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P oput europskih gradova poznatih po automobilističkim 
utrkama, ulice i ceste Dugog Sela na nekoliko su 
sati pretvorene u automobilističke staze. U samom 

središtu, na križanju Kolodvorske i Ulice J. Zorića, pored 
prepoznatljivog "slavoluka" Martinskog rally-a, nekoliko 
je stotina posjetitelja pratilo svečanost otvorenja i start 
39 posada. Rally je otvorio dugoselski gradonačelnik B. 
Mahač, a titulu pobjednika u završnici osvojila je posada 

Šebalj – Klinc iz AK "Sljeme". Natjecanje je organizirao 
AMK Dugo Selo, uz pokroviteljstvo Grada Dugog Sela i 
Turističke zajednice te Zagrebačke županije. Međunarodni 
sportski događaj, koji se 12. godinu održava u Dugom Selu, 
okuplja sudionike i goste iz cijele Hrvatske, ali i susjednih 
zemalja, značajan je i za turističku djelatnost grada. 
Reportaže na stranicama 11. i 12.                                   NK

GODINA: XXXIX CIJENA: 5 kn

Gužva u središtu Dugog Sela – uzavrela atmosfera uslijed brzine trkaćih vozila, visokih temperatura i uzbuđenja gledatelja 

12. Martinski rally 
u Dugom Selu

Obilježen Dan Zagrebačke županije 

Jelena Kokot 
– dobitnica 

županijske nagrade 

Svečanu sjednicu Županijske skupštine i Županijskog 
poglavarstva održanu 17. srpnja pratio je predsjednik 
Republike Hrvatske Stjepan Mesić uz brojne uzvanike, 

saborske zastupnike, predstavnike Vlade, veleposlanike 
Slovačke, Austrije, Slovenije i Slovačke, župane ostalih 
županija, kao i uz gradonačelnike i načelnike s područja 
Zagrebačke županije. Za iznimna dostignuća u proteklom 
jednogodišnjem razdoblju Jelena Kokot, učenica 4. 
razreda Opće gimnazije Srednje škole Dugo Selo dobila 
je ovogodišnju nagradu Zagrebačke županije. (nastavak 
2. str.)                                                                       IGO

Predsjednica Palma Klun Posavec i župan S. Kožić 
uručili su Jeleni Kokot i ostalim dobitnicima nagrade 
prigodom obilježavanja Dana Zagrebačke županije 
17. srpnja 2006. godine

Svečanost uz Dan općine Brckovljani 

Župan Kožić otvorio
 nove školske prostore 

Tijekom svečanosti obilježavanja Dana općine Brckovljani župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić, uz nazočnost općinskih čelnika i uzvanika, presijecanjem vrpce 
predao je novoizgrađene učionice učenicima OŠ "Stjepan Radić" u Božjakovini. 

Korištenjem novodograđenih prostora od jeseni poboljšat će se uvjeti organizacije 
nastave u ovoj školi. Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća i Poglavarstva Brckovljani 
govorili su predsjednik M. Kralj i načelnik Ž. Funtek. Uručene su povelje Zagrebačkoj 
županiji i Hrvatskim vodama te nagrade i priznanja uspješnim učenicima. Prigodom 
Dana općina održana je smotra folklora i sportska natjecanja. Opširnije na stranicama 
3. i 7. 

Program
 13. 

DUGOSELSKIH 
JESENI 

od 26. kolovoza do 
11. studenoga 2006. 

godine na stranici 12.

Od 25. kolovoza do 8. rujna ove godine građani i pravne osobe zainteresirane 
za uže područje naselja Dugo Selo moći će detaljno pogledati nacrte prijedloga za 
izmjene i dopune detaljnih  planova uređenja zone "Centar", kao i zone "Centar II." 
naselja Dugo Selo u prostoru Gradske vijećnice i to radnim odanom od 8 do 15 sati. 
Temeljem odluka Gradskog poglavarstva objavljene su javne rasprave o prijedlozima 
izmjena ovih planskih dokumenata, a svi zainteresirani za izgradnju i određene 
namjena na ovom području tijekom javne rasprave mogu dostaviti svoje prijedloge. 
Opširnije na stranici 4. 

D jevojčica Mia Markušić iz 
Dugog Sela i ravnateljica 
Dječjeg vrtića Dugo Selo 

Ljiljana Ðukić primile su priznanja 
iz ruku ministra mora i turizma  
Božidara Kalmete te predsjednika 
HTZ Nike Bulića na svečanosti 
proglašenja najuspješnijih radova 
na natječaju "Volim Hrvatsku" 
održanoj u hotelu "Sheraton" u 
Zagrebu. Mia, polaznica dugosel-
skog vrtića Mia svojim je crtežom 
osvojila prvo mjesto na natječaju 
Turističke zajednice Zagrebačke 
županije ali i prvo mjesto na natje-
čaju Hrvatske turističke zajednice 
između radova dječjih vrtića iz 
svih hrvatskih županija. Time 
je  Mia pokazala kako beskrajno 
voli Hrvatsku i svoje Dugo Selo 
te je pokazala izuzetno umijeće 
crtanja. Što je to u njezinom 
crtežu oduševiločlanove stručnog 
ocjenjivačkog suda? Najbolji crtež 
u Hrvatskoj nagrađene autorice 
objavljujemo na 12. stranici!

Dugoselskom vrtiću nagrada 
Hrvatske turističke zajednice 

Ministar Kalmeta i direktor HTZ Bulić uručili 
priznanja i nagradu za najbolji crtež u Hrvatskoj koji 
je nacrtala Mia Markušić iz Dječjeg vrtića Dugo Selo 

Objavljena javna rasprava za izmjene detaljnih
 planova Centar i Centar II. naselja Dugo Selo



Ovogodišnja dobitnica županijske nagrade, Jelena 
Kokot, govori pet stranih jezika i treći je razred 
srednje škole, kao najbolja učenica, završila 

na američkoj Western Reserve Academy, u državi 
Ohio. Tijekom školovanja u SAD-u na državnom je 

natjecanju iz francuskog jezika osvojila 1. mjesto u 
državi Ohio, te 4. mjesto u SAD-u. Iako je Jelena 
nagrađena za prošlogodišnje uspjehe u školovanju, ona 
ih je nanizala i tijekom prijašnjeg razdoblja. U prvom 
razredu na državnom natjecanju «Europa u školi» 
dijelila je 3. i 4. mjesto, a u drugom razredu je na istom 
natjecanju osvojila 3. mjesto. Zahvaljujući tome dobila 
je međunarodnu nagradu – boravak u Strasbourgu, 
a zatim i američku stipendiju za školovanje u trećem 
razredu u državi Ohio. 
Tom su prigodom na svečanoj sjednici o gospodarskim 
i razvojnim projektima te budućim planovima govorili  
predsjednica Skupštine Zagrebačke županije Palma 
Klun Posavec i župan Stjepan Kožić, istaknuvši 
nastojanje da ova Županija svojom razvojnom 
strategijom postane najjača županija u državi. 

Predsjednica Klun Posavec istaknula je kako je na 
području Županije registrirano 62.000 zaposlenih 
osoba, a prihodi u prošloj godini dosegli su 22 milijarde 
kune, što su u javnosti nedovoljno poznate činjenice. 
Između ostalog rekla je kako Zagrebačka županija 

teži mladima koji čine 32 
posto populacije te će kroz 
buduće projekte povećati 
atraktivnost ovog područja 
za novo naseljavanje uz veću 
dostupnost obrazovanja i 
zapošljavanja.
Župan Kožić ističe da je 
županijsko područje jedno 
od gospodarski najbrže 
rastućih u Hrvatskoj, a u 
2005. imalo je i najdinami-
čnije i najefikasnije gospo-
darstvo. Između ostalog 
je spomenuo kako je po-
trebno još više uložiti u 
razvijanje komunalne 
infrastrukture. Naime, 
u dogovoru s Gra dom 
Zagrebom i Krapinsko-
zagorskom županijom 
pokrenut će projekt re-

gionalnog vodoopskrbnog 
sustava koji će pokrivati ove tri 
županije, a posebno će pojačati 
opskrbljenost istočnog dijela 
Zagrebačke županije. Govoreći 
o prometnoj povezanosti navodi 
realizaciju tri čvorišta – izlaza na 
autocestu (Klinča Sela, Rugvica 
i Križ) koja će doprinijeti boljem 
razvitku tih dijelova županije. 
Skupu se s prigodnim riječima 
čestitki obratio i predsjednik 
Mesić podržavši plan da do 2015. 
godine cijelo područje Županije 
bude najpoduzetnija hrvatska i 
europska regija. 
U nastavku sjednice uručene 
su godišnje nagrade, povelje 
te priznanja najuspješnijima 
u različitim djelatnostima koji 
su pridonijeli sveukupnom 
napretku svoje sredine i županije 
u cjelini. Počasnim građani-
nom Zagrebačke županije pro-
glašen je akademik Dragutin 
Tadijanović, koji nažalost nije 
bio u mogućnosti biti prisutan na 
svečanosti, već ga je izaslanstvo 
Zagrebačke županije posjetilo u 
Krapinskim Toplicama i nagradu 

mu uručilo uoči Dana Županije. 
Tvrtkama «Agrokor» d.d, «S.K.A.H.» i «Euro-milk», te 
izdavačkoj kući «Meridijani» iz Samobora dodijeljena 
je Povelja Zagrebačke županije. 
Nagrade Zagrebačke županije za iznimna dostignuća 
dobili su Vatrogasna zajednica općine Brdovec, naša 
Dugoselka gimnazijalka Jelena Kokot, te Ljubomir 
Smrndić iz Svetog Ivana Zeline. 
Nagrade za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke 
županije u zemlji i svijetu dobili su Ogranak Seljačke 
sloge Buševec i državna reprezentativka u streljaštvu 
Branka Pereglin, a Ogranak Seljačke sloge iz Buševca, 
koji ove godine slavi 85 godina rada, u sklopu svečane 
sjednice izveo je i kraći program.        
                                                        Tekst i fotografije: 
                                                                           I. G. O.
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Zagrebačka županija do 2015. godine 
jedna poduzetnička zona

Svečanosti prigodom Dana Zagrebačke županije nazočio Predsjednik RH 
Stjepan Mesić

Pokrenuta izrada projekta 
za regulaciju prometa 

Jelena Kokot iz Dugog Sela, dobitnica 
više nagrada, korisnica američke 
stipendije, primila i županijsku 
nagradu prigodom Dana županije

Predsjednica Skupštine Palma 
Klun Posavec najavila projekte za 
dostupnije obrazovanje i zapošlja-
vanje mladih koji čine trećinu 
županijske populacije

Studija o utjecaju na okoliš sustava 
odvodnje nije prihvaćena 

K omisija Ministarstva zaštite okoliša za ocjenu 
Studije o utjecaju na okoliš  zahvata – «Sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

u općini Rugvica i Dugo Selo» nije prihvatila  
studiju koju je po narudžbi Hrvatskih voda izradio 
Građevinski institut,  ocijenivši je necjelovitom. 
Studija obuhvaća samo područje općine Rugvica  
dok je područje grada Dugog Sela izostavljeno,  što 
su predstavnici Dugog Sela  još ranije ustanovili 
uputivši primjedbu. Nadalje u sastavu Komisije 
za ocjenu ove Studije koju je imenovala ministrica 
zaštite okoliša,  pored stručnjaka i predstavnika 
općine Rugvica, nema predstavnika Grada Dugog 
Sela – ponovo je naglašeno 10. srpnja  na sjednici 
Komisije kojoj su nazočili gradonačelnik Boris 
Mahač i pročelnik za graditeljstvo i komunalnu 
infrastrukturu Goran Bučević. 

Studija o utjecaju na okoliš  budućeg sustava 

odvodnje i pročišćavanja voda obrađuje samo 
utjecaj pročišćivača na okoliš na području Rugvice a 
nedostaje  ispitani utjecaj  kolektora i crpnih stanica. 
Primijećena je i  kriva procjena broja stanovnika na 
ovom području. U studiji je navedeno kako se 2020. 
godine predviđa 30.000 stanovnika na području 
obuhvata izgradnje sustava odvodnje, dakle na 
području grada Dugog Sela i općine Rugvica. Ova  
procjena smatra se nestvarnom budući već  danas 
na ovom području  živi oko 28.000 žitelja, a broj će 
stanovnika za petnaestak godina biti znatno veći, 
primijećeno je na sjednici. 

Navedene opaske bile su razlog članovima 
Komisije za odbacivanje izrađene studije o utjecaju 
na okoliš budućeg sustava odvodnje. Naručitelj 
Studije morat će s izrađivačem utvrditi daljnji tijek 
postupka, eventualne dopune i izmjene prijedloga 
koji nije prihvaćen.                                           N. K. 

Grad Dugo Selo pokrenuo je postupak nabave ponuda za izradu 
prometnog projekta regulacije prometa u Zagrebačkoj, Zorićevoj 
i Bjelovarskoj ulici – ulicama koje su dio državne ceste D41 koja 

prolazi kroz Dugo Selo u duljini 7 kilometara. Zahtjev za dostavu ponuda 
upućen je na adresu šest tvrtki ovlaštenih za izradu prometnih projekata. 
Regulacija u navedenim ulicama nikada nije adekvatno riješena, a samo 
naselje je u posljednjih 10 godina promijenilo svoj izgled. Uz državnu cestu 
otvoreni su novi poslovni prostori, dječji vrtić i osnovna škola, a promet iz 
sporednih ulica povećan je zbog proširenja naselja tako da je nastao problem 
uključenja na državnu cestu. S obzirom na postojeće stanje Grad je odlučio 
poduzeti mjere rješavanja problema regulacije prometa. Izrada projekta bit 
će razdvojena na tri dijela prema ulicama – Zagrebačka ulica duljine 2,4 
kilometra, Zorićeva duljine 2,3 kilometra i Bjelovarska ulica duljine 2,3 
kilometra. Projektom će se predvidjeti sva potrebna horizontalna i vertikalna 
signalizacija na postojećim križanjima, pješački prijelazi, potrebni semafori, 
autobusna ugibališta i sve ostalo potrebno prema važećim zakonskim 
propisima. Po zaprimljenom prometnom projektu Hrvatske austoceste 
zatražit će prethodnu suglasnost od Ministarstva mora, turizma, prometa i 
razvitka..                                                                             Pripremila: I. G. O.

Moguće osnivanje 
Županijskog trgovačkog 

društva za distribuciju plina
Gradonačelnici Ivanić Grada, Zeline, Vrbovca i Dugog Sela te načelnici 

osam općina s istočnog dijela županije upoznati su sa Studijom o 
budućoj mogućoj organizaciji distribucije plina na ovom području. 

Postojeći distributeri plina ne ispunjavaju uvjete za dobivanje koncesije 
za distribuciju, osim komunalnih poduzeća iz Vrbovca i Dugog Sela 
koji godišnje bilježe 16 milijuna kubika potrošnje plina, što je donja 
granica. Studijom se predlaže osnivanje jedinstvenog Trgovačkog društva 
za distribuciju plina u koje će se, predlaže se, udružiti postojeći distributeri 
iz Vrbovca, Ivanić Grada, Zeline i Dugog Sela. Planirano je da će novo 
trgovačko društvo distribuirati 50 milijuna kubika plina godišnje te time biti 
peta tvrtka u državi za distribuciju plina, navodi se u Studiji koju je izradio 
Energetski institut «Hrvoje Požar». Na sastanku održanom 7. srpnja u 
službama Zagrebačke županije je dogovoreno kako će se gradska i općinska 
tijela do 30. rujna ove godine upoznati sa Studijom te donijeti odluke o 
prihvaćanju inicijative o formiranju predloženog Trgovačkog društva.          
                                                                                                                   I. G. O. 

Županija raspisala natječaj za            
smještajne kapacitete

I z Gradskog odjela za gospodarstvo obavještavaju kako je Zagrebačka 
županija 20. srpnja ove godine objavila javni natječaj za dodjelu 
bespovratnih kapitalnih pomoći za unapređenje i razvoj turističkih 

smještajnih kapaciteta u Zagrebačkoj županiji za 2006. godinu. Natječaj 
je objavljen u Jutarnjem listu i bit će otvoren do 26. kolovoza. Sredstva 
se dodjeljuju isključivo registriranim obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima te registriranim turističkim seoskim gospodarstvima 
koji se aktivno bave turizmom i imaju sjedište na području Zagrebačke 
županije. Sredstva bespovratnih kapitalnih pomoći se mogu koristiti samo 
za unapređenje i razvoj turističkih smještajnih kapaciteta, a pojedini korisnik 
može ostvariti iznos do 100.000 kuna. Dodatne informacije mogu se dobiti 
u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, na telefon 6009-
421 te na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije www.
zagrebacka-zupanija.hr .                                                                       I. G. O.

Otvoren natječaj za izbor Vinske 
kraljice Zagrebačke županije 

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za Vinsku kraljicu Zagrebačke 
županije 2007. godine. Naziv Vinske kraljice može ponijeti djevojka 
životne dobi između 18 i 28 godina, državljanka Republike Hrvatske, 

a njena dužnost tijekom sljedeće godine bit će promovirati županijska vina, 
vinogradarstvo i vinorodne regije Zagrebačke županije. Prijave se primaju 
do 8. rujna ove godine na adresu Zagrebačke županije, Upravni odjel za 
poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72, 
Zagreb, s naznakom Za izbor Vinske kraljice. Prijava mora sadržavati ime i 
prezime kandidatkinje, adresu stalnog boravka, obrazovanje, državljanstvo, 
kratki životopis i fotografiju. 

Ocjenjivački sud ocjenjivat će (pismeno i usmeno) znanje i vještine 
kandidatkinja iz poznavanja vina i jela Zagrebačke županije sa serviranjem 
i sljubljivanjem, vinogradarstva i vinarstva Zagrebačke županije i Hrvatske; 
vinogradarsko-vinarske tradicije i običaja Zagrebačke županije; opće kulture; 
javni nastup i predstavljanje na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku.

Izbor za Vinsku kraljicu provodi se petu godinu za redom, a dosada su 
izbrane djevojke iz Svetog Ivana Zeline, i to dva puta, Jastrebarskog te 
aktualna kraljica Ivana Rendulić iz Zagreba.                     Pripremila: I. G. O. 

U Srednjoj školi Dugo Selo 
slobodna 32 mjesta 

N akon ljetnog upisnog roka učenici koji se nisu uspjeli upisati u neku od 
srednjih škola, nažalost u dugoselskoj srednjoj školi neće neće imati  
izbora. Naime, od deset obrazovnih smjerova mjesta je ostalo samo za 

četverogodišnji smjer tehničara za računalstvo - i to čak 32 mjesta. Interes 
za ovaj smjer od samog početka upisa bio je slab, no situacija je slična i u 
ostalim, zagrebačkim, školama gdje su učenici također dali mali broj prijava. 
Prijave za jesenski upisni rok u Srednju školu Dugo Selo bit će organizirane 
29. kolovoza od 8 do 16 sati. Objava rezultata bit će 30. kolovoza u 12 sati, a 
upisi 31. kolovoza od 8 do 16 sati.                                                        I. G. O. 
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U prostoru školske sportske dvorane u Božjakovini 
održana je svečana sjednica Općinskog vijeća i 
Poglavarstva uoči Dana općine koji se obilježava 1. 

kolovoza. To je datum kada je 1892. godine  uspostavljena 

upravna općina Brckovljani, nastala iz notarijata 
bivšeg kotara Dugo Selo. Uz domaćine svečanosti su 
nazočili župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, 
predstavnici Hrvatskih voda, Ureda državne uprave, 
gradonačelnici i načelnici susjednih općina i gradova, 
gosti i suradnici iz Austrije – Gradišćanski Hrvati iz 
Novog Sela, predstavnici ustanova i udruga s područja 
općine te brojni suradnici. Predsjednik Općinskog 
vijeća Milan Kralj uzvanike je podsjetio na bogatu 
povijest i tradiciju područja općine Brckovljani, 
ističući nagli razvoj s tim i promjene u povećanju 
broja stanovnika a uslijed doseljavanja sa 4.800, koliko 
ih je bilo prije petnaest godina, na preko 7 tisuća 
danas. Prirodni resursi i ljepota ovog kraja, koji je 
smješten na sjecištu važnih prometnica, pridonose 
optimističkom pogledu u smjeru budućeg razvoja 
općine. U nizu povijesnih činjenica predsjednik Kralj 
istaknuo je 1896. godinu kada je Zemaljska vlada iz 
Zagreba kupila posjed Božjakovina površine 1.500 
hektara i stvorila "Uzorno državno dobro", kako 
bi unaprijedila gospodarstvo, posebice poljodjelstvo, 
stočarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo 
i druge djelatnosti. Spomenuo je značaj tadašnje 
poljoprivredne i domaćinske  škole, kao i nazočnost 
znamenitih osoba po-put Stjepana Radića, književnika 
Slavka Kolara i Augusta Cesarca na ovom po dručju. 

- Želja je našem kraju 
vratiti sjaj nekadašnjeg 
Uzornog dobra Božja-
kovine, poznatog u 
Hrvatskoj i šire – kazao 
je Kralj. Kupnja državnog 
zemljišta uz glavne 
prometnice i otvaranje 
gospodarske zone bio je 
prvi korak u tom smjeru. 
Tu bi trebalo razviti gos-
podarstvo, zaposliti ljude 
te prihodima graditi 
općinsko središte i upravnu 
zgradu sa svim potrebnim 
sadržajima. Do  nesen je i 
pro storni plan sukladno 
ko jem se zona ši ri, dolaze 
nove tvrtke. No trn u oku 
je neobrađena, dračom 
i kopri vama obrasla 

p o   l j o p r i v r e d n a 
zemlja zbog 
čega mnogi krive 
Općinu, požalio 
je predsjednik u 
izlaganju. 

Istaknuo je kako 
je ova Općina prva 
dobila suglasnost 

na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
koji nije realiziran zbog sudskog postupka koji je 
pokrenula "Božjakovina" želeći dokazati vlasništvo 
nad zemljom. Dok postupak traje – sa zemljištem se ne 
može raspolagati, a raspolaganje vrijednim zemljištem 

ne može se prepustiti nekome tko nema takva prava. 
To je bogatstvo koje pripada poljoprivrednicima koji će 
ga obrađivati – smatra Kralj, nezadovoljan što legalno 
izabrana op ćinska vlast nema informacija o pretvorbi 

dobara kao ni o tijeku 
po-stupka kojim bi 
se status zemljišta 
trebao riješiti. Svoje 
izlaganje predsjednik 
Općinskog vijeća 
M. Kralj završio je 
upućivanjem čestitki 
svim žiteljima 
općine.

                      N. K.
              Fotografije: 
            N. K. i I. G. O. 

Svečanost Dana općine Brckovljani 

Prirodna bogatstva pridonose 
ubrzanom razvoju

Predsjednik Općinskog vijeća M. Kralj očitovao žalje-
nje zbog nemogućnosti raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem   

Uzvanici na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 

Župan Kožić u pratnji domaćina razgledao nove školske 
prostore 

Mladi folkloraši KUD-a "August Cesarec" uzvanicima pokazali nekadašnje dječje 
igre 

N ačelnik Općine Željko Funtek izlagao je o dosadašnjim projektima te 
najavio planove za naredno razdoblje. U svom govoru posebno je istaknuo 
projekte izgradnje komunalne infrastrukture, navevši da je izgrađena 

mreža vodoopskrbe i plinoopskrbe u svim naseljima općine za čiji projekt 
je uloženo oko 15 milijuna kuna, a ostvaren je uz pomoć Hrvatskih voda, 
Zagrebačke županije i većine građana općine koji su sufinancirali izgradnju. 
Oko 7,7 milijuna kuna općinskih sredstava uloženo je u asfaltiranje ulica i 
rješavanje javne rasvjete. Prošle godine Općina je započela s rekonstrukcijom 
starih magistralnih cjevovoda vode i plina u duljini 7 kilometara (procijenjena 
vrijednost radova oko 4 milijuna kuna). U tom projektu financijskim sredstvima 
sudjeluju Hrvatske vode i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 
a radovi će biti završeni do kraja ove godine. U prošloj godini započeti su 
radovi na izgradnji kolektora odvodnje otpadnih voda u gospodarskoj zoni te 
je kupljeno 5.000 metara cijevi koji će biti položeni uz državnu cestu od naselja 
Božjakovina do Gračeca te uz županijsku cestu preko naselja Brckovljani. 
Usporedo tom trasom položit će novi cjevovod magistralnog vodovoda te će 
pripremiti teren za izgradnju nogostupa. Vrijednost ovog projekta iznosi oko 
30 milijuna kuna, a njegovu realizaciju Općina će ostvariti uz sufinanciranje 
Hrvatskih voda, Zagrebačke županije i Ministarstva mora, turizma, prometa 
i razvitka.

Izmjenom Prostornog plana 34 hektara kupljenog zemljišta uvršteno je u 
gospodarske zone, a detaljnim planom planirana je zona gospodarske namjene 
K-1 Božjakovina u površini od 18 hektara koja je popunjena novim investitorima 
"Furnir" iz Zagreba, "Toljan trans" iz Donjeg Dvorišća, "Darojković" iz 
Brckovljana, "Inox centar" iz Sesveta, "Sjemenara Zagreb" te Konzuma koji bi 
izgradio trgovinu i mini hladnjaču koja bi otkupljivala poljoprivredne proizvode 
proizvođača s područja općine. Novim Prostornim planom i ostali dio zemljišta 
od 70 hektara ulazi u gospodarsku zonu, a takvim razvojem gospodarstva i 
malog poduzetništva, veli načelnik Funtek, osigurat će se sredstva za daljnju 
izgradnju komunalne infrastrukture, prvenstveno kanalizacije, te ostalih 
vitalnih objekata važnih za rad lokalne zajednice (zgrada općinske uprave i 
pošta). 

Načelnik spominje izgradnju perona u Prečecu i Božjakovini, uređenje 
groblja u Lupoglavu i Brckovljanima te izgradnju novog dijela groblja u 
Brckovljanima. Znatna sredstva uložena su u uređenje i dogradnju domova u 
vlasništvu Općine koji su danas privedeni svojoj namjeni. Preuređen je dom 
u Prikraju za potrebe dječjeg vrtića. Danas vrtić prima 70-tak djece, a radi se 
na tome da se prostor uskoro i proširi. U proteklih godinu dana uređena su 
tri nova igrališta i sada gotovo sva naselja imaju sportske terene koje najviše 
koriste djeca. Iz općinskog proračuna svake godine izdvajaju se znatna sredstva 
za sportske i kulturne djelatnosti te školske aktivnosti, a posebnu brigu vodimo 
o umirovljenicima i o obiteljima slabijeg socijalnog statusa, kazao je Funtek.

Zahvaljujući Zagrebačkoj županiji i ŽUC-u ovih dana dovršen je 
novoizgrađeni most na rijeci Zelini koji spaja Gornje i Donje Dvorišće, a do 
kraja godine započinje izgradnja novog mosta u Tedrovcu na rijeci Lonji. 
Vrijednost oba projekta iznosi oko 3 milijuna kuna.

Otvoreni novi prostori u Osnovnoj školi 
 U sklopu obilježavanja Dana općine otvoren je novodograđeni dio Osnovne 

škole "Stjepan Radić" koji je izgrađen za nešto više od godinu dana. Prostor je 
povećan za četiri nove učionice, dva kabineta, a osiguran je i prostor radionice 
za majstora. U potkrovlju se pak otvara mogućnost za uređenje dodatnih šest 
učionica ili kabineta. Projekt vrijedan 3 i pol milijuna kuna financirala je 
Zagrebačka županija, a čast rezanja vrpce i otvaranja novog dijela škole upravo 
je pripala županu Zagrebačke županije mr. Stjepanu Kožiću. 

Načelnik Funtek najavio je kako Općina zajedno s Područnom školom 
u Lupoglavu provodi postupak izrade dokumentacije za novu školu u tom 
naselju, a koja bi trebala biti osmogodišnja. Time bi se rasteretila Osnovna 
škola u Božjakovini. Sredstva za izradu projekta osigurana su u ovogodišnjem 
općinskom proračunu.   

Uručene povelje i nagrade 
Povodom Dana Općine Brckovljani zbog suradnje i financijskog ulaganja u 

općinske projekte uručene su prigodne povelje. Dodijeljene su Ministarstvu 
mora, turizma, prometa i razvitka za sufinanciranje vodovoda na području 
općine u iznosu od milijun kuna, zatim Hrvatskim vodama za ulaganje od 2 
milijuna kuna u izgradnju kanalizacije te Zagrebačkoj županiji radi financiranja 
dogradnje Osnovne škole u Božjakovini, a koje je realizirano u kratkom roku. 
Na sjednici su uručene i nagrade učenicima i mentorima Osnovne škole 
"Stjepan Radić" za sudjelovanje na državnim natjecanjima. Novčane nagrade 

od po 2.000 kuna svakom, 
uručene su učenicima 
Ivanu Grabercu i Ivanu 
Ilievskom za postignuto 
3. mjesto na državnom 
natjecanju iz biologije, 
Stjepanu Gorniku za 
su djelovanje na državnom 
natjecanju iz fizike te Ivi 
Glavaš za sudjelovanje na 
državnoj smotri likovne 
kulture LIK 2006. 
Njihovim mentorima 
Mariji Biočić, Matildi 
Šimunović, Robertu 
Samardžiću i Biserki Fruk 
uručene su nagrade od po 
1.000 kuna. Predstavnici 
tvrtke BC Institut, koji su 
prisustvovali sjednici, 
posebno su još nagradili 

učenike Ivana Graberca i Ivana Ilievskog s novčanim iznosom od 700 kuna. 
U prigodnom svečanom programu sudjelovali su KUD "August Cesarec" te 
učenici OŠ iz Božjakovine, između ostalih, Domagoj Perković – prvonagrađen 
na županijskom Lidranu za pjesmu "Roditelji imajte vremena za mene", Leona 
Slatković Harčević također prvonagrađena na županijskom Lidranu za prozu 
"Pred izlogom" i Martina Krajnović dobitnica 2. mjesta na natječaju Hrvatskih 
pošta "Pišem ti pismo".                                                       Pripremila: I. G. O. 

Jačanjem gospodarstva 
nastavak gradnje 

komunalne infrastrukture 

Učeniku Ivanu Graberecu i Ivanu Ilievskom 
načelnik Ž. Funtek uručio novčanu nagradu, 
a Bc Institut dodatno ih je nagradio sa po 
700 kuna

Cvijeće i svijeće za poginule 
branitelje pored središnjeg 
križa na grobljima u Lupoglavu 
i Brckovljanima

Načelnik Ž. Funtek o planovima općine 

Predsjednik Vijeća M. 
Kralj i općinski načelnik Ž. 
Funtek upoznali uzvanike s 
aktualnostima svoje općine

 Na X. sjednici održanoj 1. kolovoza usvojen je 
Prostorni plan Općine Brckovljani, izvješće o 
stanju u prostoru i program mjera za unapređenje 
stanja u prostoru. Donesene su I. izmjene i dopune 
ovogodišnjeg proračuna. Tijekom prvog polugodišta 
ove godine ostvareno je 8,3 miilijuna kuna prihoda 
što je 37 posto od godišnjeg plana. Dokumenti se 
objavljuju u Službenom glasniku Općine Brckovljani 
koji je sastavni dio ove Dugoselske kronike. 

Općinsko vijeće usvojilo 
Prostorni plan





Osvojenim prvim mjestom u potezanju užeta, drugim 
mjestom u bacanju kugle i u nogometu te trećim 
mjestom u štafeti – predstavnici Otoka Svibje s 

ukupno 60 osvojenih bodova ekipni su pobjednici 7. 

po redu Posavskih sportskih susreta. Svega jedan bod 
slabija ekipa Rugvice se s prošlogodišnjeg 10. mjesta 
popela na 2. mjesto! Odličnom plasmanu doprinijela 
su čak tri prva mjesta – i to u kategoriji štafete, belota 
i pikada za žene, a treće mjesto osvojili su u gađanju 
puškom. A prošlogodišnji prvaci – ekipa Okunšćaka 
– ove godine je trećeplasirana s ukupno 49 bodova, a 
osvojili su tri prva mjesta – u kategoriji bacanja kugle, 
nogometa i stolnog tenisa. 

Prema kategorijama rezultati su sljedeći – u bacanju 
kugle prvaci su ekipa Okunšćaka, drugi je Otok Svibje, 
a treći Sop Hruščica; u štafeti prvo mjesto osvojila je 
Rugvica, drugo Čista Mlaka, a treće Otok Svibje, u 
potezanju užeta na prvom mjesto je Otok Svibje, na 
drugom mjestu Trstenik, a na trećem Novaki Oborovski; 
u nogometu prvaci su ekipa Okunšćaka, viceprvaci su 
Otok Svibje, a na trećem mjestu Mrtvica; u gađanju 
puškom najuspješnija je bila ekipa Struge, drugi su 

Novaki Oborovski, a treći su Rugvičani; 
u kategoriji pikada za žene prvakinje 
su Rugvičanke, na drugom mjestu su 
predstavnice Črnca, a na trećem mjestu ekipa 
Oborova; u stolnom tenisu prvo mjesto odnosi 
ekipa Okunšćaka, drugo ekipa Mrtvice, a 
treće mjesto ekipa Ježeva; u igranju bele 
prvaci su Rugvičani, druga je ekipa Struge, 
a treći su Ježevljani. Ove godine u Sportskim 
susretima koji su se održali 1. i 2. srpnja 
kod zgrade općinske uprave sudjelovalo je 14 
ekipa okupivši brojne natjecatelje. Natjecanja 
su upotpunjena vatrogasnom brzinskom 
vježbom u kojoj je prvo mjesto osvojila ekipa 
Obedišća Ježevskog, drugi je Svibovski Otok, 

a treća je Donja Greda. Mali vatrogasci u natjecanju 
gašenja požara brentačama u kategoriji djevojčica prve 
su Rugvičanke, a druge Ježevljanke, a među dječacima 
prvi su Ježevljani, a drugi Rugvičani. Ove godine 

po prvi puta održano je i natjecanje u šahu 
– prvo mjesto osvojio je Mihal Tomaško iz 
Nart Savskog, drugo mjesto Ivan Krznarić iz 
Rugvice i treće Ivan Fišter iz Okunšćaka. U 
nogometu učenika do 8. razreda prvo mjesto 
odnosi Ježevo, drugo Oborovo, treće Okunšćak 
– najboljim strijelcem proglašen je Krisitijan 
Čvorig sa 6 golova. U nogometu za žene prva 
je ekipa Mrtvice, druga ekipa Struge i treća 
Črnec-Novaki. Najbolji strijelac bila je Tea 
Rašić s 1 postignutim golom. U stolnom tenisu 
pojedinačno – prvo mjesto osvojio je Dževad 
Husić iz Okunšćaka, drugo Dario Fišter također 
iz Okunšćaka, a treći je Ivo Čičak iz Novaka 
Oborovskih. U stolnom tenisu za žene – ekipno 
prva je ekipa Novaka Oborovskih, druga je 
ekipa Črnca, a treća Struge Nartske; dok je 

pojedinačno u istoj kategoriji prva Ivana 
Đurak iz Črnca, druga je Danijela Sever 
iz Črnca, a treća Ksenija Buhin iz Struge. 
U kategoriji bacanja kugle – pojedinačno 
– prvo mjesto pripalo je Anđelku Briziću 
iz Črnca Rugvičkog, drugo mjesto 
Mariu Butumoviću iz Trstenika i treće 
Jozi Gudelju iz Okunšćaka. U gađanju 
zračnom puškom – pojedinačno – prvi 
je Stjepan Kirin iz Novaka Oborovskih, 
drugi je Zoran Petrinić iz Struge Nartske 
i treći je Milivoj Petek iz Mrtvice.      

                                Pripremila: I. G. O. 
     FOTOGRAFIJE: Tihana KUŠEKOVIĆ 
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VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
3. kolovoza 2006. 

Prodajom općinskog zemljišta čime se u proračun slilo 11 milijuna kuna 
– planirani prihodi za prvih šest mjeseci povećali su se s 9,8 na 14,7 milijuna 
kuna. No planirani prihodi od poslovanja manji su za gotovo milijun kuna – 
planirano je 4,8, a ostvareno je 3,6 milijuna kuna. Između ostalog vijećnike 
je zanimalo hoće li se ove godine nastaviti izgradnja nogostupa. Kako 
objašnjava načelnik Ivan Remenar, projekt za nogostup od Sop Hruščice do 
Rugvice je napravljen, no zbog toga što Županijska uprava za ceste (ŽUC) 
ove godine nije predvidjela sredstva za rješavanje oborinske odvodnje na 
daljnjim dionicama – ove godine neće se ništa graditi. Općina Rugvica 
na početku izgradnje nogostupa od Sopa do Svibovskog Otoka dogovorila 
se sa Zagrebačkom županijom o podjeli troškova izgradnje nogostupa. 
Načelnik Remenar pojašnjava kako Općina financira izgradnju nogostupa i 
rubnjake, a  ŽUC odvodnju oborinskih voda i sloj asfalta. Ove godine ŽUC 
nema predviđena sredstva za ovu namjenu, stoga izgradnje neće ni biti. 
Vijećnici su na sjednici održanoj 17. srpnja jednoglasno usvojili ovogodišnji 
polugodišnji obračun proračuna. 

Općina Rugvica prema izvješću o radu za 2005. godinu dotirala je rad 
Crvenog križa Dugo Selo s 40.000 kuna, uz dodatna sredstva za financiranje 
nekih aktivnosti 32.000 kuna. U 2005. godini pokrenuta je ideja o ponovnom 
organiziranju akcija darivanja krvi na području općine Rugvice, a koja se 
realizirala u ovoj te su dosada održane dvije akcije. Prošle godine rugvička 
ekipa na županijskom natjecanju iz prve pomoći osvojila je 2. mjesto u 
kategoriji podmlatka, dok je Srednja škola Dugo Selo zauzela 4. mjesto. 

Na sjednici Vijeća razmatrana su i financijska izvješća za 2005. godinu 
sportskih klubova s područja općine. Rukometni klub Rugvica ostvario 
je 61.000 kuna, od čega je najviše iz općinskog proračuna dotirano 35.000 
kuna. Nogometni klub Oborovo u prošloj godini bilježi 37.000 kuna, a 
njima je iz proračuna proslijeđeno 30.000 kuna. Taekwondo klub Rugvica u 
2005. godini je registrirao 126.000 kuna prihoda – od toga od organizacije 
turnira 42.000 kuna, iz općinskog proračuna 30.000 kuna, od članarina 
21.000 kuna te od sponzora oko 19.000 kuna. Na strani rashoda najveći 
dio novaca (38.000 kuna) utrošen je na organizaciju turnira te potom 
na treninge i natjecanja oko 34.000 kuna. Športski klub Osnovne škole 
Rugvica u 2005. godini prihodovao je 50.000 kuna, dok je registrirao 16.000 
izdataka. Općina je dotirala njihov rad s 15.000 kuna. Kako objašnjavaju u 
svom izvješću u prošloj godini potrošili su minimalno sredstava jer nastoje 
ušteđena sredstva kasnije utrošiti na opremanje nove sportske dvorane. 

Vijećnicima je prezentirano i financijsko izvješće Komunalnog poduzeća 
DUKOM koje je u 2005. godini pozitivno poslovalo. Ukupni prihodi iznose 
40.889.103 kune, a rashodi 40.854.025 kuna. Dukom obuhvaća djelatnosti 
distribucije vode, plina, odvoza komunalnog otpada, gradske tržnice, 
održavanja groblja Dugog Sela te groblja u općini Rugvica. Što se tiče 
groblja u Rugvici u 2005. godini zabilježeno je poslovanje s gubitkom od 
32.754 kune. Naime, ukupni iznosili su 320.551 kuna, od toga od prodaje 
grobnih mjesta prikupljeno je 306.182 kune. Ukupni rashodi iznosili su 
353.306 kuna. 

Uz prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije  
dolazi do promjena  u dijelu smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru.  
Povećanje u odnosu na ukupnu površinu građevinskih područja iz važećih 
prostornih planova gradova i općina može iznositi najviše 25 posto – a 
to povećanje odnosi se na područja općina iz prvog prstena oko Zagreba 
– Stupnik, Sveta Nedjelja, Rugvica, Brckovljani, Brdovec i Bistra, dok za 
ostale gradove i općine s područja Zagrebačke županije to povećanje iznosi 
najviše 10 posto. Iako prvotno predloženo rješavanje sustava gospodarenjem 
otpadom te usvajanje lokacija odlaganja otpada ovim prijedlogom plana 
neće se donositi.                                                                                 I. G. O. 

Općinsko vijeće usvojilo polugodišnji obračun proračuna 

U šest mjeseci planirano 9,8 a 
ostvareno 14,7 milijuna kuna!

Najsnažniji natjecatelji potezali konop

S 19. sjednice Poglavarstva Općine Rugvica

Sjednica Poglavarstva Općine Rugvica održana je 17. srpnja 2006. 
godine,  a osim polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Rugvica na 
dnevnom je  redu bilo  izvješće o prethodnoj raspravi Urbanističkog 

plana uređenja Sportsko-rekreacijskog centra Abesinija te odluka o 
upućivanju plana na javnu raspravu. Zaključeno je da će se prijedlog 
Urbanističkog plana uputiti na javnu raspravu u trajanju od 30 dana u 
periodu od 24. srpnja do 25. kolovoza 2006. godine. Zainteresirani građani 
mogu u tijeku trajanja javne rasprave razgledati plan u prostorijama 
Općine Rugvica, dok će se javno izlaganje plana održati u Vatrogasnom 
domu u Otoku Svibovskom 25. kolovoza 2006. godine u 19 sati. 

Prijedlog Sindikata umirovljenika Hrvatske – podružnica Dugo Selo o 
besplatnom prijevozu umirovljenika na području općine Rugvica nije ni 
razmatran zbo toga što na području Rugvice ne postoji lokalni prijevoz, 
a nisu dostavljeni ni podaci o broju korisnika, ni predviđeni troškovi. 
Načelnik općine Rugvica Ivan Remenar upoznao je članove Poglavarstva 
s rezultatima natječaja koje je provela Vlada RH, a vezano za davanje 
koncesije na 189 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a koje se 
nalazi u k.o. Okunščak. Ugovor o koncesiji sklopljen je s tvrtkom «Pavita» 
iz Sesveta, a godišnja premija za koncesiju iznosi 72.000 kuna.

«Dukom» d.o.o. dostavio je troškovnik za izradu uličnog plinovoda u 
Otočkoj ulici u Otoku Svibovskom. Iz proračuna će se za te radove izdvojiti 
46.000 kuna, dok će se za izgradnju produžetka plinovoda u Stružečkoj 
ulici u Strugi Nartskoj izdvojiti 14.721 kuna, a također prema troškovniku 
Dukom-a. Iz općinskog proračuna za izradu produžetka uličnog vodovoda 
u Okunšćaku u Grabičkoj ulici, izdvojiti će se  8.040 kuna.

Društvu multiple skleroze Zagrebačke županije odobrena je financijska 
pomoć u iznosu od 500 kuna s obrazloženjem da je to Udruga koja 
djeluje na području cijele Zagrebačke županije, pa je za očekivati da će se 
zamolbi udruge odazvati svi gradovi i općine Zagrebačke županije kojima 
je upućena zamolba za pomoć, te će se na taj način prikupiti 13.600 kuna 
koliko je zatražila Udruga.                                                                J. K. B. 

Javna rasprava o planu 
uređenja Sportsko-rekreacij-

skog centra Abesinija otvorena 
do 25. kolovoza 2006. godine

HDZ Rugvica o izgradnji izlaza na autocestu

Želimo opovrgnuti nagađanja i sumnje koje vladaju 
u javnosti hoće li se u skoro vrijeme izgraditi izlaz 
na autoput, kazao je predsjednik Općinskog 

odbora HDZ-a Rugvica Tomislav Bešlić na konferenciji 
za novinare održanoj 26. lipnja. Naime, kako kaže 
Bešlić, u kontaktu s ministrom gospodarstva, rada 
i poduzetništva Brankom Vukelićem i ministrom 
financija Ivanom Šukerom rečeno nam je kako će 
se do 7. srpnja ove godine objaviti natječaj za odabir 
izvođača radova na izgradnji izlaza na autoput (no, 
natječaj je objavljen već tog datuma pressice, op. a.) 
te kako će radovi na izgradnji započeti s 1. rujnom 
kako bi do rujna sljedeće godine, što je najduži rok, 
bili i završeni. Financijska konstrukcija za projekt 
je napravljena, a sredstva su osigurana u proračunu 

Hrvatskih autocesta. Bešlić uz to najavljuje kako će 
općinu Rugvicu posjetiti ministar Šuker i saborski 
zastupnik Dražen Bošnjaković koji su potvrdili svoj 
dolazak HDZ-u Rugvica. Oni će, govori Bešlić, obići 
teren izgradnje izlaza na autocestu u Rugvici te 
područje izgradnje nove sportske dvorane uz osnovnu 
školu.

Ujedno uz konferenciju za novinare predsjednik 
HDZ-a T. Bešlić Rugvica želi demantirati informaciju 
koja je objavljena u Dugoselskoj kronici u kojoj se 
trenutni član Općinskog poglavarstva Nikica Ivezić 
spominje kao predstavnik njihove stranke. Naime, veli 
Bešlić, Ivezić nije član rugvičkog HDZ-a i kao takvog 
Općinski odbor ga nije izabrao da zastupa HDZ u 
Općinskom poglavarstvu.                                 I. G. O.   

Najavljena posjeta Rugvici ministara 
Šukera i Vukelića

OTOK SVIBJE ekipni pobjednik 

Za bacanje kugle potrebna snaga i preciznost

Pobjednička ekipa mladih vatrogasaca iz Rugvice u gašenju 
požara brentačama

Taekwondo vještina zanimljiva gledateljima

VII. Posavski sportski susreti
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Nakon poskupljenja vode od  ove godine Skupština odobrila i više cijene 
grobnih usluga 

Kako bi se rad sjednica Gradskog vijeća što više ubrzao 
i unaprijedio od sada će tijekom točke aktualnog sata biti 
prisutni predstavnici ustanova korisnika gradskog proračuna, 
kao što je Dječji vrtić, Gradska knjižnica, Pučko otvoreno 
učilište te predstavnici Komunalnog poduzeća DUKOM. A 
na sjednici održanoj 26. srpnja vijećnici su najveći broj pitanja 
uputili predstavnicima Dukoma. Vijećnik Stjepan Novosel 
ponovio je pitanje o stanju na starom i novom groblju koje je, 
po njegovom mišljenju, već dulje vrijeme nezadovoljavajuće. 
Spomenuo je potrebu uređenja salona u mrtvačnici na novom 
groblju, no kako su odgovorili Dukomovi predstavnici taj 
posao neće se moći obaviti u skorije vrijeme jer je potrebno 
prethodno izraditi projekt. Kada će se popraviti hidrant u 
Andrilovcu, zanimalo je vijećnika Mirka Krištofa, na što 
su Dukomovi predstavnici obećali kako će se taj problem 
što prije riješiti. Vijećnik Stjepan Bertek ponavlja problem 
nezakopanog telefonskog kabela u Ostrni, a koji je otkopan 
od strane Dukoma. Dukomovci odgovaraju da su uputili 
niz požurnica T-comu, no oni ne reagiraju. Vijećnik Damir 
Mesić uputio je kritiku na organizaciju nedavnog Martinskog 
rallya koji je, kako je rekao, iz godine u godine slabiji. Kako 
bi se što adekvatnije odgovorilo na vijećničko pitanje zatražit 
će da do sljedeće sjednice Vijeća organizator Auto moto klub 
Dugo Selo dostavi izvješće o ovogodišnjem rallyu.

O radu KUD-a "Preporod" u prošloj 
godini

U protekloj godini Kulturno umjetničko društvo 
"Preporod" imalo je 230 aktivnih članova organiziranih u tri 
sekcije – folklorna, tamburaška i dramska. Tijekom prošle 
godine ostvario je 31 nastup od čega je najveći broj nastupa 
imao tamburaški sastav i prva postava folklornog ansambla. 
Između ostalog u izvješću o radu za prošlu godinu istaknuto 
je vrlo uspješno gostovanje Preporodaša na Međunarodnom 
festivalu folklora u Rumunjskoj, dok su kao domaćini ugostili 
kulturno umjetnička društva iz Muća, Gline, Gornjeg Jesenja, 
Županje, Šuice i Solina. Prema izvješću o poslovanju navodi 
se kako je planirano 764.000 kuna prihoda, no ostvareno 
je 293.000 kuna od čega je iz gradskog proračuna dotirano 
ukupno 226.000 kuna. Vijećnik Mesić smatra da bi Grad 
trebao voditi računa o brojnim potrebama Preporoda te 
povećati sredstva za financiranje njihovog rada. Također 
zatražio je da "pismeno daju računicu koliko je i tko je 
platio angažman Preporodaša na proslavi Praznika rada u 
gradskom parku prošle godine."

U listopadu tematska sjednica o sportu?
Prema izvješću o radu za prošlu godinu u Zajednicu 

športskih udruga grada Dugog Sela udruženo je 17 športskih 
udruga, od toga udruga Streljačko društvo Ostrna više 
nije aktivno, a dvije športske udruge Atletski klub Martin 
Dugo Selo i Teniski klub Dugo Selo primljene su u članstvo. 
Sveukupno klubovi imaju gotovo 1 000 aktivnih športaša. 
Prošle godine najviše se ističe povijesni ulazak stolnotenisača 
u I. ligu. Rukometaši '93. godišta osvojili su prvo mjesto na 
prvenstvu Hrvatske. Ukupno je osvojeno 14 prvih mjesta 
u natjecanjima u ekipnoj konkurenciji i 11 prvih mjesta 
u raznim momčadskim natjecanjima. Ukupno prihodi za 
Zajednicu športskih udruga u 2005. godini iznosili su blizu 
1,3 milijuna kuna, od čega je iz gradskog proračuna dotirano 
1,2 milijuna kuna dok je iz Zajednice športskih udruga 
i saveza Zagrebačke županije dotirano 50.000 kuna. Na 
sjednici Vijeća predloženo je da se u listopadu ove godine 
održi tematska sjednica Gradskog vijeća o sportu kako bi se 
utvrdilo koliko se sveukupno iz proračuna izdvaja za sport, 
po kojim kriterijima i što dalje učiniti s obzirom na stanje u 
gradskom proračunu. 

Povećan rad djelatnika POU u 2005. 
godini

Pučko otvoreno učilište u 2005. godini zabilježilo je 
ukupno 1,1 milijuna kuna prihoda. Od toga prihodi osnivača, 
a to su Grad Dugo Selo, općine Rugvica i Brckovljani, 

iznose 505.000 kuna Ostatak je prihodovan od samostalne 
djelatnosti Učilišta, kao što je nakladnička djelatnost, prihodi 
od tečajeva, reklama i propagande, najma i refundacija. 
U okviru informiranja tijekom protekle godine objavljeno 
je 14 brojeva Dugoselske kronike s ukupno 212 stranica 
informativnog sadržaja te s 268 stranica službenog glasnika, 
što je za 25 posto više od planiranog. U sklopu obrazovne 
djelatnosti organizirani su tečajevi engleskog jezika, ritmike 
i plesa za učenike te tečaj korištenja računalom za učenike i 
odrasle. Na području kulturne djelatnosti Učilište je redovni 
organizator i suorganizator manifestacija na području grada 
– od Dugoselskih jeseni, Vincekovog, Martinja, Izložbe vina 
i Smotre folklora do organizacije skupnih i individualnih 
izložbi likovnih umjetnika te različitih koncerata. Ravnateljica 
Učilišta Nada Kozić istaknula je kako je zbog rastućih potreba 
osnivača, brojnih događanja i aktivnosti te novinarskih 
zadataka posao djelatnika Učilišta mnogostruko uvećan 
radi čega se radi prekovremeno i tijekom vikenda. Navodi 
se da svaki od djelatnika godišnje odradi preko 400 radnih 
sati više od ugovorenog fonda sati. Vijećnici su predložili 
da se ostalim dvjema općinama osnivačima uputi zahtjev da 
usklade dotacije sukladno omjeru u potpisanom sporazumu 
o financiranju, budući da djelatnici Učilišta prekovremeno 
i tijekom vikenda rade i za ove dvije općine. Vijećnici su 
jednoglasno prihvatili izvješće Pučkog otvorenog učilišta. 

Centar za socijalnu skrb 
Centar za socijalnu skrb Dugo Selo predložio je Gradskom 

vijeću radi razvijanja kvalitetnog sustava socijalne skrbi za 
osobe i obitelji izradu cjelovitog Programa socijalne skrbi za 
tekuću godinu za područje grada. Dosadašnja izdvajanja iz 
gradskog proračuna za socijalne potrebe građana i potrebe 
udruga godišnje prelaze milijun kuna. Stoga je potrebno 
izraditi program sastavljen od programa svih subjekata koji 
pružaju pomoć socijalno ugroženim osobama i obiteljima. 
Kako predlaže dugoselski Centar za socijalnu skrb – svoje 
programe pored Centra trebali bi dati i humanitarne udruge 
te Općine Rugvica i Brckovljani. Na taj način koordinacije, 
programom socijalne skrbi pružala bi se pomoć onima 
kojima je pomoć zaista potrebna te bi se otklonile eventualne 
zlouporabe socijalne pomoći. Vijećnici su prihvatili ovaj 
prijedlog.

Prošle godine smanjeni prihodi dugo-
selske Vatrogasne zajednice 

Vatrogasna zajednica grada Dugog Sela prošle godine 
ostvarila je 797.000 kuna prihoda, što je nešto manje nego 
u 2004. godini kada je registrirano 940.000 kuna prihoda, 
rečeno je na sjednici Vijeća. Razlog tome je smanjenje 
prihoda iz gradskog proračuna iz kojeg se u 2005. godine 
prihodovalo 763.000 kuna, a u 2004. godini 903.000 kuna. 
Kako je istaknuo predsjednik Vatrogasne zajednice Zvonko 
Novosel u proteklih 10 godina nije se vodilo računa o 
osposobljavanju vatrogasaca. Stoga će se tijekom ove godine 
organizirati tečajevi osposobljavanja, a dosada se prijavilo 
više od 140 vatrogasaca. Trenutno na području grada Dugog 
Sela djeluje 70 operativnih vatrogasaca osposobljenih za 
gašenje požara te na taj način udovoljavaju zahtjevima 
operativnog plana gašenja požara. Predsjednik Zajednice 
Novosel najavio je i izradu 10-godišnjeg plana Vatrogasne 
zajednice za uređenje vatrogasnih objekata, a zastarjelu 
opremu potrebno je što prije obnoviti. 

Do kraja godine smanjenje manjka na 
2,7 milijuna kuna

Kako je rečeno na sjednici Gradskog vijeća, polugodišnji 
obračun gradskog proračuna za 2006. godinu bilježi ukupno 
15,5 milijuna kuna prihoda što je u odnosu na isto razdoblje 
prošle godine za 21 posto više prihoda. Rashodi tijekom prvih 
šest mjeseci ove godine iznose 15,4 milijuna kuna. Time je 
ostvarena pozitivna razlika od 101.000 kuna, a manjak u 
proračunu smanjio se na 4,3 milijuna kuna. Procjenom 
Gradskog odjela za gospodarstvo do kraja godine sadašnji 
manjak smanjio bi se na 2,7 milijuna kuna, što je temeljeno 
na iskustvima o kretanju prihoda po mjesecima u prošloj 
godini, a tako i rashoda. Smanjeni preneseni manjak do kraja 
godine predviđen je ukoliko bi izostao prihod od prodaje 
nefinancijske imovine, a ako dođe do realizacije prodaje 
manjak će biti i manji. Polugodišnji obračun proračuna 
vijećnici su prihvatili većinom glasova uz suzdržane glasove 
oporbe.                                                      Pripremila: I. G. O. 

Gradsko vijeće održalo 13. sjednicu 

Na aktualnom satu brojna 
pitanja za predstavnike 

DUKOM-a D evet od dvanaest članova Skupštine Dukom-a na 3. sjednici razmatralo je i 
jednoglasno prihvatilo izvješće o poslovnim rezultatima Društva ostvarenim 
u 2005. godini, usporedivši ga s onima iz prethodne 2004. godine. Iako su 

ukupni prihodi lani bili veći od prethodne godine i dosežu gotovo 41 milijun kuna, 
veći su i izdaci. Tako je dobit nakon oporezivanja smanjena na 8.500 kuna, a 
razliku od 2004. godine kada je dobit ostvarena u visini 196.000 kuna. 

Analizirajući poslovanje po radnim jedinicama unutar kojih se prate djelatnosti 
Dukom-a, vodljiva je zarada na prodaji i distribuciji plina gdje je pozitivna razlika 
nešto veća od 1,3 milijuna kuna. Oko 887.000 kuna ostaje u djelatnosti odvoza 
otpada. Istovremeno se 
na prodaji i distribuciji 
vode ostvaruje gubitak 
od 1,7 milijuna kuna. 
S gubitkom posluje i 
gradska tržnica te službe 
na mjesnim gro bljima. 
No, pozitivna razlika 
u distribuciji plina te 
odvozu i zbri njavanju 
otpada "pokriva" gubitke 
ostvarene u distribuciji 
vo de, gradskim gro-
bljima i tržnici, tako 
je za prošlogodišnje 
obra čunsko razdoblje 
iskazan pozitivan rezultat. Ukoliko dođe do najavljenog izdvajanja distribucije i 
prodaje plina iz Dukom-a kao najisplativije djelatnosti, kako će tvrtka poslovati 
ubuduće s djelatnostima u kojima su troškovi i gubici veći od prihoda – pitanje je 
koje se postavlja prilikom svake rasprave o poslovanju Dukom-a. 

Nakon poskupljenja vode više cijene i grobnih 
usluga 

Potraživanja Dukom-a za isporuku plina, vode i obavljene usluge  dosežu oko 8 
milijuna kuna. Unutar toga je stari dug tvrtke "Miličević" koja je nekad poslovala u 
Dugom Selu, na prostoru "Tempo-Ciglane". Unatoč pravomoćne presude u korist 
Dukom-a dug se ne može naplatiti. Istovremeno "Dukom" ima oko četiri milijuna 
obveza podmiriti. 

Sredstva od kredita utrošena su za zamjenu dijelova dotrajale mreže plinovoda 
i vodovoda u najkritičnijim dijelovima. U tijeku su radovi na rekonstrukciji 260 
metara plinovoda u Ulici J. Zorića istočno od Ulice B. Huzanića. Zahvatima na 
dijelovima dotrajale mreže smanjeni su gubici plina i vode. Predstavnici Općina 
Rugvica i Brckovljani u Skupštini Društva zatražili su izvješće o izvršenim 
Dukom-ovim investicijama i izvorima financiranja. Istaknut je i problem manjka 
ostvarenog na uslugama ukopa i održavanja mjesnih groblja koji iznosi oko 
300.000 kuna godišnje, a kao jedan od razloga gubitka navedene su niske cijene 
usluga i mala grobna naknada. 

Smanjenje gubitaka na distribuciji i prodaji vode očekuje se ove godine uslijed 
sanacije dijelova mreže čime se smanjuju i gubici vode u distribuciji ali  i uslijed 
povećanja cijena vode u siječnju 2006. godine na 8,34 kuna po kubiku.  

Viša grobna naknada i cijena usluge ispraćaja!
Nakon desetgodišnje primjene važećih cijena te uslijed rasta troškova Skupština 

je odobrilo zahtjevu za povećanjem cijena grobnih usluga. I nakon tog povećanja 
cijene grobnih usluga bit će niže nego što su u susjednim gradovima, obrazloženo 
je. S obzirom na različitosti u postupku ispraćaja pokojnika i ukopa ne može se 
govoriti o ujednačenom povećanju. Može se očekivati kako ćemo ubuduće  plaćati 
oko 40 posto veći iznos  grobne naknade. A troškovi ukopa u grobnice, koji su do 
sada prosječno iznosili oko 1.100 kuna (ovisno i obimu i vrsti poslova koje treba 
obaviti), povećat će se za oko 500 kuna.

 Povećanjem cijena grobne naknade i pogrebnih usluga nadaju se  pozitivnom 
rezultatu u toj radnoj jedinici, a korisnici grobnih mjesta očekuju bolje uređenje 
vječnih počivališta i objekata koji se koriste kod posljednjeg ispraćaja.  

Tko će distribuirati plin ubuduće?
«Dukom» ima ograničenu koncesiju za distribuciju plina budući ne udovoljava 

zahtjevnim uvjetima za tu djelatnost sukladno zakonskim propisima koji su 
predvidjeli samostalne tvrtke za distribuciju većih količina plina. Hoće li se 
više distributera na području udružiti u takvu tvrtku? Ili će zaživjeti prijedlog 
iz Zagrebačke županije o osnivanju trgovačkog društva za distribuciju plina na 
sjeveroistočnom  županijskom području? Takav je prijedlog upućen distributerima 
i jedinicama lokalne samouprave na razmatranje. Izrađen je i elaborat o 
opravdanosti osnivanja tvrtke za distribuciju  koji ističe pozitivne prednosti takvog 
rješenja te je dobio načelnu podršku iz pojedinih sredina. O ovoj temi Skupština 
je raspravljala samo informativno, no zaključci se uskoro očekuju od gradova i 
općina. Njihove su procjene raznolike, neki najavljuju svoja rješenja, a neki se 
protive prepuštanju plinovoda novoosnovanoj tvrtki koja bi po očekivanoj količini 
distribuiranog plina bila peta u Hrvatskoj. 

Usvojeni pravilnici o sistematizaciji te o odlaganju 
otpada

Prema novousvojenom Pravilniku o organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta 
u Dukom-u će se prvenstveno provesti preraspodjela unutar postojeće strukture, 
kako je kazao direktor M. Vrabec, koji raspoređuje izvršitelje i određuje njihov 
broj za pojedine poslove. No, najavljeno je i novo zapošljavanje jer nedostaje 
kadrova, rečeno je na skupštini.  

Donesen je i pravilnik o odlagalištu otpada u Andrilovcu u koji su ugrađene 
odredbe važećih zakonskih propisa koji nalažu način postupanja s otpadom, uz 
obvezu poštivanja odredbi radi zaštite okoliša.                             

                                                                                                   Pripremila: N. K. 

Zasjedala Skupština Trgovačkog društva "Dukom" 

Pozitivno poslovanje lani, 
upitna distribucija plina 

Predsjednik Skupštine B. Mahač i direktor Društva 
M. Vrabec u raspravi o poslovanju Dukom-a 

Zaključkom Gradskog poglavarstva odobrena 
su trgovačkom društvu "Dukom" d.o.o. Dugo Selo 
financijska sredstva za nabavu novog kamiona za 
odvoz komunalnog otpada. Nabava novog kamiona 
financirana je iz prikupljenih sredstava paušala iz 
dijela cijene za odvoz kućnog otpada, a 
planirana je u ovogodišnjem Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture. Nakon provedenog 
postupka javne nabave, novi kamion 
je stigao u "Dukom" već u petak, 14. 
srpnja. Prema riječima direktora 
"Dukom"-a Mladena Vrebeca, uslijedila 
je registracija vozila te obuka vozača 
i osoblja koje će upravljati novim 
vozilom. 

Prvi radni dan novog kamiona bio 
je 25. srpnja, kada je istekao najam 
posuđenog vozila za odvoz otpada 
koji je do tada koristio "Dukom". 
Prilikom preuzimanja vozila, 
dukomovce je posjetio gradonačelnik 
Boris Mahač te izrazio zadovoljstvo 
izgledom, opremljenošću i tehničkim 

karakteristikama vozila čijom je nabavom znatno 
poboljšana usluga odvoza komunalnog otpada. Vozilo 
vrijedno 130.000 eura kupljeno je na leasing pri čemu je 
odmah uplaćeno 400.000 kuna, dok će se preostali iznos 
platiti u ratama.                                                   J. K. B. 

Nabavljen novi kamion za odvoz komunalnog otpada

Vozilo vrijedno 130 tisuća eura već odvozi smeće
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NAJLJEPŠI HRVATSKI PLESOVI I 
NARODNE NOŠNJE

Prigodom Dana općine Brckovljani održana smotra folklora i sportska natjecanja

Uoči općinskog praznika u organizaciji KUD-a 
"August Cesarec" i Općine Brckovljani održana je 
III smotra folklornih društava. U vruće srpanjsko 

subotnje predvečerje mnogobrojnu publiku dodatno su 
zagrijala folklorna društva iz Kloštar Ivanića, Dugog 
Sela, Zagreba, Međimurja, Palešnika, Virja i  Brodske 
Varoši. Prije početka smotre publici su se predstavile 
najljepše folklorašice (iz svakog društva po jedna) koje 
su se natjecale za "Najljepšu folklorašicu III. smotre 
folklora u Brckovljanima 2006.". Smotru je izvedbom 
pjesama i plesova iz Moslavine otvorilo KUD "Kloštar" 
iz Kloštar Ivanića, a nakon toga predstavila se Udruga 

Hrvata iz Bosne i Hercegovine "Rodna gruda" iz Dugog 
Sela s izvedbom izvornih kola iz Bosne i Hercegovine. 
KUD "August Cesarec" praćen burnim pljeskom prisutnih 
izveo je koreografiju" Jedno jutro u nedjelju mladu...". 
Temperamentnom izvedbom koreografije "Snoćka sam ti 
draga fućkal i popeval...."  KUD "Zajad Breg" iz Međimurja 

dodatno je zagrijalo ionako vruću atmosferu na 
užarenom asfaltu ispred Osnovne škole. 

 Iznenađenje večeri bio je Marko Robić 
iz KUD-a Buševec" iz Buševca koji je 
na specifičnom narodnom instrumentu 
"bilogorskim dudama" izveo dvije narodne 
melodije. Udruga bosanskih posavljaka iz 
Zagreba "Bosanska Posavina" predstavila se 
izvedbom izvornih kola. "Kolovođo, daj kolo 
povedi" naslov je koreografije koju je izvelo 
KUD "Slavko Kolar" iz Palešnika kod Garešnice. 
Palešnik je rodno mjesto Slavka Kolara pa 

je i nastup KUD-a "Slavko 
Kolar" poveznica između 
dviju općina s obzirom da je 
Slavko Kolar neko vrijeme 
živio i radio na području 
današnje općine Brckovljani. 
"Virovskim svadbenim 
običajima" predstavilo se 
Hrvatsko pjevačko društvo 
"Ferdo Rusan" iz Virja, 
a slikovitim prikazom 
završnice žetve KUD 
"Luka Lukić" iz Brodske 
Varoši  vratilo nas je u 
vremena kada se  završnica 
žetve obilježavala kao 
prava narodna svetkovina. 
Strpljivo čekajući svoj 
nastup na kraju smotre, 
pomladak domaćina KUD-
a  "August Cesarec" izveo je 
niz dječjih pjesama i plesova 
iz Slavonije pod nazivom 
"Mi smo djeca vesela ". Prije 
završetka smotre publici su 

se još jednom predstavile folklorašice između 
kojih je Nikolina Fukšić iz KUD-a "Luka Lukić" 
iz Brodske Varoši izabrana kao najljepša te je 
od domaćina nagrađena cvijećem i prigodnim 
darom.                   Tekst i fotografije:  J. K. B. 

Pjesmama i plesovima Moslavine KUD "Kloštar" otvorio folklorni program

 Izvornim kolima Bosne i Hercegovine  predstavila se "Rodna gruda" iz Dugog Sela 

Simpatije mnogobrojnog gledateljstva bijahu na strani KUD-a "August Cesarec" - 
domaćina III. Smotre 

M. Robić iz Buševca s «bilogorskim 
dudama» - iznenađenje programa 

KUD "Slavko Kolar" iz Palešnika – rodnog mjesta književnika S. Kolara koji je dio života 
proveo u Brckovljanima 

E kipa lovaca  "Sokol" iz Stančića ekipni 
je pobjednik ovogodišnjeg lovačkog 
natjecanja u gađanju glinenih golubova sa 

46 od mogućih 50 pogodaka. Slijedi je ekipa 
LD «Srna» iz Lupoglava sa 43 pogotka. 

Pojedinačno prvo mjesto osvojio je Zvonimir 
Novačić iz ekipe «Sokol» Stančić, drugi je 
Marijan Burušić iz ekipe «Srna» Lupoglav. 
Krunoslav Švedi iz «Sokola» zauzeo je treće 
mjesto. Nagradu za fair play dobio je Branko 
Grgošić iz lupglavske «Srne». U natjecanju je 

sudjelovalo pedesetak lovaca. 
Turnir u malom nogometu okupio je 8 

ekipa s područja općine. Naslov pobjednika 
osvojila je ekipa iz Lupoglava, drugo mjesto 
pripalo je nogometašima iz Hrebinca a treća 
je ekipa iz Stančića. 

Organizacijom ovih natjecanja i osvojenim 
rezultatima sudionici turnira u nogometu 
kao i natjecanja u gađanju glinenih golubova 
pridonijeli su svečanom obilježavanju Dana 
općine Brckovljani.                                  N.K.

Koreografija "Snočka sem ti draga fučkal i popeval" u izvedbi KUD-a 
"Zajad Breg" iz Međimurja 

Prikaz žetvenih svetkovina u izvedbi KUD-a "Luka Lukić" iz Brodske Varoši 

Nikolina 
Fukšić u 

slavonskoj 
nošnji s 

uređenom 
kosom na 

tradicionalni 
način 

– najljepša 
folklorašica 

iz KUD-a 
"Luka Lukić" 

Sportska natjecanja u nogometu 
i gađanju glinenih golubova



D ruštvo invalida Dugo Selo organiziralo je  
dvodnevnu rehabilitaciju i druženje svojih članova 
u Istarskim toplicama od 30. lipnja do 1. srpnja. 

S obzirom da Društvo invalida nije bilo u mogućnosti 
financirati kompletan program izleta, sami članovi 
financirali su troškove smještaja i prijevoza. Temeljem 
ponuda najpovoljniji je bio Darojković d.o.o. koji je i 
ove godine brzo i sigurno prevezao članove  Društva 
do njihova odredišta. Prilikom razgledavanja starog 
grada Buzeta organiziran je susret s članovima Društva 
invalida iz Buzeta. Uz ugodno druženje u hotelu "Mirna" 
organiziran je 30. lipnja, i zabavni program uz dobru 
zabavu svih članova Društva, što pokazuje da se svi mogu 
dobro zabaviti bez obzira na zdravstvene probleme.

Članovi Društva invalida pokazuju 
sve veći interes za druženja i sve je 
više novih članova koji žele da se izleti 
i druženja organiziraju ponovno ove 
jeseni.

U proteklih nekoliko godina članovi 
Društva invalida Dugo Selo upoznali 
su stare gradove u Istri; Hum, 
Motovun, Roč i ove godine Buzet. 
Istarske toplice, kamo su se ove godine 
uputili članovi Društva, smještene su 
u dolini Mirne poznatoj po istarskim 
tartufima kao i po jedinstvenom 
izvoru ljekovite vode. Sastav vode s 
trinaest različitih minerala svrstava 
Istarske toplice po kvaliteti vode u 
sam vrh europskih toplica. Izvor se 
koristio još u antičko doba o čemu 
svjedoče pronađeni natpisi u kamenu, 
stari rimski novac i nakit.

Iznad samog lječilišta uzdiže se 85 metara visoka 
stijena – gorostas, na čijem se vrhu nalazi ruševina stare 
crkve sv. Stjepana, s koje se pruža prekrasan pogled na 
okolni krajolik.

Na zajedničkim vježbama u bazenima uz stručno 
vodstvo Nevenke Remenar ukazala se potreba za dužim 
boravkom u toplicama pojedinih članova. 

Uz ugodnih tri sata vožnje od našeg Dugog Sela, 
članovi su pokazali interes za rehabilitaciju kao i za što 
boljim upoznavanjem naše lijepe domovine. Sa sobom 
su ponijeli uspomene na dva lijepo provedena dana, 
stekli su nova prijateljstva i proširili krug poznanstava 
uz željno očekivanje sljedećeg izleta.           

                                                                Ivan GRGOŠIĆ

U     sklopu programa edukacije u dugoselskoj vojarni «Pukovnik 
Milivoj Halar» predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Dugo Selo redovito održavaju predavanje za vojnike ročnog 

sastava. S osnovama gašenja požara kao i s načinom uporabe vatrogasne 
opreme ročnike je 6. srpnja upoznao zamjenik zapovjednika DVD 
Dugo Selo Vinko Kašnar, predsjednik Društva Marijan Krivec te tajnik 
Branislav Milić. Dugoselska vojarna organizira ovu vrstu edukacije za 
svaku generaciju vojnika ročnog sastava, a suradnja s DVD-om Dugo 
Selo ostvaruje se unazad nekoliko godina.                                I. G. O.

Foto: Krešo Đuranec

Članovi Društva invalida u posjetu Istri

Zajednička fotografija izletnika u Buzetu
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Članovi Sindikata umirovljenika Hrvatske podružnica Dugo 
Selo ponovno su se vrijedno uhvatili motike i škara te uredili 
zelenu površinu i cvjetnjak u blizini sjedišta njihovih prostora u 

Kolodvorskoj ulici. Nažalost ovaj dio zelene površine u centru grada 
duže vrijeme bio je neodržavan, niti je vođena briga o zasađenim 
ružama, no zahvaljujući entuzijazmu nekolicine članova SUH-a Dugo 
Selo sada je puno ljepše prošetati jednom od glavnih ulica grada. 

Uz ovu akciju SUH-ovci su uputili Gradskom poglavarstvu prijedlog 
da se Kažotićeva ulica od zapada prema istoku, odnosno od skretanja 
iz Kolodvorske ulice prema Ulici hrvatskih branitelja prenamjeni iz 
dvosmjerne u jednosmjernu. S obzirom da je njihovo sjedište na samom 
raskršću Kolodvorske i Kažotićeve ulice te su svjedoci brojnih gužvi, 
SUH predlaže ove izmjene koje bi, kako smatraju, donijeli nekoliko 
parkirnih mjesta više te bolju sigurnost djece na nedalekom dječjem 
igralištu.                                                        Tekst i fotografija: I. G. O.

I ovoga ljeta dugoselski slikar Ivo 
Ostojić izložio je veći broj svojih radova 
u svom rodnom zavičaju na poluotoku 
Pelješcu. Između pedesetak djela koje 
je postavio u Galeriji Matice hrvatske, 
u crkvici sv. Navještenja "Luncijata" u 
Orebiću, prevladavaju motivi upravo 
s tog podneblja: obala, more, masline, 
jedrenjaci, konobe. Sve čari, ljepote, tajne 
i biseri Dalmacije preneseni su uljima 
na platna tako ova izložbena postava 
zrcali Dalmaciju u malom. Izložba je bila 
postavljena od 21. do 27. srpnja pa su je, 
osim mještana i Ostojićevih znanca iz 
rodnoga kraja, mogli vidjeti brojni turisti 
koji ljeti dolaze na Pelješac.               N. K.

Prevencija i alternativa
Udruga Hrvata iz Bosne i Hercegovine "Rodna 

gruda" u suradnji s Policijskom upravom 
zagrebačkom i Policijskom postajom Dugo Selo 

organizirala je tribinu na temu 
ovisnosti i društveno neprihvatljivog 
ponašanja pod nazivom "Prevencija 
i alternativa". Na način prilagođen 
učenicima od 5. do 8. razreda osnovne 
škole kojih je na tribini bilo  najviše, 
djelatnici policije pokušali su poučiti 
djecu kako izbjeći sve opasnosti od 
uporabe opojnih droga do svih oblika 
društveno neprihvatljivog ponašanja 
kao što su nasilničko ponašanje, 
tučnjave, krađe i slično. Obrazložili 
su novu strategiju djelovanja policije 
u zajednici putem kontakt policajaca 
te približili djeci partnersko rješenje  
problema s kojim se djeca tog 

uzrasta najčešće susreću. Uz poslovicu "Tko ništa 
ne čini, sudjeluje!" željeli su predstaviti policajca kao 
prijatelja i osobu koja će im u svakom trenutku pružiti 

pomoć. Iznijeli su zastrašujući 
podatak o 22 000 registriranih 
ovisnika o drogi, a potresne slike 
kojima  su popratili predavanje, te 
objašnjenje zakonskih propisa koji 
se odnose na maloljetnike, imali 
su učinak na slušatelje. Shvatili su 
značenje i važnost prevencije i način  
djelovanja policije u zajednici, a što 
je i najvažnije i što je poruka tribine, 
shvatili su da imaju alternativu  i da 
imaju mogućnost odabira pravilnog 
životnog puta. Na kraju predavanja 
rečeno je da će u rujnu organizirati 
tribinu na koju će biti pozvani samo 
roditelji kako bi se i njima predočile 
sve opasnosti koje vrebaju njihovu  
djecu na početku životnog puta. 

              Tekst i fotografije:  J. K. B. Policajci uputili mlade u novu 
strategiju djelovanja policije u 
zajednici 

Mladi članovi Udruge Hrvata iz BiH "Rodna gruda" upoznati s 
opasnostima opojnih droga - slijedi predavanje za roditelje 

DVD Dugo Selo educira 
ročnike u dugoselskoj vojarni

Vojnici ročnog sastava naučili rukovati aparatima za gašenje požara 

Ostojić izlagao pelješke motive u Orebiću 

Članovi Udruge Hrvata BiH "Rodna gruda" na edukativnom skupu  Nove akcije SUH-a 
Dugo Selo

Sindikat umirovljenika od ove godine redovito brine brigu o ružama 
i ukrasnom grmlju u Kolodvorskoj ulici

Jedan od problema koji koči saniranje i asfaltiranje ulica Tome Koščeca i 
Tome Kapitana nakon izgradnje kanalizacije u tom dijelu naselja Kozinščaka 
je vrlo nizak broj domaćinstva koji su se priključili na kanalizacijski sustav. 
Naime, kako saznajemo iz Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo prema odluci o 
priključenju na komunalnu infrastrukturu građani su obvezni u zadanom 
roku priključiti se na kanalizaciju. Tu obvezu, plaćanjem takse od 6.000 
kuna, ispunilo je tek 23 domaćinstva, dok je 10 domaćinstva priključeno 
neregularno, a 18 domaćinstava se dosada nije priključilo te je zatražilo 
od Grada mogućnost otplate na rate. U ovom slučaju građanima se može 
udovoljiti zahtjevu, kazao je pročelnik Goran Bučević, no priključenje će 
se obaviti tek kada otplate zadnju ratu. Ukoliko se u narednom razdoblju 
građani ne priključe na kanalizacijsku mrežu, Grad će bez obzira započeti 
radove asfaltiranja ulica, a oni građani koji će se naknadno priključivati 
morat će u tom slučaju snositi troškove i priključka i sanacije novog asfalta. 
Izgradnju kanalizacije u ulicama Tome Koščeca i Tome Kapitana u duljini 
oko 670 metara financirao je Grad Dugo Selo i Hrvatske vode, a vrijednost 
radova iznosila je 763.000 kuna.                                                         I. G. O.

Više od 50 posto građana u  ulicama 
T. Koščeca i T. Kapitana još uvijek
 nije priključeno na kanalizaciju



9Dugoselska kronika 3. kolovoza 2006. 

SPORTSKE VIJESTI

Skromnom svečanošću koja je održana 3. srpnja, u restoranu "Dioniz" 
dugoselski stolnotenisači obilježili su otvorenje novouređene 
stolnoteniske dvorane. Nova dvorana uređena je u prostoru ispod 

tribina Gradske sportske dvorane i po veličini i opremljenosti u potpunosti 
zadovoljava potrebne uvjete za trening dugoselskih prvoligaša. Dvorana 
stare škole u kojoj su naši prvoligaši donedavno trenirali, odlukom 
Poglavarstva dana je na korištenje Gradskom društvu Crvenog križa. Nova 
stolnoteniska dvorana opremljena je uz pomoć sredstava koja je odvojio 
Grad Dugo Selo te brojni sponzori koji su svojim doprinosom omogućili 
uređenje prostora. 

Predsjednik STŠK Dugo Selo Ilija Papak zahvalio se prvenstveno Gradu 
Dugom Selu kao i ostalim sponzorima na doprinosu prilikom uređenja 
dvorane, a tom prilikom uručene su i prigodne zahvale. Svečanosti su 
nazočili i predstavnici Grada Dugog Sela, predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer i zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić te 
predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Dugog Sela Zlatko Lasan. 
U prigodnom govoru predsjednik Gradskog vijeća  Anto Bauer zaželio je  
stolnotenisačima i ostalim sportašima, koji će koristiti novouređeni prostor, 
mnogo uspjeha na budućim natjecanjima. Između ostalog, istaknuo je 
uređenje stolnoteniske dvorane kao primjer zajedničke suradnje Grada, 
sportskog kluba i privatne inicijative. Predložio je također da se na sličan 
način, koji se u ovom slučaju pokazao vrlo efikasnim, pokušaju riješiti i 
ostali problemi vezani za nedostatak i uređenje prostora.                          

                                                                          Tekst i fotografije: J. K. B.

- Prihodi 15,5 milijuna kuna ostvareni u prvom 
polugodištu ove godine veći su od izdataka, a rasli su za 
21 posto od lanjskih u istom razdoblju. Istovremeno izdaci 
su veći za 16 posto što pridonosi poboljšanju poslovanja 
– ocijenio je predsjednik dugoselskog SDP Boris Mahač 
koji je na dužnosti gradonačelnika. U nastavku poslovne 
godine i očekivanog rasta prihoda najavio je znatno 
smanjenje negativne razlike u poslovanju Grada ostvarene 
prethodnih godina, što će omogućiti izgradnju projekata 
komunalne infrastrukture. Očekuje se i prodaja zemljišta 
u središtu grada, na prostoru sajmišta i kod stare škole 
– na području koje je obuhvaćeno detaljnim prostornim 
planovima. Povoljni prihodi za Grad omogućit će ostvarenje 
programa izgradnje te rješenje značajnih pitanja građana. 
Iz proračuna namiruju se svakodnevne životne potrebe 
grada, redovne djelatnosti i rad udruga – naglasio je 
Mahač. Kao pokazatelja dinamike gospodarske aktivnosti 
istaknuo je porast prihoda od poreza na dobit koji je za 
šest mjeseci 78 posto veći  u odnosu na prošlogodišnje isto 
razdoblje, što upućuje na znatan rast dobiti   dugoselskih  
trgovačkih društava. Predsjednik SDP Mahač, i kao 
gradonačelnik, opovrgnuo je tvrdnje kako se izgradnja 
komunalne infrastrukture odgađa namjerno do vremena 
uoči sljedećih izbora, do 2008. i 2009. godine. Kao razlog 
odgode naveo je nedostatak prihoda namijenjenih za 
izgradnju komunalne infrastrukture. Uvjeti za investiranje 
bit će povoljniji za dvije godine uslijed većih prihoda, ali i 
mogućeg kreditnog zaduženja za izgradnju infrastrukture 
nakon smanjenja obveza po kreditu za sportsku dvoranu 
koji Grad ove i sljedeće godine još znatno opterećuje,  
obrazložio je. 

Potvrdio je otkup zemljišta za izgradnju prometnice 
do nove škole duljine 300 metara, koja će se nastaviti  
do budućeg prijelaza preko pruge, vjerojatno budućeg 
podvožnjaka poput onog u Retkovcu, kako su najavili 
odgovorni ljudi u HŽ. 

Navedenim je tvrdnjama odbacio nagađanja o 
financijskoj krizi Grada. Istaknuo je povećane potrebe 
građana uslijed naglog razvoja grada i povećanja broja 
stanovnika. U kratkom vremenu nije moguće izgraditi 
potrebite nove prometnice s kompletnom infrastrukturom 
onom brzinom kojom su se širila nova naselja, kazao je 
Mahač. Na financijske poteškoće Grada utječu stare 
obveze, one iz 2001. godine poput neplaćenih prihoda u 
visini 807.000 kuna u državni proračun od prodaje stanova. 
Iz podataka je vidljivo kako je taj dug 2001. godine iznosio 
857.000 kuna jer od 1995. do 2001. godine nije uplaćen u 
državni proračun. Tada je gradski proračun iznosio oko 
14 milijuna kuna. Sada dugovanje iznosi 807.000 kuna što 
pokazuje kako se zakonski dio od prodaje stanova redovno 
uplaćivao u državni proračun od 2002. godina nadalje, te 
je podmireno još 50.000 staroga duga – potvrdio je Mahač 
koji je takvo očitovanje s pratećom dokumentacijom 
dostavio Općinskom državnom odvjetništvu. 

Novinarima je predočen i ispis odluke kojom predsjednik 
RH S. Mesić proglašava Zakon o područjima županija, 
općina i gradova od 19. srpnja, a  sukladno kojem je naselje 
Donje Dvorišće sastavni dio grada Dugog Sela. Time je 
ispravljena davno učinjena administrativna pogreška zbog 
koje su mještani Donjeg Dvorišća bili nezadovoljni kao i 
Grad Dugo Selo.        

                                                     Tekst i fotografije: N. K. 

Stolnotenisači uselili 
u novu dvoranu

Svečanost prigodom useljenja dugoselskog prvoligaša u novi prostor

Predsjednik Kluba I. Papak i trener Z. Pokas zahvalili svima koji su 
pridnijeli uređenju prostora

SDP Dugo Selo na tiskovnoj konferenciji o rastu prihoda u gradskom proračunu 

Konferencija za tisak Mladeži HDZ-a    

Jedna od aktivnosti Mladeži HDZ-a Dugo Selo je i 
redovito informiranje o radu u proteklom periodu 
kao i planovi za naredno razdoblje. Kako je istaknuo 

predsjednik MHDZ-a M. Tržić, aktivnost Mladeži se 
intenzivirala prije ljetne stanke. Između ostalog izdan je 
9. broj Biltena MHDZ-a Dugo Selo u nakladi od 1 500 
primjeraka. Bili su aktivni i na sportskim aktivnostima 
pa su sudjelovali na  nogometnom turniru u Rugvici, na 
turniru povodom otvorenja sezone na sportskom terenu 
"Črni", također su organizirali i 1. dugoselsku biciklijadu 
koja je naišla na dobar odaziv usprkos lošem vremenu. 
Sudjelovali su i na druženju MHDZ-a Zagrebačke županije 
u Sv. Jani. Povodom 17. obljetnice 
osnutka stranke, delegacija MHDZ-a 
Dugo Selo položila je vijenac na grob 
dr. Franje Tuđmana. Ujesen planiraju 
sudjelovanje na političkom pecanju koje 
će se održati u sklopu 13. Dugoselskih 
jeseni. Organizirat će turnir u «Beli» 
te niz tribina s tematikom školstva, 
ekologije i slično. 

Uputili su čestitke dugoselskoj 
učenici Jeleni Kokot na dobivenoj 
županijskoj nagradi, a županijski 
vijećnik i predsjednik županijske 
organizacije MHDZ-a Ivan Gereci 
osvrnuo se s nizom primjedbi na Odluku 
o povlaštenim kreditima za studente s 
područja Zagrebačke županije koja je 
donesena na Županijskoj skupštini 12. 
lipnja. Između ostalog je naglasio da 

MHDZ-a nije protiv povlaštenih kredita za studente  već 
smatraju da u odluci ima određenih propusta te da odluka 
nije do kraja definirana. Zamjeraju što će kriterije za 
odabir kredita  određivati financijske institucije (banke), a 
ne Županija kao do sada. Osim toga, studenti za podizanje 
kredita moraju imati sudužnike koji će imati obavezu 
vraćanja kredita ukoliko studenti nakon završetka studija 
ne nađu posao. Također su protiv prijedloga Županije 
o ukidanju studentskih stipendija jer smatraju da svi 
građani sudjeluju u financiranju Županije pa stoga mogu 
stipendirati i na taj način nagraditi najbolje studente.          

                                                 Tekst i fotografija: J. K. B.  

O aktivnostima i povlaštenim
 studentskim kreditima

S T R A N A Č K E  A K T I V N O S T I

Mladež HDZ-a planira niz aktivnosti do kraja godine 

Hrvatski blok - alternativa sadašnjoj političkoj sceni

Gradska organizacija Hrvatskog bloka – Pokret za 
modrenu Hrvatsku Dugo Selo sazvala je tiskovnu 
konferenciju kako bi javnosti obrazložila stavove 

vezane za aktualna lokalna i državna pitanja. Predsjednik 
dugoselske organizacije Hrvatskog bloka Martin Šarić 
naglasio je da stranka ubuduće želi postati dio političke 
scene na lokalnoj i državnoj razini te da će svojim 
programom i okupljanjem mladih i neopterećenih ljudi 
postati alternativa sadašnjoj vladajućoj koaliciji. Govoreći 
o lokalnim problemima Šarić je kao najvažnije istaknuo  
neophodnost izgradnje nove osnovne škole, prometni 

kolaps u središtu grada čije rješenje vidi u izgradnji izlaza 
na autoput, a manjak u gradskom proračunu obrazložio je 
skupom gradskom vlašću koja stvara gubitke iako nema 
infrastrukturnih ulaganja.

Gost tiskovne konferencije bio je predsjednik stranke 
Ivić Pašalić kako bi dao podršku dugoselskoj organizaciji 
za koju smatra da ima biračku bazu na koju može računati. 
Istaknuo je razočaranje politikom Ive Sanadera te smatra 
da su sva predizborna obećanja, osim uhićenja generala 
Gotovine, iznevjerena. Također smatra da je Hrvatska 
politikom vladajuće koalicije sve bliža zapadnom Balkanu, 

nego Europskoj uniji, a forsirani ulazak u NATO smatra 
izazovom terorizmu jer bi ulaskom u NATO Hrvatska 
postala meta terorizma s nesagledivom posljedicama 
za turizam. Visoka vanjska zaduženost posljedica je 
trošenja novca na socijalne i infrastrukturne objekte 
kojima Sanaderova vlada kupuje glasove birače, a 
buduće generacije vodi u propast. Pašalić je također 
kritizirao vladinu politiku prema Hrvatima u Bosni i 
Hercegovini za koje kaže da su  prepušteni na milost 
i nemilost.

U narednom periodu cilj stranke je obnoviti 
stranačku aktivnost u Dugom Selu te ostvariti suradnju 
sa strankama sličnog programa na lokalnoj razini dok je 
za sljedeće parlamentarne izbore cilj Hrvatskog bloka 
prijeći izborni prag i postati parlamentarna stranka, 
istaknuo je na kraju Ivić Pašalić.                  

   Tekst i fotografija:J. K. B.  
Martin Šarić, Ivić Pašalić i Luka Ivanović žele  da Hrvatski 
blok- Pokret za modernu Hrvatsku postane parlamentarna 
stranka i uzme učešće u vlasti i na lokalnoj razini.

ZADOVOLJNI USLIJED POVRATKA DONJEG 
DVORIŠĆA U GRAD DUGO SELO 

Predsjednik SDP B. Mahač novinarima predočio tekst Zakona o 
područjima županija, gradova i općina kojim je naselje D. Dvorišće 
sastavni dio Dugog Sela 



OGLASI - OBAVIJESTI - SJEĆANJA

ODRŽANA VJENČANJA U VREMENU OD 1. DO 22. 7. 2006. 
GODINE

1. BILJAN IVAN, konobar i BARUN MIHAELA, fotograf – vjenčani 
1. 7. 2006. godine
2. CVITIĆ STIPAN, automeh. i DŽELAJLIJA DANIJELA, ekonomist 
– vjenčani  1. 7. 2006. godine
3. BUTINA BORIS, elektroteh. i GRBAVAC ALEKSANDRA, adm. 
radnica – vjenčani 8. 7. 2006. godine
4. DAROJKOVIĆ SIMON, građ. teh. i MATIĆ ZORICA, frizerka 
– vjenčani 8. 7. 2006. godine
5. MATAS OZREN, geodet i MRŠIĆ SUZANA, ekonom. teh. 
– vjenčani 8. 7. 2006. godine
6. ALKIĆ MARIO, autolimar i HAHN DIANA, galanterist – vjenčani 
14. 7. 2006. godine
7. SOVULJ MARIJAN, autolimar i GAVRAN KATICA, ugostitelj 
– vjenčani 15. 7. 2006. godine
8. MALENICA GORAN, vodograđ. radnik i MIKANEC MARTINA, 
prehr. teh. – vjenčani 15. 7. 2006. godine
9. JANKOVIĆ SAŠA, trgovac i GAVRIĆ MARIJANA, frizer – 
vjenčani 15. 7. 2006. godine
10. LUČIĆ STIPO, rukovatelj građ. sroj. i GRGIĆ JELENA, frizerka 
– vjenčani 15. 7. 2006. godine
11. STEPIĆ IVAN, automeh. i NIKOLIĆ MARIJA, dipl. ekonom. 
– vjenčani 15. 7. 2006. godine
12. ŠČANČAR MILJENKO, autolimar i PUČEK IVANA, frizerka 
– vjenčani 15. 7. 2006. godine
13. MIKIĆ MIKA, zidar i ČOVIĆ VIOLETA, domaćica – vjenčani 
22. 7. 2006. godine
14. ŠTROSAR HRVOJE, alatničar i LALIĆ NATALIJA, adm. tajnik 
– vjenčani 22. 7. 2006. godine
15. TUNIĆ MARIJAN, tapetar i PERIĆ ANA, radnica – vjenčani 
22. 7. 2006. godine    

UMRLI:

VJENČANI:
Tužno sjećanje

na 

NIKOLU MALOVIĆA
17. 8. 1994. – 17. 8. 2006. 

Prošlo je dvanaest tužnih godina 
otkako Te nema među nama. Ti i 
dalje živiš u našim srcima.

Tvoji: supruga, kći i unuci

Izvješće o upisu činjenice smrti za razdoblje od 26. 6. 2006. do 
15. 7. 2006.

1. KATICA DVORŠČAK, umrla 26. 6. 2006., stara 85 godina
2. PAVO MARIĆ, umro 28. 6. 2006., star 67 godina
3. ZLATKO PAVLEKOVIĆ, umro 28. 6. 2006., star 75 godina
4. DRAGAN JERBIĆ, umro 29. 6. 2006., star 52 godine
5. ANDRIJA ČIČEK, umro 8. 7. 2006., star 67 godina
6. SLAVICA PERKOVIĆ, umrla 8. 7. 2006., stara 61 godinu
7. ANA IVOŠ, umrla 13. 7. 2006., stara 76 godina
8. DRAGICA MUNIĆ, umrla 12. 7. 2006., stara 63 godine
9. STJEPAN GLAVAŠ, umro 15. 7. 2006., star 75 godina

                                              Matični ured Dugo Selo

Tužno sjećanje
na dragog supruga, oca, tasta, djeda 

i zeta

VLADU SEVERCA
1. 8. 2005. – 1. 8. 2006.

Prošla je godina dana tuge i boli od 
preranog rastanka s Tobom. Ostale su 
suze, bol i lijepe uspomene te ljubav 

koju si nam pružao.
Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

S ljubavlju i tugom Tvoji: supruga Nada, kći Tatjana, 
zet Zoran, unučad Goran, Ivan i Nikolina te punica 

Tužno sjećanje
na voljenu kćer 

VALERIJU RAVLIĆ  
1976. – 2006.

Vrijeme koje prolazi bolno je, sjećanje na Tebe tužno 
je, ali ljubav prema Tebi vječna je.

Tvoji najmiliji: mama Jelka, otac Vlado, 
sestre Renata, Marina i Antonija

 i ostala tugujuća rodbina

 Tužno sjećanje

JOSIP PLEŠKO
30. 7. 1992. – 30. 7. 2006.

S ljubavlju čuvamo uspomenu na 
Tebe.

Tvoji: supruga Dragica s obitelji 

Tužno sjećanje

STJEPAN STIJELJA
2. 8. 2004. – 2. 8. 2006.

Vrijeme nam ne može umanjiti tugu 
jer najveća bol je u našim srcima.

                              
Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje
na 

ZVONIMIRA 
BERTAKA

31. 7. 2003. – 31. 7. 2006. 
S tugom i ljubavlju čuvamo 

uspomenu na Tebe. 
Tvoji najmiliji 
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Tužno sjećanje
na

IVICU LEVANIĆA
4. 8. 1998. – 4. 8. 2006. 

i 

RUŽU LEVANIĆ
4. 5. 2000. – 4. 5. 2006.

Prošle su godine otkako Vas nema među nama. Pamtimo 
Vas po dobroti i spominjemo Vas s ljubavlju. Zauvijek ste s 
nama u našim srcima i mislima.

Tugujući: supruga i snaha, sin i unuk Dejan

 Tužno sjećanje
na dragog supruga, oca i djeda

JOSIPA KLEČARA
16. 8. 2005. – 16. 8. 2006.

Velika hvala svima koji ga se sjećaju i 
posjećuju njegov tihi dom. 

Tvoji supruga, sinovi, snahe i unučad 
Martin, Karla i Robert

Tužno sjećanje

HRVOJE MEĐIMOREC
24. 8. 2001. – 24. 8. 2006. 

i 

MARIJAN MEĐIMOREC
23. 7. 2003. – 23. 7. 2006.

Uvijek će Te živjeti u našim srcima i mislima.
S ljubavlju i tugom vaši najmiliji

Tužno sjećanje
na kćer

BLANKU REPIĆ 
(udanu HEGEDUŠIĆ)

31. 7. 2005. – 31. 7. 2006.
Sjećanje na godišnjicu tragične 

smrti moje voljene kćeri.
Tvoj tata

Tužno sjećanje
na voljenog

SLAVKA HOJKU
Tvoj lik ne mogu isprati kiše. 

Tvoja pjesma ne može nestati u 
vjetru. Tvoj trag ne mogu snjegovi 
pokriti. Tebe nam vrijeme ne može 
odnijeti. 

Tvoji: supruga Ana, sinovi Josip i Vjekoslav
 i snaha Maja 

 SJEĆANJE
na voljenu kćer 

MIHAELU BULJIĆ, rođenu ZVRHEK  
25. 7. 2005. – 25. 7. 2006.

Sad smo u žalosti, no mi ćemo se opet vidjeti; i 
srca će nam se radovati i radosti naše nitko nam neće 
oteti. 

Tako nam nedostaješ.                 
                                             Neutješni mama i tata

 SJEĆANJE
na voljenu mamicu

MIHAELU BULJIĆ, 
rođenu ZVRHEK

25. 7. 2005. – 25. 7. 2006.

Mamice, toliko mi nedostaješ.
Gabrijela, Tvoj voljeni anđelak

Tužno sjećanje
na našu voljenu suprugu i majku

MIHAELU BULJIĆ, 
rođenu ZVRHEK

25. 7. 2005. – 25. 7. 2006.
Vrijeme brzo prolazi, a sjećanja 

nam vječno ostaju.
Tvoj suprug Dražen i kćerkica Gabrijela 

SJEĆANJE
na dragu sestru

MIHAELU BULJIĆ, 
rođenu ZVRHEK
25. 7. 2005. – 25. 7. 2006.

Dani su čovjekovi kao sijeno, cvate 
ko cvijetak na njivi, jedva ga dotakne 
vjetar i već ga nema. Ali ostaju oni 

koji pamte njegov miris.
Sestra Martina, brat Željko s Marinom

 Tužno sjećanje

na 

GORANA NAĐA
7. 8. 2001. – 7. 8. 2006.

Mnogi su Te zaboravili, ali u mom 
srcu si bio i ostat ćeš zauvijek.

Tvoja Branka

Tužno sjećanje

na dragog supruga, oca, sina, 
brata i šogora

MILIVOJA HALARA
časnika Hrvatske vojske

6. 8. 1992. – 6. 8. 2006.

Prošlo je četrnaest godina od kada nisi s nama i 
samo oni koji Te vole znaju kako je bolno živjeti bez 
Tebe. Našu ljubav i sjećanje na Tebe ne može izbrisati 
vrijeme. Neka Ti je laka hrvatska zemlja za koju si dao 
svoj mladi život. Počivao u miru Božjem.

Tvoji neutješni: supruga Jasna, djeca Marina, Ivan i 
Martina, majka Dragica, otac Matej, brat Darko, 

šogorica Jadranka te nećaci Dario i Karla 

 ZAHVALA

povodom smrti gospodina 

ANDRIJE ČIČKA

 Zahvaljujemo svima koji su 
ga ispratili na vječni počinak, a 
posebno djelatnicima Doma 

zdravlja Dugo Selo, Pčelarskoj udruzi "Maslačak" i 
Lovačkom društvu "Srnjak".

Ožalošćena supruga Francika i obitelj Sever

 Tužno sjećanje
na dragog  i dobrog supruga, oca i djeda

STJEPANA DAVIDOVIČA
13. 8. 2001. - 13. 8. 2006.

Zauvijek ćeš biti u našim mislima i u 
našim srcima, u našoj svakodnevnici...

Tvoji najmiliji: supruga Dragica, sin 
Darko, kćeri Milena i Darinka, unuci 

Dražen i Vlado 
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D ugoselskim "srebrnim dečkima", sudionicima  
rukometnog Partille cupa koji je održan u Švedskoj 4. 
do 9. srpnja prilikom povratka u Dugo Selo priređen je 

svečani doček u Gradskoj sportskoj dvorani.

Ove godine na Partille Cupu u Švedskoj 
natjecali su se rukometaši '90. i '92. godište. 
Osvojivši drugo mjesto u konkurenciji 61 
prijavljene ekipe iz 16 zemalja, naši srebrni 
dečki, ekipa '92. godište, ponovili su uspjeh 
od prije dvije godine kada su osvojili drugo 
mjesto. MRK "Dugo Selo 55", ' 92. godište, 
aktualni su prvaci Hrvatske i na Partille 
cupu u vrlo jakoj konkurenciji s pet pobjeda 
u grupi i četiri pobjede u finalnom dijelu, 
pokazali su, da su izrazito perspektivna 
generacija čije vrijeme tek dolazi. Iako ih 
je od pobjede, na neslužbenom prvenstvu 
svijeta za mlade rukometaše kako se 
popularno naziva Partille cup, dijelio 
samo jedan gol razlike, naši rukometaši 
nisu nezadovoljni  postignutim, a kako je 
istaknuo i njihov trener Zvonko Kaleb, 

tijekom turnira obje ekipe pokazale su zavidnu kvalitetu i 
borbenost. 

Ekipa MRK "Dugo Selo '55" '90. godište iako prva u svojoj 
grupi, bila je zaustavljena u 1/16 finala tako zvanim "zlatnim 

pogotkom" nakon neriješenih 10:10. 
Iako je put u Švedsku bio naporan i trajao kao i 

povratak više od 24 sata, naši rukometaši su časno 
predstavili Dugo Selo i Hrvatsku. Prilikom svečanog 
dočeka, prepunog emocija, nakon 28 sati provedenih 
u autobusu, naši dečki su smogli snage i pobjedničkom 
pjesmom pozdravili mnogobrojne roditelje, prijatelje 
i predstavnike Rukometnog kluba koji su im burnim 
ovacijama  zaželjeli dobrodošlicu. 

U ime Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela 
rukometaše je pozdravio predsjednik Zlatko Lasan, 
a u ime Grada Dugog Sela mladim rukometašima, 
rukovodstvu Kluba kao i roditeljima koji su svojim 
financijskim doprinosom omogućili nastup na 
turniru, čestitke i riječi pohvale  uputila je  zamjenica 
gradonačelnika Jasminka Kokot- Bambić.

Tekst i fotografije: J. K. B.                                                  

"Srebrni dečki" zlatnog sjaja              

Povratak "srebrnih" iz Švedske

Uspjeh dugoselskih rukometaša na Partille cupu u Švedskoj     

Radost ekipe u dvorani uz pozdrav obiteljima i navijačima koji su čekali 
na tribinama

Ovogodišnji naslov prvaka 12. 
Martinskog rallya osvojiili 
su Juraj Šebalj i Toni Klinc 

iz Auto kluba "Sljeme" pobjedom 
ispred Mađara Janosa Szilagyija 
i Mercedesz Gergyei te Antuna 
Filipeca Luka Marjanović 
iz Samobora. Prošlogodišnji 

pobjednik Daniel Šaškin plasirao 
se na četvrto mjesto, sa zaostatkom 
od gotovo 47 sekundi u odnosu 
na Šebalja. Domaćini Martinskog 
rallya - Auto moto klub Dugo Selo - 
sudjelovao je s dvije posade - Marko 
Mirić i Jasmina Kadija završili su 
na posljednjem 29. mjestu, dok su 
Mladen Šimunec i Miroslav Špiljar 
zbog tehničkog kvara na vozilu 
odustali od utrke. Brckovljanski 
predstavnici iz AK HBT Racing 
sudjelovali su s jednom posadom 
– Miro Birt i Danijel Šola, no 
njihova zastava yugo zbog tehničkih 
problema nije izdržala kraj rallya.  

Treći rally Prvenstva Hrvatske ove 

godine bio je podijeljen u dvije 
etape, od kojih je prva vožena 
u petak, 21. srpnja i sastojala 
se od tri brzinska ispita (dva 
prolaza preko Martin Brega i 
prolog na Sajmištu), a druga u 
subotu 22. srpnja obuhvatila je 
10 brzinskih ispita. Na Rallyu 

je sudjelovalo 39 posada 
iz Slovenije, Austrije, 
Mađarske, Češke, Srbije 
i Hrvatske, a održao se 
na poznatim stazama 
oko Dugog Sela te na 
području Sesvetskog 
Kraljevca, Cerja, 
Drenčeca, Glavničice, 
Lakteca, Banja Sela i 
Hrebinca. Kombinacija 
uskih i zavojitih cesta te 
brzih i ravnih dionica, 
propisno dopunjeno 
šljunkom, zemljom, 
neravninama i ostalim 
tipičnim obilježjima 

ovog rallya, nekim vozačima i 
njihovim vozila zadalo je dosta 
briga, a sve to još je bilo začinjeno 
visokim temperaturama koje su se 
penjale na 40 stupnjeva. 

Kao što je poznato, natjecanje 
se boduje za CEZ, Prvenstvo 
Hrvatske te Otvoreno prvenstvo 
Hrvatske, a organizator je i ove 
godine bio AMK Dugo Selo uz 
generalnog sponzora Euroherc 
osiguranje. Pokrovitelj su bili Grad 
Dugo Selo i Turistička zajednica 
Dugo Selo te Zagrebačka županija i 
Zajednica športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije. 

                           Tekst:I. G. O.                          
Fotografije: N. K.                       

Pobjednici 12. Martinskog
rallya Šebalj i Klinc

Na startu 39 posada

Natjecanje otvorio gradonačelnik Mahač uz nazočnost suradnika i 
organizatora

Brzina i vrućina - brza martinska 
kružna vožnja praćena s visoke 
pozicije unatoč temperaturi višoj 
od 40 stupnjeva na suncu

P o treći put za redom 
Dugo Selo je bilo 
domaćin prvenstva 

grada Zagreba u streličarstvu 
koje je održano u subotu 15. 
srpnja na terenu nogometnog 
kluba Ostrna. Na turniru 
je nastupio rekordan broj 
streličara njih 65 iz Zagreba, 
Rijeke, Siska, Vraždina, 
Čakovca, Bjelovara, 
Karlovca, Sunje, Ogulina, 
Novigrada, Osijeka kao i 
gosti iz Slovenije pa turnir 
dobiva i međunardoni 
karakter. Natjecalo se u 
pet stilova: zakrivljeni luk 
(olimpijski), složeni luk, 
goli luk, standardni luk i 
tradicionalni luk u svim 
kategorijama od najmlađih 
do veteranskih. Pozdravne 
riječi natjecateljima uputila 
je zamjenica gradonačelnika 
gđa. Jasminka Kokot-
Bambić koja je i otvorila 
turnir. Prisutne je pozdravio 
i predsjednik zagrebačkog 
streličarskog saveza Marko Juranić i glavni sudac Cvjetoslav Zorman. 

Ovogodišnji turnir održan je pod pokroviteljstvom grada Dugog Sela i 
Turističke zajednice grada Dugog Sela, a organizirali su ga članovi streličarskog 
kluba Agram iz Zagreba. Svoj doprinos u organizaciji dali su NK Ostrna, Radio 
Martin, Nivo 95 Brckovljani, Kirin delta Dugo Selo, HEP pogon Dugo Selo i 
restoran Dioniz koji je i ove godine oduševio streličare svojom gastronomskom 
ponudom. Podjelom medalja završio je još jedan turnir koji  polako prerasta u 
tradicionalno okupljanje za promidžbu grada Dugog Sela.                           

                                                                                          Jadranko KEREKOVIĆ

S T R E L I Č A R S T V O

26. PRVENSTVO ZAGREBA 
U STRELIČARSTVU

 PONOVNO USPJEŠNO

GOLI LUK
DJEVOJČICE DO 12 GODINA:
1. Pavlović Senčić Mateja (Siscia)
2. Pavlović Senčić Tena (Siscia)
VETERANI:
1. Pregernik Krešimir (PSK Zagreb)
SENIORI: 
1. Vorih Ognjen (PSK Zagreb)
2. Čića Mladen (Siscia)
3. Denona Dinko (Kroatin)

SENIORKE:
1. Bačac Kokić Milva (Rijeka)
SLOŽENI LUK
KADETKINJE:
1. Kolarek Matea (Cekin VŽ)
SENIORI: 
1. Vili Goran (Croatia)
2. Fink Iztok (Dolenjske Toplice)
3. Bodlaj Domagoj (Agram)

SENIORKE:
1. Buden Ivana (Agram)
2. Zorman Tanja (Agram)
3. Koller Lana (Croatia)
TRADICIONALNI LUK
DJEČACI DO 12 GODINA:
1. Vavro Mario (Siscia)
SENIORI:
1. Marjanović Dražen (Dubovac)
2. Pavlović Matija (Siscia)
3. Milovan Miljenko (3D Medvednica)
ZAKRIVLJENI LUK
DJEČACI DO 12 GODINA:
1. Denona Jakov (Kroatan)
2. Cmrček Jura (Katarina Zrinska)

REZULTATI:
DJEČACI DO 14 GODINA:
1. Ivančić Fran (Katarina Zrinska)
2. Bačac Adriano (Rijeka)

KADETI:
1. Kurelja Luka (Dubrava)
2. Mežnar Jaka (Mins Postojna)
DJEVOJČICE DO 14 GODINA:
1. Novak Anja (Katarina Zrinska)
2. Miler Bianka (Rijeka)
JUNIORI:
1. Banić Martin (Katarina Zrinska)
2. Marković Igor (Katarina Zrinska)
3. Vidić Nikola (Dubrava)
JUNIORKE 
1. Sukser Viktorija (PSK Zagreb)

VETERANI:
1. Štebih Mihael (Katarina Zrinska)

SENIORI:
1. Mažgon Rok (Dolenjske Toplice)
2. Žlender Matija (Ilirska Bistrica)
3. Štrukelj Krešimir (Katarina Zrinska)

SENIORKE:
1. Lušić Vanja (Dolenjske Toplice)
2. Stolnik Ana (Cekin)
STANDARDNI LUK
KADETI:
1. Brozović Antonio (Frankopanski 

streličari)
VETERANI:
1. Glavanović Zlatko (Dubrava)
2. Gobo Dorjano (Plava strijela)
SENIORI:
1. Ahel Željko (Siscia)
2. Šola Ante (Plava strijela)

Na turniru 65 streličara

Nakon tri sezone kuglači Dugog Sela ponovno su se plasirali u treću kuglačku 
ligu centar. Ovogodišnja sezona bila je naporna, igrala su se čak 34 kola da bi 
kuglači Dugog Sela zauzeli treće mjesto iza kuglača Zagrebačke pivovare i druge 
ekipe Hrvatske televizije koja ne ide u viši rang. U 34 kola izborene su 23 pobjede, 
dvije neriješene utakmice i doživljeno je samo 6 poraza i osvojeno je 48 bodova. 
Osim plasmana u treću ligu Zvonimir Šok osvojio je treće mjesto pojedinačno u 
bodovanju kuglača regionalne lige i tako nastavio uspjeh naših kuglača jer lanjski 
pojedinačni prvak regionalne lige bio je Martin Prstec. Ovaj uspjeh plasman u 
treću ligu centar ostvarili su: Zvonimir Šok, Martin Prstec, Damir Antolković, 
Davor Antolković, Ronald Šutić, Željko Papeš, Josip Pintar, Zlatko Repić i 
Jadranko Kereković.

Pripreme i treninzi za novo prvenstvo počinju u petak 4. kolovoza u 17 sati na 
kuglani u Sesvetama.

REZULTATI:
22. KOLO: Dugo Selo 1934 – Zagrebačke pekarne 4 : 4
23. KOLO: Silent – Dugo Selo 1934 1 : 7
24. KOLO: Dugo Selo 1934 – Vodovod 8 : 0
26. KOLO: Pliva – Dugo Selo 1934 2,5 : 5,5
27. KOLO: Hrvatski dragovoljac – Dugo Selo 1934 1 : 7
28. KOLO: Dugo Selo 1934 – HEP prijenos 6 : 2
29. KOLO: Dugo Selo 1934 – Medveščak II 7 : 1
30. KOLO: Sunce - Dugo Selo 1934 3 : 5
31. KOLO: Dugo Selo 1934 – HŽ viadukt 2 : 6
32. KOLO: Obrtnik - Dugo Selo 1934 0 : 8
33. KOLO: Tobar - Dugo Selo 1934 6 : 2 
34. KOLO: Dugo Selo 1934 – Zagrebačka pivovara                  Jadranko KEREKOVIĆ

K U G L A N J E

KUGLAČI U III. LIGI

Bilo je i manjih nezgoda bez posljedica



26. kolovoza – 14. rođendan RADIO MARTINA 
– u 20 sati i OTVORENJE 13. DUGOSELSKIH 
JESENI (rukometno igralište)
7. rujna – Predstavljanje PROGRAMA 13. 

DUGOSELSKIH JESENI – izložba i prikaz 
manifestacija u Turističkom uredu Turističke 
zajednice županije u Zagrebu, Preradovićeva 
42 u 18 sati 
10. rujna – VATROGASNA TAKTIČKA  

VJEŽBA 
11. rujna – IZLOŽBA prigodom 150. godišnjice 

rođenja Nikole Tesla u Srednjoj školi Dugo Selo 
u 20 sati 
16. i 17. rujna – SUSRET LIKOVNIH 

UMJETNIKA Zagrebačke županije na Martin 
Bregu i jezerima 
16. rujna - Međunarodni RUKOMETNI 

TURNIR - «Memorijal Đ. Dubenika»                
(kadetnije i ml. kadetkinje), predstavljanje 
Taekwondo kluba Dugo Selo u Gradskoj 
sportskoj dvorani od 9 sati
17. rujna – FIŠIJADA – POLITIČKO 

PECANJE – Smotra posavske kukmaste     
kokoši – izložba malih životinja  na ribnjacima 
ŠRD kod Ciglane od 11 sati 
23. i 24. rujna – Međunarodni RUKOMETNI 

TURNIR (mladi i veterani) - «Memorijal Đ. 
Dubenika, predstavljanje Kyokushin karate 
kluba u Gradskoj sportskoj dvorani od 9 sati
30. rujna – BERBA GROŽĐA na Martin 

Bregu – klet i vinograd Turističke zajednice 
grada Dugog Sela od 10 sati
11. do 15. listopada – Izložba OD SJEMENKE 

DO STAKLENKE, izložba dječjih radova MOJ 
GRAD, izložba igračaka, predstava Dječjeg 
vrtića, 3. IZLOŽBA MEDARSKIH PROI-
ZVODA - u Domu oružanih snaga, otvorenje 
11. 10. u 19 sati 
16. listopada – Otvorenje IZLOŽBE SLIKA 

Darka Lederera Srednja škola Dugo Selo, 20 
sati 
17. listopada – BALETNA PREDSTAVA – 

nastup Baletne trupe CROATIA Srednja škola 
Dugo Selo u 20 sati 
18. listopada - PREDSTAVLJANJE  romana  

"Enciklopedija očaja" autora Rade Jarka 
i "Noćni trening" autorice Sibile Petlevski – 
Gradska knjižnica Dugo Selo u 20 sati 
21. listopada -Pojedinačno  STOLNOTENISKO 

PRVENSTVO (veterani) Memorijal Zvonka 
Turčinca Ogija – Gradska sportska dvorana u 
10 sati
28. listopada - Predstavljanje 2. broja lista 

«Knjiški moljac» (skupina «Veliki knjigoljupci»), 
Dječja predstava «Ne postoji mjesto koje se zove 
Predaleko» u izvedbi «Malih knjigoljubaca» 
- Gradska knjižnica u 11 sati 
28. listopada -  SMOTRA MAŽORETKINJA 

– Gradska sportska dvorana u 18 sati 
29. listopada - Koncert vokalnog ansambla 

DUGA – Srednja škola u 20 sati 
4. studenoga - Otvoreni ŠAHOVSKI TURNIR 

– 50. godišnjica ŠK – restoran «Dioniz» od 10 
sati 
4. studenoga - Koncert KUD-a PREPOROD, 

dvorana Preporod u 19,30 sati 
5. studenoga - PETI MARTINSKI POLU-

MARATON – start i cilj – sportska dvorana 
u 11 sati
5. studenoga - Koncert zbora Župe UBDM  

Grada Zlatara – župna crkva sv. Martina u 12 
sati 
5. studenoga - "PANDA" Turnir u akrobatskom 

rock 'n' rollu – Gradska sportska dvorana u 20 
sati 
6. studenoga - Predstavljanje knjige "IZABRA-

NE PJESME" Josipa Trnskog,Gradska knjižnica 
u 20 sati 
7. studenoga - Glazbeno-scenski recital – Zbor 

mladih SNAGA MIRA Srednja škola Dugo 
Selo u 19 sati 
8. studenoga - Otvorenje IZLOŽBE umjetničkih 

djela sa susreta likovnih umjetnika škola Dugo 
Selo i koncert Kvarteta "Tuba XXL" u 19,30 
sati 
9. do 11. studenoga – SAJAM OBRTNIŠTVA u 

Kolodvorskoj ulici 
10. studenoga – KRŠTENJE MARTINSKOG 

MOŠTA – Martin Breg u 18 sati 
11. studenoga - DAN GRADA DUGOG SELA 

i blagdan Sv. Martina 
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K ulturno umjetničko društvo "Preporod" Dugo Selo uvršteno je među 
odabrane sudionike tradicionalnih i jubilarnih 40. Đakovačkih 
vezova. Program je započeo 9. srpnja u jutarnjim satima svečanim 

mimohodom u kojem je među pedesetak najpoznatijih kulturno-umjetničkih 
društava iz Hrvatske i inozemstva sudjelovala i prva Preporodova postava 
kao predstavnik Grada Dugog Sela. Ovogodišnju jubilarnu kulturnu 
manifestaciju, najpoznatiju uz zagrebačku smotru folklora, prenosila je 
Hrvatska televizija, tako smo u nedjeljno prijepodne mogli vidjeti dugoselske 
folkloraše u svečanoj povorci i kraćem plesu uz najavu. 

U središnjem dijelu programa Preporod je izveo koreografiju Branimira 
Milasa – «Plesovi sesvetskog prigorja» u aranžmanu Maria Pleše a pod 

umjetničkim vodstvom Alena Šuškovića. Pratio ih je tamburaški 
sastav pod vodstvom Dragutina Pavkovića. 

Večer uoči središnje jubilarne manifestacije u Đakovu 
Preporodaši su sudjelovali na manjoj smotri pod nazivom 
«Ljeto u gaju» koja se održava u obližnjoj Kruševici. Nastupili 
su u grupi s društvima iz Makedonije, Slovačke te nekoliko 
skupina iz drugih hrvatskih gradova.                            N. K.

                                                                 Foto arhiva KUD-a 

KUD "Preporod" na "Đakovačkim vezovima"  

U svečanom mimohodu 40. Đakovačkih vezova sudjelovalo 
pedesetak folklornih društava, konjske zaprege i konjanici. 
Među njima i predstavnici Dugog Sela

Grad Đakovo - velika pozornica! Pored službenog nastupa u Parku J. J. 
Štrosmajera preporodaši plesali na ulicama i trgovima grada

Međunarodno natjecanje koje se tradicionalno održava 
na širem području Dugog Sela s najzanimljivijim 
program u središtu grada, a posebice na Martin 

Bregu, prati dolazak većeg broja posjetitelja. Osim posada 
iz Hrvatske i inozemstva, njihove tehničke pratnje i navijača 
dolaze i gledatelji - ljubitelji ovog sporta. Mnogi od njih 
koriste smještajne kapacitete u turističkim objektima, kao i 
ugostiteljske usluge tijekom dvodnevnog boravka. Hrvatski 
mediji, novine i televizija, najavljuju ovu manifestaciju te prate 
događanja objavljujući rezultate s prikazom okoliša u kojem 

se natjecanje događa. Tako je u medijima često viđen motiv 
stare crkve sv. Martina i skulpture gdje se voze najzanimljivije 
dionice. Turistička zajednica Dugo Selo u dane održavanja 
natjecanja otvara Turističku kuću – klet u vinogradu za 
posjetitelje koji navraćaju u stankama između vožnji. Tamo 
mogu kušati vino iz podruma Gradskog vinograda, domaću 
rakiju te upoznati Dugo Selo putem promotivnih materijala i 
izdanja.                                             Tekst i fotografije: N. K.

Martinski rally doveo posjetitelje 

Vožnja ispred stare crkve – zaštitni motiv Martinskog rally-a 

Osvojivši  ovim crtežom prvu županijsku i državnu nagradu na 
natječaju "Volim Hrvatsku" Mia Markušić pribavila je 15.000 kuna 
za Dječji vrtić Dugo Selo. Stručni sud za ocjenu likovnih radova 
prispjelih na natječaj, sastavljen od akademskih umjetnika, bez 
dvojbe je dodijelio prvu nagradu ovom crtežu s drvenim bojama. 

Ono što ih je oduševilo bile su ptice koje dominiraju po 
brojnosti ali i po veličini. Oblikom glave i tijela poprimaju obrise 
ljudske figure, veće su od automobila, koji, između korisnih 
prednosti, ipak zagađuje okoliš. Gotovo dosežu visinu stabla, veće 
su od djevojčice na biciklu, a tek nešto manje od vedro obojanih 
kuća. Jedna od njih leti leđno, što se kao ideja svidjela likovnim 
stručnjacima te ujedno potvrdilo kako u ovom crtežu nije bilo 
"intervencije" odraslih, za razliku od niza dječjih radova poslanih 
na natječaj. 

Autorica crteža Mia tako je u ranoj dobi pokazala originalnu 
maštovitost i vještinu da crtežom uputi poruku o doživljaju 
zdravog okoliša koji treba očuvati poput prirodnih staništa ptica. 
Ptica koja leti leđno zapravo uživa u čistom zraku, sunčevom sjaju 
i nebeskom plavetnilu – kazala je Mia na najoriginalniji mogući 
način.                                                                                     N. K.

Ptica koja leti leđno – vrijedna 15.000 kuna 
Turistička kuća – klet sve češće otvorena posjetiteljima 


