najavio je da preuzima Kamen – Ingrad u stečaju. Možete li nam Vi reći koji su najrealniji kupci?
Zainteresiranih tvrtki za kupnju Kamen-Ingrada u stečaju ima nekoliko, a najveći interes pokazuju Nexe grupa i
Strabag. Sve ovisi o sistemu prodaje. Kupac odlučuje što će učiniti sa kupljenom imovinom, ali i odlučuje hoće
li i koga zadržati od sadašnjih zaposlenika. Može li se uvjetovati potencijalnom kupcu da zadrži sve radnike koje
zatekne?
Normalno da će se nastojati obvezati novog vlasnika da preuzme sve radnike, puni broj, ukoliko to bude bilo
moguće. Ali, bez obzira na sve, nekih većih otpuštanja ne bi smjelo biti. A što je sa kamenolom Veličanka?
Naime, postojali su problemi sa koncesijom i prije, a nagađa se i sada. Nema nikakvih problema u vezi koncesije.
Koncesije su važeće i kamenolom nesmetano radi. Hoće li novi vlasnik «naslijediti» koncesiju?
Ne, ali sve projekte i studije koji su potrebni za dobivanje koncesije hoće, tako da tu ne bi trebalo biti nikakvih
problema. Koncesija se ne može prenositi, nego izvorno tražiti od države. Kraj godine je vrijeme kada se rade
analize poslovanja i donose planovi za iduću godinu. Kakvi su planovi Kamen – Ingrada u stečaju za
2007. godinu?
Planovi su, s obzirom na situaciju, kratkoročni: raditi dok prodaja ne bude realizirana.

RAZGOVOR SA NAČELNIKOM OPĆINE VELIKA VLADOM BOBANOM

VRAĆATI ĆEMO DUGOVE DO IDUĆIH IZBORA!
Odlukom Vlade RH od 28.04.2006.godine, raspušteno je Općinsko vijeće Općine Velika, poglavarstvo i općinski
načelnik. Nakon prijevremenih izbora održanih 16.07.2006. godine Općina Velika dobila je novu vlast i na «vruću»
načelničku stolicu zasjeo je Vlado Boban.
Nije Vam bilo lako s obzirom na to kakvo Vas je stanje zateklo u Općini. Koliki je stvarni dug Općine Velika?
Da, dočekalo nas je, mene kao načelnika, vijećnike i članove Poglavarstva, stvarno «opsadno» stanje. O općinskom
dugu se nagađalo, pričalo, spominjali su se razni iznosi, ali moram priznati da nas je dug od 20 milijuna kuna sve
vrlo neugodno iznenadio. Kada uzmete u obzir da je to trogodišnji općinski proračun, a novi izbori su za 2,5 godine, ispada da ćemo se sve to vrijeme «boriti» sa saniranjem dugova za koje su krivi neki drugi ljudi. Zaposlenici
Općine Velika nisu primili plaće 6 mjeseci i za sada je postignut sporazum sa bankama da se to ne bi ponovilo,
ali još uvijek se ne zna koliko je stvarno dugovanje Općine. Hipoteke su podignute na sve katastarske čestice koje
pripadaju Općini Velika pa čak i na groblje sv. Marka, križ, općinsku zgradu.
Nije ni čudno s obzirom da su se sve te «transakcije» vršile bez znanja Općinskog vijeća i Poglavarstva koji su tada
bili «na vlasti». Bilo je problema i sa odvozom smeća. Što je sa «Veličkim komunalcem»?
Moram priznati da nam je «Velički komunalac» uistinu veliki teret i Općina je predala zahtjev za stečaj. Problema
sa odvozom smeća je bilo, opet ponavljam ne našom krivicom, ali srećom ne dugotrajnih. Iz Tekije d.d. su, nakon
podnesenog zahtjeva, obećali da će početkom iduće godine biti podijeljene kante za smeće stanovnicima naše
općine. U planu je i preuzimanje kanalizacije od strane Tekije, budući da nama nije proﬁtabilno ni održavanje ni
spajanje novih korisnika.
Roditelje čija djeca pohađaju dječji vrtić u Velikoj zabrinula je ne tako davno objavljena vijest u jednim
dnevnim novinama da je velički vrtić pred zatvaranjem. Ali vrtić i dalje radi. Dakle, stvari su ipak krenule na
bolje?
Da, uspjeli smo riješiti problem sa grijanjem, djelatnici vrtića dobili su sve zaostale plaće. Za sada roditelji ne
moraju strahovati što se toga tiče jer nikome nije u cilju da dođe do zatvaranja dječjeg vrtića. Čak štoviše, za
iduću godinu planiramo renovirati dječji vrtić koji još od svoga otvorenja 1980. godine nije renoviran, a u planu
je i izgradnja dječjeg igralista uz vrtić. Naime, područja posebne državne skrbi mogu se koristiti novcem Svjetske
banke iz projekta socijalnoga i gospodarskog oporavka i svoje projekte trebaju predati u Ministarstvo pomorstva,
prometa i veza. Prije nekoliko dana obavio sam razgovore sa pomoćnikom ministra i projekt je u pripremi tako da
bi se u što kraćem razdoblju djeca mogla bezbrižno igrati na novome igralištu.
To će vjerojatno obradovati mnoge budući da su velička djeca uskraćena igranja na dječjem igralištu nakon
uklanjanja onoga kraj škole na čijem je mjestu sagrađena sportska dvorana. Dugo se čekalo na tu sportsku dvoranu
i sada ona zjapi prazna, što je razlog tomu?
Normalno da je u interesu svih nas da dvorana profunkcionira, ali problem je u papirologiji. Konkretno, dvorana
nema uporabne dozvole, a da bi ju dobili pokrenuli smo postupak tehničkog pregleda i po tome nalazu ćemo se
ravnati jer na papiru piše jedno a stvarno stanje pokazuje drugo.
Znam da je Općina u nezavidnoj situaciji, ali živjeti se mora. Kraj godine je i donose se planovi za iduću. Koji su
planovi za našu općinu u 2007. godini?
Planovi su balansirajući. Opterećeni smo vraćanjem tuđih dugova, za koje nismo krivi ni mi ni stanovnici općine
Velika pa samim time trudit ćemo se da nitko ne ostane zakinut. Od nekih većih projekata, osim uređenja dječjeg
vrtića, u planu je i izgradnja nogostupa u Strossmayerovoj ulici, a nogostup kroz Veliku i Trenkovo smo uspjeli
nekako izﬁnancirati. Socijalno ugroženi neka se ne brinu, općina će i dalje voditi brigu o njima.

Ovim putem koristim priliku da svim stanovnicima općine
Velika poželim blagoslovljen Božić i sve najbolje u novoj 2007. godini.

LOVAČKO DRUŠTVO
˝LAPJAK˝ VELIKA
Lovačko društvo ˝Lapjak˝ Velika postoji od 1933.,tako da smo prije tri godine proslavili 70.-tu godišnjicu postojanja.Ta ne tako mala brojka rada i postojanja LD ˝Lapjak˝ proslavljena je na tradicionalno lovački način 03.11. na
dan Svetog Huberta zaštitnika lovaca.Na taj dan svake godine organiziramo svetu misu u župnoj crkvi u Velikoj
poslije koje bude zakuska i druženje članova društva sa suprugama i gostima u župnim prostorijama.Osim te manifestacije još organiziramo lovačku zabavu,svečano otvorenje lova na fazane, novogodišnji lov,gađanje glinenih
˝golubova˝ i mnoge druge aktivnosti vezane za lovstvo.
Gospodarimo županijskom lovištem veličine oko 2000 hektara gdje je malo više od 1/3 lovišta lovna površina.S
puno,puno rada i truda u tom županijskom lovištu uspjelo se ˝stati na noge˝ što se tiče matičnog fonda divljači koji
je za vrijeme domovinskog rata bio sveden gotovo na nulu.Sada se možemo i pohvaliti s vrlo uspješnim lovovima
na fazana,brojnost zeca i srneće divljači je sve veća,a možemo se pohvaliti i trofejom zlatnog srnjaka. Da bi to bilo
stvarno tako kako se vidi na slikama mi lovci smo do sada u tom lovištu izgradili nekolicinu lovno tehničkih objekata kukuruzane,solišta,hranilišta za visoku divljač i visoke čeke te izvezli dosta hrane i soli za divljač,pa naravno
da se rad i trud nekad ˝mora i vratiti˝.Pošto nismo zakupnici nekad davno našeg lovišta (šuma Papuk) očekujemo
dobru suradnju te gospodarenje lovištem gdje možemo imati sve bolje rezultate lova i ugodnije trenutke druženja
s lovozakupnikom.
Planove u budućnosti želimo provesti u djelo uz bolji angažman članova društva, pomoć općine i prijatelja
lova (sponzora).

SVAKO DOBRO POVODOM
BOŽIĆA,BOŽIĆNIH BLAGDANA
I ZA NOVU GODINU ŽELI VAM
LOVAČKO DRUŠTVO
˝LAPJAK˝ VELIKA.

Dobra Vam kob.

PLANINARSKO DRUŠTVO
„MALIŠČAK“
Planinarsko društvo “Mališćak” osnovano je u svibnju 2000. godine. Danas je u društvo aktivno tridesetak članova.
Članovi se većinom okupljaju na planinarskim izletima. Većina
izleta je u gorje Papuka, a od ostalih gorja planinarili smo po Velebitu, Dinari, Medvednici, Samoborskom gorju, Slovenskim alpama
… Članovi društva uređuju također i planinarske staze po Papuku,
a od osnutka održavaju i planinarsko sklonište na Mališćaku.
Ove godine smo bili organizator Sleta planinara Slavonije na kojemu se okupilo oko 400 planinara iz cijele Slavonije. Već šestu
godinu organiziramo Memorijalni pohod na Anđinu baraku, u spomen na jedanaestoricu poginulih Hrvatskih branitelja na Papuku.
Pohod je postao već prepoznatljiv kao tradicionalan i svake se godine okuplja sve veći broj planinara.
Iz svog šestgodišnjeg rada bi još izdvojili organizaciju MTB utrke
2005. g., postavljanje križa na Mališćaku, sudjelovanje u uređenju
prvog sportskog penjališta u Slavoniji, sudjelovanje u radu
Hrvatske gorske službe spašavanja i održavanje planinarske kuće
na Nevoljašu. Iako društvo, s obzirom na broj članova, organizira
solidan broj izleta i radnih akcija tijekom godine, susreće se i s velikim problemima u organizaciji rada. Jedan od najvećih problema
je prostor u kojemu bi se okupljali članovi društva. U proteklih šest
godina nismo uspjeli , u suradnji s Općinom Velika, pronaći adekvatno rješenje. Trenutno se sastanci održavaju u kafe baru Grič.
Nedostatak prostora nam je velika prepreka za organizaciju rada s
mladima.
I mnoge druge naše ideje i zamolbe nisu naišle na razumijevanje
Općinskih vjećnika. Tako nismo uspjeli dobiti prostor za izgradnju
prve umjetne stijene za sportsko u Slavoniji (zatražen je prostor u
«maloj» sali vatrogasnog doma), a također nije naišla na razumijevanje ni ideja da staru školu u Poljanskoj preuredimo
u planinarsku

kuću. Nadamo se da će se odnos Općinskih
vlasti u budućnosti prema našem društvu
promijeniti nabolje.
U idućoj godini, članovi društva, imaju u
planu obnoviti nekoliko planinarskih staza
po Papuku te započeti izgradnju planinarske
kuće u Velikoj. Sve to provodimo u sklopu
akcije kako bi velika opet postala planinarsko središte Slavonije i tako postala još prepoznatljivija na turističkoj karti Hrvatske.
Sve vezano uz rad društva članovi redovno
objavljuju na svojim internet stranicama,
www.pd-maliscak.net, putem kojih svi mogu
pratiti novosti iz rada društva.

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu,
svim članovima KUD-a “Ivan Goran Kovačić”,
lovcima i dragim prijateljima iz Velike, od srca
žele članovi i prijatelji RKUD-a “Rudar” iz Raše.

KUD „ŠIJACI“
KUD „ŠIJACI“folkorno društvo iz Biškupaca osnovano je još daleke 1958 godine a djelovalo je u okviru
društva „Seljačka sloga“. Sve to vrijeme radili su sa prekidima.Pod imenom „Šijaci“rade od 1982 godine.KUD
„Šijaci“broji 52 člana od toga 35 odraslih aktivnih članova,12 podmlatka aktivnog te 5 počasnih članova.KUD
„Šijaci“njeguje izvorni folkor „šijaka“stanovnika sjevernog dijela požeške kotline.Nastupaju u nošnji staroj preko
100 godina pokušavajući istrgnuti iz zaborava običaje i folkor svojih predaka „šijaka“.Sam naziv „šijaci“ po
predanju govori da su košulje kopčali na šiji odnosno na zavratku,bili su drugačiji od ostalih stanovnika požeške
kotline,bili su veseljci,volili si pivat,igrat,pit,pojest,ponekad grubi ,uvrnuti al ipak ljudi.Gostoljubivi ljudi,široka
srca i duše pa postoji izreka u narodu tog kraja““ZAVRNUT SI KAO ŠIJAK““Plan rada KUD „Šijak“je i dalje
njegovati folkor i običaje kraja,uvježbavati kola i pjesme uz pratnju samice,gajda i tambura,sakupljati vrijedne
primjerke starih nošnjii izrada dijelova nošnje prema uzorkuorginala i naravno sudjelovati na smotrama folkora i
time promovirati svoj kraj,običaje i folkor.Želimo Vam sretan Božić i Novu godinu u ime svih
članova KUD „Šijaci“

Taekwon-do klub “Velika”

Taekwon-do je borilački sport nastao transformacijom starih korejskih vještina samoobrane. “Tae” u slobodnom
prijevodu znači skočiti i zadati udarac nogom, “kwon” znači šaka, a “do” je umijeće, princip ili način. Iz ovoga
proizlazi da riječ Taekwon-do možemo prevesti kao “umijeće borbe rukama i nogama”. Taekwondo se ne može
ograničiti samo na umijeće borenja. To je svestrana disciplina; ubojita vještina samoobrane, izvrsna rekreacija, a
danas i moderan olimpijski borilački sport sa strogo određenim pravilima natjecanja.
Povijest borilačkih vještina u Koreji je vrlo duga. Najstariji dokazi su kipovi i slike pronađeni u grobnici dinastije
Muyong Chong (oko 3. stoljeća p.n.e.) koje prikazuju ratnike u borbenim pozama. Taekwon-do se van granica
Koreje počinje širiti nakon osnivanja I.T.F. (International Taekwon-do Federation, 1966.) i W.T.F. (World Taekwon-do Federation, 1973.) organizacija. U Hrvatskoj se taekwon-do počinje trenirati sredinom 60-tih godina.
Na inicijativu prijatelja borilačkih vještina iz Velike i članova TKD kluba “Gimnazija”, taekwon-do se u Velikoj
počinje trenirati 2000. godine, najprije kao podružnica Taekwon-do kluba “Gimnazija” iz Požege, a zatim i kao
samostalni klub. Ispočetka se treniralo dva puta tjedno u maloj dvorani DVD Velika, te bar jednom tjedno u
sportskoj dvorani Gimnazije u Požegi. Marljivo se treniralo pod vodstvom trenera Zlatka Sliška – nositelja crnog
pojasa IV dan i Zdenka Zlomislića – crni pojas II dan, što je ubrzo dalo i prve rezultate. Od dvadesetak aktivnih
članova, koji su trenirali u podružnici, njih čak petnaestak su osvajali brojne medalje na natjecanjima širom
Hrvatske.
Klub djeluje kao podružnica sve do 2004. godine kad se osniva Taekwon-do klub “Velika” kao potpuno samostalana cjelina. Iste godine Klub podnosi zahtjev za primanje u Hrvatski Taekwon-do Savez. Savez Klubu dodjeljuje
svog mentora koji pozorno prati rad novonastalog kluba. Nakon godinu dana mentorstva i brojnih seminara
Taekwon-do klub “Velika” postaje punopravni član Hrvatskog Taekwon-do Saveza. Klub redovito sudjeluje na
natjecanjima u skladu sa svojim mogućnostima i iz godine u godinu postiže zapažene rezultate.
U protekloj godini klub je okupljao više od dvadeset aktivnih članova sa područja Općine Velika, koji su tijekom
godine odradili stotinjak treninga te sudjelovali na tri seminara održana u Zagrebu. Također aktivno sudjeluje na
četiri natjecanja; “Valentinovo kup” – Vrpolje, “Kup Vallis Aurea” – Požega, “Kadetsko prvenstvo Hrvatske”
– Osijek i “Juniorsko prvenstvo Hrvatske” – Vinkovci. Na gore navedenim natjecanjima Taekwon-do klub
ostvario je zapažene rezultate – od dvadesetak osvojenih medalja ovo su samo neke: - Josipa Pastulović – prvakinja Hrvatske – specijalne tehnike, - Kristina Kovačević – kadetska prvakinja Hrvatske – borbe kategorija
do 55 kg, – Ramona Romić – treća na Prvenstvu Hrvatske – izvođenje formi. Danas u Klubu trenira tridesetak
aktivnih članova. Najveći problem radu Kluba predstavlja nedostatak opreme i ﬁnancijskih sredstava potrebnih
za sudjelovanje na većem broju natjecanja i seminara. Također, mala dvorana Vatrogasnog doma neprikladna je
kako veličinom, tako i opremom za borilišta i održavanje treninga za natjecanja.
U 2007. godini Klub namjerava sudjelovati na više natjecanja; Prvenstvo Hrvatske I.T.F. za kadete (obavezno
sudjelovanje), Prvenstvo Hrvatske I.T.F. za juniore i seniore (obavezno sudjelovanje), Prvenstvo Hrvatske
W.T.F. za juniore i kadete, “Valentinovo kup”, “Kup Vallis Aurea”, Prvenstvo Slavonije i Baranje, Otvoreno
prvenstvo Osijeka, Otvoreno prvenstvo Vinkovci i druga natjecanja u Slavonskom Brodu, Oriovcu, Rijeci itd.
Također planira održati od 100 do 120 treninga u Velikoj (Vatrogasni dom) te sudjelovati na tri seminara
(obično u Zagrebu).

UDRUGA „VELIČANKA“ VELIKA
ZAŠTO?
Grupa mladih ljudi se okupila da poboljša uvjete življenja kako u samom mjestu tako i na cjelokupnom prostoru
naše općine.
Svjedoci smo da nas ovaj brzi tempo življenja otuđuje jedne od drugih,te smatramo da raznim akcijama možemo
ljude izvesti iz kuća i okupiti na raznim događanjima i manifestacijama u našoj općini.
Želimo biti sudionici i suorganizatori svih dosadašnjih događanja a ujedno i pokretači novih.
Smatramo da svako mjesto u našoj općini ima svoje draži i topline koje treba pokazati, kako našim ljudima tako i onima koji dođu u naš prelijepi kraj pod Papukom.
Želimo se uključiti u organizaciju „VINKOVA“ u Velikoj, da tu manifestaciju podignemo na jedan viši nivo i da
u nju uključimo sva mjesta naše općine.
Isto tako da pomognemo u organizaciji već postojeće smotre folklora „ČUVAJMO OBIČAJE ZAVIČAJA“ u
suradnji s Turističkom Zajednicom, kako bi smotra postala jedan dio turističke ponude naše općine.
Jedna od akcija u koju bi uključili sva mjesta naše općine je turnir u malom nogometu, gdje bi svako mjesto dalo
jednu ekipu a utakmice bi se igrale u svim mjestima gdje postoji igralište za mali nogomet.

VELIČKA KRONIKA!!! ZAŠTO?
U želji da naši ljudi budu što bolje upoznati o radu udruga koje djeluju na području općine Velika, privrednim
subjektima i njihovim kako teškoćama tako i razvojnim planovima, isto tako o radu na razvojnim planovima naše
općine.
Isto tako želimo zabilježiti sva događanja i da ih približimo riječju i slikom našim sugrađanima.
Ako smo nešto i nekoga izostavili u ovom našem prvom broju, molimo vas da nam oprostite, isto tako oprostite i
na našim greškama pošto je ovo naš prvi broj.
„Veličku kroniku“ planiramo izdavati svaka tri mijeseca tj. četiri puta godišnje.

ČESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ
I SRETNU NOVU GODINU ŽELI
VAM PREDSJEDNIK UDRUGE
„VELIČANKA“ Robert Hofman
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