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Predsjednik Republike neposredan i strpljiv u društvu s učenicima

Predsjednik Mesić u 
Osnovnoj školi Dugo Selo

D ugoselska škola s najvećim brojem učenika bila 
je jedno od odredišta koje je Predsjednik RH 
Stjepan Mesić posjetio boraveći u Zagrebačkoj 

županiji. Razgovarao je s učenicima i nastavnicima uz 
zajedničko fotografiranje, pohvalivši njihovu umješnost 
i strpljenje za organizaciju nastave u nedostatnom 

prostoru. Izgradnja nove škole jedino je rješenje 
za postignuće primjerenih standarda u osnovnom 
obrazovanju  za više od tisuću i pol dugoselskih 
učenika – rečeno je prigodom posjete visokoga gosta. 
(opširnije na str. 2.)                           Fotografija: N. K.

Kardinal Bozanić 
predvodio sv. misu na 
blagdan Sv. Martina 

U Župi sv. Martina prigodom blagdana svečano je bilo u župnoj 
crkvi. Blagdansku misu, u nazočnosti mnoštva vjernika i gradskih 
dužnosnika, predvodio je kardinal Josip Bozanić u koncelebraciji 

dekana Dugoselskog dekanata Antuna Korpara i dugoselskog župnika 
Slavka Kresonje uz prisustvo mnogih drugih svećenika Dugoselskog 
dekanata.                                                             Fotografija: I. G. O. 

U prepunoj crkvi sv. Martina u Dugom Selu

Župan Kožić na Prvom dugoselskom 
sajmu poduzetništva

Ovih Dugoselskih jeseni 
uči  njen je iskorak u 
pred  stavljanju ponude 

proizvoda i usluga obrtnika 
i po  duzetnika. Prvi sajam s 
više od pedeset izlagatelja, u 
organizaciji Udruženja ovdašnjih 
obrtnika, u suradnji s Turističkom 
zajednicom i Gradom, otvorio 
je župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić. (opširnije na str. 
8.)                     Fotografija: N. K. 

Župan S.  Kožić u 
razgledanju izložbene 
ponude s dugoselskim 
gradonačelnikom B. 
Mahačem i predsjednikom 
obrtničke udruge S. Valjkom 

P rigodom Dana 
grada vijećnici 
i članovi Po 

glavarstva održali 
su svečanu sjednicu 
uz nazočnost pred
stavnika Žu panije, 
brojnih suradnika i 
uzvanika. Uvodno ih je 
pozdravio Predsjednik 
Gra dskoga vijeća A. 
Bauer. Gradonačelnik 
B. Mahač govorio je o 
razvojnim projektima 
grada. Ono su ujedno 
osmorici do  bitnika 
uručili godišnje na 
grade Grada Dugog 
Sela. (opširnije na str. 
9.)    Fotografija: I. G. O. 

Grad obilježio svoj Dan svečanim skupom

Za osobite dosege nagrađeni dugoselski poduzetnici, ustanove i udruge  

Najveća
 vinska 

svetkovina na 
Martin Bregu 
D ugoselski Preporodaši mno

gobrojnim su posjetiteljima i 
ove jeseni prikazali tradicijski 

obred krštenja martinskoga mošta. 
Veću skupinu Zagrepčana doprati
li su posebnim vlakom s Glavnoga 
kolodvora. Za Martinje na Martin 
Bregu stotine posjetitelja pratilo je 
dvodnevni program koji je organizi
ran u velikom šatoru. Najvećoj vin
skoj svetkovini nakratko se pridružio 
i zagrebački gradonačelnik Milan 
Bandić.                Fotografije: I. G. O.

Zagrebački gradonačelnik 
Bandić čestitao Dugoselcima 
Dan grada i blagdan Sv. 
Martina, no bez kušanja vina 

Do Martinja pio se mošt, potom mlado vino



Ako bacimo pogled unatrag na hrvatsku povijest,  a 
u skladu s tim i na našu vojnu povijest, razdoblje od 
petnaest godina čini se kratkim. No, unatoč relativnoj 

kratkoći  ima svoje posebno mjesto u povijesti jednoga 
naroda.

Na samom početku ostvarivanja tog stoljetnog sna, 
hrvatski se narod našao na udaru velikosrpske politike, 
koja je od 1991. do 1995. godine zaprijetila i elementarnom 
opstanku, ne samo mlade države već i hrvatskog bića u 
cjelini. Bilo je to vrijeme u kojem su se dono sile odluke s 
dalekosežnim posljedicama, vrijeme kada je gotovo ni iz 
čega trebalo stvarati temelje mlade države. Već početkom 
1990. održavaju se mitinzi po Hrvat skoj, a protiv legitimno 
izabranog vodstva vodi se specijalni rat. Jačaju politički 

pritisci i postaje sve očitije kako se stvara okvir za otvore nu 
agresiju i zatiranje legitimnih težnji hrvatskoga naroda.

Dugoselsko područje dalo je izniman doprinos u 
Domovinskom ratu. Velik broj naših mladića uključuje 
se u postrojbe ZNG i MUP-a kako bi pomogli u obrani 
domovine. Jedan od prvih pripadnika 
specijalnih snaga MUP-a s našeg 
područja bio je Ivan Ursa, koji s još 
nekoliko mladića s našeg područja 
sudjeluje u policijskoj operaciji 
"Plitvice" tijekom «krvavog» Uskrsa 
1991. godine. Za vrijeme oružane 
agresije JA na Sloveniju naš sugrađanin 
Ivan Muhin "Muha" uključuje se kao 
dragovoljac u sastav Teritorijalne 
obrane Slovenije. 

Kada se započelo s ustrojavanjem 
2. gbr. "Gromovi", u nju dolazi grupa 
stručnih časnika s našeg područja, 
koji svojim znanjem pridonose 
uspješnom izvršenju brojnih 
njezinih zadaća. Napominjemo da 
se značajan broj naših pripadnika, 
osim u "Gromovima", borio i u 1. gbr. 
"Tigrovi".  Pukovnik Milivoj Halar 
uključuje se, kao časnik za uporabu 
oklopnih postrojbi, u sesvetsku brigadu. Kao zapovjednik 
bojne pogiba na južnom ratištu.

Kada su policijske snage tijekom ljeta dobile prve 
borbene zadaće, većina naših policajaca djelatnog i 
pričuvnog sastava djeluje na bojišnici. Drže položaje kod 
sela Gora blizu Petrinje, odlaze u Zapadnu Slavoniju, a neki 
zapovijedaju snagama na ratištu poput Josipa Begovića u 
legendarnoj Sunji. U zaštiti naroda na Banovini pogiba 
krajem srpnja 1991. godine mladi policajac iz Kozinšćaka 
Željko Filipović, kao prva žrtva rata s našeg područja. 

Početkom prosinca iste godine ustrojava se iz sastava 
Narodne zaštite "Dugoselska satnija" i ista u sastavu 3/148. 
trnjanske brigade odlazi na ratište. Ratuju  kod Lijevih 
Štefanka na Kupi i kod Komareva. Zapovjednici satnije 
bili su Zdravko Antolković i Ante Kolovrat, koji pogiba na 
Komarevu u travnju 1992. 

USTROJ 53. SAMOSTALNE BOJNE 
(BATALJUNA) I NJEN RATNI PUT

Krajem svibnja ustrojava se policijska bojna, iz koje 
tijekom ljeta izrasta 53. sam. bataljun. Prve aktivnosti na 
ustroju bojne započele su 27.5.1991. godine, pozivanjem 
pripadnika u Policijsku postaju Dugo Selo radi formiranja 
Policijskog bataljuna. Ta postrojba nije saživjela, ali je 
skupina časnika i dočasnika u daljnjim aktivnostima bila 
okosnicom za formiranje 53. sam. bataljuna ZNG. Nakon 
provedene djelomične popune, a temeljem odobrene 
formacije bojne od ministra obrane i sagledavanja 

postojeće vojnopolitičke situacije u zemlji, dana 8.srpnja 
1991. prvi zapovjednik bojne Stjepan Bertek poziva uži 
dio zapovjedništva, radi priprema postrojbe za naredne 
zadaće. Pozvani su Nikola Tominac, Željko Bajs, Nikola 
Lisac, Berislav Rajković i Neven Ivak. Sagledavaju se i 
planiraju mjere za blokadu vojarne i sprečavanje izlaska 
ljudstva i tehnike iz iste. 

U vrijeme kada širom Hrvatske dolazi do sve otvorenijeg 
sukoba između tada još slabih postrojbi ZNG-a i MUP-a 
s tehnički nadmoćnijom JNA, predsjednik Republike 
dr. Franjo Tuđman poziva 24. kolovoza 1991. prve 
zapovjednike Zbora narodne garde u Banske dvore i 
upoznaje ih s vojno-političkom situacijom u zemlji. Od istih 

traži da u okviru raspoloživih ljudskih 
i materijalnih sredstava poduzmu 
sve mjere za dovođenje postrojbi u 
punu bojnu spremnost. Ovo je bio 
značajan podstrek za daljnje aktivnosti 
zapovjedništvu naše postrojbe kao i 
svim njezinim pripadnicima. Prijemu su 
bili nazočni zapovjednik bojne Nikola 
Tominac i njegov zamjenik Željko Bajs, 
koji u to vrijeme preuzimaju kompletno 
vođenje i zapovijedanje postrojbom.

Dana 13. rujna 1991. godine, na 
temelju Zapovijedi Ministra obrane 
Republike Hrvatske dobivaju prve 
zadaće na blokadi vojarne JNA u 
Dugom Selu. Neposredno nakon toga, 
padaju u naše ruke skladišta u Prečecu 
i Dubokom Jarku, gdje preuzimamo 
velike količine naoružanja, streljiva, 
intendantske opreme, vozila i slično. 
Dan kasnije mobilizira se prva 
sa tnija 53. samostalnog bataljuna 

pod zapovijedanjem Davora Brkića i treća satnija pod 
zapovijedanjem Nevena Matijaša, te inžinjeriski i prateći 
vod, te u suradnji s TO i Narodnom zaštitom provodi 
blokadu dugoselske vojarne.

Nakon odlaska JNA iz Dugog Sela krajem prosinca 
1991. godine bojna odlazi na novljansko ratište na kojem 

ostaje do sredine srpnja 1992. godine, braneći Zapadnu 
Slavoniju. U svakodnevnim borbenim djelovanjima uspjeli 
su izvršiti sve svoje zadaće, uz minimalne gubitke. Iako su 
ratni uvjeti bili izuzetno teški svih 1.100 pripadnika bojne, 
koji su kroz nju prošli, dostojanstveno su izdržali na braniku 
Domovine. Njihova su djela ostala zapisana u monografiji 
koju je izdalo zapovjedništvo bojne 1997. godine. Tijekom 
bojnih djelovanja poginula su trojica pripadnika: Vlatko 
Margetić, Filip Marušić i Ivan Horvatić.

I ovom se prilikom sjećamo ljudi koji su zapovijedali 
bojnom na novljanskom ratištu i pridonijeli uspješnom 
izvršenju svih njenih zadaća: 

Nikola Tominac zapovjednik bojne, Željko Bajs 
zamjenik, zapovjednici satnija Davor Brkić, Zoran Drame, 
Neven Matijaš, Mladen Kokot, Josip Škaro, Jakov Prgomet, 
Milivoj Bertak, Božidar Cik i Vlado Tanković, "operativci" 
Hrvoje Međimorec, Mladen Nikšić i Darko Tomašić,  
"logističari" Zdravko Pekera, Neven Ivak, Branko Marinić, 
Mladen Vukšan, Zdenko Sokač, Pavao Andrijić, Miroslav 
Novački i Josip Plavić, IPD-ovci Dragutin Savić, Marin 
Šarec – Nemec, Jure Mišković i Nikola Lisac, "obavještajac" 
Ivan Rijetković, opći poslovi Nenad Haleuš – Mali, Josip 
Makovica, Emica Hajrić, načelnici saniteta dr Ivan Vladić 
i dr Nenad Panian, "vezista" Boris Bambić, "izvidnici" 
Zdeslav Pintar i Berislav Rajković, "inžinjerac" Viktor 
Miletić, "STRELE 2M" Mladen Fuks i Željko Rusek, 
"minobacači" Drago Pokas, Josip Boroša i Miroslav Meić 
PZO topovi Stjepan Sočnić.                      NikolaTOMINAC
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Prigodom 15. obljetnice HV - o 53. samostalnoj bojni ZNG 

Pred odlazak na bojišnicu

IZGRADNJA NOVE ŠKOLE  
NEOPHODNA

U čenici i nastavnici Osnovne škole "Dugo Selo" s radošću su ugostili 
predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića. On  je praćen vodstvom 
Zagrebačke županije posjetio našu, u Hrvatskoj najbrojniju, osnovnu školu. 

Visokoga gosta dočekao je zamjenik ravnateljice Branko Goleš te gradonačelnik 
Boris Mahač i predsjednik Vijeća Anto Bauer. Predsjednik Mesić obišao 
je tri učionice, razmijenio riječi s učenicima s kojima se fotografirao kao i s 
nastavnicima u zbornici. 

Obilazak dugoselske Osnovne škole bio je radni dio posjete predsjednika 
Mesića Zagrebačkoj županiji. Predsjednica Skupštine Palma Klun Posavec i 
župan Stjepan Kožić sa suradnicima upoznali su predsjednika Mesića sa stanjem 
osnovnog školstva u Dugom Selu kao i projektom predstojeće izgradnje nove 
osnovne škole. Predstavnici grada Dugog Sela očitovali su zadovoljstvo posjetom 
predsjednika Mesića, kojemu je ovo peti obilazak dugoselskoga područja otkako 
obavlja predsjedničku dužnost. Time će veći dio javnosti detaljnije saznati o 
dugoselskim poteškoćama u osnovnom obrazovanju, uslijed nedostatka prostora 
u matičnom objektu te neprimjerenih prostora u Domu oružanih snaga koji se 
privremeno koriste u tu svrhu. 

Predsjednik Mesić kratkom je izjavom očitovao pohvalu učiteljima i profesorima 
koji ulažu napore u organizaciji obrazovanja, a tako i učenicima koji je strpljivo  
pohađaju u pretijesnim učionicama i to u više smjena. 

- "Ovo je sjajno organizirana škola, ima lijepih i opremljenih učionica  no u 
nekima teško je zamisliti kako se može odvijati nastava. Izgradnja nove škole je 
neophodna, djece je sve više, a prostor je ograničen." - naglasio je Predsjednik 
vidjevši prostor prenapučen s više od tisuću i pol učenika. 

Spominjući novu školu nije se govorilo o predviđenim ulaganja u njezinu 
izgradnju iduće godine. Koliko je u ovom trenutku poznato u nacrtu prijedloga 
proračuna za 2007. godinu, o kojem se još nije raspravljalo, Zagrebačka 
županija predvidjela je 2 milijuna kuna za njezinu izgradnju, iako se optimistički 
očekivalo barem pet milijuna kuna. Predviđeno je i 950.000 kuna za projektnu 
dokumentaciju i građevinsku dozvolu u proračunu Županije. Grad Dugo Selo 
namjerava utrošiti oko milijun kuna u opremanje infrastrukture i uređenje ulica 
za potrebe nove škole. A za očekivana sredstva u državnom proračunu, koja 
su nužno potrebna za ovu investiciju, još nije potvrđeno jesu li predviđena u 
prijedlogu tog dokumenta za 2007. godinu koji je pred saborskom raspravom.  

                                                                                        Tekst i fotografije: N. K.

DUGOSELCI U DOMOVINSKOME RATU

Prvi zadaci na položaju u parku

Predsjednik Mesić u posjeti Osnovnoj školi "Dugo Selo"

Predsjednik u razgovoru s predstavnicima Županije i Dugog Sela

Obilazak učionica, susret s učenicima 

S učiteljicama u zbornici

Razmjena poklona u znak sjećanja na susret s Predsjednikom 
Temeljem Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama pod zimskom opremom podrazumijevamo 

zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lancima za snijeg 
pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Temeljem članaka 193. st. 2 ZSPC-a pod zimskim uvjetima na cesti 
smatra se vrijeme kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet vozilima na motorni pogon koji nemaju propisanu opremu 
i priključnim vozilima. Kada nastupe zimski uvjeti na cesti, autobusi i teretni automobili moraju, barem na jednoj 
pogonskoj osovini imati lance za snijeg dok osobni automobili moraju biti opremljeni propisanom zimskom opremom.

Policijski službenici će prilikom nadzora prometa, u slučaju zimskih uvjeta na cestama , isključivati iz prometa sva 
vozila koja ne posjeduju zimsku opremu , a vozače i vlasnike vozila ( pravne i odgovorne osobe te fizičke osobe- obrtnici) 
sankcionirati propisanim kaznama , koje su za vozače 300,00 kuna, za pravne i fizičke osobe - obrtnike 5 000,00 kuna te 
za odgovorne osobe 1 500,00 do 5 000,00 kuna.

Prema dosadašnjem iskustvu zimski uvjeti na cesti nastupaju 15.studenog i traju do 15. ožujka.
Matije Kopačević, načelnik PP Dugo Selo 

Obavijest Policijske postaje vozačima i vlasnicima vozila o uvjetima prometovanja na cesti 
u zimskim uvjetima

Prometovanje vozila u zimskim uvjetima
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U neformalnom okruženju prostora Vatrogasnog 
doma DVD-a Brckovljani tridesetak vinara i 
vinogradara Udruge Brckovljani okupilo se noć 

uoči Martinja kako bi proslavili jedan od najvažnijih 

događaja za svakog ljubitelja plemenite i dobre vinske 
kapljice – krštenje mošta ili Martinje. Riječima 

dobrodošlice sve okupljene je pozdravio predsjednik 
Udruge Mirko Meliš te im čestitao što će proizvod 
njihova rada uskoro biti pretvoren u vino. Kako regule 
nalažu biškup je glavna osoba u ceremoniji krštenja 
mošta, a tu večer njegovu ulogu preuzeo je član 
Udruge Željko Panian. Udruga osnovana u travnju 
ove godine trenutno okuplja 48 vinara s područja 
općine Brckovljani te šire. Glavni i osnovni cilj njihova 
okupljanja i osnivanja bio je  unaprijediti vinsku 
kulturu na ovom, vinorodnom, području te nastojati 
povezati proizvođače vina s ciljem ekonomskog 
unapređenja i promocije njihovih vinskih proizvoda. 

Organizacija Martinja prvo je u nizu događaja koje 
planiraju kao Udruga organizirati – potom slijedi 
Vincekovo, a još žele urediti vinogradarske putove na 
području općine te organizirati edukacije za članove.  

Tekst i fotografije:
 I. G. O. 

Udruga vinogradara i vinara Brckovljani 
proslavila Martinje

Predsjednik M. Meliš pozdravlja članove

Biškup Željko Panian: «Moštek! Ja te krstim na vino 
u ime onaga, ki te napravil i u ime Sv. Martina i duva 
od koterega mošt kuva.»

Mrzlim rallyem u organizaciji AK Delta, 29. 
listopada završena je sezona ocjenskog auto rallya. 

Kiša bez prestanka, dramatična završnica i napetost 
do kraja, obilježili su završnu utrku. Zanimljivi vozni 
park okupio se ispred Inine zgrade 
pokraj zagrebačkog Velesajma, 
gdje su se vozili ispiti spretnosti. 
Uz 31 posadu, koliko ih je došlo, 
spretnost koju su pokazali bila je 
na zavidnoj razini.

Svi dosadašnji rezultati upućivali 
su na to da je naslov prvaka 
osiguran, ali HBT-ovci nisu ništa 
prepustili slučaju. Uz trening i 
odličnu pripremljenost, naši dečki 
su zablistali. Po četvrti puta su 
dokazali da su i dalje najbolji 
u ocjenskom auto rallyu i time 
obranili naslov prvaka četvrtu 
godinu za redom. Rezultati su bili 
odlični kako po klasama, tako i u 
ukupnom poretku.

U klasi 1, prvo mjesto su odnijeli 
Miro Birt i njegov suvozač Danijel Šola u Yugu. 
Dečki su cijelu sezonu «vodili rat» s autom, ali ipak je 
sve završilo kako su očekivali. Drugo mjesto u klasi 2 
zauzimaju Marko Cesar i Marko Dremel kao suvozač 
u Peugeotu 205. Njihov komentar je bio skroman. 
Nisu bili baš jako zadovoljni jer misle da mogu i bolje. 
Mi ih, međutim, nismo ozbiljno shvatili jer su svojim 
odličnim rezultatima kroz cijelu sezonu, odavno 
pokazali da su najbolji. Najveće ugodno iznenađenje 

dogodilo se u klasi 3, gdje su na prvom mjestu zasjali 
Nenad Morić i njegov suvozač Zdravko Draženović 

u Opel Astri. Dečki su nakon niza 
pehova sa njihovim automobilom 
pokazali da mogu puno i da mogu 
kvalitetno. Drugo mjesto pripalo 
je Damiru Birtu i Ivanu Dremelu 
kao suvozaču u Hyundai Accentu. 
Dečki su se borili do zadnje 
sekunde i sportski čestitali Nenadu 
i Zdravku. Željko Kralj i Stjepan 
Kralj kao suvozač osvojili su treće 
mjesto u Hyundai Accentu GT. 
Iako su priželjkivali bolji plasman, 
zadovoljni su osvojenim mjestom. U 
ukupnom redoslijedu vozača Marko 
Cesar i Marko Dremel zauzeli su 
drugo mjesto, dok su treće mjesto 
zauzeli Miro Birt i Danijel Šola.

Najljepši poredak je zasigurno 
redoslijed klubova, koji najbolje pokazuje rezultate 
timskog rada HBT-a. Na utrci su postigli 55 bodova, 

što je čak 29 bodova više od drugo plasiranog kluba 
AK SB AUTO SPORT. Treće mjesto pripalo je SAK 
SAMOBORU sa 20 bodova.

Što reći na kraju? Uživali smo u vašim rezultatima 
i s nestrpljenjem čekamo slijedeću sezonu, a s njom 
i novu dozu adrenalina! Iskrene čestitke i kapa do 
poda Veličanstveni!

Ana SESAR
Foto arhiva HBT RB

HBT racing Brckovljani 

ČETIRI GODINE PRVACI DRŽAVE 

Kiša nije omela vozače u dramatičnoj završnici

Pobjednička ekipa na natjecanjima niže pehare

Doček jeseni u Stančiću
Dugi niz godina dolazak jeseni u Centru «Stančić» obilježavamo 

kroz sportsko-glazbeni doživljaj. Pozornica bogato ukrašena plodovima 
jeseni dočekala je naše goste, a posjetilo nas je izuzetno puno roditelja i 
članova obitelji naših korisnika. Uz njih stigli su nam i sportski prijatelji 
iz srodnih centara. Naši navijači s Odjela dodatno su popunili tribine, pa 
su se tako krasnom ambijentu odvijala i uzbudljiva sportska nadmetanja. 
Nakon serije udaraca u gol, povlačenje konopca i natjecanja u pikadu 
o plasmanu je odlučivala posljednja igra štafete. Zahvaljujući velikoj 
podršci navijača na kraju su pobijedili domaći sportaši iz ekipe Stančića. 
Drugo mjesto osvojili su gosti iz Centra Dubrava, treće mjesto Paunovac, 
a četvrti su gosti iz Centra Rijeka. U pauzama sportskih nadmetanja 
bilo je pjesme i plesnih nastupa, a nastupila su i naša školska djeca s 
prigodnim igrokazom. Zajedničkim ručkom svih sudionika, podjelom 
nagrada i međusobnim druženjem stigla je jesen sa svojim darovima u 
naš Centar.                                                                     Ivan NOVAK, prof.

Foto arhiva CS 

Ekipa Centra «Stančić» osvojila prvo ekipno mjesto

OBAVIJEST
Na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Brckovljani raspisan 

je natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Brckovljani. 

Objekti sustava odvodnje na području općine Brckovljani uvršteni 
su u trogodišnji program investicija Hrvatskih voda do 2009. 
godine. Uvjet za sufinanciranje mreže i uređaja za pročišćavanje  

su  izrađeni projekti i građevinska dokumentacija. Dio odvodnog sustava 
u obimu glavnih kanala izveden je u većem dijelu naselja. U tijeku je 
projektiranje mreže sekundarnih kanala u naseljima od Božjakovine do 
Štakorovca te naseljima Gornja Greda – Lupoglav, nakon čega slijedi 
izvedbeni projekt i dobivanje građevinske dokumentacije kao  uvjeta za  
ostvarenje potpore u izgradnji iz Hrvatskih voda. Vrijednost projekta 
iznosi oko 70.000 kuna i financira se iz općinskog proračuna kao i idejno 
rješenje uređaja za pročišćavanje za koje je predviđeno gotovo stotinjak 
kuna. Idejne projekte radi tvrtka ECO-MLAZ.DM d.o.o. iz Novske  
koja je ovih dana predstavila tri varijante idejnog projekta uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. Izabrat će se optimalna varijanta projekta 
uređaja za kojeg je lokacija predviđena u poduzetničkoj zoni, desno od 
glavne prometnice u smjeru željezničke pruge između Božjakovine i 
Brckovljana. Projektanti uvažavaju sugestije stručnih službi općinske 
uprave i «Dukoma» kao tvrtke za komunalnu djelatnost na području 
općine. 

Budući uređaj za pročišćavanje trebao bi zadovoljiti potrebe ovog 
područja, kako za otpadne vode iz kućanstava tako i iz sadašnjih i 
budućih gospodarskih objekata. Stoga se projektira uređaj za potrebe 
8.400 stanovnika što je veći kapacitet od procjene kako će u dogledno 
razdoblje broj stanovnika doseći oko šest tisuća. Bit će to svakako 
veliki doprinos očuvanju okoliša i kompletnoj ekološkoj zaštiti područja 
– rečeno je prilikom prezentacije idejnog projekta.                          N. K. 

Postupna izgradnja sustava odvodnje 
na području općine 

U izradi idejni projekt 
pročistača otpadnih voda

Predstavnici tvrtke ECO-MLAZ.DM.d.o.o. obrazložili idejni projekt  
uređaja za pročišćavanja otpadnih voda koji se planira izgraditi kao 
središnji dio sustava odvodnje za područje općine Brckovljani



Povodom proslave 15. godine od formiranja 50. bojne 
atomsko-biološko kemijske obrane u dugoselskoj vojarni 30. 

listopada organiziran je Dan otvorenih vrata. Tom prilikom 
prezentirana je vojna tehnika svih postrojbi koje se nalaze 

u vojarni. Izloženi su dijelovi pješačkog 
i oklopnog naoružanja, dijelovi 
atomske, biološke i kemijske obrane 
te protuzračne obrane. Vojarnu «pk. 
Milivoj Halar» tijekom prijepodneva 
posjetili su učenici osnovnih škola i 
djeca dječjih vrtića s područja grada 
i okolice koji su razgledali objekte i 
opremu s kojom se vojnici služe tijekom 
boravka u vojarni. Jedan od glavnih 
ciljeva organiziranja Dana otvorenih 
vrata vojarne u Dugom Selu bio je 
postići još bolje i kvalitetnije vojno-
civilne odnose, što će dugoselska 
vojarna i nadalje činiti.              I. G. O. 
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Događanja u dugoselskoj vojarni

Organiziran Dan otvorenih vrata

Uz Dan otvorenih vrata dugoselske vojarne vojnu opremu razgledala djeca iz 
Dječjeg vrtića «DIDI» 

Proslavljen jubilej osnutka 50. bojne 
atomsko-biološko kemijske obrane

U nazočnosti visokih vojnih pred-
stavnika, zapovjednika te pred-
stavnika civilnih ustanova 3. stu-

denoga je svečano obilježena 15. godišnjica 
od osnutka 50. bojne atomsko-biološko 
kemijske obrane, trenutno smještene u 
dugoselskoj vojarni. 50. bojna postala je 
jedan od bitnih oslonaca zaštite, prevencije 
i sanacije posljedica akcidenata u kemijskoj 
ili srodnim industrijama. Njen put počeo 
je na bojišnicama tijekom Domovinskog 
rata, sudjelujući u operativnim akcijama 
«Bljesak», «Oluja», «Maestral». Postrojba 
slijedi proces približavanja i povezivanja u 
okvirima Partnerstva za mir i u današnjim 
uvjetima sudjeluje u raznim vježbama, 
organizira izobrazbu vojnika, dočasnika 
i časnika te surađuje sa znanstvenim i 
gospodarskim institucijama, istaknuo je u povijesnom 
pregledu zapovjednik 50. bojne brigadir Franjo Mušić. 
Pohvalnice zaslužnim članovima Postrojbe tom prilikom 
uručili su zapovjednik Hrvatske vojske general pukovnik 
Marijan Mareković i zapovjednik Zapovjedništva 

za izobrazbu i obuku brigadni general Josip Stojković. 
Svečanom postrojavanju 50. bojne ABKO nazočili su i 
bivši zapovjednici, osnivači, sada u mirovini, a u ime Grada 
Dugog Sela svečanost je pratila potpredsjednica Gradskog 
vijeća Zlata Vranić Paruž.            Tekst i fotografije: I. G. O.

Visoki vojni i civilni uzvanici na svečanom obilježavanju jubileja 50. bojne 

Od 47 polaznika seminara za osposobljavanje za zvanja vatrogasac I. klase, 
vatrogasni dočasnik te vatrogasni časnik I. klase, 34 člana Vatrogasne zajednice 
Dugo Selo uspješno su položili završni ispit. Povodom toga, 9. studenoga 
predsjednik dugoselske Vatrogasne zajednice Zvonko Novosel, predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer i gradonačelnik Boris Mahač svečano su im 
uručili svjedodžbe. Veliki broj vatrogasaca iz svih dugoselskih DVD-a koji su 
se prijavili na ovo stručno usavršavanje pokazatelj je želje i potrebe da se i u 

narednom vremenu organiziraju raznovrsne aktivnosti po principu permanentnog 
obrazovanja. A to je upravo cilj sadašnjeg vodstva Vatrogasne zajednice Dugo 
Selo – pružiti članovima mogućnost što boljeg obrazovanja u vatrogastvu. A, kako 
su još istakli predstavnici Grada potrebno je i što više popularizirati vatrogastvo 
među građanima kako bi se potakle mlađe generacije u uključivanje u dobrovoljna 
vatrogasna društva.                                                                                        I. G. O. 

Dodijeljene svjedodžbe vatrogascima 
VZG Dugo Selo

Svega su dvije žene dobile diplome, što ne znači da su ostale bile manje uspješne u 
polaganju završnog ispita – već u VZG-u Dugo Selo nedostaju ženski članovi

Konstituirano Zapovjedništvo 
zaštite i spašavanja

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela broji 12 članova, među 
kojima su predstavnici Grada, Policijske postaje, Vatrogasne zajednice, Doma 
zdravlja, Dukom-a te važnijih tvrtki na području grada. Zapovjednikom je 
imenovan gradonačelnik Boris Mahač, a za zamjenika zapovjednika - zamjenik 
gradonačelnik Vlado Kruhak. Na konstituirajućoj sjednici 24. listopada – 
Zapovjedništvo je donijelo osnovne smjernice rada i zadaće u sljedećem 
razdoblju. Prije svega donesena je odluka o osnivanju postrojbi civilne zašite 
na području grada. Specijalistička postrojba civilne zaštite obvezuje 10 članova 
za zaštitu i spašavanje na vodi, 20 članova za zaštitu i spašavanje iz ruševina, 
10 članova za asanaciju, 10 članova za radiološko-kemijsko-biološku zaštitu i 30 
članova za postrojbu opće namjene. U sklopu današnje sjednice razmotren je 
i prijedlog financiranja razvoja civilne zaštite za 2007. godinu.                    I. G. O. 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine « 
broj 76/93., 29/97. i 47/99.) te članka 29. stavak 1. alineja 6. Statuta Ustanove 
Sportski centar Dugo Selo, Upravno vijeće Ustanove Sportski centar Dugo 
Selo, sukladno Zaključku Klasa 620-02/06-01/122, Urbroj:230-06-03 od 24. 
studenog, 2006. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja Ustanove Sportski centar Dugo Selo

za ravnatelja Ustanove može imenovana osoba koja ispunjava sljedeće 
uvjete:

� VSS ili VŠS
� VSS- dvije godine radnog iskustva
� VŠS- pet godina radnog iskustva
� managerske sposobnosti i iskustvo u rukovođenju

Kandidati za prijavu na Natječaj trebaju priložiti:
� diplomu o stručnoj spremi
� potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižice
� domovnicu
� uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz da nije pokrenut kazneni              
            postupak( ne starije od 6 mjeseci)
� prijedlog programa razvoja Ustanove Sportski centar Dugo Selo
� životopis

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se:

Upravnom vijeću Ustanove Sportski centar Dugo Selo, 
Dugo Selo,  Ferenčakova bb

s naznakom «Natječaj za ravnatelja»
Prijave se podnose u roku od 8 dana, od objave u «Dugoselskoj 

kronici».
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom 

roku.
Upravno vijeće Ustanove 

Sportski centar Dugo Selo

Grad Dugo Selo pokrenuo je postupak rješavanja prometne regulacije u 
Zagrebačkoj, Zorićevoj i Bjelovarskoj ulici – ulicama koje su dio državne ceste 
D41 koja prolazi kroz Dugo Selo u duljini 7 kilometara. Naime, u tim ulicama 
promet nikada nije adekvatno riješen, a upravo one su žila kucavica grada Dugog 
Sela. Uz državnu cestu otvoreni su novi poslovni prostori, dječji vrtić i osnovna 
škola, a promet iz sporednih ulica povećan je zbog proširenja naselja, tako da 
je nastao problem uključenja na državnu cestu. S obzirom na postojeće stanje 
Grad je odlučio poduzeti mjere rješavanja problema regulacije prometa. Tvrtka 
«Prometis» d.o.o. iz Zagreba zadužena za izradu projekta, upravo je nedavno 
(polovicom studenoga) projekt dostavila Gradu. Projekt je razdvojen na tri dijela 
prema ulicama – Zagrebačka ulica duljine 2,4 kilometara, Zorićeva duljine 2,3 
kilometara i Bjelovarska ulica duljine 2,3 kilometara. Projektom je predviđena sva 
potrebna horizontalna i vertikalna signalizacija na postojećim križanjima, pješački 
prijelazi, potrebni semafori, autobusna ugibališta te sve ostalo potrebno prema 
važećim zakonskim propisima. Na temelju ovog projekta pokrenut će se sve daljnje 
aktivnosti, no prethodno planirana je javna prezentacija projekta koja bi se održala 
tijekom prosinca.                                                                                            I. G. O. 

Projekt regulacije prometa
u glavnim ulicama

Poništen i drugi natječaj za odabir izvođača radova 
na izgradnji zgrade POS-a u Dugom Selu

K ako doznajemo iz državne Agencije za pravni pro-
met i posredovanje nekretninama - Povjerenstvo 
za odabir najpovoljnijeg ponuditelja radova još nije 

donijelo odluku o načinu odabira izvođača na izgra-
dnji zgrade POS-a u Dugom Selu. Naime, nakon poni-
štenja i drugog raspisanog natječaja - Povjerenstvo za 
sada nije odlučilo hoće li se s jedinim ponuditeljem 
ući u izravno ugovaranje ili će se raspisati novo, treće, 
nadmetanje. Kakva god odluka bila, Povjerenstvo će 
je donijeti polovicom ovog mjeseca, navode iz APN-a. 
Na prvom javnom nadmetanju za ustupanje radova na 
izgradnji stambeno-poslovne građevine iz Programa POS-
a, u rujnu ove godine, pristigla je samo jedna prihvatljiva 
ponuda te je nadmetanje poništeno temeljem Zakona o 

javnoj nabavi. Na ponovljenom nadmetanju, u listopadu, 
pristigla je ponovo samo jedna ponuda, ovog puta s cijenom 
višom od planirane, pa je nadmetanje ponovno poništeno. 
Planirana sredstava za izgradnju građevine iznose 7 miliju-
na i 100.000 kuna. Inače, za stambeno-poslovnu građevinu 
u Dugom Selu točno prije godinu dana izdana je građevna 
dozvola, a koja je pravomoćnom postala 7. prosinca 2005. 
godine. Dozvola prestaje važiti ukoliko se s radovima 
na građevini ne započne u roku od dvije godine od dana 
pravomoćnosti, s mogućnošću produljenja važenja na još 
dvije godine. Zasada u APN-u ne mogu procijeniti kada će 
započeti radovi na izgradnji, no sigurno je kako će radovi 
krenuti čim se sklope ugovori o građenju i stručnom nadzo-
ru.                                                                              I. G. O.

Uoči blagdana Svih svetih predstavnici Grada 
Dugog Sela u nazočnosti udruga proizašlih iz 
Domovinskog rata, policije i vojske položili su 

vijence na spomen obilježje poginulim braniteljima 
Domovinskog rata u parku ispred pošte te je odano 
dužno poštovanje kod glavnog križa na dugoselskom 
Novom groblju. Predstavnici Grada, također, su na 
Starom groblju odali počast paljenjem svijeća na grobu 

Josipa Zorića, dugoselskog župnika 
i narodnog tribuna te na grobu Jakova 
Černea, prvog dugoselskog učitelja.

                         Tekst i fotografije: I. G. O.

Položeni vijenci i odana počast povodom Dana svih svetih

Predstavnici Grada zapalili svijeće kod križa na 
Novom groblju, …

… a na Starom groblju prisjetili se prvog 
učitelja u Dugom Selu J. Černea 



N adahnuti toplinom i 
osjećajima ljubavi i 
darivanja, koje nam 

donosi Božić, učenici i učitelji 
Osnovne škole Rugvica 
organizirali su 15.12.2006. 
Božićni sajam u prostorijama 
škole. Već treću godinu učenici 
i njihovi učitelji s puno mašte, 
zadovoljstva i ljubavi izrađuju 
nakit, vijence, svijećnjake, 
čestitke kao i razne božične 
ukrase namijenjene prodaji na 
sajmu kako bi mogli priskrbiti 
korisna sredstva za školu. I 
ove godine učenici su izložili 

svojih malih ruku djela kojima su 
se mnogobrojni posjetitelji divili 
te kupljenim ukrasima razveselili 
svoje najmilije jer Božić je vrijeme 
darivanja, ljubavi i mira.  

Martina Reljanović
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VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
19. prosinca 2006. 

N a prijedlog Općinskog poglavarstva koje je utvrdilo na svojoj 
sjednici 7. prosinca, općinski su vijećnici 15. prosinca i donijeli 
općinski proračun za 2007. godinu koji ukupno prelazi 22 milijuna 

kuna. Kao i ostali proračuni lokalnih jedinica uprave i samouprave 
na strani prihoda Općina Rugvica u sljedećoj godini u stavci poreza 
i prireza na dohodak od nesamostalnog rada bilježi povećanje od 1,6 
milijuna kuna, dok će porez na dobit, koji je u 2006. godini iznosio 
450.000 kuna, u 2007. godini izgubiti. Prihodovna strana, kako je rekao 
načelnik Ivan Remenar, nešto je veća jer se prenosi višak sredstava iz 
2006. godine, radi se o 9 milijuna kuna sredstava preostalih od prodaje 
općinskog zemljišta. Što se tiče potrošnje, u sljedećoj godini proračun 
predviđa značajnu stavku, 3,6 milijuna kuna, za projektiranje i izgradnju 
komunalne infrastrukture u radnim zonama te 3 milijuna kuna za 
izgradnju nogostupa. Iako je bilo predloženo da izdvoji 1,5 milijuna kuna 
za sufinanciranje izgradnje školske dvorane, amandmanom Odbora 
za financije i proračun sredstva su smanjena za 50.000 kuna, a ista su 
raspoređena za Vatrogasnu zajednicu koja sada imaju 350.000 kuna. 
Drugi amandman, koje je Vijeće prihvatilo, predviđa da se planirani 
troškovi prisilne naplate (angažiranje odvjetnika za naplatu dugovanja 
komunalne naknade i doprinosa) smanje za 100.000 kuna (planirano 
200.000) te da se ista sredstva prenamjene za uređenje potkrovlja 
Osnovne škole Rugvica (sveukupno 200.000 kuna). 

Sljedeće godine također je planirano ulaganje u Vatrogasni dom 
Jalševec Nartski (1,2 milijuna), u Vatrogasni dom u Rugvici (1 milijun) 
te u izgradnju garaže i spremišta u Ježevu 180.000 kuna. Ulaganje u 
Pastoralni centar i u župne urede bit će ove godine 50.000 više, ukupno 
100.000 kuna. Za izgradnju i rekonstrukciju uličnih vodova – vodovoda, 
plinovoda i odvodnje planira se 200.000 kuna, a za izgradnju vodovoda 
Rugvica-Črnec Rugvički prema radnoj zoni 600.000 kuna. Vijećnici 
su jednoglasno usvojili predloženi općinski proračun za 2007. godinu, 
kao i pripadajući program gradnje komunalne infrastrukture koji iznosi 
7.520.000 kuna te program održavanja komunalne infrastrukture s 2,8 
milijuna kuna.  

Za sport sljedeće godine 330.000 kuna
Sportskim klubovima na području općine sljedeće godine dotirat će se 

ukupno 330.000 kuna, za razliku od ove kada je bilo osigurano 290.000 
kuna. NK Rugvici dotirat će se ukupno 120.000 kuna, NK Sava Sop s 
35.000 kuna, NK Oborovo s 35.000 kuna, Sportski klub OŠ Rugvica s 
15.000 kuna, Taekwondo klub Rugvica s 40.000 kuna, Rukometni klub 
Rugvica s 70.000 kuna te za novoosnovani Šahovski klub Rugvica 15.000 
kuna. 

Subvencije đačkih i studentskih mjesečnih karata 
povećane na 450.000 kuna 

Na sjednici Vijeća prihvaćen je zaključak da će općinski proračun 
i sljedeće godine subvencionirati đačke i studentske mjesečne karte 
javnog prijevoza. U proračunu je osigurano 450.000 što je za 50.000 
kuna više od predviđenih sredstava u proračunu za 2006. godinu. Općina 
subvencionira 25 posto od pune cijene đačke i studentske mjesečne 
karte. A s obzirom da od ove školske godine Zagrebačka županija 
subvencionira s 50 posto cijenu javnog prijevoza srednjoškolaca, ali ne 
i studenata, te s obzirom da je Čazmatrans povisio cijene prijevoza, 
Općina je donijela odluku kako će u proračunu osigurati sredstva za 
dodatno subvencioniranje mjesečnih karata studenata. Osigurano je 
40.000 kuna za trenutno 70 studenata na području općine. Njima će se 
svota od 600 kuna isplatiti polugodišnje.  

Povećana cijena komunalnog doprinosa za 
izgradnju gospodarskih objekata  

Na prijedlog Općinskog poglavarstva općinski vijećnici donijeli su novu 
odluku o komunalnom doprinosu kojom se mijenja dosadašnja odluka. 
Naime, prije je cijelo područje općine činilo jednu zonu za obračun 
komunalnog doprinosa. Novom odlukom područje je podijeljeno na 
dvije zone, tako da je I. zona područje gospodarskih i poslovnih zona, 
a II. zona područje je građevinskog područja u naseljima. Za objekte 
koji se grade u građevinskoj zoni naselja visina komunalnog doprinosa 
je nepromijenjena ukoliko se radi o objektu koji ima zapreminu od 1 100 
m3. Ukoliko se radi o objektu veće zapremine komunalni doprinos plaća 
se u visini predviđenoj za gospodarske zone.                                 I. G. O. 

S posljednjih sjednica Općinskog vijeća i Poglavarstva ove 
godine…

Usvojen proračun 
za 2007. godinu 

Općinski proračun i ove je godine osigurao sredstva za isplatu 
jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s područja općine. Za 
oko 500 umirovljenika predviđeno je ukupno 80.000 kuna sredstava. 

Božićnicu od 150 kuna ove godine će dobiti umirovljenici s mirovinom do 
1.000 kuna, a 100 kuna dobivaju umirovljenici s mirovinom od 1.000 do 
1.600 kuna. Božićnice su se dijelile, uz predočenje zadnjeg odreska mirovine 
i osobne iskaznice, od 11. do 15. prosinca u prostoru općinske zgrade, Trg 
Josipa Predavca 1 u Rugvici, no vjerujemo kako će općinski djelatnici svim 
umirovljenicima koji su eventualno zakasnili, božićnicu isplatiti i nakon tog 
roka, s obzirom da se protekle godine božićnica dijelila do kraja godine. 

Uz blagdan Sv. Nikole iz općinske blagajne darivani su i najmlađi sportaši 
i sportašice koji su tijekom godine postigli značajne uspjehe i rezultate. 
Martini Debeljak za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju za plivače 
s invaliditetom, Antoniu Hrdanu – prvaku države u taekwonodu, Nikolini 
Nagradić za osvojeno 3. mjesto na prvenstvu države u taekwondou i Tei 
Rašić za postignute rezultate u taekwondou ove godine Općina je dodijelila 
po 500 kuna svakome.                                                                         I. G. O. 

Ljepši Božić i umirovljenicima 

Nakon što cijele godine strepimo i bdijemo nad srećom svojih obitelji, 
nad brojnim radnim, školskim i društvenim obvezama, stiglo je željno 
vrijeme božićnih blagdana. 

Sve muke i napore, razočaranja i nepravde kojima je bremenit 
svakodnevan život, božićno ozračje i milost potiskuje u stranu. U 
obiteljskom zajedništvu i ljubavi, osnaženi našom vjerom, skupiti ćemo 
potreban mir i snagu da u novoj godini u koju ulazimo možemo postići 
sve ciljeve koji su pred nama postavljeni. 

Svim žiteljima općine Rugvica, u ime Općinskog vijeća i poglavarstva, 
kao i u svoje osobno, želim blagoslovljen Božić te svako dobro u 2007. 
godini.                                                                        Ivan REMENAR,

načelnik općine Rugvica 

Božićno ozračje u 
zajedništvu i ljubavi 

Polovicom prosinca započeli su 
radovi na izgradnji prilazne 
ceste do autoceste A3 Zagreb 

– Lipovac čime su službeno počeli 
radovi na izgradnji čvora Rugvica. 
Izlaz će bit smješten stotinjak metara 
zapadnije od nadvožnjaka u Rugvici. 
Prema procjeni radovi na izgradnji 
priključka i čvora, ukupne vrijednosti 
30 milijuna kuna, mogli bi završiti do 
polovice 2007. godine.

Izgradnja čvora u Rugvici od 
strateškog je značaja za bolju prometnu 
povezanost rugvičkog i dugoselskog 
područja, ali i pretpostavka bržem 
gospodarskom razvoju, posebice u 
području gospodarskih i radnih zona. 
Radna zona Općine Rugvica obuhvaća 
282 000 m² i nalazi se u neposrednoj 
blizini čvora, dok je dugoselska 
poduzetnička zona udaljena svega 
nekoliko kilometara. 

                  Tekst i fotografija: I. G. O. 

U izgradnji prilazna cesta do izlaza na autoput 

Sve je počelo 1998. godine, godinu uoči 220. 
godišnjice župne crkve Uznesenja Blažene 
Djevice Marije u Savskom Nartu, kada je 

tadašnji župnik p. Dragan Majić, uz Đuku i Inu 
Francuz te druge entuzijaste pokrenuli projekt 
izdavanja Kalendara – spomenice, jedine edicije 
koja kontinuirano, sada već devetu godinu, prati 
različite životne teme s područja župe Savski 
Nart, no i šire – područje cijele općine Rugvica. 
Almanah obogaćen astronomskim i vremenskim 
podacima uz nadolazeću godinu, kao i pregledom 
pomičnih svetkovina i blagdana, tekstovima o 
životu crkve i vjernika, povijesnim, kulturnim i 
društvenim pregledom događanja na ovom području, 

bilješkama različitih stručnjaka, liječnika, psihologa, 
profesora, pravnika te drugih, temama o prigodnim 
godišnjicama značajnih ustanova i institucija na 
ovom području te nizom različitih literarnih zapisa 
učenika, studenata i građana općine o zanimljivim i 
životnim temama. Kalendar – spomenica ide dalje, 
ali sada kao "Danica posavska". Tako će se uskoro, 
uz božićne i novogodišnje blagdane u prodaji naći 
DP 2007. 

Općina Rugvica, prema oduci Poglavarstva 
također nastavlja financijsku podršku izdavanja 
ovog vrijednog izdanja, tako da je na svojoj 
posljednjoj sjednici u ovoj godini, 7. prosinca, 
donijelo odluku o dotiranju 10.000 kuna.                 

KALENDAR SPOMENICA IDE DALJE! 

Maštom do sredstava za školu
Treća božićna izložba učenika i učitelja OŠ Rugvica

Mnogi učenički unikatni radovi 
naći će se pod božićnim drvcima 
ovog Badnjaka

Maštovito ukrašeni svijećnjaci 
prodavani su po povoljnim 
cijenama



starom i pretijesnom 
osnovnom školom  
očitujući nadu kako će se 
nova izgraditi do 2009. 
godine. Predškolski 
odgoj i smještaj funk
cionira dijelom prema 
si stemu javnoprivatnog 
partnerstva čime je 
unaprijeđena ta dje
latnost, a potrebe u 
kul turi unaprijedit će 
uređenje Kulturnog 
centra za posjetitelje, 
uređenjem središta na 
Martinu u svrhu kul
turnog turizma. Temelj 
ovim planovima jest 
raz voj gospodarstva 
o kojem skrbi lokalna 
sa mouprava stvarajući 
uvjete i zajedništvo s 
po duzetništvom, civilnim 
društvo, mobilizacijom javnih i 
privatnim resursa. Grad je izradio 
Strateški plan gospodarskoga raz voja 
s jasno definiranom vizijom razvoja 
grada te svim nastojanjima pridonosi 
stvaranju povoljne poslovne klime. 

U završnici izlaganja gra
donačelnik Mahač odredio je Dugo 
Selo kao grad moderne arhitekture 
po mjeri čovjeka sa sačuvanim 
tradicijskim objektima. To je 
grad poduzetničkoga duha, bogat 
stručnjacima, intelektualcima, grad 
kreativnoga poduzetničkoga duha 

u funkciji ekonomskog 
razvitka. Mjesto je 
to kvalitetnog ži vota 
i rastućeg stan
darda s ciljevima u 
smjeru regionalnih 
i europskih tren
dova. Sigurniju i 
bolju budućnost 
grada osigurat će vri
jedni stanovnici u 
zajedništvu s lokalnim 
i regionalnim vod
stvom – zaključak je 
g r a d o n a č e l n i ko v a 
izlaganja na svečanoj 
sjednici.             N. K.  

Fotografije: IGO

S 18.676 stanovnika na 52 četvorna 
kilometra gradskoga prostora 
Dugog Sela gustoća naseljenosti 

tri i pol puta je veća od prosjeka 
naseljenosti u Zagrebačkoj županiji 
– naglasio je gradonačelnik Boris 
Mahač na svečanoj sjednici, dodajući  
kako ti podaci i svakodnevno 
do seljavanje govori o privlačnosti 
našega grada za doseljavanje. Tome 
pridonosi blizina Zagreba, dobra 
prometna povezanosti, relativno 
povoljne cijene nekretnina, 
sređeno katastarsko i gruntovno 
stanje, opskrbljenost plinom, 
vodom, strujom te djelomično 
kanalizacijskom mrežom. Dugo Selo 
tako je preplavljeno intenzivnom 
stanogradnjom (gradi se oko 200 
stanova za tržište kao i individualna 
stambena izgradnja). Dolaze 
svakodnevno novi stanovnici, 
različitih kulturnih nasljeđa i 
novih potreba što pred gradsko 
vodstvo stavlja nove zadatke. Stoga 
se pozornost uvelike posvećuje 

prostornom planiranju kako bi 
se dani prostor što racionalnije 
iskoristio izgradnjom višekatnih 
stambenih i poslovnih  objekata 
u središtu dok je gradnja 
obiteljskih kuća predviđena 
za rubne dijelove gradskog 
područja s poduzetničkom 
zonom na južnome dijelu. 
Gradonačelnik Mahač naglasio 
je izgradnju prometnih objekata 
poput izlaza na autocestu 
s novom prometnicom do 
središta grada uz obvezatno 
premošćenje pruge. Ukazao 
je i na nužnost proširenja 
kolnika u smjeru Zagreba 
ili izgradnje produžetaka 
Branimirove ulice do Dugog 
Sela. Za funkcioniranje 
grada nužno je  uređenje 
prometnica unutar naselja, 
asfaltiranje makadamskih 
putova, izgradnja kanalizacije 
te popravci na vodoopskrbnoj i 
plinovodnoj mreži unutar koje 

se bilježe gubici plina i vode. 
Govoreći o objektima društvene 

potrebe na glasio je poteškoće sa 

Gradske vijećnike i dužno
snike, suradnike i uzva
nike na početku sveča

nosti pozdravio je predsjednik 
Gradskoga vijeća Anto Bauer. 
Gradonačelnik Boris Mahač 

očitovao je zadovoljstvo 
dolaskom gostiju radi 
zajedničkog obilježa
vanja praznika Grada i 
blagdana Sv. Martina. 
Sve okupljene u prostoru 
Srednje škole podsjetio 
je na povijesnu isho
dnicu – darovnicu kra
lja Andrije II. iz 1209. 
godine u kojoj je zapisa
na Zemlja sv. Martina, 
darovana templarima, 

sa središtem na Martinu gdje 
je stara crkva sveca zaštitnika, 
kao što je bila i prije 800 godina. 

Gradonačelnik Mahač 
govorio je o intenzivnoj 
izgradnji stambenog pro
stora uslijed rastućeg 
broja stanovnika, o gra
dnji prometnica kao dije
lu razvojnih gospodarskih 
programa te nizu potreba 
stanovništva koje gradsko 
vodstvo nastoji ispuniti. 
Svečanosti su nazočili 
predstavnici Zagrebačke 
županije: Nenad Sedlar 
kao potpredsjednik 
Skupštine, zamjeni
ca župana Mirjana 
Ma taušić Pišl, član 

Poglavarstva Županije Boris 
Kovačić, ujedno i gradonačel
nik Ivanić Grada, te direkto
rica Turističkog ureda Lidija 
Mišćin koja je predstavila 
novoobjavljeni turistički vodič 
za šire dugoselsko područje s 
kartom turističkih odredišta 
i znamenitosti te novi plan 
grada. Dugoselce je pozdravio 
i predsjednik Općinskog vije
ća Brckovljani Milan Kralj. 

Uoči svečane sjednice 11. 
studenoga na Dan grada 
gradski su dužnosnici položi
li vijence i zapalili svijeće u 
spomen na poginule i nesta

le branitelje u Domovinskome 
ratu. Isto su učinili članovi obi
telji poginulih kao i predstavnici 
Policijske postaje. 

Kardinal, Josip Bozanić pre
dvodio je sv. misu na blagdan Sv. 
Martina. Brojni vjernici ispunili 
su župnu crkvu, a blagdanskoj 
misi nazočili su i gradski dužno
snici.  

Kraći glazbeni program prigo
dom Dana grada izveli su članovi 
Gradskog pjevačkog zbora Dugo 
Selo pod vodstvom prof. Tomi
slava Seletkovića.                   NK  

6 24. studenoga 2006. 
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Dugoselska kronika

Svečana sjednica na Dan grada 

Prigodne riječi i 
godišnje nagrade 

Predsjednik A. Bauer u ime gradskoga vodstva pozdravio vijećnike, članove 
Poglavarstva i uzvanike na svečanoj sjednici

Prigodom Dana grada odano dužno štovanje poginulim i nestalim 
braniteljima 

Uzvanici i suradnici pridonijeli svečanosti obilježavanja Dana grada

Koncelebriranu sv. misu u župnoj crkvi na blagdan Sv. Martina zaštitnika 
predvodio kardinal Josip Bozanić 

Gradski zbor izveo glazbeni program

 Zamjenica župana M. Mataušić Pišl najavila daljnje potpore 
Zagrebačke županije u ostvarenju dugoselskih razvojnih 
programa naglašavajući prioritet u osnovnom školstvu 

Rastuće potrebe za sve veći 
broj žitelja

Gradonačelnik B. Mahač optimistički 
govorio o razvojnoj viziji Dugog Sela 

Gradonačelnik Ivanić Grada i član 
Županijskoga poglavarstva Boris Kovačić  
uz prigodne čestitke očitovao potpore 
razvojnim planovima 

Lidija Mišćin iz županijskog Turističkog ureda 
predstavila turistički vodič dugoselskoga 
područja

Fotografija: IGO

Fotografija: JKB

Fotografija: IGO



Godišnju nagradu Grada Dugog 
Sela za doprinos razvoju 
gospodarstva i poduzetništva, 

primjereno i uspješno poslovanje, 
koje su na svečanoj sjednici 
uručili predsjednik A. Bauer i 
gradonačelnik B. Mahač  dobilo je 
troje poduzetnika:  

Staklarska radionica Nikole 
Verovića iz Dugog Sela, koja 
posluje u Ulici Bože Huzanića 
52d obavlja staklarske poslove i 
ugradnju PVC stolarije. 

Obrt je otvoren 1989. godine, 
danas zapošljava 11 zaposlenika u 
izgradnji su nove proizvodne hale 
s potrebnom tehnologijom te bi 
uskoro mogli zaposliti još 5 –6 
zaposlenika.  

Nagradu je preuzeo vlasnik 
Nikola Verović.

Nagrađen je i METAL-MONT 
d.o.o. za metaloprerađivačku 
djelatnost i usluge sa sjedištem u 
Ulici Tome Košćeca na Kozinščaku 
u Dugom Selu. Nagradu je 
preuzeo g. Vinko Mesić koji je 
Tvrtku osnovao 1994. godine 
s programom izrade stolova, 
rozeta i drugih proizvoda. Osim 
metaloprerađivačke djelatnosti 
program su proširili na tapiciranje 
i plastifikaciju, a danas proizvode 
stolove, stolce i drugu opremu 
za ugostiteljstvo, ograde, poljske 
kotlove te crnu i inox bravariju s 
mogućnošću plastifikacije. Rade 
kompletan program  stolova i stolaca 
za Coca – colu. Osim za domaće 
kupce izvoze u Italiju i Njemačku   
Zapošljavaju 24 zaposlenika, 
upisani su u Zlatnu knjigu 
najboljih hrvatskih poduzetnika te 
su dobitnici nagrada za uspjehe u 
poduzetništvu. 

Grad ove godine nagrađuje 
i BRAVARSKO PODUZEĆE 
ČELIK d.o.o. iz Velike Ostrne sa 
sjedištem u Zagrebačkoj ulici 61. 

Tvrtka osnovana 1983. godine na 

području našega grada posluje od 
1990. godine sa stalnim širenjem 
kapaciteta i uvođenja novih 
tehnologija. Izgradili su novu 
halu od 1.500 četvornih metara, 
zapošljavaju 35 zaposlenika te 

planiraju proširenje proizvodnje. 
Nagradu je preuzeo jedan od 
vlasnika Tvrtke Emir Čorhodžić. 

Nagrađene ustanove 
i društva za jubileje u 
djelovanju  

Za punih 30. godina djelovanja 
nagrada je dodijeljena DJEČJEM 
VRTIĆU DUGO SELO. Ustanova 

za predškolski odgoj 
i naobrazbu počela je 
radom 1969. godine i 
to u prostoru tadašnjeg 
Narodnog sveučilišta 
Dugo Selo s  pedesetero 
dje ce u 2 skupine. Vrtić se 
preselio u matični objekt 
1976. godine sa stotinjak 
djece u 11 skupina, a 

danas je 14 skupina s ukupno preko 
320 djece. 

Godišnju nagradu preuzela je 
sadašnja ravnateljica ustanove  
Ljiljana Đukić .

U različitim oblicima ustrojstva 
dugoselsk i umirovljenici 
organizirano djeluju punih šest 
desetljeća. Skrbe za potrebe, 
ispunjavanju želje i interese svojih 
članova treće dobi, pripadnika 
generacije zlatnih godina. 

Proteklo desetljeće umi
rovljeničke aktivnosti koje 
provode samostalno obilježeno je 
druženjima i izletima, sportskim 
aktivnostima i natjecanjima, 
oblicima za očuvanje i unapređenje 
zdravlja, odmora i rekreacije kao 
i humanitarnim akcijama. Vrlo 
su aktivni sudionici gradskih 
manifestacija, surađuju s drugim 
udrugama i institucijama. Stoga 
su za svestranost i aktivnost, 
suradnju i brigu o svojim 
članovima u trećoj životnoj dobi 
dobili godišnju nagradu prigodom 
60. obljetnice koju je preuzeo 
predsjednik GRADSKE UDRUGE 
UMIROVLJENIKA Stjepan 
Novosel. 

Ove godine dugoselski športski 
ribolovci obilježili su 50. godišnjicu 
djelovanja. Bilježe niz značajnih 
postignuća u športskom ribolovu, 
ne samo u gradu i Županiji, već i na 

razini države. Ekipno i pojedinačno 
– ženska ekipa nekoliko puta 
dosegla je titulu prvakinja 
Hrvatske, uspješno su pecali i 
muški članovi ŠRD osvojivši titulu 
hrvatskih prvaka, a tako i seniori 
i juniori. Osim u športu športski 
su ribolovci pridonijeli značajno 
kvaliteti turističke ponude te 
promicanju našega grada u zemlji. 
Stoga je ŠPORTSKO RIBILOVNO 
DRUŠTVO DUGO SELO od 

Grada primilo nagradu ove godine 
a preuzeo ju je predsjednik Branko 
Deronja.

U Dugom Selu organizirano se 
igra šah od 1955. godine, a prvi 
je klub registriran godinu dana 
kasnije kod Šahovskog saveza. 
U tim godinama bilježio je i 
četrdesetak članova, a od 1990. 
godine djeluje kao ŠAHOVSKI 
KLUB DUGO SELO. Aktivni 

su u natjecanjima, organiziraju 
usavršavanje igre, sudjeluju 
na službenim natjecanjima i 
turnirima. U Klubu se okuplja 
tridesetak mladih članova, seniori 
se natječu u 4. međužupanijskoj 
ligi Centar, a kadeti i kadetkinje u 
prvoj hrvatskoj ligi Centar. 

Svi dosezi, aktivnost članova 
i okupljanje mladih tijekom 
pola stoljeća potakli su Gradske 
vijećnike na dodjelu godišnje 
nagrade ovom Klubu koju je 
preuzeo član Kluba Martin Ganić. 

Nagrađeno je i KINOLOŠKO 
DRUŠTVO DUGO SELO. 
Du goselski kinolozi gaje i njeguju 
najvjernije čovjekove prijatelje 
– pse, a ove godine obilježilo je 
30 obljetnicu. Tijekom razdoblja 
organizirali su kinološke 
manifestacije s ciljem unapređenja 
lovne kinologije na našem 
području. Prva je smotra održana 
još 1976. godine u Dugom Selu 
gdje je ocijenjen 21 pas.  Društvo 
je organizator izložbi pasa s 
dodjelom kandidatura te značajnih 
specijalnih izložbi. Iz ovog Društva 

stasali su međunarodni kinološki 
suci kao mr Velimir Sruk, današnji 
predsjednik te 
Srećko Kukić. 
D u g o s e l s k i 
uz gajivači pasa 
postigli su 
značajne uspjehe 
na izložbama 
i radnim uta
k m i c a m a , 
ostvarili preko 
40 šampionata 
za svoje pse, 
pre težito za lje
potu pasa, ali 
i za njihov rad. 
Petero članova 
r e g i s t r i r a l o 
je vlastite uz 
gajivačnice pasa 
koji osvajaju 
na grade na izložbama i natjecanjima 
u Hrvatskoj i inozemstvu. Nagradu 
je preuzeo potpredsjednik Društva 
Branko Kocet. 

Nagrade i za uređenje 
okoliša 

Pored godišnjih nagrada za 
dosege prigodom Dana grada 
dodjeljuju se i nagrade – za lijepi 

izgled našeg mjesta, za uređenje 
okoliša 

Grad Dugo Selo i Turistička 
zajednica grada posebnu pozornost 
posvećuju okolišu stvarajući u 
gradu prostor ugodnog boravka 
što je značajno za građane, ali i 
posjetitelje. To je i pretpostavka 
razvoju turizma u našoj sredini. 

I ove godine TZ provela je  
akciju SRCE ZA DUGO SELO 
U CVIJEĆU I LJEPOTI – što 
je inačica hrvatske i županijske 
akcije – VOLIM HRVATSKU 
– ZELENI CVIJET. U završnici 
13. dugoselskih jeseni dodijeljena 
su priznanja za najljepše uređene 
okućnice.

Brankica Vidaković nagrađena 
je za najljepšu okućnicu u Dugom 
Selu ali je osvojila i treće mjesto na 
županijskoj akciji «Zeleni cvijet».

Dragica Kušt osvojila je drugu, a 
Jozo Bekavac treću nagradu u ovoj 
akciji uređenja okućnica.  

U ime svih nagrađenih 
ravnateljica Dječjeg vrtića 
Ljiljana Đukić zahvalila je Gradu 
koji je prigodom svog Dana 
dodijelio nagrade poduzetnicima, 
ustanovama i udrugama odajući 
priznanje za njihova ostvarenja 
tijekom minulih godina rada. 

                                            N. K.
                          Fotografije: IGO
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Godišnje nagrade za ostvarene dosege 

N ovoizrađeni plan grada zamijenio je prethodni kojeg je vrijeme 
odavno pregazilo. Uslijed povećanja broja stanovnika, 
intenzivne izgradnje kuća nastale su i imenovane mnoge 

nove ulice. Stanovnici grada i posjetitelji često su tražili položaj 
određene ulice ili objekta i bespomoćno stajali u središtu grada 
ne mogavši to saznati iz staroga plana, a niti od prolaznika. 

Uoči Dana grad postavljen je novi aktualni plan u središtu 
grada, ispred zgrade gradske uprave. Izradio ga je arhitekta 
Z. Guzmić za naručitelja – Turističku zajednicu Zagrebačke 
županije, koja je radila turistički vodič dugoselskog područja, 
s turističkom kartom i planom naselja s ulicama. Izdanje je 
objavljeno također prigodom Dana grada a uvećani plan postavljen 
je na odgovarajući nosač o trošku Grada. Planira se postavljanje 
takvoga plana pored željezničke postaje, na području istočnog 
i zapadnog dijela naselja (u blizini škola) te prema potrebi i na 
drugim frekventnim odredištima. 

Namjera je prilagođeni aktualni plan objaviti u sastavu našega 
glasila kako bi ga čitatelji mogli koristiti za svoje potrebe.     N. K.

                                                                               Fotografije: IGO

Plan grada Dugog Sela 

Poduzetnici Vinko Mesić i Nikola Verović kao 
predstavnici tvrtki preuzeli godišnje nagrade za 
razvoj poduzetništva te primjereno i uspješno 
poslovanje 

Suvlasnik nagrađene tvrtke 
Bravarskog poduzeća Čelik Emir 
Čorhodžić

Ljiljana Đukić - 
ravnateljica Dječjeg 
vrtića koji je nagrađen 
prigodom 30. obljetnice 
rada zahvalila na 
godišnjim nagradama u 
ime sviju dobitnika 

Predsjednik nagrađene Udruge 
umirovljenika Stjepan Novosel 

Predsjednik nagrađenog ŠRD 
Dugo Selo Branko Deronja 

Šahist Martin Ganić s nagradom 
dodijeljenom dugoselskom 
Šahovskom klubu 

Potpredsjednik Kinološkog 
društva Branko Kocet preuzeo 
godišnju nagradu 

Dobitnici nagrada za uređenje okoliša – 
prvonagrađena  Brankica Vidaković za najljepše 
uređenu okućnici i dobitnik treće nagrade Jozo 
Bekavac 
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Grad Dugo Selo obilježio svoj Dan 
bogatijom ponudom i događanjima 

Župan Kožić otvorio 
Prvi dugoselski 

obrtničko-poduzetnički sajamOvogodišnje Martinje na Martin Bregu sadržajima 
je preraslo okvire lokalne domaće svetkovine. 
Blagdan, koji se tradicionalno obilježava u 

svim krajevima kontinentalne Hrvatske, tako i u 
nekim dijelovima vinorodnoga priobalja, veže se uz 
stvaranje mladoga vina do kojega se dolazi obredom 
krštenja mošta. Posebnost događaja već se godinama 
stvara na Martin Bregu koji je imenom, povijesnošću 
i samom «nazočnošću» sveca zaštitnika u obliku 
skulpture, najbliže izvornoj tradiciji koja se njeguje 
uz naklonost dobroga svetomartinskoga duha. 
Posebnost obreda, odanost vinara i vinogradara, 
obožavanje tradicijskog i pripadanje prostoru koji 
je duhom posebnosti obilježio život godinama je 

okupljao poklonike 
tih vrijednosti. Ove 
godine pristiglo ih je 
više no ikada vidjeti 
kako se martinski mošt 
pretvara u vino. Grad 
u zajedništvu svojih 
snaga to je omogućio 
stvarajući prostor i 
sadržaje za dolazak 
mnogih koje baš na 
Martinu želi doživjeti 
Martinje u domaćem 

ugođaju s dahom izvorne tradicije. 
Stiglo je tako oko 180 posjetitelja (prema podatku 

predstavnika HŽ) posebnim martinskim vlakom 
na Martin iz Zagreba. S kupicama vina u 
rukama i domaću popevku Preporodovih 
tamburaša, uz blagoslov martinskoga biškupa 
i dobrodošlicu predstavnika Grada sišli 
su na dugoselskoj postaji. Nakon razgleda 
sajamske ponude autobusi su ih dovezli na 
vrh brijega gdje su pod prostranim šatorom, 
uz naklonost svih svetaca nadležnih za 
vremenske prilike, pratili kako se to, uz 
pjesmu i ples, uz riječi vinske molitve i pokude, 

martinski mošt u vino pretvara. 
Snalažljiviji su se divili i obredu 
i vinu, a oni udaljeniji od mjesta 
događanja u središnjem prostoru 
zamjerali su organizatorima 
zbog nepristupačnosti pozornice 
za izvedbu obreda. Događanja 
na pozornici, nastupi glazbenih 
grupa «Plava noć», «Baruni» 
i «Crvena jabuka» opet su 
oduševili brojne ljubitelje vječnih 
melodija čije je zadovoljstvo 
nadjačalo srdžbu zbog nedovoljne 
preglednosti vinske čarolije o 
postanku mladoga vina. 

Prvi ovogodišnji iskorak u 
obliku organiziranog dolaska 
posjetitelja, organizirane ponude 
proizvoda i usluga na sajmu 
obrtništva, organizacije smještaja 
stotine posjetitelja i dvodnevni 
program raznolikog sadržaja u 
šatoru na Martinu zavrijedio 
je pohvale koje su upućene 
organizatorima. Na njihovu su 
adresu upućene i zamjerke koje 
će boljom pripremom izbjeći 
naredne godine.                    N. K. 

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

Tamburaši Preporodaši glazbom nadzirali ukrcavanje 
putnika za Martin Breg sve do polaska vlaka s Glavnog 
kolodvora iz Zagreba 

Putnici se krijepili martinskim 
moštom u dolasku, a vinom 
tijekom povratka s Martinja

Biškup v Zagreb, biškup zo Zagreba, pa na Martin k pajdašima 

"Baruni" za dobro 
raspoloženje

Sa Zagrepčanima došao i  zagrebački gradonačelnik Bandić  

Zadovoljstvo organiziranjem obrtnika i poduzetnika te prezentacijom 
njihovih proizvoda na jednom mjestu uz daljnju podršku koju će 
im davati Zagrebačka županija kroz različite programe, projekte 

i sufinanciranja očitovao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić 
otvorivši prvi dugoselski obrtničko-poduzetnički sajam. Čestitke i želje da 
sajam postane tradicionalan uputio je tajnik Hrvatske obrtničke komore 
Petar Sindičić.  U ime domaćina izlagačima su se obratili predsjednik 
dugoselskog Udruženja obrtnika Stjepan Valjak i gradonačelnik Boris 
Mahač. Na sajmu se okupilo oko 50 izlagača - obrtnika, poduzetnika 
i udruga iz Dugog Sela, općina Brckovljani, Rugvica i Zagreba koji su 
tijekom tri dana predstavili i poduzetničku aktivnost na širem dugoselskom 
području. Svoje proizvode i proizvodne mogućnosti te usluge ponudili su 
na izložbenoj površini od 800 četvornih metara unutar prostora Gradskog 
sajmišta. Sajam izložbeno-prodajnog karaktera bio je otvoren od 9. 
studenog do Dana Grada - 11. studenog, od 10 do 18 sati. Prvi dugoselski 
sajam obrtništva i poduzetništva organiziran je u sklopu manifestacije 
«Dugoselske jeseni», a glavni nositelji organizacije su Udruženje obrtnika 
Dugo Selo u suradnji s Gradom Dugim Selom, Turističkom zajednicom i 
Dugoselskim poduzetničkim centrom.               Tekst i fotografije: I. G. O.

Predstavnici Grada domaćina, Županije, dugoselskih i zagrebačkih 
obrtničkih udruga prilikom otvorenja sajma obrtništva u Dugom Selu

Uz nastup mažoretkinja održane su modne revije odjeće i vjenčanica te niz 
prigodnih događanja 

Raznovrsna ponuda – moglo se štošta vidjeti, kupiti ili kušati…

P ovodom četvrte godišnjice otvorenja Srednje 
škole «Dugo Selo», u prostoru Gradske sportske 
dvorane održan je svečani program. Uz 

sudjelovanje učenika s prigodnom scenskom izvedbom 
krštenja mošta u programu su sudjelovali i gosti 
– glumci Vlasta Knezović i Adam Končić, Mladen 
Katanić, operni pjevač i drugi. Sve okupljene ovom 
prilikom pozdravio je tadašnji ravnatelj Srednje škole 
Josip Herceg. 

Školu trenutno pohađa 860 učenika u 10 
četverogodišnjih i trogodišnjih obrazovnih smjerova, 
a mnogi od njih u proteklom razdoblju postigli 
su zapažene rezultate na županijskim i državnim 
natjecanjima. Ispred Ministarstva prosvjete i 
športa današnjem svečanom programu nazočila je 
savjetnica Jadranka Huljev, a u ime Grada Dugog 
Sela nazočio je predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer i gradonačelnik Boris Mahač. Nakon svečanosti 
odigrane su rukometne i odbojkaške utakmice.           
                                              Tekst i fotografija: I. G. O.

Obilježena četvrta godišnjica otvorenja
 Srednje škole "Dugo Selo" 

Srednjoškolci izveli skeč krštenja mošta

 Koncert «Crvene jabuke» 
privukao je brojne dugoselce i 
njihove goste. U grijanom šatoru 
podno stare crkve na Martin 
Bregu zabavili su se i mladi i stari, 
proslavivši Dan grada pjesmom  
i plesom. Iako je običaj darivati 
slavljenike, ovaj put je bilo obrnuto. 
Grad Dugo Selo je za svoj dan 
omogućio svim građanima dobar 
provod, a u glazbi su uživali i oni 
koji inače nisu  članovi fana Crvene 
jabuke. Stari i novi hitovi nizali 
su se jedan za drugim, a dečki iz 
Crvene jabuke koncert su odradili 
profesionalno, kao da su u prepunoj 
Dvorani sportova. Publika je takva 
nastup nagradila dugotrajnim 
ovacijama i pljeskom.     

                                          J. K. B.
        Fotografije: Silvestar Posavac

Dugoselci i «Crvena jabuka» započeli 
ljubav na Martin Bregu 

Žera i poznati hitovi traju vječno

 «Crvena jabuka» za sve generacije 

ored brojnih kreativnih radionica 
i otvorenih vrata u Osnovnoj školi 
Dugo Selo prigodom svečanosti 

Dana škole koji se obilježava na Dan 
grada 11. studenoga, održana je priredba 
na kojoj su sudjelovali  učenici-pjevači, 
plesači, recitatori, ritmičarke, glumci i 
jedan svirač klarineta. Priredbu je otvorio 
zamjenik ravnateljice Branko Goleš 
pozdravnom riječju svima nazočnima. 
Tako je Dan škole proslavljen na 
poseban način, uz veliko oduševljenje i 
zadovoljstvo učenika, a i roditelja, koji 
su mogli sve to razgledati. Pridružili su 
se mnogi suradnici a pozdravila ih je 
zamjenica gradonačelnbika J. Kokot 
Bambić uz nazočnost potpredsjednice 
Vijeća Z. Vranić Paruž i drugih vijećnika.      
(nastavak na stranici 10.)

                                                                    Fotografija: JKB

Bogat program prigodom Dana Osnovne škole 
"Dugo Selo"  

Raznolikost izvedbi i kostima na svečano ukrašenoj sceni 

Održana druga smotra mažoretkinja

Ovogodišnje 13. dugoselske jeseni uljepšale su i brojne mažoretkinje zanimljivim 
koreografijama i atraktivnim uniformama. Grad Dugo Selo i Dugoselske 
mažoretkinje bile su po drugi put za redom organizatorice smotre mažoretkinja. 
U programu su sudjelovale Belečke mažoretkinje, Mažoretkinje Centar- iz 
Ivanić Grada, Konjščanske mažoretkinje, Loborske i Ludbreške mažoretkinje, 
Mažoretkinje Matije Bistrice, Svetoivanjske mažoretkinje, Zlatarske mažoretkinje, 
Mažoretkinje Zlatar Bistrice i domaćice smotre Dugoselske mažoretkinje. 

Gradska sportska dvorana u kojoj je održana II. smotra mažoretkinja bila 
je ispunjena skoro do posljednjeg mjesta. Osim brojnih roditelja, prijatelja i 
suradnika koji su došli u pratnji mažoretkinja, smotru su svojim prisustvom 
uveličali i gradonačelnici Dugog Sela, Sv. Ivana Zeline i Zlatara; Boris Mahač,  
Vlado Žigrović i Marijan Đurek. 

Smotru je otvorio domaćin, 
gradonačelnik Dugog Sela Boris 
Mahač koji je izrazio zadovoljstvo 
što se u Dugom Selu okupilo preko 
300 mažoretkinja te je ujedno 
predstavnicama svih mažoret 
sastava  podijelio zahvalnice grada 
Dugog Sela i Turističke zajednice za 
sudjelovanje na smotri. Voditeljica 
Dugoselskih mažoretkinja Tatjana 
Blaško prilikom svakog nastupa 
ukratko je predstavila svaki mažoret-
sastav, a najviše oduševljenja kod 
publike, osim nastupa najmlađih 
mažoretkinja, izazvala je bravurozna 
koregrafija jedinog muškog 
sudionika smotre, svjetskog prvaka 
u solo-dance-u Tihomira Bendelje iz 
Ludbrega.   Tekst i fotografije: J. K. B.

Tristo mažoretkinja i jedan 
dečko oduševili nastupom

Tri stotine mažoretkinja u sportsko elegantnim odorama predstavilo se 
uvježbanim koracima 

Tihomir Bendelja – svjetski 
solo-dance prvak 

«Knjiški moljac», časopis u izdanju Gradske knjižnice 
Dugo Selo, a kojeg su pripremili te sadržajno opremili 
članovi Velikih knjigoljubaca, učenici od četvrtog do 
osmog razreda, doživio je i 2. broj. Predstavljanje 
novog broja održano je tijekom Dugoselskih jeseni, 28. 
listopada u prostoru dvorane Gradske knjižnice, a u 
sklopu istog događanja organizirana je i predstava «Ne 
postoji mjesto koje se zove Predaleko» u kojoj su glumili 
članovi kluba Mali knjigoljupci. Voditeljica Klubova te 
ujedno i voditeljica Dječjeg odjela Gradske knjižnice je 
Maja Mihaliček.                        Tekst i fotografija: I. G. O.

Knjigoljupci na 
Dugoselskim jesenima

 Svaki od najmlađih članova u predstavi odigrao uloge 
jedne od brojnih vrsta ptica 

U programu 13. dugoselskih jeseni KUD 
«Preporod» ugostio članova HKUD-a 
Petar Zrinski iz Vrbovca te su održali 

zajednički koncert. Gosti su prikazali 
koreografije Ljiljane Stanko «Đurđevo u 
vrbovečkome kraju», «Plesove vrbovečkoga 
kraja» te plesove Moslavine. Nastupio 
je ženski vokalni sastav sa slavonskim i 
međimurskim pjesmama, a u završnici su 
izveli «Međimurje kak si lepo zeleno» autora 
Zvonimira Reljića. Dugoselski KUD 

program je započeo plesovima iz Slavonije 
(u koreografiji Vladimira Salopeka) izvevši u 
nastavku  posavske plesove  (koreografija A. 
Ruždije i V. Salopeka) te plesove iz Sesvetskog 
Prigorja koreografa Branimira Milasa. Večer 
je završila pozdravnom riječju dugoselskoga 
gradonačelnika B. Mahače te razmjenom 
poklona predstavnika dvaju društava koja 
surađuju niz godina. 

                                 Tekst i fotografije: N. K.

Večer folklora u PREPORODU 

Prigorski  i posavski plesovi  - folklorno 
obilježje našega kraja  

Vrbovčani u završnici koncerta predstavili se međimurskim 
plesovima 
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Grad Dugo Selo obilježio svoj Dan 
bogatijom ponudom i događanjima 

Župan Kožić otvorio 
Prvi dugoselski 

obrtničko-poduzetnički sajamOvogodišnje Martinje na Martin Bregu sadržajima 
je preraslo okvire lokalne domaće svetkovine. 
Blagdan, koji se tradicionalno obilježava u 

svim krajevima kontinentalne Hrvatske, tako i u 
nekim dijelovima vinorodnoga priobalja, veže se uz 
stvaranje mladoga vina do kojega se dolazi obredom 
krštenja mošta. Posebnost događaja već se godinama 
stvara na Martin Bregu koji je imenom, povijesnošću 
i samom «nazočnošću» sveca zaštitnika u obliku 
skulpture, najbliže izvornoj tradiciji koja se njeguje 
uz naklonost dobroga svetomartinskoga duha. 
Posebnost obreda, odanost vinara i vinogradara, 
obožavanje tradicijskog i pripadanje prostoru koji 
je duhom posebnosti obilježio život godinama je 

okupljao poklonike 
tih vrijednosti. Ove 
godine pristiglo ih je 
više no ikada vidjeti 
kako se martinski mošt 
pretvara u vino. Grad 
u zajedništvu svojih 
snaga to je omogućio 
stvarajući prostor i 
sadržaje za dolazak 
mnogih koje baš na 
Martinu želi doživjeti 
Martinje u domaćem 

ugođaju s dahom izvorne tradicije. 
Stiglo je tako oko 180 posjetitelja (prema podatku 

predstavnika HŽ) posebnim martinskim vlakom 
na Martin iz Zagreba. S kupicama vina u 
rukama i domaću popevku Preporodovih 
tamburaša, uz blagoslov martinskoga biškupa 
i dobrodošlicu predstavnika Grada sišli 
su na dugoselskoj postaji. Nakon razgleda 
sajamske ponude autobusi su ih dovezli na 
vrh brijega gdje su pod prostranim šatorom, 
uz naklonost svih svetaca nadležnih za 
vremenske prilike, pratili kako se to, uz 
pjesmu i ples, uz riječi vinske molitve i pokude, 

martinski mošt u vino pretvara. 
Snalažljiviji su se divili i obredu 
i vinu, a oni udaljeniji od mjesta 
događanja u središnjem prostoru 
zamjerali su organizatorima 
zbog nepristupačnosti pozornice 
za izvedbu obreda. Događanja 
na pozornici, nastupi glazbenih 
grupa «Plava noć», «Baruni» 
i «Crvena jabuka» opet su 
oduševili brojne ljubitelje vječnih 
melodija čije je zadovoljstvo 
nadjačalo srdžbu zbog nedovoljne 
preglednosti vinske čarolije o 
postanku mladoga vina. 

Prvi ovogodišnji iskorak u 
obliku organiziranog dolaska 
posjetitelja, organizirane ponude 
proizvoda i usluga na sajmu 
obrtništva, organizacije smještaja 
stotine posjetitelja i dvodnevni 
program raznolikog sadržaja u 
šatoru na Martinu zavrijedio 
je pohvale koje su upućene 
organizatorima. Na njihovu su 
adresu upućene i zamjerke koje 
će boljom pripremom izbjeći 
naredne godine.                    N. K. 

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

Tamburaši Preporodaši glazbom nadzirali ukrcavanje 
putnika za Martin Breg sve do polaska vlaka s Glavnog 
kolodvora iz Zagreba 

Putnici se krijepili martinskim 
moštom u dolasku, a vinom 
tijekom povratka s Martinja

Biškup v Zagreb, biškup zo Zagreba, pa na Martin k pajdašima 

"Baruni" za dobro 
raspoloženje

Sa Zagrepčanima došao i  zagrebački gradonačelnik Bandić  

Zadovoljstvo organiziranjem obrtnika i poduzetnika te prezentacijom 
njihovih proizvoda na jednom mjestu uz daljnju podršku koju će 
im davati Zagrebačka županija kroz različite programe, projekte 

i sufinanciranja očitovao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić 
otvorivši prvi dugoselski obrtničko-poduzetnički sajam. Čestitke i želje da 
sajam postane tradicionalan uputio je tajnik Hrvatske obrtničke komore 
Petar Sindičić.  U ime domaćina izlagačima su se obratili predsjednik 
dugoselskog Udruženja obrtnika Stjepan Valjak i gradonačelnik Boris 
Mahač. Na sajmu se okupilo oko 50 izlagača - obrtnika, poduzetnika 
i udruga iz Dugog Sela, općina Brckovljani, Rugvica i Zagreba koji su 
tijekom tri dana predstavili i poduzetničku aktivnost na širem dugoselskom 
području. Svoje proizvode i proizvodne mogućnosti te usluge ponudili su 
na izložbenoj površini od 800 četvornih metara unutar prostora Gradskog 
sajmišta. Sajam izložbeno-prodajnog karaktera bio je otvoren od 9. 
studenog do Dana Grada - 11. studenog, od 10 do 18 sati. Prvi dugoselski 
sajam obrtništva i poduzetništva organiziran je u sklopu manifestacije 
«Dugoselske jeseni», a glavni nositelji organizacije su Udruženje obrtnika 
Dugo Selo u suradnji s Gradom Dugim Selom, Turističkom zajednicom i 
Dugoselskim poduzetničkim centrom.               Tekst i fotografije: I. G. O.

Predstavnici Grada domaćina, Županije, dugoselskih i zagrebačkih 
obrtničkih udruga prilikom otvorenja sajma obrtništva u Dugom Selu

Uz nastup mažoretkinja održane su modne revije odjeće i vjenčanica te niz 
prigodnih događanja 

Raznovrsna ponuda – moglo se štošta vidjeti, kupiti ili kušati…

P ovodom četvrte godišnjice otvorenja Srednje 
škole «Dugo Selo», u prostoru Gradske sportske 
dvorane održan je svečani program. Uz 

sudjelovanje učenika s prigodnom scenskom izvedbom 
krštenja mošta u programu su sudjelovali i gosti 
– glumci Vlasta Knezović i Adam Končić, Mladen 
Katanić, operni pjevač i drugi. Sve okupljene ovom 
prilikom pozdravio je tadašnji ravnatelj Srednje škole 
Josip Herceg. 

Školu trenutno pohađa 860 učenika u 10 
četverogodišnjih i trogodišnjih obrazovnih smjerova, 
a mnogi od njih u proteklom razdoblju postigli 
su zapažene rezultate na županijskim i državnim 
natjecanjima. Ispred Ministarstva prosvjete i 
športa današnjem svečanom programu nazočila je 
savjetnica Jadranka Huljev, a u ime Grada Dugog 
Sela nazočio je predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer i gradonačelnik Boris Mahač. Nakon svečanosti 
odigrane su rukometne i odbojkaške utakmice.           
                                              Tekst i fotografija: I. G. O.

Obilježena četvrta godišnjica otvorenja
 Srednje škole "Dugo Selo" 

Srednjoškolci izveli skeč krštenja mošta

 Koncert «Crvene jabuke» 
privukao je brojne dugoselce i 
njihove goste. U grijanom šatoru 
podno stare crkve na Martin 
Bregu zabavili su se i mladi i stari, 
proslavivši Dan grada pjesmom  
i plesom. Iako je običaj darivati 
slavljenike, ovaj put je bilo obrnuto. 
Grad Dugo Selo je za svoj dan 
omogućio svim građanima dobar 
provod, a u glazbi su uživali i oni 
koji inače nisu  članovi fana Crvene 
jabuke. Stari i novi hitovi nizali 
su se jedan za drugim, a dečki iz 
Crvene jabuke koncert su odradili 
profesionalno, kao da su u prepunoj 
Dvorani sportova. Publika je takva 
nastup nagradila dugotrajnim 
ovacijama i pljeskom.     

                                          J. K. B.
        Fotografije: Silvestar Posavac

Dugoselci i «Crvena jabuka» započeli 
ljubav na Martin Bregu 

Žera i poznati hitovi traju vječno

 «Crvena jabuka» za sve generacije 

ored brojnih kreativnih radionica 
i otvorenih vrata u Osnovnoj školi 
Dugo Selo prigodom svečanosti 

Dana škole koji se obilježava na Dan 
grada 11. studenoga, održana je priredba 
na kojoj su sudjelovali  učenici-pjevači, 
plesači, recitatori, ritmičarke, glumci i 
jedan svirač klarineta. Priredbu je otvorio 
zamjenik ravnateljice Branko Goleš 
pozdravnom riječju svima nazočnima. 
Tako je Dan škole proslavljen na 
poseban način, uz veliko oduševljenje i 
zadovoljstvo učenika, a i roditelja, koji 
su mogli sve to razgledati. Pridružili su 
se mnogi suradnici a pozdravila ih je 
zamjenica gradonačelnbika J. Kokot 
Bambić uz nazočnost potpredsjednice 
Vijeća Z. Vranić Paruž i drugih vijećnika.      
(nastavak na stranici 10.)

                                                                    Fotografija: JKB

Bogat program prigodom Dana Osnovne škole 
"Dugo Selo"  

Raznolikost izvedbi i kostima na svečano ukrašenoj sceni 

Održana druga smotra mažoretkinja

Ovogodišnje 13. dugoselske jeseni uljepšale su i brojne mažoretkinje zanimljivim 
koreografijama i atraktivnim uniformama. Grad Dugo Selo i Dugoselske 
mažoretkinje bile su po drugi put za redom organizatorice smotre mažoretkinja. 
U programu su sudjelovale Belečke mažoretkinje, Mažoretkinje Centar- iz 
Ivanić Grada, Konjščanske mažoretkinje, Loborske i Ludbreške mažoretkinje, 
Mažoretkinje Matije Bistrice, Svetoivanjske mažoretkinje, Zlatarske mažoretkinje, 
Mažoretkinje Zlatar Bistrice i domaćice smotre Dugoselske mažoretkinje. 

Gradska sportska dvorana u kojoj je održana II. smotra mažoretkinja bila 
je ispunjena skoro do posljednjeg mjesta. Osim brojnih roditelja, prijatelja i 
suradnika koji su došli u pratnji mažoretkinja, smotru su svojim prisustvom 
uveličali i gradonačelnici Dugog Sela, Sv. Ivana Zeline i Zlatara; Boris Mahač,  
Vlado Žigrović i Marijan Đurek. 

Smotru je otvorio domaćin, 
gradonačelnik Dugog Sela Boris 
Mahač koji je izrazio zadovoljstvo 
što se u Dugom Selu okupilo preko 
300 mažoretkinja te je ujedno 
predstavnicama svih mažoret 
sastava  podijelio zahvalnice grada 
Dugog Sela i Turističke zajednice za 
sudjelovanje na smotri. Voditeljica 
Dugoselskih mažoretkinja Tatjana 
Blaško prilikom svakog nastupa 
ukratko je predstavila svaki mažoret-
sastav, a najviše oduševljenja kod 
publike, osim nastupa najmlađih 
mažoretkinja, izazvala je bravurozna 
koregrafija jedinog muškog 
sudionika smotre, svjetskog prvaka 
u solo-dance-u Tihomira Bendelje iz 
Ludbrega.   Tekst i fotografije: J. K. B.

Tristo mažoretkinja i jedan 
dečko oduševili nastupom

Tri stotine mažoretkinja u sportsko elegantnim odorama predstavilo se 
uvježbanim koracima 

Tihomir Bendelja – svjetski 
solo-dance prvak 

«Knjiški moljac», časopis u izdanju Gradske knjižnice 
Dugo Selo, a kojeg su pripremili te sadržajno opremili 
članovi Velikih knjigoljubaca, učenici od četvrtog do 
osmog razreda, doživio je i 2. broj. Predstavljanje 
novog broja održano je tijekom Dugoselskih jeseni, 28. 
listopada u prostoru dvorane Gradske knjižnice, a u 
sklopu istog događanja organizirana je i predstava «Ne 
postoji mjesto koje se zove Predaleko» u kojoj su glumili 
članovi kluba Mali knjigoljupci. Voditeljica Klubova te 
ujedno i voditeljica Dječjeg odjela Gradske knjižnice je 
Maja Mihaliček.                        Tekst i fotografija: I. G. O.

Knjigoljupci na 
Dugoselskim jesenima

 Svaki od najmlađih članova u predstavi odigrao uloge 
jedne od brojnih vrsta ptica 

U programu 13. dugoselskih jeseni KUD 
«Preporod» ugostio članova HKUD-a 
Petar Zrinski iz Vrbovca te su održali 

zajednički koncert. Gosti su prikazali 
koreografije Ljiljane Stanko «Đurđevo u 
vrbovečkome kraju», «Plesove vrbovečkoga 
kraja» te plesove Moslavine. Nastupio 
je ženski vokalni sastav sa slavonskim i 
međimurskim pjesmama, a u završnici su 
izveli «Međimurje kak si lepo zeleno» autora 
Zvonimira Reljića. Dugoselski KUD 

program je započeo plesovima iz Slavonije 
(u koreografiji Vladimira Salopeka) izvevši u 
nastavku  posavske plesove  (koreografija A. 
Ruždije i V. Salopeka) te plesove iz Sesvetskog 
Prigorja koreografa Branimira Milasa. Večer 
je završila pozdravnom riječju dugoselskoga 
gradonačelnika B. Mahače te razmjenom 
poklona predstavnika dvaju društava koja 
surađuju niz godina. 

                                 Tekst i fotografije: N. K.

Večer folklora u PREPORODU 

Prigorski  i posavski plesovi  - folklorno 
obilježje našega kraja  

Vrbovčani u završnici koncerta predstavili se međimurskim 
plesovima 



Brojne učeničke radionice iz svih 
nastavnih predmeta 

24. studenoga 2006. Dugoselska kronika10
Osnovna škola "Dugo Selo" obilježila Dan škole Danom otvornih vrata 

Osnovna škola «Dugo Selo» Danom otvorenih vrata, 
10. studenoga, obilježila je svoj Dan. Svi su učenici bili 
uključeni u kreativne radionice iz nastavnih predmeta, 
a svaka radionica imala je drugačiji sadržaj. Njihov rad 
pratila je školska filmska skupina i novinari.

Radionica iz povijesti organizirala je kviz-natjecanje 
koje su izradili sami učenici, na radionici hrvatskog jezika 
učenici 6. razreda izrađivali su radove na temu „Što sve 
može dječja mašta“, a stariji učenici su prepisivali mudre 
izreke glagoljicom. Matematičari 6. i 8. razreda rješavali 
su matematičke križaljke i zadatke pomoću igre domino, a 
na radionici likovne kulture izrađivani su radovi za skoro 
natjecanje u Sloveniji na temu nacionalne kulturne baštine. 
U drugom turnusu matematika i likovna kultura „udružile“ 
su se rješavajući zadatke mjerenja omjera na poznatoj slici 
Leonarda da Vincija. Na radionici iz biologije učenici su 

od češera izrađivali božićne ukrase, a na geografiji je opet 
bilo kviz-natjecanje. Natjecanja je bilo i na radionicama 
tjelesne kulture, na radionicama iz kemije rađeni su pokusi 
sa šećerom, soli i školskom kredom, kao i izrada mentalnih 
mapa. Na vjeronaučnoj radionici izrađivani su predmeti 

od glinamola, između ostalog i 10 Božjih zapovijedi. 
Na engleskom jeziku igrale su se razne igrice, bilo je 
veselo, pjevalo se i slušalo glazbu američke kršćanske 
pjevačice, ali je ipak najveselije bilo na radionici 
glazbene kulture gdje su učenici svirali udaraljke uz 
pratnju na gitari. Na fizici su se spajali strujni krugovi, 
učenici su radili s ampermetrom i magnetima, a na 
informatici su rađeni različiti projekti.

Mlađi učenici od 1. do 4. razreda izrađivali su 
društvene i didaktičke igre, jastučiće za igle i pritom 
učili prišivati gumbiće, bilo je tu i kasica-prasica 
načinjenih od balona i tijesta, a „Mali pekari“ od 
tijesta su pravili kruh i peciva koja su kasnije bojali. 
Na mnogim radionicama pravljeni su različiti ukrasi 
i plakati od kukuruza, kestenja, žirova i sjemenki, 
izrađivani su i sandučići za razrednu poštu, a na 
glazbenim radionicama, osim plesa i pjevanja, 

učenici su pravili note i crtovlje od kolaža. Sastavljali su 
priču od izrezanih riječi, radili božićne aranžmane koji će 
biti izloženi na božićnoj prodajnoj izložbi, a na mnogim 
radionicama sudjelovali su i roditelji, osobito mame. Na 
radionici III. b razreda gost je bio tata-lovac koji je držao 
predavanje o lovu i životinjama, nazočne mame pričale 
su o Dugom Selu, a zatim je slijedila učenička predstava. 
Priredbu koja je održana nakon radionica pozdravnim je 
riječima i čestitkama otvorio zamjenik ravnateljice Branko 
Goleš.                                                     Nediljka ĆAVARUŠIĆ

                                 Fotografije: Jasminka Kokot Bambić 

Tradicionalno, Dugoselski glazbeni ansambl i ove je jeseni pjevao svojoj publici 
na samostalnom koncertu održanom prostoru Srednje škole. Niz popularnih 
skladbi u obradi voditeljice Zlatice Šajković i njezinu pratnju na klavijaturama 
posjetitelji uvijek rado poslušaju. Osvježeni repertoar svidio se publici koja je, 
također tradicionalno, tražila dodatke, tako «Duga» nije mogla sići s pozornice 
a ne izvesti, primjerice,  prepoznatljivu pjesmu «Oj mladosti» i druge. Članovi 
«Duge» pjevali su dugo, gotovo sat i pol, jer su ljubitelji njihovog programa to 
tražili. I ne samo na cjelovečernjem koncertu, već i u drugim prigodama kada 
njihov nastup prati glavnu temu. Tako mnoga dugoselska događanja ne prolaze 
bez glazbe koju Dugoselski glazbeni ansambl izvodi. Program je vodio poznati 
novinar Hrvatske televizije Mladen Trnski, rodom Podravac što nam je znano. 
Očitovao je zadovoljstvo uslijed izvedbe podravske pjesme baš kao i uslijed 
cjelokupnog programa ovog Ansambla čiji su članovi iz Dugog Sela prema kojem 
se odnosi kao prema svome gradu.             Nk 

Također u sklopu 13. dugoselskih jeseni u Župnoj crkvi Sv. Martina održan je 
4. studenoga koncert zbora Župe «Uznesenja Blažene Djevice Marije» iz grada 
Zlatara. Pod ravnanjem dirigenta Kazimira Svibena – Zbor je izveo prigodni 
program sakralnih pjesama, a pjevao je i tijekom sv. mise. Nakon prošlogodišnjeg 
gostovanja dugoselskog Župnog zbora u Zlataru u sklopu Dana kajkavskih riječi, 
ove godine organizirano je uzvratno gostovanje tijekom manifestacije Dugoselskih 
jeseni. Zbor iz Zlatara osim dugogodišnje tradicije zlatarskog crkvenog pjevanja 
i nizom održanih koncerta u zemlji i inozemstvu, može se pohvaliti i s nekoliko 
izdanih nosača zvuka. Tako je prije mjesec dana izašao i njihov treći nosač zvuka: 
„Naš je usto Spasitelj iz groba», a riječ je o sakralnoj glazbi koja se pjeva kroz 
korizmeno i uskrsno vrijeme. Domaćin i organizator koncerta bio je Župni zbor 
Župe sv. Martina.                                                         Tekst i fotografija:  I. G. O. 

P red brojnom publikom u prostoru Srednje škole «Dugo 
Selo orga niziran je uoči Dana grada, 7. studenoga, 
koncert duhovne glazbe obogaćen dramskim 

performansom i rock izvedbom duhov nih pjesama pod 
nazi vom «Samo ljubav je rje šenje». Osim Vokalno instru-
mentalne skupine «Sna ga mira», glavnog nosi telja ovog 
koncerta, tijekom dvosatnog programa nastupili su članovi 
dugoselskog banda «Zakon neba» i članovi dramske grupe 
«MRAVS» s izvedbom scenskog prikaza, a medijska skupina 
power point prezentacijom pratila je točke programa.

Članovi spomenutih skupina djeluju unutar Zajednice 
«Molitva i riječ», a okupljaju se u Župi sv. Martina na 
nedjeljnoj sv. misi za mlade u 18 sati. Vokalno-instrumentalna 
skupina “Snaga mira” nastala je 1993. godine pod vodstvom 

Snježane Foretić i do da nas neprekidno djeluje unutar 
Župe sv. Martina. Zbor redovito pjeva u dugoselskoj župi, 
a osim što su tijekom svog rada održali niz koncerata te 
sudjelovali na različitim festivalima, 2004. godine izdali 
su zasada jedini nosač zvuka pod nazivom „Pogledaj 
nebo“ s 15 autorskih skladbi.    Tekst i fotografije: I. G. O. 

Župa sv. Martin u Dugom Selu i Savski Nart na području općine Rugvica 
u intenzivnim su pripremama za dolazak i prijem više stotina mladih 
hodočasnika koji će od 28. prosinca do 1. siječnja boraviti u Zagrebu i 
Zagrebačkoj nadbiskupiji. 

Naime, Zagreb i okolica bit će domaćini ovogodišnjeg europskoga susreta 
mladih “Hodočašće povjerenja na zemlji”, koje organizira ekumenska 
zajednica iz Taizéa. Svake godine drugi europski grad izabran je ugostiti 
tisuće mladih iz cijele Europe, a ove godine čast je pripala Zagrebu i njegovoj 
okolici. Dosada je Susret mladih održan u europskim gradovima kao što je 
Pariz, Barcelona, Milano, Budimpešta, Lisabon i mnogi drugi. U Zagrebu se 
očekuje dolazak od 15 do 30 tisuća mladih ljudi iz Europe i drugih zemalja 
svijeta. Cilj ovakvih susreta je upoznavanje mladih s kulturnim osobitostima 
na našem kontinentu te u isto vrijeme upoznavanje sa činjenicom da je Europa 
izgrađena na kršćanskim temeljima. Susret u Zagrebu bit će popraćen bogatim 
programom čiji je središnji događaj 6 zajedničkih molitvenih sastanaka u 
paviljonima Velesajma. 

S obzirom da je želja organizatora da se tijekom tih pet dana Susreta 
što više mladih smjesti po obiteljima i župama, dugoselska i nartska župa 
pozivaju obitelji s naših područja koje su zainteresirane i spremne za prijem 
hodočasnika da se obrate na sljedeće brojeve:

Za područjeŽupe sv. Martin –   099/ 6785-314 (pon 19-22, sub 12-18 h)
                                                   098/ 9327-558 (sri 18-21, sub 12-18 h)
Za područje Župe Savski Nart – 098/ 979-5868 (svaki dan poslije 16 h)

Na tim brojevima volonteri će vam dati sve potrebne informacije i uputstva, 
dok popunjene listiće (u prilogu ovog broja Dugoselske kronike) možete slati 
na adrese: Župa sv. Martin, Zorićeva 82, Dugo Selo ili Župa Savski Nart, 
Jalševec Nartski, Zagrebačka 2. Krajnji rok za prijavu mogućnosti smještaja 
hodočasnika u vašem domu je 10. prosinca.   

Na području Dugog Sela planiran je dolazak 500 mladih hodočasnika, a 
dosada je osiguran smještaj za 130-ero, dok Župa Savski Nart planira dolazak 
150 hodočasnika, a zasada je osigurano 30 mjesta. Ovim putem pokušavamo 
apelirati da ukoliko imate mogućnosti - ugostite mlade ljude u svojim 
domovima. Njihova formula je – 2 kvadratna metra dovoljna su za jednu osobu 
da prespava kod vas.                                                                              I. G. O. 

U kreativne učioničke radionice navratili mnogi  posjetitelji 

Glas DUGE na Dugoselskim jesenima 

Program ovojesenskog koncerta vodio Mladen Trnski 

Održan koncert Župnog 
zbora iz Zlatara

Koncert gostiju iz Zlatara pobudio veliki interes građana Dugog Sela 

TAIZE – susret povjerenja ove godine u Zagrebu

Hodočasnici iz Europe 
dolaze i u naša mjesta! 

Koncert duhovne glazbe Zbora mladih "Snaga mira"

Božja riječ može biti interpretirana rock 
izvedbom – grupa «Zakon neba»

Vokalno instrumentalnu skupinu «Snaga mira» 
od početaka vodi S. Foretić 

Školski odbor Srednje škole Dugo Selo na sjednici 14. 
studenoga donio je odluku o izboru novog ravnatelja. Po 
isteku mandata Josipa Hercega, profesora sociologije i 
filozofije koji je funkciju ravnatelja obnašao unazad četiri 
godine, te više od godinu dana kao privremeni ravnatelj, 
odlukom članova Školskog odbora za novu ravnateljicu 
izabrana je Darinka Svetec, diplomirani inženjer strojarstva. 
Od sedmero članova Školskog odbora zamolbu Darinke 
Svetec podržalo je četvero članova, a tri člana Odbora 
glasovalo je za dosadašnjeg ravnatelj J. Hercega. Na natječaj 
su  ukupno  pristigle četiri zamolbe. 

OTVORENO PISMO 
UČENICIMA I RODITELJIMA

OD SVEG SRCA SE ZAHVALJUJEM SVIMA NA
PROTEKLOJ ČETVEROGODIŠNJOJ SURADNJI

U JEDNOM OD NAJZAHTJEVNIJIH I – 
NAJSRETNIJIH POZIVA…

Draga čitateljice i čitatelju, vjerujem da rečenice koje 
slijede neće biti teške za čitanje, ali jednako tako vjerujem 
da neće baš biti lake za promišljanje. Prije svega vjerujem 
da nas jedan osjećaj objedinjuje: Volimo djecu koju treba 
obrazovati da odrastu i sazriju – da žive!!!…  

Na tragu misli Sorena Kierkegaarda «…Biti učitelj, to 
ne znači sjeći kao na panju tvrdnjama, ni davati lekcije 
da se nauče, itd.; biti učitelj, to zaista znači biti učenik… 
Učenje počinje kad ti učitelju, učiš od učenika, kad se ti 
smjestiš u ono što je on razumio, prihvatiš način na koji 
je on to razumio…»; dakle, na tragu Kierkegaarda, ovo je 
pokušaj promišljanja o jednom od najsretnijih zanimanja. 
A to zanimanje nije samo profesija, ono nije samo jedan 
od mnogobrojnih poslova svakidašnjeg načina pukog 
osiguranja sredstava za preživljavanje, ono nije mukotrpan 
rad i iscrpljivanje životnih snaga da bi se uopće egzistiralo, 
već je – dapače – život dostojan čovjeka, koji je tek tako 
moguć ukoliko se svojim djelovanjem, svojim davanjem 

učenicima, (i ne samo njima!) kao svojim suradnicima 
– samopotvrđuje. 

To je, dakle, prije svega poziv – U KOJEM NITKO 
OD NAS UČITELJA  (ukoliko je doista učitelj!) NI U 
JEDNOM TRENUTKU NE VIDI KAO SVOJE CILJEVE 
MATERIJALNO BOGATSTVO,  već se svim svojim 
srcem i dušom raduje podučavanju svakog učenika i 
– ponajviše – OTKRIVANJU SKRIVENIH TALENATA 
MEĐU SAMOZATAJNIM MLADIM LJUDIMA punim 
radoznalosti, punim znatiželje, prepunim želje za novim 
znanjima i – učenjem. U svemu tome učenje – da bi doista 
bilo učenje – treba biti igra i veselje, a ne mučenje!

Samo podučavati svoje učenike još uvijek nije dovoljno 
da bi učitelj  doista bio učitelj. Učitelj se svom svojom 
puninom samopotvrđuje tek kada se to odjelotvoruje 
na način angažmana i u cjelokupnoj zajednici  u kojoj 
je neprestano, i uvijek iznova, lučonoša oplemenjivanja 
svakidašnjega načina života. A ova pak oplemenjivačka 
djelatnost – kao način svakidašnjeg života svakog učitelja 
u duši – u sebi nosi onu istu težinu, koju nosi i podučavanje 
učenika. Samo u prožimanju uloga učitelja u školi i 
lučonoše kulture može se realizirati učiteljeva osobnost 
kao punina , kao jedinstvenost, kao cjelina, kao vlastiti 
zadatak samome sebi – u kojem je potrebno mijenjati svijet 
u kojem živimo – u kojem je naš duhovni svijet zagađen 
mnogo više od materijalnog svijeta. To znači – i to – da se 
bogatstvo jednog naroda ne može mjeriti (samo!) brojem 
dolara po stanovniku, već – prije svega! – brojem moralno 
razvijenih glava!

Na tragu izrečenoga mogu samo naglasiti  kako su istina, 
dobrota, plemenitost, poštenje, prijateljstvo, neposrednost, 
izravnost i ljudskost u međusobnom ophođenju one vrline 
kojima se (po)kreće svaki istinski učitelj, te mu stoje kao 
stalni svakidašnji zadatak kako bi u svojih učenika = 
suradnika iznjedrio i bistrinu uma, i vragolastu igru duha, 
i dobronamjerne – ali neophodno potrebne žaoke na račun 
ljudske gluposti, te ponajviše – i nadasve – zračio ljubavlju, 
ljepotom, istinom, poštenjem i dobrotom! 

Josip HERCEG, prof. fil. i soc.

Izabrana nova ravnateljica Srednje 
škole "Dugo Selo" Darinka Svetec 
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Predsjednik Udruženja 
obrtnika Dugo Selo i dalje 

Stjepan Valjak

S. Valjak opravdao povjerenje Skupštine te i dalje ostao na čelu 
Udruženja obrtnika

N a čelu dugoselskog Udruženja obrtnika i dalje ostaje Stjepan Valjak, 
dosadašnji predsjednik, odluka je to novih članova Skupštine Udruženja na 
konstituirajućoj sjednici, 27. listopada. Odlukom o izmjenama i dopunama 

Statuta Udruženja obrtnika Dugo Selo - od sada pa nadalje predsjednik 
Udruženja imenuje dva potpredsjednika, za razliku od dosadašnjeg jednog 
zamjenika. Po tom principu imenovani su Josip Svibovec koji će biti zadužen 
za teritorijalno područje općine Rugvica te Jonče Ilievski za područje općine 
Brckovljani. U Upravni odbor imenovano je 11 novih članova, a Nadzorni 
odbor čine Zlatko Radilović, predsjednik te Josip Čop i Mate Vuković kao 
članovi. Okupljeni su na sjednici informirani o mogućnosti pohađanja seminara 
«Definiranje pravca razvoja poduzetnika - udruživanjem do uspjeha» koji bi se 
održao u Dugom Selu. Seminar organiziraju Zagrebačka županija i područni 
uredi Obrtničkih komora u Zagrebačkoj županiji. Svi zainteresirani mogu 
se obratiti i prijaviti za seminar na adresu dugoselskog Udruženja obrtnika, 
Osječka 2.

Čestitke novoizabranom predsjedniku Udruženja uručio je i gradonačelnik 
Dugog Sela Boris Mahač koji je tom prilikom nazočio sjednici. S obzirom 
da je predsjednik Udruženja ujedno i član Gradskog poglavarstva - suradnja 
dugoselskog obrtničkog udruženja i Grada Dugog Sela ocjenjena je vrlo 
dobrom, a jedna od zajedničkih aktivnosti bila je organizacija 1. dugoselskog 
obrtničkog sajma održanog od 9. do 11. studenoga.     Tekst i fotografija: I. G. O.

Udruga dijabetičara obilježila 
Međunarodni dan dijabetičara

P rema podacima iz Udruge dijabetičara Dugo Selo 
nakon završenih akcija mjerenja šećera u krvi 
organiziranih unazad devet dana (od 9. do 17. 

studenoga) i na različitim lokacijama (obrtnički sajam, 
gradska uprava, FINA, Srednja škola, Crveni križ, gradsko 
sajmište, dugoselska vojarna) ukupno je obavljeno 396 
mjerenja. Od toga s povišenom razinom šećera je 67 slučaja, 
već registriranih dijabetičara bilo je 45-ero, a 34-ero je 
otkrivenih novih potencijalnih dijabetičara, odnosno 8,5 
posto. To je nešto manji postotak nego prošle godine kada 
je od ukupno 411 mjerenja – otkriveno novih potencijalnih 
43 slučaja, odnosno 10 posto. Kako 
objašnjava predsjednica Udruge 
dugoselskih dijabetičara Marjanka Čičak 
ove je godine akcija održana na lokacijama 
s pretežito mlađom populacijom, a time i 
zdravijom, u Srednjoj školi te u vojarni 
među ročnicima. Bez obzira na nešto 
manji odaziv Udruga je zadovoljna 
ovogodišnjom organizacijom akcija.  Cilj 
im je bio ukazati na moć prevencije 
u nastajanju šećerne bolesti s razlikom 
da se ove godine poseban naglasak 
dao na ostvarivanje pomoći socijalno 
ugroženima, zanemarenima i ranjivima 
pod geslom «Jednaka skrb svima». U 
Hrvatskoj je više od 170 000 osoba sa 
šećernom bolešću u dobi do 18 do 65 
godina, a od toga njih oko 70 000 toga 
još nije svjesno; a čak više od 90 posto 

oboljelih ima tip 2. šećerne bolesti. Uzevši u obzir da je 
šećerna bolest među 10 vodećih uzroka smrti, vrlo je bitno 
da svi postanemo svjesni ozbiljnosti ove bolesti.

Udruga dijabetičara Dugo Selo najavljuje daljnja 
mjerenja šećera u krvi koja će se održavati svake prve 
subote u mjesecu u ljekarni «Grgošić-Obućina». A ukoliko 
se zainteresirani žele uključiti u rad Udruge dijabetičara 
Dugo Selo to mogu učiniti svakog prvog i trećeg utorka u 
mjesecu, u prostoru Društva invalida u Kažotićevoj 8.                   

                                                  Tekst i fotografija: I. G. O. 

U porastu broj nezaposlenih na 
području grada Dugog Sela

P rema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenost na 
području grada Dugog Sela raste. Naime, u listopadu broj nezaposlenih 
bio je u porastu u odnosu na mjesec rujan. Ukupno je registrirano 978 

nezaposlenih što je u odnosu na mjesec rujan 2,4% ili 23 osobe više. Prema 
podacima Zavoda broj nezaposlenih žena također raste - za 2,6 posto, u 
odnosu na mjesec rujan u listopadu je registrirano 16 žena više. Prema razini 
obrazovanja najviše nezaposlenih osoba je sa srednjom školom za zanimanja 
do 3 godine i sa školom za KV i VKV radnike - 368-ero, dok ih je najmanje sa 
završenim fakultetom, magisterijem i doktoratom - 20-ero. Prema godinama 
starosti na području grada Dugog Sela najviše je nezaposlenih mladih osoba. 
Između 20 i 24 godine, evidentirano je 142-oje te između 25 i 29 godina, njih je 
u listopadu evidentirano 138-ero nezaposlenih. Najniži broj nezaposlenih osoba 
je sa 60 i više godina kojih je protekli mjesec registrirano 19-ero.                          
                                                                                                                  I. G. O.

 U akciji kontrole šećera u krvi otkrivene 34 osobe koje bi mogle 
oboljeti od  dijabetesa 

Na osnovu čl. 26. i čl. 27 Statuta Gradskog društva Crvenog križa 
DugoSelo, Osječka 3, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto 

- ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo
- 1 izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine

Uvjeti:
- VSS zdravstvenog, socijalnog ili pedagoškog smjera
- najmanje 5 godina radnog iskustva  u struci
- organizacione sposobnosti
- aktivno znanje jednog stranog  jezika
- položen vozački ispit
- poznavanje rada na računalu
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- uvjerenje o stručnoj spremi
- preslika radne knjižice
- životopis
- preslika domovnice
- plan i program rada u mandatnom razdoblju
Rok za podnošenje prijave je 15. prosinac 2006.godine
Prijave se dostavljaju  Odboru Gradskog društva Crvenog križa Dugo 

Selo, Osječka 3 (ili PP 6), 10 370 Dugo Selo, uz naznaku  «natječaj za 
ravnatelja».

O rezultatima natječaja kandidat će biti pismeno izvješćeni najkasnije u 
roku  15 dana od zaključenja natječaja.

  

                                           Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo

Mobilnom mamografom pregledano 100-inu žena
U organizaciji Udruge «Edukacijom protiv raka dojke» i 

dugoselskog Crvenog križa krajem listopada u Dugom 
Selu bio je lociran liječnički tim mobilnog mamografa. 

Za ovaj besplatni pregled od ranije se predbilježilo 100-inu 
žena, što je dosada bio najveći broj prijavljenih tijekom 
boravka mamografa u Dugom Selu. 

S obzirom da žene i dalje pokazuju veliki interes za 

preventivni pregled, što je nadasve ohrabrujuće u borbi 
protiv raka dojke, dugoselski Crveni križ najavljuje novi 
dolazak mamografa u prosincu. Prijave se primaju i dalje 
na adresi Crvenog križa, Osječka 3 ili na telefonski broj 
2753-130. Pregled mamografom preporuča se jednom 
godišnje ženama iznad 45 godina.

I. G. O. 

Na radost dugoselskih mališana, 
a uz prigodu obilježavanja dolaska 
jeseni održana je jesenska svečanost 
u Dječjem vrtiću «Dugo Selo». Ove 
godine izvedena je predstava dječje 
priče «Djed i repa» te «Kukuruzna 
bajka» Jadranke Čunčić. I ovoga puta 
ostvarile su ih tete iz Vrtića koje su  
glumile, sašile kostime i postavile  
scenu. 

Kukuruznu kraljevnu čuvala je 
kukuruzna vojska do dolaska pravog 
kraljevića s kojim će kraljevna odjahati 
u sretan život. Generacije predškolaca 
odrastale su uz bajku «Djed i repa». Na 
njivi je izrasla ogromna repa koju djed 
nije mogao sam iščupati, ali uz pomoć 
svih ukućana – repa je izvađena.        

                               Foto arhiva DV DS

Jesenska svečanost u Dječjem vrtiću "Dugo Selo"

Kukuruzna vojska savršeno dočarala jesenske svečanosti u Vrtiću

N ekadašnja igraonica «Bubamara» 
prerasla je u Dječji vrtić BIBA 
BUBA koji je  službeno otvorio 

svoja vrata i  postao tako još jedan 
pri vatni vrtić čije programe i smještaj 
djece sufinancira gradski proračun. 
Otvorenju je, uz predstavnike Grada 
Dugog Sela, predsjednika Gradskog 
vijeća Antu Bauera, njegove za -
mjenice Zlate Vranić-Paruž te 
za mjenice gradonačelnika Jasminke 
Kokot-Bambić, nazočio i dugoselski 
žup nik Slavko Kresonja, koji je tom 
prilikom blagoslovio nove prostore. 
Čast otvorenja Vrtića, rezanjem 

vrpce pripala je najmlađim 
korisnicima – djeci koja su 
zajedno s odgojiteljicama 
pripremila prigodni program. 

Dječji vrtić «Buba Biba» 
smješten je u Kalničkoj ulici na 
Kozinščaku na 130 četvornih 
metara unutarnjeg i 500 
četvornih metara dvorišnog 
prostora. Trenutno ga pohađa 
25-ero djece u mješovitoj 
vrtićkoj gru pi, a zaposlene su 
dvije odgojiteljice.                   

           I. G. O.
                      Fotografije: J. K. B. 

Otvoren novi privatni dječji vrtić na području grada 

Uzvanici na otvorenju vrtića u kojem se troškovi smještaja djece sufinanciranju 
iz gradskog proračuna 

Najmlađim korisnicima na raspolaganju prostor i sadržaji 

Pored godišnjeg skupa brojnih članova Udruge Hrvata iz Bosne i Hercegovine 
«Rodna gruda» program pjesama i plesova s brojnim izvođačima ponovit će se 
i sredinom prosinca. 

Uoči blagdana, 16. prosinca u restoranu "Dioniz", s početkom u 19 sati  
Udruga organizira humanitarni koncert od kojeg će sav prihod darovati za 
liječenje Mate Marušića. Osim Folklorne skupine «Rodne grude» nastupit će 
niz izvornih grupa: Posavski odjeci, Mladi veseljaci, Bistri izvori, Derventski 
biseri, Peirušići, Prijatelji, Biseri Posavine, Novi izvori, Generacija, braća 
Dajaković, braća Vidović, Plehanski odjeci, Baščovani,  Jozo Jeleč i drugi. 

Cijena ulaznica, od kojih se prihod daje u humanitarne svrhe, iznosi 30 kuna. 
Udruga «Rodna gruda» poziva posjetitelje na sudjelovanje u humanitarnoj 
akciji. 

Najavljujemo….
Udruga «Rodna gruda» organizira humanitarni koncert 





OGLASI - OBAVIJESTI - SJEĆANJA

UMRLI:

VJENČANI:
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 ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU OD 21.10. 
2006. DO 18.11. 2006. GODINE 

1. TOMISLAV CIMAŠ i MIRJANA NOVAK, vjenčani 
21. 10. 2006. godine

2. JOSIP MIOČ i ANITA NUŠI, vjenčani 21.10.2006. 
godine.

3. BRANIMIR JULARIĆ i IVANA BOBNJARIĆ, 
vjenčani 27.10.2006. godine.

4. DARIJO DEBELJAK i MIRJANA KANTOLIĆ, 
vjenčani 28.10.2006. godine.

5. IGOR FRANCUZEVIĆ i MAJA FARBAŠ, vjenčani 
28.10.2006. godine.

6. JURO ILIĆ i PETRA HODŽIĆ, vjenčani 28.10.2006. 
godine.

7. ANTE KERETA i SANJA KIŠ, vjenčani 28.10.2006. 
godine.

8. IVICA KRALJ i MARIJANA ROKSANDIĆ, vjenčani 
28.10.2006. godine.

9. BLAGOJE MIĆIĆ i GOJA RISTIĆ, vjenčani 
31.10.2006. godine.

10. DŽEMIL MULAOSMANOVIĆ i DRAŽENKA 
PUNČEC, vjenčani 2.11.2006. godine.

11. ROBERT ANDREIĆ i IVANA HERCEG, vjenčani 
3.11.2006. godine.

12. ŽELJKO PETRUŠIĆ i NATAŠA MAKAR, vjenčani 
4.11.2006. godine.

13. DARIO ĆEBIĆ i PAMELA SEKULIĆ, vjenčani 
10.11.2006. godine.

14. ZORAN ŠANTAK i JELENA HREBAK, vjenčani 
17.11.2006. godine.

15. IVAN VUJIĆ i MARA DETELIĆ, vjenčani 
17.11.2006. godine.

16. TOMISLAV KULAŠ i SANJA BAŠKARIĆ, vjenčani  
18.11.2006. godine.

17. DUŠKO PEROLIĆ i  BRANKICA JOZIĆ, vjenčani 
18.11.2006. godine.

18. DARIO ŽGELA i SLAVICA PRATLJAČIĆ, vjenčani 
18.11.2006. godine.

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA 
RAZDOBLJE OD 26.10. DO 20.11. 2006. GODINE

1. STJEPAN ĐIĐA, umro 18.10.2006. star 62 godine.
2. SKENDER PANDŽIĆ, umro 21.10.2006. star 76 

godina.
3. MILKA BAJS, umrla 21.10.2006. stara 76 godina.
4. RUŽICA SEDINDIĆ, umrla 21.10.2006. stara 82 

godine.
5. JOSIP MEAŠKI, umro 22.10.2006. star 65 godina.
6. MARIJA PALOREC, umrla 26.10.2006. stara 83 

godine.
7. KATARINA KEGLIĆ, umrla 28.10.2006. stara 85 

godina.
8. MARICA FRANKOL, umrla 29.10.2006. stara 84 

godine.
9. JOZO BADROV, umro 30.10.2006. godine star 90 

godina.
10. PETAR SEKSO, umro 30.10.2006. star 97 godina.
11. STANISLAV ŠERNIG, umro 31.10.2006. star 59 

godina.
12. MIRKO PROKEŠ, umro 7.11.2006. star 75 

godina.
13. ZDENKO KUČINIĆ, umro 11.11.2006. star 60 

godina.
14. LUJA STUDENOVIĆ, umrla 12. 11.2006. stara 86 

godina.
15. ANĐELA KANDUČAR, umrla 12.11.2006. stara 87 

godina.
16. VESELKO DUGANDŽIĆ, umro 13.11.2006. star 70 

godina.

 Tužno sjećanje
na tragično preminulu

JELENU GRGOŠIĆ
23. 11. 2002. – 23. 11. 2006.

Tvoja baka Zorica i obitelj:
Marija, Tomislav, Božidar,

strina Vesna i stric Božidar Grgošić

U SPOMEN

ZVONKO ŽIBRAT
3. 12. 1979. – 3. 12. 2006.

 Sjećanje na Tebe i dalje živi u našim 
srcima i mislima…

Hvala svima koji Te se sjećaju i 
posjećuju Tvoj tihi dom.

Tvoja kći Nada, zet Mato 
i unuke Katarina i Iva 

 Tužno sjećanje
na 

LJUBICU PICEK
Draga mama, prošlo je tužnih 38 
godina otkako si nas ostavila. Uvijek 
si u mom srcu i mislima.

Tvoja kći Dragica

 Tužno sjećanje
na našega dragoga i nezaboravnoga tatu

STJEPANA PICEKA
29. 11. 1982. – 29. 11. 2006.

Prošle su tužne 24 godine otkako si 
nas ostavio u tuzi i boli. Za Tobom 
tugujemo, mislimo na Tebe uvijeni u 
bol u srcu i sa suzama u očima. Tvoj 

dragi i plemeniti lik ostat će zauvijek u našim srcima. 
S ljubavlju i tugom kći Dragica

 i ostala tugujuća rodbina  Tužno sjećanje
na dragu, voljenu suprugu i mamu

IVANKU ZVONAR
22. 11. 2005. – 22. 11. 2006.

Prošla je tužna godina dana otkada 
mamice nisi s nama. Život bez Tebe 
tužan je, kuća bez Tebe prazna je, 
ali naša ljubav prema Tebi vječna je. 

Tuga koju vrijeme ne liječi ostat će. Zauvijek ćeš živjeti 
u našim srcima. 

Tvoji najmiliji: suprug Damir, 
kćeri Zvjezdana i Ivana, sin Valentino, 

zet Dražen, unuk Mateo i ostala tugujuća rodbina 

ZAHVALA
U dubokoj boli i tuzi oprostili smo 

se od naše voljene

MILKE BAJS, rođene 
JAMBREK

(1931-2006)

koja je nakon duge i teške bolesti 
preminula u subotu, 21. listopada, a sahranjena 23. 
listopada 2006. 
Ovim putem zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, 

susjedima i znancima koji su našu dragu pokojnicu dostojno 
ispratili na vječni počinak. Posebno se zahvaljujemo Domu 
za stare i nemoćne «Juranović», gđi. Dragici te Udruzi 
umirovljenika, g. Novoselu na prigodnim oproštajnim 
riječima.

Ožalošćeni: suprug Bolto, kći Vesna, sin Željko, 
snaha Marica i unuk Goran

IN MEMORIAM

VLADIMIR PREBJEŽIĆ
18. 11. 1991. – 18. 11. 2006.

S ljubavlju: Brona, Mladen, Željko, 
Mira, Sonja, Maja

Tužno sjećanje
na 

PUŽ ĐURU
13. 11. 1996. – 13. 11. 2006.

Prošlo je deset godina, dugih dana. 
Proći će ih još mnogo više. Ljubav 

i Tvoja dobrota, teško se iz sjećanja briše.

Tvoji: supruga, sin, 
snaha i unučad

Tužno sjećanje

na 

ŠTEFICU RÜHLE, 
rođena MUHIN

3. 12. 2005. – 3. 12. 2006.

Prošla je godina dana otkako si otišla 
prerano. Živiš s nama i živjet ćeš 

uvijek u našim srcima.

Tvoji najmiliji: suprug Joachim-Đo, tata Stjepan, 
braća i sestre

Tužno sjećanje

na dragog tatu i tasta

IVANA PEKERU
23. 11. 1997. – 23. 11. 2006.

Vrijeme ne donosi zaborav, mi Te s 
ljubavlju čuvamo u našim srcima.

Tvoji: supruga Ana, 
sinovi Zdravko i Darko, 

unuci Ksenija, Maja, Vanja i Mario 
te snahe Smiljana i Gordana 

TUŽNI SPOMEN
na suprugu, mamu i baku

MARICU VLAHOVIĆ 
rođ. BELONJEK

28.11.2002. – 28.11.2006.
Nakon njezinog tragičnog odlaska  
prije četiri godine naši životi nisu kao 

prije. Bolna je praznina u domu i našoj svakodnevici. U 
mislima smo s njom. 
Hvala svima koji obilaze njezino počivalište i plamenom 
svijeća osvjetljavaju joj put u vječni mir. 
Sv. misa za spokoj njezine duše i duše sina koji počiva s 
njom služit će se 28. studenoga u 18 sati u Župnoj crkvi 
Uznesenja B. D. Marije u Nartu.

Počivali u miru i vječnom svjetlu. 
Žalosna obitelj: suprug Josip, kćer Nada, unuka Tena, 

unuci Zrinko i Tin, snaha Božica i zet Zdravko

Tužno sjećanje

na 

PERU OJVANA
Hrvatskog časnika

12. 11. 2002. – 12. 11. 2006.

Živjeti među tisućama, a misliti na 
Tebe znači voljeti.

                              Hvala svima koji Te se sjećaju.

Zauvijek Tvoji: Filip, Jakov, Jadranka, tata Ivo, mama 
Celija i brat s obitelji

Oglas građana:

Iznajmljujem kuću s garažom.
Ferenčakova 24, Dugo Selo

Tel.:  01/ 2009 -  652



Iako je bilo predviđeno kako će 
članovi Atletskog kluba «Martin», 
Dražen Flajs i Miljenko Dokuš biti 
predstavnici Dugog Sela koji su od 19. 
do 25. listopada sudjelovali na jednom 
od najdužih europskih ultramaratona 
Beč-Budimpešta, u utrci dugoj 352 
kilometara sudjelovao je Dražen 
Flajs i Višnja Škevin. Na žalost zbog 
ozljede prepona na 135 kilometru Flajs 
odustaje. No, zato od 15 žena koliko ih 
je sudjelovalo u ovoj iscrpljujućoj utrci, 
Višnja Škevin istrčala je cijelu stazu, 
došavši peta, ujedno i posljednja od 
žena, jer, naime, deset njih je putem 
odustalo. Svejedno na poziciju ovo je 
izvanredan uspjeh Višnje koja je ove 
godine istrčala i ultramaraton Zagreb-

Vukovar! Veliki napor za organizam, 
no očito sportski duh nadjačao je sve 
prepreke. Čestitamo Višnji!

Tekst i fotografija: I. G. O.

Višnja Škevin istrčala ultramaraton 
Beč-Budimpešta

SPORTSKE VIJESTI
24. studenoga 2006. Dugoselska kronika14

Peti Martinski polumaraton 2006. Održan turnir povodom 50. 
godišnjice šahovskog kluba

Tradicionalni Martinski polu-
maraton, peti po redu, ove godine 

okupio je 60 trkačica i trkača, 
puno manje nego prošlih godina. 
Kako vele predstavnici organiza-
tora, Atletskog kluba «Martin» iz 
Dugog Sela, razlog tome je bilo 
održavanje dviju utrka istog 
dana (4. studenoga) – u Kopri-
vnici te na Sljemenu, stoga 
je i izostao veći odaziv trka-
ča. Pobjednik ovogodišnjeg 
Martinskog polumaratona je 
Dario Glogović iz Atletskog 
kluba Mladost iz Zagreba istr-
čavši stazu dugu 21 kilometar 
za sat vremena, 15 minuta i 44 
sekundi. Drugo mjesto osvojio 
je Igor Valenteković iz AK 
Žumberak, a treće Mijo Jaga-
tić. Na četvrto mjesto dotr-
čao je prvi predstavnik Kluba 
domaćina – Tihomir Anđal, 
a prva od devet žena koje su 

trčale Martinski polumaraton bila 
je Sanja Begović Geceg iz Dugog 

Sela, a koja trči za AK Veteran iz 
Zagreba, došavši na cilj za sat vre-
mena i 40 minuta. Uspješna je bila 
i Lidija Mišćin (inače direktorica 

Ureda županijske Turističke zaje-
dnice) iz istoga kluba koja je stigla 

iza nje u kategoriji trkačica 
30-40 godina.  

 U ovogodišnjem Martin-
skom polumaratonu sudjelo-
vali su atletičari iz Varaždina, 
Osijeka, Vrbovca, Zagreba te 
iz drugih hrvatskih gradova. 
Utrka je održana u okviru 
manifestacije Dugoselskih 
jeseni, pod pokroviteljstvom 
Grada Dugog Sela i Turisti-
čke zajednice. Trku je otvorio 
gradonačelnik Boris Mahač, 
a nazočili su još predsjednik 
GV Anto Bauer, zamjenik 
gradonačelnika Vlado Kru-
hak, predsjednik Zajednice 
športskih udruga Dugo Selo 

Zlatko Lasan te u ime domaći-
na predsjednik Atletskog kluba 
«Martin» Jadranko Kereković. 

Tekst i fotografije: I. G. O. 

Pobjednik Dario Glogović iz 
AK Mladost Zagreb

Ove godine sudjelovalo nešto manje trkačica i trkača 

Predstavnici Grada i 
organizatori ispratili i 
dočekali maratonce

 Dugoselka Sanja Begović Geceg iz AK Veteran – najbrža maratonka 

Tijekom martinskoga vikenda dugoselski šahisti završili su natjecanje 
u Prvoj hrvatskoj kadetskoj ligi – Centar 2006.. Kadetkinje su zauzele 12. 
mjesto sa 75 osvojenih bodova. Od 27 kadetskih ekipa  dugoselski kadeti 
plasirali  su se na 17. mjesto. Šahist Tomislav Filipović osvojio je drugo mjesto 
na Prvoj ploči u ukupnom plasmanu, a dugoselski seniori poraženi su na 
susretu u Vrbovcu od domaćega kluba. 

Obilježavajući 50. godišnjicu rada Šahovski klub «Dugo Selo» organizirao je 
u sklopu 13. dugoselskih jeseni Otvoreni šahovski turnir koji je održan 4. 
studenog u «Dionizu». Turnir je otvorio gradonačelnik Boris Mahač iskoristivši 
priliku da još jednom čestita šahistima na njihovom jubileju. S obzirom da se je 
u isto vrijeme u Gornjoj Stubici održano i natjecanje Hrvatske kadetske lige 

1. Centar, na Turniru nisu nastupile naše kadetkinje i kadeti. Na Turniru je 
nastupilo 10 natjecatelja, a najbolji je bio Martin Ganić, drugo mjesto osvojio 
je Zvonko Korov, a treći je bio Anđelko Salapić. Turnir je održan u vedroj i 
prijateljskoj atmosferi, a natjecateljima su se priključili i posjetitelji, pa je za 
očekivati da će sljedeće godine turnir biti brojniji.                                    J. K. B.

U organizaciji Kinološkog društva Dugo Selo  
na lovačkim terenima LU  »Kuna» u Velikoj Ostr-
ni održana je 4. studenog, smotra svih lovačkih 
pasmina (IPO-ptičara, IPO-retrivera, ispit rada 
ptičara u polju s odstrelom divljači s kandidaturom 
CACT-HR i radni ispit retrivera s donošenjem  s 
kandidaturom za CACT-HR).

Ispite su sudili priznati suci lovne kinologije i to: 
ptičare – Ivan Grd i Petar Klarić, a retrivere Bar-
bara Kroflin, Željko Žilnik i Velimir Sruk.

Vrijeme je bilo vjetrovito i prohladno s 
dovoljno divljači, tako da je svaki pas bio u 
kontaktu s njom. Vegetacija i svi ostali uvjeti 
bili su idealni za održavanje ove manifestacije. 
Stoga i delegat HKS-a, Dražen Tuličić nije 
zabilježio niti jednu primjedbu na suđenje ili 
na organizaciju.

Na smotru (eksterijerno ocjenjivanje pasa ) 
bilo je privedeno 18 pasa. Na IPO ptičara bilo 
je prijavljeno 20 pasa od kojih samo jedan nije 
zadovoljio. Na radni ispit CACT-HR prijavlje-

no je 8 ptičara od kojih su ispit uspješno položila 
dva psa sa vrlo dobrom ocjenom. Kandidatura za 
CACT-HR nije dodijeljena. 

Na IPO retrivera bila su prijavljena tri psa i niti 
jedan nije zadovoljio.

Radni ispit CACT-HR prijavilo je 8 retrivera od 
kojih su četiri psa bila iz susjedne Slovenije., Ispit 
su s odličnom ocjenom položila tri psa.

Kandidatura CACT-HR dodijeljena je pre-

krasnoj crnoj labradorici Vel-
vet Look Tankaram, vlasništvo 
Danijele Kobe iz Zagreba. Rez. 
CACT-HR dodijeljen je zlatnom 
retriveru Mistinippi Satisfaction, 
vlasništvo Ileane Jurin iz Zagre-
ba. Treće mjesto dodijeljeno je 
temperamentnom Josh Black 
Wind of Varaždin , u vlasništvu 
Karola Kurbe iz Slovenije.

Sponzor ove radno-lovne 
manifestacije bio je «Bosch» 
d.o.o. Kresoja koji uvijek vjer-
no prati rad Kinološkog društva 
Dugo Selo.

Tekst i fotografije: 
Đurđica 

Dujmović

Predstavnici Grada bodrili šahiste

Šahist T. Filipović dosegnuo drugo 
mjesto na prvoj ploči!

Ptičari i retriveri polagali ispite

Retriveri, lijepi i uvježbani, pokazali sposobnosti 

Turnir je održan u vedroj i prijateljskoj atmosferi





platnima i slikama ili u modeliranom obliku 
kao umjetnička djela u izložbenoj postavi 
«vratili» na Zemlji sv. Martina, na svoje 
posjede koje im je 1209. godine darovao 
hrvatsko-ugarski kralj, a koje su napustili 
nakon ukinuća reda 1312. godine. Vratili su se 
zahvaljujući kreativnosti likovnih umjetnika 
koji su se latili prikazati daleku povijest u 
raznolikosti svojih doživljaja i osebujnosti 
stvaranja. Sedamnaest slikara i kipara iz 
Samobora, Zaprešića, Velike Gorice, Ivanić 
Grada, Zagreba uz dugoselske predstavnike 

stvorili su zbirku 
djela koja ostaje 
u našem gradu. 
Program likovnih 
susreta i Izložbe 
ostvarilo je Puč-
ko otvoreno 
uči lište Dugo 
Se lo, uz potporu 
grada i Turističke 
zajednice Dugo 
Selo,  Zagrebačke 
županije te uz do pri-
nos Za g re bačke 
ban ke. Stručni 
do prinos dao je 
dr. Juraj Belaj kao 
pozna-vatelj teme 
i autor knjige o 
životu templara 
i ivanovaca na 

ISSN 0352-0609

P ovijesni zapisi iz 13. stoljeća o prisutnosti 
vitezova templara na našem području 
i novostvorena zbirka umjetničkih 

djela inspirirana tom temom, potaknuli 
su organizatora na ovakav naziv izložbene 
postave. Susreti likovnih umjetnika događaju 
se tijekom Dugoselskih jeseni na otvorenom 
prostoru, na Zemlji sv. Martina, a odabir 
templara kao glavnog motiva doprinos je 
popularizaciji naše povijesti na kojoj 
današnji grad u kulturnoj i turističkoj ponudi 
gradi svoj identitet. Tako su se templari na 

Izložba slika i skulptura 

Postava umjetničkih djela inspiriranih templarima u prostoru Srednje škole ostaje do 
početka prosinca 

POVRATAK TEMPLARA NA ZEMLJU SV. MARTINA 

Josip Trnski ostavio je pečat u kulturnoj 
i prosvjetnoj djelatnosti Dugog Sela. 
Radio je u osnovnom obrazovanju i 

nekadašnjoj Narodnoj knjižnici u sastavu 
dugoselskog Sveučilišta. Pisao je poeziju, 

svoje intimističke zapise prožete snažnim 
doživljajima i osebujnim, okolini teško 
dostupnim mislima. Nakon njegova odlaska 
obitelj je rukopise ustupila Gradskoj 
knjižnici. Profesor Predrag Topić Izabrane 

je pjesme 
Jo sipa Trnskoga 
priredio za 
objavu u zbirci 
tak voga naziva. 
Likovno i gra-
fički zbirku je 
opremio njegov 
sin ak. slikar 
Velimir Trnski 
koji je za prigodu 
promocije knjige 
postavio izložbu 
odabranih sli-
ka novijeg ci -
klusa. Uvodnik 
knjige, za koju 
je troškove ob -
jave podmirio 
Grad Dugo 
Se lo, napisao 

je također autorov sin Mladen Trnski 
povezujući biografske činjenice 
emocionalnošću odnosa unutar uže obitelji. 
On je ujedno mnogobrojnim posjetiteljima 
pročitao nekoliko zapisa svoga oca Josipa, 
koji je danas objavljene pjesme tijekom 
života pisao osjetnom naklonošću Podravini. 
Tamo je obitelj provela dio života stoga se 
zavičajna predanost osjeća u pjesničkim 
zapisima, na slikarevim platnima, 
novinarskim reportažama a izvjesno tinja 
u svakodnevici obiteljskog životnog kruga 
ostalih članova. O doprinosu Trnskoga u 
odgoju i obrazovanju djece i mladih govorila 
je umirovljena nastavnica Danica Šturm, a 
Josip Trupec izdvojio je njegovo djelovanje 
u društvenom životu Dugog Sela, posebice 
kulturi, knjižnici, jezikoslovlju, publicistici. 
Uz niz prigodnih riječi, iskrenih osjećaja 
i sjećanja na intelektualca i suradnika 
od kojeg su mnogi učili stvarati nove i 
njegovati istinske vrijednosti, posjetitelji 
su imali prigodu motriti izložena platna 
Velimira Trnskoga, koji je nedavno ostvario 
zapaženu izložbu u Dubrovniku. Ugođaj 
je oplemenila glazba. Članovi ansambla 

DUGA za ovu su prigodu izveli odabrane 
skladbe koje su temom i interpretacijom 
zaokružile cjelinu događaja.           

                          Tekst i fotografije: N. K.

Večer posvećena pjesniku Josipu Trnskom 

Posjetitelji u dvorani Gradske knjižnice u doživljaju glazbe, poezije, 
slikarstva – s potpisom Trnski…

Predstavljanje zbirke praćeno izložbom slika 

Mladen čitao očeve zapise, Velimir oslikao 
prizore daljina – za obitelj, prijatelje, 
Dugoselce…  

Zemlji sv. Martina koja 
je u pripremi. 

Povjesničar umjetno-
sti Stanko Špoljarić 
go  vorio je pohvalno 
o odabiru obrađene 
te me i nastojanju po  pu-
larizacije povi jesnoga. 
Na otvorenju Izložbe 8. 
studenoga ove godine 
ukazao je na raznolikost 
umjetničkih rukopisa 
i biljeg osebujnosti 
doživljaja u stvaranju 
svakoga autora kao 
posebnosti i vrijednosti 
ove zbirke koja je u 
posjedu Grada te će 
sadržajno pridonijeti 
posebnosti postave u budućem 
centru za posjetitelje. Prof. Špoljarić napisao je 
osvrt u izložbenom katalogu koji će pratiti 
postavu Izložbe u drugim gradovima Županije 
te u Zagrebu. Gradonačelnik Mahač zahvalio 
je umjetnicima na stvorenim vrijednostima 
i sudjelovanju u kulturnim programima 13. 
dugoselskih jeseni očitujući zadovoljstvo uslijed 
raznolikih prikaza teme koji će kao umjetnine, 
uz najavljeno izdanje autora dr. Belaja s obiljem 
povijesnih činjenica i za ključaka utemeljenih 
stručnom prosudbom arheoloških nalaza 
na lokalitetu Martin Breg, uobličiti viziju i 
doživljaj davnog života na našem području koji 
su obilježili templari. Nakon otvorenja Izložbe 
uručio im je zahvalnice, kao i prof. Špoljariću  
te Srednjoj školi za suradnju, a sponzoru 

Slike i skulpture s prikazom dijela naše povijesti davno minulog 13. 
stoljeća 

Zagrebačkoj banci za potporu. Doživljaj 
izložbene postave dopunjen je glazbom. 
Članovi XL KVARTETA TUBA Zagrebačke 
filharmonije izveli su niz brižno odabranih 
djela. Prostor su ispunili zvuci tuba koje u 
nizu koncerata iz ciklusa «Glazbeni prsten 
Zagrebačke županije i Koncertne direkcije», 
još nismo imali prigodu čuti u kvartetu. Time 
su odagnali moguće predrasude o «težini» 
zvuka tuba, koji  se sjedinio s  umjetničkim 
prikazom mističnog razdobljanaše davne 
prošlosti. Smjenjivali su se snažni i nježni  
zvukovi emocionalne profinjenosti sukladno 
vizualnim doživljajima postave u kojoj  
vrišteće oblike i boje prate smirujući rukopisi 
umjetnika ili toplina materije.                 N. K.

                                          Fotografije: IGO

Prepoznatljivost templarskih obilježja u realističnim i apstraktnim 
djelima

Zagrebački filharmoničari u Kvartetu tuba glazbom upotpunili doživljaj umjetnosti 


