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SSukladno Odluci Gradskog vijeća roditelji će za 
svako dijete smješteno u predškolsku ustanovu, 
gradski ili privatni vrtić,  dobiti  800 kuna mjesečne 

potpore. Za ostvarenje toga potrebno je ispuniti 
utvrđene kriterije i dostaviti traženu dokumentaciju. 
Donedavno iz Grada se sufinancirao smještaj za 325 
djece u Dječjem vrtiću Dugo Selo te se za tu namjenu 
kao i djelatnost gradske ustanove izdvajalo oko četiri 
milijuna kuna godišnje. Do kraja godine očekuje se 
povećanje broja djece s gradskim potporama tako će 
se izdvajanja za tu namjenu povećati na pet milijuna 

kuna. Za iduću godinu u proračunu će se planirati 
još veći iznos budući su osnovana dva privatna vrtića,  
a treći očekuje odobrenje, tako će organiziranim 
predškolskim odgojem i obrazovanje  biti obuhvaćen 
dodatni broj polaznika.

Zasada Dječji vrtić "Dugo Selo" i privatni Dječji 
vrtić DIDI – područno odjeljenje «Suncokret» u 
Puhovu rade u dvije smjene te su na raspolaganju 
roditeljima koji rade poslijepodne do 22 sata. 

O kriterijima Odluke o sufinanciranju i organizaciji 
predškolskog smještaja, opširnije na str. 4. 
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 U ovom broju objavl ju jemo.. .

Prolaze XIII. 
dugoselske jeseni

O

Obilježen Dan policije u dugoselskoj postaji - str. 2 
Općina Brckovljani osniva svoju komunalnu tvrtku - str. 3.
Natječaj za prodaju zemljišta i zakup prostora na području općine Rugvica - str. 5.
Gradsko vijeće Dugog Sela donijelo Detaljni plan uređenja Martin Brega - str. 6.
Sportska natjecanja 13. dugoselskih jeseni - memorijalni rukometni i stolnoteniski turniri 

- str. 14. i 15. 

Prolaze XIII. 
dugoselske jeseni

Obrani su svetomartinski vinogradi, a krštenje martinskoga mošta 
na Zemlji sv. Martina održat će se 10. studenoga u večernjim 
satima. Za tu svetkovinu organiziran je polazak turističkog vlaka sa 

zagrebačkog Glavnog kolodvora u 17 sati. Očekuje se veliki broj posjetitelja, 
posjeti Prvom dugoselskom obrtničkom sajmu te bogat program svetkovina 
prigodom Dana Grada. 

Nakon ispunjenja slobodnih mjesta u Dječjem vrtiću Dugo Selo, koji je produljio radno vrijeme, roditelji mogu 
koristiti privatne vrtiće uz istovjetne uvjete za ostvarenje gradske potpore  

Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo te općine 
Brckovljani i Rugvica povećali su sveukupno izdatke 
za javni prijevoz učenika i studenata koji ove školske 
godine uz mala izdvajanja putuju do srednjih škola i 
fakulteta. 

Zagrebačka županija prijevoznicima nadoknađuje 
50% cijene za mjesečne i l i  godišnje kar te 
srednjoškolaca i to kod ZET-a, HŽ-a i Čazmatransa. 
Studenti koji redovno pohađaju visokoškolske ustanove 
Zagrebačkog sveučilišta koriste besplatan prijevoz 
na području Zagreba, temeljem odluke Zagrebačkog 
poglavarstva. Priključne HŽ karte, uz polovični udio 
Županije, Grad Dugo Selo sufinancira s još 400 kuna 
godišnje. Istim iznosom sufinanciraju se i studentske 
priključne HŽ karte, no, studenti u ovom dijelu 
nemaju potporu Županije. Grad Dugo Selo s 400 kuna 
godišnje sufinancira karte učenicima i studentima 
za Čazmatrans, a za učenike pola cijene karte tog 
prijevoznika još podmiruje i Zagrebačka županija. 
Prema evidenciji 288 učenika s područja Dugog 
Sela koristi olakšicu za ZET-HŽ kartu, 233 učenika 
koristi povlastice za priključnu željezničku kartu, a 
117 učenika koristi potpore za karte Čazmatransa. 
Studenti još do kraja mjeseca reguliraju svoja prava 
uz besplatan prijevoz za područje grada Zagreba. 

Trenutno se 235 studenata prijavilo za korištenje 
priključne željezničke karte, uz učešće Grada u cijeni 
od 400 kuna godišnje. 

Uz polovičnu Županijsku subvenciju srednjoškolci 
s područja Rugvice i Brckovljana dobivaju općinske 
potpore za prijevoz u visini 25 posto ukupne cijene 
autobusne karte. Studenti koriste zagrebačku olakšicu 
za prijevoz na području grada Zagreba, a karte do 
granice Zagreba podupiru općine Rugvica i Brckovljani 
u visini 25 posto od ukupne cijene. Iz Brckovljana 
evidentirano je 350 korisnika subvencije, a iz Rugvice 
280 korisnika. 

Zbog različitosti pojedinih sredina, općina i gradova, 
različitih pravila prijevoznika i nejedinstvenog 
tarifnog sustava ostvarenje prava na ove potpore 
nije nimalo jednostavno. Mjerodavne odluke i popis 
učenika stizali su sa zakašnjenjem, satima se čekalo 
u redovima, dolazilo je do mnogih zabuna i gubljenja 
vremena. Prijevoznici su iskoristili trenutak i povećali 
cijene, neki navodno i do 50 posto, što je umanjilo 
željeni učinak Županije, Grada i općina za pomoć 
roditeljima u troškovima prijevoza. No, svi koji su 
platili manje nego što bi trebali bez ovih potpora 
mogu biti zadovoljni i nadati se unapređenju  sustava 
prijevoza i financiranja troškova.                          N. K.

Učenicima i studentima olakšice za prijevoz 

Klub žena, 
Dječji vrtić i 
Osnovna škola 
postavili bogatu 
i živopisnu 
izložbu «Od 
sjemenke do 
staklenke»
(str. 8.)

Izložba «Pčelarstvo u 
Dugom Selu» - prikaz 

djelatnosti, meda i 
medarskih proizvoda 

(str. 8.)

Baletna trupa 
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HNK izveli 
komorni balet  
«Hamlet» 
u prostoru 
Srednje škole 
Dugo Selo, 
a Gradski 
mješoviti 
pjevački zbor 
održao svoj 
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Akcije u prometu, 
prijam djece i uzvanika 

Dugoselska policija obilježila svoj Dan i blagdan zaštitnika Sv. Mihovila

Dan uoči obilježavanja Dana policije Policijska 
postaja Dugo Selo organizirala je u jutarnjim 
satima tradicionalnu akciju «Djeca u prometu» 

u kojoj su bile uključene policijska patrola i Prometna 

jedinica Osnovne škole Dugo 
Selo. Akcijom se želi pohvaliti 
i  promotivn im mater ija lom 
nagraditi dobre vozače koji 
s e  p r i d r ž av a j u  p r o m et n i h 
pravila i ograničenja brzine te 
poštivanja prednost pješacima na 
označenim pješačkim prijelazima. 
Tijekom dvosatne nazočnosti 
na autobusnom stajalištu kod 
Mipel-a zaustavljeno je 36 

vozila. Pohvaljeno je 17 vozača, dok 
ih je 19 dobilo opomenu. Vozači su 
uglavnom opomenuti zbog neupaljenih 
s v j e t a l a ,  n e v e z a n o g  z a š t i t n o g 
pojasa, prekoračenja brzine, a jedan 
vozač nije imao prometnu dozvolu.
Na sam dan blagdana Sv. Mihovila 

policijsku postaju posjetila su djeca iz Dječjeg 
vrtića Dugo Selo i učenici 2. d razreda Osnovne 
škole Dugo Selo koji su policajcima poklonili veliki 
plakat sastavljen od njihovih crteža. Proslava Dana 

policije ove godine nije prošla 
nezamijećeno od strane građana 
Dugog Sela čije su osmjehe 
izmamile male znatiželjne glave 
koje su virile iz policijskog vozila 
dok je pod uključenim svjetlima 
i sirenama obilazilo Dugo Selo. 
Svatko od malih posjetitelja  
mogao je isprobati i policijsku 
motorističku kacigu, a većina ih 
se uz pomoć policajaca popela 
na motor. Uzimanje otiska bilo je 

posebno zanimljivo za klince iz 
Dječjeg vrtića koji su kao uspomenu 
na posjetu Policijskoj postaji mogli 
ponijeti otisak prstića na papiru.  

Dugoselske policajce za njihov 
Dan posjetili su i učenici osnovnih 
škola «Rugvica» i «Stjepan Radić» 
iz Božjakovine, a za učenike Srednje 
škole održano je predavanje o 
drogi. Organizirana je i prigodna 
nogometna utakmica između 
veterana i djelatnih policajaca, a u 
podne je održano svečano primanje 
svih suradnika, predstavnika 
ustanova ,  organ i zac i ja  koje 
surađuju s dugoselskom Policijskom 
postajom. Svečanosti su nazočili 

gradonačelnik Dugog Sela Boris 
Mahač, predsjednik Gradskog 
vijeća A. Bauer, načelnik Općine 
Rugvica Ivan Remenar i načelnik 
Općine Brckovljani Željko Funtek 
uz druge brojne goste koje je u 
ime domaćina pozdravio načelnik 
Policijske postaje Dugo Selo 
Matije Kopačević. Prigodne riječi 
molitve za sigurnost policajaca koji 
obavljaju častan i opasan poziv 
govorio je vlč. Josip Kuzel.             
                                            J. K. B.  

                  Snimile: NK, JKB, IGO

Prijam suradnika i uzvanika 
pr igodom Dana pol ic i je uz 
uzajamne zahvale na suradnji radi 
sigurnosti građana 

Učenici policajcima poklonili 
crteže

Prvi otisak prsta - samo za uspomenu

U akciji "Djeca u prometu" 
pohvaljujemo 17 vozača a 

19 dobilo pokudu

Uzbudljiva vožnja policijskim 
vozilom ali i "testiranje" motora

Županija i lokalne jednice  
sufinanciranju prijevoz, a 
prijevoznici dižu cijene 

Na poziv župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića 
održan je sastanak načelnika i gradonačelnika općina i 
gradova s predstavnicima Čazmatransa. Povod sastanku 

je nezadovoljstvo građana zbog povećanja cijene mjesečne karte 
za učenike srednjih škola. Naime, nakon potpisivanja ugovora o 
subvenciji prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 50%,između 
gradova i općina sa Zagrebačkom županijom, Čazmatrans je 
povećao cijene učeničkih mjesečnih karata gotovo za 50%, dok 
istovremeno nisu povećane cijene pojedinačnih karata. Zbog tog 
su povećanja cijena roditelji učenika za pokaznu kartu za mjesec 
listopad, uračunavajući i subvenciju županije od 50%, doplaćivali 
gotovo isti iznos kao i prije subvencioniranja. Zbog toga je izostao 
financijski efekt od županijske subvencije iako je Županija iz svog 
proračuna izdvojila iznos od 10 milijuna kuna za subvencioniranje 
prijevoza učenika, s namjerom da financijske olakšice osjete svi 
srednjoškolci. 

Zbog neargumentiranog povećanja cijena, kako je istaknuto u 
raspravama, taj efekt je izostao i to se naročito osjetilo u općinama 
u kojima je Čazmatrans jedini prijevoznik. Nakon dugotrajnih 
rasprava dogovoreno je povećanje cijena mjesečnih pokaznih 
karata Čazmatransa za 7 % u odnosu na rujan uključujući i 
komercijalni popust prijevoznika koji se razlikuje u gradovima i 
općinama. Razliku koja je kupnjom karata za listopad preplaćena 
Čazmatrans će vratiti kroz nižu cijenu karata za mjesec studeni, 
rečeno je. 

Kako se iz rasprava na ovom sastanku moglo zaključiti gradovi 
i općine Zagrebačke županije nisu zadovoljni javnim prijevozom, 
zaključeno je da će se uskoro organizirati sastanak svih načelnika i 
gradonačelnika općina i gradova na temu javnog prijevoza.              
                                                                                                J. K. B. 

Prvih šest mjeseci ostvareno 
blizu 120 milijuna kuna

Na početku 8. sjednice Skupštine Zagrebačke županije 8.  
rujna ove godine, nakon primjedbe oporbenih vijećnika, 
dosadašnji županijski vijećnik i novoimenovani direktor 

Regionalne razvoje agencije Zlatko Herček, stavio je vijećnički 
mandat u mirovanje zbog nespojivosti tih dviju funkcija. 

S dnevnoga reda skinute su II. izmjene i dopune Prostornoga 
plana Županije uslijed nedobivene suglasnosti Ministarstva zaštite  
okoliša, budući u izmjene Plana nije ugrađena županijska lokacija 
za zbrinjavanje otpada, između ostaloga. 

Tog dana zasjedanja sjednica Skupštine je prekinuta i nastavljena 
2. listopada. Vijećnici oporbenog HDZ-a nisu željeli sudjelovati 
u radu, optuživši županijsko vodstvo zbog povrede statutarnih i 
poslovničkih odredbi te očitujući otvoreno neslaganje s odlukama 
Županijske skupštine. 

U nastavku sjednice Skupština je većinom glasova prihvatila 
izvješće o izvršenju proračuna za šest mjeseci 2006. godine, kao i 
korištenju tekuće pričuve. Ukupni primici dosegli su 119.852.787 
kuna, što je 50,8 posto godišnjega plana. Prihvaćena je i studija 
Plan navodnjavanja poljoprivrednih površina i gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Županije. 
Donesena je i odluka o stipendiranju učenika i studenata s 
prebivalištem na području Županije. U međuvremenu raspisan 
je i natječaj za stipendiranje na koji su se zainteresirani učenici i 
studenti koji ispunjavaju uvjete mogli javiti do 27. listopada. 

Članovi Skupštine prihvatili su prijedlog župana S. Kožića o 
izboru Lazara Grujića (HSU) za člana Poglavarstva Zagrebačke 
županije.                                                                                   N. K. 

Zagrebačka županija zasjedala osmi puta s prekidom i bez vijećnika 
HDZ-a

Zasjedala Skupština Zagrebačke županije
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Općina osniva svoje          
komunalno poduzeće

Vijećnici Općine Brckovljani na svojoj posljednjoj sjednici, 16. listopada, 
donose odluku o pokretanju inicijative o osnivanju komunalnog 
poduzeća na području općine Brckovljani. Odluka se temelji na 

predviđanjima da će DUKOM  u sljedećem koncesijskom razdoblju izgubiti 
distribuciju plina, trenutno najjaču djelatnost u ovoj tvrtki. Dukom na svom 
cjelokupnom distributivnom području godišnje bilježi 16 milijuna kubika 
potrošnje plina, što je minimalna količina potrošnje potrebna za dobivanje 
koncesije te je neizvjesno hoće li i dalje biti distributer plina. Kao još jedan 
od razloga osnivanja vlastitog komunalnog poduzeća Općina Brckovljani 
navodi kako sredstva koja izdvajaju za izgradnju komunalne infrastrukture 
DUKOM zadržava kratkoročno i koristi ga za podmirenje dugovanja. Grad 
nažalost kasni sa svojim plaćanjima, a time se DUKOM dovodi u tešku 
situaciju. Na zadnjoj sjednici Skupštine DUKOM-a načelnik Funtek predlaže 
da se sve strane pokušaju dogovoriti kako bi se distribucija plina zadržala na 
dugoselskom području, no, nažalost do takvog sastanka nije došlo. Sredinom 
listopada održan je sastanak u Zagrebačakoj županiji na temu daljnja 
distribucija plina istočnog dijela Zagrebačke županije. Na sastanku su bili 
nazočni direktori svih komunlanih poduzeća te načelnici i gradonačelnici 
(osim iz Dugog Sela) kao vlasnici tih poduzeća. Razgovaralo se o osnivanju 
Trgovačkog društva za distribuciju plina na istočnom dijelu Zagrebačke 
županije, a bilo je i raznih prijedloga. Kako veli načelnik Funtek, "ne želimo 
čekati prekriženih ruku. Osnivanjem svog komunalnog poduzeća preuzeli 
bi daljnju izgradnju komunalne i društvene infrastrukture koja bi bila puno 
brža od ove koja ide preko DUKOM-a, a u daljnjem razdoblju i distribuciju 
vode", najavljuje Funtek.      

Prema najavama novo trgovačkog društvo Općine Brckovljani trebalo bi 
biti registrirano sljedeće godine, a do same registracije sva prava i obveze 
Općine prema DUKOM-u i dalje vrijede, govori načelnik Željko Funtek. 
U sklopu djelatnosti novog komunalnog poduzeća planira se organizacija 
javnog prijevoza. Prijevoz bi bio organiziran do Dugog Sela, do željezničkog 
kolodvora, ukoliko Čazmatrans ostaje kod ovako velikog poskupljenja kazao 
je načelnik Funtek. 

Povećanje cijena 
Čazmatransovih karata

Oko 350 srednjoškolaca realiziralo je dosada ovogodišnju subvenciju na javni 
prijevoz, koju, kao što je poznato, od ove školske godine daje i Zagrebačka 
županija. Županija sufinancira javni prijevoz srednjoškolaca, od mjesta 

prebivališta do srednje škole koju pohađa, s 50% od ukupne cijene karte, dok 
Općina Brckovljani sufinancira s 25 %. Naglo povećanje cijene mjesečnih karata 
autoprijevoznika «Čazmatrans» na linijama do Zagreba za mjesec listopad od 
čak 50 %, dovelo je u pitanje mjeru subvencioniranja. Ogorčenost građana i 
predstavnika gradova i općina ovim proizvoljnim povećanjem cijena Čazmatransa 
bila je velika. Sastankom kod župana Zagrebačke županije predstavnici gradova 
i općina te Čazmatransa dogovoreno je kompromisno rješenje. Cijena karata 
Čazmatransa se za svako pojedino područje Županije smanjuju u odnosu na 
cijenu od listopada, ali i povećavaju u odnosu na staru cijenu od rujna. Kako 
navode iz Općine Brckovljani – cijena mjesečnih karata za srednjoškolce s 
područja općine za mjesec studeni bit će, najvjerojatnije, 10-15 % veća od cijena 
za rujan, no potvrdu toga Općina će dobiti sljedeći tjedan.         

"Eco-rolo" ne brine o svojim nekretninama 
Potaknut vijećničkim pitanjem o statusu triju 

nekretnina na području općine koje godinama 
propadaju i narušavaju izgled naselja, a neke 

i ugrožavaju sigurnost građana, načelnik Općine 
Željko Funtek progovara o klasičnom primjeru 

pretvorbe, tadašnjeg, društvenog 
u privatno vlasništvo. Naime, 
poslovni prostor u Lupoglavu, 
stara škola u Božjakovini i motel 
u Parku Božjakovina nekada u 
vlasništvu Trgovačkog društva 
«Budućnost» (vlasništvo bivše 
Općine Dugo Selo), a sada u 
trenutnom vlasništvu tvrtke «Eco-
Rolo» d.o.o. iz Dugog Sela, sustavno 
su neodržavani, zanemarivani i s 

vremenom de vastirani objekti. Zgrada na kri žanju 
ceste Zagreb-Bjelovar s cestom Božjakovina-
Brckovljani sagrađena je u 18. stoljeću i prvotno 
je u njoj bila smještena gostionica s prenoćištem i 
stanicom za zamjenu konja, da bi od 1924. godine 

do 1960. godine služi la kao 
osnovna škola. Unazad 15 godina 
prostori u prizemlju iznajmljivani 
su za potrebe dućana, a na katu 
koriste se kao stambeni prostori. 
Ništa, kako veli načelnik Funtek, 
tijekom tog vremena nije učinjeno 
za adaptaciju ovog vrijednog 
objekta, spomenika kulture na 
području općine. Također dodaje 
kako je zbog nadogradnje objekta 
uz motel u božjakovečkom parku 
oštećeno drvo sekvoje, jedno 
od najstarijih drveta na ovom 

području Europe, a glavnog krivca 
u takvoj neodgovornosti i nebrizi 

vidi u vlasniku tvrtke «Eco-rolo». 
«Kada netko nešto jeftino kupi, 
o tome ne vodi brigu», analogija 
je pretvorbe na području cijele 
Hrvatske i općine Brckovljani, 
govori načelnik Funtek. 

Općina Brckovljani od prošle 
godine upućuje dopise tvrtki 
«Eco-rolo» s upitom o eventualnoj 
adaptaciji nekretnina na području 
općine, no kako ističu, do sada 
nikakav odgovor nisu dobili.

 Foto arhiva OB  

Poslovni prostor tvrtke «Eco-Rolo» u središtu naselja Lupoglav zbog 
neulaganja urušava se te nagrđuje izgled mjesta 

 Zgrada stare škole u Božjakovini 
i prostor u prizemlju za koje su se 
vodili sudski sporovi, a danas o 
njima njezin vlasnik ne vodi brigu 

Uz motel u božjakovečkom parku bespravno dograđen objekt s 
proizvodima PVC stolarije 

Opravdani razlog što nitko od 
predstavnika Općine Brckovljani nije 
nazočio svečanosti otvorenja mosta na 
Zelini, proizlazi iz činjenice da Grad 
Dugo Selo nema «moralno pravo» 
organizirati ovakvu svečanost s obzirom 
da su radovi započeti i završeni u vrijeme 
kada je naselje Donje Dvorišće bilo u 
sastavu Općine Brckovljani, te smatram 
da je bilo krajnje neprimjereno i 
nepotrebno da su Općina i Grad zajedno 
trebale organizirati svečanost otvorenja.

Most na Zelini mogao je biti otvoren 
i prilikom obilježavanja Dana Općine 
Brkovljani 1. kolovoza, ali smatram da 
je od «medijske promidžbe» ipak važnija 
činjenica da most konačno postoji i 
to samo radi jedne svrhe – prometne 
povezanosti, a nikako ne zbog nečije 
promocije. 

 Željko FUNTEK      
               načelnik Općine Brckovljani   

                                                                      

Osvrt povodom otvorenja 
mosta na Zelini

Ispričavamo se čitateljima i 
članovima HBT Racing Brckovljani 
n a  nen a mjer noj  t i sk a r skoj 
pogrešci objavljenoj u prošlom 
broju Dugoselske kronike, broj 
484, od 25. rujna 2006. godine, u 
tekstu «Još jedna pobjeda u nizu 
HBT». U redoslijedu rezultata po 
klasama umjesto «treće mjesto 
drže Damir Birt i Ivan Dremel 
(III. klasa)» treba stajati «prvo 
mjesto drže Damir Birt i Ivan 
Dremel (III. klasa)». Ovim putem 
čestitamo spomenutim vozačima na 
ostvarenom izvrsnom plasmanu te 
im se u ime uredništva Dugoselske 
kronike još jednom ispričavamo. 

ISPRAVAK

ZNANJEM I UČENJEM 
PROTIV KUKURUZNE 

ZLATICE
Na području Zagrebačke županije i Grada 

Zagreba od 2003. godine traje međunarodni projekt 
za edukaciju poljoprivrednika o relativno novom i 
potencijalno vrlo opasnom štetniku - kukuruznoj 
zlatici (Diabrotica virgifera virgifera LeConte.). 
Sustavno praćenje populacije kukuruzne zlatice 
provodi Zavod za poljoprivrednu zoologiju 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 
našem području već šestu godinu za redom.

Kukuruzna zlatica je otkrivena u Hrvatskoj 
1995. godine, u istočnoj Slavoniji (Bošnjaci), a na 
području Rugvice je prvi put zabilježena 2003. 
Pripada u potencijalno vrlo značajnog štetnika, jer 
ograničava tradicionalni način uzgoja kukuruza, 
dakle uzgoj kukuruza u ponovljenoj sjetvi. 
Pogoduju joj klimatski uvijeti koji vladaju na našem 
području te velike površine pod kukuruzom.

Najveće štete č ine l ič inke ovog kukca 
izgrizanjem korijena kukuruza, zbog čega se biljka 
slabije razvija i polegne u karakterističan oblik 
«guščjeg vrata» te klip takvih biljaka kombajn pri 
berbi ne zahvaća. Jaja ovog štetnika prezime u tlu, 
ličinke izlaze iz jaja kasno u proljeće kad im to 
temperatura omogući. Ličinke se hrane korijenom 
kukuruza tako najviše štete nanose u lipnju. 
Odrasli oblik kukuruzne zlatice u maloj populaciji 
ne uzrokuje značajnije štete, te ih je teško  uočiti 
u usjevu kukuruza kad je populacija niska, kao što 
je to slučaj na području naše općine. 

Odrasli oblici zlatice lete, kopuliraju i odlažu 
jaja u polje na kojem su živjeli, može ih se naći 
do sredine listopada, no prije zime ugibaju. Zbog 
svega navedenog neophodno je prekinuti uzgoj 
kukuruza u ponovljenoj sjetvi i potrebno je uvesti 
plodosmjenu, kako bi se onemogućilo ili barem 
smanjilo širenje zlatice.

Spomenuti edukacijski projekt provodi FAO 
(Food and Agriculture Organisation of the United 
Nations) u suradnji s Agronomskim fakultetom u 
Zagrebu, pod nazivom «Škola u polju». Voditelj 
projekta za Hrvatsku je prof. dr. sc. Jasminka Igrc-
Barčić, a nacionalni koordinator obuke je doc. dr. 
sc. Renata Bažok. U njega je za sada uključeno 
tridesetak proizvođača kukuruza s područja 
Zagrebačke županije i Grada Zagreba  te inženjeri 
agronomi i stručnjaci iz znanstvenih ustanova. 

U sklopu projekta nastoji se na neformalan ali 
vrlo učinkovit način razgovarati i učiti o pojavi, 
načinu širenja i štetnosti ovog kukca te razmijeniti 
mišljenja i iskustva svih sudionika vezana uz 
cjelokupnu tehnologiju uzgoja kukuruza. Ideja 
je projekta okupiti grupu ljudi s kojom se radi 
tijekom cijele vegetacijske sezone, obilaze se polja 
i razgovara o postupcima u tehnologiji uzgoja 
kukuruza, te se nastoji u polju kukuruza objasniti 
morfologiju i biologiju kukuruzne zlatice, jer je to 
dokazano najbrži način za poduku proizvođača. 
Sudionici kroz godinu skupljaju podatke koje 
obrađuju zajedno s voditeljima i stručnjacima, 
te na osnovu toga donose zaključke koji im 
mogu pomoći u tehnologiji uzgoja kukuruza u 
idućoj vegetacijskoj sezoni ili prilikom planiranja 
proizvodnje za narednu godinu.

Poljopr iv rednic ima se prema njihov im 
potrebama i željama dovode stručnjaci koji 
drže predavanja o aktualnoj problematici u 
gospodarenju i tehnologiji proizvodnje na 
seljačkim gospodarstvima. Proizvođači su u 
izravnom kontaktu sa stručnjacima, nema klasičnih 
predavanja i transfer znanja je mnogo brži.  

Broj štetnika ne raste na 
rugvičkom području 

Na području opčine Rugvica od 2003. godine u 
projekt je uključeno dvadesetak poljoprivrednih 
proizvođača. 2003 godine zajednički smo prvi 
put na feromonskom mamcu pronašli zlaticu. Te 

godine obuhvatili smo tehnologiju i sve probleme u 
proizvodnji kukuruza, a narednih godina posvetili 
smo se i ostalim značajnim kulturama na našem 
području kao što su pšenica, ječam i lucerna. 
Cilj projekta bilo je upoznavanje proizvođača sa 
sustavom integrirane proizvodnje, te integrirane 
zaštite bilja i izrada ekonomske analize poslovanja 
jednog obiteljskog gospodarstava, što je završeno 
u 2006. godini. 

U sklopu projekta četvrtu godinu zaredom 
praćena je  populacija kukuruzne zlatice na našem 
području. Rezultati ukazuju da nema značajnog 
povećanja populacije ovog štetnika. Populacija još 
uvijek nije tolika da bi mogla uzrokovati štete, no 
pozivamo sve poljoprivrednike koji nisu uključeni 
u program ili nisu upoznati s opasnošću ovog 
štetnika da primjenjuju plodosmjenu u uzgoju kad 
god je to moguće. 

Istovremeno se ovaj projekt provodi s još 
četrnaest grupa u koje je uključeno po desetak 
poljopr ivrednika na područ ju Republ ike 
Hrvatske. Budući je projekt međunarodnog 
karaktera uključene su i države : Mađarska, Bosna 
i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, Rumunjska, 
Bugarska, Slovačka, dakle susjede države koje 
imaju iste probleme pri uzgoju kukuruza. 
Projekt uključuje i razmjenu grupa po Hrvatskoj 
i Mađarskoj što sudionicima omogućuje posjet 
regijama gdje su zabilježene prave štete te tako 
seljaci uče otkrivanjem problema na najbrži način. 
Proizvođači iz Rugvice su 2003. god posjetili 
Topolje u Baranji gdje su tada zabiježene veće 
štete, 2004. godine Tovarnik, 2005. Bošnjake te 
ove godine Orahovicu. 

Budući da se projekt bliži kraju, voditelji se 
zahvaljuju proizvođačima s područja opčine 
Rugvica na sudjelovanju. Edukacija će biti 
završena dobivanjem certifikata o stjecanju 
znanja o integriranoj zaštiti bilja koje dodjeljuje 
FAO.                                            

Lidija LASAN, dipl. ing. agr.
Tomislav KOS, dipl. ing. agr.
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Dugoselska kronika

Utvrđeni prijedlozi za dodjelu godišnjih nagrada 
Grada

Ovogodišnji prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela za 
2006. godinu čine društva, udruge i ustanove koji obilježavaju okrugle obljetnice 
rada i postojanja, ali i tvrtke, odnosno obrtnici i poduzetnici koje su u prijašnjem 
razdoblju ostvarili određenu poslovnu dobit i uspjeh. Prijedlozi godišnjih nagrada 
pristigli su od predlagatelja nakon objave javnoga poziva tako su sve institucije, 
udruge i građani pojedinci mogli predlagati. 

Nakon prijedloga Gradskog poglavarstva i povjerenstva Gradsko je vijeće 
odlučilo je ove godine nagraditi: bravarsko poduzeće "Čelik" d.o.o. iz Velike 
Ostrne, poduzeće za metalo prerađivačku djelatnost i trgovinu «Metal-mont» d.o.o. 
iz Kozinščaka te Staklarsku radionicu Nikole Verovića. Povoodm obilježvanja 30 
godina rada nagradit će se Kinološko društvo Dugo Selo i Dječji vrtić Dugo Selo. 
Uz 50. godišnjicu postojanja nagradu Grada dobit će Športsko ribolovno društvo 
i Šahovski klub, a uz jubilarnu 60. godišnjicu nagradit će se i Gradska udruga 
umirovljenika Dugo Selo.  

Usvojeno izvješće državne revizije gradskog pro-
računa za prošlu godinu

Državni ured za reviziju utvrdio je kako je proračun Grada za 2005. godinu 
zajedno s izmjenama donesen u skladu sa zakonskim propisima te da nisu 
evidentirane određene nepravilnosti, stoji u izvješću. Zbog evidentiranog manjka 
prihoda koji se od 2002. godine povećavao, Državni ured za reviziju predložio 
je izradu mjera za pokriće manjka u proračunu što je gradski Upravni odjel za 
gospodarstvo i financije i učinio. Na sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 
9. listopada istaknuto je kako se donedavni manjak u gradskom proračunu od 
4 milijuna i 400.000 kuna, nakon prvih šest mjeseci ove godine smanjio na 2,7 
milijuna kuna, a procjena je da bi do kraja godine gradski proračun postigao 
pozitivnu nulu. Usvojeno izvješće Državne revizije Gradsko poglavarstvo šalje na 
glasovanje Gradskom vijeću. 

Izgradnja kanalizacije uz učešće građana – prvo 
u ulici Starjak

Kako je odlučeno na sjednici Gradskog poglavarstva izgradnja kanalizacije na 
području grada uz učešće građana odvijat će se sukladno vremenskom slijedu 
pristiglih zahtjeva. Tako će se izgradnja kanalizacije prvo realizirati za građane 
ulice Starjak, u sjevernom dijelu grada, a potom za građane ulice Martinski 
vijenac te ulice Zelengaj. Gradskim proračunom za 2006. godinu za izgradnju 
kanalizacije uz učešće građana predviđeno je 200.000 kuna sredstava. Na sjednici 
je predložena hitna izrada projekta izgradnje kanalizacije za ulice južno od 
željezničke pruge koje na odvodnju otpadnih voda čekaju već dugi niz godina. 

Prihvaćen ugovor o sufinanciranju predškolskog 
odgoja u Dječjem vrtiću "DIDI"

Gradsko poglavarstvo sukladno odluci o sufinanciranju programa predškolskog 
odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača, odnosno privatnim vrtićima, utvrdilo 
je potpis ugovora o sufinanciranju predškolskog odgoja s Dječjim vrtićem «DIDI», 
smještenim u naselju Puhovo. Još jednom je istaknuto kako Grad nema zakonsku 
obvezu sufinancirati privatne dječje vrtiće na svom području, no ovom odlukom i 
predloženim ugovorom Grad Dugo Selo pokazuje dobru volju, ali i traži određene 
uvjete, rečeno je na sjednici. U ugovoru stoji kako će gradski proračun osigurati 
po 800 kuna mjesečno za svako dijete upisano u primarni 10-satni program, a 
koje ispunjava kriterije - kao što je zaposlenost oba roditelja, njihovo prebivalište 
na području grada, itd., te da je zamolbu za upis prethodno prvo predao u Dječji 
vrtić Dugo Selo, a zamolba nije bila pozitivno riješena. Između ostalog uz ovu 
točku dogovoren je rad Dječjeg vrtića Dugo Selo i u poslijepodnevnim satima, do 
22 sati. Zbog određenog broja roditelja koji rade u smjenama ukazuje se potreba 
rada vrtića i u tim satima koja je u međuvremenu ispunjena. 

                                                                              (nastavak na str. 6)  I. G. O.

Sa sjednica Gradskog poglavarstva i Vijeća 

Iako je Gradsko vijeće donijelo odluku 
o sufinanciranju smještaja predškol-
ske djece u privatnim dječjim vrtići-

ma, koja je stupila na snagu 25. rujna, 
roditelji djece upisane u privatni Vrtić "DIDI" očito-
vali su nezadovoljstvo organizirajući skup u Gradskoj 
vijećnici tražeći odgovore gradskoga vodstva. Skup je 
sazvao vijećnik Damir Mesić koji je na sjednici Vijeća 
podržao Odluku o sufinanciranju. Odluka je utemeljena 
na važećim zakonima, obuhvaća istovjetne kriterije za 
ostvarenje prava na sufinanciranje kakvi se primjenjuju i 
prilikom sufinanciranja boravka djece u Dječjem vrtiću 
"Dugo Selo". Za tu se djelatnost izdvaja oko 5,5 milijuna 
kuna godišnje od čega su četiri milijuna iz gradskoga 

proračuna, a ostatak sufinanciraju roditelji djece. Grad 
nema zakonsku obvezu sufinancirati boravak u privatnim 
vrtićima, napomenuto je, no takvu je odluku donio kako 
bi se pomoglo roditeljima – rečeno je roditeljima koji su 
gradskim dužnosnicima upućivali oštre zamjerke. 

Grad će trenutno pored 325 djece u 
gradskom vrtiću sufinancirati još 150 
djece u privatnim vrtićima što će pove-
ćati izdatke za oko milijun kuna godi-
šnje. Kako se očekuje registracija i dru-
gih privatnih vrtića, izdatak za predškol-
ski smještaj povećat će se iduće godine 
– najavili su gradski dužnosnici ističući 
nezadovoljnim roditeljima kako im žele 
pomoći u sufinanciranju smještaja djece 
u vrtiće uz poštivanje kriterija.  

Tako će svi roditelji – korisnici potpo-
re za smještaj djece u visini 800 kuna 
mjesečno morati ispuniti uvjete odluke, 
a to su zaposlenost oba roditelja i prebi-
valište na području Dugog Sela što valja 
dokumentirati. Grad će sufinancirati 
smještaj u privatnim vrtićima korisnici-
ma koji ispunjavaju kriterije, ali nakon 
evidentirane nemogućnosti smještaja 
djeteta u Dječji vrtić "Dugo Selo" uslijed popune svih 
mjesta u toj ustanovi. Ta je odredba bila jedan od povoda 
roditeljskog nezadovoljstva budući su djeca već smještena 
u Vrtić "DIDI" iako prije od izdanog rješenja za rad od 
strane nadležnog ureda Državne uprave.

U razgovoru s roditeljima gradonačelnik Boris Mahač, 
tajnica Vijeća Marija Cesar i pročelnik Veljko Bertak 
opovrgnuli su zamjerku roditelja kako je odluka zaka-
šnjela za njihove potrebe. Odluka je donesena tek nakon 
izdanog rješenja o radu Vrtića "DIDI" koje je uvjetovano 
pribavljanjem uporabne dozvole do 31. prosinca 2007. 
godine. Nesporazum je nastao kada je Vrtić "DIDI" 
upisivao polaznike prije tog rješenja najavljujući gradske 
subvencije od 800 kuna mjesečno. Istovremeno se pomi-
cala lista čekanja u Dječjem vrtiću Dugo Selo čije kapa-
citete Grad želi ispuniti, a međusobna komunikacija u 
krugu gradskoga vrtića, gradskih službi i privatnih vrtića 
očito je bila manjkava. Za većinu nesporazuma nađena 
su rješenja. Tako i za opasku kako se gradski vrtić zatva-
ra u poslijepodnevnim satima stoga ga ne mogu koristiti 
roditelji koji rade u popodnevnim smjenama. 

Osim imenovanih dužnosnika u dogovaranju oko 
smještaja djece i traženju rješenja za pojedinačne nespo-
razume pomagali su predsjednik Gradskoga vijeća Anto 
Bauer i predsjednica Upravnog vijeća Vrtića Zdenka 
Turčinec. 

Vrtić Dugo Selo radi do 22 sata 
Dječji vrtić "Dugo Selo" od 16. listopada organizirao 

je rad i u drugoj smjeni u vremenu od 12 do 22 sata. 
Prema riječima ravnateljice Dječjeg vrtića Ljiljane Đukić 
tijekom prvog tjedna uslugu produženog boravka djece 
koristilo je samo četvero djece. Samo jedna djevojčica 
ostajala je do 19 sati, dok su ostala djeca napuštala Vrtić 
do 18 sati. Zbog takve situacije, za sada nema potrebe 
za novim zapošljavanjem jer se produženi boravak djece 
organizira u okviru redovne satnice. 

Dječji vrtić Dugo Selo tako je odnedavno organiziran  
u dvije smjene, te se na taj način udovoljilo i roditeljima 
koji su kao razlog neupisivanja djece u gradski dječji 
vrtić navodili nemogućnost organiziranog boravka djece 
u drugoj smjeni. 

No, zakon određuje duljinu borav-
ka djeteta u predškolskoj ustanovi 
do najviše 10 sati dnevno. 

U Vrtiću DIDI dvadesetak djece 
boravi u poslijepodnevnim i 
večernjim satima 

Ravnateljica privatnog Vrtića "DIDI" Karmen Pavlic 
potvrdila je kako područni objekt «Suncokret» u Puhovu 
trenutno prihvaća dvadesetak djece u popodnevnoj smje-
ni. To je trećina od ukupnon broja polaznika trenutno 

upisanih u Puhovu. Iako je 
rad organiziran do 22 sata 
djeca napuštaju vrtić najka-
snije do 20 sati. Povrh toga 
ovaj vrtić nudi mogućnost 
organizacije programa i 
subotom, no zasad nema 
dovoljno zainteresiranih jer 
boravak u taj dan nije uklju-
čen u redovnu cijenu već se 
plaća po satu. 

Tako se nakon žučnih 
rasprava vođenih radi  nedo-
voljnog znanja o problema-
tici predškolskog odgoja i 
obrazovanja, radi  nedosta-
tka strpljenja i tolerancije,  
a moguće i radi političkih 
motiviranih aktivnosti, sti-
šala aktualna tema. Grad će 
sufinancirati boravak djece  
u predškolskim ustanovama 

uz valjanu dokumentaciju i prema kriterijima Odluke. 
Uspostavlja se odnos javno-privatnog partnerstva u toj 
djelatnosti, a više će se  novca iz proračuna izdvajati 
za predškolski odgoj i obrazovanje. No, ta će potpora 
izmicati djeci koja ne pohađaju vrtiće. Vrtići su za djecu  

otvoreni do 22 sata ukoliko oba njihova roditelja rade 
do tog vremena te ne mogu stvoriti mogućnost u kojoj bi 
dijete predškolske dobi večeralo i lijegalo u svom domu u 
primjereno vrijeme. 

Pripremile: 
 N. K., I. G. O., J. K. B. 

Više mogućnosti za organizirani predškolski odgoj i obrazovanje 

U VRTIĆIMA SLOBODNIH MJESTA I 
DVOSMJENSKI RAD

•Grad Dugo Selo povećao 
izdvajanja za smještaj djece u 
vrtićima 

Roditeljima 800 kuna gradske potpore i za privatne vrtiće, a gradskom vodstvu niz 
zamjerki 

Predstavnici Grada obrazlagali gradsku odluku o sufinanciranju smještaja 
djece u predškolske ustanove i kriterije za ostvarenje potpora 

Na temelju članka 64. stavak 1. točka 1. Zakona 
o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 117/01. i 
92/05.), objavljujemo

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG 
PRIKUPLJANJA PONUDA br. 1

1. (a) GRAD DUGO SELO

 (b) Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1

 (c) Telefon: 01/2753-705, fax: 2753-244

 (d) MB: 00554553

2. Broj i datum objave: Dugoselska kronika od 
25. rujna 2006. godine

3. Predmet nabave: Asfaltiranje dijela Ferenčakove 
ulice u Dugom Selu

4. Zakonska osnova poništenja natječaja: Članak 
64. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.
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VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
26. listopada 2006. 

Vijesti sa sjednica Poglavarstva

Općina raspisuje natječaje za zakup 
nekretnine u Ježevu  

Članovi Općinskog poglavarstva donijeli su na sjednici 3. listopada 
odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u Ježevu, a natječaj 
se objavljuje na ovim stranicama Dugoselske kronike. Natječaj se 
raspisuje nakon upita ozbiljnog  interesenta. Rok za dostavljanje 
ponuda je 15 dana od dana objave ovog broja. 

PZ "Gornja Posavina" precijenila 
nekretninu u Oborovu 

Poljoprivredna zadruga «Gornja Posavina» uputila je Poglavarstvu 
ponudu za prodaju nekretnine u Oborovu ponudivši dvije varijante 
– prodaju nekretnine s pripadajućom zgradom i šupom za 550.000 ili 
prodaju polovice nekretnine po cijeni od 20 eura po m2 zemljišta te šupa za 
500 eura, što ukupno iznosi 185.000 kuna. Članovi Poglavarstva izrazili su 
interes za drugu varijantu, no smatraju kako je ponuđena cijena previsoka. 
Predlaže se da Komisija sastavljena od predstavnika PZ «Gornja Posavina» 
i Općine Rugvica procijene vrijednost objekata.

Građani Posavske ulice u naselju Čista Mlaka uputili su zahtjev za 
postavljenje «ležećih policajaca» te priložili spisak mještana koji to traže. 
Poglavarstvo smatra kako je prethodno potrebno zatražiti suglasnost od 
PP Dugo Selo te provjeriti želi li većina građan u toj ulici postavljanje ovih 
prepreka. 

Crveni križ pokreće program pomoći starijim i 
nemoćnima

Crveni križ Dugo Selo pokreće program Službe za pomoć i njegu 
bolesnim i nemoćnim osobama koji bi se realizirao i na području općine 
Rugvice. Tim povodom zatražena je financijska pomoć iz općinskog 
proračuna. Općinsko poglavarstvo podržava akciju Crvenog križa, no 
predlaže da se prethodno napravi financijski plan temeljen na jasnim 
pokazateljima o broju osoba koje bi s područja općine Rugvica bile 
uključene u program. 

Crveni križ, također, obraća se sa zamolbom za pomoć u nabavci 
službenog vozila. Poglavarstvo traži da Crveni križ navede koji su troškovi 
nabavke službenog vozila, no isto tako naglašava kako u 2006. godini 
općinski proračun nije predvidio sredstva za tu namjenu, već da sredstva 
potrebna za nabavu vozila uključe u Plan financiranja za 2007. godinu na 
temelju koji će se predvidjeti sredstva u općinskom proračunu.

Dotacije za uređenje vatrogasnog doma u Ježevu 
Mjesni odbor Ježevo uputio je zahtjev i troškovnik za sanaciju starog 

vatrogasnog doma na iznos od 184.000 kuna, što je Poglavarstvo 
prihvatilo, kao i zahtjev DVD Ježevo za financiranjem centralnog grijanja 
u Vatrogasnom domu. Predlaže se da se sredstva za spomenute namjene 
osiguraju prilikom izrade rebalansa proračuna za ovu godinu ili u 
proračunu za 2007. godinu.

Općina na vrijeme dotira POU 
Gradsko vijeće Dugog Sela uputilo je Općini Rugvica poziv na 

izvršavanje financijskih obveza prema Pučkom otvorenom učilištu koji je, 
kako se navodi, narušen. Naime, umjesto 10% sredstava koliko je obveza 
uplaćivanja Općine Rugvica, prema izračunu proizlazi da Općina isplaćuje 
8%. Poglavarstvo Rugvice je na sjednici istaknulo kako je Općina prema 
Učilištu u 2005. godini isplatila sve potrebne dotacije. Vidljivo je kako 
se obim poslova u Učilištu povećava radi ostvarivanja programa koje 
predlaže Grad Dugo Selo, stoga Općina Rugvica predlaže sklapanje novog 
sporazuma. 

Izabrani najpovoljniji izvođači radova 
Članovi Poglavarstva na sjednici održanoj 18. listopada za najpovoljnijeg 

izvođača radova na pojačanom održavanju makadamskih cesta na području 
općine izabrali su tvrtku «Bačun gradnja» d.o.o. s ponudom od 216.000 
kuna koja je u okviru zadanih sredstava. Za najpovoljnijeg ponuditelja za 
radove na odvodnji u Petkovoj i Sabolvoj ulici izabrana je tvrtka Graditelj 
Dugo Selo s ponudom od 171.000 kuna koja je osigurana u općinskom 
proračunu. 

Osnovan Šahovski klub Rugvica
Još u ožujku ove godine osnovan je novi sportski klub na području 

općine – Šahovski klub Rugvica. Registriran je na adresi Općine Rugvica, 
Trg J. Predavca 1, a za predsjednika je izabran Milivoj Rapo. Kako bi 
Klub mogao normalno raditi i funkcionirati vodstvo Kluba uputilo je 
Općini Rugvica zamolbu za dotacijom za nabavu propisane garniture 
šaha, satova, literature za obrazovanje mladih, pokrivanje troškova turnira 
itd. Klub je dosada odigrao već jedan turnir te razne prijateljske susrete, 
a kako planiraju u suradnji s OŠ Rugvica uskoro bi osnovali Malu školu 
šaha. Poglavarstvo je odlučilo dotirati rugvički Šahovski klub s iznosom 
od 9.600 kuna.     

U osnivanju novi dječji vrtić?
Sa zamolbom o izdavanju suglasnosti za sufinanciranje predškolskog 

programa u dječjem vrtiću – Općini Rugvica obratili su se predstavnici 
novog (u osnivanju) privatnog dječjeg vrtića pod nazivom «Veseli 
suncokret». Dječji vrtić još nije registriran, niti je dobio zakonsko rješenje, 
no planiraju svu potrebnu dokumentaciju dobiti do ožujka 2007. godine. 
Vrtić bi bio smješten u naselju Sop, a planirane su jedna jaslička i dvije 
vrtićke mješovite grupe. Na taj način zadovoljile bi se povećane potrebe 
roditelja za smještajem djece u vrtićkim prostorima i u zapadnom dijelu 
općine (uz, zasada, jedini vrtić smješten u naselju Rugvica). Poglavarstvo 
Rugvice prihvaća inicijativu za osnivanjem novog vrtića s naznakom kako 
će odluku od sufinanciranju djece u ovoj ustanovi donijeti tek kada Dječji 
vrtić «Veseli suncokret» dobije rješenje o radu.                               I. G. O. 

U Čistoj Mlaki traže «ležeće policajce»

Taekwondo klub Rugvica imao je dva izuzetno 
uspješna vikenda, prvo je 30. rujna nastupio u 
Zagrebu na turniru povodom obilježavanja 10 

godina djelovanja TK Kondor i to s 21 natjecateljem, 
a u konkurenciji 233 natjecatelja iz 27 klubova. 
Osvojio je ekipno četvrto mjesto i 12 pojedinačnih 
medalji. Zlato su osvojili: Antonio Hrdan, Martina 
Šapina i Tea Rašić, srebro Elma Hasanagić, a broncu 
Matea Viceban, Ena Čorić i Dario Hrdan. Već 
idućeg vikenda kadeti su nastupili u Đurđevcu na 
državnom prvenstvu, i to njih 15, a petero je uspjelo 
osvojiti medalje. Državni prvaci postali su Marija 

Štetić i Antonio Hrdan, a broncu su osvojili Ivona 
Medved, Iva Kršić i Nikolina Nagradić, dok su 
Janja Bambić, Lidija Ritan, Mia Đanan i Branimir 
Jenić izgubili u borbi za medalju. Kadetkinje su u 
konkurenciji 43 kluba ekipno zauzele četvrto mjesto, 
a kadeti sedmo što potvrđuje da je TK Rugvica bez 
obzira na probleme oko treniranja i dalje u samom 
vrhu kadetskog taekwondoa u Hrvatskoj. Što se tiče 
treniranja, mi smo trenutno jedan od rijetkih, ako 
ne i jedini klub, koji u nedostatku dvorane trenira 
u vatrogasnom domu, ali bez obzira na to, velikom 
voljom čini čuda.                                     Darko HRDAN

Taekwondo klub Rugvica niže uspjehe

Mlada plivačica iz Ježeva Martina Debeljak na 
državnom natjecanju za plivače s invaliditetom, 
koje se održalo 23. rujna u Zagrebu, osvojila 

je tri zlatne medalje i to u disciplinama 100 metara 

kraul, 100 metara leđno i 50 metara kraul. To je 
samo nastavak dobrih rezultata koje Martina svojom 
čeličnom voljom postiže već duže vrijeme. Što reći, 
nego, samo tako i dalje Martina.             Darko HRDAN

Martina Debeljak i dalje brzo pliva 

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora u općini Rugvica 
Općinsko poglavarstvo objavljuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP 
POSLOVNOG PROSTORA

Općina Rugvica daje u zakup poslovni prostor u Ježevu, Ježevečka 128.
Poslovni prostor može se koristiti za obavljanje djelatnosti trgovine ili tihog obrta.
Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.
Početni iznos zakupnine je 1.500,00 kuna mjesečno.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju kakvom se trenutno nalazi, te zakupodavac ne 

preuzima nikakve obveze ukoliko isti ne zadovoljava uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.
Poslovni prostor može se razgledavati radnim danom prema dogovoru.
Jamčevina se određuje u visini od 1.500,00 kuna i uplaćuje se na žiro račun Općine Rugvica .
Ponude se dostavljaju: Općinsko poglavarstvo, Rugvica, Trg Josipa Predavca 1,  naznakom " NATJEČAJ 

ZA ZAKUP – NE OTVARAJ. Ponude dostaviti do 30.11.2005. godine do 12,00 sati.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) Općinsko poglavarstvo općine Rugvica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 
ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE RUGVICA

I. Predmet prodaje su sljedeće nekretnine:
1. k.č.br. 882 kuća, dvorište i oranica u Oborovu, Trebovečka ulica sa 1196 m2 
k.o. Oborovo,
Početna cijena: 62.215,00 kn
Jamčevina : 6.221,50 kn

2. k.č.br. 898 oranica Lazi s 863 m2 k.o. Okunščak.
Početna cijena : 69.040,00 kn
Jamčevina: 6.904,00 kn

3. k.č.br. 1553 oranica u Prevlaki, Belonjkova ulica sa 1141 m2 k.o. Oborovo građevinska parcela
Početna cijena: 22.820,00 kn
Jamčevina: 2.282,00 kn

4. k.č.br. 100 oranica Leskovčak s 6279 m2 k.o. Oborovo – poljoprivredno zemljište
Početna cijena: 9.418,50 kn
Jamčevina: 941,85 kn

5. k.č.br. 351 kanal Majerovo s 888 m2 k.o. Rugvica
Početna cijena: 88.800,00 kn
Jamčevina: 8.880,00 kn

6. k.č.br. 349 put Majerovo sa 770 m2 k.o. Rugvica
Početna cijena: 77.000,00 kn
Jamčevina: 7.700,00 kn

II. Porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnim i katastarskim knjigama te troškove 
izgradnje komunalne infrastrukture snosi kupac. Prije početka građenja građevine kupac je dužan ishoditi 
lokacijsku i građevnu dozvolu.

III. Pravo nadmetanja imaju pravne i fizičke osobe.

IV. Sadržaj ponude:
- pravne osobe prilažu izvod iz registracije,
- fizičke osobe: ime i prezime, adresa, JMBG,
- naznaka zemljišta za koje se natječu,
- ponuđena cijena,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun općinskog proračuna broj 2360000-1837600008, poziv na broj: 7722 - 

JMBG ili MB pravne osobe.
U pretkoloni fizičke osobe navode broj 22, a pravne 21.

V. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja ima ponuđenu najvišu cijenu.

VI. Rok za podnošenje ponuda je do 15.11.2006. godine do 12,00 sati.

VII. Ponude će biti javno otvorene dana 15.11.2006. godine u 12,00 sati.

VIII. Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA RUGVICA, RUGVICA, Trg Josipa Predavca 1, 10370 
DUGO SELO uz napomenu «PONUDA ZA ZEMLJIŠTE – NE OTVARAJ».

                                                                                                                 OPĆINSKO POGLAVARSTVO
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 VIJESTI IZ GRADA DUGOG SELA

Dugoselska kronika

Izraditi gradski program
 socijalne skrbi 

Članovi Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, sukladno 
zaključcima Gradskog poglavarstva, raspravljali su o izradi Programa 
socijalne skrbi za područje grada Dugog Sela u cilju pružanja potpora 

građanima  korisnicima socijalne skrbi. Osim potpora socijalne skrbi koje 
su određene zakonom i koje socijalno ugroženi građani ostvaruju putem 
Centra za socijalnu skrb, Grad Dugo Selo iz proračunskih sredstava 
izdvaja znatna sredstva u vidu pomoći i potpora, ne samo fizičkim 
osobama nego i različitim udrugama  i ustanovama. 

Kako bi se na području grada Dugog Sela uspješno koordinirala 
sva izdvajanja za socijalno ugrožene osobe i obitelji od strane Centra 
za socijalnu skrb, grada Dugog Sela i Zagrebačke županije, potrebno 
je izraditi Program socijalne skrbi, kako bi pomoć i potpore dobili svi 
kojima je ona potrebna. Na taj način izbjegli bi se slučajevi da pojedinci 
ostvaruju pomoći i potpore i od strane Centra, i Grada Dugog Sela i 
Županije, dok drugima zbog nedovoljne informiranosti, to nije moguće.  
Zadužene su stručne službe Grada Dugog Sela da u roku mjesec dana u 
suradnji s Centrom za socijalnu skrb izrade prijedlog Programa  socijalne 
skrbi kako bi se zahtjevi za dotacijama, potporama i pomoći mogle 
uvrstiti u gradski proračun za sljedeću godinu.                              J.K.B.

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb želi objediniti sve oblike 
pomoći                                                                                                     

Asfaltiranje Kozinske ulice

Županijska uprava za ceste započela je radove na asfaltiranju 
Kozinske ulice, od glavne ceste do Novog groblja, sukladno 
ovogodišnjem programu održavanja županijskih cesta na području 

grada Dugog Sela. Sljedeće godine iz proračuna Grada financirat će 
se izgradnja nogostupa u istoj ulici. Prema udjelu županijskih cesta 
na području Grada Dugog Sela, koji je manji od dva posto u ukupnoj 

mreži cesta na području 
c i  j e l e  Z a g r e b a č k e 
žu panije, a koje su u 
nadležnosti Županijske 
uprave za ceste, prema 
raspoloživim sredstvima 
do kraja godine pred-
viđeno je uložiti oko 
400.000 kuna za potrebe 
održavanja županijskih 
cesta na području grada. 
Redovnim i izvanrednim 
održavanjem obuhvaćene 
su u l ice  Mar t i nska , 
D o m o b r a n s k a  t e 
Kozinska, a predviđen je 
popravak udarnih rupa 
i bankine, a dijelom se 
presvlači i novi asfaltni 
sloj u okviru navedenih 
sredstava.              I. G. O.

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb želi objediniti sve oblike 
pomoći                                                                                                     

Pedeseta bojna atomsko-biološko kemijske obrane ove 
godine slavi 15. obljetnicu svog osnutka i rada te će se, u sklopu 
desetodnevnog svečanog obilježavanja istog događanja, 30. 
listopada (ponedjeljak) u vremenu od 8,30 do 14 sati održati 
Dan otvorenih vrata u Vojarni «pk. Milivoj Halar», Dugo 
Selo, Domobranska bb.

Tom prilikom prezentirat će se vojna tehnika svih postrojbi 
koje se nalaze u Vojarni. Bit će prikazani dijelovi atomske, 
biološke i kemijske obrane, protuzračne obrane, dio pješačkog 
i oklopnog naoružanja te rad i dresura vojnih pasa. 

Ovim putem pozivamo Vas, pučanstvo Dugog Sela i okolice 
da dođete i upoznate se sa životom i radom Vojarne.

Zapovjednik 
Brigadir Franjo MUŠIĆ

Vojarna poziva na Dan otvorenih vrata Članovima Atletskog kluba «Martin» Dugo Selo 
iz gradskog proračuna osigurano je 4.500 kuna za 
pokrivanje dijela troškova sudjelovanja na europskoj 
ultramaratonskoj utrci Beč – Budimpešta. U utrci su 
sudjelovali dugoselski trkači Dražen Flajs i Miljenko 
Dokuš, sudionici brojnih super i ultramaratona 

u Hrvatskoj, ali i pobjednici jednog od najtežih 
ultramaratona Zagreb – Vukovar. Dražen Flajs je 
ovogodišnji pobjednik, a Miljenko Dokuš prije pet 
godina. Ultramaraton Beč – Budimpešta ukupne 
duljine 320 kilometara održao se od 19. do 25. 
listopada. 

Gradsko vijeće Dugo Selo održalo 15. sjednicu 
U aktualnom satu o stanju 
sigurnosti

Broj kaznenih djela u 2006. godini do sada je 
dosegao 122, a najveći dio odnosi se na imovinske 
delikte odnosno krađe. Raste broj prekršaja, a sve 
su češća remećenja reda i mira u središtu Dugog 
Sela, u lokalima koji rade u noćnim satima, - 
kazao je gradskim vijećnicima Matije Kopačević, 
načelnik Policijske postaje Dugo Selo na početku 
sjednice na kojoj je kao gost iznosio informaciju 
o sigurnosnom stanja na području djelovanja ove 
Postaje. Napomenuo je porast broja maloljetnika i 
mlađih punoljetnih osoba u prekršajima i kaznenim 
dijelima. Povećava se ukupni broj doseljenih 
građana tako će broj novoprijavljenih doseći 2000  
do kraja ove godine, a tisuću građana, se odjavilo. 
Sve je više stranaca na našem području koji traže 
državljanstvo, a uglavnom iz Bosne i Hercegovine, 
Srbije i Crne Gore, kazao je Kopačević. Podaci 
ukazuju na porast broja novih vozača, kao i broja 
registriranih vozila, a sve više građana traži 
dozvole za posjedovanje oružja. 

No, nema teških kaznenih djela, niti porasta 
kriminalnih djela, uslijed korištenja ili prodaje 
droge, tako je opće stanje sigurnosti relativno 
zadovoljavajuće, ocijenio je načelnik Matije 
Kopačević na sjednici Gradskoga vijeća nakon 
pregleda niza podataka za cijelo područje 
djelovanja Policijske postaje Dugo Selo koje 
pokriva i područje susjednih općina. Na vijećničko  
pitanje o statusu prihvatilišta za strance Ježevu 
Kopačević je uputio na nadležnost MUP-a i 
Vladine agencije za migraciju i strance govoreći 
kako dugoselska Postaja pruža pomoć u provedbi 
postupka s tim osobama. 

Tijekom rasprave ukazano je na potrebu 
preseljenja ureda sudaca za prekršaje iz zgrade 
gradske uprave u prostore objekta u kojem je 
Policijska postaja temelj saznanja o slobodnim 
prostorijama koje su nekad koristili uredi obrane. 
Grad će ponovo nadležnima uputiti zahtjev 
za korištenje tih prostora pored policije radi 
obavljanja poslova prekršajnog suda.

A, zbog češćeg remećenja javnog reda 
i mira u noćnim satima u blizini lokala brze 
prehrane u Kolodvorskoj Grad će izvijestiti 
nadležne inspekcijske službe o nepoštivanju 
odluke Poglavarstva kojom je regulirano radno 
vrijeme lokala sukladno zakonu, čega se lokali ne 
pridržavaju. 

Sve više djece u dječjim vrtićima 
U aktualnom satu bilo je riječi o sufinanciranju 

privatnih dječjih vrtića. U Dječjem vrtiću "Dugo 
Selo", privatnom vrtiću "DIDI" koji je nedavno 
započeo radom u Puhovu, te netom registriranom  
vrtiću "BUBA-BIBA" na Kozinščaku ukupno 
se može smjestiti oko 430 djece predškolske 
dobi. Njihovi roditelji, ukoliko ispunjavaju uvjete 
Odluke Gradskoga vijeća, dobit će potpore za 
troškove smještaja u visini 800 kuna mjesečno, 
iako je zakonska obveza Grada sufinancirati samo 
ustanove kojima je Grad osnivač. Time će se 
iz gradskog proračuna povećati izdvajanja za 
tu namjenu i do 6,5 milijuna kuna godišnje, 
a moguće i više. No, gradonačelnik Mahač  
očitovao je nezadovoljstvo interpretacijom 
Odluke o sufinanciranju u dnevnim listovma.   
U napisima se ističu netočne izjave pojedinih 
roditelja koji nemaju uvjeta za ostvarenje prava na 

sufinanciranje. Naglasio je povećana ulaganja u 
organizirani predškolski odgoj i obrazovanje radi 
unapređenje  te djelatnosti, a koja prelaze zakonsku 
obvezu  lokalne samouprave te funkcioniraju po 
modelu javno-privatnog partnerstva.

Prava djece ratnih vojnih invalida za smještaj 
u vrtiće, o čemu je pitao vijećnik D. Mesić,  
regulirana su Zakonom i važećim aktima te se 
primjenjuju temeljem toga i na području grada 
Dugog Sela, rečeno je u obrazloženju.  

Donesen Urbanistički plan
uređenja Martin Brega 

Gradsko vijeće jednoglasno je odlučilo o 
donošenju Detaljnog plana uređenja Martin Brega. 
Time se  na užem području na vrhu Martina, koje 
je predmet obuhvata plana, primjenjuju odredbe 
utvrđene u dokumentu koji je prošao javnu 
raspravu i dobio suglasnosti nadležnih tijela. To 
je prostor koji je Grad u najvećoj mjeri nastojao 
zaštititi i sačuvati za razvoj svih oblika kulturnog 
turizma. Plan je objavljen u Službenom glasniku 
Grada Dugog Sela koji je sastavni dio ovog broja 
Dugoselske kronike. Gradski vijećnici odlukom su 
izabrali tvrtku Graditelj Dugo Selo za obavljanje 
komunalnih poslova - pojačano održavanje 
makadamskih cesta na području Dugog Sela. 
Temeljem toga Gradsko će poglavarstvo zaključiti 
ugovor o povjeravanju tih poslova izvršitelju 
odabranom nakon provedenog postupka javne 
nabave. 

Prihodi  u proračunu umanjili 
negativnu razliku od prethodnih 
godina 

Vijećnici su razmatrali izvješće o provedenoj 
reviziji za 2005. godinu. Zbog navedenih 
podataka koji u 2005. godini prikazuju manjak 
prihoda u proračunu Državnom uredu za reviziju 
dostavljena je informacija o mjerama za naplatu 
nenaplaćenih potraživanja i povećanju prihoda u 
proračunu. 

Manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih 
godina smanjio se sa 4,4 milijuna kuna na 2,7 
milijuna kuna tijekom devet mjeseci  2006. godine, 
što je potvrda stvarnosti dane procjene o pokriću 
manjka. 

Svi izdaci u 2005. godini bili su u okviru 
planiranih, konstatira se u izvješću Državne 
revizije, a podaci o realizaciji ovogodišnjeg 
proračuna ukazuju na poboljšanje financijske 
situacije u Gradu uslijed čega se pokriva negativna 
razlika u poslovanju iz prethodnih godina. 

Najavljeno obilježavanje 
blagdana

Prigodom predstojećeg Dana svih svetih  
gradski vijećnici i dužnosnici položit će 31. 
listopada u 12 sati vijence i zapaliti svijeće ispred 
spomen obilježja braniteljima kod pošte te podno  
središnjeg križa na Novom groblju.

Sjednica Gradskoga v ijeća završi la je 
in formacijom o programu obilježavanja Dana 
grada i blagdana Sv. Martina koji obuhvaća niz  
kulturnih, tradicijskih i gospodarskih događanja 
koja su objavljena u programu 13. dugoselskih 
jeseni. 

                                                                   N.K.

Grad pomaže ultramaratonce u utrci Beč – Budimpešta

U pripremi izdavanje knjige «Ostrnjanski ferkelteri»
Gradsko poglavarstvo razmatralo je i zamolbu za 

sufinanciranje izdavanja knjige «OSTRNJANSKI 
FERKELTERI», autora Stjepana Berteka, inače 
vijećnika Gradskog vijeća Dugo Selo. Knjiga nakon 
višegodišnjeg istraživalačkog i sakupljačkog rada, 
progovara o jednom od naselja grada Dugog Sela – 
Ostrni, o njenoj povijesti, gospodarskom i etnološkom 
naslijeđu. Kako veli sam autor, knjiga je zamišljena kao 
niz ukrasnih priča – ferkeltera o Ostrni, kao selu koje 

to svakim danom sve više prestaje biti te se pretvara 
u urbano naselje. Ovo je inače prva i zasada jedina 
knjiga koja se sveobuhvatno bavi tematikom naselja 
Ostrna i njenih stanovnika. Gradsko poglavarstvo 
prihvatilo je zamolbu za sufinanciranje, s prijedlogom 
o prethodnoj recenziji i grafičkom uređenju kao i kore
kturi.                                            (nastavak sa str. 4)

I. G. O.
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Predstavljen projekt 
Kulturnog centra 

za posjetitelje

Obavijesti u info ormariću u Kolodvorskoj trebale bi biti redovito 
ažurirane

Na međunarodnom skupu o revitalizaciji objekata arhitektonske baštine 
(Projekt "VILLAS“) održanom 13. listopada u Varaždinu predstavljen 
je projekt kulturnog turizma grada Dugog Sela. Tekst s opisom 

projekta, prikazom dijela kulturne baštine (povijesno-kulturnih spomenika, 
građevina, tradicije i kulture), autorice Zvjezdane Budor Klarić  uvršten 
je u međunarodni zbornik o oživljavanju zaštićenih objekata u projektima 
kulturnog turizma. 

Projekt je ocijenjen značajnim za arhitektonskog nasljeđe i obilježje 
koje su u Dugom Selu ostavili članovi plemićke obitelji Drašković. Sama 
ideja o stvaranju kulturnog centra za posjetitelje s prikazom posebnosti 
dugoselskoga kraja i života na ovom prostoru u obliku suvremene postave 
i uporabu multimedijalne tehnologije, također je ocijenjena osobitom. 
Stoga je dugoselski projekt bio jedan od odabranih koji je predstavljen 
brojnim sudionicima međunarodnog skupa koji se bave i prate kretanja oko 
revitalizacije dvoraca, kurija, palače i druge arhitektonske baštine. 

Time je informacija o ovom programu koji se kani ostvariti u prostoru 
zgrade iz 19. stoljeća smještene u samom središtu grada (bivši prostor 
Doma zdravlja) stigla do arhitekata, etnologa, povjesničara umjetnosti, 
muzealaca i drugih stručnjaka koji skrbe o kulturnim vrijednostima. Projekt 
je prihvatila Zagrebačka županija koja ga prati u obliku financijske potpore. 
Očekuje se potpora Ministarstva kulture za 2007. godinu ali i potpore iz 
sredstava europskih fondova za ovu namjenu. Nositelj projekta su Grad 
Dugo Selo, Pučko otvoreno učilište i Turistička zajednica grada. Nakon 
javnog prikupljanja ponuda za  izradu idejnog dizajnerskog rješenja postave 
u prostor, u tijeku je izbor ponuditelja kojem će se povjeriti ovi poslovi. 
Iduće godine planira se izrada građevinskog projekta i potrebne građevinske 
dokumentacije.                                                                                      N.K.

Aktualne obavijesti na pročelju 
zgrade u Kolodvorskoj ulici 

Kolodvorska ulica ima jednu od najprometnijih pješačkih staza kojom 
svakodnevno prolaze stanari te brojni korisnici željezničkog prijevoza u 
smjeru željezničke postaje. 

Od nedavno svi oni mogu pročitati najnovije obavijesti o događanjima 
u našem gradu. Na pročelju jedne od stambenih zgrada postavljen je 
informativni ormarić s ispisom obavijesti na velikom formatu. Došljaci, gosti, 
slučajni prolaznici a tako i stanovnici grada mogu pročitati osnovne podatke 
o dugoselskoj povijesti te nekoliko zanimljivosti u uvodnom dijelu. 

Napis o Gradu Dugom Selu s gradskim grboma stalni je postav 
informativnog ormarića. U donjem dijelu smjenjuju se aktualne informacije, 
najave značajnih događanja i druge poruke koje bi mogle zanimati građane. 
Za izradu info-ormarića i sadržaj obavijesti zaslužni su stanari zgrade u 
središnjem dijelu Kolodvorske ulice.                                                        N.K.

Sjednica Školskog odbora Osnovne škole "Dugo Selo" na kojoj je 
razmotren i usvojen Godišnji plan i program rada škole za školsku 
godinu 2006./07. održana je 28. rujna. Prema Planu nastava je 

organizirana u 55 razrednih odjeljenja s 1511 učenika čiji se broj, 
još uvijek, zbog učestalih odlazaka i dolazaka novih učenika gotovo 
svakodnevno mijenja. U školi je zaposlen 101 djelatnik od čega 30 
djelatnika u razrednoj nastavi, 47 u predmetnoj nastavi, 5 stručnih 
suradnika i 19 pomoćnih djelatnika. Zbog nedostatka prostora nastava 
je organizirana za 8 odjeljenja četvrtih razreda u tri smjene, dok ostali 
razredi polaze nastavu u dvije smjene.

Članovi Šškolskog odbora jednoglasno su dali razrješenje dosadašnjoj 
zamjenici ravnateljice Dariji Sever, a za novog zamjenika ravnateljice 
izabran je Branko Goleš.

Školski odbor je također razmatrao i problematiku vezanu za zakup 
prostora školske sportske dvorane, za čije korištenje je zainteresirano 
nekoliko sportskih klubova. Zaključeno je da se sportska dvorana može 
koristiti samo u vrijeme kada se u školi nalaze djelatnici, a to je do 21 
sat te da će se sa svim korisnicima sklopiti ugovor o zakupu.

J. K. B.

Dugoselski poduzetnički centar organizira 
besplatne dvodnevne  seminare o marketinškim 
tehnikama i vještinama prodaje te kreiranju 

branda. Seminari će se održati 30. i 31. listopada 
te 23. i 24. studenoga u prostoru Srednje škole 
Dugo Selo od 8 do 14 sati, a provode se u obliku 
radionica s prezentacijama slučajeva, interaktivnim 

vježbama i zadacima. Polaznici dobivaju odgovarajuće 
pisane materijale (naputke, testove, vježbe) te 
ispise prezentacija. Po završetku polaznici dobivaju 
uvjerenja. Prijave se šalju na fax 2751 404 ili  e-mail: 
d.pc.dugoselo@t-com-hr, a informacije su dostupne i 
telefonom na broj 2751-404. 

Uoči Dana Grada i u sklopu 13. dugoselskih jeseni 
Udruženje obrtnika Dugo Selo organizira 
Prvi dugoselski obrtničko-poduzetnički sajam 

koji će od 9. do 11. studenoga održati na prostoru 
Sajmišta. Kako je na Organizacijskom odboru 
rečeno, prijavilo se ukupno 36 obrtnika i poduzetnika 
s područja grada Dugog Sela, općine Rugvica, 
Brckovljani te šire. Građani će na Sajmu moći 
razgledati i kupiti, između ostalog, proizvode krojača, 
slastičara, vinara, poljoprivrednika, trgovaca, metalo-
prerađivača, te mnogih drugih. Srednja škola Dugo 
Selo prezentirat će posjetiteljima radove završnih 
učeničkih ispita. U organizaciju Sajma uključit će 

se i Turistička zajednica, Gradsko poglavarstvo i 
Radio Martin koji će se pobrinuti za promoviranje 
Prvog dugoselskog obrtničkog sajma kao i svih 
izlagača na Sajmu. Otvorenje Sajma planirano je 
9. studenog, u 11 sati. Drugog dana Sajma, kada 
će se u Dugom Selu proslaviti Martinje, organizirat 
će se besplatan vlak iz Zagreba, a posjetiteljima 
iz Zagreba omogućit će se posjeta Obrtničkom 
sajmu. Zadnji dan ujedno je i Dan Grada kada 
će na Sajmu biti posebno veselo. Problematiku 
organizacije prometa, Policijska postaja Dugo Selo 
zajedno s Udruženjem obrtnika definirat će na 
sastanku Organizacijskog odbora.  I. G. O.                     

Mlađi naraštaj što više upoznati s 
osnovama pružanja prve pomoći

Branko Goleš - zamjenik 
ravnateljice OŠ "Dugo Selo"

U pripremi Prvi dugoselski 
obrtnički sajam

Seminari o marketingu, prodaji 
i kreiranju branda 

Gradsko društ vo Cr venog 
križa Dugo Selo organiziralo 
je pokaznu vježbu ekipe 

prve pomoći koja je provedena 
1. listopada u Sportskoj dvorani 
Dugo Selo. Vježbu su provele 
učenice Osnovne škole Dugo Selo, 
a provedena je u sklopu rukometnog 
natjecanja mladih rukometašica 
koje se održavalo u Dugom Selu. 
Dragi gost na ovoj pokaznoj vježbi 
bio je Predsjednik Hrvatskog 
Crvenog križa dr. Jadranko Crnić, 
koji se obratio prisutnim mladima 
upozorivši ih na važnost usvajanja 
znanja iz područja pružanja prve 
pomoći. S Upravom Sportske 
dvorane dogovorena je dalja suradnja 
te iskazana njihova zainteresiranost 
da ovakve pokazne vježbe budu 
češće u sklopu raznih turnira koji 
se održavaju u Sportskoj dvorani. 
Crveni križ zahvaljuje Upravi 
dvorane i rukometašima Dugog Sela 
na pomoći na provedbi pokazne 
vježbe, te svim sudionicima i aktivistima 
koji su na njoj sudjelovali.                                 

         

Gordana KOCAJ, ravnateljica 
Crvenog križa Dugo Selo

 Foto arhiva CK DS

Ekipa Mladeži Crvenog križa mogla bi i ubuduće organizirati pokazne 
vježbe prilikom održavanja utakmica

Provedena akcija "Solidarnost 
na djelu 2006"

Crveni križ Dugo Selo i ove godine proveo je, 34. 
po redu, akciju «Solidarnost na djelu». Uz pomoć 
mladih volontera i aktivista iz triju osnovnih 

škola na našem području, sveukupno 199 djece, 
prikupljeno 15.649 kuna. Još jedan dio sredstava 
bit će do kraja godine prikupljen unutar škola, od 
čega će se polovina donirati za poboljšanje uvjeta 
rada u njima.

Ovogodišnja akcija provodila se pod motom 
"Pomozimo onima kojima je pomoć najpotrebnija" 

i ponovno je pokazala visoku razinu humanosti 
među našim žiteljima. Prikupljena sredstva bit 
će namjenski utrošena, prvenstveno za potrebe 
pokretanja programa «Pomoć i njega u kući za starije 
i nemoćne». Crveni križ Dugo Selo još jednom 
zahvaljuje svojim mladim aktivistima, djelatnicima 
škola te svima koji su svojim prilozima pomogli u 
ovoj humanitarnoj akciji.

Gordana KOCAJ, ravnateljica Crvenog križa Dugo Selo

OBAV I JES T
Kinološko društvo Dugo Selo, organizira dana 4. 11. 2006. s početkom u 8 sati:

SMOTRU - svih lovačkih pasa
ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA - za ptičare

ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA - za retrivere
RADNI ISPIT za retrivere-s kandidaturom CACT-HR

Ispiti će se održati na lovnih terenima Dugog Sela.

Ako ste zainteresirani, prijavite svog ptičara ili retrivera kod tajnice društva gosp. Đurđice 

Dujmović na broj mob. 091/790-9256
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Berba grožđa u gradskom 
vinogradu 

P osljednjega dana mjeseca rujna, koji je obi
lovao jesenskim suncem, pobrano je grožđe 
u gradskom vinogradu. Tu su tradicionalnu 

svetkovinu, u organizaciji Turističke zajednice i 
Vinogradarskovinarske udruge «Terra sancti 
Martini», pjesmom i prigodnim riječima domaćina J. 

Kulaša  započeli 
članovi KUD-
a «Preporod». 
Berači i uzvanici, 
gradski vijećnici, 
poglavari, vinari  
i vinogradari du
goselske udruge, 
uzvanici i drugi 
namjernici na 
početku berbe 
okrijepili su 
se kruhom i 
si rom, rakijom 
te domaćim 
gi  banicama i 
kolačima koje 
su pripremile 
članice Kluba 
žena. Potom su 
ub rane grozdove 
odlagali u ko 
šare, bren tama 
ih odnosili na 
muljanje i pre
šanje te se ubrzo 
kušao slatki 
mo št u kaci. 
Na brano je oko 

pet stotina kilograma grožđa, a mošt vrije u 
gradskome po drumu. Za berače dugoselski su 
vatrogasci pripremili kobasice i gulaš uz domaće 
vino, a kolača je bilo i nakon objeda.               N. K.

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

Domaće vinske popevke, slatko 
grozdje i zadovoljni težaki 

Ovogodišnje Dugoselske jeseni uspješno su  pokazale  zajedničku postavu 
mnogovrsnih izložaka i nastupe tijekom višednevnih događanja. Tako  
su aktivnosti Kluba žena Udruge umirovljenika i Udruge pčelara 

«Maslačak», s tradicionalnim izložbama «Od sjemenke do staklenke» i 
«Pčelarstvo u Dugom Selu», bile okupljene pod jednim krovom – u prostoru 
Doma oružanih snaga. Klub žena pripremio je, sedmu godinu za redom, 
izložbu staklenki zimnica pripremljenih po tradicionalnim recepturama. Ove 

godine spremljeno je dosada najviše staklenki – više od 150 zimnica različitih 
okusa i sadržaja, na što je posebno ponosna predsjednica Kluba Ankica Ivezić. 
Na pitanje hoće li Klub možda izdati knjigu recepata – odgovara niječno jer to 
su ipak male tajne dugoselskih umirovljenica. No, kako bi se utažila znatiželja 
posjetitelja, članice su ipak dale nekoliko recepata koji su bili ponuđeni 
prilikom otvaranja izložbe.   

Udruga pčelara organizirala je treću izložbu pčelinjih i medarskih proizvoda, 
nagrađivanih na različitim prijašnjim sajmovima i izložbama. Brojni proizvodi, 
kao što su medica, pčelinji vosak, medenjaci, ukrasne svijeće, bili su ponuđen i 
na prodaju po povoljnim cijenama. Članovi su, pored toga, izložili i predmete, 
alate koji se rabe u prikupljanju i proizvodnji meda. Vrlo edukativno, s obzirom 
da su izložbu posjetila djeca Dječjeg vrtića i učenici Osnovne škole. 

Prilikom otvaranja izložbi, 11. listopada, prigodnim recitalom i pjesmama  
pridružili su se i učenici Osnovne škole Dugo Selo, a za tu priliku izradili 

su i kost i me u jesenskom ugođaju. Oni su ujedno, zajedno s djecom Dječjeg 
vrtića Dugo Selo pripremili i ilustracije likovnih radova na temu «Jesen u mom 
gradu». Odgojiteljice Vrtića, pored toga, što je bilo 
posebno zanimljivo, izložile su igračke i pedagoški 
materijal koje su same osmislile i izradile za vrtićku 
djecu. Izložbu je službeno otvorio gradonačelnik Boris 
Mahač koji je svim sudionicima i organizatorima 
uručio zahvalnice Turističke zajednice Dugo Selo. 
Izložbe su za građane bile otvorene do nedjelje, 15. 
listopada.                                                          I. G. O.

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

 Petstotina kilograma grožđa pretvoreno u slatki mošt 

Med, medenjaci, medica – primamljiva slatka i zdrava ponuda 

Zahvale i darovi organizatorima i suradnicima za uspješna ostvarenja i dopadljivu postavu 

Sjemenke, plodovi i staklenke sa zimnicom, starinski uporabni predmeti, 
domaći kolači te prigodni i maštoviti učenički radovi u najraskošnijoj 
jesenskoj postavi 

Tradicionalne manifestacije XIII. dugoselskih jeseni 

Berba grožđa na Martinu 
– tradicionalna vinogradarska 
svetkovina 

K reativnosti u Dječjem vrtiću Dugo Selo ne nedostaje, na radost djece i svih 
posjetitelja koji su 12. listopada u prostoru Doma oružanih snaga pogledali predstavu 
«Crvenkapica». Nakon Pepeljuge, Trnoružice i Snjeguljice, ovo je još jedna predstava 

koju su odgojiteljice dugoselskog Vrtića same organizirale – to znači – same su izradile 
scenografiju i rekvizite, kostimografiju, a u predstavi su i glumile. Doduše, uloga 
Crvenkapice ovaj puta povjerena je ipak mlađima - Rebeki Klaus učenici prvog razreda, 
koja je donedavno pohađala ovaj vrtić. Mamu Crvenkapice glumila je Sandra Perko, baka 
je bila Višnja Klečar, lovac Zlata Brus. Jadranka Ojvan glumila je strašnog vuka koji je na 
kraju karate intervencijom bake i zastrašivanjem lovčeve sjekirice postao «poslušni pesek». 
Smijeh i oduševljenje djece i učenika OŠ Dugo Selo koji su pratili predstavu čuo se pri svakoj 
sceni, a najviše kada je uz zvuke pjesme «Motori» na scenu na romobilu dojurio strašni 
vuk. 

Nadamo se kako će nas naše tete u Vrtiću uskoro iznenaditi s još kojom predstavom, s 
obzirom da postoji nepresušni broj bajki i priča. Šteta bi bilo kad bi bilo drugačije – osobito 
s toga što se na kazališnim daskama snalaze kao da su na njima rođene!

                                                                                                                            Tekst i fotografije: 
              I. G. O.

Crvenkapica preodgojila vuka 

U završnici izvrsne izvedbe najpoznatije bajke – zločesti vuk primjereno kažnjen 

Crvenkapica na putu do 
bakine kućice

Turbo baka 
(nenadmašna
teta Višnja) – strah i 
trepet za zločestoga vuka 

Dječji vrtić izložio radove i kreativne igračke

Nastup učenika OŠ Dugo Selo obavijenih jesenskih lišćem

Na otvorenju izložbi brojni 
posjetitelji mogli gledati postavu 
i prigodni program, glazbene 
nastupe slušati a obilje slatkih 
izložaka kušati

Originalni detalj s izložbe 
OŠ Dugo Selo - plodovi 
jeseni u paukovoj mreži 

Plodovi jeseni i zimnica, 
pčelarstvo i dječji radovi 
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Berba grožđa u gradskom 
vinogradu 

P osljednjega dana mjeseca rujna, koji je obi
lovao jesenskim suncem, pobrano je grožđe 
u gradskom vinogradu. Tu su tradicionalnu 

svetkovinu, u organizaciji Turističke zajednice i 
Vinogradarskovinarske udruge «Terra sancti 
Martini», pjesmom i prigodnim riječima domaćina J. 

Kulaša  započeli 
članovi KUD-
a «Preporod». 
Berači i uzvanici, 
gradski vijećnici, 
poglavari, vinari  
i vinogradari du
goselske udruge, 
uzvanici i drugi 
namjernici na 
početku berbe 
okrijepili su 
se kruhom i 
si rom, rakijom 
te domaćim 
gi  banicama i 
kolačima koje 
su pripremile 
članice Kluba 
žena. Potom su 
ub rane grozdove 
odlagali u ko 
šare, bren tama 
ih odnosili na 
muljanje i pre
šanje te se ubrzo 
kušao slatki 
mo št u kaci. 
Na brano je oko 

pet stotina kilograma grožđa, a mošt vrije u 
gradskome po drumu. Za berače dugoselski su 
vatrogasci pripremili kobasice i gulaš uz domaće 
vino, a kolača je bilo i nakon objeda.               N. K.

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

Domaće vinske popevke, slatko 
grozdje i zadovoljni težaki 

Ovogodišnje Dugoselske jeseni uspješno su  pokazale  zajedničku postavu 
mnogovrsnih izložaka i nastupe tijekom višednevnih događanja. Tako  
su aktivnosti Kluba žena Udruge umirovljenika i Udruge pčelara 

«Maslačak», s tradicionalnim izložbama «Od sjemenke do staklenke» i 
«Pčelarstvo u Dugom Selu», bile okupljene pod jednim krovom – u prostoru 
Doma oružanih snaga. Klub žena pripremio je, sedmu godinu za redom, 
izložbu staklenki zimnica pripremljenih po tradicionalnim recepturama. Ove 

godine spremljeno je dosada najviše staklenki – više od 150 zimnica različitih 
okusa i sadržaja, na što je posebno ponosna predsjednica Kluba Ankica Ivezić. 
Na pitanje hoće li Klub možda izdati knjigu recepata – odgovara niječno jer to 
su ipak male tajne dugoselskih umirovljenica. No, kako bi se utažila znatiželja 
posjetitelja, članice su ipak dale nekoliko recepata koji su bili ponuđeni 
prilikom otvaranja izložbe.   

Udruga pčelara organizirala je treću izložbu pčelinjih i medarskih proizvoda, 
nagrađivanih na različitim prijašnjim sajmovima i izložbama. Brojni proizvodi, 
kao što su medica, pčelinji vosak, medenjaci, ukrasne svijeće, bili su ponuđen i 
na prodaju po povoljnim cijenama. Članovi su, pored toga, izložili i predmete, 
alate koji se rabe u prikupljanju i proizvodnji meda. Vrlo edukativno, s obzirom 
da su izložbu posjetila djeca Dječjeg vrtića i učenici Osnovne škole. 

Prilikom otvaranja izložbi, 11. listopada, prigodnim recitalom i pjesmama  
pridružili su se i učenici Osnovne škole Dugo Selo, a za tu priliku izradili 

su i kost i me u jesenskom ugođaju. Oni su ujedno, zajedno s djecom Dječjeg 
vrtića Dugo Selo pripremili i ilustracije likovnih radova na temu «Jesen u mom 
gradu». Odgojiteljice Vrtića, pored toga, što je bilo 
posebno zanimljivo, izložile su igračke i pedagoški 
materijal koje su same osmislile i izradile za vrtićku 
djecu. Izložbu je službeno otvorio gradonačelnik Boris 
Mahač koji je svim sudionicima i organizatorima 
uručio zahvalnice Turističke zajednice Dugo Selo. 
Izložbe su za građane bile otvorene do nedjelje, 15. 
listopada.                                                          I. G. O.

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

 Petstotina kilograma grožđa pretvoreno u slatki mošt 

Med, medenjaci, medica – primamljiva slatka i zdrava ponuda 

Zahvale i darovi organizatorima i suradnicima za uspješna ostvarenja i dopadljivu postavu 
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domaći kolači te prigodni i maštoviti učenički radovi u najraskošnijoj 
jesenskoj postavi 

Tradicionalne manifestacije XIII. dugoselskih jeseni 

Berba grožđa na Martinu 
– tradicionalna vinogradarska 
svetkovina 

K reativnosti u Dječjem vrtiću Dugo Selo ne nedostaje, na radost djece i svih 
posjetitelja koji su 12. listopada u prostoru Doma oružanih snaga pogledali predstavu 
«Crvenkapica». Nakon Pepeljuge, Trnoružice i Snjeguljice, ovo je još jedna predstava 

koju su odgojiteljice dugoselskog Vrtića same organizirale – to znači – same su izradile 
scenografiju i rekvizite, kostimografiju, a u predstavi su i glumile. Doduše, uloga 
Crvenkapice ovaj puta povjerena je ipak mlađima - Rebeki Klaus učenici prvog razreda, 
koja je donedavno pohađala ovaj vrtić. Mamu Crvenkapice glumila je Sandra Perko, baka 
je bila Višnja Klečar, lovac Zlata Brus. Jadranka Ojvan glumila je strašnog vuka koji je na 
kraju karate intervencijom bake i zastrašivanjem lovčeve sjekirice postao «poslušni pesek». 
Smijeh i oduševljenje djece i učenika OŠ Dugo Selo koji su pratili predstavu čuo se pri svakoj 
sceni, a najviše kada je uz zvuke pjesme «Motori» na scenu na romobilu dojurio strašni 
vuk. 

Nadamo se kako će nas naše tete u Vrtiću uskoro iznenaditi s još kojom predstavom, s 
obzirom da postoji nepresušni broj bajki i priča. Šteta bi bilo kad bi bilo drugačije – osobito 
s toga što se na kazališnim daskama snalaze kao da su na njima rođene!

                                                                                                                            Tekst i fotografije: 
              I. G. O.

Crvenkapica preodgojila vuka 

U završnici izvrsne izvedbe najpoznatije bajke – zločesti vuk primjereno kažnjen 

Crvenkapica na putu do 
bakine kućice

Turbo baka 
(nenadmašna
teta Višnja) – strah i 
trepet za zločestoga vuka 

Dječji vrtić izložio radove i kreativne igračke

Nastup učenika OŠ Dugo Selo obavijenih jesenskih lišćem

Na otvorenju izložbi brojni 
posjetitelji mogli gledati postavu 
i prigodni program, glazbene 
nastupe slušati a obilje slatkih 
izložaka kušati

Originalni detalj s izložbe 
OŠ Dugo Selo - plodovi 
jeseni u paukovoj mreži 

Plodovi jeseni i zimnica, 
pčelarstvo i dječji radovi 



- Pučko otvoreno učilište Dugo Selo započelo je 
školsku godinu organizacijom tečajeva za djecu i 
odrasle. 

Organiziran je TEČAJ RITMIKE I RITMIČKE 
GIMNASTIKE koji vodi profesorica Ana Srdinić. 
Zbog velikog interesa i različitih dobi polaznica, 
tečaj je organiziran u dvije skupine, tako je za 
najmlađe djevojčice u 18 sati, a starije djevojčice 
dolaze u 19 sati i to utorkom i petkom. U grupama 
ima dovoljno mjesta pa se zainteresirani za ritmiku 
i gimnastiku mogu još uvijek upisati. 

   - Tečaj ENGLESKOG JEZIKA   vodi profesorica 
Maja Rijavec. Radi se u tri grupe, svake srijede i 
petka od 11 do 14,15 ovisno o  rasporedu školskih 
smjena. Polaznici tečaja stiču znanja engleskog 
jezika u svakodnevnim situacijama, dakle metodom 
koja se pokazala najučinkovitijom. Uče efikasno s 
lakoćom, zabavljajući se uz pokrete, glazbu, glumu, 
ples, a potom uvježbavaju izvedbe predstava na 
engleskom. 

-Učenici koji ne polaze nastavu iz informatike 
u osnovnoj školi mogu se upisati na TEČAJ 
INFORMATIKE u Učilištu.  Uz učenike tečaj se 
organizira i za predškolce. Voditelj  je  ing. Arne 
Lukšić. Radi se u informatičkoj učionici Pučkog 
otvorenog učilišta koja je opremljena  s deset stolnih 
računala, prijenosnim računalom i projektorom, 
tako svaki polaznik ima svoj prostor, računalo i 
dobre uvjete za rad.   Ova grupa radi subotom od 
10 do 11,30 sati, no  zbog zanimljivosti tema koje se 

obrađuju, djeca često ostaju i poslije 12 sati 
kako bi se zabavili kojom igrom, internetskim 
sadržajem ili pogledali video zapis o radu 
svoje grupe koji snima voditelj Lukšić. 

SL I J EDE NOV E PON U DE Z A 
OV L A DAVA NJE VJEŠT INA M A I 
KORIŠTENJE RAČUNALA 

Tijekom mjeseca studenoga Pučko otvoreno 
učilište ponudit će niz novih sadržaja u 
INFORMATIČKIM RADIONICAMA. Tako 
zainteresirani moći birati između tečajeva na 
temu uredskih alata i Interneta; MS OFFICE 
(Word, Excel, Power point, Outlook), 
snimanje CD-a i DVD-a, web-tražilice, 
obrada digitalnih fotografija i videa, izrada 
animiranih filmova, izrada Internet stranica; 
Internet-explorer - napredni dio, izrada 
osobnih i poslovnih Internet stranica itd.  
Ukoliko se javi dovoljan broj zainteresiranih 
organizirat će se i radionica robotike i 
programiranja robota. 

Zainteresirani za bilo koji tečaj mogu se 
predbilježiti svakim radnim danom od 8 do 15,30 
u Pučko otvoreno učilište, J. Zorića 21a (zgrada na 
rukometnom igralištu) ili na broj telefona 2753 419, 
098/ 465 344 i 098/465 890. 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO 
nastoji udovoljiti potrebama djece, učenika i odraslih 
za dopunsko i cjeloživotno osposobljavanje.   

 J. K. B.
                                         Snimili; J.K.B., A. Lukšić

ZNANJE, ZABAVA, REKREACIJA…
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Dopunsko obrazovanje djece i odraslih u Pučkom otvorenom učilištu 

Ritmička gimnastika – zabavna i  korisna za 
zdravlje (voditeljica A. Srdinić, prof.)

Početnici uče engleski jezik u tzv. Zmajevoj školi, a ogromni 
zmaj umjesto vatre «riga» engleske pojmove koji se lako 
pamte (voditeljica M. Rijavec, prof.)

Upoznavanje računalstva uz stručno vodstvo 
i u dobrim uvjetima 

Video zapis o radu grupe  koji snima voditelj ing. A. 
Lukšić zanimljiv polaznicima 

Studio nudi tečajeve iz sintesajzera, električne 
i klasične gitare, bubnjeva, trube i trombona, 
solfeggia te pjevanja (rock, pop). 

Uz to se u Studiju može naučiti svirati i 
violinu i glasovir. 

Program Glazbenoga studija, za sada, 
obuhvaća četiri tečaja za svaki navedeni 
instrument, a svaki tečaj traje koliko i školsko 
polugodište. Dok su tečajevi sintesajzera, 
električne gitare, bubnjeva i pjevanja okrenuti 
više svladavanju instrumenta (glasa) i sviranju 
(pjevanju) zabavne glazbe, dotle se tečajevi 
violine, glasovira, trube i trombona većim 
dijelom oslanjaju na klasični način nastave, 
uobičajen u nižim i srednjim glazbenim 
školama.

Studio je osnovao dirigent Ivan Cerovac 
koji se ovog ljeta i nastanio u Dugom Selu. 
Diplomirao je dirigiranje u Beču a politologiju 

i studij crkvene glazbe u Munchenu. Radio je 
u Matici Hrvatskoj, bio je dirigent i direktor 
njemačkih filharmonija kao i direktor 
Zagrebačke filharmonije. Ostvario je niz 
gostovanja a sudionik je i Domovinskoga rata 
– zapovjednik obrane Topuskoga i južnog 
Velebita. 

Za rad u Studiju Ivan Cerovac je okupio 
kvalificirane nastavnike pojedinih predmeta.

Upisi su mogući tijekom cijele školske 
godine. 

Informativni razgovori na adresi:

Dugo Selo, A.Starčevića 86 
svakog ponedjeljka 9 – 12 

i 15 - 17 sati 
ili prema dogovoru na telefone: 

01/622 77 66    i    091/ 572 56 70.

Osnovan Glazbeni studio Cerovac u Dugom Selu

Nogomet (i) u pričama 
Izdavačka kuća «Fraktura» iz Zaprešića okupila je jaku ekipu – 11 

hrvatskih pisaca – Julijana Matanović, Svjetlan Lacko Vidulić, Goran 
Tribuson, Borivoj Radaković, Jurica Pavičić, Boris Beck, Delimir 
Rešicki, Gordan Nuhanović, Simo Mraović, Boris Dežulović, Milana 
Vuković Runjić, kako bi, na samo njima svojstven način, progovorili o 
najvažnijoj sporednoj stvari – o nogometu. «Slobodni udarac» zajednički 
je naziv zbirke 11 priča predstavljene u sklopu programa 13. dugoselskih 
jeseni u Gradskoj knjižnici Dugo Selo. Tom prigodom novo izdanje 
kuće «Fraktura» predstavio je urednik Seid Serdarević, kao i jedan dio 
autorske ekipe pročitavši ulomke iz svojih nogometnih priča - Boris 
Beck: «Otišao je kao pobjednik», Svjetlan Lacko Vidulić: «Finale» i  
Borivoj Radaković: «Gol». Kako je istaknuo urednik Serdarević, namjera 
izdavača bila je da knjiga izađe na svjetlo dana uoči Svjetskog prvenstva, 
no nažalost plan se nije ostvario. Bez obzira na vrijeme – «Slobodni 
udarac potvrđuje kako je lopta sve prisutna i kako je magija igre jednaka 
magiji pisanja», stoji u uvodu.                            Tekst i fotografija: I. G. O.

Zbirka "Slobodni udarac" predstavljena tijekom 13. dugoselskih jeseni 
u Gradskoj knjižnici

Otvorena izložba slika 
Darka Ledera 

U programu 13. dugoselskih jeseni i u organizaciji Srednje škole Dugo 
Selo Dugoselcima je predstavljena samostalna izložba slika Darka 
Ledera u Srednjoj školi Dugo Selo. Amaterski likovni umjetnik iz 

Sesveta donosi oko dvadesetak svojih ulja na platnu i dasci koji su u  biti 
presjek umjetnikovog stvaralaštva od 1970-ih do danas. Najčešći motivi 
njegovih djela su pejsaži, priroda i gradske vizure. Na otvorenju izložbe 
ravnatelj Srednje škole predstavio je Lederov opus. Glazbene trenutke 
ispunile su skladbe u izvedbi vokalnog ansambla «Duga», a Jelena Kokot 
čitala je izabrane pjesme iz objavljene zbirke «Čujem kako kamen zove» 
autora Vinka Pavića koje je slikar D. Leder ilustrirao . 

Izložba se može razgledati do 3. studenoga radnim danom od 8 do 19 
sati. 

Ulja s motivima grada i prirode zanimljiva posjetiteljima 

Darka Ledera ljubav povezuje sa slikarstvom 
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"Slastice kod Katice" 
na novoj adresi

U novom prostoru bogatija ponuda slastica

Dugoselska oaza slastičarskih proizvoda od početka listopada 
premjestila se na novu adresu – J. Zorića 12, svega stotinjak metara 
zapadnije od prijašnje adrese. No, sada u većem prostoru, i s puno 

više šarma i ugođaja, u ambijentu slastičarnice «Slastice kod Katice» 
možete uživati uz kavicu i slatki zalogaj. Novi prostor nudi desetak 
sjedećih mjesta, a u ponudi su kava i bezalkoholna pića. Zimsko radno 
vrijeme od ponedjeljka do subote je od 8 do 21 sat. Nedjeljom rade 
dvokratno, od 9 do 13 sati te od 16 do 21 sat. Narudžbe se primaju na 
telefon 2752-005.                                                                            I. G. O.

KUD "Preporod" nastupio na 
županijskoj smotri folklora

Na  r e d o v n o j  ž u p a n i j s k o j 
smotri članovima Kulturno 
umjetničkog društva "Preporod" 

iz Dugog Sela na žalost i ove godine 
promaklo je izravno plasiranje na 
državno natjecanje. Na ovogodišnjem 
državnom natjecanju Zagrebačku 
županiju ponovo će, kao i lani, 
predstavljati kulturno umjetnički 
ansambl "Velika Gorica" u suradnji s 
KUD-om "Nova Zora". "Preporod" je 
inače na županijskoj smotri pobijedio 
prije pet godina s plesovima Like. Ove 
godine predstavili su se s plesovima 
Međimurja.                                I.G.O.

Međimurski plesovi rado viđeni u 
izvedbi "Preporoda"

U stalnoj mijeni modnih trendova što ih 
diktira suvremeno doba u kojem živimo 
svjedoci smo kako inspiracija pri tom često 

poseže u staru škrinju pokrivenu prašinom, 
polako otvarajući vrata prošlosti kako bi izvukla 
poneki preživjeli detalj i dala mu novi smisao 
postojanja. Tako je na stranicama raznih modnih 
časopisa u mnoštvu različitih stilova koji u njima 
stanuju, svoje mjesto, vrijeme i poklonike našao 
je i etno-nakit u okviru etno-stila. Ljepota i 
vrijednost etno-nakita ogleda se u marljivom 
radu nadarenih ruku i utrošenom vremenu koje 
nerijetko doseže i do 40-tak radnih sati. Stoga 
takvi ručni radovi podrazumijevaju i nešto višu 

cijenu prilikom prodaje. Istrgnut 
iz svog tradicijskog konteksta i 
prenesen u svijet današnjice etno-
nakit, kao ukrasni detalj, egzistira 
kao samostalni element i kao takav 
se teži uklopiti u suvremen način 
odijevanja. U prošlosti je etno-
nakit bio nerazdruživi dio svečane 
ženske narodne nošnje, u sklopu 
tradicijskog načina odijevanja koji 
je uglavnom napušten sredinom 
prošlog stoljeća. Tradicijski pučki 
nakit u nizinskoj je Hrvatskoj 
izrađivan od staklenog zrnja te 
zlatnog i srebrnog novca. Na 
sajmovima i prošćenjima se 
mogao kupiti tzv. kramarski nakit 
koji su putujući trgovci (kramari) 
prodavali po selima. Takav lažni 
nakit se izrađivao iz različitih 
kovina.

Svečanu varijantu ženske nošnje 
krasila je ogrlica (kolarda) izrađena 
od staklenog zrnja raznih boja 
i sastavljena od nekoliko nizova 
(struka) od kojih je najkraća 
položena uz vrat, a najduža dopire 
do sredine prsnog dijela. Takve 
ogrlice su djevojke i žene stavljale 
nedjeljom i u svečanim prilikama, 

a žene su ih izrađivale same.  
Kićenje ženske glave bilo je od osobite važnosti. 

Kosa se smatrala sinonimom ženske ljepote, 
simbolom zdravlja, tajnovitosti i plodnosti. 
Djevojka je mogla hodati gologlava i pokazivati 
kosu dok je udata žena morala skrivati kosu 
pod kapicama ili maramama zbog raširenog 
vjerovanja da je naročito žena sklona djelovanju 
zlih sila, uroka te ju treba sačuvati da može 
rađati potomke. Njenu kosu mogao je gledati 
samo njezin muž. Pokrivala za glavu upućivala 
su i na promijenjen ženski status u društvu – na 
status udane žene. Uređeno oglavlje krasile su 
ukosnice koje su pridržavale pokrivalo da ne 
sklizne s glave. Mogle su se kupiti također na 
prošćenjima i sajmovima. 

Jedan drugi ukrasni detalj – naušnice nalazimo 
na cijelom području nizinske Hrvatske pod 
nazivom «minđuše». Bile su od metala i stavljale 
su se djevojčicama već od najranijeg djetinjstva. 
Minđuše nisu bile samo ukrasni detalj, već ih 
je pratilo vjerovanje da se preko njih narod 
povezuje s Bogom i da one štite od zlih sila. U 
žalosti su žene nosile posebne naušnice ili se u 
vremenu žalovanja nisu ničim kitile. Odabir boje, 
kao i ornamentika nošnje i nakita simboličnog 
je značenja – one su poveznici između viših 
božanskih sfera i svijeta mrtvih. U koloritu je 
sadržan kontinuitet poganskih predkršćanskih 
vjerovanja.

Svaki dekorativni dodatak u nakitu ima 
dvoznačnu funkciju – pozitivnu i negativnu. 
Zelena boja, primjerice, predstavlja vjernost, 
napredak, spoznaju Boga. Motiv križa predstavlja 
sjecište svijeta. Nakit od mjeda je zamjena za 
zlato. Njime treba prizvati bogatstvo. Etno-nakit 
kao pripadni dio ženske nošnje danas krasi 
članice raznih kulturno-umjetničkih društava 
koje u svom radu njeguju sjećanje na tradicijski 
stil odijevanja. Znalačke ruke pojedinih žena i 
danas imaju želju prenijeti svoje umijeće kroz 
etno-radionice, jer je to svakako način da se etno-
nakit kao dio tradicijske kulture održi živim.  

Martina BADOVINAC

Bogatstvo i neiscrpna inspiracija tradicijskog nakita

Bakine struke obavijene 
ljubavlju starom

Novoosnovani Područni objekt Dječjeg vrtića "DIDI", pod nazivom «Suncokret» za 
roditelje i brojne goste po prvi puta javno je otvorio vrata. Ovaj prvi privatni vrtić na 
području grada, kojeg sufinancira gradski proračun, nalazi se u Huzanićevoj ulici, u 
naselju Puhovo. Ukupni kapacitet iznosi 80-ero djece, no trenutno ga pohađa 60-ero 
djece u tri skupine – jaslička, mješovita - starija i mlađa. Vrtić je smješten u preuređenoj 
nekada obiteljskoj kući, na 400 četvornih metara. Prigoda za upoznavanje s novim 

prostorom vrtića i njegovim budućim 
radom, bila je organizirana izložba 
radova uz Dane kruha, 23. listopada. 
Odgojiteljice Vrtića i djeca pripremila su 
izložbu plodova zemlje, kruha i krušnih 
proizvoda, različitog sjemenja te izložbu 
dječjih likovnih radova. Tom prilikom 
posjetitelje je pozdravila ravnateljica 
Vrtića Karmen Pavlic, a u ime Grada 
zadovoljstvo s otvorenjem još jednog 
vrtića na ovom području izrazio je 
gradonačelnik Dugog Sela Boris Mahač. 
Grad je nedavno, podsjećamo, donio 
odluku o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja i u privatnim 
vrtićima na području grada. Tako je 
za svako dijete upisano u primarni 10-
satni program, a koje ispunjava uvjete, 
iz gradskog proračuna ove godine 
osigurano po 800 kuna mjesečno. 

                    Tekst i fotografije: I. G. O

Dani kruha u 
Dječjem vrtiću "DIDI" 

Ogrlica u više nizova, u našem kraju nazivala se "struka"
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Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja 
u dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada 
Dugog Sela izazvala je nerazumijevanje i revolt kod 

roditelja koji nisu bili dovoljno upoznati s Odlukom. Zbog 
toga nije shvaćena ni namjera da se donošenjem te Odluke 
doprinosi poboljšanju predškolskog odgoja i omogućava 
suradnja s privatnom inicijativom istaknuo je gradonačelnik 
Boris Mahač na tiskovnoj konferenciji održanoj 19. listopada. 
U SDP-u je procijenjeno da je za Grad povoljnije surađivati  
na tom planu s privatnicima jer Grad u tom slučaju nema 
potrebe izdvajati sredstva iz proračuna za izgradnju vrtića.

 Odluka o sufinanciranju donijeta je 22. rujna, a stupila 

je na snagu 25. rujna i od tada je omogućeno sufinanciranje 
djece. Do sada Grad Dugo Selo ima saznanje o početku rada 
dva privatna vrtića na području Grada i to privatni vrtić 

«DIDI» koji ima rješenje od 14. rujna i privatni vrtić »Buba 
Biba» koji ima rješenje od 2. listopada. Prema sadašnjim 
kapacitetima u vrtićima na području Grada moguće je 
smjestiti 42 % djece, što je zadovoljavajuće u uvjetima naglog 
porasta stanovništva. S obzirom da je procijenjeno da na 
području grada ima oko 1 000 djece do 6 godina starosti, sve 
ih nije moguće smjestiti u vrtiće, pa su uvedeni kriteriji za 
sufinanciranje koji važe i za gradski dječji vrtić, a to je da su 
oba roditelja zaposlena i da imaju prebivalište na području 
Dugog Sela. 

S obzirom da Grad nije dobio svu potrebnu dokumentaciju 
iz privatnog vrtića «Didi» na osnovu koje bi se stekli uvjeti za 

sufinanciranje, isto još nije započelo. Ugovor s  vratićem 
«Bubom Bibom» će se sklopiti poslije sljedeće sjednice 
Poglavarstva, a sufinanciranje će započeti čim se sakupi 
potrebna dokumentacija. Za gradski proračun to znači 
dodatna izdvajanja u iznosu oko 900.000 kuna uz 5,5 
milijuna kuna koliko se izdvaja godišnje za gradski 
dječji vrtić. Iz toga se može zaključiti da Grad Dugo 
Selo svakako želi stvoriti što bolje uvjete za predškolski 
odgoj, a svako privatno partnerstvo s Gradom je dobro 
došlo.

SDP izražava žaljenje što su se članovi stranke, 
koja participira u Gradskom vijeću, stavili na čelo 
nezadovoljnih roditelja kako bi dobili političke bodove, 
iako je Odluka o sufinanciranju prihvaćena jednoglasno 
na Gradskom vijeću što znači da su za nju glasali i 
oporbeni vijećnici. Također žali što Dječji vrtić «Didi» 
nije roditeljima dao pravovremene i cjelovite informacije 

o sufinanciranju što je dovelo do neželjenih situacija i 
nezadovoljstva roditelja.                                               

Tekst i fotografija: J. K. B. 

26. listopada 2006. Dugoselska kronika12

VUKOVAR – OSIJEK – 
BIZOVAČKE TOPLICE

Dugoselska podružnica Sindikata umirovljenika organizirala je 16. rujna 
dvodnevni izlet tijekom kojeg su posjetili Vukovar, Osijek i Bizovačke 
Toplice. Posjeta Vukovaru organizirana je povodom 15. godišnjice pada 

ovog herojskog grada, a umirovljenici sindikata posjetili su Memorijalno 
groblje centar u Vukovaru i položili vijenac palim braniteljima na spomen 
obilježje na Ovčari. Poslije ručka krenulo se za Osijek gdje smo posjetili 
uži centar grada, sjeli na poznate klupe koje griju i obišli katedralu. Negdje 
kasno popodne stigli smo u Bizovačke toplice gdje smo lijepo dočekani i 
odmah krenuli na kupanje. U ugodnom opuštanju i raspoloženju, uz vlastitu 
glazbu, veselilo se do kasno u noć. Drugi dan kupanje u iznimno ugodnoj 
vodi (toplice s puno sadržaja), i naposljetku kasno popodne povratak u 
Dugo Selo.  Ovaj izlet, odnosno druženje, nagrada je članovima dugoselskog 
SUH-a zbog niza akcija koje smo dosada organizirali. Zahvaljujemo 
Gradskom poglavarstvu koje nam je financijski pomogli organizirati izlet. A 
ovim putem Predsjedništvo podružnice poziva i ostale članove da se uključe 
u buduće akcije dugoselskog SUH-a.     

Predsjedništvo Podružnice
 Dugo Selo SUH            

                                                    Foto arhiva SUH DS

Počast na spomen obilježju na Ovčari  

Kad prolazeći Domobranskom ulicom bacite pogled na 
stambenu zgradu, zaustavit će se na jednom rascvjetanom 
prozoru. Na kratkoj prozorskoj dasci desetak je lončanica 

raskošnoga zelenila s jarko crvenim i nježno ružičastim 
cvjetovima pelargonija te sitnim bijelim cvjetićima na visećoj 
zelenoj zavjesi. S ljubavlju ga njeguje gospođa Barbara Ruperrt 
unatoč visokoj životnoj dobi. Njezin osmjeh na rascvjetanom 
prozoru resi pročelje stambene zgrade. 

Barbarin rascvjetani 
prozor 

S tiskovne konferencije SDP Dugo Selo

Poslovnica Podravske banke u Dugom Selu, na adresi 
Josipa Zorića 23, zbog većeg obujma poslovanja 
produljila je radno vrijeme. Novo radno vrijeme je 

od 8 do 19 te subotom od 8 do 12 sati. Klijentima su na 
raspolaganju sve vrste bankarskih proizvoda, a ističemo 
najzanimljivije gotovinske "Sprint kredite" s najpovoljnijom 
kamatnom stopom na tržištu i "FIXnu štednju" s najvećom 
kamatnom stopom na oročene depozite do čak 6 % i 
premijom. Vrlo interesantni su i "Narančasti paketi" tekućeg 
računa u sklopu kojih sve usluge tekućeg računa klijenti 
mogu koristiti jeftinije - čak do 50%!

Jednako tako, u sklopu poslovnice, 24 sata dnevno na 
raspolaganju je i bankomat. Za pravne osobe i obrtnike 
dostupne su sve usluge platnog prometa u zemlji i inozemstvu, 
sve vrste kratkoročnih i dugoročnih financiranja, depozitno 
poslovanje te kartično poslovanje. Dodatne informacije 
možete dobiti u poslovnici Banke ili na broj telefona 01/2754 
210.

Novo radno vrijeme 
Podravske banke

SDP - za poboljšanje uvjeta predškolskog odgoja 
i suradnju s privatnom inicijativom 

Gradska organizacija SDP-a Dugo Selo bila je domaćin javne 
tribine na temu zdravstva i zdravstvene zaštitite koja je 
održana u Dugom Selu 18. listopada. Gost tribine bio je 

predsjednik Savjeta za zdravstvo i socijalnu skrb doktor Rajko 
Ostojić. Predsjednica SDP-a županijske organizacije Palma 
Posavec Klun istaknula je u uvodnom izlaganju kako su zdravstvo 
i zdravstvena zaštita osjetljiva pitanja koja na početku 21. stoljeća 
traže konkretne odgovore. Zdravstvena reforma nije niti započela, 
a sve je veća razlika u korištenju zdravstvenih usluga između 
bogatih i siromašnih. Javno zdravstvo je strategija SDP-a, a naš cilj 
je omogućiti da sustav zdravstvene zaštite bude dostupan svima, ne 
samo bogatijem sloju građana. Hrvatsko zdravstvo je osamdesetih 
godina bilo u svjetskom vrhu, naglasio je doktor Ostojić, dok je 
devedesetih godina što zbog Domovinskog rata, a dijelom i zbog 
ukidanja dotadašnjih domova zdravlja i izdvajanja za amortizaciju, 
došlo do drastičnog pada zdravstvenog standarda. Zamjenica 
župana Zagrebačke županije Mirjana Mataušić Pišl upoznala je 
sudionike tribine s organizacijom zdravstvene zaštite na području 

Zagrebačke županije gdje se zdravstvena zaštita se organizira po 
kriterijima dostupnosti, pa tako županijski Dom zdravlja ima 8 
ispostava i 45 područnih ambulanti te dvije specijalizirane bolnice. 
Posebni problem je Hitna medicinska pomoć koja je ogledalo 
zdravstva u svakoj državi, a pogotovo u zemlji s razvijenim 
turizmom kakva je naša. Preduvjet za bolji zdravstveni standard je 
snažno i razvijeno  gospodarstvo, što kod nas nije slučaj. 

Zdravstvenim reformama treba obuhvatiti i sve veći problem 
starijih osoba, a samo u Zagrebačkoj županiji ima 100 000 ljudi 
starijih od 60 godina, a predsjednica županijskog Foruma seniora 
SDP-a Senka Šparica Živoder informirala je prisutne o održanom 
međunarodnom seminaru Foruma seniora. 

Tijekom rasprave u koju su se uključili i prisutni zdravstveni 
djelatnici dotaknute su još mnoge teme iz  zdravstvene zaštite, kao 
što je organizacija Hitne medicinske pomoći, privatna  praksa, 
teritorijalni princip pružanja zdravstvenih usluga i slično.                
                                                                                              J. K. B. 

Održana javna tribina na temu zdravstva i zdravstvene zaštite

 Javno zdravstvo- strategija SDP-a 

Budući da novoimenovani predsjednik Županijskoga vijeća 
HSP Zagrebačke županije Nenad Sedlar ne može biti 
i predsjednik dugoselske Podružnice HSP, održana je  

izborna skupština. Jednoglasno je imenovano vodstvo u sastavu: 
Predsjednik Damir Mesić (gradski vijećnik i dosadašnji tajnik 
Podružnice), dopredsjednici Katarina Svetec i Ivan Karačić 
(također gradski vijećnik i dosadašnji dopredsjednik), Dražen 
Šarić je tajnik, a Jadranka Dražić rizničarka. Uz navedene u 
Izvršni odbor Podružnice izabrani su: dr. Maja Firšt-Bača, 
Karlo Tkalčević, Marijan Dinjar i Ilija Brekalo. U Nadzorni 
odbor izabrani su Zvonko Korov kao predsjednik te Miljenko 
Rogić i Ivan Muhin kao članovi. 

Predsjednik Županijskog vijeća HSP N. Sedlar zahvalio 
je na dosadašnjem radu obećavši punu suradnju ubuduće 
kako bi Podružnica Dugo Selo i dalje bila perjanica HSP-a 
u Županiji. 

Novoizabrani predsjednik Damir Mesić najavio je 
intenzivniji rad ističući kako od izabranih očekuje puni 
doprinos u radu. Situaciju u gradu nazvao je problematičnom  
kazavši kako je gradska vlast u velikim problemima oko 
vođenja grada a ne prihvaća pomoć i sugestije oporbe. 
To se posebice odnosi na HSP-ove vijećnike čije kritike 
i kvalitetnije prijedloge smatra neprijateljstvom i 
politikantstvom. 

HSP i HOS čestitaju maratoncima
HSP Podružnica Dugo Selo i Udruga «Dragovoljci HOS-a 

Zagrebačke županije» čestitaju Draženu Flajsu na pobjedu u 
Ultramaratonu Zagreb – Vukovar. Čestitaju na trećoj pobjedi 
čime je prijelazni pobjednički pehar prešao u njegovo vlasništvo. 
I ostalim sudionicima utrke upućuju čestitke a posebice 
Miljenku Dokušu koji je uspio istrčati svih pet maratona. Hvala 
svima koji su sudjelovali u realizaciji maratona.  

Predsjednik ŽV HSP-a Nenad Sedlar
Predsjednik GP Damir Mesić  

St ranačke akt ivnost i

Izborna skupština HSP – izabrano novo vodstvo 
Podružnice Dugo Selo 

Pozdravljajući inicijativu za ponovnim organiziranjem 
Foruma žena u Dugom Selu, predsjednik Gradske 
organizacije SDP-a Dugo Selo Boris Mahač istaknuo je 
značaj  žena u današnjem društvu. U Dugom Selu jedino 
SDP kao politička stranka ima dvije vijećnice u Gradskom 
vijeću od koji je jedna i zamjenica predsjednika Gradskog 
vijeća, a članica SDP-a je i zamjenica gradonačelnika. 
Dugoselske  SDP-ovke  aktivno sudjeluju u radu upravnih 
odbora i upravnih vijeća Ustanova i Udruga na području 
grada Dugog Sela te obnašaju i rukovodeće funkcije. 

Potpredsjednica Foruma žena SDP-a  
Zagrebačke županije Sunčica Navrtek 
zaželjela je novoosnovanom Forumu 
mnogo uspjeha u radu.

Za predsjednicu Foruma žena 
i z a b r a n a  j e  I n e s  P o n g r a c ,  z a 
potpredsjednicu Zlata Vranić Paruž, 
a za tajnicu Jasminka Kokot-Bambić. 
Za članice predsjedništva izabrane su 
Đurđica Keles i Cecilija Krivec. 

                                                            
                                             J. K. B. 

Osnovan Forum žena SDP-a

 Ines Pongrac na čelu Foruma 
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OGLASI - OBAVIJESTI - SJEĆANJA

UMRLI:

VJENČANI:
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 IN MEMORIAM

IVAN BOGDAN – PAVEK 
9. 10. 2001. – 9. 10. 2006.

 
Tvoji: supruga Dragica, 

kćeri Đurđica i Marijana s obiteljima 

Tužno sjećanje

na voljenog oca, svekra, djeda i 
pradjeda

MIRKA LOVRIŠA
2. 10. 1986. – 2. 10. 2006. 

Prošlo je dvadeset godina od kako 
Te nesretan slučaj odvojio od nas. 

Sjećanje na Tebe ostaje u našim srcima i mislima.
Tvoji najdraži: sin, snaha, 

unučad i praunučad

 Tužno sjećanje

na 

IVANA KUMPA
10. 10. 1982. – 10. 10. 2006. 

i

 MILIVOJA KUMPA
5. 11. 1995. – 5. 11. 2006.

Prolaze dani, prolaze sati, sudbina 
neće da nam vas vrati. U našim srcima 
praznina je nijema otkako vas nema. 
Vaši likovi ostat će s nama do kraja  

                              života.
Tugujuće: supruga i mama, 

snaha i supruga te unuka i kći 

 Tužno sjećanje

na voljenog sina i bracu

GORANA ROŽMANA
5. 11. 1994. – 5. 11. 2006. 

Vrijeme prolazi, ali Ti si i dalje s nama 
svaki dan u našim mislima i srcima. 

Hvala onima koji Te se sjećaju.
Tvoji: tata, mama, brat i seka

 Tužno sjećanje

na 

SLAVKA JELOVCA
25. 10. 2000. – 25. 10. 2006. 

Prošlo je šest godina otkako Te nema 
među nama. Pamtimo Te po dobroti i 

ljubavi. Zauvijek si s nama i u našim srcima. 
Hvala svima koji Te se sjećaju.

Tvoji: supruga Marica, pokćerka Nada, 
unuka Tatjana, unuk Zoran

 i praunuci Goran, Ivan i Nikolina

Tužno sjećanje

PAŠAGA VAJZOVIĆ
22. 10. 1996. – 22. 10. 2006.

 
Naše misli, sjećanje i ljubav uvijek 
uz Tebe.

Tugujuća obitelj

Tužno sjećanje

na voljenog sina i brata

ZDRAVKA BOŽIĆA 
(ČUBU)

12. 10. 2002. – 12. 10. 2006.
 

Prošle su tužne godine otkako Te nema među nama. Uvijek 
ćeš ostati u našim srcima zbog dobrote i ljubavi.

Za Tobom tuguju: mama Marica i sestra Ljubica

Tužno sjećanje

na voljenog sina

ŽELJKA KOŠČECA 
– MEDU 

3. 11. 2003. – 3. 11. 2006. 

Prošle su tužne tri godine otkako si me ostavio s velikom 
ranom na srcu mome.
Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

Tvoja mama Anica

Tužno sjećanje
na 

DRAGICU KUTLEŠA
1949. – 1989. 

Sjećanje na Tebe bolno je. U našim 
srcima voljena i nezaboravljena.

Suprug Marijan i rodbina 

IN MEMORIAM

KARLO KOZIĆ  
14.11.1999.– 14.11. 2006. 

Uspomene  ž ive  u  mi s l ima  i 
sjećanju…

Obitelji Kozić i Ivančan 

U SPOMEN
HRVATSKIM VOJNICIMA

Obilježavajući petnaestu godišnjicu ustroja 53. samostalnog 
bataljuna Zbora narodne garde Dugo Selo i odlaska na 
novljansko ratište, sjećamo se naših suboraca koji su položili 
svoj život na Oltar Domovine, braneći legendarnu Zapadnu 
Slavoniju, i onih koji su u međuvremenu preminuli:

FILIP MARUŠIĆ
VLATKO MARGETIĆ

IVAN HORVATIĆ
IVAN BEŠENIĆ

RATKO GROZDEK
DAVOR LJUBANOVIĆ
STJEPAN LESKOVARI

JOSIP DRAME
MILIVOJ KUMP
IVAN OBRSTAR

MARKO PERKOVIĆ
STJEPAN KOVAČIĆ-JAKŠIĆ

MARIJAN KARAS
MLADEN KRKALO
IVICA OREŠKOVIĆ

ZLATKO ĐURĐEVIĆ
BOŽIDAR DUJMOVIĆ

MARTIN MATIĆ
STJEPAN ŠARIĆ

HRVOJE MEĐIMOREC
ZDRAVKO BOŽIĆ
TOMICA ČERKEZ

ANTUN FRANJČIĆ – FELINI
VLADO VRABEC

BRANKO REMENAR

1 9 9 1.  -  2 0 0 6.

Neka Vam je laka hrvatska gruda!

Njihovi suborci

ODRŽANA VJENČANJA OD 10. 9. 2006. DO 20. 10. 
2006. GODINE

1. DRAME ZORAN, poduzetnik i ATANASOVSKI 
FANI, marketing manag. – vjenčani 16. 9. 2006. 
godine

2. PODUNAJEC NEDJELJKO, ugostitelj i ČIČAK 
MARIJANA, med. sestra – vjenčani 16. 9. 2006. 
godine

3. GLAVAŠ ANTO, rukovatelj samohod. građ. stroj. 
i MAMIĆ MARINA, fizioterap. teh. – vjenčani 22. 9. 
2006. godine

4. HUZJAK MARIO, stroj. teh. i PERIĆ KSENIJA, 
službenik – vjenčani 22. 9. 2006. godine

5. ĆOSIĆ STANKO, djelatnik HV i HUĐIN MIRJANA, 
tekstilni teh. – vjenčani 30. 9. 2006. godine

6. HAJDUK MLADEN, radnik i SUČEC RENATA, 
prodavač – vjenčani 30. 9. 2006. godine

7. DRAGULJIĆ DARIO, građ. bravar i KOPIĆ 
ANDREA, ekonom. – vjenčani 6. 10. 2006. godine

8. ANĐELIĆ IVAN, instalater i ĆAVAROVIĆ 
ANTONIJA, galanterist – vjenčani 7. 10. 2006. godine

9. CVETKO DRAGUTIN, elektroteh. i ANTOLAK 
SNJEŽANA, ekonom. – vjenčani 7. 10. 2006. godine

10. VOREL MARIO, nadzornik teh. pregleda i 
MANDIĆ ANKICA, dipl. pravnik – vjenčani 7. 10. 
2006. godine

11. BIOČIĆ BERISLAV, dipl. ing. rač. i KIKAŠ 
ANTONIJA, dipl. ekonom. – vjenčani 14. 10. 2006. 
godine

12. ČORAK MARIJO, teh. za finu meh. i STIPIĆ 
RUŽICA, krojač – vjenčani 14. 10. 2006. godine

13. GOJKOVIĆ DRAGAN, stolar i ANDRIJANIĆ 
VERA, mesar – vjenčani 14. 10. 2006. godine

14. PETRINOVIĆ IVICA, elektroteh. i HLEBEC 
MARIJA, trgovac – vjenčani 14. 10. 2006. godine

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENICE SMRTI ZA 
RAZDOBLJE OD 12. 9. 2006. DO 14. 10. 2006. 
GODINE

1. ZVONIMIR MESIČEK, umro 12. 9. 2006. star 71 
godinu

2. IVAN KURTANJEK, umro 19. 9. 2006. star 74 
godine

3. ANA MARKOTIĆ, umro 22. 9. 2006. stara 81 
godinu

4. ILIJA BARIŠIĆ, umro 23. 9. 2006. star 70 godina

5. BOŽIDAR MERVIĆ, umro 23. 9. 2006. star 82 
godine

6. BISERKA ŽUTAK, umrla 23. 9. 2006. stara 62 
godine

7. FRANJICA MURETA, umrla 26. 9. 2006. stara 83 
godine

8. DANICA KROG, umrla 27. 9. 2006. stara 87 
godina

9. DRAGICA CERTIN, umrla 27. 9. 2006. stara 93 
godine

10. ANTUN ERJAVAC, umro 29. 9. 2006. star 54 
godine

11. MARIJAN RAKARIĆ, umro 30. 9. 2006. star 48 
godina

12. MILE BOROVAC, umro 1. 10. 2006. star 77 
godina

13. DRAGICA PETRAS, umrla 1. 10. 2006. stara 71 
godinu

14. KATICA ČVORIG, umrla 6. 10. 2006. stara 56 
godina

15. MIRKO KLJUČEVIĆ, umro 7. 10. 2006. star 63 
godine

16. BARICA KOMORČEC, umrla 10. 10. 2006. stara 
82 godine

17. DRAGICA PULJIZ, umrla 11. 10. 2006. stara 82 
godine

18. BRANKO KESIĆ, umro 12. 10. 2006. star 52 
godine

19. LJUDMILA ŠTRAJHER, umrla 12. 10. 2006. stara 
73 godine

20. JOSIP MILOŠEVIĆ, umro 13. 10. 2006. star 90 
godina

21. DRAGICA PETRIC, umrla 14. 10. 2006. stara 82 
godine
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Četrdesetak članova Kyokushin karate kluba Dugo Selo prezentiralo 
je svoj dugogodišnji rada i vještine oduzimajući dah, na žalost, 
malobrojnim posjetiteljima koji su se u nedjelju 24. rujna okupili 

u Gradskoj sportskoj dvorani. Kroz polusatnu prezentaciju svog rada, 
dugoselski karatisti predstavili su drevnu borilačku vještinu azijskih 
naroda koja je danas proširena, i kao vještina i kao sport, u cijelom 
svijetu. Kyokushin karate je vještina samoobrane za realne svakodnevne 
prilike kada se čovjek nađe u situaciji braniti se od fizičkog napada što 
su i uspješnim prikazom ulične borbe prikazali kadeti Kyokushin karate 
kluba. Članovi Kluba također su prikazali i nekoliko borbi, a najatraktivniji 
dio demonstracije bio je razbijanje cigli, crjepova i siporeks ploča kao 
i lomljenje bejzbol palica i debelih jelovih letvi. Ipak, da se cijela priča 
oko Kyokushin karate kluba Dugo Selo ne bi završila samo na polusatnoj 
demonstraciji treba istaknuti da Klub djeluje u Dugom Selu već 28 
godina, a u posljednjih deset godina članovi Kluba su na turnuirima i 
prvenstvima 
osvojili preko 
300 medalja, 
a sudjelovali 
su dva svjetska 
i tri europska 
p r v e n s t v a . 
K l u b  i m a 
oko četrdeset 
č lanova ,  od 
čega najviše 
djece, a kako 
n e  p o s t o j i 
do bna granica 
z a  u č e n j e , 
tre niranje i 
p o s t i z a n j e 
v j e š t i n e 
K y o k u s h i n 
k a r a t e a ,  u 
Klub se mogu 
uč la n it i  s v i 
zainteresirani 
za tu bo rilačku 
vještinu.   

Tekst i 
fotografija: 

J. K. B.
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Pobjednik jedinstvenog Brzopoteznog šahovskog 
turnira, koji je održan 15. listopada u prostoru 

restorana «Dioniz», je Ognjen Cvitan, 
šahovski velemajstor. Drugo mjesto 
na Turniru, koji je okupio 12 najboljih 
hrvatskih šahista, velemajstora i majstora, 
osvojio je Davor Rogić, a treće mjesto 
pripalo je Zdenku Kožulu.  Na Turniru 
su još nastupili Mladen Palac, Robert 
Zelčić, Bojan Kurajica, Zoran Jovanović, 
Krunoslav Hulak (izbornik Hrvatske 
šahovske reprezentacije), Goran Dizdar, 
Mišo Cebalo, Nenad Ferčec i Hrvoje 
Stević.

Brzopotezni šahovski turnir održan u 
sklopu 13. dugoselskih jeseni organiziran 
je povodom 50. godišnjice Šahovskog 
kluba Dugo Selo, glavnog organizatora 
te povodom 50. godišnjice proizvodnje 

nafte i plina na području Dugog Sela, Ine naftaplin, 
kao glavnog pokrovitelja Turnira. Turnir je nudio 

izdašnu novčanu nagradu pobjedniku. 
Organizatori događanja su još Gradsko 
poglavarstvo i Turistička zajednica Dugo 
Selo. Otvorenju su nazočili predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer, gradonačelnik 
Boris Mahač kojem je ujedno pripala čast 
otvorenja, predsjednik Zajednice športskih 
udruga grada Dugog Sela Zlatko Lasan, 
predsjednik dugoselskog Šahovskog kluba 
Ante Filipović i upravitelj Ine naftaplin 
Dugo Selo Danijel Marković.

Uz 50. godišnjicu Šahovskog kluba Dugo 
Selo 4. studenoga u restoranu «Dioniz» 
održava se još jedno događanje – Otvoreni 
šahovski turnir. Početak je najavljen u 10 
sati.

Tekst i fotografije: I. G. O. 

Jesenska poslastica za sve lju bitelje rukometa bio je 
i me đunarodni rukometni turnir "Memorijal Đure 
Dubenika"  za kadete 90. godišta i mlađe kadete 

92. godišta. Turnir je održan 23. i 24. rujna u Gradskoj 
sportskoj dvorani. U kategoriji kadeta 90. godišta 
nastupile su najbolje ekipe iz Hrvatske; MRK «Dugo 
Selo», «Zagreb», «ZG Dubrava» «Ivančica « iz Ivanca 
te aktualni prvaci Slovenije «Celje- Pivovarna Laško». U 
kategoriji mlađih kadeta 92. godišta nastupile su ekipe 
«Celje- Pivovarna Laško, «Zagreb « i «Dugo Selo».

Na Turniru je prikazan izvan redan rukomet, a 
većina utakmica bila je rezultatski neizvjesna do samog 
kraja. Rukometaši "Zagreba" bili su najbolji u obje 

konkurencije pa je poredak u kategoriji kadeta 90. 
godište bio sljedeći, 

1. «Zagreb» -7 bodova
2. « Ivančica» - 5 bodova
3. «Celje- Pivovarna Laško» - 4 boda
4.   MRK «Dugo Selo» - 4 boda
5. «ZG Dubrava» - bez bodova

Najboljim igračem proglašen je Špelić član "Zagreba", 
najbolji vratar bio je Lesjak iz Celja, a najboljim strijelcem 
proglašen je  Huđ  iz «Ivančice».

U kategoriji mlađih kadeta «Zagreb» je također 
osvojio prvo mjesto, drugi su bili domaćini MRK «Dugo 
Selo», a treći «Celje- Pivovarna Laško». 

U toj kategoriji najboljim igračem proglašen je 
Štembal iz «Zagreba», najbolji vratar bio je Dugoselac 

Mate Mamić, a najbolji strijelac Turnira bio je 
Pratnekar iz Celja. 

U sklopu Turnira organizirani su i susreti ekipa 
veterana iz Dugog Sela, Ivanić Grada i Dubrave. 
U rukometnoj areni susreli su se nakon mnogo 
godina nekadašnji suigrači, ali i ljuti protivnici. 
Mnogi od njih nisu više u najboljoj kondiciji, 
ali usprkos godinama i po kojem kilogramu 
viška, odigrali su zanimljive utakmice i što je 
najvažnije, izdržali su do kraja.

Tekst i fotografije:J. K. B. 

Član Atletskog kluba «Martin» iz Dugog Sela Dražen Flajs ostvario je treću 
pobjedu na ultramaratonu koji se trči od Zagreba do Vukovara. Petu utrku 
organizirala je Udruga dragovoljaca HOS-a u spomen na dan njihova odlaska 

u obranu okupiranoga Vukovara. Tako su i ove godine 23 maratonca krenula iz 
Černomerca stazom dugom 362 kilometra koja se trči u pet etapa, a devetero ih 
je stiglo na cilj koji je bio na Ovčari. Dražen je stigao prvi baš kao i prethodne 
dvije godine, tako je trostruki pobjednik. O tome je govorio gradonačelniku B. 
Mahaču koji je sa suradnicima u svom uredu primio atletičare. Prijamu je nazočio 
i Miljenko Dokuš, također član AK «Martin» i prvi pobjednik ultramarotona 
Zagreb-Vukovar a istrčao ih je svih pet. U razgovoru je sudjelovao i predsjednik 

dugoselskoga Kluba Jadranko Kereković koji je govorio o značajnim rezultatima  
dugoselskih atletičara kojima u Dugom Selu nedostaje atletska staza. Brojni 
mladi športaši pokazuju zanimanje za atletiku. Tome pridonosi popularnost 
dugoselskoga Kluba čiji članovi pobjeđuju i stvaraju središta ultramaratona u 
Dugom Selu, stoga bi ovdje trebalo urediti atletsku stazu, rečeno je u razgovoru.  

Ognjen Cvitan - pobjednik Brzopoteznog 
šahovskog turnira između 12 najboljih

 hrvatskih šahista

Pobjednik Turnira O. Cvitan u susretu s K. Hulakom, izbornikom 
šahovske reprezentacije

Domaćini i gosti na otvorenju

Sportska događanja "Dugoselskih jeseni"

Izvrstan rukomet na Memorijalu 
"Đure Dubenika"

Dugo Selo središte ultramaratona 

Prijam pobjednika utrke 
Zagreb-Vukovar 

Prijam dugoselskih maratonaca prigodom pobjede i uspješnog nastupa na 
maratonu Zagreb – Vukovar

Gradski predstavnici ispratili uspješne maratonce na ultramaraton Beč - 
Budimpešta dug 352 km, te im darovali opremu s oznakama Grada vrijednu 
4.500 kuna

Dinamična završnica susreta najboljih ekipa  

Veterani u žaru igre 

Nagrade najboljima uručio predsjednik Kluba J. 
Trupec 

Kyokushin karate klub posjetiteljima pokazao 
neviđene vještine 

Demonstracija tehnike i koncentracije
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Zlatna medalja Đuri Paružu
Đuro Paruž niže uspjehe, no ovaj puta u eki-

pnoj kategoriji. Na atletskom prvenstvu Hrvatske u 
Zadru, održanom 16.  rujna na 1.500 metara Atlet-
ski klub «Veteran» iz Zagreba, čiji je član, osvojio 
je zlato koji je inače na ovom natjecanju osvojio 33 
medalje. Đuro Paruž na prvenstvu je nastupio kao 
jedini predstavnik iz Dugog Sela. U međuvremenu 
Paruž sudjeluje u ligi u crossu koja traje do listo-
pada, a kako je izjavio, sigurno će osvojiti jedno 
od prva tri mjesta. U studenom, tradicionalno će 
nastupiti na Martinskom polumaratonu, koji se 
održava već petu godinu.                               I. G. O. 

Kuglački klub "Dugo Selo 1934"

Počelo prvenstvo
Prvenstvo 3. hrvatske kuglačke lige centar startalo je 22. rujna za sezonu 2006/2-

007. Liga broji 12 klubova pa će kuglači KK «Dugo Selo 1934» imati težak zadatak 
opstati u ligi gdje igraju renomirani klubovi većinom iz Zagreba. To je pokazao i 

start gdje su u prva dva 
kola na domaćoj stazi 
u Sesvetama doživljena 
dva poraza. Međutim 
ima još dosta do kraja 
prvenstva pa se mogu 
očekivati dobri rezulta-
ti.   Jadranko KEREKOVIĆ

Foto arhiva: 
KK «Dugo Selo» 

U sklopu manifestacije Dugoselskih jeseni, STŠK “Dugo 
Selo“ je organizirao u prostoru Gradske dvorane Dugo Selo 
u subotu 21. listopada Pojedinačno prvenstvo Dugog Sela u 
stolnom tenisu i po prvi put ove godine 1. Memorijal „Zvoni-
mir Turčinec – Ogi“ u spomen na jednog od osnivača Kluba 

i dugogodišnjeg trenera. Na memorijalu igrane su samo 
veteranske kategorije.

Rezultati po kategorijama Pojedinačnog prvenstva grada u 
stolnom tenisu:

Učenice od 1. do 4. razreda osnovne škole: 1. Ingrid Sti-
pić, 2. Ivona Jeličić, 3. Tea Bikić 

Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole: 1. Hrvoje 
Kartelo, 2. Dominik Križa, 3. 
Mihael Ćuže 

Učenici od 5. do 8. razre-
da osnovne škole: 1. Goran 
Tomić, 2. Augustin Papak, 3. 
Zvonimir Solina. 

Rek reat iv n i  ig rač i :  1. 
Marko Komin, 2. Luka Blaže-
vić, 3. Gabrijela Barun.

Seniori: 1. Alen Jalžabetić, 
2. Hrvoje Štaba, 3. Krunoslav 
Belić. 

Rezultati po kategorijama 1. 
Memorijala „Zvonimir Turči-
nec – Ogi“:

Veterani od 30 do 39 godi-
na: 1. Slavko Tomić, 2. Željko 
Murat, 3. Berigoj Zdjelar 
Veterani od 50 do 59 godina: 

1. Predrag Resman, 2. Branko 
Grahovac, 3. Davor Perković         Pripremio: Zvonko POKAS

Odigran Memorijalni turnir u stolnom tenisu i 
pojedinačno prvenstvo 

Sa stolnoteniskih susreta posvećenih Zvonimiru Turčincu Ogiju 

Članovi Taekwondo kluba Dugo Selo ostvarili su izvrstan rezultat na Među-
narodnom taekwondo turniru «Lisičkin pokal - 2006.« koji je održan u subotu 

23. rujna u 
Mar ibor u. 
Va ž n o  j e 
naglasiti da 
je  n a s t up 
u Maribo-
ru bio prvi 
s l u ž b e n i 
t u r n i r s k i 
nastup Tae-
k w o n d o 
kluba Dugo 
Selo koji je 
osnovan u 
l ipnju ove 
godine. 

Dugosel-
ska ekipa u 

sastavu Sandro Maras, Ivan Matić, Janja Bambić, Marta Mikulčić i Jerneja Bam-
bić osvojila je četiri medalje i to; Janja Bambić zlato, Marta Mikulčić srebro, a 
Sandro Maras i Jerneja Bambić broncu. Čestitke Taekwondo klubu Dugo Selo na 
prvom turnirskom nastupu.                                            Tekst i fotografija: J. K. B. 

Prva prvenstvena pobjeda rukometašica u II. HRL
U I. kolu II. Hrvatske rukometne lige rukometašice Dugog Sela ugostile su 

ekipu Dubovca iz Karlovca te ostvarile prvu prvenstvenu pobjedu. Domaće 
igračice vodile su cijelu utakmicu do 7 golova, a među njima najviše su se istakle 
golmanica Sanja Jagatić, Josipa Grebenar i Marija Keser. U II. kolu dugoselske 
rukometašice ugošćuju ekipu Rudara iz Labina i postižu pobjedu 32:26. U ekipi 
domaćina ističu se golmanica Sanja Jagatić, te Lidija Sadrić, Iva Livaić i Marija 
Keser. U III. kolu na gostovanju u Rijeci Dugoselke doživjele su prvi poraz, izgu-
bivši od ekipe Zameta 33:27. Nakon što su prvo poluvrijeme vodile, dugoselske 
rukometašice imale su priliku doći do boda, no u završnici utakmice promašile su 
nekoliko prilika i na kraju izgubile.

Rukometašice 94. godišta šeste na državnom natjecanju
Najmlađe djevojčice rukometašice 94. godišta vratile su se iz Umaga s Drža-

vnog prvenstva. Nakon dvije pobjede na startu uslijedila su tri poraza u nizu te je 
na kraju osvojeno vrlo dobro 6. mjesto u konkurenciji 12 ekipa. Iz ekipe Dugog 
Sela u najbolju sedmorku izabrane su Franka Klišanin (kružni napadač) i Josipa 
Mamić (desno krilo).   

Rezultati mladih snaga 
Mlade rukometašice bile su domaćini 2. kruga 1. Jedinstvene rukometne lige 

za kadetkinje. U prvoj utakmici protiv ekipe Zameta nesretno su izgubile s 21:17 
promašivši pritom čak pet sedmeraca. U drugoj utakmici protiv ekipe Umaga 
imale su koncentracije samo za prvih 20 minuta igre, a nakon što su ključne igra-
čice Sanja Jagatić i Ružica Đokić popustile, gošće rutiniranom igrom porazile 
Dugoselke 34:19. 

U 2. kolu Međužupanijske lige mlade rukometašice iznenadile su favorizirane 
gošće iz Zagreba, ekipu Breze, te u vrlo dobroj utakmici ostvarile neočekivanu 
pobjedu 29:27. Sa po pet postignutih golova kod domaćih su se istaknule Marina 
Slišković i Ivana Maraković.

S natjecanjem su započele i mlađe kadetkinje u državnoj ligi. S gostovanja u 
Labinu vratile su se s polovičnim uspjehom. U prvoj utakmici pobijedile su doma-
ćina Rudara rezultatom 14-12, a u drugoj utakmici poražene su od ekipe Opatije 
19-17. kod dugoselskih rukometašica istaknula se golmanica Marina Relota te 
Sara Rude i Lucija Marjančić.                                                  ŽRK «Dugo Selo "55»

Početak kola I. lige obilježen pobjedom STŠK 
Dugo Selo 

Na početku prvoligaške sezone 30. rujna dugoselski 
stolnotenisači zabilježili su pobjedu u Mihovljanu nad 
domaćom ekipom (povratnicima u I. ligu) od 4:1. U 
prvom meču Martin Guman je s 3:0 pobijedio Nikolu 
Mikca za naše vodstvo od 1:0. Na 2:0 u meču povisio je 
Hrvoje Štaba poslije glatke pobjede od 3:0 nad Karlom 
Posavcem. Potom je Alen Jalžabetić također s 3:0 pobi-
jedio Ninu Bujana za vodstvo Dugoselaca od 3:0. Na 3:1 
domaćini su smanjili nakon pobjede njihovog para Bujan 
– Matotek nad našim parom Guman – Jalžabetić. Kona-
čan rezultat od 4:1 postavio je Krunoslav Belić pošto je s 
3:0 pobijedio Nikolu Mikca.

Sutradan su Dugoselci u Velikoj Gorici ranije odigrali 
utakmicu 2. kola protiv STK “Velika Gorica – Stanfar“ 
radi predstojećeg odlaska STŠK Dugog Sela u Nizozem-
sku i nastupa u 1. kolu Europskog kupa. U prvoj partiji 
Damir Atiković je s 3:0 pobijedio Krunoslava Belića 
za vodstvo domaćih od 1:0. Na 1:1 izjednačio je Martin 
Guman pobijedivši Krunoslava Markana s 3:0. Dugoselci 
su poveli s 2:1 poslije pobjede Alena Jalžabetića od 3:0 
nad Miroslavom Taboršak. Na 3:1 povisio je naš par 
Guman – Jalžabetić poslije pobijede od 3:2 nad domaćim 
parom Atiković – Taboršak. Domaćini smanjuju na 3:2 
poslije pobijede Damira Atikovića od 3:2 nad Martinom 
Gumanom. Na 3:3 izjednačio je Miroslav Taboršak posli-
je pobijede od 3:0 nad Krunoslavom Belićem. Pobjedu 
Dugoselcima donio je Alen Jalžabetić pobijedivši u poslje-
dnjem meču Krunoslava Markana s 3:1. 

Nakon uspješnog prvoligaškog vikenda ostvarene su 
dvije pobijede i osvojena 4 boda.

U 2. Hrvatskoj ligi – Zapad za žene dugoselske stolno-
tenisačice su startale s porazom. Na gostovanju u Zagrebu 
kod STK “Jegerstar“ zabilježile su poraz od 4:1. Jedinu 
pobjedu za Dugoselke ostvarila je Željka Kruhak pobi-
jedivši Mirnu Tomić s 3:2. Uz Željku su nastupile još Ida 
Jazbec i Nika Bobnar.

S natjecanjem je započela i 3. liga. Dugoselci su u svojoj 
dvorani u 1. kolu ugostili II ekipu STK “Velika Gorica 
– Stanfar“ i zabilježili pobjedu od 4:3. Za Dugoselce su 
nastupili Bruno Petrović koji je ostvario dvije pobijede, i 
Tomislav Ščančar i Franjo Novosel, obojica s po jednom 
pobjedom.

Unatoč tri poraza zadovoljni međunarodnim 
nastupom

Od 6. do 8. listopada dugoselski stolnotenisači su nastu-
pili u prvom kolu Europskog kupa u Nizozemskoj. Bio je 
to turnir 9. grupe koju su uz domaćine OpenLine Westa 
činili portugalski klub «Grupo Desportivo do Esterito», 

turski klub «Adana Masa» Tenis Ihtisas SK, ciparski klub 
«Altas Aglantzias» i STŠK “Dugo Selo“. U prvoj utakmici 
Dugoselci su s 3:1 pobijedili Ciprane. Potom je uslijedio 
poraz od Turaka 1:3. Za taj meč nam je najviše žao jer 
smo kao vidljivo bolja ekipa nesretno poraženi. Potom 
je uslijedio i glatki poraz od domaćina Nizozemaca s 

3:0. Posljednji meč protiv Portugalaca završio je također 
porazom s 3:0 ali sve partije su igrane maksimalnih pet 
setova i do posljednjeg poena je bilo neizvjesno. Na kraju, 
prvim međunarodnim natjecanjem možemo biti zado-
voljni, naročito ako se zna vrijednost igrača u europskim 
klubovima u kojima nastupaju po 2 – 3 internacionalna 
kluba. 

Razočarenje  nesportskim susretom s «Donatom» 
iz Zadra i pristranošću sudaca 

U srijedu 11. listopada odigrana je zaostala utakmica 
2. kola protiv STK „Donat“ iz Zadra. U prvom meču je 
Martin Guman s 3:1 porazio Vjekoslava Rakvina. Na 0:2 
povisio je Krunoslav Belić pobjedom od 3:0 nad Tomisla-
vom Zubčićem. Na 1:2 smanjio je Davor Karlović poslije 
pobjede od 3:2 nad Alenom Jalžabetićem. Bila je to partija 
puna izuzetno nesportskog ponašanja domaćeg igrača koju 
su suci cijelo vrijeme tolerirali. Na 2:2 u meču izjednačio je 
domaći par Karlović – Rakvin poslije pobjede od 3:0 nad 
našim parom Guman – Jalžabetić. Domaćini su poveli s 3:2 
pošto je Vjekoslav Rakvin s 3:2 pobijedio Krunoslava Beli-
ća u partiji ponovo punoj vrijeđanja i nesportskog ponaša-
nja domaćeg igrača. Konačnih 4:2 za domaćine postavio 
je Davor Karlović pobijedivši s 3:0 Martina Gumana. Ni 
ova partija se nije razlikovala od ostalih po incidentnom 
ponašanju domaćeg igrača. Zbog svega ovog STŠK “Dugo 
Selo“ će tražiti izuzeće ovih sudaca kako više ne bi sudili 
našemu klubu. 

Prvoligaši trenutno peti s tri pobjede i jednim 
porazom 

Dugoselski stolnotenisači igrali su utakmicu 3. kola 1. 
hrvatske stolnoteniske lige. Na gostovanju u Puli kod pro-
šlosezonskog viceprvaka Hrvatske STK “Pula“ izborena je 
pobjeda od 4:3. U prvoj partiji kinez Lin Tao je s 3:0 pobije-
dio Krunoslava Belića. Na 1:1 izjednačio je Martin Guman 
poslije pobijede od 3:0 nad Sašom Stankovski. Dugoselce 
u vodstvo od 2:1 dovodi Alen Jalžabetić poslije pobjede 
od 3:0 nad Ivanom Slavić. Domaćini su izjednačili na 2:2 
pošto je njihov par Lin Tao – Slavić s 3:2 pobijedio naš par 
Guman – Jalžabetić. Nakon toga domaćini su poveli s 3:2 
pošto je Lin Tao s 3:0 pobijedio Martina Gumana. Na 3:3 
izjednačio je Krunoslav Belić poslije pobijede od 3:1 nad 
Ivanom Slavić. Konačnu pobjedu Dugoselcima osigurao je 
Alen Jalžabrtić pošto je u posljednjoj partiji s 3:1 pobijedio 
Sašu Stankovskog.

Poslije odigrana tri kola Dugoselci imaju tri pobjede i 
jedan poraz i trenutno zauzimaju 5. mjesto na tablici s 7 
osvojenih bodova.

Manje uspjeha na turniru i 2. kolu III. lige 
U subotu 14. listopada u Osijeku je odigran stolnote-

niski memorijalni turnir „Matija Gregić“. Na turniru je 
nastupilo šesnaest naših mladih igrača i igračica.

U kategoriji najmlađih kadetkinja nastupila 
je Ana Murat i nije uspjela proći prvi dio 
natjecanja po grupama. U kategoriji najmla-
đih kadeta Filip Prgomet, Tomislav Nagy, 
Drame Josip i Filip Novački također ne pro-
laze prvi dio natjecanja. Murat Matej, Papak 
Antonio i Ćuže Mislav dolaze do šesnaestine 
finala, a Dominik Križan, Ćuže Mihael i 
Hrvoje Kartelo dolaze u osminu finala.

Kod mlađih kadeta nastupio je Zvonimir 
Solina ali je završio natjecanje u prvom dijelu 
takmičenja po grupama.

Kod kadeta Augustin Papak i Denis Okmaz-
za ne prolaze grupu dok Ščančar Tomislav i 
Franjo Novosel ispadaju u prvom kolu razi-
gravanja.

Odigrano je i 2. kolo III. lige stolnotenisača. 
U prvoj utakmici u Dugom Selu je gostovala 
ekipa STK “Sveta Nedelja“ i nanijela težak 
poraz od 0:4 Dugoselcima. Za domaće nastu-
pili su Bruno Petrović, Tomislav Ščančar i 
Franjo Novosel.

U drugoj utakmici ugošćena je ekipa STK “Samobor“. 
Gosti su i ovog puta bili uspješniji. Pobijedili su 4:3. Za 
domaće su nastupili Bruno Petrović s dvije pobijede, Fra-
njo Novosel s jednom pobjedom i Tomislav Ščančar bez 
pobjede.                                              

Pripremio: Z. POKAS

Dugoselski kugla-
či osvojili 3. mjesto 
i plasman u treću 
Hrvatsku ligu centar 
(nedostaju Damir 
Antolković, Zlatko 
Repić i Vlado Bjelić)

Vijesti iz stolnog tenisa 

Ženski rukometni klub Dugo Selo 

Izvrstan rezultat Taekwondo kluba Dugo 
Selo u Mariboru

Članovi Taekwondo kluba Dugo Selo s osvojenim medaljama

Ekipa STŠK Dugo Selo na turniru u Nizozemskoj

Rezultati:
1. kolo - Dugo Selo 1934 – Centar 1:7
2. kolo - Dugo Selo 1034 – Medvedgrad  1:7
Parovi od 3. do 6. kola
3. kolo - Hrabri – Dugo Selo 1934 10. 10. 2006.
4. kolo - Dugo Selo 1934 – Lokomotiva 20. 10. 2006. 
5. kolo - Croatia osiguranje – Dugo Selo 1934 27. 10. 2006. 
6. kolo - Dugo Selo 1934 – Zanatlija 3. 11. 2006.
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u Dugom Selu s neizostavnom rasvjetom, 
glazbom i scenom koja je dočarala vrijeme 
i radnju. Zakutak školskog prostora 
pretvoren je  u pozornicu koja to nije,  ali 
bijaše u navedenim uvjetima.  Osvijetljena 
i opremljena odradila je ovu ulogu, baš 
kao i stotine drugih prostora u školama 
diljem Hrvatske gdje se balet događao kako 
bi bio viđen. A  tog teškog posla ne libe 
se baletni prvaci kao niti tehnička ekipa 
koja za pedesetminutnu izvedbu satima 
postavlja scenu i rasvjetu. Radi promicanja 
baletne umjetnosti u malim hrvatskim 
sredinama plesači to čine  u otežanim 
uvjetima skučenosti na krajnje otegotnoj 
podlozi za balet. Tako su 17. listopada ovih 
Trinaestih dugoselskih jeseni 2006. godine 
plesali u Dugom Selu. Zagrebačka županija  
i Grad Dugo Selo omogućili su to  u smislu 
troškova, a  Pučko otvoreno učilište Dugo 
Selo ostvarilo je program u ustupljenom 
prostoru Srednje škole. 

Izuzetan događaj, balet u Dugom Selu, 
ostvaren uoči jubilarnog dana dugoselske 
kulture, uoči 45. obljetnice osnutka 
Narodnog sveučilišta Dugo Selo, bila je 
prestižna prigoda za obilježavanje jubileja  
ustanovi koja se 45 godina bavi i ovom 
djelatnošću.

A za našu sredinu taj je događaj  ujedno 
bio odgovor na tematsku dvojbu «biti i ne 
biti»  u kulturnom smislu. Baš kao  i za 
posjetitelje koji su ga pohodili iz ljubavi 
prema lijepoj umjetnosti.                     N.K.

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

HAMLET  i glazbom P. I. Čajkovskog  nije 
moglo ostati nezamijećeno. Želeći pokazati 

sukus dugogodišnjeg umjetničkog 
dje lovanja i is kustva za koja je 
primio vri jedne nagrade, Svebor 
Sečak vodi baletnu gru pu Croatia. 
Čla novi baletnog ansambla HNK 
u slobodno vri jeme «prenose 
daske koje život znače» u druge 
prostore gdje na laze publiku. Tako 
svi koji to žele, a ne smo gnu snage 
niti vremena posjetiti na cionalnu 
ka zališnu ku ću gdje se daju 
predstave, bivaju posjećeni u svom 
dvorištu. Domaćini lagodno sjede 
pod svojim krovom, a baletani i 
balerine na vrhovima prstiju lebde 
oko njih te pokretima tijela i lica, 
gotovo im dotičući koljena, govore 
šekspirovsku klasiku. 

- Nikad ne vidjesmo plesače tako 
izbliza, svaki pokret zategnutih 
mišića  i  svilenih papuča – pri mijetili 
su posjetitelji predstave održane na 
podu srednjoškolskoga predvorja 
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Oduševljenje posjetitelja  jedinstvenom 
pre d s t avom –  komor n i m ba letom 

•P rema prog ra mu ovogod i šnje 
"Dugoselske jeseni" završit će 11. 
studenoga obilježavanjem Dana grada  
i blagdana Sv. Martina, zaštitnika 
Župe. Blagdanska misa služit će se 
u 11 sati u župnoj crkvi. Predstavnici 
Grada položit će vijence u spomen na 
poginule branitelje. Održat će se svečana 
sjednica Gradskog vijeća i Poglavarstva u 
nazočnosti uzvanika. Uz prigodne riječi 
bit će uručene godišnje nagrade Grada, 
a u glazbenom programu nastupit će 
Gradski zbor. 

•  Ve č er  uo č i  M a r t i n ja  –  10 . 
studenoga na Martin Bregu održat će 
se tradicionalni OBRED KRŠTENJA 
MARTINSKOGA MOŠTA uz nastup 
KUD-a «Preporod», te zabavni program 
u organizaciji Turističke zajednice koja 
organizira posebni martinski vlak iz 
Zagreba do Dugog Sela za posjetitelje iz 
Zagreba i okolice. 

• Od 9. do 11. studenoga održava se 
prvi SAJAM OBRTNIŠTVA u Dugom 
Selu u organizaciji Udruženja obrtnika. 
Brojni članovi Udruge predstavit će svoje 
proizvode i usluge na središnjem prostoru 
sajmišta. 

• 8. studenoga u 19,30 sati bit će 
otvorena IZLOŽBA umjetničkih djela 
«POVRATAK TEMPLARA na Zemlju 
sv. Martina»

Pučko otvoreno učilište izlaže  djela 
likovnih umjetnika u prostoru 

 Srednje škole Dugo Selo gdje se nakon 
otvorenja izložbe održava 

KONCERT Kvarteta tuba XXL. 

• 7. studenoga u 19 sati  Zbor mladih 
SNAGA MIRA izvest će glazbeno-
scenski RECITAL u prostoru Srednje 
škole Dugo Selo

• 6. studenoga u 20 sati Gradska 
knjižnica Dugo Selo u svom prostoru 
predstavit će IZABRANE PJESME 
Josipa Trnskoga 

• 5. studenoga u 12 sati u Župnoj 
crkvi  Župni zbor «BD Marije» iz Zlatara 
održat će KONCERT duhovnih pjesama 

• 5. studenoga u 11 sati započet će 
PETI MARTINSKI POLUMARATON 
sa startom i ciljem kod Sportske dvorane 

•  4 .  s t udenoga u  19, 3 0  K U D 
PREPOROD održat će cjelovečernji 
KONCERT  hrvatskih plesova i pjesama 
u dvorani Preporod 

• 4. studenoga u 10 sati Šahovski 
klub Dugo Selo organizira otvoreni 
ŠAHOVSKI TURNIR u restoranu 
Dioniz 

• 29. listopada u 20 sati Vokalni 
ansambl DUGA održat će koncert u 
prostoru Srednje škole Dugo Selo

• 28. listopada u 18 sati DUGOSELSKE 
MAŽORETKINJE organiziraju smotru 
u Gradskoj sportskoj dvorani

• 28. listopada u 12 sati Veliki i mali 
knjigoljupci u prostoru Gradske knjižnice 
predstavljaju 2. broj lista «Knjiški moljac» 
te izvode predstavu "Ne postoji mjesto 
koje se zove predaleko".

Baletna predstava u Dugom Selu 

Jedno od brojnih gostovanja baletne trupe radi promicanja umjetnosti  u svim sredinama 
dogodilo se i nama

Neverbalni izraz ključnih hamletovskih pitanja u 
suvremenoj režiji i neoklasičnom izrazu u vidu 
autorskog teatra – sukus umjetničkog djelovanja 

Svebor Svečak u naslovnoj ulozi Hamleta 
potpisuje koreografiju i vodi baletnu 
trupu 

I

Licem u lice s HAMLETOM 

Izašavši na pozornicu u Domu oružanih snaga tijekom 
postave izložbi jesenskih plodova i medenih proizvoda, 
mješoviti pjevački Gradski zbor Dugo Selo iznenadio je 

posjetitelje kvalitetom 
i raznolikošću iz vedbi. 
Čuli smo ih nakon 
ljetne stanke prije koje 
su otpjevali nekoliko 
pjesama za posjetitelje 
Izložbe vina i Smo-
tre narodnoga stva-
ralaštva. Ovom su 
prigodom izveli kraći 
program sastavljen od 
klasičnih, narodnih, 
duhovnih skladbi i 
po kojeg evergreena. 
Uoči ovog nastupa 
koji se dogodio 13. 
listopada, Zbor je 
k r a ć i m n a s t up om 
gostovao u Kostajnici, 
a slijedi program koji će izvesti na Svečanoj sjednici 11. 
studenoga prigodom Dana grada. Zbor s dvadesetak članova 
i zavidnom zastupljenošću muških glasova radi nešto više 

od pola godine,  uz ljetnu stanku, pod  stručnim vodstvom 
profesora Tomislava Seletkovića. Voditelj je zadovoljan 
njihovim radom i ovladanim repertoarom te priželjkuje nove 

mlade članove, ali i pjevačice i pjevače zrelijih glasova. Oni 
vježbaju petkom od 19,30 sati u prostoru Gradske knjižnice 
gdje im se mogu pridružiti novi članovi. 

USUSRET 
MARTINJU

Prolaze XIII. dugoselske 
jeseni 

Članovi Zbora opravdali pruženu gradsku potporu te nakon nastupa  primili gradonačelnikove čestitke 

Zborno pjevanje na "Dugoselskim jesenima"
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