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Županijska skupština usvojila proračun za 2007. 
godinu BOŽIĆ – BLAGDAN OBITELJI
Razvojni projekti Dugog 

Sela sastavni dio 
Županijske strategije

 do 2013. godine 
Županijski proračun s ukupno planiranih 267,3 milijuna kuna 

prihoda što je za 5,5 posto više od ovogodišnjega, prihvatila je 
većina vijećnika uz protivljenje HDZ-ovih i suzdržanosti HSP-

ovih vijećnika. Osim povećanja izvornih prihoda očekuje se dodatnih 
tri milijuna kuna temeljem izmijenjenog zakon o financiranju.  Najveće 
povećanje bilježe programi za poljoprivredu  (31 posto) u okviru kojih je 
dosadašnjim ulaganjem stvorena brand –županija. Vijećnici su prihvatili 
razvojnu strategiju Županije do 2013. godine u koju je uključeno 
preko 200 razvojnih programa gradova i općina. Između ostalih 
uvršteni su programi Grada Dugog Sela kao što je sustav odvodnje s 
uređajem za pročišćavanje, poduzetnička zona i inkubator, izgradnja  
željezničke postaje u Kopčevcu te prometne obilaznice od Kopčevca do 
Lukarišća, uređenje sportskog centra i kulturnog centra za posjetitelje, 
izgradnja još dviju osnovnih škola, preseljenje Veterinarskoga fakulteta 
i izgradnja campusa, preseljenje kulturnih djelatnosti POU u prostore 
Doma oružanih snaga te projekt Dugo Selo – grad brand, kao i drugi. 
Strateško razvojni dokument će se dopunjavati, a uvršteni i razrađeni 
projekti  uvjet su za podnošenje prijava na europske natječaje radi 
sufinaciranja. 

Pitanja s aktualnog sata o aktualnostima
dugoselskoga područja

Najaktualnije pitanje svakako je izgradnja osnovne škole u Kopčevcu 
tako je vijećnik Skupštine B. Mahač upitao o tijeku priprema prema 
planiranoj dinamici te očekivanom završetku izgradnje do 2009. 
godine, naglasivši kako još uvijek nije gotova projektna dokumentacija 
niti je izdana dozvola. 

Zamjenica župana M. Mataušić Pišl izvijestila je o nužnosti izmjene 
napravljenog projekta radi usklađivanja standarda s nadležnim 
Ministarstvom prosvjete koji nisu prilagođeni za jednosmjenski već 
dvosmjenski rad osnovnih škola. Potrebna sredstva za školu,  koja su 
u proračunu za 2007. godinu predviđena u visini dva milijuna kuna, 
dolaze iz europskih fondova namijenjenih izgradnji škola u sredinama 
s povećanjem broja učenika kao posljedice ratnih i poratnih zbivanja 
(doseljavanja). Ona su na stavkama nadležnog Ministarstva mora, 
turizma, prometa i razvitka, tako Županija nema utjecaja na dinamiku 
ulaganja tih sredstava, uslijed čega je zamjenica župana Mataušić 
Pišl očitovala bojazan glede planiranog roka završetka škole do 2009. 
godine. 

Vijećnik Mahač pitao je o početku izgradnje prometnice koja bi 
nakon izgradnje izlaza na autocestu u Rugvici (a radovi su započeli) 
trebala omogućiti promet do državne ceste D41, uključujući i podzemni 
prijelaz ispod pruge u Dugom Selu. Zamjenik župana J. Jambrač najavio 
je pokretanje inicijative izgradnje te prometnice (Rugvica – Dugo Selo)  
kod nadležnih Hrvatskih cesta.  

Župan Kožić također je najavio inicijativu za formiranje javne 
vatrogasne postrojbe za gradove na području Zagrebačke županije 
koji je nemaju, kako bi se omogućila odgovarajuća i ujednačena 
protupožarna zaštita cijelog područja. Formiranje javne postrojbe 
također je u državnoj nadležnosti.                                                 N. K. 

B ožić je blagdan kada se oko 
zajedničkoga stola okupljaju 
mnoge obitelji, a osobito one 

koje su tijekom godine bile raspršene. 
Tih dana svoj pogled upiremo u Svetu 
Obitelj, obitelj u kojoj se rodio Bog. 
Isus i nas okuplja i povezuje. On je 
središte i srce svake kršćanske obitelji, 
koja mu otvara svoja vrata. Jesmo 
li spremni Isusu otvoriti vrata svoga 
života? Ili se i danas ponavlja ono što 
se dogodilo davne betlehemske noći?

Sveta Obitelj – uzor 
obiteljskog života

Prve nedjelje nakon Božića slavimo blagdan Svete Obitelji. U tome božićnome raspoloženju, Sveta 
Obitelj nam se predstavlja kao uzor svake obitelji. Supružnici Josip i Marija primjer su poniznosti 
i požrtvovnosti. Siromašni su, ali Bog ih obogaćuje samim sobom. Sudeći po Isusovom božanskom 
dostojanstvu, ni kraljevska palača ne bi bila dostojna za njegovo rođenje a izabrao je običnu i siromašnu 
obitelj. Rodio se u skrovitosti štalice, podnosio već od rođenja patnju i trpljenje, progonstvo i oskudicu. 
Unatoč svemu tome, Sveta Obitelj bila je uistinu sretna obitelj. U njoj je vladala sloga i rad, ljubav i 
poštovanje, zahvaljivanje Bogu, molitva, pouzdanje u Božju providnost, a nadasve izvor prave sreće i 
radosti bilo je Dijete koje im je bilo darovano i povjereno. Tko može shvatiti tu veliku tajnu, tajnu Boga 
koji raste u ljudskoj obitelji, otajstvo Ljubavi koja se nastanila u ozračju ljudske ljubavi i toplini ljudskoga 
obiteljskoga ognjišta?! U početku Bog je stvorio obitelj, a u punini vremena po njoj došao na svijet da bi 
nas spasio. Zato je Božić uistinu obiteljski blagdan, dan radosti za svaku obitelj. 

Vjera i život u današnjim obiteljima
Ozračje nazaretske obitelji teško je preslikati na današnje obitelji. Živimo u vremenu kada obiteljski 

život nije u modi. Sve više mladih živi nevjenčano, sve se više brakova raspada. Pitamo se zašto se događa 
da dvoje ljudi obeća jedno drugome vjernost i ljubav do kraja života, a nedugo zatim ne mogu se više 
podnijeti? 

Međusobni razgovor, zajednička molitva i odlazak na Misu nemaju više mjesta u obiteljskome životu. 
Bez Boga nema ni pravih vrijednosti. Kako će muž voljeti ženu ili žena muža, ako jedno u drugome ne vidi 
Božji dar, ako jedan drugome nisu blagoslov? Obitelj bez Boga je kao brod bez kompasa, koji je izložen 
pogibelji. 

U takvim životnim brodolomima najveće su žrtve upravo oni najneviniji – djeca. Traume raspada 
obitelji, maltretiranja, nasilja, svađa i pomanjkanja ljubavi u obitelji ostavljaju dugoročne posljedice na 
njihovu psihu i duh i ta opterećenja često nose tijekom cijeloga života. 

Velika odgovornost za dostojan život i odgoj djece leži na roditeljima. Oni su prvi i pred Bogom 
najodgovorniji odgajatelji svoje djece. Isus jasno opominje: "Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od 
ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu 
morsku." (Mt 18,6) Onaj tko skrivi propast druge duše, osobito vlastitoga djeteta bit će vrlo strogo suđen, 
govori Isus. Četvrta zapovijed Božja govori kakav bi odnos trebao vladati u obitelji: kao što djeca trebaju 
voljeti i poštovati roditelje koji su im darovali život, tako isto su i roditelji dužni djeci pružiti maksimum 
svoje ljubavi. 

Preispitati bi trebalo i odnos u obitelji prema starijim osobama. Nisu li i oni u današnje vrijeme 
obespravljeni i poniženi? Ima li za njih mjesta i topline u obiteljskome domu? Mnogi misle da su učinili 
veliko djelo ako su starcima osigurali ili platili starački dom a time zapravo ugađaju sebi, tražeći lagodan 
život. Koliki će starci i starice dočekati i ovaj Božić osamljeni po svojim stanovima ili staračkim domovima, 
prisjećajući se sa suzom u oku kako su nekad Božić slavili sa svojom djecom?! 

Negativan utjecaj medija
Sve se više događa otuđenje obitelji jer supružnici, roditelji, djeca nemaju više vremena jedni za druge, 

dok istovremeno nekoliko sati dnevno provode pred televizorom, koji je postao idol današnjega vremena. 
Obitelji su tako izložene raznim negativnim utjecajima. Preko medija, televizije i filmova prezentiraju im 
se stvari koje nisu sasvim u kršćanskome duhu. Iako to u prvu ruku možda i ne prihvaćaju, ali polako im 
se taj mentalitet uvlači pod kožu i s vremenom sve što vide na televizoru postaje normalno, pa i preljubi, 
prijevare, slobodan život, materijalizam, praznovjerje i sl.

U današnjim obiteljima sve je manje ozračja prave ljubavi, zajedništva i razumijevanja. Ne samo da one 
više nisu ognjišta prave ljubavi, već je tu sve više nesloge, svađa, razdora, mržnje, psovke i svakovrsnih 
zala.

Tražimo li istinsku sreću i ispunjenje života, ona neće doći kroz materijalne užitke, već kroz duhovne 
vrijednosti. Isus je taj koji jedini donosi pravu sreću. Apostol Petar je mudro rekao: "Gospodine, kome da 
idemo? Ti  imaš riječi života vječnoga!" (Iv 6,68)

Bog je taj koji je po sakramentu ženidbe trajno prisutan u životu obitelji i on daje prave plodove, a to su: 
ljubav, poštovanje, sloga, zajedništvo, rast, podupiranje, komplementarnost, mir, požrtvovnost, strpljivost, 
praštanje, blagost, sebedarje i mnogi drugi.

Božić kao obiteljski blagdan jest prigoda da si to posvijestimo i otvorimo vrata Kristu, otvorimo vrata 
istinskome životu.

vlč. Josip KUZEL

U tvrđena je konačna lista za dodjelu stipendija Zagrebačke županije 
za tekuću školsku godinu. Dodjeljuje se 30 učeničkih (od čega 8 
za deficitarna zanimanja) i 40 studentskih stipendija. Stipendija 

iznosi 500 kuna za učenike i 1.000 kuna za studente, a dodjeljuje se za 
12 mjeseci u godini s mogućnošću produljenja do kraja školovanja.

S područja grada Dugog Sela učeničku stipendiju dobili su Nik Nuši 
koji pohađa 1. razred Srednje škole Dugo Selo, ekonomski smjer te 
Anita Martić, maturant gimnazijskog smjera u Srednjoj školi Dugo 
Selo. Stipendiju za deficitarna zanimanja dobili su Željka Zvonarević 
iz Dugog Sela, koja pohađa 2. razred Ugostiteljsko-turističkog učilišta, 
smjer konobar te Hrvoje Balubanec iz Oborova koji također pohađa 2. 
razred Ugostiteljsko- turističkog učilišta, smjer konobar. 

A uvjete za primanje studentske županijske stipendije ispunjava 
Dugoselka Andrea Komljenović koja je ove godine upisala molekularnu 
biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Uvjete za nastavak 
stipendiranja ove godine ispunilo je 52 učenika, 55 studenta i 6 
posebnih stipendista, tako da u ovoj školskoj godini Zagrebačka 
županija stipendira ukupno 82 učenika, 95 studenata i 6 posebnih 
stipendista za što je u proračunu osigurano milijun i 700.000 kuna.

Konačna lista objavljena je na web stranici Zagrebačke županije 
www.zagrebacka-zupanija.hr te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela u 
zgradi gradske uprave.

BOŽIĆ – DAR BOŽJE LJUBAVI

U tradiciji hrvatskoga naroda blagdan Isusovoga rođenja, ili kako ga zovemo Božić - mali Bog 
- zauzima posebno mjesto. U mnoštvu božićnih običaja i pjesama samo se dijelom može otkriti 
sve bogatstvo božićnog otajstva, njegova ljepota i dubina. "Jer dijete nam se rodilo, sin nam je 

darovan..." , govori Izaija prorok. Ima li ljepšega dara i veće radosti od božićne radosti koja čovjekovu 
dušu ispunja spoznajom da nas Bog ljubi, da silazi u naš život donoseći nam spasenje i mir? 

Slaveći Isusovo rođenje, zapravo slavimo Ljubav koja se utjelovila. Božić je blagdan Božje ljubavi. 
Sâm Bog nam se daruje u osobi Isusa. Zamijenio je svoje božansko ruho haljinom ljudskoga siromaštva. 
Došao je među nas da bi nam postao blizak i da bi nam pokazao put vječnoga spasenja. Zato se radujemo, 

jer "dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga - budi se u nama čežnja 
za nebeskim dobrima…" Božić je stoga blagdan velike radosti, blagdan 
ljubavi i pomirenja, blagdan darivanja. Kao što se Bog daruje nama, 
tako smo i mi pozvani biti dar jedni drugima; pozvani smo biti radost, 
blagoslov i obogaćenje onima s kojima živimo. To možda skromno 
izražavamo božićnim poklonima, no u pozadini svakoga darivanja, kad 
nekoga želimo usrećiti i obradovati, jest ljubav.

Neka i vama, dragi čitatelji, ovaj Božić bude uistinu dan radosti i mira. 
Neka vas Isus pohodi u vašim obiteljima i rodi se u skrovitosti vašega 
srca.                                                                                  Vaši svećenici

Slavko KRESONJA i Josip KUZEL

Utvrđena konačna lista
 za dodjelu županijskih 

stipendija

I. G. O.
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Podijelimo 
i 

darujmo 
toplinu 
Božićne 

noći

Pred vratima nam je Božić, toplina Badnje večeri i Isusova 
rođenja. Primite i ove godine najljepše čestitke, želje ljubavi i 
mira. Podijelimo sreću Božića, poštovani sugrađani, sa svojim 
obiteljima, svojima najbližima, ne zaboravljajući pri tome one 
kojima su životni brodolomi umanjili toplinu božićne noći. 

Darivanje i skrb o najpotrebitijima neka nam i u narednom 
ljetu bude svijetlo, put i život, ali i obveza, a njima nada, utjeha 
i spoznaja da nisu sami i napušteni. S ovim mislima utječem se 
Vama u Novo ljeto, sa željom o ispunjenju svih Vaših malih i 
velikih očekivanja. Stoga, svima Vama i Vašim obiteljima, želim 
u ime Općine Brckovljani i u svoje ime čestit i blagoslovljen Božić, 
obasjan svjetlošću i nadom u Vašim srcima, s kojima ćemo zajedno 
u sretno Novo ljeto, uz obilje zdravlja i radosti.

Željko FUNTEK,
načelnik Općine Brckovljani 

Odlukom vijećnika proračun Općine Brckovljani u 
sljedećoj godini iznosi ukupno 24.032.000 kuna što je za 
milijun i 700.000 kuna više nego u 2006. godini. Upravo 
je to približno ista svota (točno 1,9 milijun kuna) koju 
općinski proračun predviđa prihodovati u stavci poreza 
i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, sukladno 
izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne 
uprave i samouprave, dok se porez na dobit, od kojeg je 
općinski proračun Općine Brckovljani u ovoj godini bio 
veći za 210.000 kuna, više ne slijeva u općinski, već u 
državni proračun. 

Objašnjavajući predloženi proračun načelnik Željko 
Funtek posebno se osvrnuo na planirane projekte. 
Prioritet svemu dan je na registriranje zasebnog 
trgovačkog društva – komunalnog poduzeća radi čega 
je planirano podizanje kredita, a kao jamstvo bit će 
dana nekretnina u vlasništvu Općine, zemljište prema 
Hrebincu, kazao je načelnik. Zbog rastućih potreba u 
školstvu, sljedeće godine planirana je kupnja zemljišta 
(planirano 500.000 kuna) pokraj stare Područne 
Osnovne škole u Lupoglavu gdje će se graditi nova škola. 

U sljedećoj godini planiraju riješiti «stambeno pitanje» 
općinske uprave te je u tu svrhu osigurano za izradu 
projekta upravne zgrade 100.000 kuna, a za izgradnju 
zgrade Općine 2 milijuna kuna. 

Prema programu gradnje komunalne infrastrukture za 
sljedeću godinu planirano je 13,8 milijuna kuna prihoda, 
od većih kapitalnih projekata planirano je uređenje 
nerazvrstanih cesta, asfaltiranje te realizacija projekta 
nogostupa u gospodarskoj zoni K-1 za što je osigurano  
6 milijuna kuna. Između ostalog planirana je izgradnja, 
rekonstrukcija vodovoda u Gračecu (1,4 milijuna kuna) 
i izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, 
Božjakovini i Prikraju (2 milijuna kuna). Program 
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu 
planira 1.285.400 kuna – 535.000 kuna za održavanje 
nerazvrstanih cesta, 400.000 kuna za održavanje javne 
rasvjete, po 100.000 za održavanje javnih površina te 
za održavanje groblja; 90.000 kuna planirano je za 
odvodnju atmosferskih voda te 60.000 za održavanje i 
čišćenje javnih površina. 

I. G. O.

Pretposljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća…

Donesen proračun za 2007. godinu vrijedan 
24 milijuna kuna

Vijest da je izrađen idejni projekt izgradnje 
nogometnog igrališta u Božjakovini, kraj osnovne škole, 
najviše je razveselila članove Kluba «Hrebinec», zasada 

jedinog nogometnog kluba na području 
općine Brckovljani. Kako se moglo 
čuti na posljednjoj sjednici Općinskog 
vijeća, kada je prezentiran projekt i 
maketa, igralište će sadržavati tribine 
i pripadajuće prateće prostore. Projekt 
vrijedan oko 20.000 kuna izradila je 
tvrtka «Šport projekt» d.o.o. iz Samobora 
te na temelju istog Općina će zatražiti 
lokacijsku dozvolu. Izgradnja je planirana 
polovicom 2007. godine.

Nakon godinu i pol postojanja i rada 
NK Hrebinec te igranja domaćinskih 
utakmica na terenima NK Lonjice, Ostrne 
i Dugog Sela, a ove godine i u Paukovcu, 
kojima se ovom priliko zahvaljuju na 
ustupanju terena, Hrebinčani bi mogli 
uskoro uzvratiti usluge te biti pravi 
domaćini. Iako mladi Klub, igrači NK Hrebinec postižu 
vrlo dobre rezultate. Zasada jedini pogon - seniori (oko 
30 igrača, od čega šestero dolazi kao pojačanje iz Dugog 

Sela) na kraju prvog dijela prvenstva zauzimaju 4. mjesto 
u 2. županijskoj ligi s 18 bodova, iza trećeplasiranog NK 
Sava-Sop, drugoplasiranog Turopolja i prve Meštrice. 

Od početka sezone trenira ih mladi 
i perspektivni Tomislav Bojničić, a s 
obzirom da smo pošle godine u istoj 
ligi bili na pretposljednjom mjestu, sa 
7 bodova, s ovogodišnjim rezultatom 
smo zadovoljni, kazao je predsjednik 
Kluba Božidar Balija. Sljedeće godine 
planiramo pojačati članstvo te osnovati 
još jedan pogon – školske djece, 
najavljuje Balija, te ujedno poziva sve 
zainteresirane ukoliko žele trenirati 
nogomet i uključiti se u Klub da se jave 
njemu (098/ 1646-300) ili tajniku Kluba 
Krunoslavu Berteku (098/ 9051-359). 
No, kako zaključuje Balija, sve će biti 
puno bolje organizirano kad dobijemo 
svoje, općinsko igralište. 

To su i naše želje koje upućujemo NK Hrebinec u 
sljedećoj godini!  

I. G. O.

Nogometni klub «Hrebinec» željno iščekuje
izgradnju nogometnog igrališta

NK "Hrebinec"

Nogometno igralište prezentirano na sjednici Općinskog vijeća 
Brckovljana

U Samoboru je 9. prosinca održana 8. 
županijska smotra dječjih folklornih skupina 
u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih 
udruga Zagrebačke županije i POU Samobor. 
Kulturno umjetničko društvo «August «Cesarec» 
iz Brckovljana nastupio je kao gost, izvan 
konkurencije, s koreografijom slavonskih pjesama 
i plesova «Mi smo djeca vesela». Na natjecanju 
su nastupili još, također izvan konkurencije, 
domaćini FA «Mladost-Samoborček» te u 
natjecateljskom dijelu Ogranak Seljače sloge iz 
Buševca, KUD «Oštrc» iz Ruda, KUD «Čiče» iz 
Novog Čiča, HKDU «Petar Zrinski» iz Vrbovca, 
KUD «Preporod» iz Dugog Sela», Kud «Sveta 
Jana» iz Gorice Svetojanske, KUD «Kupljenovo», 
KUD «Ivanić» iz Ivanić Grada te KUD «Sveta 
Nedjelja».

Nastup KUD-a «August Cesarec» ocijenjen je 
odličnim, a popraćen je i velikim pljeskom dobro 
ispunjene dvorane Hrvatskog doma. Kao prošlogodišnji 
pobjednici brckovljansko društvo dokazalo je kako se i 
protekle godine naporno radilo i treniralo, a tome su 
pridonijeli i voditelji Željka Perić i Kristijan Vinojčić čije su 

zasluge za ove uspjehe neosporne. Neka ovi rezultati budu 
podstrek za daljnji rad sadašnjim i budućim plesačima i 
sviračima kojih u Društvu nikada dosta. 

Tekst i fotografija: Darko BATIŠTA

KUD «August Cesarec» sudjelovao na 
županijskoj smotri «Cinguli Rajnguli» 

Nastup mladih članova KUD-a «A. Cesarec» ocijenjen je odličnim

Rukometni klub ̋ Polet˝ nastupio je ove godine po prvi puta na 8. božićnom 
turniru u Poreču, koji je održan 9. i 10. prosinca. Turnir je okupio preko 40 
ekipa, odnosno oko 500 sudionika. Natjecanja su se odvijala u tri godišta, 
dječaci ‘94., ‘96. i ‘97. godišta. RK Polet je nastupio u kategoriji dječaka ‘94. 
godišta. U toj konkurenciji nastupilo je 20 ekipa. Koliko je konkurencija 
bila jaka pokazuje podatak da je devet od tih 20 ekipa nastupilo na završnici 
prvenstva Hrvatske u Čakovcu, održanog u listopadu ove godine. Među tim 
ekipama bili su i državni prvaci RK Sun Sport iz Čakovca kao i viceprvaci 

RK Zagreb.  
Prvi dan igrala su se 

natjecanja po skupinama. 
RK Polet je u skupini izborio 
jednu pobjedu i jedan 
neodlučeni ishod, te izgubio 
dvije tijesne utakmice s po 
dva gola razlike. S takvim 
učinkom izborili su 3. mjesto 
u skupini i krenuli su u 
razigravanje od devetog do 
dvanaestog mjesta. Drugi dio 

natjecanja održan je drugi dan. Nakon pobjede nad Kvarnerom, u utakmici 
za 9. mjesto izgubili smo nakon izvođenja sedmeraca, od domaćina RK Poreč 
i zauzeli 10. mjesto. Na kraju Turnira možemo biti zadovoljni prikazanim, 
pogotovo borbenošću i zalaganjem, a uz malo sportske sreće i malo manje 
pogrešaka plasman je mogao biti nekoliko mjesta bolji.

Stjepan JUKIĆ, trener
FOTO: Foto arhiva RK PS 

Rukometni klub «Polet» 
Stančić na turniru u Poreču

Razigravanje po skupinama:
RK Polet – RK Zagreb 2 10:10 (6:5)
RK Polet – RK Varteks 10:12 (5:5)
RK Polet – RK Kaštela 10:12 (5:6)
RK Polet – RK Trsat 14:10 (7:4)

Borba za plasman od 9-12 mjesta:
RK Polet – RK Kvarner 14:10 (8:5)
RK Polet – RK Poreč 17:18p, 13:13 (6:7)

RK "Polet" Stančić

Svim umirovljenicima božićnica od 150 kuna 
Za razliku od prošle godine kada je umirovljenicima s područja općine 

Brckovljani dijeljena božićnica u iznosu od 100 kuna, ove godine svim 
umirovljenicima, bez obzira na iznos mirovine, iz općinskog proračuna 
osigurana je bila jednokratna novčana pomoć u iznosu od 150 kuna. 
Božićnicu za umirovljenike dijelili su od 13. do 15. prosinca na nekoliko 
lokacija na području općine. Umirovljenici su mogli podići božićnicu uz 
predočenje osobne iskaznice i zadnjeg odreska mirovine.

U ovogodišnjem općinskom proračunu za ovu namjenu osigurali su 
130.000 kuna, a kako se procjenjuje pravo na dobivanje jednokratne novčane 
pomoći iz proračuna trebalo je ostvariti oko 900 umirovljenika s područja 
općine Brckovljani.

I. G. O



P rije samog donošenja dnevnog reda sjednice 
Gradskoga vijeća (12. prosinca) Klub vijećnika,  
HDZ-a, uz potporu HSP-ovih vijećnika uložio je 

prigovor na predloženi dnevni red. Zbog opsežnosti 
predloženog dnevnog reda zatražili su odgodu donošenja 
programa gradnje i programa održavanja komunalne 
infrastrukture te donošenje gradskog proračuna za 2007. 
godinu. U protivnom, kako je kazao vijećnik HDZ-a 
Stipe Velić, HDZ-ovi vijećnici neće sudjelovati u raspravi 
i glasovanju. Većinom glasova vijećnika prijedlog je 
odbačen, nakon čega su se HDZ-ovi vijećnici isključili iz 
rada Vijeća te pasivno pratili veći dio sjednice. 

Aktualni sat 
Uobičajeno, aktualni sat započeo je pitanjima vijećnika 

HSP-a. Vijećnik Damir Mesić uputio je niz pitanja. 
Izdvajamo pitanje vezano uz zakonsku utemeljenost objave 

nedavnog natječaja za popunu radnog mjesta u gradskoj 
upravi.Mesić smatra kako se natječaj za službenika u 
gradskom odjelu za komunalno gospodarstvo trebao 
objaviti i u lokalnom glasniku "Dugoselska kronika", a ne 
samo u Narodnim novinama. Tajnica Gradskog vijeća i 
pravnica Marija Cesar odbacuje te navode i objašnjava 
kako je natječaj raspisan sukladno svim zakonskim 
propisima.    

Jadranka Robić u sastavu Gradskoga 
poglavarstva, a Zvonko Novosel-Dolnjak 
gradski vijećnik

Dosadašnja vijećnica Jadranka Robić stavila je svoj 
mandat u mirovanje zbog nepodudarnosti te dužnosti i 
posla koji obavlja u gradskoj službi. Član Poglavarstva 
Zvonko Novosel – Dolnjak zatražio je razrješenje iz 
sastava Gradskog poglavarstva te je potom prisegnuo 
kao zamjenik vijećnika, temeljem prijedloga Mandatne 
komisije i stranke SDP-a. Jadranka Robić izabrana je u 
sastav Gradskog poglavarstva većinom glasova gradskih 
vijećnika. 

Usvojene izmjene ovo-
godišnjeg proračuna 
- namirena negativna 
razlika iz prošlog razdo-
blja

Nakon što se prethodno Gradsko 
poglavarstvo dva puta sastalo kako bi 
raspravilo te naposljetku i prihvatilo 
prijedlog drugih izmjena i dopuna 
gradskog proračuna za 2006. godinu, 
gradski vijećnici su većinom glasova 
donijeli drugi rebalans ovogodišnjeg 
proračuna.  

Proračunski okvir od 48,7 milijuna 
kuna uz drugi rebalans ovogodišnjeg 
proračuna korigiran je na 39,5 
milijuna kuna, odnosno za 9,2 milijuna kuna manje. Na 
ovo smanjenje najviše su utjecali umanjeni planirani 
prihodi od prodaje zemljišta i stanova u vlasništvu Grada 
u iznosu od 10,1 milijun kuna. Planirani višak prihoda 
poslovanja nad rashodima poslovanja s 5,8 povećan je na 
7,6 milijuna kuna, od čega je 3,8 milijuna kuna usmjereno 
prema nabavi nefinancijske imovine za planirana ulaganja 
u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. 
Naglašeno je kako je proračunski manjak s početka 

ove godine u visini 4,4 milijuna kuna gotovo 
pokriven iz tekućeg poslovanja te sada iznosi 
176.000 kuna. 

Usvojeni su i drugi rebalansi programa 
gradnje i programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2006. godinu. Program 
gradnje smanjen je s 11,9 milijuna na 8,2 
milijuna kuna. Ovom smanjenju utjecao 
je izostanak prihoda od planirane prodaje 
zemljišta, no i prihodi od komunalnog 
doprinosa nisu se punili u skladu s planiranim. 
Pojedini projekti, kao što je izgradnja 
nogostupa, planirani u ovoj godini realizirat će 
se sljedeće godine, s obzirom da se tijekom ove 
godine ishodila sva potrebna dokumentacija. 
A zbog smanjenja sredstava iz proračuna, 
rebalansom se mijenja i program održavanja 
komunalne infrastrukture. Smanjuje se s 4,4 
na 4,1 milijuna kuna. 

Gradski proračun u 2007. godi-
ni predviđa 48,7 milijuna 
kuna prihoda

Nakon podulje rasprave, većina 
vijećnika vladajuće koalicije, kao i 
vijećnici HSP-a prihvatili su program 
gradnje komunalne infrastrukture za 
sljedeću godinu, kojim se za tu namjenu 
planira uložiti gotovo 13 milijuna kuna, a 
za održavanje je predviđeno 5,5 milijuna 
kuna. Na prijedlog proračuna za 2007. 
godinu vijećnici HSP iznijeli su šest 
amandmana kojima su predlagali više 
sredstava za udruge, za uređenje ulica 
te za izbore mjesnih odbora. No, nakon 
ne prihvaćanja njihovih amandmana 
napustili su sjednicu Vijeća. 

Povećanje proračuna za 2007. godinu 
u odnosu na ovogodišnji proračun 
iznosi 23 posto, tako da ukupno iznosi 
48,7 milijuna kuna. Prilikom planiranja 

uzeto je u obzir i očekivano povećanje prihoda 
od poreza na dohodak, sukladno prijedlogu 
izmjena Zakona o financiranju lokalnih 
jedinica, a koji su veći za 6,3 milijuna kuna. 
Prihodi od poslovanja veći su za 17 posto, 
odnosno planirano je 40 i pol milijuna kuna, 
dok je 8 milijuna kuna planirano od prodaje 
nefinancijske imovine. Proračun za 2007. 
godinu prihvaćen je većinom glasova vijećnika.

Grad otkupljuje zemljište za 
izgradnju komunalne infrastru-
kture za novu osnovnu školu

Gradsko poglavarstvo i Vijeće odlučilo je 
o kupnji zemljišta radi potrebne izgradnje 
komunalne infrastrukture za novu osnovnu 
školu. Kako je rečeno, postignuta je nagodba 
s dvoje vlasnika koji su u posjedu zemljišta 
ukupne površine 1.006 četvorna metra. Prema 

prijedlogu ugovora između Grada i vlasnika 
zemljišta, ukupna cijena zemljišta iznosi 
100.600 kuna, što će se, kako je predloženo, 
vlasnicima isplatiti iz ovogodišnjeg gradskog 
proračuna. Kupnja zemljišta potrebna je za 
izgradnju kanalizacijskog sustava naselja 
«Kopčevec – Istok» u sklopu kojeg je Grad 
obvezan riješiti kanalizaciju za potrebe nove 
osnovne škole u Dugom Selu.

N. K. i I. G. O. 
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Dugoselska kronika

Sa sjednica Gradskoga vijeća i poglavarstva 

Vijećnici HDZ-a pasivni na
zasjedanju

Posjet djece iz Dječjeg vrtića «Dugo Selo» sa sv. Nikolom razveselio je 
i ugodno iznenadio gradske čelnike i djelatnike gradske uprave. Uz šale, 
pjesmu i galamu sv. Nikola (iz Dječjeg vrtića «Dugo Selo») darovao je 
Gradu košaru kolača i voća sa željom nastavka dobre suradnje Dječjeg 
vrtića i Grada. Nakon što su izveli kratki program djelatnicima gradske 
uprave koji su se sakupili u hodniku, sv. Nikola sa svojom pratnjom 
pozvan je na «službeni» razgovor s gradskim čelnicima. Predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer, potpredsjednica Gradskog vijeća Zlata 
Vranić- Paruž i zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot-Bambić 
ugostili su sv. Nikolu i male čestitare te im podijelili darove. Na pregršt 
pitanja veselih mališana strpljivo se odgovaralo, a ravnateljica Dječjeg 
vrtića Ljiljana Đukić iskoristila je priliku i gradske čelnike upoznala 
sa aktivnostima koje se pripremaju u Vrtiću prigodom božićnih i 
novogodišnjih blagdana. 

Tekst i fotografija: J. K. B. 

Sveti Nikola posjetio 
gradsku upravu

Svetac i njegovi suradnici na «službenom»  razgovoru s predsjednikom 
Vijeća A. Bauerom i njegovim suradnicima 

HDZ-ovi vijećnici pratili sjednicu bez učešća u raspravi i glasovanju, 
a vijećnici HSP-a predlagali niz amandmana za povećanje pojedinih 
proračunskih stavki koji nisu prihvaćeni, stoga su napustili Vijećnicu  

Većina vijećnika usvojila gradski proračun za 2007. godinu s 48,7 
milijuna kuna planiranih prihoda

Pri kraju smo ove nimalo lake godine koju smo obilježili 
rezultatima i nastojanjima u ostvarenju boljitka za sve 
građane grada Dugog Sela.

Postigli smo značajne rezultate na gospodarskom, obrazovnom, 
kulturnom, sportskom i informativnom planu. Gradimo 
komunalnu infrastrukturu. Gradimo nove stanove. Broj 
stanovnika se povećava. Novim sugrađanima izražavam iskrenu 
dobrodošlicu. Dugo Selo, naš grad razvija se u svakom pogledu.

S radošću dočekujemo najveći obiteljski blagdan. Upućujem 
božićne čestitke svim obiteljima, prijateljima i suradnicima. 
Želim da blagdane provedemo u ljubavi među svim ljudima, 
da nikome ne učinimo nikakvo zlo, nego da prolazimo svijetom 
uvijek čineći dobro za sebe i za druge.

U novu 2007. godinu krećemo s velikim planovima i željama, 
vodeći računa o potrebama i mogućnostima, ustrajni na putu 
koji smo utrli, ali svjesni poteškoća. Korak po korak s velikim 
žarom u srcu, ali razborito kročimo naprijed.  

U nastojanju da život u našem gradu učinimo ljepšim i svima 
lagodnijim pozivam vas, dragi sugrađani, da zajednički prionemo 
i sljedeće godine radu na provođenju naših planova razvoja, a na 
dobrobit svih građana Dugog Sela.

Drage sugrađanke i sugrađani, neka blagdanski mir i radosno 
ozračje Božića ispune vaše domove i srca. Neka vam s uspjehom 
i radošću bude ispunjena nova 2007. godina.

                                                   Gradonačelnik Boris Mahač

Sretan 
Božić 
i Nova 
godina!





Članovi Poglavarstva na sjednici 29. studenoga donijeli su zaključak o 
utvrđivanju konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog 
plana uređenja Centar II.. Izrađivač Urbanistički zavod grada Zagreba 

nastojao je Planom predložiti i pronaći stručna rješenja značajna za razvitak, 
uređenje i oblikovanje prostora na području obuhvata plana. 

Radi se o području južno od Zorićeve ulice, omeđenom s istočne strane 
Ulicom hrvatskih branitelja, zapadno Oborovskom ulicom do Sajmišne ulice. 
Ovim planom nastoji se u širem centru grada osigurati izgradnja višekatnih 
građevina s više stanova. Time bi se zadovoljile potrebe za stambenim 
prostorom koje su u Dugom Selu svakog dana sve veće. Plan se upućuje na 
suglasnosti nadležnim državnim tijelima te na donošenje Gradskom vijeću.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića "Dugo Selo" više nije 
do 22, već do 18 sati

Kako je odlučeno na sjednici Poglavarstva Dječji vrtić "Dugo Selo" od sada pa 
nadalje organizirat će rad u vremenu od 5 i 30 do 18 sati, a ne do 22 sata kako 
je bilo unazad mjesec dana. Naime, radi prijedloga roditelja gradski Dječji vrtić 
polovicom listopada uveo je produženo radno vrijeme u poslijepodnevnim i 
večernjim satima s obzirom da i ostali, privatni vrtići, na području grada rade u 
popodnevnim satima. 

No, prema evidenciji od 16. listopada do 16. studenoga djeca u Dječjem vrtiću 
Dugo Selo ostajala su najkasnije do 18 sati, osim jednog dana kada je jedno dijete 
ostalo do 19 sati. Između 17 i 18 sati ostajalo je 2 do 5 djece. Ravnateljica Vrtića 
Ljiljana Đukić predložila je stoga Poglavarstvu rad vrtića od 5,30 do 18 sati, što 
je i podržano. Ukoliko se ukaže potreba za ponovnim uvođenjem produženog 
vremena, tada će se to i rješavati, odučeno je na sjednici. 

Utvrđen prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz 
cijene komunalne usluge za izgradnju komunalne 
infrastrukture

Kao i dosada Komunalno poduzeće «DUKOM» će i u 2007. godini izdvajati 
sredstva iz cijene komunalne usluge za izgradnju komunalne infrastrukture. 
Iz cijene vode izdvajat će se 11 lipa po kubičnom metru za izgradnju objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture. Predviđeno je kako će se sljedeće godine 
po ovoj stavci prikupiti 100.000 kuna. Izdvajanjem paušala iz cijene odvoza 
komunalnog otpada od 20 kuna mjesečno po obvezniku plaćanja komunalne 
usluge planirano je kako će se prikupiti milijun kuna. Iz sredstava paušala 
predviđena su ulaganja na deponiju, otplata nabavljenog kamiona za odvoz 
smeća, odvoz glomaznog otpada te druge investicije. 

Usvojen operativni plan zimske službe
Članovi Gradskog poglavarstva donijeli su Operativni plan zimske službe 

za 2006./2007. godinu kojim su utvrđeni prioriteti čišćenja zimske službe za 
nerazvrstane ceste, odnosno ulice na području grada. Operativni plan primjenjuje 
se od 15. studenoga ove godine do 15. ožujka sljedeće godine, a izvođač radova 
zimske službe je Tvrtka "Graditelj" Dugo Selo. Predviđena su četiri stupnja 
pripravnosti i tri prioriteta izvođenja radova, kao i detaljno čišćenje. 

Na sjednici je odlučeno da se područje Martin Brega iz III. stupnja prioriteta 
uvede u II. stupanj. To znači kako će se tamošnje ceste morati očistiti u roku od 
24 sata od prestanka oborina, a ne u roku od 48 sati kako je dosada vrijedilo za 
to područje. Razlog toj promjeni je veliki broj stanovnika i djece na području 
Martin Brega koji svakodnevno koriste prometnice. U operativni plan također 
će se uvesti i područje naselja Donje Dvorišće koje je od ove godine ponovno u 
sastavu grada Dugog Sela.

U izradi program zaštite okoliša za područje grada 
Dugog Sela

U ovogodišnjem gradskom proračunu osigurano je 70.000 kuna za izradu 
Programa zaštite okoliša, od čega je iz županijskog proračuna dotirano 31.000 
kuna. Članovi Gradskog Poglavarstva odlučili su pokrenuti izradu ovog 
programa, a javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno u Narodnim novinama.
Trenutno stanje uspostavljenosti sustava zaštite okoliša u Hrvatskoj daleko je od 
zakonom utvrđenoga, idealnog oblika. Prva nacionalna strategija zaštite okoliša, 
iako propisana Zakonom o zaštiti okoliša već 1994., donesena je tek početkom 
2002. godine. Glavna zadaća programa zaštite je postavljanje cjelovitog okvira i 
kvalitetne ishodišne točke za uspostavu i dugoročni razvoj sustava zaštite okoliša 
i unapređenje stanja okoliša. 

Prihvaćen ugovor između Grada Dugog Sela i pri-
vatnog Dječjeg vrtića «Buba-Biba» za sufinancira-
nje predškolskog programa

Gradsko poglavarstvo prihvatilo je prijedlog ugovora između Grada Dugog 
Sela i privatnog Dječjeg vrtića «Buba-Biba». Ugovor je utvrđen sukladno 
gradskoj Odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim 
vrtićima drugih osnivača, odnosno privatnim vrtićima. Time je Dječji vrtić 
«Buba-Biba» drugi privatni vrtić na području grada čije primarne 10-satne 
programe predškolskog odgoja sufinancira gradski proračun s po 800 kuna 
mjesečno za svako dijete. Pri tome moraju se ispunjavati uvjeti Odluke  (oba 
zaposlena roditelja, prebivalište na području grada). Zamolba za upis prethodno  
se predaje u Dječji vrtić "Dugo Selo", no ukoliko nema mjesta stiče se pravo na 
smještaj u privatni vrtić uz sufinanciranje. 

Usko vezano uz ovu točku Poglavarstvo je imenovalo predstavnika Grada 
Dugog Sela u privatnim dječjim vrtićima, a to je pročelnik Gradskog upravnog 
odjela za društvene djelatnosti Veljko Bertak. 

U osnivanju specijalistička postrojba civilne zaštite
Nakon što je Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela donijelo 

odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, istu odluku donijelo je i Gradsko 
poglavarstvo. Time je verificiran ukupan broj članova, njih 80. Specijalistička 
postrojba civilne zaštite obvezuje 10 članova za zaštitu i spašavanje na vodi, 20 
članova za zaštitu i spašavanje iz ruševina, 10 članova za sanaciju, 10 članova za 
radiološko-kemijsko-biološku zaštitu i 30 članova za postrojbu opće namjene. 
U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje naknadno će se i 
imenovati članovi postrojbe. 

Novi ravnatelj Sportskog centra Miroslav Škrlec
Na Vijeću je prihvaćena odluka Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo 

Selo kojom je Miroslav Škrlec, diplomirani ekonomist, izabran za ravnatelja 

Sportskog centra te stupa na dužnost 29. prosinca s četverogodišnjim 
mandatom. 

Gradsko poglavarstvo pokrovitelj proslave jubileja 
60. godišnjice rada Gradske udruge 
umirovljenika

Gradska udruga umirovljenika Dugo Selo ove godine slavi 60. 
obljetnicu rada i postojanja. Povodom toga Gradsko poglavarstvo 
prihvatilo je pokroviteljstvo proslave njihovog jubileja. Dugoselska Udruga 
umirovljenika samostalno na području grada djeluje unatrag 10 godina, 
dok je prije ujedinjavala i umirovljenike s područja općine Brckovljani i 
općine Rugvica, za vrijeme postojanja bivše općine Dugo Selo. Trenutno 
okuplja preko 1 000 dugoselskih umirovljenika te slovi kao najbrojnija i 
najaktivnija udruga. 

Osam srednjoškolaca i 11 studenata - novi gradski
stipendisti

Utvrđena je konačna liste kandidata za dodjelu stipendija za tekuću 
školsku godinu, odlučeno je na sjednici Gradskog poglavarstva. 
Komisija je uvidom u listu korisnika stipendija za školsku godinu 2005./
2006. utvrdila da od 9 učeničkih stipendija troje više ne ispunjava 
uvjete, a od 9 korisnika studentskih stipendija šestero ne ispunjava 
uvjete. Od ukupno 42 zamolbe pristigle na ovogodišnji natječaj za 
dodjelu stipendija Gradsko poglavarstvo odlučilo je dodijeliti novih 
osam stipendija za učenike srednjih škola i 11 stipendija za studente.  
Odlukom o dodjeli novih stipendija za ovu školsku godinu – iz gradskog 
proračuna stipendirat će se ukupno 23 učenika srednjih škola te 17 
studenata. Srednjoškolci će dobivati mjesečno 400 kuna stipendije, a 
studenti stipendisti 600 kuna. 

Umirovljenima s mirovinom do 1.500 kuna 
– božićnica od Grada Dugog Sela iznosi 200 kuna

I ove godine dugoselskim umirovljenicima iz gradskog proračuna 
isplatit će se božićnica, odnosno jednokratna novčana pomoć, odluka 
je Poglavarstva. Umirovljenicima koji primaju mirovinu do 1.500 kuna 
isplatit će se božićnica od 200 kuna. Gradski proračun ove godine osigurao 
je 140.000 kuna za ovu namjenu, a božićnice će primiti, planirano je, 600 
do 700 dugoselskih umirovljenika. 

Prema odluci Poglavarstva korisnicima pomoći za uzdržavanje 
evidentiranih u Centru za socijalnu skrb također će isplatiti jednokratna 
novčana pomoć uz božićne blagdane. Grad je osigurao ukupno 9.600 kuna, 
a 48-ero korisnika pomoći za uzdržavanje primit će božićnicu u visini 200 
kuna. 

Poklon bonovi za desetero djece poginulih
branitelja

Desetero djece poginulih hrvatskih branitelja s područja Dugog Sela, 
prema zaključku Poglavarstva, također će iz gradskog proračuna primiti 
prigodne poklon bonove. Svakom djetetu bit će uručen poklon bon u 
iznosu od 500 kuna te poklon paketić sa slatkišima. 

Saniran stari dio Ferenčakove ulice
Nakon što su uslijed oborina putni jarci u starom dijelu Ferenčakove 

ulice, koje stanovnici koriste kao ispust i za otpadne vode, poplavili do 
glavne ceste u centru grada, ekipe Komunalnog poduzeća DUKOM 
početkom prosinca sanirali su odvodnju otpadnih i oborinskih voda u tom 
dijelu ulice. Položeno je 40 metara cijevi jednog dijela kanalizacije, od 

Zagrebačke prema sjeveru.
Ovaj dio ulice pod posebnom je zaštitom Konzervatorskog odjela za 

zaštitu kulturnih spomenika pri Ministarstvu kulture s obzirom da se 
nastoje zaštiti preostali primjeri tradicijske arhitekture kuća izgrađenih u 
Ferenčakovoj ulici.

Pripremila: Iva Grgić Ozimec
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Gradske vijesti sa sjednica Poglavarstva 

Konačni prijedlog izmjena 
Detaljnog plana Centar II.

P rema najnovijim in -
formacijama iz državne 
Agen cije za pravni promet 

i posredovanje nekretninama – 
izgradnja zgrade POS-a u Du gom 
Selu počet će poslije Nove godine. 
Do kraja prosinca bit će potpisani 
ugovori s odabranim ponuditeljem 
radova na izgradnji te s tvrtkom 
zaduženom za nadzor radova, 
potvrđeno je iz APN-a. Time 
ne postoje zapreke za početak 
izgradnje u siječnju. Iako još nije 
potvrđeno, službeno otvorenje 
radova trebalo bi biti krajem 
mjeseca, no o točnom datumu 
dogovorit će se predstavnici APN-
a i Grada Dugog Sela. 

A što se tiče termina održavanja 
prezentacije o uvjetima kupnje i 
kreditiranja, djelatnici APN-a 
organizirat će je početkom iduće 
godine u Dugom Selu na način 
da će se pozivati kandidati s liste, 
stoji u dopisu APN-a.

Izvođač radova na izgradnji 
POS-ove zgrade u Dugom Selu 
odabran je izravnom pogodbom, 
nakon što su prethodno poništena 
dva natječaja. Na oba natječaja 
javljala se jedna tvrtka, koja je i 
naposljetku odabrana - Poduzeće 
«Konstrukcija» d.o.o. iz Nove 
Gradiške. Ugovorena vrijednost 
radova iznosi 7 milijuna i 100.000 
kuna, što je i planirano. Prema 
podacima iz APN-a spomenuta 
tvrtka ove godine bila je anga-
žirana na izgradnji istih POS-ovih 
stanova u Novigradu, a prošlih 
godina i u Omišlju.                       

                                        I. G. O. 

Izgradnja zgrade 
POS-a u Dugom 

Selu počinje 
poslije 

Nove godine!

Komisija za praćenje Javne 
rasprave u postupku donošenja 
Izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja zone «Centar» naselja 
Dugo Selo održala je 6. prosinca,  
sjednicu nakon provedene 
Javne rasprave. Na sjednici  je 
razmatrano pedesetak primjedbi 
i prijedloga građana koji su 
pristigli u zakonskom roku što 
dovoljno govori o važnosti DUP-a 
Centar  kao i o interesu građana 
za budući izgled samog centra 
našeg grada. Sukladno važećim 
zakonskim propisima i namjeni 
plana većina primjedbi koje 
su se odnosile na maksimalnu 
izgrađenost parcela  i povećanu 
katnost objekata je prihvaćena. 
Također su usvojeni i zahtjevi 
za preparcelacijom pojedenih 
parcela uz suglasnost vlasnika, 
kako bi se omogućila maksimalna 
iskoristivost prostora. Komisija 
je na sjednici utvrdila konačni 
prijedlog Izmjena i dopuna DUP-a 
Centar te ga je uputila Gradskom 
poglavarstvu na razmatranje, a 
nakon dobivanja suglasnosti od 
nadležnih institucija  na Izmjene 
i dopune plana, isti će se uputiti 
Gradskom vijeću na donošenje.                                              
J. K. B. 

Utvrđen
konačni prijedlog 
Izmjena i dopuna 

DUP- a Centar 
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Vatrogasno vozilo namijenjeno brzoj intervenciji 
za lokalizaciju i gašenje požara predano je na upora-

bu članovima DVD-a Andrilovec. 
Opremljeno je spremnikom za vodu 
(280 litara) i spremnikom za pjeni-
lo, visokotlačnom crpkom, apara-
tima i osnovnim priborom za prvo 
gašenje požara (aparatima i setom 
za gašenje s hidranta). Omogućava 
brzi dolazak na požarište i prve 
interventne postupke do dolaska 
kompletne ekipe i opreme. Opremu 
za gašenje moguće je izmjestiti te 
vozilo koristiti za prijevoz vatroga-
saca i druge opreme prema potre-
bama Društva. Vozilo je opremila 
tvrtka MG Rijeka a nabavljeno je iz 
sredstava Gradske vatrogasne zaje-
dnice iz koje je izdvojeno 94.000 
kuna. 

Tijekom svečanosti organizirane 9. prosinca u 
andrilovečkom vatrogasnom domu gradonačelnik 
Boris Mahač predao je zapovjedniku Krunoslavu 
Banu ključeve novog vozila osvrnuvši se na značaj 

aktivnog DVD-a Andrilovec za samo mjesto, ali 
i za grad Dugo Selo koji organizacijski i finan-

cijski podupire sustav vatroga-
sne zaštite. Čestitke i potpore 
andrilovečkim vatrogascima, kao 
i cijeloj gradskoj zajednici upu-
tio je i predsjednik Gradskog 
vijeća Anto Bauer. Uz vatroga-
sce svih generacija, suradnike i 
uzvanike svečanosti nazočio je 
predsjednik Vatrogasne zajedni-
ce grada Zvonko Novosel. Mladi 
andrilovečki vatrogasci, koji su 
nedavno postigli uspjeh najbolje 
ekipe podmlatka u Zagrebačkoj 
županiji, i ovog su puta pohvalje-
ni. Ujedno im je pripala posebna 
dužnost koju su s veseljem obavili 
noseći ključeve vozila do sveča-
nog trenutka predaje. Dugoselski 
župnik Josip Kuzel blagoslovio je 
novo vozilo, a potom je prikaza-

na vježba gašenja manjeg požara uz uporabu vozila s 
prikazom mogućnosti primarne intervencije. 

Tekst i fotografije: 
N. K. 

Arhitekti Marijana Burčul i Timotej Kritovac te dizaj-
nerica Lana Krpina kao stručni tim tvrtke «Nova-invest» 
predstavili su u Dugom Selu radnu verziju idejnog rješe-

nja dugoselskog Kulturnog cetra za posjetitelje. Izložili 
su ideje za uređenje prostora unutar stare zgrade u Zori-
ćevoj 5 (bivši Dom zdravlja) kao i izgled pročelja, prozora 

i ulaznih vrata s obilježjima koja upućuju na sadržaj 
postave. Prikazana je postava koja bi trebala prezenti-
rati osobitosti našega kraja od početka 13. stoljeća do 

današnjih dana sa središnjom temom 
templara (i ivanovaca) na Zemlji sv. 
Martina, legende i patronat sv. Marti-
na, vrijeme pl. Draškovićeve obitelji te 
noviju povijest – gospodarstvo,  druš-
tveni život, sport, tradiciju i  kulturnu 
baštinu. Postava pretpostavlja video 
projekcije, zvučne i svjetlosne efekte, 
suvremeni dizajn i materijale, primje-
nu novih tehnologija što stvara inte-
raktivan odnos posjetitelja i sadržaja. 
Predviđeni prostor muzejske kavane i 
suvenirnice usklađen je sa sadržajem i 
temom postave. 

Gradska vijećnica na katu zgrade 
i prateći sadržaji omogućit će više 
oblika aktivnosti – skupove, glazbene 
izvedbe, galerijsku aktivnost i drugo. 

Potkrovlje će zadržati jedinstvenost 
velikog prostora uz istovremenu ugra-
dnju odvojenih prostorija za glazbene 
učionice i druge radionice sa zvučnom 

izolacijom uz moguću preglednost pomoću providnih 
pregrada (staklenih) u kombinaciji sa zrcalima.

Tekst i fotografija: N. K.

Povodom nedavnog obilježavanja jubileja osnutka 50. bojne atomsko-
biološko kemijske obrane, koja je trenutno smještena u dugoselskoj vojarni, 28. 
studenoga u Uredu gradonačelnika organiziran je sastanak njenih predstavnika 
i Grada Dugog Sela. Pedeseta bojna najviša je postrojba reda nuklearne obrane 
kao dijela oružanih snaga hrvatske kopnene vojske. Jedan je od bitnih oslonaca 
zaštite, prevencije i sanacije posljedica akcidenata u kemijskoj ili srodnim 
industrijama. Pedeseta bojna ABKO smještena je u Dugom Selu unazad 
godinu dana, a bit će još najvjerojatnije nekoliko godina, kazao je zapovjednik 
Bojne brigadir Franjo Mušić. Okuplja stotinjak djelatnih vojnih osoba, a 
planirano je dodatno ekipirati do 350 osoba. Članovi Postrojbe osposobljeni 
su za sudjelovanje u raznim vježbama, organiziraju izobrazbu vojnika, 
dočasnika i časnika te surađuju sa znanstvenim i gospodarskim institucijama. 
Tijekom sastanka kojem su nazočili zamjenik zapovjednika natporučnik 
Zdenko Gagulić, poručnica Martina Bušnja, zadužena za društvene 
djelatnosti, uz predstavnike Grada – gradonačelnik Boris Mahač, predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer i njegova zamjenica Zlata Vranić Paruž 
razgovaralo se o uspostavljanju suradnje 50. bojne i Grada. Kako je 
predloženo, prvi oblik suradnje bit će organiziran na području društvenih 
djelatnosti, odnosno kulture.                                      

                                                                               Tekst i fotografija: N. K.

Vatrogasci Andrilovca predstavili 
novo višenamjensko vozilo 

Gradonačelnik Mahač u nazočnosti predsjednika Vijeća A. Bauera i 
predsjednik VZG Z. Novosela predao ključeve vozila zapovjedniku DVD-a 
Krunoslavu Banu

Prva pokazna vježba pokazala mogućnosti i značaj opremljenog vozila u 
primarnoj intervenciji kod gašenja požara 

Razmotrena radna verzija izgleda 
Kulturnog centra za posjetitelje

Predstavnici gradskog vodstva i stručnih službi te krug djelatnika iz kulturnih 
ustanova i udruga predlagali dopunu postave i sadržaja koji će se profilirati 
do završetka idejno-dizajnerskog rješenja 

Dogovorena suradnja 
s pripadnicma 50. bojne 

Predstavnici 50. bojne ABKO i gradsko vodstvo nakon međusobnog upoznavanja 
razgovarali o mogućoj suradnji na području društvenih djelatnosti 

Odlukom Grada Dugog Sela koja se primjenjuje od 
početka 2004. godine, roditelji ili posvojitelji svakog 
novorođenog djeteta s prebivalištem u Dugom Selu 
ostvaruju pravo na pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Prema 
podacima iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 
periodu od 1. siječnja do 1. prosinca ove godine prijavljeno 
je 176-ero novorođenčadi, od čega je 97-ero muške djece 
i 79 djevojčica. U istom razdoblju prošle godine rođeno je 
175-ero djece, od toga 94 djevojčice i 81 dječak. Iako većeg 
odstupanja nema, ove godine rođeno je nešto više dječaka. 

Podsjećamo kako je Grad Dugo Selo pokrenuo ovu mjeru 
u cilju poboljšanja demografskog stanja na području 
grada te kao način poboljšanja standarda roditelja. Pomoć 
novorođenoj dugoselskoj djeci je jednokratna i vrijedi za 
tekuću godinu. Svi roditelji ili posvojitelji svu potrebnu 
dokumentaciju za ostvarivanje ove pomoći mogu dobiti 
u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje Ispostava 
Dugo Selo, uz koju je još potrebno priložiti izvod iz 
matične knjige rođenih i potvrdu o prebivalištu. 

I. G. O. 

Prvih 11 mjeseci na području grada 
rođeno 176-ero beba

Prezentiran projekt 
regulacije prometa

Predstavnicima Grada Dugog Sela prezentiran je 5. prosinca projekt regulacije 
prometa u Zagrebačkoj, Zorićevoj i Bjelovarskoj ulici. Ove ulice dio su državne 
ceste D41 koja prolazi kroz Dugo Selo u duljini 7 kilometara te podnose najveću 
koncentraciju prometa na području cijeloga grada. 

Unazad deset godina uz državnu cestu otvoreni su novi poslovni prostori, 
dječji vrtić, osnovna škola, a promet iz sporednih ulica povećan je zbog 
proširenja naselja, a tako i broja stanovnika. Izrađivač projekta Tvrtka 
«Prometis» d.o.o. iz Zagreba nastojala je dati detaljnu analizu postojećeg stanja 
uz prijedloge poboljšanja. Projekt je razdvojen na tri dijela prema ulicama, a 
u sklopu dokumentacije predviđena je sva potrebna horizontalna i vertikalna 
signalizacija na postojećim križanjima, pješački prijelazi, semafori i autobusna 
ugibališta.

 Između ostalog, predlaže se uvođenje zone do 40 km/h i zabrane pretjecanja 
u središnjem dijelu Dugog Sela (od Kopčevca do Lukarišća). Za ostali dio 
Dugog Sela vrijedila bi brzina od 60 km/h. Na temelju ovog projekta pokrenut 
će se sve daljnje aktivnosti, odnosno Hrvatske austoceste zatražit će suglasnost 
od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka za realizaciju projekta.

Tekst i fotografija: I. G. O. 

Glavna tema prve sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Dugo Selo 
bilo je izvješće o radu i financijskom poslovanju tijekom proteklih 11 mjeseci. 
Prema ovom privremenom izvješću tijekom proteklog razdoblja utrošeno je 
292.000 kuna, a prihodi iznose 296.000 kuna. Utvrđeno je kako su dosada 
realizirane sve planirane aktivnosti Turističke zajednice što je posebno pohvaljeno 
od strane članova Turističkog vijeća. Istaknute su brojne i dobro posjećene 
manifestacije tijekom nedavno završenih 13. dugoselskih jeseni, no spomenuta 
su i ostala događanja kao što je Izložba vina, Martinski rally te druga. Sve ove 
aktivnosti realizirane su bez zaposlenika u Turističkoj zajednici, za razliku 
od drugih gradova koji u turističkim zajednicama imaju profesionalce. Brojna 
događanja u Dugom Selu ostvarili su zaposlenici gradske uprave i ustanova u 
suradnji s udrugama i suradnicima. To je bio i razlog radi čega su članovi Vijeća, 
inače vlasnici tvrtki koji plaćaju turističku članarinu, predložili zaposlenje osobe 
u Turističkoj zajednici. Takav prijedlog upućuje se Skupštini i gradskom vodstvu.

Program rada i financijskog plana Turističke zajednice Dugo Selo za sljedeću 
godinu uglavnom nastavlja smjernice ovogodišnjeg programa. I sljedeće godine 
previđena je organizacija obrtničko-poduzetničkog sajma, predstavljanje programa 
Dugoselskih jeseni u uredu Turističke zajednice Zagrebačke županije, a od novih 
istaknuta je realizacija Kulturnog centra za posjetitelje te adaptacija turističke 
kleti na Martin Bregu. Previđeni prihodi koji se prikupljaju iz više izvora iznose 
487.000 kuna.                                                                                                  N. K.

Turističko vijeće održalo 
prvu sjednicu

Prometni stručnjaci predložili odgovarajuću signalizaciju, zabranu 
pretjecanja i smanjenje brzine u središtu grada



D evetnaest novih kori snika učeničkih i stu dentskih stipendija 
s područja grada Dugog Sela, koji su to pravo ostvarili 
nakon provedenog javnog natječaja i odabira sukladno 

kriterijima Odluke, potpisali su ugovore o stipendiranju. Time će 
11 novih studenata koristiti stipendije u visini 600 kuna mjesečno. 
Također 8 novih srednjoškolaca primat će 400 kuna stipendije  
mjesečno. Grad ukupno stipendira 23 učenika srednjih škola i 17 
studenata te je tijekom 2007. godine predviđeno 231.600 kuna u 

proračunu za tu namjenu. Sve dugoselske stipendiste pozdravio 
je predsjednik Gradskog vijeća Anto Bauer. Gradonačelnik Boris 
Mahač, koji je u ime Grada potpisao ugovore o stipendiranju s 

19 novih korisnika gradskih stipendija,  te anekse 
ugovora o nastavku stipendiranja dosadašnjih sti
pendista koji su temeljem dobrih ocjena zadržali to 
pravo i ove školske godine, očitovao je zadovoljstvo 
prilikom susreta s njima. 

Toliki broj najboljih učenika i studenata,  koji već 
koriste ili tek započinju dobivati stipendije temeljem 
dosad ostvarenih izuzetnih rezultata u učenju, 
zadovoljstvo je imati u ovome gradu. Studenti 
i punoljetni učenici te učenici koji nisu dosegli 
punoljetnost te su došli  u pratnji roditelja radi 
potpisivanja ugovora, mogli su čuti o najznačajnijim 
događanjima u našem gradu. Gradonačelnik im 
je, uz čestitke, poželio još veći uspjeh u učenju i 
studiranju te ih pozvao na suradnju u organizaciji 
događanja i života u gradu u kojemu žive, a koji im 
pomaže u obrazovanju. 

Svim studentima i učenicima te njihovom obiteljima 
predstavnici Grada uputili su dobre želje prigodom dolazećih 
blagdana, ne krijući radost što su predblagdanska događanja 
obilježena skupom danas uspješnih mladih ljudi – budućih struč
njaka.                                                        Tekst i fotografije: NK
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Svečano potpisivanje ugovora o 
stipendiranju učenika i studenata 

Mnoštvo danas uspješnih učenika i studenata koji koriste gradske stipendije 
pridonosi optimizmu dugoselske sutrašnjice obilježene stručnim obrazovanim 
kadrovima 

U gradskom središtu svjetluca tisuće iskričavih 
svjetiljki prigodom ovogodišnjih božićnih i 
novogodišnjih blagdana. Središnje božićno drvce 
postavljeno pored gradskoga sata okićeno je 
slapom svjetala. Dar je to obitelji Marijana Kulaša 
koja  je drvce odnjegovala i poklonila gradu. 

 Svjetlucavi nizovi nakita slijede smjer triju 
glavnih dugoselskih ulica: Kolodvorske, 
Zagrebačke i Ulice J. Zorića. 

Svjetlucaju izlozi trgovina, božićna ponuda 
iz niza pokretnih prodajnih mjesta, prozori i 
krovovi obiteljskih kuća, ogoljele grane drveća. 
Na pročelju zgrade gradske uprave svjetlosnim 
natpisom   najavljuje se dolazak 2007. godine. 

Cijeli grad iskri blagdanskom radošću u ugođaju 
svjetla, ali još u nedostatku snježnih pahulja.        
                                                    Fotografija: NK

Blagdansko svjetlo u 
nedostatku snijega 

Potpisivanje ugovora kao svečani čin uz obostrano zadovoljstvo 
davatelja i korisnika stipendija 

Gradsko vodstvo ponosi se uspjesima svojih mladih građana 









U nazočnosti dožupana Zagrebačke županije 
Josipa Jambrača i potpredsjednika Skupštine 
Zagrebačke županije Nenada Sedlara Gradska 
udruga umirovljenika Dugo Selo svečano je 13. 
prosinca proslavila 60. godinu postojanja i rada 
Udruge. Preko tri stotine članova dugoselske Udruge 
i  brojni gosti okupili su se u Kleti obitelji Bunčić 
gdje su svečano obilježili značajni jubilej. Kako je 
tom prilikom kazao predsjednik dugoselske Udruge 
Stjepan Novosel,  proslavom se ujedno obilježila 
i 60. godišnjica djelovanja Matice umirovljenika 
Hrvatske na ovom području, a proslavljeno je i 10 
godina samostalnog djelovanja Udruge Dugo Selo 
koja je do 1996. godine ujedinjavala umirovljenike s 
područja Brckovljani i općine Rugvica. Cilj  osnivanja 
Udruge bio je okupljanje i druženje umirovljenika te 

informiranje članstva, što se i dan 
danas nastoji činiti. Prva skupština 
Udruge umirovljenika Dugo Selo 
održana je 1996. godine, a tada je 

zabilježeno 180 članova, da bi danas  
Gradska udruga okupljala  više od 
tisuću umirovljenika. 

Skup su između ostalih pozdravili 
i predstavnici Grada – predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer, 
gradonačelnik Boris Mahač koji 
su zajedno s ostalim članovima 
Poglavarstva i Vijeća nazočili 

proslavi. Čestitavši im ovaj značajan 
jubilej predstavnici Grada poručili 
su dugoselskim umirovljenicima 
kako će i dalje podržavati njihovu 
Udrugu te ih financijski pomagati. 
O velikom zalaganju dugoselskih 
umirovljenika u različitim 
aktivnostima u gradu govorio je 
gradonačelnik Mahač, poručivši, 
kako bez njihovog truda i volje Dugo 
Selo ne bi bilo to što je. A kako 
se još moglo čuti tijekom večeri,  
mnogi gosti uz dobre želje poželjeli 
su im i veće mirovine!     

             Tekst i fotografije: I. G. O.
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Udruga umirovljenika svečano obilježila 60. godišnjicu postojanja

Dostojanstveno dočekajmo 
blagdane u miru!

Akcija Policijske postaje Dugo Selo za sprečavanje zloporabe prodaje i 
uporabe pirotehničkih sredstava

Policijska postaja Dugo Selo započela je s provođenjem akcije u cilju sprečavanja 
zlouporabe prodaje i primjene pirotehničkih sredstava kako bi osiguralo mirno i 
dostojanstveno obilježavanje božićnih blagdana te sigurnost građanima. Stoga 
poziva sve građane da ne koriste pirotehnička sredstva te naročito VATRENO 
ORUŽJE jer pucnjava i eksplozije nisu dio blagdanskoga ugođaja, već ugrožavaju 
sigurnost i živote građana. Posebice se upozorava na primjenu zakonskih propisa 
o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu, a pirotehnička sredstva svrstana 
su u 4 razreda. 

Pirotehnička sredstva I. razreda (pirotehničke igračke - bengalske i pucajuće 
šibice, ulošci za cigarete, amorces za dječje pištolje, konfeti-bombice, pucajuće 
žabice, bomboni, čepovi, pasje bombice, šibice sa zlatnom ili srebrnom kišom, 
naboji koji eksplodiraju pod nogama, pucajuće vrpce, male petarde i slično) 
mogu se prodavati u maloprodaji, u prodavaonicama, kioscima i pokretnim 
trgovinama.

Pirotehnička sredstva II. razreda (a to su sredstva za male vatromete: petarde, 
rimske svjećice, mali vatrometni bicikli, fontane, bengalske baklje i svjećice, 
topovski pucnji tzv. Party Knaller, rakete i slično) mogu se prodavati samo u 
prodavaonici oružja i streljiva, ili u prodavaonicama koje imaju odobrenje za 
prodaju pirotehničkih sredstava za zabavu, osobama starijim od 18 godina i 
to u vremenu od 15. prosinca do 1. siječnja. Mlađe osobe mogu ih rabiti samo 
pod nadzorom roditelja ili skrbnika. Uporaba ovih sredstava ZABRANJENA 
je u zatvorenim prostorijama i prostorima gdje se okuplja veći broj osoba te je 
SASVIM ZABRANJENA od 2. siječnja do 26. prosinca svake godine. U izlozima 
prodavaonica dozvoljeno je držanje samo prazne ambalaže jediničnog pakiranja 
pirotehničkih sredstava. Sudska praksa pokazuje da se počiniteljima prekršaja 
izriču visoke novčane kazne te se stoga naglašava odgovornost roditelja za 
ponašanje djece. 

Pirotehnička sredstva III. razreda – sredstva za srednje vatromete: srednje 
veliki vatrometni proizvodi za javne priredbe.

Pirotehnička sredstva IV. razreda – sredstva za velike vatromete: veliki 
vatrometni proizvodi za javne priredbe. 

Kaznene odredbe za činjenje prekršaja su: 
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba:
- ako prodaje pirotehnička sredstva II. razreda izvan odobrenih prodavaonica 

ili prodavaonica streljiva i oružja,
- ako ih prodaje mlađima od 18 godina ili ih prodaje u razdoblju od 2. siječnja 

do 14. prosinca tijekom godine,
- ako u kioscima ili pokretnim trgovinama drži više od 30 kg bruto težine 

pirotehničkih sredstava I. razreda,
- ako u prodavaonicama drži više od 150 kg bruto težine pirotehničkih 

sredstava I. razreda,
- ako pirotehnička sredstva drži u izlozima.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj 

fizička osoba:
- ako koristi pirotehnička sredstva II. razreda izvan dozvoljenog razdoblja ili 

ako ta sredstva koristi u dozvoljenom razdoblju u zatvorenim prostorijama i na 
prostorima gdje se okuplja veći broj osoba.

Stoga, oprezom i razumom izbjegnite kazne, spriječite nepoželjne posljedice 
(povrede, ranjavanja i smrtna stradanja) te omogućite svima mirne i radosne 
blagdane!                                                                                Matije KOPAČEVIĆ,

načelnik PP Dugo Selo 

Dobre želje i veće mirovine!

Predsjednik S. Novosel posebno ponosan na broj 
okupljenih umirovljenika prigodom jubileja 

Preko tisuću članova dugoselske 
Udruge te gostiju pratilo program 
obilježavanja 60. godišnjice 

Predstavnici Županije i grada Dugog Sela na skupu umirovljenika



Vrijeme je obilja predbožićnih 
događanja koji pridonose 
ugođaju radosti. Svaki od njih 

ima svoje posebnosti koje bismo 

trebali zabilježiti. To, nažalost, 
nije moguće budući raspoloživi 
prostor nije beskonačan, a 
mnoga događanja tek slijede 

nakon zaključenja novina. Svaki 
nastup kojem prethodi veliki trud 
izvođača vrijedan je doprinos u 
gradu i veliki značaj onima koji 
su ga ostvarili. Posjetitelji ih 
nagrađuju pozornošću i pljeskom 
uslijed zadovoljstva. Sveukupnost 
i bogatstvo  blagdanskih programa  
vrijednosti su koje stvaramo u 
zajedništvu s našim gradom i 
njegovim žiteljima.                   NK

                          Fotografije: JKB
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PRIREDBE, UKRASI, ČESTITKE 
U očekivanju blagdana

Bogati program priredila su djeca i tete iz Dječjeg vrtića Dugo Selo  
i Buba Biba – izvedena je predstava «Maca Papučarica» te niz 
glumačkih, pjevačkih i plesnih prigodnih nastupa 

Tradicionalni koncert božićnih pjesama i napjeva održali su 
članovi KUD-a «Preporod» u župnoj crkvi 

Učenici OŠ Dugo Selo priredili su 
bogati božićni prodajni sajam s 
kojeg su posjetitelji odlazili s ručno 
izrađenim ukrasima, čestitkama i 
darovima. Ponudom originalnih 
uradaka poručili su gradu i svijetu 
kako valja njegovati tradicionalne 
vrijednosti umjesto skupe kupnje 
industrijskog kiča kojeg u 
nedostatku kriterija običavamo 
unositi u domove za blagdane 

Originalni blagdanski ukrasi
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Na Godišnjem skupu čla-
nova Društva invalida Dugo 
Selo, održanom 5. prosinca 
prigodom Međunarodnog 
dana posvećenog osobama 
s invaliditetom, predsjednica Društva Gordana Rađe-
nović istaknula je značajan napredak u nastojanjima 

i aktivnostima organiziranim tijekom ove godine za 
osobe s posebnim potrebama. Javnost postaje sve 
više senzibilizirana, izgrađeni su pristupi za invalidne 
osobe pri ulasku u poštanski ured te 
bankomatu kod Zagrebačke banke, a 
u tijeku su i pripreme za izradu ade-
kvatnog prilaza željezničkom kolodvo-
ru, navela je predsjednica spominjući 
tek neke od ovogodišnjih aktivnosti. 
No, naglasila je i neke još uvijek neri-
ješene probleme i potrebe. Najviše od 
svega traži se pomoć u zapošljavanju 
mladih osoba s invaliditetom. S obzi-
rom da su obrazovane i imaju zanima-
nje, nemaju pravo na invalidninu, iako 
nemaju mogućnosti za zapošljavanje. 
Spomenut je i problem parkirališnih 
mjesta kod trgovačkog centra «Kon-
zum» u Dugom Selu. Tri parkirališna 
mjesta za invalide ne mogu se koristiti 
za tu namjenu jer se na njima nala-
ze kontejneri za prihvat ambalažnog 
otpada. Istaknut je i problem djece 
s invaliditetom – naime, ona se ne mogu smjestiti u 
dječje vrtiće jer vrtići nemaju zaposlene stručne osobe 
za rad s takvom djecom. 

Sa Skupa je upućen 
poziv i zatražena je infor-
macija o projektu nove 
zgrade za osnovnu školu 
koji je u izradi. Želi se, 

naravno, osigurati dolazak i kretanje osoba s invalidi-
tetom u tom prostoru. U Društvu je učlanjeno tridese-

tak djece s invaliditetom. 
Usprkos mnogim poteškoćama 

Društvo broji 382 člana, orga-
nizira aktivnosti, osposobljava-
nja, druženja, fizikalnu terapiju i 
drugo te upućuje zahvalu Gradu 
Dugom Selu koji im je omogućio 
prostore, unajmivši ih te podmi-
rujući troškove najma i režija. 
Tom prilikom Skup je pozdravio  
gradonačelnik Boris Mahač poru-
čivši članovima Društva da budu 
još glasniji u svojim zahtjevima, 
a Grad će im dalje u skladu svo-
jih mogućnosti pomagati. Poruku 
je u pozdravnoj riječi podržao i 
predsjednik Vijeća Anto Bauer 
te se pridružio čestitkama prigo-
dom njihova Dana. 

Godišnji skup članova ovog 
Društva uljepšan je izložbom 

slika koje izrađuje Stjepan Kamenić iz Čakovca, član 
tamošnje Udruge i suradnik dugoselskoga Društva. 
Članica Društva Sanja Stanković nastupila je u gla-

zbenom programu, a druženje je nastavljeno uz zaje-
dničku večeru.

Tekst i fotografije: N. K.

Akcijom darivanja krvi koja je 6. prosinca po prvi puta organizirana u poduzeću 
«Dalekovod-cinčaonice» - Crveni križ Dugo Selo zaključio je ovogodišnje akcije 
dobrovoljnog darivanja krvi. 

Tijekom ove godine na području grada te općine Rugvica organizirano je 
ukupno 16 akcija, doznajemo iz Crvenog križa. Prikupljeno je ukupno 500 
doza krvi, uključujući 23 doze darovane na akciji u Dalekovodu. Uspoređujući 
s prošlom godinom prikupljeno 100-doza više, što ukazuje na činjenicu kako 
se dobrovoljno darivanje krvi sve više popularizira među građanima Dugog 
Sela. Ovaj skok u davalaštvu krvi primjećuje se i na nivou Zagrebačke županije 
gdje se Dugo Selo prema najnovijim podacima nalazi pri samom vrhu, ističu u 
dugoselskom Crvenom križu. Među darivateljima raste i broj osoba koji po prvi 
puta daruju krv. Ove godine njih je 20, od čega je samo u Dalekovodu darovalo 
novih šestero osoba, dok je prošle godine registrirano 15 novih darivatelja. Ovim 
putem Crveni križ obavještava kako će se uoči Božića organizirati tradicionalni 
domjenak na koji će biti pozvani svi darivatelji krvi.                                    I. G. O. 

Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo aktivno se  uključilo u kampanju 
«Svjesnosti o drogama» Hrvatskog Crvenog križa. Cilj kampanje je educiranje 
i informiranje svih osoba koje u svom profesionalnom radu mogu doći u doticaj 
s problematikom ilegalnih droga. Sponzor aktivnog provođenja kampanje je 
Britansko veleposlanstvo u Zagrebu.

Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo organiziralo je 5. prosinca, u Srednjoj 
školi Dugo Selo predavanje pod nazivom «Ulične droge». Poziv na predavanje 
upućen je profesorima, policijskim djelatnicima, pedagozima, liječnicima, te 
djelatnicima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s problematikom ovisnosti 
i zlouporabe droga. Na žalost, odaziv na predavanje bio je ispod očekivanja iako 
se je dvosatno  izlaganje, odslušalo bez daha i s mnogo zanimanja. Dr. Siniša 
Zovko, svjetski je priznati stručnjak za prevenciju i zloporabu droga i pokušao 
je demistificirati ulične droge i jednostavnim opisom izgleda, načina uporabe i 
djelovanja svake od  danas poznatih droga, približio je problematiku slušateljima 
do te mjere da se svatko osjećao sposobnim da u svom okruženju počinje aktivno  
sudjelovati  u prevenciji ovisnosti o drogama. Kako je i naglasio dr. Zovko, cilj 
prevencije je  pravovremeno i detaljno  informiranje o drogama  i tek nakon toga 
se može donijeti prava odluka  stoga je i slogan kampanje «Informiraj se, nauči, 
razmisli:  Donesi pravu odluku».                                     Tekst i fotografija: J. K. B

Nakon što je u svibnju educirano 5 novih 
udomiteljskih obitelji, Centar za socijalnu skrb Dugo 
Selo 30. studenoga organizirao je novo stručno 

osposobljavanje. Edukacija je provedena za 10 
dosadašnjih udomiteljskih obitelji kojima uskoro ističe 
dozvola za obavljanje udomiteljstva te za četiri nove 
udomiteljske obitelji.

Udomiteljstvo na području grada aktualno je una-
zad osam godina, a trenutno je registrirano 18 udo-

miteljskih obitelji koje se u najvećem broju skrbe za 
starije i nemoćne osobe. Manji broj, šest obitelji udo-
mljuju djecu, dok svega jedna obitelj brine o osobama 

s mentalnim oštećenjima. Uz 
udomiteljske obitelji na podru-
čju Dugog Sela, te susjednih 
općina Brckovljani i Rugvica 
registrirano je oko 10 udomi-
teljskih domova, no nadležnost 
za obavljanje njihovog rada pre-
uzima Zagrebačka županija i 
Ministarstvo zdravstva. Trend 
razvoja udomiteljstva kao izva-
ninstitucionalnog oblika skrbi 
različitih kategorija osoba, koji-
ma je potrebno zbrinjavanje 
izvan vlastite obitelji, i dalje se 
nastavlja, posebice na području 
Zagrebačke županije, a tako i u 
Dugom Selu, kazala je Natali-
ja Sertić, voditeljica edukacije. 
I iako još uvijek nije donesen 
novi Zakon o udomiteljstvu, 
kojim bi se eventualno reguli-
rala ova djelatnost, uz poveća-
nje visina naknada (naknade 

se trenutno kreću od 1.400 do 2.300 kuna mjesečno 
po udomljenoj osobi), udomiteljstvom se bavi sve više 
obitelji. Udomljavanje postaje egzistencijalno pitanje 
ne samo za osobe koje su udomljene, već i za one koje 
se počinju baviti ovom djelatnošću, zaključuje Sertić.

                                         Tekst i fotografija: I. G. O.

Godišnji skup Društva invalida Dugo Selo 

MLADI I OBRAZOVANI ČLANOVI 
TRAŽE POSAO
Sredina sve više osjeća potrebe i 
pomaže sugrađanima s invaliditetom 

Vodstvo dugoselske Udruge s predstavnicima Grada i uzvanicima u 
razgovoru o potrebama njihovih članova 

Godišnji skup praćen izložbom slika i glazbenim programom 

Educirane nove četiri udomiteljske 
obitelji na području grada

Udomiteljstvo  se razvija na obostranu korist a udomitelji se organizirano 
osposobljavaju 

Tijekom ove godine prikupljeno 
ukupno 500 doza krvi

INFORMIRANJE + UČENJE = 
DONOŠENJE PRAVE ODLUKE

Stručno predavanje kao dio kampanje "Svjesnosti o drogama"

Zasjedala Skupština Gradskog društva Crvenoga križa

Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo održalo je redovnu sjednicu 
Skupštine kojoj je predsjedavao predsjednik Skupštine dr. Vjekoslav Cvijanović. 

Jednoglasno je usvojen  izvještaj o radu i financijsko izvješće za proteklu 
godinu. Između ostaloga naglašeno je kako su akcije dobrovoljnog davalaštva krvi 
provođene prema planu pri čemu je prikupljeno je 500 doza krvi što je povećanje 
u odnosu na 2005. godinu kada je prikupljeno 411 doza. Također je u porastu i 
broj održanih tečajeva prve pomoći za vozače, što posebno veseli jer se odražava 
na povećanje ukupnih prihoda društva. 

Tijekom godine organizirana su i predavanja na temu zdravstva, a u sklopu 
toga radilo se i na stalnom podizanju zdravstvene kulture pučanstva. Osim toga 
u svakoj školi djeluju ekipe Prve pomoći  koje  su ostvarile i značajne uspjehe 
na regionalnim natjecanjima. Od zdravstvenih klubova kontinuirano je djelovao 
Klub hipertoničara Dugo Selo, a u suradnji s Klubom žena i učenicima osnovnih 
škola provedena je i tradicionalna akcija Udruge Edukacijom protiv raka dojke 
«Dan narcisa». Suradnja s tom Udrugom intenzivirala se još 2005. godine kada 
je mobilnim mamografom pregledano 210 žena, a  u 2006. godini 284, uz daleko 
veći broj zainteresiranih koje čekaju dolazak mobilnog mamografa početkom 
sljedeće godine. Od socijalnih aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa redovito 
je dijelilo odjeću i obuću tijekom cijele godine svim zainteresiranima, a također 
je provedena humanitarna akcija «Solidarnost na djelu» u koju su  bili uključeni 
učenici osnovnih škola. 

Na kraju je zaključeno kako se aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa sve 
više intenziviraju a uglavnom se radi o terenskom poslu tako je jedan od prioriteta 
u sljedećoj godini nabava službenog automobila. Članovi Skupštine Gradskog 
društva Crvenog križa  jednoglasno su prihvatili plan rada i financijski plan za 
2007. godinu, kao i izmjene i dopune Statuta  koje se odnose na povećanje članova 
Odbora sa sedam na devet članova.                                

Tekst i fotografija: J. K. B.

Brojne aktivnosti tijekom 
2006. godine

 Vodstvo Skupštine izvijestilo o nizu aktivnosti 



15Dugoselska kronika 19. prosinca 2006. 

Izabran novi Upravni odbor i predsje-
dnik Danijel Šturm 

Aktivnosti ostvarene tijekom proteklog četverogodišnjeg 
razdoblja, nastupi, gostovanja i ostvarenja u njegovanju 

folklorne baštine bili su tema Izvještajno-izborne skupštine 
KUD-a "Preporod" koja je održana 12. prosinca u nazo-
čnosti većine članova Društva. Organizirani u folklornu 
sekciju, tamburaški orkestar, vokalni sastav te dramsku 
sekciju članovi Društva redovito održavaju probe priprema-
jući program. Unutar sekcija, posebice najbrojnije folklorne 
kao i tamburaške, organizirane su grupe prema dobi, od 
podmlatka do veterana. U izvještajnom razdoblju javno su 
nastupili 178 puta u zemlji i inozemstvu te su glazbenim 
nastupima pratili sva tradicijska i svečana događanja u 
Dugom Selu. Bilježe niz nastupa na smotrama i festivali-
ma folklora za koje su dobivali pohvalne stručne kritike. 
Uvježbali su pet novih koreografiranih plesova kao što 
su plesovi iz Vrlike, Ražanca, Sesvetskog prigorja, Međi-
murja uključujući i svetomartinske običaje koje izvode na 

Martinje. Također su popravili krovište i obnovili pročelje 
zgrade u kojoj djeluju 
koristeći sredstva među-
narodne organizacije 
i Grada Dugog Sela te 
drugih izvora. Uz pomoć 
gradskih službi riješi-
li su imovinsko-pravne 
odnose nad nekretni-
nom no time je nastala 
velika financijska obve-
za s osnova poreza na 
promet koju su podmi-
rili kreditom kod banke 
koji otplaćuju - rečeno 
je, između ostaloga, na 
Izbornoj skupštini Druš-
tva. 

Uz izvješće o radu, 
koje je podnio dosada-
šnji predsjednik KUD-a 
Srećko Žmalec, najavljene su predstojeće aktivnosti u 2007. 
godini kada «Preporod» obilježava stotu obljetnicu djelova-
nja. Planirano je snimanje i izdavanje CD, objava monogra-
fije kao nastavka dosad objavljenih izdanja o Društvu, niz 
koncerata uz jedan središnji svečani nastup prigodom stote 
obljetnice. Nadalje Društvo će provoditi edukaciju mladih 
za njegovanje folklorne tradicije, obnavljati fundus naro-
dnih nošnji te uvježbavati nove plesove, primjerice plesove 
iz bosanske Posavine te plesove Bunjevačkih Hrvata. 

Izabrano novo vodstvo Društva
Nakon izvještajnog dijela Skupštine razriješeno je dužno-

sti dosadašnje vodstvo, a članovi su tajnim glasovanje iza-
brali novi Upravni odbor KUD-a. U Odboru je devet pred-
stavnika iz svih sekcija Društva te troje članova iz dosada-
šnjeg sastava Odbora. To su: Mihaela Kramarić i Željka 
Panian iz folklorne sekcije, Stjepan Miloščić iz sekcije 
veterana, Mario Mlinarek iz tamburaškog sastava, Olive-

ra Dukić iz dramske grupe, Ljerka Čačković iz vokalnog 
ženskog sastava, zatim Srećko Žmalec, Tomislav Jakopović 
i Danijel Šturm iz dosadašnjeg sastava Odbora. U sastavu 
novog odbora još su dva  predstavnika Grada, točnije gra-
donačelnik Boris Mahač iz sastava Gradskog poglavarstva 
a drugi će predstavnik biti iz redova Gradskoga vijeća. Iz 
gradskog proračuna u tekućoj godini izdvojeno je 200.000 
kuna za djelovanje KUD-a "Preporod", a izdvajala su se i 
dodatna sredstva dok je u 2007. godini planirana dotaci-

ja u visini 250.000 
kuna. 

Na Skupštini su 
izabrani članovi 
Disciplinske komi-
sije te Nadzornog 
odbora . Iz redova 
izabranog Upra-
vnog odbora od 11 
članova, članovi 
Skupštine tajno su 
birali predsjedni-
ka. Tako je najve-
ćim brojem glasova 
Danijel Šturm iza-
bran na tu dužnost 
koju će obavlja-
ti naredne četiri 
godine. 

Pred novoiza-
branim Upravnim odborom na čelu s predsjednikom kao i 
pred svim članovima KUD-a predstoji ovogodišnji božićni 
program te 2007. godina koja će se u Dugom Selu obilježiti 
u znaku stote obljetnice Preporoda.   

Tekst i fotografije: N. K.

Filmska glazbena unija organizirala je 24. i 25. studenog II. međunarodni filmski festival 
filma i videa Dugo Selo. U prostoru radijskog kluba «Martinus» i pod pokroviteljstvom Radio 
Martina posjetitelji su mogli vidjeti šezdesetak igranih, dokumentarnih, animiranih filmova i 
glazbenih spotova. Među gledanijima bili su noviteti hrvatske produkcije «Karaula», «Snivaj 
zlato moje», «Što je muškarac bez brkova» te «Duh u močvari» koji je prema izjavi organizato-

ra, zabilježio 
najveći broj 
gledatelja. A 
ocjenjivački 
sud sastat će 
se početkom 
iduće godine 
da bi progla-
sio najbolje 
filmove po 
k a t egor i ja -
ma, kazao 
je najodgo-
vorniji za 
organizaciju 
Festivala Igor 
Knižek. 

Tekst i 
fotografije:

N. K.

U prostoru Srednje škole Dugo Selo Dugoselski poduzetnički centar organizirao je 23. i 
24. studenoga seminar za maturante i učenike drugih razreda smjerova obrtničkih zanima-
nja dugoselske Srednje škole. Seminar na temu Kreiranje brand-a predavali su predstavnici 
konzultantske tvrtke «Croateh» d.o.o. iz Zagreba, a sadržavao je teorijski dio uz radionice, 
interaktivne vježbe i zadatke. Šesnaestero polaznika seminara dobili su uvjerenja, a uz ovaj 
seminar 19-ero njih pohađalo je i prethodni seminar održan krajem prošlog mjeseca na temu 

Marketinške tehnike i vještine prodaje. Dodjeli uvjerenja nazočili su i predstavnici Grada, gra-
donačelnik Boris Mahač te ravnateljica Srednje škole «Dugo Selo» Darinka Svetec. Iako ove 
tečajeve nisu pohađali poduzetnici i obrtnici, već oni koji će to tek biti -izraženo je zadovoljstvo 
novim načinom organizacije seminara te suradnjom srednjoškolske ustanove i dugoselskog 
Poduzetničkog centra.                                                                                                        

Tekst i fotografija: I. G. O.

KUD "PREPOROD" razmotrio četverogodišnju aktivnost na Skupštini 

DOLAZEĆA 2007. GODINA – STOTA 
OBLJETNICA PREPORODA 

Mlađi folkloraši na županijskoj smo-
tri dječjeg folklornog stvaralaštva 

Splet posavskih plesova i pjesama s nazivom « I ja 
jesem posavečko dete…» izvela je najstarija skupina 
Preporodovog podmlatka na 8. županijskoj smotri 
dječjeg folklora «Cinguli rajnguli» koja se tradicionalno 
održava u Samoboru. 

Nastup je popraćen izvrsnim kritikama uz podstrek za 
nastavak marljivog i predanog rada na našoj folklornoj 
baštini. 

Mladi plesači odradili su to tipično preporodaški 
– izvijestio je stručni sud nakon njihovog nastupa, što 
se može prevesti kao potvrda profesionalnog pristupa i 
kvalitetnog rada grupe mladih folkloraša koju vodi Ana 
Žmalec.                                                        Tekst: N. K.

Fotografija: J. K. B.
Posavske nošnje i plesovi predstavljeni na 8. župnijskoj 
smotri dječjeg folklora i popraćeni dobrim kritikama 

Šezdesetak filmova na 
dugoselskom Festivalu 

Filmom R. Grlića «Karaula» otvoren II. filmski  festival u Dugom Selu 

Seminar o kreiranju brand-a

Budući obrtnici i poduzetnici educirani na seminaru Poduzetničkog centra

Vodstvo Skupštine i dosadašnji predsjednik Žmalec izvijestili 
o brojnim nastupima i ostvarenjima Društva tijekom protekle 
četiri godine

Preporodaši tajno birali, a javno poduprli članove kojima su povjerili 
vođenje KUD-a u narednom razdoblju

 Danijel Šturm, dugogodišnji član tamburaškoga orkestra, 
od sada na čelu Preporoda 

Preporod najavljuje ...
Tradicionalni GODIŠNJI KONCERT 

prigodom predstojećih blagdana održat 
će se 29. prosinca 2006. godine u dvorani 
PREPOROD, u 19,30 sati.

Na programu su 
hrvatski plesovi i pjesme...
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K ada bi se poveli za znatiželjom i odškrinuli vrata 
prošlosti u potrazi za starim, danas već zaboravljenim 
božićnim darovima, rado poklanjanim i primanima 

među žiteljima naših gradova 19. i 20. stoljeća u magli 
prohujalog vremena nazirali bi se obrisi kulturnih utjecaja 
i mijena koji su pojedine božićne znakove i simbole sačuvali 
i do naših dana. 

Današnje vjersko i svjetovno slavljenje Božića priklanja 
se ponajviše utjecaju tradicijskog svetkovanja europskih 
gradova, sve se više udaljavajući pritom od pečata naro-
dne baštine. Naši su gradovi kao primatelji i posrednici 
u daljnjem širenju preuzete običajne prakse europskih 
gradova više dali, nego što su prihvatili i očuvali od tra-
dicijske božićne baštine hrvatskog sela. Ipak, ponešto što 
proizlazi iz pučke tradicije, živi sve do naših dana i ukazuje 
na prožimanje tradicijske kulture sela i kulturnih obrazaca 
življenja gradskog stanovništva. Ono po čemu se Božić 
naših gradova i sela ne razlikuje svakako je ugođaj što ga 
je Božić kao blagdan veselja, mira i zajedništva pronosio 
među ljudima, opčinjavajući ih svojom ljepotom i plemeni-
tošću. Običaj darivanja usko vezan s izražavanjem dobrih 
želja o Božiću poznat je jednako žiteljima naših gradova i 

sela, pa što se više primičemo današnjici razli-
ke u darivanju između jednih i drugih bivaju 

sve manje. Podjednako se to odnosi na 
atraktivnije darove materijalne prirode, 

kao i na često nepravedno zapostavljene 
duhovne darove. Današnjem čovjeku, optere-

ćenom brzim ritmom življenja, lakše je 
brigu o izradi božićnih darova prepu-
stiti industrijskoj proizvodnji. Njih će 
stvoriti netko drugi daleko od naših 
očiju, a na nama je da izaberemo 

između ponuđenog na policama trgo-
vine i time razveselimo naše najdraže. 

Takvo rješenje čini se praktičnije ali 
dokida snagu stvaralačke aktivnosti 
koja, potpomognuta maštom, ljuba-
vlju i plemenitom namjerom, stvara 
originalan dar. 

U prošlosti čini se nije bilo baš tako. Tijekom 19. stoljeća 
pa sve do kraja trećeg desetljeća 20. stoljeća među najza-
stupljenije božićne darove ubrajaju se hrvatski kalendari. 
Ondašnjom izdašnom nakladom svjedoče da su vrlo rado 
poklanjani i primani kao dar. U početku namijenjeni iza-
branima sve se više prepoznaju kao pouzdan vodič kroz 
svakidašnjicu gradskog življenja. Kao takvi postaju najra-
širenija i najprihvaćenija knjiga, prisutna u gotovo svakom 
domu, koja čitatelje zabavlja, poučava i obavještava o koje-
čemu korisnom. Iz godine u godinu izlaženja svojim razno-
likom sadržajem postaju zanimljivi ciljanom čitateljstvu. 
Uz prvotni prisutni hrvatski naziv pojavit će se u njima 

s vremenom regionalni nazivi (slavonski, zagorski,…), 
mjesni te strukovni otvarajući tako kalendarima put do 
čitateljstva diljem Hrvatske. Značajan preokret u njihovom 
izdavanju i distribuciji učinio je izum tiskarskog stroja, koji 
im je snizio cijenu, a početak poštanskog prometa učinio ih 
je lakše dostupnim. 

SIMBOLIKA MOTIVA S BOŽIĆNIH 
ČESTITKI

Pojava crteža i fotografija na stranicama kalendara, 
često s božićnim motivima, najavit će skoru novost u boži-
ćnom duhovnom darivanju – pojavu ilustriranih čestitki. 
Iskazane na čvršćem papiru različitih veličina te urešene 
nizom prepoznatljivih božićnih motiva i simbola dovoljno 
su govorile same za sebe, pa je na njima bilo dovoljno napi-
sati adresu osobe kojoj su namijenjene i potpisati čestitare. 
Pojava ilustriranih božićnih želja, koje su se dotad u gra-
đanskim krugovima priopćavale pismom. 

Dolazak listonoše nekoć je najavljivan zvukom poštan-
skog roga ili trube. U božićnom razdoblju raznosio je 
on danas zaboravljene poštanske knjižice. Bile su to 
zbirke čestitki raznovrsnog zanimljivog štiva tiskane u 

austrougarskim tiskarama s njema-
čkim, rjeđe hrvatskim tekstovima. 
Ugledniji listonoše tiskali su sami 
vlastite skromnije čestitke i dijelili 
ih po domovima, koje su pohodili. 
Isto su uoči Božića činili dimnjačari 
dijeleći zidne kalendare. Prvotno na 
razini osobnog dara božićne čestitke, 
pojavom na stranicama raznih tisko-
vina, postaju oblikom javnog čestita-
nja. Time se razlikuju pod poslovnih 
čestitki koje s prepoznatljivim zna-
kom tvrtke i izostankom najčešće 
korištenih božićnih motiva, jasno 
ukazuju kome su namijenjene. 

Među brojnim božićnim motivima 
nekoliko ih toliko čestih da ih je 
nemoguće ne primijetiti i zapitati se 

imaju li kakvo simboličko značenje. Stablo bora, primje-
rice, poistovjećuje se s objavljenom istinom, a na zapadu 
Europe ono predstavlja sliku izmjene godišnjih doba. 
Zelena grančica o Božiću simbol je obnove i besmrtnosti 
dok je motiv grančice pobjeda nad grijehom pomoću lju-
bavi  što osigurava vječno spasenje. U motivu svjetiljke se 
ogleda žrtva, ljubav i prisutnost, što ukazuje na kršćanski 
običaj darivanja i paljenja svijeća pred svetačkim kipovima. 
Sam motiv svijećnjaka predstavlja duhovnu svjetlost, isho-
dište života i spasenja, dok zapaljena svijeća objedinjuje 
sve elemente prirode; vodu, zrak, vatru i svjetlost, koji u 

tom jedinstvenom plamenu postoje 
zasebno. 

Nezaobilazni motiv svijeće na 
božićnim čestitkama simbol je 
života u usponu. Motiv zvona 
sa svojim visećim klatnom uspo-
stavlja vezu između zemlje, neba 
i svijeta podzemlja. Zvijezde 
imaju nebeska obilježja; sjaje u 
gornjem dijelu nebeskog među-
prostora i izvor su svjetlosti. 
Kao znaci duha nastoje ostvariti 
pobjedu svjetla nad mrakom. Kuća ispod zvijezda simbol 
je sigurnog utočišta. Njoj se u blizini na čestitkama zna 
naći srna, koja predstavlja duhovni ideal zbog oštrog vida, 
brzine i pronicljivosti. Simbolička poticajnost spomenutih 
motiva ukazuje na njihovu želju da zazovu i utječu na dulju 
nazočnost nevidljivih  sila što osiguravaju sretan život i 
svega obilja.

Među posebne duhovne darove ubrajali su se običaji 
koledanja i igranja božićnih igrokaza, poznati gradovima 
hrvatskog sjevera i juga, nažalost ne do današnjih dana. 
Ophodi koledara po kućama praćeni su pjesmama, pohval-
nicama ili svjetovno prepričanim i glumljenim pobožnim 
temama u igrokazima. Njima je valjalo uzvratiti ne bilo 
kakvim uzdarjem. Nagrađivalo ih se biranim pečenjem, 
kobasicama, kolačima, vinom, novcem ili komadom odjeće. 
Ne nagradi li ih se, čak i prema njihovom izrečenom očeki-
vanju, čestitanje se pretvaralo u pjevanje pokude. 

Prošlo stoljeće,  nadasve njegova posljednja četvrtina, 
nudi oblike duhovnih darova, koje se može čuti, vidjeti ili 
opisati. U svojoj tehnološkoj mijeni ti su se vizualni i audio 
pokloni usavršavali do današnjih dana. Nekadašnje darove 
u ulozi čestitke poput gramofonskih ploča  zamijenile su 
audio i video kazeta njih u novije vrijeme  CD.

Pojavu brzojavnih čestitki obogatila je pojava glazbenih 
čestitki, a u današnje vrijeme uvriježilo se božićno čestita-
nje putem SMS-a i elektroničke pošte. Vremeplov božićnog 
darivanja diktirao je stalnu mijenu poželjnih, rado pokla-
njanih i primanih poklona i prihvatljivih načina izražavanja 
božićnih želja. Do danas je, međutim, ostala nepromi-
jenjena želja da svakog Božića, uvijek iznova, darujemo 
svoje najdraže. Nije se zato, bez valjanog razloga, govorilo: 
Nikad kao na Božić!
Martina Badovinac  

VREMEPLOV BOŽIĆNOG DARIVANJA

Dugoselska Udruga Hrvata iz Bosne i Hercego-
vine «Rodna gruda» organizirala je 24. studenoga 

koncert povodom blagda-
na Sv. Katarine na kojem 
se okupilo mnoštvo člano-
va i građana porijeklom iz 
Bosne i Hercegovine. 

Koncert pod nazivom 
«Sveta Kata» okupio je 
različite sudionike progra-
ma - grupa Braća Vidović, 
Plehanski odjeci, Posavski 
odjeci, Baščovani i Braća 
Dajaković uz goste veče-
ri Kulturno umjetničko 

društvo «Mladost Domaljevac» te Folklorna skupi-
na Udruge "Rodna gruda". 

Ovi sudionici, uz još 
mnoge druge, nastupili 
su i na drugom koncertu 
Udruge koji je održan 16. 
prosinca, također u resto-
ranu «Dioniz». No, ovaj 
put koncert je bio huma-
nitarnog karaktera. Sred-
stva dobivena od ulaznica 
namijenjena su  liječenju 
Mate Marušića, jednog od 
njihovih članova.

Tekst i fotografije: 
i. G. o.

Osnivačku skupštinu Izviđačkog odreda "Dugo Selo"» održali su 
početkom svibnja, a mladi izviđači su od tada do danas organizirali niz 
izleta i različitih aktivnosti. U Izviđački odred «Dugo Selo» učlanjeno 
je pedesetoro djece, a kako za sada nemaju svoj prostor, sastaju se u 
prostorijama OŠ Dugo Selo. Nedostatak prostora u kojem bi se mogli 
redovito sastajati i organizirati svoje aktivnosti jedan je od najvećih 
problema koje muči tu novu dugoselsku udrugu, istaknuo je u razgovoru 
predsjednik Izviđačkog odreda "Dugo Selo" Zoran Marčinković. Svaki 
početak je težak, ali dugoselski izviđači su svojim aktivnostima dokazali 
da ih ništa ne može omesti u njihovom radu. Do sada su organizirali 
nekoliko izleta i sudjelovali na natjecanjima. Tako su na izletu i natjecanju 
u Varaždinu u listopadu osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar iz 
disciplina: orijentacija Varaždinom po kontrolnim točkama i zadacima 
(skakanje u vrećama, vezanje čvorova, discipline poligona i savladavanje 
prepreka), a najbolji su se pokazali u kvizu znanja o Varaždinu i njegovim 
znamenitostima te o Hrvatskoj općenito iz čega su osvojili maksimalni 
broj bodova. Odred izviđača vodile su načelnica odreda: Tanja Micić i 
njezine suradnice: Martina Razum, Helen-Marie Kerovec. Sudeći po 
prvim aktivnostima i rezultatima, od naših izviđača i ubuduće možemo 
očekivati samo dobre vijesti.                                                           J. K. B. 

Udruga «Rodna gruda» održala koncerte 

Predsjednik Udruge Rodna gruda» Mato Dajaković – organizator i voditelj 
koncerata 

Folklorne skupine 
u narodnim nošnja-
ma dočarale običaje 
Bosanske Posavine

IZVIĐAČKI ODRED DUGO 
SELO U «AKCIJI»

Dugoselski izviđači s osvojenim peharom u Varaždinu 
(arhiva) 

Svijećnjak pred-
stavlja duhovnu 
svjetlost, život i 
spasenje

Zvono predstavlja 
vezu između zemlje, 
neba i svijeta pod-
zemlja

Zelena grančica 
simbol je obnove i 
besmrtnosti, pobje-
de nad grijehom 
pomoću ljubavi i 
osigurava vječno 
spasenje

Motiv svjetilj-
ke simbolizira 
žrtvu, ljubav i 
prisutnost što 
ukazuje na 
krščanski običaj 
darivanja
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Mladi SDP-a obilježili Međunarodni 
dan borbe protiv AIDS-a

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

F orum mladih GO SDP-a Dugo Selo uključio 
se u obilježavanje Međunarodnog dana borbe 
protiv HIV/AIDS-a. Dan borbe protiv AIDS-a 

obilježile su sve organizacije Foruma mladih SDP-
a u Zagrebačkoj županiji. Dijeleći propagandni 
materijal i kondome na Željezničkom kolodvoru u 
Dugom Selu, mladi SDP-ovci pokušali su skrenuti 
pažnju na AIDS u Hrvatskoj, od kojeg je do danas 
umrlo 122 ljudi, dok je i brojka od 606 registriranih  
HIV pozitivnih osoba  u RH također zabrinjavajuća. 
Poruka je mladih da se  širenje AIDS u Hrvatskoj 
može spriječiti jedino odgovornim seksualnim 
ponašanjem i sustavnom edukacijom o spolnom 
zdravlju i odnosu među spolovima.                            
                                             Tekst i fotografija: J.K.B. 

Forum Mladih SDP-a Dugo Selo uključio se u 
županijsku akciju promovirajući edukaciju o 

zdravlju 

 Aktivnosti Mladeži HDZ-a
Mladež HDZ održala je 

24. studenog redovnu 
tiskovnu konferenciju 

kako bi obavijestila javnost o 
radu u proteklom periodu kao i 
o aktivnostima  koje planiraju do 
kraja godine. Sve akcije su odrađene 
na volonterskoj razini, sa željom 
da se stvari promijene na bolje, 
istaknuo je predsjednik Mladeži 
HDZ-a M. Tržić. U Dugom Selu 
postoji veliki broj mladih koji nisu 
uključeni u rad niti jedne stranke 
niti udruge, pa Mladež HDZ-a 
svojim aktivnostima želi privući što 
veći broj mladih.

Na tiskovnoj konferenciji je 
promoviran 10. broj biltena Mladeži 
HDZ-a koji izlazi po potrebi,  a 
služi, prema riječima mladih HDZ-ovaca za medijsku 
promociju grada. Mladi su također, zajedno sa starijim 
kolegama obilježili i Dan grada počastivši građane 
besplatnim kobasicama na stranačkom štandu 
ispred Konzuma. Organiziran i posjet Vukovaru 18. 

studenog, zajedno s MHDZ-a Zagrebačke županije 
sa sudjelovanjem  u «Koloni sjećanja» od bolnice do 
memorijalnog groblja u Vukovaru.

Od akcija koje planiraju do kraja godine je i 
organizacija javne tribine na temu gospodarstva. 

                                         Tekst i fotografija: J. K. B.

Rukovodstvo Mladeži HDZ-a informiralo javnost o aktivnostima 

N a dan zaštitnice vida, svetice i mučenice iz III. 
stoljeća Sv. Lucije, 13. prosinca, sije se pšenica - 
simbol života u katolika. Njezine proklijale vlati 

zasjat će uz svjetlost svijeća u svom zelenilu na sam 

Božić. Prema narodnom vjerovanju gustoća iznikle 
pšenice, boja i sočnost njezinih vlati predskazat će 
bolju ili lošiju žetvu kao i cijelu nadolazeću godinu.

Tako smo se i mi, mladi hadezeovci i hadezeovke, 
odlučili obilježiti taj dobro nam 
poznati hrvatski običaj te darivati 
građane vas pravom hrvatskom 
pšenicom 9. prosinca u centru 
Dugog Sela. Pokraj sata mogli ste 
vidjeti  vrijednu mladež kako veselo 
dijeli paketiće s pšenicom. A kako 
bi provjerili što građani misle o 
«sjetvi i žetvi» aktualne gradske 
vlasti, proveli smo malu anketu čije 
ćemo rezultate naknadno obznan
iti.                                    

                                    Maria CIK 
 Foto arhiva HDZ DS 

           

Darivali pšenicu uz blagdan Sv. Lucije

VITEZOVI UREĐIVALI ŠKOLSKE UČIONICE 
 Udruga Hrvatskih vitezova – ratnih veterana 

'91. Zagrebačke županije nastavila je uređivati 
prostore Doma oružanih snaga koji se koriste za 
organizaciju školske nastave. Posao su započeli 
roditelji učenika koji su obojili i uredili dvije 
učionice. Članovi Udruge nastavili su uređenje 
preostalih dviju učionica čime je osvježen 
prostor za nastavu koja se privremeno za osam 
odjeljenja održava u Domu. Akciju uređenja 
Vitezovi su proveli u suradnji sa Zagrebačkom 
županijom koja je donirala 2.500 kuna za 
potrebni  materijal  - kazao je predsjednik 
Županijske udruge Hrvatskih vitezova Drago 
Krpanić.                                                       (NK)

UDRUGA HRVATSKI VITEZOVI –  RATNI VETERANI '91. 
 želi svima 

blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2007. godinu                     

Nakon roditelja osnovnoškolaca članovi Udruge 
Hrvatskih vitezova Županije obojili dvije učionice 

«GORNJA POSAVINA»
Poljoprivredna zadruga 
Dugo Selo, J. Zorića 23
Broj: 18/2006
Dugo Selo, 12.12.2006.

Na temelju odluke Skupštine «Gornja Posavina», poljoprivredne zadruge 
od 14.09.2006. god. , upravitelj Zadruge objavljuje 

JAVNO NADMETANJE

za odabir najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine

I PREDMET PRODAJE 

1. Zgrada zadružnog doma u Oborovu, Oborovska bb, jednokatnica 
ukupne površine 280m², sa trgovinom i ugostiteljskim lokalom u radu i 
pripadajućim  dijelom zemljišta površine oko 975 m² ( dio k.č.br. 1083, kuća i 
dvorište upisane u z.k.ul. 786 k.o. Oborovo).

Početna cijena ;  438 000,00 kuna.
 Jamčevina : 21 900,00 kuna.
2. K.č. br. 1726- gospodarska zgrada br.30 i oranica u Oborovu upisane u 

z. k. ul. 786 , k.o. Oborovo, ukupne površine 1 7841 m², parcela se nalazi u 
građevinskoj zoni.

Početna cijena; 356 820,00 kn.
Jamčevina;  17 841,00 kn.

 II UVJETI PRODAJE

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe zainteresirane da podnesu ponudu za 
kupnju nekretnine zaključno do 10.01.2007. god. do 12 sati.

2. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici  
s naznakom «Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvaraj» na adresu : «Gornja 
Posavina» , 10 370 Dugo Selo, J. Zorića 23

3. Ponuda obavezno sadrži; ponuđenu cijenu, način i rok isplate  
kupoprodajne cijene, te osiguranje plaćanja (ako se nudi kupnja s odgodom 
plaćanja).

4. ponuditelji su dužni najkasnije do zadnjeg dana  određenog za predaju 
ponude na žiro račun zadruge broj; 2360000-1101285895 uplatiti jamčevinu.

5. Svi ponuditelji će biti obaviješteni o ishodu natječaja u roku od 8 dana 
od isteka roka za prikupljanje ponuda.

Prodavatelj  pridržava pravo da ne prihvati ne jednu ponudu za kupnju 
nekretnina , bez obaveze da o razlozima neprihvaćanja obavijesti ponuđača 
tom slučaju uplaćena jamčevina se vraća ponuđaču bez odgađanja i kamata. 

6. Kupac je dužan potpisati ugovor o kupoprodaji u roku  10 dana  od dana 
prijema obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena.

Ako u navedenom roku kupac ne potpiše ugovor iz bilo kojeg razloga , 
smatrat će se da je odustao od kupnje. U tom slučaju jamčevina me se ne 
vraća i pripada prodavatelju.

U slučaju sklapanja ugovora , jamčevina se uračunava u kupoprodajnu 
cijenu. Troškove sasrtava i ovjere ugovora i porez na nekretnine snosi 
kupac.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji s ugovorenim plaćanjem 
kupoprodajne cijene, odnosno u ratama, vlasništvo nekretnine prelazi 
na kupca tek nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene odnosno isplate 
posljednje rate.

7. Sve potrebne obavijesti zainteresirane osobe mogu dobiti na tel. 
01/2753-288. 

   Skupština Zadruge

Dugoselski likovni umjetnik Ivo Ostojić u «Galeriji oblok» u prostoru 
Knjižnice Sesvete organizirao je 8. prosinca otvorenje izložbe slika. Ovo 
je njegova 15 samostalna izložba na kojoj je predstavljeno 30-tak likovnih 
radova nastalih tijekom proteklih godina. Izložba je prodajnog karaktera, 
a bit će otvorena do 5. siječnja 2007. godine. Toplo vam ju preporučamo 
posjetiti, a među raznim motivima koje je Ostojić pretočio u svijet platna 
i boje, možda nađete koji će vas inspirirati na kupnju božićnog poklona.

Tekst i fotografija: I. G. O. 

I. Ostojić izlaže u Sesvetama 

Otvorenje izložbe slika u se svetskoj galeriji 

Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica grada Dugog Sela,  
organizirala je 13. prosinca, na Sv. Luciju, rekreacijski humanitarni 
izlet u toplice Sveti Martin na Muri. Osim kupanja u ljekovitoj vodi,  
a pod nadzorom fizioterapeutkinje Nevenke Remenar, izvodili su 
i stručnu tjelovježbu. Tako je 50 izletnika provelo ugodan radni i 
zdravi odmor uz druženje.   

Na kraju ove 2006. godine  koja je obilovala akcijama, volonterskim 
radom i pomoći starijim i bolesnim osobama, svima upućuju najljepše 
čestitke za blagdane i žele sretnu novu 2007. godinu.

Odmor i druženje članova 
SUH-a Dugo Selo

Mladi HDZ-ovci anketirali građane o aktualnoj vlasti



OGLASI - OBAVIJESTI - SJEĆANJA

UMRLI:

VJENČANI:
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IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA RAZDOBLJE 
OD 24. 11. DO 9. 12. 2006. GODINE

1. BRANKO MARKOVIĆ, umro 16. 11. 2006. star 67 
godina.

2. MIJO BARUNOVIĆ, umro 20. 11. 2006. star 77 godina.
3. NIKOLA KOZJAK, umro 22. 11. 2006. star 49 godina.
4. ANA KLARIĆ, umrla 24. 11. 2006. stara 83 godine.
5. DANICA MLINAREK, umrla 27. 11. 2006. stara 83 

godine.
6. JURAJ ZDELAR, umro 29. 11. 2006. star 77 godina.
7. IVKA GUJA, umrla 1. 12. 2006. stara 73 godine.
8. JOSIP VUČILOVSKI, umro 2. 12. 2006. star 61 godinu.
9. MILJENKO RASTOVIĆ, umro 4. 12. 2006. star 52 

godine.
10. IVAN CVEK, umro 9. 12. 2006. star 85 godina.

Matični ured Dugo Selo

 ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU OD 20. 11. 2006.  
DO 13. 12. 2006. GODINE 

1. DENIS VALENT i GORDANA LEPAN, vjenčani 24. 11. 
2006. godine.

2. IVAN HLAD i MARINA JAGATIĆ, vjenčani 25. 11. 2006. 
godine.

3. MIRKO NOVOKMET i GROZDANA ZAHIROVIĆ, vjenčani 
25. 11. 2006. godine.

4. MATO PEŠTIĆ i MARTINA GRIŽINOVEC, vjenčani 8. 12. 
2006. godine.

5. MILJENKO KRIVEC i MARIJA MIKULIĆ, vjenčani 9. 12. 
2006. godine.

6. NEBOJŠA RAĐENOVIĆ i ILEANA CUCCARO, vjenčani 
12. 12. 2006. godine.

Tužno sjećanje
na dragog

IVANA JAMBREČECA 
KRAJINU
1998. - 2006.

Tvoji najdraži Nevenka, Nedeljka i 
Damirka 

Tužno sjećanje

na voljenog

VLADIMIRA MAKARA
19. 12. 1998. - 19. 12. 2006.

Prošlo je tužnih osam godina otkako 
nisi više s nama. Tvoj dragi i plemeniti 

lik ostat će zauvijek u našim srcima.
Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

S ljubavlju i tugom: supruga Milka, sin Milan, 
snaha Mira te unuci Gordana i Anđelko 

Tužno sjećanje

na voljenog sina i brata

MIROSLAVA SARIĆA
10. 1. 1982. – 10. 1. 2007.

Majka Marija i sestra Dubravka 

SJEĆANJE

na moju voljenu baku

KATICU ŠTEFANOVIĆ
8. 12. 2001. – 8. 12. 2006.

Još jedan Božić bez osmijeha na Tvom 
licu i s tugom u mom srcu.

Tanja

Tužno sjećanje

na 

STJEPANA BUJANA 
24. 12. 2005. – 24. 12. 2006.

U tišini vječnog mira prate Te naše 
misli i sjećanja.

Tvoji: supruga Marija, kći Štefica, 
zet Srđan i unuci Marko i Marija 

Tužno sjećanje

na supruga, oca i djeda

VLADU VRABECA 
1. 12. 2005. – 1. 12. 2006.

Prošlo je tužna godina dana otkako Te 
nema. Ljubav i sjećanje na Tebe ostat 
će vječno.

Tvoji: supruga Branka, sin Siniša, 
snaha Suzana i Tvoja omiljena unučica Ariana

Tužno sjećanje

na 

MIHAILA MISOVIĆA
26. 11. 2005. – 26. 11. 2006.

Prošla je tužna godina bez Tebe, ali si 
uvijek u našim mislima i srcima. 

Hvala svima koji Te se sjećaju.

Tugujuća supruga Olga, sin, snaha i unuci

Tužno sjećanje
na 

ROZALIJU OBRADOVIĆ
22. 12. 1994. – 22. 12. 2006.

i
ĐURU OBRADOVIĆA 
24. 10. 2004. – 24. 10. 2006. 

Voljeni i nikada zaboravljeni. Uvijek ste s nama.
Vaši: suprug i otac Vidoje, kći i sestra Marija Vokal s obitelji 

Tužno sjećanje

na 

IVANA MARTEKA
10. 12. 1999. – 10. 12. 2006.

Prošlo je tužnih sedam godina otkako 
nisi s nama. Hvala svima koji Te se 

sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

Tvoja supruga Ana
 i obitelj Vinčić

Tužno sjećanje

na 

ŽELJKA GRAČAKA
25. 12. 2005. – 25. 12. 2006.

Prošla je godina otkad Te nema. Kao 
da je jučer bilo, a opet kao da je cijela 

vječnost prošla… Snagu za život nam daje osjećaj što 
znamo da si uz nas, da nas čuvaš.

Tvoji voljeni: supruga Kata, sin Josip i kći Kristina 

Tužno sjećanje

na

ELENU ILIEVSKU
21. 12. 1995. – 21. 12. 2006.

Draga naša Elena, uvijek si s nama u 
našim snovima i mislima i jako nam 

                              nedostaješ.
Tvoji: mama Biserka, tata Jonče,

braća Ivan, Tomislav i Matija i sestrica Ana

Tužno sjećanje

na naše drage

IVANA KUZMECA
23. 12. 1995. – 23. 12. 2006.

i

ANU KUZMEC
27. 12. 2004. – 27. 12. 2006.

Sjećanje na Vas i dalje živi u našim 
srcima i mislima.

Sin Stjepan, kći Nada,
snaha Nada, unuci Ivica, Marina i 

Tomislav, 
praunuci Leon i Tara

Tužno sjećanje
na voljenu majku, baku i punicu

DRAGICU MAREKOVIĆ
18. 12. 1997. - 18. 12. 2006.

Prošlo je devet tužnih godina otkako 
si zauvijek otišla. Sjećanje na tebe ne 
blijedi jer si uvijek u našim mislima i 
srcima.

Tvoji: kći Katica, zet Miljenko,
 unuke Renata i Marina s obiteljima

Susret počinje 31. 12. 2006. u 22 sata u dvorani 
Srednje škole «Dugo Selo».

Program: u 23 sata Taizéovska molitva za mir u 
svijetu, potom slijedi Festival naroda. Svaki će narod 
predstaviti sebe i zemlju otkuda dolazi. Nakon toga 
slijedi koncert duhovnog-rock benda «Zakon neba», 
a nakon toga ples i zabava do jutra. Dođite, pridružite 
nam se svi i dočekajte Novu godinu na jedan sasvim 
drugačiji način!

Proslava nove 2007. godine u 
organizaciji mladih iz Taizé-a

POSEBNI TEČAJEVI ZA ODRASLE U 
VEČERNJIM SATIMA - UPISI U TIJEKU!

POŠTOVANI ČITATELJI I PRETPLATNICI 
“DUGOSELSKE KRONIKE”!

Podsjećamo Vas na mogućnost da primate Dugoselsku kroniku 
na kućnu adresu, dostavom ili poštom. Visina pretplate za 2007. 
godinu iznosi 120,00 kuna za čitatelje u Hrvatskoj, te 200,00 kuna 
za inozemne pretplatnike. Polugodišnja ili godišnja pretplata 
ostvariva je uplatom iznosa na blagajni Pučkog otvorenog učilišta 
Dugo Selo, J. Zorića 21 a, tel. 01/ 2753-419, svakog radnog dana 
od 8 do 15 sati. Uplatu je moguće izvršiti i uplatnicom na broj 
žiro računa Grada Dugog Sela 2360000-1810100008 ( poziv na 
broj plaćanja 21-7730-03324460 ) s naznakom “za pretplatu na 
Dugoselsku kroniku”.

U tom slučaju potrebno je Pučkom otvorenom učilištu dostaviti 
kopiju uplatnice (poštom ili na broj faxa 01/2753-419), te točnu 
adresu primatelja radi sigurne dostave.

Zahvaljujemo na Vašem povjerenju!

RADIONICE ĆEMO ORGANIZIRATI TIJEKOM 
ŠKOLSKIH PRAZNIKA OD 8. DO 13. SIJEČNJA






