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I zmijenjeni i dopunjeni Detaljni plan uređenja zone CENTAR naselja 
Dugo Selo, koji između ostaloga obuhvaća i područje dugoselskoga 
sajmišta smješteno su samom središtu grada, omogućit će gradnju 

većih objekata u tom, investitorima vrlo zanimljivom području. Osim 
ponedjeljka u prijepodnevnim satima kad se prodaje s bezbroj štandova 
privremeno postavljenih na dugoselskom sajmištu, sve ostalo dane 
prostor je prazan osim dijela površine na kojoj građani satima ostavljaju 
automobile od odlaska na posao do povratka iz Zagrebe. Koriste ih 
dolasku do Željezničke postaje. Važeći planski dokumenti omogućit će 
uskoro izgradnju poslovno-stambenoga zdanja na tom prostoru unutar 
kojeg će građani zadovoljiti potrebe za kupnjom a budući stanari naći 
stambeni prostor. Sajmišna jednodnevna prodaja morat će ustupiti 
mjesto novim potrebama i preseliti se na drugo odredište koje bi mogla 
naći pored  Ulice Bože Huzanića u istočnom dijelu naselja. Vozači na 
kratkim dionicama, koji automobile koriste da bi došli do vlaka te ih 
ostavljaju cijeloga dana u središtu Dugog Sela, morat će potražiti drugi 
prostor za parkiranje ili koristiti javni gradski prijevoz u dolasku do 
Željezničke postaje. O tome više na str. 4 i 8.                                       NK

Tradicionalna prodaja na dugoselskom sajmištu događa se samo ponedjeljkom prije podne, ostale dane 
prostor zjapi prazninom. Novi sadržaji trgovačko-poslovno-stambene namjene koristit će gradu i građanima 
svakodnevno 

NA PROSTORU DUGOSELSKOGA 
SAJMIŠTA – NOVI SADRŽAJI 

STOTINU GODINA KUD-a PREPOROD
Grad Dugo Selo i Kulturno umjetničko društvo 

u 2007. godini obilježavaju stotinu godina 
organizirane u kulturno-umjetničke djelatnosti 

u okviru PREPORODA.  Dobivši to ime daleke 1907. 
godine kada je bio crkveno pjevačko društvo pokrenut 
je istinski preporod u njegovanju glazbe, umjetnosti, 
potom plesa, folklora, narodnih običaja, tamburaškog 
muziciranja, dramske – glumačke djelatnosti. Sve je 
to obilježilo stoljećima stvaranu kulturu našega kraja, 
župe, nekadašnjeg kotara, općine i današnjega grada. 

PREPOROD je preporod cjelovitog društvenog 
života, kulture i  naše zbilje. 

PREPOROD su ljudi, članovi, ovdašnji stanovnici, 
brojne obitelji i suradnici, događaji i nastupi, kulturna 
baština, plesovi, koncerti, predstave, gostovanja. 

Posljednjih dana protekle godine PREPOROD je 
održao godišnji koncert. Prvih dana tekuće godine 
utvrđuje se prigodni program obilježavanja. Svaki 
ovogodišnji izlazak na pozornicu u znaku je izuzetno 
vrijedne stote obljetnice. 

Kako će je obilježiti?
(opširnije na str. 11)                Tekst i fotografija: N.K.

Osim vina, kojim 
se tradicionalno 
zalijevaju usnuli 

čokoti  za Vincekovo, 
trsje je 22. siječnja ove 
godine  obilato natopila 
kiša. Potom ga je 
nakratko prekrio prvi i 
dosad jedini ovozimski 
snijeg. Vinogradari 
i vinari, vinceleri i 
ljubitelji svetomartinske 
vinske tradicije održali 
su tradicionalni obred 
rezidbe vinove loze, 
kušajući vino,  kobasice, 
gibanice uz prigodnu 
pjesmu dugoselskih 
Preporodaša. Opširnije 
na str. 20. 

Vincekovo na Martinu – obilježen 
prvi vinogradarski blagdan 

Prva rezidba pod kišom na zelenoj travi, ali uz vino, kobasice i pjesmu

Posjetitelji obilježili vinogradarski blagdan motreći rezidbu ispod šatora s 
vjernim čuvarom – pudarom  svetomartinskih trsja u prvome redu 

U BROJU OBJAVLJUJEMO
l Javne natječaje Grada Dugog Sela za nabavu usluga i 
davanje prostora u zakup, str. 4. i 6.
l Poziv na javne uvide u idejna riješenja za projekte na 
području Općine Rugvica, te davanje prostora u zakup, str. 5.
l Javno prikupljanje ponuda Dukom-a za izvođenje radova, 
str. 14.

Veličanstven prizor narodnoga blaga i raznolikost 
programa viđeni na koncertima
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Izgradnja čvora Rugvica - priključka na autocestu u tijeku 

Investicija vrijedna gotovo 67 milijuna kuna 
K ao što smo najavili u prošlom broju Dugoselske kronike na 

prostoru općine Rugvica u izgradnji je dugoočekivani izlaz i 
čvorište na autocestu A3 Zagreb – Lipovac čime se ideja stara 

više od 10 godina počela ostvarivati! 
Investitor izgradnje čvora Rugvica su Hrvatske autoceste. Radove 

izvode tvrtke Lavčević grupacije iz Splita, a započeli su polovicom 
prosinca. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 66,8 milijuna 
kuna. Rok izvedbe je šest mjeseci od početka radova. Kako potvrđuju 
iz Hrvatskih autocesta naplatne kućice će se graditi, a prema važećem 
cjeniku HAC-a cijena korištenja autoceste do Zagreba iznosit će 3 
kune, no konačnu odluku o cijeni dat će Vlada RH.  

Izlaz na autocestu predstavlja značajan doprinos boljoj prometnoj 

povezanosti rugvičkog i dugoselskog područja sa Zagrebom, ali je i važan 
preduvjet razvoju gospodarskih i radnih zona ovih lokalnih jedinica. 
Svemu tome pomoći će i neposredna blizina željeznice i aerodroma 
koji je udaljen svega 15 minuta vožnje, govori načelnik Općine Rugvica 
Ivan Remenar koji ujedno smatra kako će se proizvodni pogoni grada 
Zagreba seliti na rubna područja u koja pripada i Rugvica. Rugvička 
radna zona prostire se na 66,45 hektara zemljišta, od čega je veći dio 
već preprodan, no, zasada se ne gradi nijedan proizvodi pogon, osim 
nove benzinske stanice «AB petrol». Do polovice godine Općina 
Rugvica planira, za što je i osigurala sredstva u općinskom proračunu, 
projektiranje infrastrukture i prometnica unutar radne zone kako do 
bi do kraja godine pokrenula i izgradnju. Izgrađena infrastruktura 

podići će konkurentnost zone na tržištu pa će i lakše privući 
(ozbiljne) investitore. 

Izlaz na autocestu puno će značiti za Dugoselsku poduzetničku 
zonu koja je već formirana i funkcionira. Svakako će biti velika 
prednost za postojeće gospodarske subjekte na području 
grada Dugog Sela. Mnogima će omogućiti brži dolazak na 
odredišta u Zagrebu ili dalje.  No, kako bi se gospodarska 
zona  proširila i još više razvila, potrebno je izgraditi još četiri 
kilometara ceste koja će spajati državnu cestu D41 koja prolazi 
središtem Dugog Sela sa čvorom u Rugvici. Najvažniji dio te 
prometnice bit će denivelirani prijelaz preko željezničke pruge 
u obliku podvožnjaka, kako se najavljuje u posljednje vrijeme. 
U protivnom će svi oni koji krenu u smjeru autoceste čekati 
slobodan prijelaz preko pruge. Zbog gustog prometa preko 
željezničkog prijelaza, koji će biti još veći izgradnjom izlaza na 
autoput, Grad Dugo Selo smatra strateškim rješavanje pitanja 
deniveliranog (podzemnog) prijelaza preko pruge koji ima 
jednaki značaj kao i samo čvorište.  

Tekst i fotografija: 
I. G. O.

Mjesto budućih naplatnih kućica prije izlaska na autocestu. Za dionicu 
od Rugvice do Zagreba iz HC-a najavljuju cijenu cestarine od tri kune

P očetak poslovne i političke 
godine u Zagrebačkoj 
županiji obavila je prašina 

podignuta zbog ostataka ili šljake, 
koja će nastajati nakon spaljivanja 
komunalnog otpada s područja 
Zagreba i Županije u budućoj zajedničkoj 
spalionici. Lokacija spalionice još nije 
utvrđena kao ni početak izgradnje no ovih 
dana trebalo bi hitno utvrditi gdje će se ostaci 
izgorjeloga otpada odložiti, a političke snage 
u Županiji oko toga se ne mogu dogovoriti. 

Štoviše, budući prah i pepeo zajedničkoga 
otpada koči izgradnju autoceste Zagreb 
– Sisak, koja bi u dijelu Županije znatno  
olakšala prometnu povezanost u smjeru 
velikogoričkoga kraja gdje je postojeća 
prometnica zagušena prometom. 

Za izgradnju ove prometnice koju 
provode Hrvatske autoceste Županija je 
trebala izmijeniti Prostorni plan, izmjene 
je utvrdila nakon provedene procedure, no 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva uskratilo je 
suglasnost izmjenama Plana Županije. 

Izdavanje suglasnosti nadležno Mini
starstvo uvjetuje određivanjem lokacije  na 
području Zagrebačke županije za odlaganje 
šljake od buduće zajedničke spalionice! 

Valjalo je hitno utvrditi lokaciju za 
odlaganje ostataka  izgorjeloga otpada kojeg, 
razumljivo, nitko neće, u svom dvorištu. 
Kako se pokazalo, neki žele i onemogućiti 
istraživanje o mogućem odlagalištu na svom 
području. 

Državni vrh, investitori u izgradnji 
prometnice i dio političkih snaga, vladajućih 
ako je u pitanju državna razina, ali oporbenih 
u okvirima Županije, okrivili su županijsku 
koalicijsku vlast za zaustavljanje kapitalnog 
objekta – autoceste, uslijed nedonesenih 
izmjena Prostornoga plana. A, izmjene 
nisu donesene uslijed uskraćene suglasnosti 
državnog Ministarstva. 

Istovremeno, čuju se i komentari 
«okrivljenih» kako je krivnja za kočenje 
izgradnje značajne ceste, s vrha Države 
prebačena u Zagrebačku županiju. Time se 
želi prikriti nemogućnost nastavka najavljene 
investicije, radi nedostatka novca ili naći 
opravdanje za odgodu, dok se ne stvore 
povoljni uvjeti, navodno. 

Utvrđivanje odlagališta šljake 
– uvjet za nastavak izgradnje 
autoceste

 Odbacujući optužbe i krivicu za 
blokiranje izgradnje autoceste, županijsko 
vodstvo krenulo je u prvoj polovici siječnja 
utvrditi gdje će se odlagati buduća šljaka. U 
spomenutom Prostornom planu navedeno 

je 10 mogućih lokacija za tu namjenu, 
tako je trebalo putem odluke izvršne vlasti 
pokrenuti ispitivanje uvjeta za najpovoljniju. 
No, predlagatelj za sjednicu Županijskog 
poglavarstva smanjio je broj potencijalnih 
lokacija, izostavivši one u Vrbovcu i 
Jastrebarskom. 

Čelnik Hrvatske seljačke stranke 
B. Pankretić priopćio je kako je o tome 
postignut dogovor s koalicijskim partnerima. 
U istom priopćenju naglasio je  kako HSS 
podržava izgradnju autoceste i želi udovoljiti 
uvjetu Ministarstva za određivanje lokacije, 
uz uvjet da se poštuje mišljenje stručnjaka o 
najpovoljnijoj lokaciji te postigne suglasnost 
lokalne zajednice na čijem će se području 
odlagati ostatak termičke obrade. 

No, o prijedlogu lokacija s isključenim 
mogućnostima za spomenute gradove, 
Županijsko poglavarstvo 16. siječnja nije 
raspravljalo. Na prijedlog koalicijskog 
partnera iz Socijaldemokratske partije, 
točnije M. Mataušić Pišl, koja je zamjenica 
županu Kožiću, točka je skinuta s dnevnoga 
reda, uz podršku i drugih koalicijskih 
partnera iz Hrvatske narodne stranke i 
Hrvatske stranke umirovljenika. 

I stranka SDP, koja čini vladajuću 
koaliciju s HSS, HSU, i HNS oglasila se 
priopćenjem odbacujući krivnju za kočenje  
u izgradnji autoceste. Predsjednica SDP-a 
P. Klun Posavec, predsjednica Županijske 
skupštine, opovrgnula je HSS-ove navode o 
postignutom dogovoru oko utvrđivanja osam 
(8) potencijalnih lokacija, umjesto deset (10), 
koliko ih je navedeno u Prostornome planu. 
U priopćenju je naglasila kako se SDP 
zalaže za donošenje izmjena Prostornoga 
plana i nastavak izgradnje prometnice. A, 
što se tiče odlagališta ostataka termičke 
obrade komunalnoga otpada SDP želi da 
sve jedinice lokalne samouprave omoguće 
istražne radova na svim potencijalnim 
lokacijama navedenim u Prostornom planu 
te da se u odabiru poštuje mišljenje struke o 
znanstvenoj opravdanosti buduće odabrane 
lokacije. 

Niti jedan od sudionika žustrih rasprava 
oko ovoga pitanja, kako HSS - koji predlaže 
ispitivanje na 8 lokacija isključujući Vrbovec 
i Jastrebarsko, tako ni SDP - koji predlaže 
ispitivanje svih 10 lokacija utvrđenih 
u Prostornome planu, ne spominje 
Planom utvrđenu obvezu izrade Studije 

o zbrinjavanju otpada! 
Studija je izrađena, ali ne 
i usvojena od županijskih 
organa i tijela, a trebala 
je, između ostalog utvrditi 

i lokacije za odlaganje otpada temeljem 
znanstvenoga pristupa!

Komentari i optužbe oporbenih 
političara 

Kako Županijska vlast nije sposobna 
procijeniti životne potrebe građana, niti 
realizirati donesene planove – ocijenio  je 
čelnik oporbenoga HDZ-a B. Pasecky, 
saborski zastupnik, optuživši vladajuću 
koaliciju za bezglavo potpisivanje ugovora 
o zbrinjavanju otpada sa Zagrebom a da se 
nije utvrdila lokacija za odlagalište. HDZ 
krivi županijsku vlast za blokadu izgradnje 
prometnice Zagreb - Sisak. 

A, HSP-ovi čelnici Pero Kovačević, saborski 
zastupnik i Nenad Sedlar, potpredsjednik 
Županijske skupštine  optužuju županijsko 
vodstvo za nesposobnost rješavanja vrućeg 
problema. Dugoselskom gradonačelniku 
SDP-ovcu B. Mahaču zamjeraju na 
«stranačkoj poslušnosti» uslijed koje bi se 
otpad mogao odlagati na dugoselskome 
području. Izričito najavljuju peticiju protiv 
mogućnosti odlaganja tog otpada u Dugom 
Selu, Rugvici ili Lupoglavu. 

Takve zamjerke ne stoje, kaže županijski 

vijećnik Mahač ističući kako podržava 
znanstveno istraživanje na svih deset 
lokacija navedenih u Prostornome planu, 
u okviru kojeg će stručnjaci predložiti 
onu najpovoljniju temeljem znanstvene 
opravdanosti. Istovremeno je siguran  
kako dugoselsko područje nije pogodno za 
odlaganje ostatka termičke obrade otpada, 
zbog najgušće naseljenosti  po prostornome 
kilometru na području Županije i skučenosti 
prostora, što bi istraživački radovi sigurno i 
potvrdili. 

Rješenje u pregovorima?
Dok Županija ne proguta prah i pepeo 

koji će nastati kad se u zajedničkoj peći spali 
županijski i zagrebački komunalni otpad, 
tj. dok ne ucrta crnu točku na licu zemlje 
na kojoj se prostire, nadležno državno 
tijelo neće joj dati suglasnost na izmjenu 
Prostornoga plana.

 Dok se ne donese izmjena toga Plana 
državne Hrvatske autoceste ne mogu 
izgraditi autocestu od Zagreba do Siska. 

Dok se ne izgradi nova prometnica iz 
smjera velikogoričkoga područja u satima 
najgušćeg prometa beskonačno dugo će 
se putovati do Zagreba, gdje je sjedište 
Zagrebačke županije kojoj administrativno 
pripada Grad Velika Gorica s proračunom  
gotovo, kao i cijela Zagrebačka županija.  

Dok vladajuća koalicija u Županiji ne 
postigne dogovor oko istraživanja na osam ili 
na deset lokacija, neće započeti istraživački 
radovi. Tim kasnije ćemo doznati koja je 
lokacija najpovoljnija prema mišljenju stru-
čnjaka.                       Tekst i fotografija: N. K.

U tijeku 
predaja godišnjih 
poreznih prijava

Od prvog siječnja do 28. veljače rok je 
za predaju godišnjih poreznih prijava. 
Prošle godine na području Porezne 

uprave Ispostava Dugo Selo, koja obuhvaća 
područje grada Dugog Sela te susjednih 
općina Brckovljani i Rugvica, porezne prijave 
predalo je ukupno 5.400 poreznih obveznika, 
doznajemo od voditeljice dugoselske uprave 
Jasminke Hrubi. Poreznu prijavu moraju 
podnijeti porezni obveznici koji samostalno 
obavljaju djelatnost, oni koji su ostvarili dohodak 
direktno iz inozemstva, oni kojima poslodavci 
nisu uredno obračunavali i uplaćivali porez ili 
doprinos te oni koji žive u brdsko-planinskim ili 
područjima od posebne državne skrbi. Poreznu 
prijavu mogu predati i oni građani koji žele 
ostvariti pravo na porezne olakšice kad su u 
pitanju zdravstveno i životno osiguranje te 
stambena izgradnja.

Porezna uprava Ispostava Dugo Selo radi 
svaki radni dan od 8 do 15 sati, a krajem 
veljače radno vrijeme bit će organizirano i u 
poslijepodnevnim satima, no kako upozorava 
voditeljica Ispostave, građani svoje prijave neka 
predaju i ranije kako bi se izbjegle nepotrebne 
gužve.                                                      I. G. O.

Zagrebačka županija u nastojanju izmjena Prostornoga plana 

Mnogo buke i muke s cestom i šljakom
• Kako je prah i pepeo spaljenoga otpada  zaustavio 
izgradnju državne ceste i zameo Zagrebačku županiju 
puno prije spaljivanja? 

Vodstvo Zagrebačke županije na početku godine tradicionalno poziva novinare izvješćujući 
ih o ostvarenjima i predstojećim projektima. Medijski prostor u siječnju ispunio vrući 
problem o budućnosti spaljenoga otpada  uskovitlavši gradove i općine, političke stranke i 
koalicijske partnere... 
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Općina Brckovljani osniva vlastito komunalno društvo 

Vijećnici općine Brckovljani donijeli su na 14. sje-
dnici Općinskog vijeća Izmjene i dopune odluke 
o osnivanju trgovačkog društva. Prva odluka o 

osnivanju samostalnog komunalnog poduzeća donijeta 
je na 13. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 28. 
prosinca 2006. godine. Prema donesenoj odluci Općina 
Brckovljani je jedini osnivač trgovačkog društva sa 
sjedištem u Ul. J. Zorića 1 u Dugom Selu. Osnovana 
tvrtka obavljala bi poslove od posebnog interesa za 
Općinu Brckovljani, kao što je opskrba pitkom vodom, 
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odlaganje 
komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održa-
vanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i obavlja-
nje pogrebnih poslova, javna rasvjeta, prijevoz putnika 
u javnom prijevozu, održavanje čistoće, održavanje i 
upravljanje sportskim objektima, održavanje i upravlja-
nje stambenim zgradama, organizacija i naplata usluga 
parkinga, organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim 
i otvorenim prostorima te ostalim djelatnostima koje 
služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački 
registar. Odlučeno je da temeljni kapital Društva iznosi  
10 milijuna kuna u što su uključena sredstva koja je 
Općina Brckovljani godinama ulagala u vodovodnu i 
kanalizacijsku mrežu i ostalu infrastrukturu. Osnivač 
upravlja Društvom putem Skupštine koja ima sedam 
članova, a Nadzorni odbor ima tri. 

Iako je odluka o osnivanju trgovačkog društva jedno-
glasno prihvaćena na 13. sjednici Općinskog vijeća, 
nakon usklađivanja odluke sa Zakonom o trgovačkim 
društvima, općinsko vijeće moralo je donijeti na 14. sje-
dnici koja je održana 26. siječnja odluku o izmjeni odlu-
ke o osnivanju trgovačkog društva. Prema izmijenjenoj 
odluci mijenja se naziv Tvrtke koji umjesto predloženog 
skraćenog naziva BRC-KOM d.o.o., po novoj izmjeni 
odluke nosi naziv KOMUNALAC BRCKOVLJANI 
d.o.o.

Promjena se odnosi i na visinu temeljnog kapitala. 
Naime, prema propisima temeljni ulog Osnivača jednak 
je temeljnom kapitalu i pri osnivanju tvrtke mora biti 
uplaćen na račun tvrtke, pa je izmjenom odluke odre-
đen temeljni kapital u iznosu od 20.000 kuna.

Prema prvoj odluci skupština društva imala bi sedam 
članova, ali prema zakonu skupštinu društva čini samo 
jedan član i to zakonski predstavnik osnivača Općine 
Brckovljani, a to je načelnik Općine. Kako bi  u poslova-
nje Tvrtke uvid moglo imati što više osoba, izmijenjen je 
broj članova Nadzornog odbora koji sada ima pet člano-
va, umjesto, tri koliko je predloženo prvom odlukom.

Utvrđena naknada za korištenje zemljišta 
Na 14. sjednici Općinskog vijeća usvojen je i zaklju-

čak o utvrđivanju visine naknade za korištenje poljo-
privrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Nakon kraće rasprave zaključeno je da naknada za kori-
štenje poljoprivrednog zemljišta za 2007. godinu iznosi 
350 kuna po hektaru. Raspravu na Vijeću izazvao je i 
naputak Ministra poljoprivrede Petra Čobankovića u 
svezi dostave obavezne dokumentacije za upis u upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 

Naputkom se određuje da se poljoprivredna gospo-
darstva koja su u posjedu državnog poljoprivrednog 
zemljišta mogu upisati u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, iako korištenje zemljišta nije uređeno 
valjanim ugovorom. Općinska ili gradska tijela dužna su 
takvim korisnicima izdati potvrde koje će poslužiti kao 
privremeni dokument za upis u upisnik. 

Naputkom je također upozoreno da je zabranjeno 
izdavati potvrde onim korisnicima koji su samovoljno 
ušli u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta, a o 
čemu postoji zapisnik inspekcije ili je protiv njih pokre-
nut postupak preko Državnog odvjetništva. 

Općina Brckovljani je o problemu korištenja poljo-
privrednog zemljišta u državnom vlasništvu od strane 
Božjakovine d.d. već nekoliko puta izvijestila Ministar-
stvo, ali do danas nije pristigao nikakav odgovor koji bi 
konačno definirao korištenje poljoprivrednog zemljišta 
prema već prije nekoliko godina usvojenom programu 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
države.

J. K. B. 

KOMUNALAC-BRCKOVLJANI -
mnogostruke djelatnosti 

Zatražene lokacijske dozvole za objekte 
komunalne infrastrukture 

Općina Brckovljani u proteklom je razdoblju izgradila 
komunalne objekte i uređaje opskrbe pitkom vodom i 
plinom u svim naseljima na svom području. Potom je 
pristupila dobavi projektne dokumentacije te ishođenju 
potrebnih dozvola za izgradnju sistema odvodnje 
otpadnih voda i rekonstrukciju starih mreža vodovoda i 
plinovoda. Rekonstrukcije ovih cjevovoda neophodne su 
zbog smanjena gubitaka i osiguranja kvalitetne opskrbe 
vodom i plinom. 

Usporedo s izgradnjom objekata odvodnje otpadnih 
voda u naseljima Brckovljani, Gračec, Prikraj, 
Božjakovina, Stančić i Štakorovec za koje postoje 
projekti i građevinska dozvola izrađeni su idejni projekti 
i zatražene lokacijske dozvole za objekte odvodnje i to:

- odvodnja otpadnih voda naselja Gornja Greda i 

Lupoglav (duljina 14.834,70 m)
- sekundarni kanali fekalne odvodnje u naseljima 

Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec,
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda «Božjakovina» 

(kapacitet 8400 Es-a)
Isto tako radi kontinuiranog nastavka radova na 

poboljšanju opskrbe vodom i plinom izrađeni su idejni 
projekti i zatražene lokacijske dozvole za objekte:

- rekonstrukciju magistralnog vodovoda Brckovljani-
Lupoglav (Ekonomsko dvorište) u duljini 6.672,30 m

- rekonstrukciju distributivnog plinovoda Brckovljani 
– Lupoglav (Ekonomsko dvorište) duljine 6.672,30 m.

Po dobivanju spomenutih lokacijskih dozvola naručit 
će se izrada glavnih projekata i ishoditi građevinske 
dozvole.                                                               J. Funtek 

Iako osnovan davne 1969. godine Rukometni 
klub «Polet» Stančić tek je unazad nekoliko godina 
počeo s intenzivnijim radom na okupljanju mladih. 
Danas Klub broji oko 70 članova koji se uspješno 
natječu u pet ligaških natjecanja. Ekipa seniora  
natječe se u Županijskoj rukometnoj ligi, kadeti u 

Međužupanijskoj rukometnoj ligi 92. godište i mlađi 
dok se ekipa mlađih kadeta natječe u Županijskoj 
rukometnoj ligi 94. godište i mlađi.

Ekipa Dječaka A natječe se u Županijskoj mini-
rukometnoj ligi i Županijskoj ligi 94. godište i mlađi. 
Sva natjecanja zahtijevaju velike financijske izdatke 

za Klub, a i samo održavanje 
tako velikog «pogona» nosi 
sa sobom velike troškove za 
opremu, trenere, dvorane. 

Najveći dio troškova snose 
roditelji i sami igrači, a za 
još bolje rezultate svakako su 
potrebna dodatna sredstva. 
Stoga je rukovodstvo Kluba 
odlučilo namaknuti dodatna 
sredstva putem sponzorstva, 
te i ovim putem pozivaju sve 
fizičke i pravne osobe da 
svojim donacijama pomognu 
u radu Kluba, na čemu se 
unaprijed zahvaljuju. 

Sredstva se mogu uplatiti na 
žiro račun Kluba: 2402006-
1100096098.

J. K. B. 
Arhiva RK»Polet» 

Rukometni klub «Polet» Stančić okuplja 
sve više mladih 

Članovi Rukometnog kluba "Polet" traže sponzore i donatore 

Stotinjak članova Udruge vinogradara i vinara Brckovljani i njihovih gostiju 
okupilo se po prvi puta u organizaciji ove mlade Udruge da obilježi još jedan 
važan blagdan vinogradara i vinara – Vincekovo. 

Blagdan Svetog Vinka jedan od pet zapovjednih vinogradarskih blagdana 
kojeg prati precizni obred koji valja obaviti. Bez obzira na studen, dubok snijeg ili 
blato, mora se doći do trsja gdje će gazda ritualno odrezati nekoliko, uglavnom 
tri grančice s tri pupa. Grančice će biti stavljene u posudu s vodom, blizu 
prozorskog okna, kako bi što prije propupale i eventualno se procijenilo kakva 
će biti godina.

Prilikom obreda u vinogradu orezani se trs potom poškropi, odnosno krsti 
starim vinom te se izvjese kobasice, koje znakovito naznačuju želju za plodnošću 
i dobrim urodom. Sve je to po pučkom običaju praćeno pjesmom i svirkom, a kako 
pravi domaćini nikada ne idu u vinograde sami, on će svoje društvo i počastiti. 
Kuša se i staro i mlado vino, po potrebi nadolijevaju bačve, priprema slastan 
zalogaj već prema običajima kraja, od pečene slanine, preko šarana do srnećeg 
gulaša. A kako takvoj zabavi ničega ne fali zna potrajati i do duboko u noć.

U vinogradima sv. Jakoba, brckovljanski vinogradari poštivali su ove pučke 
navade. Domaćini proslave Vincekovog bili su načelnik Općine Željko Funtek 
i dr. Franjo Tašler koji je uz vinara i člana Udruge Željka Paniana vodio 
ceremoniju. Slavlje uz pjesmu i glazbu vodili su tamburaši «Pajdaši» i članovi 
KUD-a «August Cesarec», a za okrepu su se pobrinuli članovi Lovačkog društva 
«Sokol» pripremivši slasni srneći gulaš.

Skupu se u ime organizatora obratio predsjednik Udruge Mirko Meliš koji je 
nešto više govorio o vinogradarstvu u ovom kraju koje odvajkada njeguje dobru 
kapljicu. Posebno su cijenjena i poznata vina nastala na brežuljcima sv. Jakoba, a 
nastojanje Udruge će biti da tu tradiciju nastavi i dalje. Kako je najavio sljedeće 
Vineckovo slavit će se na štakorovečkom bregu. Iako još relativno mlada Udruga 
(osnovana u travnju prošle godine) okuplja više od 50 vinara s područja općine 
Brckovljani i šire. Dosada je sudjelovala na izložbama vina u susjednim gradovima 
i općinama te organizirala proslavu Martinja. S obzirom da u hrvatskim pučkim 
običajima postoje ostali zapovjedni blagdani - Sv. Juraj 23. travnja, Sv. Ivan 
Krstitelj - 24. lipnja, Sv. Mihovil - 29. rujna i Sv. Martin, 11. studenog, koji 
obilježavaju važne termine u vegetativnim ciklusima i poljodjelskoj godini, 
nadamo se kako će ih Udruga također dostojno obilježiti.                           I. G. O. 

Fotografija: Nenad Haleuš-Mali 

Udruga vinogradara i vinara Brckovljani obilježila blagdan 
sv. Vinceka 

Sljedeće godine na 
štakorovečkom bregu

Veselo Vincekovo u vinogradima sv. Jakoba

U subotnje jutro pet planinara iz Centra «Stančić» krenuli su prema 
Samoborskom gorju, na zimski uspon na Oštrc. Zapravo počeli smo u Samoboru, 
jer proći kroz taj prekrasni gradić, a ne svratiti na kavu i kremšnite u Livadić 
bio bi čisti promašaj. Pravi poduhvat započeo je kod Šoićeve kuće, poznatog 
planinarskog doma odmah iza Smerovišča.

Viktorija, Vesna, Barica, Mirko i Mladen uzeli su sa sobom i dva dobro 
ispunjena ruksaka s dragocjenom vodom i rezervnom odjećom. Prateći markiranu 
stazu ulazili smo sve dublje u šumu i vrlo brzo potvrdili priču o ovogodišnjoj toploj 
zimi. Na šumskim padinama rascvale su se visibabe, a na pojedinim mjestima 
nastao je pravi cvjetni tepih od kukurijeka toliko karakteristične proljetnice 
Samoborskog gorja. Što smo se više dizali to su se otvarali prekrasni vidici u 
kojima smo uživali u intervalima odmora. 

Nakon skoro 90 minuta uspona stigli smo do planinarskog doma na Velikom 
dolu. Tu smo se podijelili u dvije grupe. Veća grupa s voditeljicom otišla je u dom 
na odmor i grah, a Mladen i ja krenuli smo ne baš laganim Hoffmanovim putem 
prema vrhu. Pred zadnji i najteži dio puta uzeli smo kratki odmor, a onda krenuli 
prema poznatim kamenim gljivama na hrptu Oštrca. Muka i trud su se isplatili 
nagradivši nas prekrasnim vidicima. Sam vrh je na 752 metra, a pogled se otvara 
prema Julijskim alpama, Svetoj Geri, Kleku i Bjelolasici, Japetiću, Plešivici, 
Okiću, Sljemenu, Zagorskim planinama, posavskoj ravnici i Črnoj Mlaki. Na 
vrhu smo uzeli žig u našu bilježnicu i nakon obveznog fotografiranja krenuli 
nazad sastati se s našom grupom i uživati u zasluženom grahu kod naših ljubaznih 
domaćina Anite i Zdravka na Velikom dolu. Spust je bio lakši i brži od uspona 
pa smo se brzo spustili do kombija. U povratku u Stančić uz doživljaje s izleta, 
već je dogovoren i sljedeći planinarski poduhvat. Do tada će se hrabri planinari 
odmoriti i pripremiti za nove izazove.                                          Ivan NOVAK, prof.

voditelj planinarske sekcije
Foto arhiva CS

Aktivnosti u Centru «Stančić»

Planinarski izlet u Samoborsko gorje

Ekipa Centra na putu prema vrhu 
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VIJESTI IZ GRADA DUGOG SELA

Dugoselska kronika

Gradski javni prijevoz ne pokriva svoje tro-
škove od prihoda na tržištu jer su veći od pro-
daja karata no opstaje radi potreba građana uz 
potpore iz proračuna Grada u visini od 13.000 

kuna mjesečno. Bez obzira na mali broj putnika 
po polasku ne bi trebalo odustati od projekta koji 
je pokrenut za zahtjev građana, iz udaljenijih 
naselja, mišljenja su članovi Poglavarstva. Prije-
voznik Čazmatrans mjesečno analizira korištenje 
gradskog prijevoza po linijama o čemu izvješćuje 
Poglavarstvo. Prikazali su broj prodanih karata 
po mjesecima od listopada 2005., kada je krenuo, 
do prosinca 2006. godine. Mjesečno se s pojedi-
načnim kartama od 5 kn vozi od 400 do gotovo 
600 putnika, prodaje se od 1 do 4 mjesečne karte, 
a od jeseni prošle godine broj prodanih jednokra-
tnih karata je manji otkada je prijevoz besplatan 
za umirovljenike. 

U razdoblju funkcioniranja javnog prijevoza 
na liniji Kopčevec prevezeno je 377 putnika i 17 
umirovljenika tijekom 888 polazaka. Liniju za 
Leprovicu koristilo je 564 putnika i 18 umirovlje-
nika u 634 polazaka. Time je vidljivo kako u tim 
smjerovima gotovo nije potreban gradski autobus 
a razlog tome je pedesetak drugih redovnih linija 
koje putnici iz tih naselja mogu koristiti. 

Višestruko je veći broj putnika u autobusima u 
smjeru Martin Brega gdje autobusi češće prome-
tuju. Tako se 3.353 putnika i 1.426 umirovljenika 
vozilo tijekom proteklih 13 mjeseci  kada je bilo 
2.261 polazak. Još više putnika - 3944 i 1.753 umi-
rovljenika vozilo se 2.191 puta u smjeru Novoga 
groblja i Lukarišća, no kada se prikaže prosječni 
broj putnika svake vožnje, broj je nevjerojatno 
mali, tek toliko da se netko druži s vozačem, 
komentiralo se u raspravi. Također se naglasila 
zabrinjavajuća slika praznih autobusa koji pro-
laze gradskim ulicama. Mijenjao se i vozni red, 
prilagođavao voznom redu vlakova budući svi 
autobusi voze do željezničke postaje. Smanjivao 
se broj polazaka prema Kopčevcu i Leprovici a 

povećavao u smjeru Martina, 
Novoga groblja, Lukarišća. No, 
nakon svega – nema osjetnog 
porasta broja korisnika. 

Zaustaviti autobuse ili 
nastaviti vožnju? 

Sjećajući se izričitih zahtje-
va brojnih građana iz udaljenijih naselja grada 
Dugog Sela za organizaciju prijevoza, nakon čega 
su se izgradila ugibališta – stajališta i proveo javni 
natječaj te je koncesija povjerena Čazmatransu, 

nitko nije pre-
dlagao ukida-
nje gradskoga 
prijevoza, una-
toč «praznim» 
autobusima. 

Ali je predlo-
ženo korištenje 
kombi vozi-
la za prijevoz 
putnika umje-
sto autobusa 
što bi smanjilo 
troškove, a pri-
jedlog je podr-
žao predstavnik 
p r i j e v o z n i k a 
kazavši kako je 
tvrtka sada u 
njihovu vlasniš-
tvu, tj. vlasniš-
tvu zaposlenika 
te će se orga-
nizirati u tom 
smjeru. Predlo-

žena je prilagođena izmjena voznoga reda. Tome 
treba prethoditi anketa među građanima, pose-
bice onima koji vlastitim automobilima dolaze 
do željezničke postaje gdje ih ostavljaju čitavog 
dana. 

Smanjuje se prostor za parkiranje u 
gradskom središtu 

Vrijeme i mjesto parkiranja u središtu grada  
uskoro će se ograničiti promjenom namjene dana-
šnjeg sajmišta uslijed čega će svakodnevni putnici 
u smjeru Zagreba morati koristi javni prijevoz i 
do željezničke postaje. Veći broj dnevnih putnika 
cijeloga dana ostavlja automobile u Sajmišnoj 
ulici, neki u Kolodvorskoj ili u Ulici M. Gupca. 
Stotine vozila odnedavno je tijekom cijeloga dana 
parkirano na prostoru  HŽ uz samu željezničku 
prugu. No, to su kratkotrajna rješenja. Prostor 
sajmišta uskoro će promijeniti namjenu, očekuje 
se gradnja objekata i neće biti mjesta za automo-
bile. Na sjednici su se čuli prijedlozi o nužnom 
uvođenju naplate za parkiranje i ograničenje 
vremena. 

Sagledavši navedeno pretpostavlja se nužno 
korištenje javnoga prijevoza i do željezničke 
postaje jer neće biti mjesta za ostavljanje vozila 
tijekom cijeloga dana. 

Dogovoreno je i pokretanje inicijativa za osi-
guranje pružnog prijelaza na cesti prema Andri-
lovcu, za izgradnju ugibališta na cesti prema 
Prozorju kako bi se gradske linije prijevoza pro-
duljile do tih naselja, uključujući i naselje Donje 
Dvorišće. 

 Tako će Grad, unatoč nepovoljnim pokaza-
teljima o iskoristivosti prijevoza do daljnjega 

sufinancirati prijevoz s 13.000 kuna mjesečno, 
pojedinačna karta i dalje stoji 5 kuna, mjesečna 
136 kuna, a usluga je besplatna za umirovljenike.  

Nastojanja za produljenje linija
Nakon podataka o potrebama potencijalnih 

putnika na gradskim linijama polasci autobusa bit 
će učestaliji u vrijeme odlaska i povratka putnika 
na posao ili školu. Time će biti i više korisnika. 
Nastojat će se udovoljiti i zahtjevima stanovnika 

naselja Donje Dvorišće koje se nedavno vratilo 
unutar lokalnih granica grada Dugog Sela. I sta-
novnici Prozorja traže gradske linije tako će se 
uputiti zahtjev županijskim cestama za izgradnju 
ugibališta na preuskim dijelovima prozorske ceste 
što je bio razlog uskraćene suglasnosti MUP-a za 
prometovanje gradskoga prijevoza. Niti odlazak 
gradskog autobusa do Andrilovca s povratkom 
nije dobio suglasnost radi nezaštićenoga pružno-
ga prijelaza. Stoga je javni prijevoz tamošnjim 
stanovnicima uskraćen zbog jasnih propisa koji 
to onemogućavaju, kažu u MUP-u. To se mora 
uvažiti, iako je začuđujuće kako upravo tim uskim 

cestama i nezaštićenim pružnim prijelazima voze 
školski autobusi puni učenika. Kriteriji su različi-
ti, kažu. I to se mora uvažiti unatoč dvojbi: kako 
gradski prijevoz s pokojim putnikom ne smije 
uskom cestom ili preko pruge bez brklje, dok 
istim putem svakodnevno prolazi školski autobus 
pun učenika? 

O voznome redu
Objavili smo raspored polazaka autobusa sa 

Željezničke postaje u svim smjerovima kao i  

vrijeme povratka. Svaku promjenu voznoga reda 
objavljivali smo u novinama. Vozni je red otisnut 
u formi džepnog kalendara na tvrđem papiru. 
Dostupan je bio kod vozača, na kioscima u gradu, 
u gradskoj upravi i nekim gradskim ustanovama. 

No, vozni je red mnogima nepoznanica, sudeći 
prema tvrdnjama na sjednici Poglavarstva. Nema-
ju ga, tvrde, čak i oni koji svaki broj «Dugoselske 
kronike» (u kojoj je objavljen) dobivaju poštom na 
kućnu adresu. Stoga ponavljamo vozni red...

Tekst i fotografije:
N. K.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju 
Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora   
objavljuje:

 

J AV N I   N A TJ E Č A J

1.  (a) GRAD DUGO SELO        
    (b) Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1        
    (c) Telefon 2753 -705, fax 2753 – 244         
    (d) MB  00554553

2. Predmet nabave je održavanje horizontalne prometne signalizacije na području grada 
Dugog Sela za 2007. godinu  

3. Dokumentacija za nadmetanje s uputama za ponuditelja može se podići u Upravnom 
odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada 
Dugog Sela, Ulica A. Mihanovića 1  (telefon broj 2753 633), radnim danom od 8 do 15 
sati uz potvrdu o uplati 200 kuna, Grad Dugo Selo – Proračun, žiroračun broj 2360000-
1810100008, poziv na broj 5789 – matični broj ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 15.02.2007. godine do 8,00 sati u pisarnici Grada Dugog 
Sela, Ul. Josipa Zorića 1 soba broj 36. Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat 
će se nevažećim i neće se otvarati.

Javno otvaranje ponuda bit će 15.02.2007. godine u 8,00 sati u prostorijama Grada 
Dugog Sela, Josipa Zorića 1, Gradska vijećnica, Dugo Selo. Otvaranju ponuda mogu biti 
nazočni samo predstavnici ponuditelja uz pisanu i ovjerenu punomoć.

(b) Ponude dostaviti na adresu: GRAD DUGO SELO, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

Poglavarstvo o javnom gradskom prijevozu

VELIKE POTREBE A MALO PUTNIKA 
• Unatoč troškovima koji premašuju prihode 

gradski prijevoz se nastavlja 
• Prijedlozi za poboljšanje te prilagodbu linija 
i voznoga reda potrebama putnika koji vlakom 

odlaze do Zagreba 

 Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju 
Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora   
objavljuje:

 

J AV N I   N A TJ E Č A J

1. (a) GRAD DUGO SELO        
    (b) Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1        
    (c) Telefon 2753 -705, fax 2753 – 244         
    (d) MB  00554553

2. Predmet nabave je održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Dugog Sela za 2007. 
godinu  

3. Dokumentacija za nadmetanje s uputama za ponuditelja može se podići u Upravnom 
odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada 
Dugog Sela, Ulica A. Mihanovića 1 (telefon broj 2753 633), radnim danom od 8 do 15 
sati uz potvrdu o uplati 200 kuna, Grad Dugo Selo – Proračun, žiroračun broj 2360000-
1810100008, poziv na broj 5789 – matični broj ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 15.02.2007. godine do 9,00 sati u pisarnici Grada Dugog 
Sela, Ul. Josipa Zorića 1 soba broj 36. Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat 
će se nevažećim i neće se otvarati.

Javno otvaranje ponuda bit će 15.02.2007. godine u 9,00 sati u prostorijama Grada 
Dugog Sela, Josipa Zorića 1, Gradska vijećnica, Dugo Selo. Otvaranju ponuda mogu biti 
nazočni samo predstavnici ponuditelja uz pisanu i ovjerenu punomoć.

(b) Ponude dostaviti na adresu: GRAD DUGO SELO, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

Do kada moguće cjelodnevno parkiranje brojnih automobila pored 
željezničke postaje?

Unatoč malom broju putnika, javni gradski prijevoz ide dalje ali s manjim vozilom

VOZNI RED GRADSKIH AUTOBUSA 
za područje GRADA DUGOG SELA

Polasci sa Željezničke stanice za Martin Breg:
Radni dan: 6.15   8.00  9.30  11.00   14.30  16.30  18.35 Subota:  8.00  14.30  
Polasci s Martin Brega za Željezničku stanicu: 
Radni dan  6.24   8.09   9.39  11.09  14.39  16.39  18.44 Subota:  8.18  14.48

Polasci iz Željezničke stanice za Leprovicu:
Radni dan: 8.15  13,30     Subota: 8.15
Polasci iz Leprovice za Željezničku stanicu:
Radni dan  8.32  13.47     Subota: 8.30

Polasci iz Željezničke stanice za Kopčevec:
Radni dan:  8.15  16.30                                                           Subota: 8.15  14.15
Polasci iz Kopčevca za Željezničku stanicu:
Radni dan: 8.23   16.38     Subota: 8.23  14.23 

Polasci iz Željezničke stanice za N. Groblje, 
Bjelovarsku ulicu (INA), Lukarišće centar
Radni dan: 6.35  8.20  9.50  11.20 13.30  16.50  18.55 Subota: 8.20  14.50 

Polasci iz Lukarišća centar za Bjelovarsku (INA)
Novo groblje i Željezničku stanicu: 
Radni dan: 6.56  8.49  10.11  11.41  13.51  17.11  19.16 Subota: 8.40  15.10  

Nedjeljom autobusi ne voze





R edovna sjednica Gradskog vijeća te posljednja u 2006. godini, 28. 
prosinca započela je u nazočnosti 11-ero vijećnika, dok ih je četvero 
bilo spriječeno. Aktualni sat ovaj puta prošao je bez rasprave i 

vijećničkih upita. Vijećnici su donijeli odluku o izmjenama i dopunama 
odluke o prodaji nekretnina kako bi se dodale čestice koje nisu obuhvaćene 
prethodnom odlukom. Radi se o nekretninama u poduzetničkoj zoni, 
nekretninama u zahvatu Detaljnog plana uređenja Centar naselja Dugo 
Selo te dijelom nekretnine u području Birtovog klanca, kod stare škole te 
na području naselja Dubrava. Odluku od veljače ove godine potrebno je 
dopuniti te uskladiti sa zakonskim propisima koji su naknadno doneseni. 
Namjera je Grada da se isto zemljište priredi za prodaju, a dosada niti 
jedna nekretnina nije prodana. 

Prihvaćen sporazum o suradnji i prijateljstvu 
Grada Dugog Sela i francuskog kantona Saint-
Simon

U nastavku započete suradnje Grada Dugog Sela s francuskim kantonom 
Saint Simon vijećnici su prihvatili prijedlog Sporazuma o suradnji i 
prijateljstvu. U sporazumu se utvrđuju područja, oblici i ciljevi suradnje koja 
bi se trebala odvijati u obliku kulturne razmjene i stvaralaštva. Razmjena 
i suradnja trebala bi pridonijeti unapređenju lokalnih samouprava te 
ostvarenju ciljeva Europske unije, u vidu zajedničkog djelovanja sukladno 
načelima europskih integracija. Nakon nekoliko uzastopnih poziva 
predsjednika iz francuskog kantona, donesen je zaključak o uzvratnom 
posjetu izaslanstva grada Dugog Sela Francuskoj, koji je predviđen u 
drugoj polovici ožujka 2007. godine. Prijedlog sporazuma o suradnji dviju 
lokalnih zajednica u Francuskoj i Hrvatskoj uputit će se na suglasnost 
Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.

Grad i dalje izdvaja potpore u stočarstvu 
i svinjogojstvu

Grad Dugo Selo i naredne će godine financirati osjemenjivanje krava 
plotkinja i rasplodnih krmača sa 150 kuna po kravi odnosno krmači. 
Dodatnih 50 kuna za osjemenjivanje krava namirit će se iz županijskih 
sredstava. Tijekom 11 mjeseci tekuće godine sufinancirano je osjemenjivanje 
za 247 krava i 441 krmače, rečeno je na sjednici Vijeća, koje je donijelo 
odluku o nastavku izdvajanja novca za ovakav vid potpora u stočarstvu i 
svinjogojstvu na dugoselskom području. 

Imenovane nove ulice
Na prijedlog Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica grada 

na području katastarske općine Ostrna imenovane su dvije nove ulice 
– Ostrnjak i Žirec, a na području katastarske općine Dugo Selo imenovana 
je ulica Završje i Nova cesta. 

Prema odluci vijećnika novoosnovanom Izviđačkom odredu «Dugo 
Selo» dopuštena je uporaba grba Grada Dugog Sela na izviđačkom znaku 
i u pečatu odreda. 

Izabrani predstavnici Grada u članstvo 
Upravnog odbora KUD-a «Preporod»

Kako je odlučeno na nedavnoj Izbornoj skupštini Kulturno umjetničkog 
društva «Preporod» u članstvo Upravnog odbora KUD-a uključit će se i 
dva predstavnika Grada. Iz redova Gradskog poglavarstva potvrđen je član 
– gradonačelnik Boris Mahač, a na Gradskom vijeću iz redova vijećnika 
izabran je drugi predstavnik – predsjednik Gradskog vijeća Anto Bauer. 

U nastavku sjednice prihvaćen je i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje 
grada. Radi nespojivosti dužnosti koje obnaša sadašnja članica Gradskog 
poglavarstva, a dosadašnja vijećnica Jadranka Robić, razriješena je 
dužnosti člana Odbora za statut i poslovnik, Odbora za financije i proračun 
te člana Mandatne komisije. Za člana Odbora za statut izabran je vijećnik 
Ivan Stublić, za člana Odbora za financije i proračun imenovan je Zvonko 
Novosel-Dolnjak te za člana Mandatne komisije Ivan Stublić. 

Božjakovina d.d nezakonito obrađuje državno 
poljoprivredno zemljište na području grada 
Iako Grad temeljem zakonskih odredbi raspolaže s preko 230 hektara 
poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, to pravo nije moguće 
ostvariti dok nadležno Ministarstvo poljoprivrede ne izda suglasnost 
na gradski program raspolaganja tim zemljištem. Izdana je samo dje-
lomična suglasnost koja se odnosi za površine potrebne za preseljenje 
Veterinarskoga fakulteta. No, temeljem dojave i očevida službene osobe 
utvrđeno je kako dio tog poljoprivrednog državnog zemljišta obrađuje 
Božjakovina d.d. Grad nema saznanja o davanju tog zemljišta u koncesiju, 
što ne bi niti bilo u skladu sa zakonskim odredbama, budući gradskim pro-
gramom raspolaganja zemljište nije predviđeno za koncesiju. Istovremeno 
je utvrđeno kako korisnik zemljišta ne plaća zakupninu za korištenje te 
koristi državna poticajna sredstva, što je prema mišljenju Državnog odvje-
tništva nezakonito, a time je i oštećen državni proračun. Poglavarstvo 
Dugog Sela prihvatilo je ovu informaciju na svojoj sjednici 20. prosinca, 
koju će proslijediti nadležnim institucijama – poljoprivrednom inspektora-
tu i Općinskom državnom odvjetništvu. 

Izdvojena sredstva za obitelji i pojedince 
težeg socijalnog i ekonomskog statusa

Poglavarstvo je prihvatilo aneks ugovora kojim će se Centru za socijalnu 
skrb Dugo Selo i iduće godine povjeriti poslovi za ostvarivanje prava na 
pomoć i podmirenje troškova stanovanja. Ti troškovi podmiruju se iz 
gradskoga proračuna i dosežu godišnje 58.000 kuna za desetak korisnika, 
a posredovanje stručne službe Centra stoji oko 20.000 kuna godišnje. 
Odlučeno je i o nastavku sufinanciranja logopedskih tretmana u visini 
30 kuna po satu čija je cijena 70 kuna. Za tu je namjenu u proračunu 
predviđeno 50.000 kuna sljedeće godine. Gradsko poglavarstvo suglasno je 
isplatiti jednokratnu pomoć dvjema dugoselskim obiteljima u visini 4.100 
kuna zbog teških ekonomskih i socijalnih uvjeta življenja. 

Športski učenički klub u sklopu Osnovne škole Dugo Selo omogućava 
aktivno bavljenje športom (ukupno 7 športova) učenicima izvan nastavnog 
procesa. Na taj način veći broj učenika uključen je u šport. Klubom upravlja 
Klupski odbor u okviru kojeg su roditelji, učenici i dva predstavnika 
Poglavarstva, a to su Ivan Orešković i Zlatko Lasan – zaključeno je na 
sjednici Poglavarstva.

Pripremile: Nada KOZIĆ i Iva GRGIĆ OZIMEC 
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Posljednje sjednice Gradskog vijeća i Poglavarstva u prošloj godini 
Nove čestice u vlasništvu Grada 

uskoro ponuđene na prodaju Uz riječi iskrene zahvale za stotine 
spašenih života dužnosnici Crvenog 
križa i Grada Dugog Sela pozdravili 

su brojne dugogodišnje darivatelje 
krvi koji tom najhumanijom gestom 
dragovoljno pomažu neznanim oso-
bama. Darivajući krv spašavaju život 
u najtežem trenutku, kakav može 

zadesiti svakoga od nas kada 
krv postaje pitanje života u 
trenutku prijeteće smrti, bez 

a l t e r n a t i v e . 
Stoga je nji-
hov doprinos 
neproc jenj i v 
što najbolje 
znaju oni koji-
ma je u kriti-
čnom trenutku 
zatrebala krv 
darovana od 
nepoznatoga 
d a r i v a t e l j a . 
D a r i v a t e l j i 
se okupljaju 
u Gradskom 
društvu Crvenoga 
križa Dugo Selo, a 
Grad Dugo Selo 

poziva ih na Godišnji skup radi dru-
ženja i zahvale. Tople riječi zahvale i 
pozdrava uputili su im predsjednik 
Hrvatskog Crvenog križa dr. Jadran-
ko Crnić i predsjednik Gradskog 

društva Crvenog križa Dugo Selo 
dr. Vjekoslav Cvijanović te Gordana 
Kocaj. 

A da se njihov doprinos humano-
sti ne može izreći riječima istaknuo 
je i dugoselski gradonačelnik Boris 
Mahač kazavši im najveće hvala.  

                 Tekst i fotografije: N. K.

Godišnji skup darivatelja krvi 

Brojni darivatelji krvi s dugoselskoga područja godinama spašavaju ugrožene živote nepoznatih osoba 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 91/96., 124/97. i 174/04.), 
te članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), a u vezi Zaključka 
Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo, Klasa: 620-02/07-01/2, Urbroj: 238-07-6, od 16. siječnja 2007. godine, te 
Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela, Klasa:021-05/07-01/4, Urbroj: 238/07-07-28, od 26. siječnja 2007. 
godine, Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora (rohbau), ukupne površine 108 m2 zatvorenog 
prostora i 100 m2 otvorenog prostora, Gradske sportske dvorane u Dugom Selu, Đure Dubenika 2, sagrađene na k.č.br. 
350/1 u k.o. Dugo Selo I.
-  namjena prostora: ugostiteljska – caffe bar
- početna mjesečna zakupnina za predmetni poslovni prostor iznosi 550 EUR-a, mjesečno, a obveza plaćanja zakupnine 
teče od dana početka rada caffe – bara
- za prvu godinu zakupa, zakupnina se plaća u visini od 50% ili 275 EUR-a mjesečno
2. Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup na određeno vrijeme od 15 godina.
3. Poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja potrebno je privesti oglašenoj namjeni, sukladno građevnoj dozvoli i 
važećim propisima, a privođenje namjeni istog obveza je natjecatelja
4. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava natjecatelju. Natjecatelj 
je dužan urediti poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja, o svom trošku, sukladno Glavnom projektu i Preciznom 
troškovniku, izrađeni od ovlaštene osobe, a troškove izrade istih snosi natjecatelj.
Grad Dugo Selo ishodit će građevnu i uporabnu dozvolu za poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja.
Natjecatelji mogu izvršiti uvid u predmetni prostor svakim radnim danom u vremenu od 08,00 – 10,00 sati na adresi 
označenoj u točki 1, te dobiti podloge za izradu Idejnog projekta.
5. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10 000,00 kn (desettisućakuna), na žiro račun Sportskog centra 
Dugo Selo broj: 2360000-1101845073, poziv na broj, JMBG za fizičke osobe  ili  MB za pravne osobe.
6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos 
zakupnine.
7. Odluku o najpovoljnijem natjecatelju donosi Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na prijedlog Povjerenstva.
8. Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
a). ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne 
osobe)
b). preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe
c). izvornik ili ovjeren preslik rješenja o upisu u Sudski registar sa svim prilozima, iz kojih mora biti vidljivo da  je 
tvrtka registrirana za ugostiteljsku djelatnost koja je oglašena
d). BON 1, BON 2 (ne stariji od 30 dana), potvrde nadležnih tijela o uplaćenim porezima i doprinosima (ne starija od 30 
dana), potvrdu da je ponuditelj uredno izvršio sve obveze prema Gradu Dugom Selu
e) dokaz o kadrovskoj i strukovnoj osposobljenosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
f). ponuđen iznos mjesečne zakupnine
g). dokaz o uplati jamčevine
h). Idejni projekt
i). Precizni troškovnik radova sa iskazanim cijenama
j). izjava natjecatelja da će prostor koji je predmet ovog Natječaja privesti namjeni, sukladno standardima, u roku od 3 
mjeseca od dana sklapanja Ugovora
- sve isprave navedene pod točkom 8. od b). do j). Natječaja, dostavljaju se u izvorniku ili preslika ovjerena po Javnom 
bilježniku
9. Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARAJ”  na adresu: 
GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, soba br. 36/I.
10. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave Natječaja u “Dugoselskoj kronici”.
11. Nepravovremene ponude, nepotpune ponude koje ne sadrže sve priloge iz točke 8. ovog Natječaja ili na drugi način 
podnesene ponude protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.
12. Ponude će biti javno otvorene u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela, u srijedu, 14. veljače 2007. godine, u 8,00 sati.
13. Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana 
od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena 
zadržava i uračunava u zakupninu.
14. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, nakon izbora, odustane od natječaja ili sklapanja Ugovora o zakupu, 
nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
15. O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pisano u roku od 8 dana nakon završenog natječaja.
16. Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela zadržava pravo poništenja natječaja, bez posebnog obrazloženja.
17. Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana nakon poziva sklopiti Ugovor o zakupu.
18. Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog 
prostora, a na trošak zakupnika.

Nakon što je dugoselski Crveni križ uoči 
božićnih i novogodišnjih blagdana podijelio 30 
paketa hrane i higijenskih potrepština za socijalno 
ugrožene obitelji i djecu, iz Hrvatskog Crvenog 
križa pristiglo je još 90 paketa. Nova pošiljka 
paketa ostalim obiteljima koji su registrirani u 
Centru za socijalnu skrb podijeljena je do kraja 
siječnja. Prigodni paketi za pomoć najugroženijim 
osobama namijenjeni su onima čija mjesečna 
primanja u obitelji ne prelaze 500 kuna, među 
kojima su žene starije od 60, a muškarci od 65 
godina; djeca do 15 godina, teško bolesne osobe i 
osobe s invaliditetom. Inače, povodom blagdana 
Hrvatski Crveni križ na području cijele Hrvatske 
pripremio je i podijelio 35 000 paketa što je 
znatno više u odnosu na prošlu godinu kad je 
podijeljeno 16 000 paketa.                       I. G. O. 

Crveni križ osigurao dodatnih 
90 paketa za socijalno ugro-

žene obitelji 

Tople riječi zahvale uputio je predsjednik Hrvatskog 
Crvenog križa dr. Jadranko Crnić

Gradsko poglavarstvo 
Grada Dugog Sela
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VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
29. siječnja 2007. 

Taekwondo klub Rugvica sezonu je završio nastupima 
u Zagrebu na 14. Nikola open-u te u Češkoj. Prvo je 
nastupila ekipa u tehničkim disciplinama u Zagrebu 

te je u konkurenciji 40 klubova zauzela 3. mjesto, a 
pojedinačne medalje osvojili su: Antonio Mamić, Luka 
Svaguša, Mario Krupljanin i Iva Hrdan zlato, a Marina 
Aračić broncu. U ekipnim formama mlađi kadeti u 
sastavu Antonio Mamić, Luka Svaguša i Julijan Aračić 
osvojili su zlato, a ekipa juniorki u sastavu Janja Bambić, 
Jerneja Bambić i Marta Mikulčić srebro. 

Nakon toga 25 natjecatelja krenulo je u Češku gdje 
su nastupili u konkurenciji 412 natjecatelj iz 9 država te 
u sveukupnom poretku zauzeli 4. mjesto dok su kadeti 
i kadetkinje bili treći. Pojedinačne medalje osvojili: 
zlato - Ana Šaravanja, Mate Šaravanja, Ena Čorić, 
Matina Šapina, Marija Štetić i Antonio Varga, srebro - 
Magdalena Šapina, Valentino Macan, Kristijan Adrinek, 
Jerneja Bambić, Tea Rašić i Mario Krupljanin, a broncu 

- Petar Šapina, Jelena Jurić, Dragan Kerošević, Ena 
Maras, Janja Bambić, Dominik Bičak i Antonio Hrdan.

Ovim nastupom završena je još jedna izuzetno uspješna 
godina u kojoj je osvojeno 324 pojedinačne medalje uz 
16 pehara za ekipni plasman. Treba napomenuti kako 
je na državnim prvenstvima osvojeno osam medalji od 
toga dvije zlatne. Osim na natjecanjima u Hrvatskoj 
Taekwondo klub «Rugvica» ove godine nastupio je i u 
Sloveniji, BiH, Njemačkoj, Slovačkoj i Češkoj. Bez obzira 
na uvjete u kojima radimo (nemamo dvoranu) još jednom 
smo dokazali kako se upornim radom mogu postići 
vrhunski rezultati. I na kraju ove sezone proglašeni su 
najbolji natjecatelji u 2006. godini - najbolji mlađi kadet 
je Antonio Mamić; najbolja mlađa kadetkinja je Ena 
Čorić; najbolji stariji kadet je Antonio Hrdan; najbolja 
starija kadetkinja je Marija Štetić; najbolji junior je Dario 
Hrdan; najbolja juniorka je Tea Rašić.        Darko HRDAN 

IZBOR NAJBOLJIH U TAEKWONDOU

U tijeku je izgradnja nogostupa u Trsteniku Nartskom 
ukupne dionice 1.300 metara, od raskrižja s Novim Svibjem 
do Posavske ulice u Čistoj Mlaki. Ekipe Županijskih cesta 
trenutno su angažirane na rješavanju odvodnje oborinskih 
voda nakon čega će se pristupiti izgradnji rubnjaka, 
odnosno samog nogostupa. Ovaj posao nastavak je 
prošlogodišnjih planova izgradnje kada je izgrađen u 
naselju Okunšćak te dio dionice u Jalševec Nartskom. Uz 

ovaj u Trsteniku nedavno se započelo i s izgradnjom u 
Strugi i Čistoj Mlaki, a uskoro kreće izgradnja u Rugvici 
od kapelice do dječjeg vrtića. Plan je, kako saznajemo 
u Općini Rugvica, da se predviđene dionice dovrše do 
polovice godine, a tijekom godine pokrenut će izrada 
projekta za Novo Svibje, od raskršća do Viadukta. 

I. G. O. 

Izgradnja nogostupa u Trsteniku 

D olazak novog župnika u župu Savski 
Nart vlč. Dragutina Smrkulja, 
najavio je i neke novitete među 

kojima je i posljednje izdanje «Danice 
posavske», pod prijašnjim nazivom 
znane kao «Kalendar spomenice». Bila 
je to prigoda da popričamo i pobliže 
upoznamo patera Smrkulja. 

 Rodom iz Župe Pregrada, svećenički 
poziv prihvatio je prije 20 godina. 
Dosada je službovao kao kapelan u 
župama Kravarsko kod Velike Gorice, 
Bjelovar, Pitomača, a kao župnik u Župi 
Dežanovac kod Daruvara, Petrovsko 
kod Krapine odakle i dolazi, u kolovozu 
prošle godine, u Župu Savski Nart.

«Ovdje se osjećam dobro, jer su me 
ljudi lijepo prihvatili i zahvalni su za 
sve», govori vlč. Smrkulj, «a posebno 
na svakom koraku mi zahvaljuju što na misama tumačim Božju riječ i 

pokušavam to Evanđelje primijeniti u 
našem, svakodnevnom životu – takvu 
zahvalnost još nisam doživio u svojoj 20-
godišnjoj praksi kao svećenik», kazao je 
pater. «A kad si negdje prihvaćen onda 
pokušavaš dati maksimum. Želja mi 
je da svaki kršćanin osjeti da ga Bog 
doista voli, da nam prašta i ne pamti 
zlo. Također bih volio da prihvatimo 
Svetu pričest kao lijek za naše duševne 
rane, da Isusu predamo sve rane koje 
smo dobili od svojih najbližih koji nas 
često ranjavaju, a da to nisu htjeli», želje 
su velečasnog. 

«Prošlost dati Bogu da je liječi, 
budućnost je također Božja, a u 
sadašnjosti znati primijetiti i biti 
zahvalan dragom Bogu za svaki 
trenutak koji je čisti Božji dar. Sve sam 
to pretočio u novu Danicu posavsku, 
tzv. Kalendar spomenicu župe koja se 
može nabaviti u župnom uredu ili crkvi 
u Savskom Nartu», obrazlaže Smrkulj. 

Danica posavska slijedi koncept 
prethodnice Kalendar spomenice i u 
na čelu nastoji biti ista, no veću prevagu 
nastojalo se dati strani duhovnosti, uz 
više fotografija i kraćih tekstova.  

U sljedećem razdoblju velečasni 
Smrkulj planira etapno uređenje 
Pastoralnog centra kako bi se prizemlje 
što prije dovelo u svrhu. Prostor sadrži 
veliku dvoranu prigodnu za različita 
događanja i veće skupove, a smješteni 
su i kuhinja i sanitarni čvorovi. U tijeku 
je također preuređenje sakristije koja 
će biti pregrađena i uređena novim 
ormarima. Pored toga planirano je i 
redovitije ažuriranje podataka na web 
stranici župe www.zupa-nart.com, 
uz mnoge druge redovne aktivnosti i 
svećeničke obveze. No, kako sam veli «o 
budućnosti je teško govoriti, jer na nju 
čovjek ne može utjecati», stoga utječe 
se sadašnjosti i živi za danas.      

                    Tekst i fotografije: I. G. O.

Predstavljamo novog nartskog župnika – vlč. Dragutina Smrkulja 

Zahvalnost ljudi kakvu još dosada nije doživio 

I Župa Savski Nart bila je domaćin hodočasnicima koji 
su sudjelovali u zagrebačkom Taize susretu koji se održavao 
nekoliko dana prije Nove godine. Stotinu hodočasnika iz 
Poljske, Italije, Njemačke, Ukrajine, Mađarske, 
Slovačke itd. bili su smješteni u obiteljima župe, 
a tijekom njihovog boravka o njima su se brinuli 
župnik Dragutin Smrkulj te ponajviše mladi 
Župe predvođeni Hrvojem Prlićem. Troškove 
organizacije boravka jednim dijelom pokrila je 
i Općina Rugvica doniravši 5.000 kuna. Jedini 
problem hodočasnicima bio je javni prijevoz (što 
je problem svim mladim ljudima na području 
općine Rugvica) jer naime, zadnji autobus iz 
Zagreba prema Župi je kretao (već) u 21 sat. 
No, usprkos tome dojmovi hodočasnika bili su 
izvanredni, osobito oduševljeni organizacijom 
dočeka Nove godine u Vatrogasnom domu u 
J. Nartskom te toplim i otvorenim prijemom 
obitelji koje su ih nesebično primile pod svoj 
krov. Kršćanski duh dijeljenja i prihvaćanja 
jednih i drugih, bez obzira na prividne 
različitosti i jezične barijere, vladao je tih dana u 
ovoj Župi, što su osjetili svi! Zato i ne čudi kada 
su hodočasnici (teška, ali opet ispunjena srca) 
otišli iz Posavine – veliki broj župljana se zapitao  

«Zašto nisam i ja bio domaćin mladima iz Europe?». Tko 
zna, možda nam se ispuni želja…     

                                                Tekst i fotografija: I. G. O.

U tijeku preuređenje sakristijskog prostora koji će biti pregrađen i uređen 
novim ormarima 

Naslovnica Danice posavske

Stotinu hodočasnika boravilo u Župi Savski Nart

Posebno veselje vladalo je prilikom dočeka Nove godine u 
Vatrogasnom domu u Nartu

- Da bi Klub izgradio status mora imati kontinuitet i konstantno članstvo, 
kazao je predsjednik Rukometnog kluba Rugvica Robert Munđer, prof., a naš 
Klub nakon tri godine rada i uskoro stotinu članova - upravo k tome stremi.  
Izgradili smo solidne temelje za dobar Klub, a ulaskom u buduću sportsku 
dvoranu, poboljšat će nam se i uvjeti rada, a time i sportski uspjesi, uvjeren je 
predsjednik obraćajući se brojnom skupu na skupštini održanoj 26. siječnja 

Uz brojne članova Kluba, od najmlađih do seniorske ekipe, sjednicu su pratili 
i predstavnici sportskih kluba na području općine, nogometni klubovi Oborovo 
i Rugvica, Taekwondo i Šahovski klub Rugvica uz predstavnike Muškog 
rukometnog kluba Dugo Selo, Rukometnog saveza Zagrebačke županije, 
Osnovne škole Rugvica i Općine Rugvica. 

Zamjenik načelnika Općine Rugvica Branko Klepac pohvalio je uspjehe 
rukometašica i rukometaša potvrdivši kako će Rukometni klub i dalje uživati 
potporu Općine, nadasve financijsku. Protekle godine iz općinskog proračuna 
Klubu je dotirano 50.000 kuna, a plan je isti i ove godine. Prema financijskom 
izvješću RK Rugvica raspolagao je s ukupno 79.515 kuna sredstava, od toga 
21.800 osigurano je od sponzorstva, 7.680 iz Zajednice sportskih udruga i 
saveza Zagrebačke županije, dok je ostatak pokrio općinski proračun. 

Najbrojnije muške ekipe 
Rukometni klub Rugvica podijeljen je na ženski i muški dio kluba, a 

predsjednik muškog dijela Stjepan Špoljarec i treneri  podnijeli su izvješće 
za protekli dio sezone 2005./2006. i jesenski dio sezone 2006./2007. godine. 
Organizirani u četiri pogona, od čega kategorija '90. godišta u ovoj sezoni 
se natječe kao prva seniorska ekipa, što je veliki iskorak u organizacijskom 
i natjecateljskom smislu. Ukupno 40 igrača igraju u kategoriji '92., '94. i 
'96. godišta te u minirukometu. Odigrano je 80 prvenstvenih utakmica i 10 
prijateljskih.

Seniorska ekipa trenutno igra u županijskog ligi te ima osvojenih 8 bodova 
(u konkurenciji 12 bodova). Cilj im je u nastavku sezone osvojiti bar 2 boda. 
Godište '92. nakon odlaska nekolicine igrača te popunjeno mlađim igračima 
natječe se u međužupanijskoj ligi gdje trenutno zauzimaju 7. mjesto. U novu 
sezonu minirukometa krenula je nova generacija '96. godišta u županijsku ligu 
gdje nakon 4 kola imaju 4 pobjede. 

Posebno izdvojena je generacija '94. godišta koja je u prošloj sezoni osvojila 
prvo mjesto u županijskoj ligi, a kvalifikacijama je izborila nastup na državnom 
natjecanju za dječake 1994. godišta. Na natjecanju je sudjelovalo 20 klubova. 
Iako je bilo tijesno da osvoje četvrtfinale, na kraju su zauzeli 12. mjesto. 
Jesenski dio ove sezone počeli su MŽL s malim pritiskom plasmana među prvih 
šest koji se spajaju sa šest najboljih iz grada Zagreba te ta liga daje jedinstvenog 
prvaka i plasmane za prvenstvo RH. Plasman među prvih 6 najboljih već su 
ostvarili te sada predstoji borba za što bolji rezultat. 

Tri pogona ženskog dijela rukometnog kluba
Ženski dio Rukometnog kluba Rugvica, čija je predsjednica Mirjana Kirin 

djeluje u tri skupine - selekcija '92. i 93. godišta, selekcija 94. i 95. godišta i 
selekcija 96. i 97. godišta. Djevojčice '92. godišta u protekloj sezoni natjecale 
su se u ligi Rukometnog saveza Zagrebačke županije gdje su u konkurenciji 
12 ekipa ostvarile 7. mjesto, a djevojčice '93. godišta u konkurenciji 8 ekipa 
ostvarile su 5. mjesto. Ove sezone natječu se u Međužupanijskog rukometnoj 
ligi za mlađe kadetkinje '92. godišta, a trenutno od 13 ekipa zauzimaju 9. 
mjesto. 

Djevojčice '94. i 95. godišta sudjelovale su u protekloj sezoni na niz 
natjecanja. U ligi RSZŽ za djevojčice '94. godišta od ukupno 6 ekipa osvojili su 
2. mjesto, a u ovoj sezoni sudjeluju u kadetskoj ligi gdje su trenutno osvojile 6 
bodova od mogućih 14. U minirukometnoj ligi RSZŽ za djevojčice '95. godišta 
u prošloj sezoni uvjerljive su prvakinje Županije od ukupno 10 ekipa! Time su 
se plasirale na 6. službeno Prvenstvo Hrvatske u minirukometu gdje ih je u 
osmini finala izbacila ekipa San sporta koja je osvojila naslova prvaka države. 
Nadalje, na 11. Istra-open-u u minirukometu u konkurenciji 13 ekipa zauzimaju 
5. mjesto; na minirukometnom turniru «Jaska 2006» od 6 ekipa zauzimaju 2. 
mjesto; a na Sportskim igrama mladih u Splitu djevojčice '95. godišta osvajuju 
naslov viceprvakinja. 

Pogon djevojčica '96. i '97. godišta sudjelovao je u prošloj sezoni u 
Minirukometnoj ligi za '95. godište na 11. Istra open-u u minirukometu te na 11. 
kupu Umaga u minirukometu. Bez značajnijih rezultata, no primjereno njihovoj 
dobi i (ne)iskustvu igranja rukometa.                          Tekst i fotografije: I. G. O.

  

Održana treća godišnja skupština Rukometnog kluba 
Rugvica 

Izgrađeni solidni temelji 
za status Kluba  

Predsjednik Robert Munđer otvorio skupštinu uz riječi dobrodošlice 
brojnim gostima

Poslije skupštine podijeljena odličja najuspješnijim članicama i 
članovima



N akon zahtjevnog postupka koji je trajao godinu dana  
na 20. sjednici Poglavarstva utvrđen je konačni 
prijedlog izmjena Detaljnog plana uređenja zone 

CENTAR radi usklađivanja tog dokumenta s prostornim 
planovima višeg reda. Izmjenama su uvaženi i brojni  
zahtjevi vlasnika nekretnina u gradskom središtu, kako 
građana tako i pravnih osoba. 
Tako će se, između ostaloga,   
omogućiti gradnja objekata 
većih gabarita, što će pridonijeti 
racionalnijoj iskoristivosti relativno 
maloga prostora u središtu grada.  
Time će prostrano područje 
dosadašnjeg sajmišta dobiti drugu 
namjenu u vidu mogućnosti 
poslovno stambene izgradnje.  
Ovaj atraktivan prostor koristi 
se za održavanje sajma i to samo 
ponedjeljkom u prijepodnevnim 
satima, a dio površine koristi se 
za parkiranje automobila brojnih 
putnika koji se svojim vozilom 
dovoze do željezničke stanice radi 
odlaska u Zagreb. Njihova vozila 
ostaju na prostoru sajmišta do 
kasnih popodnevnih sati. Sajmišni je 
prostor zanimljiv investitorima radi poslovne i stambene 
izgradnje. Godišnje u Dugo Selo doseljava više od tisuću 
žitelja te se potrebe sveukupnih stanovnika povećavaju. 
Pored postojećeg, traže se novi trgovački centri a velika 
je potražnja i za stambenim prostorom. Prostor u 
neposrednoj blizini željezničke postaje stoga je privlačan 
za stambene i poslovne objekte čija će izgradnja pridonijeti 
i povećanju prihoda u gradskome proračunu. Govoreći o 

tim planovima važno je istaknuti kako će se za potrebne 
tradicionalnog dugoselskog sajma morati urediti druga 
lokacija. A, novi će sadržaji nužno smanjiti prostor za 
parkiranje U Sajmišnoj ulici, možda čak i onemogućiti 
cjelodnevno ostavljanje automobila radi odlaska vlakom na 
posao u Zagreb. Stoga je za očekivati povećano korištenje 

javnog prijevoza u dolasku do Željezničke postaje radi 
nastavka putovanja vlakom u smjeru Zagreba. 

Područje obuhvata detaljnoga plana prošireno je na dio 
naselja gdje se nalazi stara škola, na područje južno od 
Domjanićeve ulice i novog  Doma zdravlja te je valoriziran 
prostor zapadno od Kolodvorske ulice te prostor starijeg 
dijela Ferenčakove ulice.  

                                                   Tekst i fotografija: N. K.

MOGUĆA IZGRADNJA VIŠIH 
OBJEKATA U SREDIŠTU

U središtu grada i širem prostoru Sajmišne ulice uskoro novi sadržaji 

Konačni prijedlog izmjena Detaljnog plana uređenja zone Centar Dugo Selo 

Zaključkom s 20. sjednice Gradskog poglavarstva  
odobrena je Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana Dugog Sela zbog rješavanja 

nastalih problema u prostoru. Promjene se odnose u dijelu 
usklađivanja odredbi Generalnog urbanističkog plana 
grada Dugog Sela i Prostornog plana grada  s  Detaljnim 
planom  uređenja Dubrava, kao i u dijelu izmjene javne 
namjene čestica u mješovitu namjenu. Navedeni projektni 
zadatak omogućava točkastu izmjenu GUP-a te će se 
stoga nabava provesti neposrednim ugovaranjem za što 
je ovogodišnjim proračunom predviđeno  utrošiti 24.000 
kuna. 

Navedene promjene omogućit će realizaciju DUP-
a Dubrava bez promjena u komunalnoj infrastrukturi. 
Predloženo je da se iz tekstualnog dijela Odluke 
koja se odnosi na površine za prometnu i komunalnu 
infrastrukturu briše odredba o minimumu opremljenosti  

komunalnom infrastrukturom koja prethodi izgradnji, 
a to je uređenje cesta, vodovoda i električne  struje.  
Brisanjem  navedenog dijela Odluke omogućava se 
stambena izgradnja bez prethodne uređenosti kompletne 
infrastrukture. Ta odredba bila je ograničavajuća za 
realizaciju DUP-a Dubrava jer je iziskivala ulaganje u 
infrastrukturu od strane vlasnika građevinskih čestica 
prije početka izgradnje. To je i jedan od glavnih razloga 
što se do sada nije intenzivirala stambena izgradnja u tom 
atraktivnom dijelu grada.

Istom izmjenom plana ukinut će se i planirana 
prometnica između Ulice A. Starčevića i J. Zorića  te će 
se namjena parcela, koje su do sada bile rezervirane za 
javnu namjenu,  izmijeniti u mješovitu što podrazumijeva  
mogućnost izgradnje objekata za stambenu i poslovnu 
namjenu.                                                                  J. K. B. 

Izmjenom planova do intenzivnije izgradnje 
u zahvatu DUP-a Dubrava 

Izmjene Urbanističkog plana Martin Brega 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici donijelo je 

zaključak o izradi Izmjene i dopune urbanističkog plana 
uređenja  za područje Martin Brega.

Potreba za izradom izmjena i dopuna tog dokumenta 
za uređenje prostora na Martinu ukazala se zbog 
neophodnosti njegova usklađenja s Prostornim planom 
grada Dugog Sela i Urbanističkim planom grada Dugog 
Sela kao i  zbog usklađenja provedbenih odredbi  između 
navedenih planova. Naime, prostorni i urbanistički planovi 
grada Dugog Sela su planovi višeg reda i doneseni su 
nakon usvajanja Urbanističkoga plana Martin Brega. U 
međuvremenu je zaprimljeno dvadesetak zahtjeva građana 
koji ne mogu ostvariti izgradnju na svojim česticama zbog 
neusklađenosti namjena čestica u Urbanističkom planu 
Martin Breg s Prostornim planom. Neke rubne čestice 

u UPU-a Martin Breg označene su kao zelena površina  
dok im je u Prostornom planu predviđena građevinska 
namjena.

Izrada izmjena i dopuna UPU-a za područje Martin 
Brega planirana je i u proračunu za ovu godinu te je 
za tu namjenu osigurano 100.000 kuna. Nabava će se 
provesti ograničenim prikupljanjem ponuda, a donesena 
je i Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu 
i provedbu postupka nabave. Uz odluku o provedbi 
spomenutih izmjena na sjednici je također imenovano i 
Povjerenstvo za provođenje javne rasprave u postupku 
donošenja izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana, Regulacijskog plana Dubrava i Urbanističkog plana 
uređenja Martin Brega.         

                                                                             J. K. B. 

P rema informacijama iz gradskog Ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo izrađivač projektne 
dokumentacije za izgradnju kanalizacije Kopčevec-Istok, tvrtka 

«Vodoprivredni projektni biro» iz Zagreba dostavila je Gradu glavni 
izvedbeni projekt. Projektna dokumentacija proslijeđena je županijskom 
uredu koji je sredinom siječnja izdao  građevinsku dozvolu. Riješeni 
su početni imovinsko-pravni problemi koji su usporavali izrađivača u 
pronalaženju projektnog rješenja.  A, za taj zahtjevni projekt kanalizacijskog 
sustava duljine 4 kilometra bila je potrebna prethodna suglasnost vlasnika 
preko čijeg zemljišta je predviđena izgradnja kanalizacije, što je naposljetku 
Grad sporazumno s građanima-vlasnicima i riješio. 

Izgradnja kanalizacijskog sustava Kopčevec-Istok, ukupne vrijednosti 
blizu milijun i 400.000 kuna, potrebna je zbog izgradnje buduće osnovne 
škole, no istim projektom bit će riješena odvodnja dijela naselja Kopčevec. 
Kompletna dokumentacija, projekti i dozvole čine uvjet za moguće 
sufinanciranje projekta, bilo od strane Hrvatskih voda ili iz drugih izvora 
koji se oglašavaju natječajem. 

Priopćeno o ostvarenim komunalnim poslovima 
Nadležni ured za graditeljstvo izvijestio je članove Poglavarstva i o drugim 

obavljenim poslovima iz programa izgradnje i održavanja komunalne 
infrastrukture. Potvrđena je priprema za nabavu izrade projekata za 
izgradnju nogostupa i to: 

U Ulici Rimski put duljine 700 m, na zapadnoj strani Šaškovečke ulice 
duljine 700 metara, na istočnoj strani Domobranske ulice duljine 1.600 
metara te na južnoj strani Zagrebačke ulice od Predavčeve do odvojka 
Zagrebačke ulice duljine 320 metara. 

Poglavarstvu je potvrđeno kako je ishođena lokacijska dozvola za građenje 
nogostupa u Kozinskoj ulici te su izrađeni prometni projekti za rješenja 
problema u prometu na što su ukazali građani iz  Cvjetne i Domobranske 
ulice.                                                                                                  I. G. O. 

Kako teče realizacije programa izgradnje i održavanja 
infrastrukture 

Ishođena građevinska dozvola za 
izgradnju kanalizacije Kopčevec-istok 

Za izgradnju nogostupa u Kozinskoj ulici izdana lokacijska dozvola

Članovi Gradskoga poglavarstva utvrdili su prijedlog izmjene Odluke o 
komunalnom doprinosu sukladno kojima  bi investitori u izgradnji mogli 
plaćati doprinos u najviše tri obroka radi efikasnije naplate te obveze. U 
dosadašnjoj praksi uočeno je dugotrajno plaćanje do deset obroka što neki 
obveznici nisu poštivali. Najavljeno je i skoro donošenje nove odluke o 
komunalnom doprinosu kojom će se utvrditi cijena doprinosa sukladno zoni 
i namjeni izgradnje, precizirati uvjeti plaćanja.  

Utvrđen je prijedlog Odluke o otpadnim vodama kakva je obvezatna i 
potrebita za poslovanje komunalne tvrtke i komunalnih redara, na što je 
upozorila nadležna inspekcija.  Odluka određuje način odvodnje otpadnih 
voda, obvezu priključenja na sustav javne odvodnje te uvjete i način ispuštanja 
otpadnih voda na područjima gdje nije izgrađen sustav odvodnje. Utvrđuje 
se i obveza odlaganja i odstranjivanja opasnih tvari kao i obveza održavanja 
sustava odvodnje. Tako je utvrđena obveza pročišćavanja otpadnih voda 
prije ispusta u vodotokove. A vlasnici objekta koji ispuštaju otpadne vode na 
prometnice ili zelene površine umjesto u septičke jame, koje su obvezatne 
u područjima bez kanalizacijske mreže, mogu biti kažnjeni s 500 kuna po 
prijavljenom prekršaju.                                                                             N. K.

Izmjena odluke o komunalnom 
doprinosu i prijedlog Odluke 

o otpadnim vodama 

Voditelj ispostave za građevinarstvo,  nadležne za izdavanje lokacijskih 
dozvola, Marijan Šola, koji se odazvao pozivu Poglavarstva radi 
informacija o tijeku izdavanja lokacijske dozvole za novu školu,  najavio 
je  kako bi se dozvola mogla izdati ovih dana. Prvotni projekt nove škole 
nije prihvaćen u nadležnom Ministarstvu prosvjete radi nepodudarnosti 
s važećim standardima u osnovnom školstvu. Sukladno primjedbama 
Ministarstva projektantica je izradila izmijenjeni projekt,  koji je dostavljen 
Ministarstvu,  tako se potrebna suglasnost  očekuje tijekom ovoga  tjedna 
nakon čega se može izdati lokacijska dozvola. Šola je potvrdio skoro 
izdavanja lokacijske dozvole i za novu prometnicu koja od Zagrebačke 
ulice vodi u smjeru buduće škole te budućega prijelaza preko pruge u 
smjeru izlaza na autocestu u Rugvici. 

Na upit Poglavarstva Šola je potvrdio mogućnosti izdavanja lokacijskih 
i građevinskih dozvola u naselju Donje Dvorišće, koje je odnedavno 
u sastavu Grada Dugoga Sela,  ali je još u Prostornom planu općine 
Brckovljani u sastavu koje je donedavno i administrativno bilo.         N. K.

Najavljeno izdavanje lokacijske 
dozvole za novu školu i prometnicu 

Prema prijedlozima grupe građana Domobranske 
ulice  Poglavarstvo je zaključilo o prihvaćanju prometnog 
projekta kojim se predlaže označavanje 
pješačkih prijelaza kod vojarne, kod zgrade 
u kojoj je smještena ljekarna uz postojeći 
prijelaz kod zgrade Općinskoga Suda. 
Označavanje pješačke staze sa zapadne 
strane Ulice nije moguće kao ni skora 
izgradnja nogostupa zbog kompleksnijeg 
problema koji zahtjeva rješavanje odvodnje. 
Pješačka staza u Domobranskoj izgrađena 
je s istočne strane, a kretanje pješaka i 
prelaženje kolnika olakšat će se ucrtavanjem 
pješačkih prijelaza. 

A, prema zahtjevu stanovnika Cvjetne 
ulice na Kozinščaku, koja je izuzetno uskoga 
kolnika što onemogućava mimoilaženje 
vozila,  predloženo je uvođenje jednosmjernog 
toka prometa. Cvjetna bi ulica uskoro mogla 
postati jednosmjerna, a promet će biti 
dozvoljen  u smjeru od sjevera prema jugu 
do izlaska na Bjelovarsku ulicu. 

Za provedbu navedenih projekata 
regulacije prometa u Domobranskoj i 
Cvjetnoj ulici potrebne su suglasnosti 
Hrvatskih i Županijskih cesta radi 

nadležnosti, a tako i MUP-a. Po pribavljanju suglasnosti 
Gradsko će vijeće moći donijeti odluke.                     N. K.

Prijedloženi projekti za regulaciju prometa u 
Domobranskoj i Cvjetnoj ulici 

Cvjetna ulic uskoga kolnika, nakon potrebite suglasnosti nadležnih 
"Cesta", postat će jednosmjerna
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N akon petnaest godina od osnutka, 
od trenutka kada su započeli 
neposrednu obranu naše Domovine 

od srpske agresije, pripadnici 53. 
samostalnog bataljuna Zbora narodne 
garde ponovo su se okupili. Svečanim 
skupom, uz potporu Grada i Općina, 
obilježili su 15. obljetnicu osnutka te 
obnovili sjećanja na  ratna događanja, na 
dane koje su proveli uz liniju bojišnice 
na novljanskom području. 

O tom je vremenu, njihovu doprinosu 
i ratnom putu kao i razdoblju poraća 
govorio ratni zapovjednik Bataljuna  
pukovnik Nikola Tominac. Njihove 
su riječi danas prožete ponosom na 
doprinos u obrani Hrvatske, tužnim 
sjećanjima na poginule suborce ali i 
emocijama uslijed zajedništva stvorenog 
u najtežim okolnostima i životnoj 
opasnosti. Svečanosti su nazočili i 
članovi obitelji poginulih pripadnika 
Bataljuna. 

Pukovnik Tominac, između ostalih 
emotivno prenesenih ratnih sjećanja, 
podsjetio je na trenutke odlaska 
pripadnika Bataljuna na novljansko 
ratište, ratna događanja s posebnom 
zadaćom napada na Jasenovac 
iz smjera Novske i Drenovog Boka. 
Zadaće su predano i stručno obavili 
kako u trenucima djelovanja tako i 
obrane u vremenu potpisanog primirja. 

Unatoč teškim ratnim uvjetima 1.100 pripadnika 
dostojanstveno je izdržalo na braniku Domovine, 
a nakon novljanskih događanja mnogi su krenuli 
na druga ratišta. Podnijeli su najveći teret u obrani 

D o m o v i n e , 
p r k o s e ć i 
opasnostima i 
nedaćama, oviseći jedni o drugima u borbi za sveti 

cilj. 
U obraćanju sku pu ratni za povjednik To minac 

s pijetetom je izgovorio imena suboraca koji su 
živote ostavili u borbi za zajednički domovinski 
cilj. Svi zajedno prisjetili su se Vlatka Margetića, 
Filipa Marušića, Ivana Horvatića, Ivana Bešinića, 
Davora Ljubanovića i Stjepana Leskovarija.

Život je izgubio i pukovnik Milivoj Halar, 
pripadnik Bataljuna, koji je ratni put nastavio u 
Brigadi, kao i Ante Kolovrat, a policajac Željko 
Filipović bio je prva žrtva rata s ovoga područja. 
Nažalost, mnogi su još živote položili za slobodnu 
Domovinu. 

 Vrijednu obljetnicu čestitali su im gradonačelnik 
Dugog Sela Boris Mahač u nazočnosti predsjednika 
Gradskoga vijeća Ante Bauera, načelnik Općine 
Rugvica Ivan Remenar te izaslanik župana 
Zagrebačke županije pročelnik Davorin Gajnik. 
Skupu se pridružio i osobni izaslanik predsjednika 
Mesića general bojnik Drago Lovrić dok im je 
ministrica Jadranka Kosor riječi čestitke uputila 
brzojavom.  Ovom jubileju nazočili su predstavnici 
Policijske postaje s načelnikom M. Kopačevićem, 
predstavnici brojnih udruga i ureda koji okupljaju 
i surađuju s braniteljima.

 Nakon prigodnih riječi sjećanja, zahvala i 
čestitki, ratni zapovjednik tadašnjeg Bataljuna a 
današnje Bojne, Nikola Tominac uzvanicima je 
kao podsjetnik uručio monografije o ratnom putu 
pripadnika Bataljuna objavljene prije desetak 
godina. Bila je to jedna od prvih ratnih monografija 
u Hrvatskoj, istaknuto je, a za predstojeću 20. 
obljetnicu najavljeno je novo dopunjeno izdanje.  
Tijekom svečanosti svi okupljeni mogli su vidjeti 
projekciju bogate fotodokumentacije. 

                                       Tekst i fotografije: N. K.
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SPOMEN NA VRIJEME JEDINSTVA, 
STVARANJA I OČUVANJA HRVATSKE 

Pripadnici 53. bataljuna ZNG obilježili 15 obljetnicu osnutka 

POTREBE VEĆE OD MOGUĆNOSTI 

U logopedskom kabinetu BLAŽI  u Dugom Selu četrdesetero djece 
s poteškoćama u govoru koristi terapije dva puta tjedno. Sat 
njihovog tretmana sufinancira se iz proračuna Grada s iznosom 

od 30 kuna po satu i korisniku s područja grada Dugog Sela, te je s 
te osnove iz proračunu izdvojeno 37.080 kuna tijekom prošle godine. 
Ostvareno je 1236 terapijskih sati. Sufinanciranje ovih posebnih 
potreba djece nastavlja se i ove godine, što je veliki doprinos odgoju, 
obrazovanju i zdravom životu djece. Sva su djeca upućena na terapiju 
prema preporuci liječnika ili stručnjaka iz Osnovne škole, odnosno 
vrtića, ukoliko su uočene poteškoće kod govora te time uzrokovane 
teškoće u svladavaju gradiva, jezično-govorne komunikacije, čitanja 
i pisanja. Potrebe za pomoć djeci s navedenim teškoćama daleko su 
veće od mogućnosti logopedskoga kabineta, upozorili su stručnjaci iz 
OŠ Dugo Selo. Odlazak na terapije u veći grad otežan je zbog većih 
troškova i zaposlenosti roditelja.  

Zaposlenici Logopedskog kabineta «Blaži» održavali su stručna 
predavanja o jezičnim teškoćama  u Dječjem vrtiću Dugo Selo, a 
sa stručnjacima Osnovne škole održavaju savjetovanja – kako je  
članovima Poglavarstva kazala prof. dr. sc. Draženka Blaži, logoped iz 
Kabineta, naglašavajući izuzetnu potrebu pružanja logopedskih usluga 
na širem području Dugog Sela. U tretmanima su i djeca s područja 
susjednih općina Rugvice i Brckovljana, čija terapija nije sufinancirana, 
a usluge traže roditelji s istočnog područja Županije. Stoga, najavila je 
predstavnica Logopedskog kabineta za govorno jezičnu komunikaciju, 
razmišlja se o ustroju većeg centra kako bi se zadovoljile ove potrebe.

Sve više djece s poteškoćama u Osnovnoj školi 
O posebnim potrebama učenika Osnovne škole govorila je 

defektologinja i socijalna-pedagoginja Natalija Hrnkaš. Ti su učenici, 
njih 16 integrirani u redovni program uz individualizirani pristup dok 
22 učenika radi po prilagođenom programu. Sve se odvija u teškim 
uvjetima, s brojnim odjelima s ukupno 1515 učenika (u porastu) te 
nedostatku prostora u školi. Brojna djeca imaju poteškoće u govorno-
jezičnom području, pisanju i čitanju, disleksiju, disgrafiju, dislaliju i 
drugo. Uočene su poteškoće u ponašanju, poremećaj koncentracije i 
pažnje, hiperaktivnost, impulzivnost te verbalna i fizička nasilja. 

Roditelji, često upućeni u smjeru stručne pomoći, specijalističke 
preglede obavljaju nevoljko, a tretmane još teže prihvaćaju opravdavajući 
se nedostatkom vremena i novca. Pa čak ni u logopedski kabinet u 
Dugom Selu poneki odbijaju voditi djecu zbog gužvi i cijene tretmana, 
jer socijalno osiguranje ne pokriva troškove. 

Stručnjaci iz škole predlažu osnivanje odjela za mentalno zdravlje 
djece i mladih te uključivanje stručnjaka (psihologa, defektologa- 
logopeda, defektologa-socijalnog pedagoga) koji bi pomogli djeci i 
roditeljima. Ukazano je i na potrebe za organiziranu prevenciju i 
suzbijanje neprihvatljivih oblika ponašanja mladih odnosno nastavak 
programa primarne i sekundarne prevencije neprihvatljivog oblika 
ponašanja djece i mladeži. 

Grad sufinancira logopedske tretmane djece s 
poteškoćama u govoru 

Sudionici ratnih događanja, čuvari na braniku rodnoga kraja i cijele 
Domovine – zajedno nakon petnaest godina sa sjećanjima, ponosom 
i tužnim spomenom na poginule suborce 

Dužnosnici iz Županije, Grada Dugog Sela i Općine Rugvica na 
obilježavanju obljetnice 53. samostalne bojne 

Dugoselski gradonačelnik B. Mahač zahvalio pripadnicima 
na doprinosu u stvaranju Domovine  koja je zahvaljujući 
braniteljima danas pred vratima EU, s pozivom na 
okupljanje svake godine radi stalnog  njegovanja vrijednosti 
njihove uloge 

Pročelnik D. Gajnik u ime Županijskog vodstva uručio 
Bataljunu zahvalnicu prigodom obljetnice Oružanih snaga RH 

Osobni izaslanik Predsjednika RH 
general bojnik D. Lovrić prenio 
čestitke vrhovnog zapovjednika OS 
S. Mesića  ističući 53. samostalnu 
bojnu kao uzornu u izvršavanju 
zadataka 

Posjeta kafićima ili sportske aktivnosti?
Kako mnoga djece slobodno vrijeme nakon nastave u odsutnosti 

roditelja provode u kafiću, uključujući one u dobi od 5. i 6. razreda, 
izložena su utjecaju alkohola, pušenja pa čak i konzumiranja opojnih 
droga. Tamo odlaze jer nemaju kuda u ovome gradu, navodno. I zato 
jer roditelji nemaju novaca za plaćanje drugih ponuđenih aktivnosti. 
A zar je odlazak u kafiće besplatan? Nije, nego je čak puno skuplji od 
sporta primjerice, kamo nismo dijete usmjerili. 

Stručnjaci iz škole rješenje vide u organizaciji kreativnih radionica 
i organiziranih oblika provođenja slobodnog vremena. 

Za realizaciju prijedloga potreban je novac, stručni voditelji, prostor 
i materijalni uvjeti. Roditelji djece kojima su ti oblici prevencije i skrbi 
potrebni ističu nedostatak novca, primjerice, za sportske klubove 
gdje se plaća članarina, tečajeve stranih jezika, informatičke, plesne 
i slične radionice. Sat organizirane aktivnosti u Pučkom otvorenom 
učilištu (strani jezik, dramske grupa, informatičke radionice, ples) 
stoji  oko 15 kuna, a roditelji redovnih polaznika  mjesečno plaćaju 
150 do najviše 170 kuna. 

Ukoliko djeca odlaze u kafiće (kao alternativu kreativnoj aktivnosti 
kakva  im nije dostupna) svaka posjeta minimalno stoji 10 do 15 kuna, 
koliko i sat organizirane kreativne aktivnosti. Roditelji, nažalost, 
češće odlučuju izdvojiti novac za skuplju odjeću, tenisice, mobitele i 
druga zadovoljstva potrošačkoga društva, umjesto  u dio troškova za 
zdravlje ili dopunsko obrazovanje djece, sportske i druge aktivnosti. 

 Učenicima i mladima u gradu Dugom Selu ponuđeno je bavljenje 
sportom u brojnim organiziranim klubovima: nogometnom, 
rukometnom, stolnoteniskom, teniskom, košarkaškom, odbojkaškom, 
ribolovnom, atletskom, šahovskom, karate  klubu,  tekwando klubu i 
drugima. Mogu se uključiti u kulturno-umjetničke udruge, u foklorne 
ili tamburaške sekcije Preporoda, Rodne grude, gradski pjevački 
zbor, mažoret sastav  ili humanitarne organizacije – aktivnosti za 
djecu u Crvenom križu. Članarine su simbolične. Niti cijena sata 
za organizirano učenje engleskog jezika ili dramsku grupu, učenje 
plesa, informatičke radionice od oko 15 kuna nije prevelika. U tim 
dvojbama - kamo krenuti u slobodno vrijeme - roditelji su ti koji mogu 
utjecati hoće li djetetu dati novac za piće u kafiću (koje nije jeftino) 
ili za sat jedne od mogućih aktivnosti.

N. K.



E uropski susret mladih koji je 
organizirala ekumenska zajednica 
Taize okupio je u Dugom Selu 

od 28. prosinca do 1. siječnja 400 
hodočasnika, a došli su iz Španjolske, 
Litve, Albanije, Francuske, Poljske, 
Njemačke, Rumunjske, Mađarske 
i ostalih dijelova Hrvatske. Oni su 
zajedno s ukupno 40 000 hodočasnika 

sudjelovali na 29. po redu europskom 
susretu mladih "Hodočašće povjerenja 
na zemlji" koji se održavao na 
Zagrebačkom velesajmu. Cilj ovakvih 
susreta, održanih u mnogim europskim 
metropolama, uvijek  je bio približiti 

mladu populaciju izvorima Evanđelja 
kroz molitvu, tišinu i potragu, a tako 
je bilo i sada. Mladi iz cijele Europe 
pokušali su se vratiti izvorima vjere u 
Boga i u druge. Svih 40 000 hodočasnika 
iz tridesetak zemalja bili su smješteni u 
obiteljima, što se dogodilo još samo 
za susreta u Lisabonu i u Poljskoj, 
a za njihov prijem i boravak bilo je 
angažirano 150 župa grada i okolice.

 U župi Sv. Martina, kako bi 
boravak hodočasnika protekao u 
najboljem redu, pobrinuo se župnik 
Slavko Kresonja te nesebična grupa 
volontera i animatora predvođena 
Damirom Foretićem. Mlade vjernike 
su rasporedili po obiteljima kod kojih 
su noćili, a svakoga jutra, u župi su 
nakon molitve organizirali skupine 
za razmatranje i diskusiju tematike 

Taize susreta. Ostale dnevne aktivnosti 
bile su organizirane na Zagrebačkom 
velesajmu. 

Vrhunac susreta u Dugom Selu 
zasigurno je bio doček Nove godine 
u kojem je sudjelovalo oko 1 000 
ljudi, hodočasnika i njihovih obitelji 
domaćina. U ekumenskom duhu, uz 
molitvu za mir, dočekana je nova 

2007., a nakon toga 
je uz pjesmu i ples 
uslijedilo slavlje 
«Festival naroda» u 
kojem su nastupili 
p r e d s t a v n i c i 
svih devet nacija 
smještenih u Dugom 
Selu. Za što bolji 
ugođaj domaćini 
su organizirali 
kraći koncert band-
a «Zakon neba», 
koji je više nego 
oduševio gostujuće 
hodočasnike. 

S obzirom da se 
slavlje održalo u 
Gradskoj sportskoj 

dvorani, a Grad je i 
sudjelovao u organizaciji slavlja, mlade 
hodočasnike pozdravili su gradski 
čelnici, gradonačelnik Boris Mahač, 
dogradonačelnica Jasminka Kokot-
Bambić i član Gradskog poglavarstva 
Ivan Šajković koji su s njima dočekali 

Novu godinu. Tom prilikom pojedinim 
predstavnicima naroda uručili su 
prigodne poklone, suvenire grada te 
turističko-propagandne materijale. 

Zahvaljujući se na toplom prijemu, 
prepuni pozitivnih dojmova hodočasnici 
su se nakon novogodišnjeg ručka u 
obiteljima oprostili od domaćina te se 
u poslijepodnevnim satima uputili do 
Zagreba, gdje su ih čekali autobusi 
za povratak njihovim zemljama. 
A domaćini – možda na početku 
nepovjerljivi, skeptični, nakon svega 
pet dana poznanstva uvidjeli su kako se 
ništa više ne razlikuju od njih. I jedne 
i druge spojilo je povjerenje i vjera, 
ostavivši ih s sve zajedno s velikim 
poklonom u srcima – nadom.    

I. G. O.
 Fotografije: Jasminka Kokot Bambić 
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Ekumenski doček Nove 
godine u Gradskoj dvorani 

Festival naroda počeo zajedničkim plesom u sportskoj dvorani 

TAIZE Europski susret mladih u Dugom Selu okupio 
hodočasnike iz devet europskih zemalja

Gosti zadovoljni bogatim programom 

Predstavnici grada domaćina i župe s gostima dočekali Novu godinu 

P ostava budućeg Kulturnog centra za posjetitelje 
trebala bi izbjeći stereotipne prikaze povijesti 
i znamenitosti zadane sredine i privući što veći 

broj posjetitelja u prostor koji će im na suvremen i 
zanimljiv način prikazati ono bitno i posebno. 

Takvom nakanom naručitelja vodili su se članovi 
stručnog tima tvrtke NOVA-INVEST – arhitekti 
Timotej Kritovac, Marijana Burčul i dizajnerica Lana 
Krpina koji su u suradnji s više stručnjaka izradili 
rješenje za uređenje prostora ispred i unutar stare 
zgrade u Zorićevoj 5 (bivši prostor Doma zdravlja), 
te su unutar sadržajnih okvira osmislili suvremenu 
postavu. 

Ideja za uređenje Kulturnog 
centra za posjetitelje Dugo Selo 
potaknuta je raširenošću sličnih 
institucija u europskim zemljama 
zvanih (visitor's centar) unutar 
kojih posjetitelji sa zanimanjem 
upoznaju sadržaje ugodno 
provodeći vrijeme u interakciji 
s ponudom. Budući posjetitelj 
dugoselskoga Centra upoznat 
će dolazak križara i templara a 
potom i ivanovaca na dugoselsko 
područje uz što je vezan prvi 
povijesni zapis o životu na tom 
području. Ova jedinstvena tema 
na širem području Zagrebačke 
županije poveznica je našega 
grada s dijelovima Hrvatske ali 
i Europskih zemalja obilježenih 
prisutnošću templara u 13. 
i 14. stoljeću. Posebnost je to 
našega grada na kojoj se kreira kulturno-povijesni 
identitet te se oblikuje kulturno-turistički proizvod s 
prepoznatljivim brandom. 

Posjetitelj upoznaje temu pomoću suvremeno 
oblikovanih i stilskih prikaza, vizualnih i zvučnih 
efekata. Na isti se način prikazuje vrijeme i ostavština 

plemićke obitelji Draškovića, novija dugoselska 
povijest, industrijska povijest, kulturna baština te 
vinogradarstvo i proizvodnja vina kao dio turističke 
ponude. 

U prostoru je predviđena mogućnost prikaza 
sveukupnosti dugoselske povijesti i sadržaja pomoću 
računala i projekcija. U prizemlju spomenute zgrade, 
osim postave opisanih sadržaja, predviđa se uređenje 
suvenirnice  i kavane. 

Na katu zgrade, uz neizbježnu ugradnju lifta za 

osobe s poteškoćama u kretanju, rješenje predviđa 
uređenje veće dvorane za izložbe, koncerte i društvene 
skupove s pratećim prostorijama. Prostrano potkrovlje 
zadržat će istovremeno jedinstvenost prostora uz 
mogućnost organizacije zasebnih radionica (ili 

glazbenih) učionica. 
Postojeći vanjski i noseći 
zidovi te nužne pregrade 
omogućit će izlaganje 
umjetničkih djela. Zgrada 
mora sačuvati izgled i 
arhitektonska obilježja 
stoga se pročelje neće 
mijenjati. Na postojećim 
oknima i ulaznim vratima 
sadržaj unutrašnjosti 
prikazat stiliziranim 
prikazima. Prostrani 
predprostor oblikovan 
kao park zadržat će 
zelenilo uz dodatak 
sjedećih elemenata za 
određena događanja na 
otvorenom. 

Realizacija projekta uz  dobivene i 
očekivane potpore 

Izrađivači idejno-dizajnerskih rješenja, koji su 
ujedno autori najnovijeg suvremenog postava centra 
o Nikoli Tesli u Smiljanu, predstavili su svoj rad 

užem krugu suradnika uključuju i trodimenzionalni 
prikaz. Cjelovitu prezentaciju priredit će za članove 
Poglavarstva, gradske vijećnika i sve zainteresirane 
tijekom veljače. 

Uređenje Kulturnog centra za posjetitelje, osim 
što je oblikovanje kulturno-turističke ponude grada, 

ujedno je i način revitalizacije 
stare dugoselske zgrade 
koja datira iz Draškovićeva 
vremena, a sada je u vlasništvu 
Doma zdravlja Zagrebačke 
županije. Grad Dugo Selo 
uzeo ju je u dvadesetogodišnji 
najam kako bi u nju smjestio 
kulturne sadržaje i «spasio» 
je od prodaje koju su sadašnji 
vlasnici kanili provesti. 
Temeljem idejnog rješenja 
za koje je izdvojeno 148.000 
kuna, od čega je kao potporu 
programu u iznosu od  20.000 
kuna doznačila Zagrebačka 
županija te 50.000 kuna 
koje je doznačila Turistička 
zajednica Županije, tijekom 
ove godine izradit će se projekt 
za adaptaciju i građevinska 

dokumentacija. Za ta ulaganja kao i za predstojeće 
radove očekuje se potpora od Županije i Ministarstva 
budući je projekt prijavljen na raspisane natječaje 
za sufinanciranje potreba u kulturi. U narednom 
razdoblju projekt Kulturnog centra za posjetitelje 
prijavit će se na natječaje europske zajednice uz 
priloženu dokumentaciju koju valja ishoditi.                 
           

                                            Tekst i fotografije: N. K. 

Izrađeno idejno dizajnersko rješenje Kulturnog centra za posjetitelje 

SUVREMENO OBLIKOVANE POSEBNOSTI 
DUGOSELSKOGA PODRUČJA 

Stručnjaci tvrtke «Nova-invest» javno će izložiti idejno rješenje i dizajnersko oblikovanje 
sadržaja u Centru

Prostrano potkrovlje s višenamjenskim  mogućnostima  

Unutrašnjost zgrade u Zorićevoj 5 priprema se za nove sadržaje - buduća 
vijećnica, galerija i koncertna dvorana na katu 

P redstavnici kulturnih ustanova iz grada Dugog 
Sela, Gradska knjižnica i Pučko otvoreno 
učilište sudjelovali su na sastanku ravnatelja 

kulturnih ustanova s područja Zagrebačke županije s 
predstavnicom Ministarstva kulture. Tema sastanka 
održanog 22. siječnja bili su kulturni programi ustanova 
koje sufinancira Županija i Ministarstvo, a koji mogu 
kandidirati i na natječajima europske unije za kulturne 
projekte u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Sredstvima 
europske unije za očuvanje kulturne baštine mogli bi se 
sufinancirati projekti koji ispune uvjete  s 50 posto od 
ukupnih troškova.  Predstavnicima ustanova u kulturi 
predstavljen je program europske unije te su upoznati 
s ustrojem kulturne kontaktne točke pri Ministarstvu 
kulture čija je uloga promicanje kulturni programa i 
pružanje informacija. Pučko otvoreno učilište Dugo 
Selo prijavilo je Zagrebačkoj županiji projekt Kulturnog 
centra za posjetitelje za sufinanciranje. Projekt će 
uskoro imati potrebnu dokumentaciju te bi se mogao 
prijaviti na natječaj europske unije, uz uvjet da ga 
podrže najmanje dva partnera iz stranih zemalja, 
odnosno iz članica Europske unije. O takvoj mogućnosti 
predstavnici grada Dugog Sela započeli su razgovore 
sa suradnicima iz francuskog Kantona Saint Simon. 
Poveznica je zajednička interesna tema koja obrađuje 
povijesnu  ulogu templara čija je prisutnost zabilježena 
na dugoselskom području a tako i u više francuskih 
regija. Nadalje,  u Francuskoj se također štuje sv. 
Martin koji je tamo proveo dio života kao biskup, te je 
zaštitnik u pojedinim područjima kao i u našoj župi koja 
nosi njegovo ime.         N. K. 

Kulturnim projektima 
potrebna podrška
 najmanje dvaju

 inozemnih partnera 

L anjskim cjelovečernjim koncertom dugoselski 
Preporodaši pokazali su bogatstvo i raznolikost 
programa. Izveli su Slavonske, Ličke, Zagorske  

i Međimurske plesove, Plesove 
sesvetskog Prigorja te Vrličko kolo. 
Izvedbe koreografiranih plesova 
i običaja pljeskom je nagradila 
publika koja je napunila dvoranu. 
Pljeskalo se i tamburaškom 
orkestru, kako za pratnju fokloraša 
i pjevača, tako i za instrumentalne 
nastupe.

Tako je blagdanski koncert 
održan 29. prosinca 2006.godine 
u punom sjaju najavio godinu 
vrijedne  stote obljetnice Društva. 

Preporodova stota godina obi-

lježavat će se svakom prigodom tijekom cijele 2007. 
godine. Svaki samostalni nastup ili sudjelovanje u 
brojnim događanjima bit će u znaku stote obljetnice. 

Programom posebnih 
aktivnosti Preporodov jubilej, 
kojim se ponosi cijelo Dugo 
Selo, još će više dobiti na 
značaju. 

Tom prigodom najavljena 
je objava nosača zvuka  
ali i objava prigodnog 
monografskog izdanja o sto 
godina djelovanja KUD-a 
«Preporod». 

U pripremi je veliki koncert  
folklora u Dugom Selu koji 
će posvetiti preminulom 
članu i sakupljaču narodnoga 
blaga Krešimiru Fotoviću, 
uz prateću etno-izložbu iz 
fundusa zbirke obitelji Fotović. 
Stota obljetnica bit će povod i 
za veliki koncert na jednoj 
od zagrebačkih pozornica uz 
gostovanje drugih folklornih 
društava. O ovim i drugim 
aktivnostima tijekom 
jubilarne godine razgovaralo 
se na sastancima Upravnog 
odbora KUD-a te se očekuje 
precizni program i kalendar 
događanja vezanih za stotinu 
Preporodovih godina. 

          Tekst i fotografije: NK

KUD "Preporod" u stotoj godini djelovanja

BOGATSTVO TRADICIJE I RAZNOLIKOSTI 

Nakon uspješnog nastupa na godišnjem koncertu 2006. s ličkim plesovima od 
veterana se očekuje još više u jubilarnoj godini djelovanja Društva 

N euobičajeno toplo i suho 
vrijeme za božićne i no -
vogodišnje blagdane mnogi 

motoristi svojim ljubimcima na dva 
kotača umjesto da odrede mrak 
garaže priuštili su sunce i vjetar, 
na zadovoljstvo i sreću njih samih. 
Nekolicina dugoselskih motorista 
osim što su zadnje dane iskoristili 
za pokoji đir po gradskim ulicama, 
organizirali su i atraktivnu prigodnu 
akciju. Umaskirani u Djedice 
Mrazove pred restoranom "Dioniz" 
darivali su prolaznike kuhanim 
vinom, a djecu slatkišima, što je od 
svakoga dočekano s oduševljenjem i 
pozitivnim komentarima. 

U Dugom Selu još uvijek nije 
osnovan moto klub, no ova 
njihova akcija, kako su rekli, 
može se shvatiti kao predakcija 
ovogodišnjem registriranju kluba. 
Naime, želja im je da se tijekom 
godine dugoselski, ali i svi motoristi 
iz okolice, organiziraju u udrugu, 
odnosno klub, kazao je Irinej 
Mucak, «najglasniji» Moto Mraz. 
Posebnih uvjeta za učlanjenje neće 
biti, no spomenuto je kako bi svi 
trebali imati prometnu dozvolu, bez 
obzira posjeduju ili ne posjeduju 
motor. Želimo im puno sreće i jedva 
čekamo!                   

             Tekst i fotografija:  I. G. O. 

Dugoselski moto Mrazovi

Prigodna akcija dugoselskih motorista

Djed Mraz posjetio 
djecu Andrilovca

D jed Mraz nije ni ovaj put 
zaboravio djecu Andrilovca 
- darovavši ih slatkim malim 

iznenađenjima. Dolazak i posjetu 
Djeda Mraza ovom naselju organizirao 

je DVD Andrilovec  koji to čini već 
osam godina. Podijeljeno je 50 paketa 
u ukupnoj vrijednosti 2.000 kuna, 
a darivana su djeca od dvije do 12 
godina, bez obzira na članstvo u DVD-
u.

Darovi "vatrogasnog djedice" 
razveselili najmlađe

Djeci podijeljeno pedesetak 
poklon-paketa

Međimurski plesovi «Počelo se  protuletje t'pirati» koreografa Borisa Harfmana 
često dižu publiku na noge uz neizostavni «dodatak» 

Izvedba izvornog vrličkog kola po narodnom zapisu zahtjeva umijeće i dobru 
uvježbanost 

Kvaliteta izvedbe čuje se i od tamburaškog orkestra koji vodi D. Pavković  

D ok se zimska služba može prepustiti zimskome 
snu, putnici i zaposlenici čije je radno mjesto na 
cesti ili pod otvorenom nebom zadovoljno koristiti 

blagu i suhu zimu, ima onih koji priželjkuju snježne 
pahulje. Ugođaj zimske bjeline, kakav nam nisu donijeli 
ovogodišnji blagdani a niti tradicionalno najhladniji 
mjesec prezimec (siječanj), ipak poželimo doživjeti. 

Ipak se dogodio u noći 24/25. siječnja, nakratko i 
oskudno. Vidjeli smo tog zimskoga jutra bijelo Dugo 
Selo. Trenutak ovozimske bjeline zabilježili smo u 
Perivoju grofa Draškovića. Dok se izrađivala fotografija 
sunčeve zrake, kojima su također ove zime ispali zubi, 
otopile su bijele pahulje s drveća, krovova i travnjaka. 
Umjesto sanjkanja ova nam je zima donijela košnju trave.
Za svakoga ponešto.                                                  nk

Uhvaćen trenutak 
oskudne bjeline…



E uropski susret mladih koji je 
organizirala ekumenska zajednica 
Taize okupio je u Dugom Selu 

od 28. prosinca do 1. siječnja 400 
hodočasnika, a došli su iz Španjolske, 
Litve, Albanije, Francuske, Poljske, 
Njemačke, Rumunjske, Mađarske 
i ostalih dijelova Hrvatske. Oni su 
zajedno s ukupno 40 000 hodočasnika 

sudjelovali na 29. po redu europskom 
susretu mladih "Hodočašće povjerenja 
na zemlji" koji se održavao na 
Zagrebačkom velesajmu. Cilj ovakvih 
susreta, održanih u mnogim europskim 
metropolama, uvijek  je bio približiti 

mladu populaciju izvorima Evanđelja 
kroz molitvu, tišinu i potragu, a tako 
je bilo i sada. Mladi iz cijele Europe 
pokušali su se vratiti izvorima vjere u 
Boga i u druge. Svih 40 000 hodočasnika 
iz tridesetak zemalja bili su smješteni u 
obiteljima, što se dogodilo još samo 
za susreta u Lisabonu i u Poljskoj, 
a za njihov prijem i boravak bilo je 
angažirano 150 župa grada i okolice.

 U župi Sv. Martina, kako bi 
boravak hodočasnika protekao u 
najboljem redu, pobrinuo se župnik 
Slavko Kresonja te nesebična grupa 
volontera i animatora predvođena 
Damirom Foretićem. Mlade vjernike 
su rasporedili po obiteljima kod kojih 
su noćili, a svakoga jutra, u župi su 
nakon molitve organizirali skupine 
za razmatranje i diskusiju tematike 

Taize susreta. Ostale dnevne aktivnosti 
bile su organizirane na Zagrebačkom 
velesajmu. 

Vrhunac susreta u Dugom Selu 
zasigurno je bio doček Nove godine 
u kojem je sudjelovalo oko 1 000 
ljudi, hodočasnika i njihovih obitelji 
domaćina. U ekumenskom duhu, uz 
molitvu za mir, dočekana je nova 

2007., a nakon toga 
je uz pjesmu i ples 
uslijedilo slavlje 
«Festival naroda» u 
kojem su nastupili 
p r e d s t a v n i c i 
svih devet nacija 
smještenih u Dugom 
Selu. Za što bolji 
ugođaj domaćini 
su organizirali 
kraći koncert band-
a «Zakon neba», 
koji je više nego 
oduševio gostujuće 
hodočasnike. 

S obzirom da se 
slavlje održalo u 
Gradskoj sportskoj 

dvorani, a Grad je i 
sudjelovao u organizaciji slavlja, mlade 
hodočasnike pozdravili su gradski 
čelnici, gradonačelnik Boris Mahač, 
dogradonačelnica Jasminka Kokot-
Bambić i član Gradskog poglavarstva 
Ivan Šajković koji su s njima dočekali 

Novu godinu. Tom prilikom pojedinim 
predstavnicima naroda uručili su 
prigodne poklone, suvenire grada te 
turističko-propagandne materijale. 

Zahvaljujući se na toplom prijemu, 
prepuni pozitivnih dojmova hodočasnici 
su se nakon novogodišnjeg ručka u 
obiteljima oprostili od domaćina te se 
u poslijepodnevnim satima uputili do 
Zagreba, gdje su ih čekali autobusi 
za povratak njihovim zemljama. 
A domaćini – možda na početku 
nepovjerljivi, skeptični, nakon svega 
pet dana poznanstva uvidjeli su kako se 
ništa više ne razlikuju od njih. I jedne 
i druge spojilo je povjerenje i vjera, 
ostavivši ih s sve zajedno s velikim 
poklonom u srcima – nadom.    

I. G. O.
 Fotografije: Jasminka Kokot Bambić 
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Ekumenski doček Nove 
godine u Gradskoj dvorani 

Festival naroda počeo zajedničkim plesom u sportskoj dvorani 

TAIZE Europski susret mladih u Dugom Selu okupio 
hodočasnike iz devet europskih zemalja

Gosti zadovoljni bogatim programom 

Predstavnici grada domaćina i župe s gostima dočekali Novu godinu 

P ostava budućeg Kulturnog centra za posjetitelje 
trebala bi izbjeći stereotipne prikaze povijesti 
i znamenitosti zadane sredine i privući što veći 

broj posjetitelja u prostor koji će im na suvremen i 
zanimljiv način prikazati ono bitno i posebno. 

Takvom nakanom naručitelja vodili su se članovi 
stručnog tima tvrtke NOVA-INVEST – arhitekti 
Timotej Kritovac, Marijana Burčul i dizajnerica Lana 
Krpina koji su u suradnji s više stručnjaka izradili 
rješenje za uređenje prostora ispred i unutar stare 
zgrade u Zorićevoj 5 (bivši prostor Doma zdravlja), 
te su unutar sadržajnih okvira osmislili suvremenu 
postavu. 

Ideja za uređenje Kulturnog 
centra za posjetitelje Dugo Selo 
potaknuta je raširenošću sličnih 
institucija u europskim zemljama 
zvanih (visitor's centar) unutar 
kojih posjetitelji sa zanimanjem 
upoznaju sadržaje ugodno 
provodeći vrijeme u interakciji 
s ponudom. Budući posjetitelj 
dugoselskoga Centra upoznat 
će dolazak križara i templara a 
potom i ivanovaca na dugoselsko 
područje uz što je vezan prvi 
povijesni zapis o životu na tom 
području. Ova jedinstvena tema 
na širem području Zagrebačke 
županije poveznica je našega 
grada s dijelovima Hrvatske ali 
i Europskih zemalja obilježenih 
prisutnošću templara u 13. 
i 14. stoljeću. Posebnost je to 
našega grada na kojoj se kreira kulturno-povijesni 
identitet te se oblikuje kulturno-turistički proizvod s 
prepoznatljivim brandom. 

Posjetitelj upoznaje temu pomoću suvremeno 
oblikovanih i stilskih prikaza, vizualnih i zvučnih 
efekata. Na isti se način prikazuje vrijeme i ostavština 

plemićke obitelji Draškovića, novija dugoselska 
povijest, industrijska povijest, kulturna baština te 
vinogradarstvo i proizvodnja vina kao dio turističke 
ponude. 

U prostoru je predviđena mogućnost prikaza 
sveukupnosti dugoselske povijesti i sadržaja pomoću 
računala i projekcija. U prizemlju spomenute zgrade, 
osim postave opisanih sadržaja, predviđa se uređenje 
suvenirnice  i kavane. 

Na katu zgrade, uz neizbježnu ugradnju lifta za 

osobe s poteškoćama u kretanju, rješenje predviđa 
uređenje veće dvorane za izložbe, koncerte i društvene 
skupove s pratećim prostorijama. Prostrano potkrovlje 
zadržat će istovremeno jedinstvenost prostora uz 
mogućnost organizacije zasebnih radionica (ili 

glazbenih) učionica. 
Postojeći vanjski i noseći 
zidovi te nužne pregrade 
omogućit će izlaganje 
umjetničkih djela. Zgrada 
mora sačuvati izgled i 
arhitektonska obilježja 
stoga se pročelje neće 
mijenjati. Na postojećim 
oknima i ulaznim vratima 
sadržaj unutrašnjosti 
prikazat stiliziranim 
prikazima. Prostrani 
predprostor oblikovan 
kao park zadržat će 
zelenilo uz dodatak 
sjedećih elemenata za 
određena događanja na 
otvorenom. 

Realizacija projekta uz  dobivene i 
očekivane potpore 

Izrađivači idejno-dizajnerskih rješenja, koji su 
ujedno autori najnovijeg suvremenog postava centra 
o Nikoli Tesli u Smiljanu, predstavili su svoj rad 

užem krugu suradnika uključuju i trodimenzionalni 
prikaz. Cjelovitu prezentaciju priredit će za članove 
Poglavarstva, gradske vijećnika i sve zainteresirane 
tijekom veljače. 

Uređenje Kulturnog centra za posjetitelje, osim 
što je oblikovanje kulturno-turističke ponude grada, 

ujedno je i način revitalizacije 
stare dugoselske zgrade 
koja datira iz Draškovićeva 
vremena, a sada je u vlasništvu 
Doma zdravlja Zagrebačke 
županije. Grad Dugo Selo 
uzeo ju je u dvadesetogodišnji 
najam kako bi u nju smjestio 
kulturne sadržaje i «spasio» 
je od prodaje koju su sadašnji 
vlasnici kanili provesti. 
Temeljem idejnog rješenja 
za koje je izdvojeno 148.000 
kuna, od čega je kao potporu 
programu u iznosu od  20.000 
kuna doznačila Zagrebačka 
županija te 50.000 kuna 
koje je doznačila Turistička 
zajednica Županije, tijekom 
ove godine izradit će se projekt 
za adaptaciju i građevinska 

dokumentacija. Za ta ulaganja kao i za predstojeće 
radove očekuje se potpora od Županije i Ministarstva 
budući je projekt prijavljen na raspisane natječaje 
za sufinanciranje potreba u kulturi. U narednom 
razdoblju projekt Kulturnog centra za posjetitelje 
prijavit će se na natječaje europske zajednice uz 
priloženu dokumentaciju koju valja ishoditi.                 
           

                                            Tekst i fotografije: N. K. 

Izrađeno idejno dizajnersko rješenje Kulturnog centra za posjetitelje 

SUVREMENO OBLIKOVANE POSEBNOSTI 
DUGOSELSKOGA PODRUČJA 

Stručnjaci tvrtke «Nova-invest» javno će izložiti idejno rješenje i dizajnersko oblikovanje 
sadržaja u Centru

Prostrano potkrovlje s višenamjenskim  mogućnostima  

Unutrašnjost zgrade u Zorićevoj 5 priprema se za nove sadržaje - buduća 
vijećnica, galerija i koncertna dvorana na katu 

P redstavnici kulturnih ustanova iz grada Dugog 
Sela, Gradska knjižnica i Pučko otvoreno 
učilište sudjelovali su na sastanku ravnatelja 

kulturnih ustanova s područja Zagrebačke županije s 
predstavnicom Ministarstva kulture. Tema sastanka 
održanog 22. siječnja bili su kulturni programi ustanova 
koje sufinancira Županija i Ministarstvo, a koji mogu 
kandidirati i na natječajima europske unije za kulturne 
projekte u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Sredstvima 
europske unije za očuvanje kulturne baštine mogli bi se 
sufinancirati projekti koji ispune uvjete  s 50 posto od 
ukupnih troškova.  Predstavnicima ustanova u kulturi 
predstavljen je program europske unije te su upoznati 
s ustrojem kulturne kontaktne točke pri Ministarstvu 
kulture čija je uloga promicanje kulturni programa i 
pružanje informacija. Pučko otvoreno učilište Dugo 
Selo prijavilo je Zagrebačkoj županiji projekt Kulturnog 
centra za posjetitelje za sufinanciranje. Projekt će 
uskoro imati potrebnu dokumentaciju te bi se mogao 
prijaviti na natječaj europske unije, uz uvjet da ga 
podrže najmanje dva partnera iz stranih zemalja, 
odnosno iz članica Europske unije. O takvoj mogućnosti 
predstavnici grada Dugog Sela započeli su razgovore 
sa suradnicima iz francuskog Kantona Saint Simon. 
Poveznica je zajednička interesna tema koja obrađuje 
povijesnu  ulogu templara čija je prisutnost zabilježena 
na dugoselskom području a tako i u više francuskih 
regija. Nadalje,  u Francuskoj se također štuje sv. 
Martin koji je tamo proveo dio života kao biskup, te je 
zaštitnik u pojedinim područjima kao i u našoj župi koja 
nosi njegovo ime.         N. K. 

Kulturnim projektima 
potrebna podrška
 najmanje dvaju

 inozemnih partnera 

L anjskim cjelovečernjim koncertom dugoselski 
Preporodaši pokazali su bogatstvo i raznolikost 
programa. Izveli su Slavonske, Ličke, Zagorske  

i Međimurske plesove, Plesove 
sesvetskog Prigorja te Vrličko kolo. 
Izvedbe koreografiranih plesova 
i običaja pljeskom je nagradila 
publika koja je napunila dvoranu. 
Pljeskalo se i tamburaškom 
orkestru, kako za pratnju fokloraša 
i pjevača, tako i za instrumentalne 
nastupe.

Tako je blagdanski koncert 
održan 29. prosinca 2006.godine 
u punom sjaju najavio godinu 
vrijedne  stote obljetnice Društva. 

Preporodova stota godina obi-

lježavat će se svakom prigodom tijekom cijele 2007. 
godine. Svaki samostalni nastup ili sudjelovanje u 
brojnim događanjima bit će u znaku stote obljetnice. 

Programom posebnih 
aktivnosti Preporodov jubilej, 
kojim se ponosi cijelo Dugo 
Selo, još će više dobiti na 
značaju. 

Tom prigodom najavljena 
je objava nosača zvuka  
ali i objava prigodnog 
monografskog izdanja o sto 
godina djelovanja KUD-a 
«Preporod». 

U pripremi je veliki koncert  
folklora u Dugom Selu koji 
će posvetiti preminulom 
članu i sakupljaču narodnoga 
blaga Krešimiru Fotoviću, 
uz prateću etno-izložbu iz 
fundusa zbirke obitelji Fotović. 
Stota obljetnica bit će povod i 
za veliki koncert na jednoj 
od zagrebačkih pozornica uz 
gostovanje drugih folklornih 
društava. O ovim i drugim 
aktivnostima tijekom 
jubilarne godine razgovaralo 
se na sastancima Upravnog 
odbora KUD-a te se očekuje 
precizni program i kalendar 
događanja vezanih za stotinu 
Preporodovih godina. 

          Tekst i fotografije: NK

KUD "Preporod" u stotoj godini djelovanja

BOGATSTVO TRADICIJE I RAZNOLIKOSTI 

Nakon uspješnog nastupa na godišnjem koncertu 2006. s ličkim plesovima od 
veterana se očekuje još više u jubilarnoj godini djelovanja Društva 

N euobičajeno toplo i suho 
vrijeme za božićne i no -
vogodišnje blagdane mnogi 

motoristi svojim ljubimcima na dva 
kotača umjesto da odrede mrak 
garaže priuštili su sunce i vjetar, 
na zadovoljstvo i sreću njih samih. 
Nekolicina dugoselskih motorista 
osim što su zadnje dane iskoristili 
za pokoji đir po gradskim ulicama, 
organizirali su i atraktivnu prigodnu 
akciju. Umaskirani u Djedice 
Mrazove pred restoranom "Dioniz" 
darivali su prolaznike kuhanim 
vinom, a djecu slatkišima, što je od 
svakoga dočekano s oduševljenjem i 
pozitivnim komentarima. 

U Dugom Selu još uvijek nije 
osnovan moto klub, no ova 
njihova akcija, kako su rekli, 
može se shvatiti kao predakcija 
ovogodišnjem registriranju kluba. 
Naime, želja im je da se tijekom 
godine dugoselski, ali i svi motoristi 
iz okolice, organiziraju u udrugu, 
odnosno klub, kazao je Irinej 
Mucak, «najglasniji» Moto Mraz. 
Posebnih uvjeta za učlanjenje neće 
biti, no spomenuto je kako bi svi 
trebali imati prometnu dozvolu, bez 
obzira posjeduju ili ne posjeduju 
motor. Želimo im puno sreće i jedva 
čekamo!                   

             Tekst i fotografija:  I. G. O. 

Dugoselski moto Mrazovi

Prigodna akcija dugoselskih motorista

Djed Mraz posjetio 
djecu Andrilovca

D jed Mraz nije ni ovaj put 
zaboravio djecu Andrilovca 
- darovavši ih slatkim malim 

iznenađenjima. Dolazak i posjetu 
Djeda Mraza ovom naselju organizirao 

je DVD Andrilovec  koji to čini već 
osam godina. Podijeljeno je 50 paketa 
u ukupnoj vrijednosti 2.000 kuna, 
a darivana su djeca od dvije do 12 
godina, bez obzira na članstvo u DVD-
u.

Darovi "vatrogasnog djedice" 
razveselili najmlađe

Djeci podijeljeno pedesetak 
poklon-paketa

Međimurski plesovi «Počelo se  protuletje t'pirati» koreografa Borisa Harfmana 
često dižu publiku na noge uz neizostavni «dodatak» 

Izvedba izvornog vrličkog kola po narodnom zapisu zahtjeva umijeće i dobru 
uvježbanost 

Kvaliteta izvedbe čuje se i od tamburaškog orkestra koji vodi D. Pavković  

D ok se zimska služba može prepustiti zimskome 
snu, putnici i zaposlenici čije je radno mjesto na 
cesti ili pod otvorenom nebom zadovoljno koristiti 

blagu i suhu zimu, ima onih koji priželjkuju snježne 
pahulje. Ugođaj zimske bjeline, kakav nam nisu donijeli 
ovogodišnji blagdani a niti tradicionalno najhladniji 
mjesec prezimec (siječanj), ipak poželimo doživjeti. 

Ipak se dogodio u noći 24/25. siječnja, nakratko i 
oskudno. Vidjeli smo tog zimskoga jutra bijelo Dugo 
Selo. Trenutak ovozimske bjeline zabilježili smo u 
Perivoju grofa Draškovića. Dok se izrađivala fotografija 
sunčeve zrake, kojima su također ove zime ispali zubi, 
otopile su bijele pahulje s drveća, krovova i travnjaka. 
Umjesto sanjkanja ova nam je zima donijela košnju trave.
Za svakoga ponešto.                                                  nk

Uhvaćen trenutak 
oskudne bjeline…
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Odlukom Gradskog poglavarstva o dodjeli 
božićnih poklon paketa i novčanih bonova djeci 

poginulih branitelja u Domovinskom ratu dodijeljeni 
su prigodni božićni poklon paketi i poklon bonovi u 

iznosu od 500 kuna. Svečani 
domjenak organiziran je 22. 
prosinca u restoranu «Dioniz», 
u prisutnosti djece poginulih 
branitelja te članova Udruge 
roditelja, udovica i djece 
poginulih i nestalih branitelja 
u Domovinskom ratu. Poklone 
je uručio gradonačelnik Dugog 
Sela Boris Mahač uz nazočnost 
načelnika općina Rugvica i 
Brckovljani Ivana Remenara i 
Željka Funteka.

Predsjednik Udruge Branko 
Margetić zahvalio se u ime 
članova Udruge na poklon 
bonovima kao i činjenici da 
gradske i općinske strukture 
i dalje čuvaju spomen na 
poginule branitelje. Dokaz da 

vrijeme nezaustavljivo prolazi, svakako 
su i djeca poginulih branitelja, kojima 
gradski i općinski čelnici tradicionalno 
već godinama u vrijeme božićnih 
blagdana uručuju poklon pakete, a koji 
su od malih klinaca postali prelijepi 
«tinejđeri. Vrijeme nikada neće i ne može 
izbrisati sjećanje na poginule branitelje i 
njihov doprinos u stvaranju Lijepe naše, 
istaknuo je prilikom podjele poklona 
gradonačelnik Boris Mahač, uputivši 
svim prisutnima najljepše želje prigodom 
božićnih i novogodišnjih blagdana.

Tekst i fotografije: 
J. K. B. 

Pokloni djeci poginulih branitelja 

U blagdansko vrijeme predstavnici Grada i Općina tradicionalno okupljaju 
obitelji poginulih branitelja 

Prigodni darovi djeci koja odrastaju bez 
bliskog člana obitelji 

 Nakon niza peripetija i neodlučnosti hoće li 
odabrani izvođač radova na izgradnji zgrade POS-a 
u Dugom Selu potpisati ugovor ili ne – početkom 
siječnja Agencija za pravni promet i posredovanje 
nekretninama donijela je odluku o raspisivanju 
novog, sada trećeg, natječaja za odabir izvođača 
radova. Natječaj je raspisan 22. siječnja u Narodnim 
novinama, a bit će otvoren do 20. veljače.   

Iako smo u prošlom broju Dugoselske kronike 
najavili kako više nema zapreka izgradnji zgrade 
POS-a te kako će izgradnja početi odmah poslije 
Nove godine, što su bile službene najave iz APN-a 
– POS «sapunica» se nastavlja, s time da se sve više 
nameće pitanje «Hoće li se projekt izgradnje UOPĆE 
realizirati?». 

Svemu tome prethodilo je, za kandidate s liste, 
mučno razdoblje u kojem nijedna strana nije 
raspolagala s točnim informacijama. Naime, nakon 
dva raspisana natječaja odabire se izvođač radova, 
tvrtka «Konstrukcija» d.o.o. iz Nove Gradiške. U 
međuvremenu APN odgađa drugi termin predviđen 
za prezentaciju s dugoselskim kandidatima. Odgađa 
i polaganje kamena temeljca nakon što je prethodno 
bio definiran datum, 28. prosinca. Istovremeno na 
web stranici Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 

uređenja i graditeljstva – APN s 31. prosincem 
objavljuje informaciju kako je odabrani izvođač 
potpisao predugovor i ugovor o poslu, a odabrana 
je i tvrtka za nadzor(?!), što je zapravo netočna 
informacija! Naime, tvrtka «Konstrukcija» d.o.o. 
iz Nove Gradiške potpisala je jedino predugovor, 
a ugovor niti neće – jer u prvoj polovici siječnja 
definitivno odustaje nezadovoljna ponuđenom 
prodajnom cijenom poslovnih prostora u prizemlju 
zgrade koje APN nudi izvođaču. Predstavnici tvrtke 
«Konstrukcija» govore kako prodajna cijena nije ništa 
veća od cijene u izgradnji, te u tome ne vide interes.    

Direktor APN-a Vladimir Goatti najavljuje ukoliko 
se na treći natječaj ne javi adekvatna firma, neizbježna 
je prenamjena izvedbenog projekta, čija procedura 
traje nekoliko mjeseci i zahtjeva izdavanje nove 
građevinske dozvole. 

Osamnaest obitelji, koliko je i stanova u budućoj, 
inače prvoj zgradi POS-a na području Dugog Sela, 
godinu dana čekaju početak gradnje. Po svemu sudeći 
za rješavanje stambenog pitanja morat će pričekati 
još, najmanje, godinu dana. A onda još jedna godina 
dok se zgrada izgradi, ako se izgradi… 

Tekst:
I. G. O. 

POS «sapunica» u nastavcima

Zbog produženja sezone građevinskih radova, 
a uslijed povoljnih vremenskih uvjeta, broj 
nezaposlenih na području grada Dugog Sela na 
kraju protekle godine smanjio se za čak 8 posto 
u odnosu na 2005. godinu, objašnjava voditeljica 
dugoselske Ispostave Zavoda za zapošljavanje Ana 
Novosel. Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na području grada s 31. prosincem 
2006. godine broj nezaposlenih iznosio je 875, dok 
je na kraju 2005. godine bilo 949 nezaposlenih 
osoba. Nezaposlenost je počela padati s listopadom 
prošle godine kada je na kraju mjeseca bila manja 
za 9 posto, a na kraju studenog 2 posto. Kako 
tumači voditeljica Ispostave Novosel, tijekom 
posljednjih mjeseci zabilježen je manji priljev 
novo-nezaposlenih, nije bilo većih otpuštanja, a 
zabilježeni je i veći broj odlazaka na porodiljni 

dopust. Uspoređujući sa susjednim općinama Dugo 
Selo je u povoljnijoj situaciji zbog bolje prometne 
povezanosti s gradom Zagrebom, prvenstveno 
željeznicom. Ovo je bitan faktor poslodavcima što 
doprinosi bržem zapošljavanju stanovnika Dugog 
Sela. No, također ističe kako će podaci za siječanj 
ove godine pokazati kako nezaposlenost počinje 
ponovno rasti, s obzirom na nedavna otpuštanja 
radnika iz pilane. 

No, od ukupnog broja nezaposlenih i dalje je 
veliki broj nezaposlenih žena. I bez obzira na 
smanjenje od dva posto na kraju 2006. godine, broj 
nezaposlenih žena uvijek je viši od 55 posto od 
ukupnog broja nezaposlenih. Na kraju 2006. godine 
registrirana je 561 nezaposlena žena, a na kraju 
2005. godine 575 žena. 

Tekst: I. G. O. 

Broj nezaposlenih na području grada u padu za 8 posto 

Produžena građevinska sezona utjecala na 
smanjenje nezaposlenosti

Unazad godinu dana u tijeku je nova izmjera, izlaganje i obnova 
zemljišnjih knjiga za katastarsku općinu Prozorje. povodom toga je  
u uredu gradonačelnika 23. siječnja održan je sastanak predstavnika 
Povjerenstva koje provodi taj postupak i predstavnika gradske uprave. 
Kako je najavljeno od 20. veljače do 20. ožujka ove godine organizirat 
će se izlaganje javnih dobara, cesta, putova i nekretnina kojima 
gospodari Grad Dugo Selo, a kako je predviđeno cjelokupni postupak 
bit će zaključen do 1. svibnja. Time će područje katastarske općine 
Prozorje imati u potpunosti sređeno stanje u zemljišnim knjigama. 
Za potrebe izvođenja postupka izmjere na terenu angažirana je 
tvrtka «Fotogrametrija» iz Zagreba, dok Grad Dugo Selo i Državna 
geodetske uprava financiraju projekt. 

I. G. O. 

Od početka godine Hrvatske željeznice povećale su cijene karata u 
domaćem putničkom prometu za 5 posto. Radi se o poskupljenju samo 
dijela karata. Za jednu kunu poskupjeli su dodaci za vlakove višeg 
ranga i naknade za rezervaciju sjedala. Povećanje cijena ne odnosi se 
na cijene pretplatnih učeničkih i studentskih karata koje vrijede do 1. 
listopada 2007. niti za priključne karte. Cijena za 2. razred putničkog 
vlaka na relaciji zagrebački Glavni kolodvor – Dugo Selo od sada iznosi 
11 kuna i 60 lipa, dok je stara iznosila 11 kuna. Iz HŽ-a napominju 
kako je povećanje cijena uvjetovano rastom troškova poslovanja i 
cijena energenata te da je posljednje povećanje bilo 1. veljače 2005. 
godine. 

I. G. O. 

Prema informacijama iz Odjela za odnose s javnošću tvrtke «BILLA» 
d.o.o. Hrvatska u Dugom Selu uskoro započinje gradnja novog 
supermarketa. Procjenjuje se kako bi izgradnja započela tijekom 
ožujka ove godine, nakon što se ishode sve potrebne zakonske 
suglasnosti i dozvole. 

Novi BILIN supermarket, njihov prvi u Dugom Selu, bio bi smješten 
u Zorićevoj ulici, u blizini župne crkve i dosadašnjeg jedinog većeg 
supermarketa u gradu, Konzuma. Asortiman BILLA – trgovine bit 
će koncipiran kao i do sada prema njihovim standardima, a kako su 
prvenstveno trgovački prehrambeni lanac, omjer proizvoda prehrane 
i neprehrane (kućne potrepštine, kozmetika i sl.) iznosi 70:30. Kako 
navode u BILLI, pri budućem zapošljavanju posao će dobiti svatko tko 
odgovara uvjetima pojedinih radnih mjesta, no vodit će se računa da 
to budu djelatnici iz lokalne sredine. 

I. G. O. 

S obzirom da protekle godine nije realizirano, tijekom siječnja u 
centru grada, Zorićevom ulicom do Osnovne škole Dugo Selo te uz 
važnije ustanove i instistucije u gradu postavljeni su koševi za smeće. 
Za ovaj posao bila je zadužena tvrtka «Talan promet» iz Dugog Sela, a 
zasada je postavljeno dvadesetak koševa, no prema potrebi kasnije će 
se postavljati i na ostala područja u gradu. Koševi koji su postavljeni 
metalne su konstrukcije, pa će vjerojatno imati duži vijek trajanja nego 
prijašnji betonski, nadaju se u gradskoj upravi.                            I. G. O.

Fotografija: N. K. 

Obnova zemljišnih knjiga 
katastarske općine Prozorje 

pri kraju 

Poskupile željezničke karte

Najavljena izgradnja 
supermarketa «BILLA» u 

središtu Dugog Sela

Novi koševi za smeće 
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«TREŠNJEVAČKE 
NOĆI» Ivana Brajdića 
P od ovim nazivom iz tiska je izašla knjiga s «dvije 

staromodne pripovijesti iz prošlih vremena» koje 
potpisuje Dugoselcima poznati pisac, nekad i 

stanovnik Dugog Sela, Ivan Brajdić. Rođeni Goranin, 
u Dugo Selo je došao s tek tri godine života, a tu je 
završio i osnovnu školu. Gimnaziju i studij slavistike na 
Filozofskom fakultetu završio je u Zagrebu gdje danas 
živi. Objavio je dvadesetak književnih djela te, između 
ostaloga, u nekoliko navrata sudjelovao na tribinama 
u Dugom Selu. Današnjih dana broji osamdeset i 
neku godinu, ali ne odustaje od pisanja. «Staromodne 
pripovijesti», kako ih je nazvao, namijenio je vjerojatno 
sebi bliskim generacijama, no zacijelo će privući i mlađe 
iako je radnju smjestio u vrijeme dok je Trešnjevka 
bila udaljeno zagrebačko prigradsko naselje. Priče su 
objavljene uz potporu Ministarstva kulture u nakladi 
POP&POP d.o.o.                                                      N. K.

Naslovnica novoobjavljene knjige  

N akon serije poetskih 
emisija koje Radio Mar
tin emitira ned jeljom 

uvečer tijekom jesenske 
sezone, a koje su vam možda 
iz nekih razloga promakle, 
odsada možete pročitati 
ono što ste propustili ili 
niste dobro čuli. Emisiju 
koja traje desetak godina i  
okuplja brojne pjesnike od 
poznatih i afirmiranih do 
mladih talenata i početnika, 
vodi profesorica Gordana 
Makar. Cilj je ohrabriti i 
poticati sve sklone pisanju na 
stvaralaštvo, na umjetničko 
izražavanje i osiguravanje 
medijskoga prostora. Svima 
koji se bave pisanom riječi 
omogućeno je tako podijeliti svoje 
unutarnje doživljaje sa širim auditorijem. 

Tako se čuje njihova riječ, bez osude i kritičkog 
osvrta, što im pomaže u svladavaju prvoga koraka na 
teškom putu do književnosti i umjetnosti. 

 U okviru emisije nastao je i natječaj na kojem je 
sudjelovalo 87 autora iz cijele Hrvatske sa 174 pjesnička 
rada. Najbolje su izabrali članovi Prosudbenoga suda 
– pjesnici Maja Perfiljeva, Branko Čegec i Ladislav 
Prežigalo. 

Uz tri najbolje i nagrađene izabrano je još pedesetak  
pjesama koje su objavljene u zbirci kao trajni zapis 
autora i cijelog događaja koji ih je okupio. 

Zbirka je promovirana u prostorima Radio Martina 
krajem prošle godine u nazočnosti brojnih ljubitelja 
poezije, pjesnika – autora i uzvanika. Svi su oni mogli 
uživati slušajući intimističke zapise i zvukove glazbe 
koji su ispunjavali prostor. 

Tekst i fotografija: N. K.

Promovirana zbirka pjesama s «Pjesničkih večeri Radio Martina» 

«IGRAČKA VJETROVA» ZA ČITANJE 

Skup poklonika poezije na predstavljanju zbirke pjesama pridonio «očuvanju poezije 
od uništenja od prozaike i dramatike života»  

Postavljeno 600 sjedaćih mjesta u 
Gradsko sportskoj dvorani

U Gradskoj sportskoj dvorani polovicom siječnja 
dovršeno je postavljanje 600 sjedalica (plave i žute 
boje) na tribine, a krajem prosinca iz sredstava 

gradskog proračuna nabavljen i postavljen tapison za 
parket u dvorani. Time su u dugoselskoj sportskoj dvorani 
stvoreni uvjeti za održavanje različitih aktivnosti, osim 
sportskih treninga i natjecanja.

Pored toga Upravno vijeće Sportskog centra Dugo Selo 

predvidjelo je u planu nabave ove godine nabavu pregrada 
za dvoranu. Mišljenje struke i članova Upravnog vijeća 
je da se nabave dvije pregrade kako bi se na taj način, 
prema potrebi, stvorila trodijelna dvorana. Nakon što 
se o ovom planu Sportski centar dogovori sa Srednjom 
školom, koja koristi prostore dvorane, pokrenut će se 
postupak nabave. 

I. G. O.

Ciklus koncerata ozbiljne glazbe koji se održavaju 
u Dugom Selu u suradnji s «Koncertnom 
direkcijom», uz potporu Zagrebačke županije i 

Županijske turističke zajednice, nastavlja se tijekom 
2007. godine. Pučkom otvorenom učilištu Dugo 
Selo povjerena je organizacija glazbenih događanja 
u prikladnim prostorima: prostoru Srednje škole, 
župne crkve ili Gradske knjižnice, što ovisi o vrsti 
programa. 

Tako promjene unutar «Koncertne direkcije 
Zagreb», o čemu izvješćuju mediji proteklih dana, 
neće utjecati na projekte koji omogućavaju kvalitetna 
glazbena događanja u manjim sredinama. Tako 
smo tijekom proteklih godina mogli slušati svjetski 
poznate glazbenike, uživati u programima kakvi se 
obično događaju samo u velegradskim koncertnim 
dvoranama. 

Imali smo prigodu čuti i poznate pjevačke zborove 

poput zagrebačkih «Zvjezdica» i Akademskoga zbora 
I. G. Kovačić. Nadasve su nam se svidjeli baletani, 
članovi Baletnog ansambla HNK, prigodom lanjskog 
gostovanja baletne trupe koja je otplesala «Hamleta» 
u Dugom Selu. 

A, ove godine imat ćemo priliku čuti sopranisticu 
Ivanu Kladarin uz pratnju trubača i čembalista te 
trio na violini, violi i violončelu. 

Gostovat će i DONNA LEE kvartet saksafona 
a ujesen, uoči Dana grada planiramo ugostiti  
sopranisticu Cynthiu Hansell Bakić i baritona 
Ronalda Brausa koje će na harfi pratiti Marija 
Mlinar. 

Kalendar predstojećih glazbenih događanja 
još nije definiran pa će obavijesti o održavanju 
koncerta tijekom godine pravovremeno stizati do 
zainteresiranih ljubitelja glazbene umjetnosti.             

N. K.

Nastavlja se «Glazbeni prsten»

U tijeku pripreme za Mali dugoselski fašnik
Fašničko veselje oduvijek je bila atrakcija koja je 

uveseljavala mlade i starije, no očito i ove godine 
u Dugom Selu najveseliji će biti najmlađi. Naime, 
u ovogodišnjem dugoselskom Malom fašniku 
sudjelovat će dvije grupe Dječjeg vrtića Dugo 
Selo i šest grupa iz Osnovne 
škole Dugo Selo, definirano je 
na sastanku Organizacijskog 
odbora. U organizaciju 
će se pored djece i učenika 
uključiti vatrogasci koji će 
malim sudionicima dijeliti čaj 
i krafne, a Srednja škola Dugo 
Selo ustupit će prostor. Kako je 
rečeno na sastanku, u slučaju 
lošeg vremena organizirat će se 
autobusni prijevoz do Srednje 
škole gdje će se unutar škole 
predstaviti kraćim programom. 
Ukoliko vremenski uvjeti budu 
blagonakloni maskirane grupe 
će u španciru proći centrom 

grada do Srednje škole gdje će se ispred škole 
zadržati tijekom programa. Ove godine Turistička 
zajednica i Grad Dugo Selo osigurali su 12.000 
kuna za troškove izrade kostima.                  J. K. B. 

I ove godine male maškare očekuju krafne i vrući čaj

Božićna predstava Dječjeg 
vrtića "DIDI"

U organizaciji 
podružnica Dugo 
Selo, Rugvica i Prikraj 
Dječji Vrtić "DIDI" 
organizirao je uoči 
božićnih blagdana 
prigodnu predstavu u 
kojoj su glavne uloge 
povjerene najmlađima. 
Zanimljivost  i 
osebujnost u izvedbi, 
scenskom prikazu i 
kostimima iznenadila 
je mnoge u dvorani 
KUDa "Preporod", 
među kojima je 
najviše bilo roditelja 
i obiteljskih članova 
"mladih glumaca".   

S c e n o g r a f i j o m , 
kostimima i glumom 
oduševili roditelje
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Novoizabrana ravnateljica Sre-
dnje škole Darinka Svetec diplo-
mirala je strojarstvo te je polazni-

cima obrtničkih zanimanja pre-
davala strojarsku grupu predme-
ta. Prethodno je stjecala radno 
iskustvo predajući u osnovnoj 
školi. Nakon provedenog natje-

čaja za reizbor ravnatelja Srednje 
škole kao kandidatkinja dobila 
je potporu većine članova Upra-

vnoga vijeća i sada oba-
vlja dužnost ravnateljice. 
Prije 18 godina doselila se 
iz Marije Bistrice u Dugo 
Selo postavši dugoselskom 
snahom. 

Posao ravnatelja dugo-
selske Srednje škole opse-
žan je i zahtjevan, tako su 
pred njom novi zadaci koje 
nastoji obavljati što bolje. 
Stoga većinu vremena pro-
vodi u uredu gdje smo je 
zatekli i tijekom zimskih 
praznika. 

- U II. polugodištu ove 
školske godine sve je kre-
nulo uobičajenim tijekom 
uz nužne izmjene raspo-
reda i potrebnu reorgani-

zaciju smjena, kazala je ističući 
kako su za sve predmete osigurani 
predavači uz prethodno dobivenu 
suglasnost nadležnog Ministar-
stva. 

Na upit o izvannastavnoj dje-
latnosti i kulturnim događanjima 
na kakve smo navikli u lijepom 
prostoru Srednje škole, potvrđuje 
kako je škola otvorena lokalnoj 
zajednici, Gradu i gradskim insti-
tucijama za srodne djelatnosti. 

Prošlogodišnja postava umjetni-
čkih djela preseljena je iz izložbe-
nog prostora Škole u Zagreb tako 
su otvorene mogućnosti za nove 
izložbe i kulturne događaje. U 
prostoru škole tijekom predstoje-
će godine održavat će se koncerti 
iz ciklusa Glazbeni prsten.

Ravnateljica Svetec osvrnula 
se na novousvojeni razvojni plan 
Škole čijom se realizacijom nasto-
ji postići efikasno organiziranje 
škole te veća prodaja proizvoda 
i usluga na tržištu. Srednja škola 
nastojat će uključiti veći broj uče-
nika u školske projekte (poput 
izrade WEB stranice), a posebice 
u projekte koji pridonose unapre-
đenju ekološke svijesti.                                    

                                          N. K.

Na inicijativu Jelene Kokot, maturantice 
gimnazije u Srednjoj školi Dugo Selo i pro-
fesorice sociologije Mine Isić učenici i pro-
fesori ove škole sudjelovali su prije božićnih 
blagdana u humanitarnoj akciji prikuplja-
nja pomoći za korisnike Centra za radnu 
terapiju i rehabilitaciju “Sv. Vinko Paulski” 
u Oborovu. Prikupljeno je prehrambenih 
proizvoda, odjeće, igračaka i prigodnih 
poklona puna dva osobna automobila. 

Odlazak u Oborovo organiziran je 22. 
prosinca, a kao predstavnici škole korisni-
ke su posjetili ravnateljica Srednje škole 
Darinka Svetec, profesorice Mina Isić, 
Željka Duk i razred maturanata gimnazije. 
U Caritasovom domu trenutno je zbrinuto 
98 korisnika različite dobi, od dvije do 70 
godina, a s obzirom na veliki broj i relativno 
mali prostor u kojem su smješteni, svaka 
pomoć im je potrebna. Akciju je Srednja 
škola Dugo Selo organizirala po prvi puta, 
a nadaju se kako će prerasti u tradicional-
nu.                                          I. G. O. 

Temeljem podataka o ostvarenju potpore u 
visini 1.000 kuna za opremu novorođene djece, na 
području grada Dugog Sela tijekom protekle godine 
potpore je primilo ukupno 193 novorođenčadi. Od 
tog broja registrirano je 105 dječaka i 88 djevojčica. 
U usporedbi s 2005. godinom potpore je ostvarilo 
180 djece, 98 djevojčica i 82 dječaka.  

Prema odluci Gradskog poglavarstva roditelji 
novorođene djece s prebivalištem na području grada 

Dugog Sela mogu ostvariti jednokratnu financijsku 
potporu u visini 1.000 kuna za svaku novorođenu 
bebu. Takve potpore isplaćuju se od 1. siječnja 2004. 
godine, a od tada do 31. prosinca 2006. isplaćene su 
potpore za ukupno 525 djece. Broj novorođenih od 
2004. godine konstantno raste, a kako je predviđeno 
u proračunu za 2007. godinu - roditelji novorođenih 
moći će ostvarivati potporu i u ovoj godini.

I. G. O. 

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) 
tijekom školskih praznika organizirala je tečaj 
informatičkog obučavanja učenika Osnovne škole 
Dugo Selo. Zanimljivost ovog tečaja je što učenici 
nakon 30-satnog obučavanja dobivaju diplomu iz 
sustava ECDL-a. Naime, oni dobivaju europsku 
računalnu diplomu koja je međunarodno priznata 
računalna kvalifikacija i predstavlja standard za 
provjeru i dokazivanje osposobljenosti za rad na 
osobnom računalu. Bez obzira što je ovaj tečaj 
pohađalo tek sedmero dugoselskih učenika, u dobi 
od 8 do 12 godina, predstavnici Hrvatske zajednice 

tehničke kulture zadovoljni su odazivom. Tečajem 
su zadovoljni i učenici – trećeg g, f i e te 4. f, h i 
d. «Naučili smo windows-e, prezentacije, tablične 
kalkulacije, surfanje po Internetu, kako si složiti e-
mail – sve u svemu bilo nam je super», kazala je jedna 
od polaznica Maja Belošević rekavši kako se sada 
bolje služe računalom nego njihovi roditelji.  

Tečaj je po prvi puta organiziran na ovom području, 
no ovisno o daljnjem interesu učenika HZTK nastojat 
će organizirati iste tečajeve i ubuduće, a moguća je 
organizacija sličnih i za odrasle u prostoru Pučkog 
otvorenog učilišta.                                           I. G. O. 

Darinka Svetec – ravnateljica 
Srednje škole Dugo Selo 

Darinka Svetec

Humanitarne akcije u Srednjoj školi

Dugoselski srednjoškolci u posjetu štićenicima u Oborovu

Vlasnik tvrtke «KAP» d.o.o. iz Dugog Sela Nenad 
Plašić donirao je Srednjoj školi Dugo Selo za infor-
matičku učionicu osobno računalo u vrijednosti 3.500 
kuna. Donacija je predana 29. prosinca, a u ime škole 
donaciju je primila ravnateljica Srednje škole Darinka 
Svetec. 

Kako najavljuje ravnateljica, uz jednu u potpunosti 
opremljenu informatičku učionicu (16 računala), ove 
godine planirano je opremanje još jedne za koju će 
računala donirati Ministarstvo prosvjete. A u planu 
Srednje škole Dugo Selo je također osnivanje i treće 
učionice, koja će se opremiti uz pomoć različitih 
tvrtki i donatora, pa ovim putem ravnateljica upućuje 
javni poziv.

I. G. O.
Foto arhiva SŠ DS

«KAP» d.o.o. donirao računalo srednjoškolcima

Vlasnik tvrtke "KAP" d.o.o.Nenad Plašić donira računala Srednjoj 
školi

Na području grada prošle godine 
rođene 193 bebe

Tečajevi informatike po međunarodnom standardu  

Osnovna škola Dugo Selo 
dobila 16 novih računala 

 Učenici – polaznici ECDL tečaja s predavačem 

Informatička radionica Osnovne škole Dugo Selo opremljena je sa 16 novih 
računala iz donacije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Donacija je 
organizirana u okviru akcije CARNET-a i Ministarstva, a dugoselska škola jedna 
je od 200 škola na području Hrvatske kojoj su 15. siječnja uručena nova računala. 
Kako pojašnjava zamjenik ravnateljice dugoselske Osnovne škole Branko Goleš, 
posebnost ovih računala je što nemaju zasebna kućišta, već jedinstveni server što 
pojednostavljuje rad učenicima i obučavanje profesorima. Računala se sastoje od 
LCD ekrana, tipkovnice i miša. Iako škola od ranije ima opremljenu informatičku 
učionicu, zamjenik ravnateljice, zadovoljan je donacijom. Stara računala, koja su 
još uvijek u funkciji, bit će premještena u prostor školske knjižnice koji se sada 
namjerava urediti, najavljuje zamjenik Goleš. Naime, školska knjižnica bit će 
proširena za prostor bivšeg stana domara. U tijeku je prikupljanje ponuda za 
radove na uređenju, a kako se planira uređenje bi trebalo završiti do travnja ove 
godine.                                                                                                        I. G. O. 

DUKOM d.o.o. Ulica J. Zorića 70, na temelju članka 3. Uredbe o postupku 
nabave robe, radova i usluga male vrijednosti objavljuje:

J AV N O  P R I K U P L J A N J E  P O N U D A
1. (a) DUKOM d.o.o.
    (b) Dugo Selo, Ulica J. Zorića 70
    (c) Telefon 2753-255, fax: 2753-108
    (d) MB 3692647

2. Predmet nabave je: Izvođenje geodetskih radova snimanja kućnih  
    priključaka vode, kanalizacije i plina.

3. Dokumentacija za nadmetanje sa uputama za ponuditelja može se
    podići u Dukom-u d.o.o. Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 70, radnim 
    danom od 8 do 15 sati uz potvrdu o uplati 200 kuna, Dukom d.o.o.,
    žiroračun broj 2360000-1101315960, poziv na broj – matični broj 
    ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 13.02.2007. godine do 9 sati.
    Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećima i 
    neće se otvarati.
    Javno otvaranje ponuda biti će 13.02.2007. godine u 9 sati u 
    prostorijama DUKOM-a, Dugo Selo, Josipa Zorića 70.
    Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo predstavnici ponuditelja
    Uz pisanu i ovjerenu punomoć.
    (b) Ponude dostaviti na adresu: DUKOM d.o.o., Dugo Selo,  Ulica 
     Josipa Zorića 70.

    Uz pisanu i ovjerenu punomoć.

    (b) Ponude dostaviti na adresu: DUKOM d.o.o., Dugo Selo,  Ulica 
     Josipa Zorića 70.

DUKOM d.o.o. Ulica J. Zorića 70, na temelju članka 3. Uredbe o postupku 
nabave robe, radova i usluga male vrijednosti objavljuje:

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
1. (a) DUKOM d.o.o.
    (b) Dugo Selo, Ulica J. Zorića 70
    (c) Telefon 2753-255, fax: 2753-108
    (d) MB 3692647

2. Predmet nabave je: Izvođenje radova građevinskim strojem i 
    kamionom kiperom na hitnim intervencijama popravaka
    vodovoda, plinovoda i kanalizacije u 2007. godini.

GRUPA I Izvođenje radova građevinskim strojem (kao ICB 3CX) i 
  kamionom kiperom nosivosti 6-10m³
  na hitnim intervencijama popravaka vodovoda, plinovoda i 
  kanalizacije. 

GRUPA II Izvođenje radova građevinskim strojem (mini bager) i 
  kamionom kiperom nosivosti do 6m³
  na hitnim intervencijama popravaka vodovoda, plinovoda i 
  kanalizacije. 

3. Dokumentacija za nadmetanje sa uputama za ponuditelja može se
    podići u Dukom-u d.o.o. Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 70, radnim 
    danom od 8 do 15 sati uz potvrdu o uplati 200 kuna, Dukom d.o.o.,
    žiroračun broj 2360000-1101315960, poziv na broj – matični broj 
    ponuditelja.

4. (a) Rok za dostavu ponuda je 13.02.2007. godine do 11 sati.
    Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećima i 
    neće se otvarati.
    Javno otvaranje ponuda biti će 13. 02.2007. godine u 11 sati u 
    prostorijama DUKOM-a, Dugo Selo, Josipa Zorića 70.
    Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo predstavnici ponuditelja     
Uz pisanu i ovjerenu punomoć.

(b) Ponude dostaviti na adresu: DUKOM d.o.o., Dugo Selo, Ulica Josipa   
     Zorića 70.



I ako osnovane krajem  1997. godine članice Kluba 
žena pri Gradskoj udruzi umirovljenika Dugo Selo 
početkom ove godine obilježile su devet godina 

djelovanja te najavile svečani program obilježavanja 
desete obljetnice Kluba. Kako su prisutne u svim 
značajnim događanjima u gradu, svima je poznata 
njihova djelatnost. Ne prolazi gotovo niti jedna 
manifestacija bez njihovih kolača koje spremaju i nude 
posjetiteljima. Izložba sjemenki i jesenskih plodova 
te zimnice, koju priređuju tijekom Dugoselskih 
jeseni, odavno je prešla okvire grada te je poznata i 
praćena u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Tijekom 
proteklih godina priređivale su i druge izložbe, od već 
spomenutih kolača, pisanica, odjevnih predmeta do 
ručnih radova. Prisutne su u događanjima Dugoselskih 
jeseni, gradskim izložbama, smotrama stvaralaštva te u 
većini manifestacija. Uspješno nastupaju i kostimiraju 
se za Fašnik. Posebice je značajna njihova humanitarna 
djelatnost u okviru koje pomažu starim i bolesnim 
osobama, djeci bez roditelja i svima kojima je pomoć 
potrebna. U tu namjenu prikupljaju odjeću, obuću 
i potrepštine, hranu i lijekove, posjećuju štićenike u 
domovima te ih darivaju. 

I proteklih su blagdanskih dana pohodile Caritasov 

dom u Oborovu u suradnji s Gradskim društvom 
Crvenoga križa. Štićenicima su uručile veće količine 
hrane i potrepština ali i prigodnih darova. Posebice 

ističu donaciju trgovine obuće i 
Zagrebačke ulice koja im je za 
tu namjenu dala veću količinu 
nove obuće. Pridružio im se i član 
Udruge umirovljenika S. Koberec 
koji je za potrebe štićenika u 
Oborovu kupio veću količinu 
pelena u vrijednosti većoj od 2.000 
kuna. 

Uz navedeno skrbe i o svom 
zdravlju te organiziraju edukativna 
predavanja za očuvanje i 
unapređenje zdravlja, akcije 
mjerenja krvnog tlaka i druge 
zdravstvene aktivnosti. Prikupljaju 
stari papir za koji ostvare prihode 
Kluba, a provele su i akciju 

prikupljanja starih lijekova kako ne bi završili u 
smeću, što bi bilo opasno za okoliš. 

U nizu aktivnosti redovito se okupljaju i 
radi druženja, organiziraju izlete, zabavljaju 
se uz glazbu i ples, a u tom su duhu i obilježile 
obljetnicu djelovanju u velikom broju. Članice 
Kluba nisu samo dugoselske umirovljenice. 
Pridružile su im se brojne žene iz drugih 
sredina, s područja susjednih općina i gradova, 
učiteljice iz osnovnih škola i druge koje se 
uključuju u aktivnosti. 

Obljetnicu su obilježile velikim skupom u 
Restoranu «Dioniz», zajedničkom večerom i 
druženjem uz kolače, glazbu i ples. 

Pozdravio ih je predsjednik Gradske udruge 
umirovljenika Stjepan Novosel uz osvrt na njihove 
aktivnosti. Gradonačelnik Boris Mahač čestitao 
im je na obljetnici i zahvalio na doprinosu u pro-
vođenju manifestacija u gradu, na hu manitarnim 
aktivnostima i svekolikom učešću u društvenom 
životu grada. Sve članice i goste pozdravila je 
predsjednica Ankica Ivezić zahvalivši se za potpo-
ru Klubu i za suradnju na koju nailaze na svakom 
koraku.                            Tekst i fotografija: N.K.
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Klub žena obilježio obljetnicu djelovanja 

AKTIVNOSTI PRATE MNOGA DOGAĐANJA 

Stotinu članica Kluba, suradnika i uzvanika na plesnom podiju prigodom 
obilježavanja obljetnice djelovanja Kluba žena

Vrijeme prije i poslije dočeka Nove godine bijaše bogato događanjima koji 
su nas umirovljenike posebice dojmili.

Uobičajeno dočekujemo Novu godinu u svojim domovima, pred 
malim ekranima, a prema svima onima koji su se na to odlučili polovica je 
pratila prvi program HTV koji je tako proglašen najgledanijim. 

Mnoštva su dočekivala Novu godinu na trgovima gradova diljem Hrvatske. 
Ne i u Dugome Selu. Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića okupilo se preko 
trideset tisuća Zagrepčana i gostiju, većinom mlađih. Kao posebni gosti 
bijahu mladi sudionici 29. europskog susreta mladih koji se u Hrvatskoj 
događao od 28. prosinca 2006. do 2. siječnja 2007. godine. Više od 40.000 
europske mladeži doputovalo je u Hrvatsku te su smješteni u domovima 
građana iz Zagreba i okolice, pa tako i u Dugome Selu. Taj događaj po svojoj 
organiziranosti i gostoljubivosti naših obitelji ostat će dugo u pamćenju. 

Uoči blagdana, 15. prosinca pokrenuta je akcija prikupljanja starih 
lijekova. Tijekom dva tjedna prikupljeno je 2.000 litara starih lijekova. 
Analizom prikupljenog materijala nametnuo se zaključak kako građani ne 
provode terapije u cijelosti sukladno uputama liječnika. Stoga eto prilike i za 
nas umirovljenike koji običavamo prekinuti terapiju s lijekovima čim osjetimo 
poboljšanje, ne obazirući se na upute liječnika. Na početku nove godine sami 
sebi bismo trebali obećati kako to više nećemo činiti. 

Izvjestan broj umirovljenika primio je drugu ratu povrata duga. Stoga se 
lakše disalo. Oni su mogli kupiti skromne darove najmilijima za blagdane bez 
odlaska u minus na tekućem računu. 

Umirovljenici se nadaju kako će i 200.000 Hrvata na skijalištima u 
inozemstvu provesti zimski odmor bez odlaska u «dozvoljeni» minus. I na 
snježnim stazama koje su ove godine nedostižni zimski san mnogih ljubitelja 
zimskih sportova. Izostanak snijega i ugodne temperature ne uznemiravaju 
penziće. Oni većinom biraju sunčane staze, a i računima za grijanje bit će 
manji. Unatoč toga održana je «Snježna kraljica» na obližnjem Sljemenu 
uz izuzetne napore, upornost i entuzijazam sportskih djelatnika koji su 
umjetnim snijegom osigurali odražavanje natjecanja. 

I na kraju, dragi moji umirovljenici, puno zdravlja u novoj godini a za sve 
ostalo snaći ćete se kao i uvijek.                                                           B. Carić 

Gradska udruga umirovljenika i proteklih je blagdana posjetila i 
darivala bolesne članove prigodnim poklon paketima 

Unatoč životnoj dobi i zdravstvenom stanju članice Kluba 
odazivaju se prigodom aktivnosti i obljetnica 

Jedna od brojnih humanitarnih aktivnosti Kluba žena – 
posjeta štićenicima Caritasova doma u Oborovu  

Gradonačelnik Mahač, predsjednica Kluba 
A. Ivezić i predsjednik Gradske udruge 
umirovljenika S. Novosel prigodom otvorenja 
svečanosti posvećenoj obljetnici djelovanja 

Božićnicu primilo 
595 umirovljenika

Vodstvo Grada nastojalo je i ove godine novčano pripomoći dugoselskim 
umirovljenicima da dočekuju što ljepše božićne blagdane. Njima 
je, prema odluci gradskih tijela, tijekom druge polovice prosinca 

iz gradskog proračuna isplaćena božićnica u iznosu od 200 kuna, za 
umirovljenike koji primaju mirovinu do 1.500 kuna. Božićnicu je primilo 
ukupno 595 umirovljenika, a gradski proračun ove godine osigurao je 
140.000 kuna za ovu namjenu.

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

Umirovljenička Nova godina 

Pola stoljeća zajedništva
Okupivši obitelj, rodbinu i brojne prijatelje supružnici Đurđa 

i Zdravko Antolković iz Dugog Sela obilježili su 50. obljetnicu 
zajedničkog života u bračnoj zajednici.

Sreću, zdravlje i još mnogo zajedničkih godina poželjeli su im sinovi, 
snahe, unuka, sestra Štefica, nećakinja Renata i nećak Krunoslav kao 
i sestrična Milica.

B lagdanska događanja ne bi bila potpuna 
bez nastupa Župnog zbora crkve sv. 
Martina. Na koncertu koji je organiziran 

22. prosinca, pod ravnanjem voditeljice zbora 
Zlatice Šajković župnom crkvom razlijegale su se 
srcu drage božićne pjesme. Koncert su prelijepim 
glasovima započele najmlađe članice zbora 
Kristina Hrabar i Sara Lončar, čija je izvedba 
pjesme «Na prostoj slami» nagrađena velikim 
pljeskom dobro raspoložene publike.  

Osim standardne postave zbora i solista Slavice 
Novački i Maria Bokuna, božićni repertoar 
osvježio je i solo nastup Bernarde Šimičić i 
Zlatice Bokun, uz voditeljicu zbora Zlaticu 
Šajković koja ih je u temperamentnoj izvedbi 
portorikanske «Alegrie» pratila na gitari.  

Iako je program koncerta bio izuzetno bogat, 
i nakon svih sedamnaest izvedenih pjesama 
publika je dugotrajnim pljeskom željela produžiti 
prelijepi božićni ugođaj.

                                   Tekst i fotografija: J.K.B.

 Božićni koncert Župnog zbora

Izveden bogat prigodni program u župnoj crkvi 
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Uoči Nove godine, 28. prosinca Hrvatska stranka 
prava podružnica Dugo Selo, povodom obilježavanja 15. 

godine rada ove stranke na području grada – organizirala 
je u Kleti Bunčić prigodnu proslavu. Riječima čestitki, uz 
želje za daljnjom, ali i što boljom suradnjom obratili su se 
brojni okupljeni gosti, među kojima saborski zastupnik 

HSP-a Pero Kovačević, predsjednik Županijskog 
vijeća HSP-a Zagrebačke županije Nenad Sedlar te 

predstavnici dugoselske koalicijske vlasti 
- gradonačelnik i predsjednik SDP-a Dugo 
Selo Boris Mahač, zamjenik gradonačelnika 
i predsjednik HSS-a Vlado Kruhak i 
nositelj Nezavisne liste Stjepan Novosel. 
Potonji ujedno pozvali su predstavnike 
HSP-a na suradnju i podršku u realizaciji 
dugoselskih projekata u Zagrebačkoj 
županiji, naglasivši potrebu jedinstva u tim 
ciljevima, bez obzira na različita politička 
gledišta na lokalnoj razini. 

- Zaštita integriteta Domovinskog 
rata i branitelja oduvijek je bio jedan od 
najvažniji, ako ne i najvažniji cilj HSP-a, 
kazao je predsjednik HSP-a Dugo Selo 
Damir Mesić, no također istaknuo je 
kako su dosada vodili računa, a tako će 

i ubuduće, o zaštiti prava radnika i seljaka; pravima 
učenika i studenata; jačanju gospodarstva na području 
grada te o što skorom osnivanju mjesnih odbora na 
području grada.                                                    I. G. O.

Gradska organizacija SDP-a Dugo Selo organizirala 
je Izvještajno - tematsku konvenciju na temu školskog 
i predškolskog odgoja. Na dnevnom redu Konvencije 

bilo je i izvješće o radu u proteklom periodu koje je 
podnio predsjednik Gradske organizacije SDP-a Dugo 
Selo Boris Mahač. Između ostalog istaknuo kako je, od 
Izborne konvencije koja je održana u listopadu 2005. do 
danas, održano 13 sjednica Gradskog odbora SDP-a na 
kojima se raspravljao o svim temama vezanim  za sjednice 
Gradskog vijeća i Poglavarstva. Osim toga početkom 
godine održane su i zajedničke sjednice s općinskim 

organizacijama SDP-a Rugvice i Brckovljana, gdje se 
raspravljao o temama iz djelatnosti i funkcioniranja   
Dukoma, prometnoj infrastrukturi te projektima koji su 

važni za sve tri jedinice lokalne samouprave. 
GO SDP održao je i četiri konferencije 
za novinare demantirajući napade oporbe 
ili informirajući javnost o planiranim 
projektima. Osnovani su Forum mladih 
i Forum žena, s namjerom da se uskoro 
osnuje i Forum seniora. 

Organizirana su i četiri sastanka Gradske 
organizacije na kojima su članovi upoznati 
sa svim važnijim političkim temama i 
gospodarskim događanjima u Gradu. 
Održane su i dvije dobro posjećene tribine 
na temu školstva i javnog zdravstva. Osim 
toga članovi SDP-a aktivno i redovno su kao 
vijećnici i članovi Gradskog poglavarstva  
uzeli aktivno učešće u radu istih.

Tijekom rasprave na temu školstva i 
predškolskog odgoja članovi SDP-a su 

izrazili nezadovoljstvo zbog samo dva milijuna kuna koji 
su predviđeni u županijskom proračunu za izgradnju 
škole, jer ukoliko bi se financiranje izgradnje osnovne 
škole nastavilo tom dinamikom, škola neće biti završena 
do 2009. godine kako je planirano. Ponovno je upozoreno 
na alarmantnu situaciju zbog nedostatka prostora u OŠ 
Dugo Selo, te je zaključeno da treba inzistirati na tome 
da se škola dovrši već do kraja 2008. godine. 

Članovi dugoselskog SDP-a i ove su 
godine poklanjali jabuke božićnice svojim 
sugrađanima. Kao i svake godine do sada, 
reakcije su bile različite. Većina građana 
kojima je uobičajeno obavljati predbožićnu 
kupovinu u centru, pod vurom, izmjenjivali 
su dobre želje i čestitke sa SDP-ovcima i 
s radošću primali jabuke. Na žalost, bilo 
je i onih koji su odbijali primiti jabuku 
ne shvaćajući to kao gestu darivanja i 
dobrih želja već, vjerojatno, kao prisilu i 
naklonost prema lijevoj političkoj opciji. 
Takvi malobrojni nisu omeli dobro 
raspoloženje SDP-ovaca koji su tog 
subotnjeg predblagdanskog prijepodneva  
podijelili sugrađanima gotovo deset 
sanduka jabuka. 

Tekst i fotografije: 
J. K. B. i N. K.

Vinogradarsko vinarska udruga «Terra sancti 
Martini» poziva vinare na 

EDUKATIVNU DEGUSTACIJU VINA

UZORKE ZA DEGUSTACIJU PRIMAMO
19.2.2007. u vremenu od 17,00 do 19,00 sati
U KLETI OBITELJI BUNČIĆ, MARTIN 

BREG, DUGO SELO
/jednu vinsku bocu po uzorku/

Degustaciju vodi dr.Gerhard Schubert poznati enolog 
Agronomskog fakulteta u Zagrebu uz asistenciju 
stručnjaka Udruge i Agrotrgovine “Mahač” Dugo Selo.

Želite li saznati kakva je kvaliteta i zdravstveno stanje 
vašeg vina, kakve mu bolesti i mane prijete, kako ga 
zaštititi i popraviti mu kakvoću, donesite uzorke vašeg 
vina u Klet obitelji Bunčić na Martin Breg.

DEGUSTACIJA  će se održati 23.2.2007. godine u 
18,00 sati u Kleti obitelji Bunčić na Marti Bregu 

a ujedno je početak priprema za
13. IZLOŽBU VINA DUGOSELSKO-VRBOVEČKOG 

VINOGORJA

Troškovi stručnog ocjenjivanja vina s večerom plaćaju 
se 70 kn po uzorku.

Sve ostale obavijeti saznajte u Agrotrgovini „Mahač“ 
Dugo Selo, J.Predavca 10

Izviđački odred Dugo Selo od osnivanja sredinom prošle godine do 
danas bilježi porast članstva. S obzirom da se u Izviđački odred Dugo 
Selo učlanjuju uglavnom učenici nižih razreda osnovne škole, ukazala 
se potreba za učlanjenjem starijih članova ( srednjoškolaca ili studenata) 
koji bi uz volonterski rad s djecom i pod stručnim vodstvom načelnice 
odreda Tanje Micić, putem tečaja za predvodnike, stekli potrebna znanja 
u radu s djecom. 

Stoga Izviđački odred Dugo Selo poziva sve zainteresirane srednjoškolce 
i studente da se učlane u dugoselske izviđače i prijave na tečaj za 
predvodnike. Zainteresirani se mogu javiti svaki ponedjeljak i utorak 
od 19,15 sati u Osnovnu školu Dugo Selo ili za sve informacije mogu 
kontaktirati načelnicu odreda Tanju Micić na broj mobitela 098/685 
290. 

       J. K. B. 

O G L A S
Iznajmljujem poslovni prostor 100 m2 + skladišni prostor 

120 m2, mogućnost korištenja dvorišta (200 m2 ~ ). 
098/ 323-278

Predstavnici Grada Dugog Sela, brojni suradnici i korisnici usluga 
Doma zdravlja, posebice pacijenti dr. Ferizović okupili su se 19. siječnja 
na zagrebačkom groblju Mirogoju gdje su je ispratili na vječni počinak. 
Ispred ustanove Doma zdravlja u kojoj je provela cijeli radni vijek sa 
svojim pacijentima od 1962. do 2000. godine, riječi oproštaja govorio je 
dr Josip Šolin, nekadašnji ravnatelj Ustanove. 

Dr. Šefika Šebalj - Ferizović dobitnica je Nagrade Grada Dugog Sela  
za životno djelo, koju je uz tople riječi zahvale preuzela 2001. godine. 

Uz sadašnjeg predsjednika Gradskoga vijeća Antu Bauera, vijećnike 
i gradske dužnosnike, na ispraćaju je bio i gradonačelnik Boris Mahač 
koji se prigodnim riječima zahvale i poštovanja u ime Grada i svih 
građana oprostio od doktorice Ferizović.                                        N. K. 

HSP Dugo Selo proslavio 15. godišnjicu postojanja

STAN - jednosobni / dvosobni tražimo u najam.
091/ 5022298

Tijekom posjete saborskog zastupnika HSP-a Pere 
Kovačevića Dugom Selu 22. siječnja organiziran je susret 
s građanima kada je ukupno 36 građana uputilo različita 
pitanja. Neki od problema riješeni su taj čas, dok će se o 
ostalim, kao što je kršenje prava o kolektivnom ugovoru, 
nepoštivanje prava zaposlenika, neprovođenje sudskih 
presuda – tražiti poduzimanje i određenih mjera, kazao 
je saborski zastupnik Kovačević. Ujedno pozvao je i 
ostale saborske zastupnike da na isti način komuniciraju 
s građanima te rješavaju njihove osnovne probleme.

Tom prilikom nazočio je predsjednik Županijskog 
vijeća HSP-a Zagrebačke županije Nenad Sedlar koji 
se osvrnuo na vruć problem u Zagrebačkoj županiji 
– određivanje lokacije odlagališta šljake iz zagrebačke 
spalionice otpada, smatrajući «zanimljivom» koinciden-
cijom da od osam mogućih lokacija – tri su u neposre-
dnoj blizini grada Dugog Sela – Andrilovec, Rugvica 

i Lupoglav. HSP-ovci 
stoga najavljuju petici-
ju građana kojom će 
zatražiti brisanje ovih 
prijedloga lokacija s 
novim prijedlogom da 
spalionica otpada bude 
smještena na području 
Zagrebačke županije, 
rekao je Sedlar.

Tekst i fotografije: 
I. G. O. 

Svečanost prilikom obilježavanja obljetnice

«Organiziramo peticiju protiv određivanja lokacije 
otpada na širem dugoselskom području» 

Saborski zastupnik
HSP-a 

P. Kovačević na 
svečanosti i u 

razgovoru
 s građanima

SDP-ovci aktivni u 2006. godini

S izvještajno-tematske konvencije gradske organizacije SDP Dugo Selo

SDP-ovci darivali jabuke božićnice

Tradicionalno darivanje jabuka ujedno prigoda za razmjenu prigodnih 
čestitki i dobrih blagdanskih želja

Dugoselski izviđači organizi-
raju tečaj za predvodnike

Posljednji ispraćaj 
dr. Ferizović 

POSLJEDNJI POZDRAV
S poštovanjem i tugom 19. siječnja oprostili smo se od naše drage 

dr. ŠEFIKE ŠEBALJ – FERIZOVIĆ, 
spec. opće med. 

Liječnice koja je cijeli radni vijek provela u Domu zdravlja Dugo Selo. 

Zaposlenici i zakupci Doma zdravlja Zagrebačke županije
- Ispostave Dugo Selo 
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Tužno sjećanje
na

ŽELJKA CIMAŠA
Drugog prosinca navršilo se 26 godina 
otkada Te nema. Prošlo je 26 tužnih 
godina kako si zauvijek ostavio svoj dragi 
rodni dom i svoje tužne roditelje. Ostao je 
dom pust i prazan, a sada je još prazniji 
otkada ga je ostavio i Tvoj dobri i dragi 

tata. Ostala sam sama u njemu, u vječnoj tuzi.
Tvoja ožalošćena majka Karmela

POGREBNO DRUŠT VO
“Šitum d.o.o.”

- utemeljeno 1986.

Učlanite se u našu posmrtnu pripomoć i
bezbrižno doživite svoju starost!

Sve na jednom mjestu!

Adresa: Ulica J. Zorića 25 DUGO SELO
Tel.: 2005-855 mob. 091 388-381

Hvala na povjerenju!

ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU OD 14.12.2006 DO 19.1.20007
1. MARIO PETRIC i TANJA CESAR, vjenčani 15.12.2006. godine
2. BORIS JOVANOVIĆ i DANIJELA NIKOLIĆ, vjenčani 21.12.2006. g.
3. DARKO MARELJA i DRAGICA JOZIĆ, vjenčani 21.12.2006. godine
4. IVAN DEVČIĆ i LIDIJA BUGARIN, vjenčani 27.12.2006. godine
5. DANIJEL PRISUDA i TATJANA POPOVIĆ, vjenčani 29.12.2006. g.
6. IGOR GAZIĆ i SVJETLANA LOVRIĆ, vjenčani 30.12.2006. godine
7. ILIJA STIPIĆ i ANELA PERKOVIĆ, vjenčani 04.01.2007. godine
8. IGOR SUNAJKO i DANIJELA LEONTIĆ, vjenčani 13.01.2007. god.
9. DAVOR AUGUSTINČIĆ i ANA BILAĆ, vjenčani 15.01.2007. godine

10. KRUNO HORVAT i KSENIJA MATOŠEVIĆ, vjenčani 20. 1. 2007. god.
 11. ZORAN PANDŽIĆ i ANA SUŠANJ, vjenčani 20. 1. 2007. god. 
 12. DARKO VUČIĆ i ANITA CIMAŠ-LUKEC, vjenčani 20.1. 2007. god.

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 6.12.2006 DO 
15.1.2007. GODINE

1. MLADEN PLATUŽIĆ, umro 6.12.2006. star 23 godine.
2. JOSIP MATUŠIN, umro 15.12.2006. star 51 godinu.
3. STANISLAVA VINKOVIĆ, umrla 17.12.2006. stara 86 godina.
4. MATIJA BATARILO, umrla 19.12.2006. stara 90 godina.
5. MIJO VRBANČIĆ-GJURI, umro 21.12.2006. star 73 godine.
6. LJERKA MIŠETIĆ, umrla 22.12.2006. stara 78 godina.
7. ANA JERKO, umrla 26.12.2006. stara 80 godina.
8. MARKO MARČINKOVIĆ, umro 27.12.2006. star 83 godine.
9. STJEPAN CEREN, umro 27.12.2006. star 64 godine.

10. DRAGICA HLEBEC, umrla 30.12.2006. stara 63 godine.
11. DUBRAVKO NOVAK, umro 2.1.2007. star 43 godine.
12. LJUBICA GEGIĆ, umrla 3.01.2007. stara 92 godine.
13. DRAGICA DAVIDOVIĆ, umrla 5.01.2007. stara 75 godina.
14. MARICA GEMBEC, umrla 08.1.2007. stara 83 godine.
15. MILKA PERKOVIĆ, umrla 10.1.2007. stara 82 godine.
16. VIKTORIJA DOBROTIĆ, umrla 10.1.2007. stara 85 godina.
17. ANDJELA ČVORIG, umrla 15.1.2007. stara 86 godina.

    18. MATO JUKIĆ, umro 10. 1. 2007., star 56 godina
    19. JOZO MANDIĆ, umro 17. 1. 2007., star 57 godina

Matični ured Dugo Selo

Tužno sjećanje
na 

MIHAELA MATIJAŠIĆA 
20. 1. 2004. – 20. 1. 2007. 

Vrijeme ne donosi zaborav, već bolnu 
istinu da smo Te izgubili. 

Tugujući: supruga Katica i kći s obitelji 

Tužno sjećanje
na

MIODRAGA 
STOJANOVIĆA 

17. 1. 1993. – 17. 1. 2007. 

i

MIOMIRA 
STOJANOVIĆA 

29. 1. 2002. – 29. 1. 2007. 
Prolaze dani, prolaze sati, teška sudbina 
neće da nam Vas vrati. Vaši likovi ostat će 
s nama do kraja života.

Tugujuća majka i supruga Vera, 
sinovi i snahe, braća i šogorice 

Tužno sjećanje
na voljenog

JOSIPA DRAMEA
10. 1. 1996. – 10. 1. 2007.

S puno ljubavi, poštovanja i tuge čuvamo 
uspomenu na Tebe. I nakon deset godina 
nosimo Te duboko u našim srcima i 
mislima.
Nedostaješ nam svakog trenutka!

Tvoja obitelj

IN MEMORIAM

KATICA VRBANČIĆ, 
rođena MIHORDIN

3. 1. 1994. – 3. 1. 2007.

Majka Dragica, brat Josip,
šogorica Marijana

Tužno sjećanje

IVAN JADANEC
3. 1. 1991. – 3. 1. 2007.

Koliko god izgovorili riječi, srcu nikada 
nije dovoljno da bi olakšalo bol jer je 
prevelika ljubav da Te zaboravimo, 

voljeni naš!
Supruga Milka, sin Mladen, 

snaha Vesna i unuke Marinela i Manuela

SJEĆANJE
na našeg dragog

JOSIPA DRAMEA
10. 1. 1996. – 10. 1. 2007.

Nedostaješ nam!
S ljubavlju - Tvoja obitelj

 Tužno sjećanje
na našeg

JOSIPA KOCETA
2005. – 2007.

Tvoji: Katica, Branko, Lana i 
Jadranka

Tužno sjećanje
na 

ZLATKA FAJDETIĆA 
5. 2. 2001. – 5. 2. 2007.

Živjeti s Tobom bila je radost i sreća, a 
ostati bez Tebe je tuga najveća.

Tvoji: supruga Anđela i sinovi Josip i Ivan 

Tužno sjećanje
na voljenog

STJEPANA ČIŽMEKA
3. 2. 2003. – 3. 2. 2007.

Ne postoji zaborav, već velika ljubav, tuga 
i sjećanje.

Tvoja tugujuća obitelj

Tužno sjećanje
na voljenog supruga, oca i didu

FRANU LULIĆA
12. 1. 1998. – 12. 1. 2007.

Kroz zamrzle grančice, u ovo sumorno 
zimsko jutro, probija se tanana, svijetla, ali 
topla zraka. Znam da je Ti šalješ nama koji 
trebamo Tvoju toplinu, Tvoje veliko srce i 

Tvoj iskreni zagrljaj – voljeni naš Frane. 
Hvala Ti na lijepim danima koje si nesebično dijelio s nama 
uljepšavajući nam svaki trenutak.

Tvoja Rada, Stipica, Daja, 
Marijo s Anom i biserić u kući - naš unučić Franko

Tužno sjećanje

NIKOLA – NINO TUŠEVSKI
8. 1. 2006. – 8. 1. 2007.

Dragi sine, donio si nam veliku tugu, a 
veliku radost si nam dao u svom kratkom 
životu. Uvijek ćeš živjeti s nama i nikada 
Te nećemo zaboraviti. 

Tvoji najmiliji: tata, mama,
 braća Josip i Matija i seka Katarina 

Tužno sjećanje
na naše drage 

ĐURU PLETEŠA
10. 1. 2006. – 10. 1. 2007. 

i

 
ANU PLETEŠ 

11. 11. 2006. – 11. 1. 2007.
Voljeni i nikada zaboravljeni, uvijek 
ste s nama.

Tugujuća kćer s obitelji 

Tužno sjećanje

na naše drage

KREŠIMIRA FOTOVIĆA 
11. 1. 2006. – 11. 1. 2007. 

 

VJEKOSLAVU FOTOVIĆ  
9. 2. 2005. – 9. 2. 2007.

JURAJA FOTOVIĆA  
2. 2. 1994. – 2. 2. 2007.

Vaši Goran, Daniel i Veronika 

Tužno sjećanje

na

ŠTEFICU PUŽEK 
10. 4. 1995. – 10. 4. 2007. 

i

STJEPANA PUŽEKA 
5. 1. 2006. – 5. 1. 2007. 

Lako je obrisati suze, zapaliti svijeće, 
staviti cvijeće, ali je teško bez Vas, mama 
i tata, živjeti.

U srcima Vašim: kći Verica, sinovi 
Darinko i Jadranko,Vaše majke Mara i 

Kata, zet Nenad, snaha Štefica,
unučad Marija Magdalena i Stjepan 

Tužno sjećanje
na 

MARIJU SAHOR 
19. 1. 2006. – 19. 1. 2007.

Dobar čovjek nikada ne umire u srcima 
onih koji ga vole.

Tvoji: sin, snaha, unučad i praunučad 

Tužno sjećanje
na dragu i voljenu suprugu, mamu, baku, 

punicu i svekrvu, gospođu

ANU DUH 
(8. 1. 1991. – 8. 1. 2007.) 

I nakon tužnih 16 godina bez Tebe  ne 
osvane dan a da nisi u našim srcima i 
mislima. Bila si nam utjeha, radost, nada 
svakog novog dana, a mi moramo dalje 
bez Tebe. Tako je teško živjeti s tom 
spoznajom i boli. Ne postoje riječi kojima 

se može opisati ta tuga. Bila si i bit ćeš uvijek voljena i nikad zabo-
ravljena                                                              Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje
na našeg dragog

MATU NOVAKA GRGECA 
10. 2. 2005. – 10. 2. 2007.

S ljubavlju, poštovanjem i zahvalnošću 
nosimo Te u srcu.

Tvoji najmiliji
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Športsko ribolovni savez zagrebačke županije 
u Dugome Selu održao je Izbornu skupštinu. U 
Kleti obitelji Bunčić Skupštinu je otvorio dosada-
šnji predsjednik Darko Kilih, u nazočnosti gosti-
ju; predsjednika i tajnika Hrvatskog športskog 

ribolovnog saveza Vladimira Severa i Tomisla-
va Feldhofera, načelnika Odjela za slatkovodno 
ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede Zlatka 
Homena i zamjenice gradonačelnika Dugog Sela 
Jasminke Kokot-Bambić.

Prema izvješću o radu za 2006. godinu vidljivo je 
da su se sve aktivnosti održavale prema planu, a 
postignuti su i zapaženi rezultati na natjecanjima. 
Rad svih komisija bio je redovan, a treba istaknuti 
i dobru suradnju s krovnim organizacijama te s 

Turističkom zajednicom i Zajednicom športskih 
udruga zagrebačke županije. Većeg pomora ribe 
nije bilo, kao ni pojave ptičje gripe. Zapaženo 
je jedino opadanje broja članova što se donekle 
može opravdati padom standarda građana kao i 

pojavom privatnih 
ribnjaka. U 2006. 
godine Športsko 
ribolovni savez 
zagrebačke župa-
nije imao je 3 500 
članova iz 28 regi-
striranih Udruga.

Na sjednici su 
usvojena izvješća 
o radu i financij-
skom poslovanju 
za 2006. godi-
nu, a nakon duge 
rasprave usvojene 
su i izmjene Sta-
tuta zbog usklađi-
vanja sa Zakonom 
o športu. Prema 
pristiglim prijedlo-
zima Udruga iza-
brano je 20 novih 

članova Upravnog odbora. 
Dužnost predsjednika Športsko ribolovnog 

saveza zagrebačke županije u narednom četvero-
godišnjem razdoblju obavljati će Vladimir Mati-

jašić član «Štuke» 
iz Strmeca Samo-
borskog, dok će 
dužnost dopredsje-
dnika obavljati Ivan 
Meštrović, član 
«Odre» iz Velike 
Gorice.

Uz izbor Beli-
zara Zečića za 
predsjednika Nad-
zornog odbora, za 
članove su izabrani 
i Marija Remenarić  
te Branko Deronja, 
član ŠRD «Dugo 
Selo». 

Na kraju sjednice 
podijeljena su i pri-
znanja zaslužnim 
članovima Šport-
sko ribolovnog 
saveza zagrebačke 
županije za posti-
gnute rezultate na 

natjecanjima kao i za doprinos u radu i razvoju 
ribolovnog športa. Između ostalih priznanja su 
primili i članovi ŠRD Dugo Selo Branko Deronja 
i Vladimir Habeković, te tajnica ŠRSZŽ Marica 
Habeković.                    Tekst i fotografije:J. K. B.

Izborna skupština županijskih športskih ribolovaca u 
Dugom Selu

BEZ POMORA RIBA I PTIČJE GRIPE 

N a 12. sjednici Upravnog vijeća Športskog 
centra usvojen je Plan korištenja športske 
dvorane. Termini korištenja športske dvora-

ne dogovoreni su s članicama Zajednice športskih 
udruga Grada Dugog Sela i svedeni su u okvire 
sredstava koja su gradskim proračunom predvi-
đena za korištenje dvorane. Također je donesena 
i odluka o promjeni cijena korištenja 
športske dvorane, te će sada članice 
Zajednice športskih udruga grada 
plaćati sat treninga po cijeni od 120 
kuna u terminima od 8 do 17 sati. U 
terminima od 17 do 22 sata cijena 
korištenja iznosi 200 kuna kolika je 
cijena sata treninga koji bi se održa-
vao subotom i nedjeljom. 

Ostali korisnici športske dvorane 
plaćaju cijenu od 350 kuna po satu, a 
cijena sata za vrijeme turnira u orga-
nizaciji Zajednice športskih udruga 
grada iznosi 250 kuna. 

Prihvaćen je i prijedlog novog 
ravnatelja Športskog centra Mirosla-
va Škrlec da se prostor ispod tribina 
veličine oko 50 četvornih metara 
preuredi u teretanu. Prostor bi se 
uredio uz pomoć sponzora, a nje-
govo uređenje doprinijelo bi kva-
litetnijoj ponudi dvorane, iako je 
zaključeno da bi teretanu za potrebe 
treninga prvenstveno koristile šport-
ske udruge koje i inače treniraju u dvorani.

Članovi Upravnog vijeća donijeli su  i zaključak 
o raspisivanju ponovnog natječaja za davanje u 
zakup poslovnog prostora za ugostiteljsku namje-
nu.

Zadovoljni športaši i pozitivan 
financijski rezultat – ciljevi su 
novog ravnatelja Športskog centra 
M. Škrlca

Na ovoj sjednici Upravnog vijeća Šport skog 
centra po prvi puta je sudjelovao i novi ravnatelj 
Športskog centra Mi  roslav Škrlec. Duž nost ravna-
telja počeo je obavljati 29. prosinca lani, nakon što 

je na osnovu raspisanog natječaja predložen za 
imenovanje od strane Upravnog vi jeća Športskog 
centra. Kako se proteklih godina bavio nogome-
tom kao dugogodišnji aktivni športaš upoznat 

je s prilikama u dugoselskom športu. Jedan od 
razloga zbog čega se prihvatio obavljanja dužnosti 
ravnatelja Športskog centra je i želja da se dugo-
selski sport i odnosi među športašima dignu na 
višu razinu. Omogućiti svim sportašima u dugo-
selskim prilikama jednake uvjete za treniranje, 
težak je posao. Ipak, M. Škrlec se najprije uhvatio 

u koštac s planovima za korištenje športske dvo-
rane. Za sada je omogućio svim zainteresiranim 
članicama Zajednice športskih udruga Grada 
Dugog Sela, da jednakomjerno rasporede tre-
ninge tijekom tjedna, a pronađeni su i neki novi 
termini u jutarnjim satima koji su ponuđeni udru-
gama koji svoje treninge mogu organizirati i u to 
vrijeme za određene dobi športaša. Osim toga, 
nakana novog ravnatelja da se termini u dvorani 
u što većoj mjeri osiguraju za rekreativce i ostale 
zainteresirane skupine građana koji plaćaju punu 
cijenu korištenja, već je tijekom siječnja urodila 
plodom. Isto tako ideja o uređenju teretane u 
postojećem prostoru ispod tribina, također je 
rezultat razmišljanja kako što bolje iskoristiti 
prostor dvorane i omogućiti športašima što bolje 

uvjete. 
Ostvariti planove 

oko uređenja i najma 
poslovnog prostora i 
što bolje marketinški 
prodati kapacitete dvo-
rane te na kraju godi-
ne ostvariti pozitivan 
financijski rezultat, 
tek su prvi zadaci koje 
je pred sebe posta-
vio novi ravnatelj M. 
Škrlec. Sudeći po već 
pokazanoj sposobno-
sti i upornosti, za oče-
kivati je kako  će novi 
ravnatelj u suradnji i 

uz podršku Upravnog vijeća Športskog centra i 
Grada Dugog Sela sve planirano i ostvariti.

Tekst i fotografije: 
J. K. B.

Upravno vijeće Športskoga centra utvrdilo nove cijene za 
korištenje dvorane 

Miroslav Škrlec preuzeo dužnost 
ravnatelja Športskog centra 

Završen je prvi dio prvenstva u 3. Hrvatskoj 
ligi Centar, gdje su kuglači Dugog Sela sa 
samo dvije pobijede zauzeli 12. mjesto. Drugi 
dio prvenstva započinje u siječnju te predsto-
ji grčevita borba za očuvanje trećeligaškog 
statusa. Pauza u prvenstvu iskorištena je za 
odigravanje Božićnog turnira koji je održan 
22. prosinca prošle godine u Kuglani Sesvete. 
Pobjednik turnira postao je Željko Papeš 
ispred Zvonimira Šoka. U prvom dijelu prven-
stva za KK «Dugo Selo 1934» nastupili su: 
Šok, Prstec, Antolković Damir i Davor, Papeš, 
Pintar, Šutić i Kereković.

REZULTATI: 

3. kolo Hrabri - Dugo Selo 1934              8:0
4. kolo Dugo Selo 1934 - Lokomotiva       6:2
5. kolo Croatia Osiguranje Dugo S. 1934 
                                                                 6:2
6. kolo Dugo Selo 1934 -Zanatlija       8:0
7. kolo Samobor - Dugo Selo 1934       6:2
8. kolo Dugo Selo 1934 Zagrebačka 
Pivovara          3:5
9. kolo EL-TO Dugo Selo 1934       5:3
10. kolo Dugo Selo 1934 - Harmica       1:7
11. kolo Jedinstvo - Dugo Selo 1934       7:1

REZULTATI BOŽIĆNOG TURNIRA:

1. mjesto  Željko Papeš            538 oborena čunja

2. mjesto Zvonimir Šok            531 oborena čunja
3. mjesto Jadranko Kereković    525 oborena čunja

4. mjesto Ronald Šutić             506 oborena čunja

5. mjesto Vlado Šoštarić 501 oborena čunja

6. mjesto Josip Pintar 496 oborena čunja

7. mjesto Martin Prstec 495 oborena čunja

8. mjesto Franjo Habljak  456 oborena čunja itd.

Jadranko KEREKOVIĆ 
FOTO: Željko Papeš 

Foto arhiva KK DS

Kuglački klub "Dugo Selo 1934"

Željko Papeš pobjednik Božićnog turnira

U Županijskom ribolovnom savezu zadovoljni ostvarenim rezultatima 
no bilježe opadanje broja članova 

Uručena priznanja za rezultate i doprinose

Dugogodišnji športaš Miroslav Škrlec tržišnim iskorakom 
planira ostvariti više prihoda od korisnika športske dvorane i 
slobodnih prostora za komercijalne namjene 

Željko Papeš

U subotu 13. siječnja u Gradskoj dvorani u Dugom Selu stolnotenisači STŠK “Dugo Selo“ 
odigrali su dvije utakmice 8. kola 1. Hrvatske stolnoteniske lige za muške.

U susretu s ekipom STK «Valika Gorica – Stanfar» Dugoselci su došli u vodstvo od 3:2 poslije 
pobjede Martina Guman od 3:0 nad Krunoslavom Markanom a konačnu pobjedu osigurao je 
Krunoslav Belić pošto je s 3:2 pobijedio Miru Taboršaka. U utakmici protiv STK “Donat“ iz 
Zadra odigranoj istoga dana nije bilo dugoselskih mogućnosti za pobjedu. Poslije dovođenja 
kineskog igrača Jia Zenga Zadrani su postali najozbiljniji kandidati za osvajanje prvog mjesta u 
prvenstvu. Jedinu pobjedu za Dugoselce ostvario je Martin Guman pobijedivši s 3:0 Vjekoslava 
Rakvina.. Konačnih 4:1 za goste bilo je nakon pobjede Zeng Jia protiv Martina Gumana s 3:0. 

Stolnoteniski turnir učenika osnovnih škola – 
najbolje plasirane dugoselske ekipe 

Četiri ekipe iz osnovnih škola Božjakovine i Rugvice te dvije ekipe iz Osnovne škole Dugo Selo 
nastupile su 25. siječnja na međuopćinskom turniru učenika u stolnom tenisu. Četvrto mjesto 
zauzela je ekipa Osnovne škole Stjepana Radića iz Božjakovine koja je nastupila u sastavu: Ivan 
Perić, Mario Djokić, Hrvoje Božiković i Matej Murat pod vodstvom profesorice Jasne Holik. 
Treće mjesto pripalo je Osnovnoj školi Rugvica koja je nastupila u sastavu: Dario Fišter, Ivan 
Malnar i Dean Joveš pod vodstvom profesora Roberta Munđera. Drugo mjesto zauzela je druga 
ekipa Osnovne Škole Dugo Selo koja je nastupila u sastavu Dominik Križan, Matej Murat i 
Hrvoje Kartelo. Prvo mjesto pripalo je prvoj ekipi Osnovne škole Dugo Selo koja je nastupila u 
sastavu: Goran Tomić, Franjo Novosel, Augustin Papak i Denis Okmazza. Obje ekipe dugoselske 
osnovne škole nastupile su pod vodstvom profesora Joze Jurkovića.

Kruhak i Štaba na prvenstvo Hrvatske 
Na kvalifikacijskom turniru seniora i seniorki Regije srednje Hrvatske održanom 28. siječnja 

u zagrebačkom Domu sportova nastupila su tri naša natjecatelja kojima je to bilo izborno 
natjecanje  za Pojedinačno seniorsko prvenstvo Hrvatske. Prvo i drugo plasirani s ovog turnira 
stekli su pravo nastupa na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke. Tako je 
Bruno Petrović dospio do četvrt – finala. Željka Kruhak i Hrvoje Štaba osvojili su druga mjesta 
u svojim kategorijama i tako osigurali svoj nastup na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za 
seniorke odnosno seniore.                                                                                         Zvonko Pokas

Športski ribolovci zadovoljni aktivnostima i suradnjom – 
priznanja Dugoselcima M. i V. Habekoviću te B. Deronji

Vijesti iz stolnog tenisa 

Članovi vijeća prihvatili prijedlog uređenja teretane u prostoru ispod tribina



ŽRK «Dugo Selo ‘55»  treći put za redom organizirao 
je, sada već tradicionalni, Božićno-novogodišnji rukometni 
turnir. Turnir je do sada okupio najjače ekipe - reprezentacije 

Hrvatske, Mađarske i Slovenije te domaćin ŽRK«Dugo Selo 
‘55». U izvrsnoj organizaciji ove rukometne fešte, koja je 
trajala dva dana, pokrovitelj je bila Turistička zajednica 
grada Dugog Sela.

Na turniru je prikazan kvalitetan rukomet u kojem 
su ljubitelji ovog sporta mogli uživati. Ekipa domaćina, 
pojačana s nekolicinom igračica iz reprezentacije Hrvatske, 
pružila je odličnu igru te pokazala da i u njihovim redovima 
postoje potencijalne igračice za više domete. Utakmice 
su bile izjednačene tako da su posljednji susreti odlučivali 
o konačnom poretku. Reprezentacija Slovenije teškom je 
mukom pobijedila domaćina golom razlike te osvojila treće 

mjesto. Reprezentacija Hrvatske, kojoj je ovaj turnir poslužio 
kao pripremni ciklus za kvalifikacije za prvenstvo Europe 
koje će se održati u Slovačkoj, u dramatičnoj utakmici protiv 

Mađarica izgubila je golom razlike te na 
kraju osvojila drugo mjesto. 

Na kraju turnira žiri, u sastavu 
izbornika i trenera ekipa, izabrao je 
najbolje pojedinke ovog turnira. U 
sedmorku turnira izabrane su: V. Vig  
- golman (HUN), U. Vidic – d.krilo 
(SLO), S. Bušić – lijevo krilo (DUGO 
SELO 55), M. Šimičević – pivot (HRV), 
S. Karnik – d. vanjski (HUN), D. 
Hornyak – s. vanjski (HUN), te T. Rojc 
– lijevi vanjski (SLO).Najbolja vratarka 
bila je VIVIEN VIG (HUN), najbolja 
igračica SZABINA KARNIK (HUN), 
te najbolji strijelac SMILJA BUŠIĆ 
(DUGO SELO 55). Nagrade su uručili 
predsjednik Gradskog vijeća Anto Bauer 
te ispred Hrvatskog rukometnog saveza 
Lidija Bojić-Čačić. Ovaj atraktivan 
i organizacijski zahtjevni turnir ne bi 
se mogao organizirati bez rukometnih 

entuzijasta i volontera ŽRK «Dugo Selo ‘55» te pomoći 
donatora.                                                                      Ta. P. 

 Foto arhiva ŽRK DS 

REZULTATI:      

Dugo Selo 55 Hrvatska 23:24
Hrvatska Slovenija 31:27
Mađarska Dugo Selo 55 35:24
Mađarska Slovenija 31:30
Slovenija Dugo Selo 55 23:22
Hrvatska Mađarska 28:29

KONAČNI POREDAK:
1. MAĐARSKA
2. HRVATSKA
3. SLOVENIJA
4. DUGO SELO ‘55   
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Završivši prošlu godinu s odličnim 
rezultatima, mladi rukometaši 
(96/97.g), počeli su s treninzima i 

pripremama za ovu godini. Na zadnja 
tri turnira, na kojima su prošle godine 
sudjelovali, mali rukometaši postigli su 
uspjehe vrijedne pažnje. 

Turnir u Umagu održan je tijekom 
rujna prošle godine, a generacija 1996. 
prošetala se i osvojila prvo mjesto 
prikazavši zavidnu razinu rukometnog 
znanja. Nakon toga uslijedio je turnir u 
Poreču gdje je generacija 1997. ponovila 
uspjeh i odličnom igrom također osvojila 
prvo mjesto, ne dajući šansu nikome da 
ih pobjedi na tom putu. Božićni turnir u 
Varaždinu, zadnji je turnir koji održan 
prošle godine, a na kojem su dječaci 1996. 
godišta izgubili samo jednu utakmicu i 
osvojili odlično drugo mjesto.

Naglašavamo kako se dječaci natječu i 
u županijskoj ligi, sa starijim godištima, 
gdje također bilježe pobjede, mada su 
fizički slabiji od mnogih ekipa, no njihova 

hrabrost i borbenost nadoknađuju 
razliku. Treba napomenuti da dugoselski 
dječaci rade izvrsno, njihov broj se 
povećava, treninge shvaćaju ozbiljno, 
redoviti su, željni treninga i uspjeha. 
Takav pristup i zalaganje, garancija su 
za mnoge daljnje uspjehe, na njihovo i 
zadovoljstvo trenera Denisa Klausa te 
njihovih roditelja.

Njihova imena su: Benjamin Agatič, 
Eugen Babić, Branimir Čaran, Filip 
Deranja, Damir Egredija, Marko 
Jurakić, Ivan Katavić, David Klaus, 
Antonio Marina, Dorian Markušić, 
Josip Matezović, Zvonimir Novačić, 
Franko Panđić, Nikola Pokrajčić, Leo 
Radošić, Filip Rašković, Filip Rončević, 
Miro Sinovčić, Dominik Srečić, Marko 
Svečnjak, Mislav Šuker, Luka Terović, 
Josip Vranić.

                                       Josip JURAKIĆ 
Foto arhiva MRK DS 

Nakon izuzetno uspješne jesenske sezone u kojem su osvojile prvo mjesto u 
međužupanijskoj ligi te visokog plasmana na natjecanju HRKML, mlade ruko-
metašice Dugog Sela godinu su završile sudjelovanjem na Božićnom turniru u 
Sesvetama. Na turniru je sudjelovalo osam ekipa podijeljenih u dvije grupe, a 
dugoselske rukometašice su nakon poraza u polufinalu od Koke iz Varaždina u 
utakmici za treće mjesto pobijedile domaćina Sesvete. U najbolju sedmorku tur-
nira izabrana je Dalija Lovreković.                                                                 Ta. P. 

Nogometni klub Dugo Selo organizirao je malonogometni turnir pod 
pokroviteljskom grada Dugog Sela koji je održan od 27. prosinca 2006. godine do 
14. siječnja 2007. Sudjelovalo je čak 75 ekipa u šest dobnih kategorija. Ekipe su s 
područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Publika u velikom broju pratila 
je natjecanja, a natjecatelji su pokazali korektnu i kvalitetnu igru dok su suci  iz 
Nogometnog središta Dugo Selo sudili pravedno, kako ističu organizatori.  

U kategoriji juniora prvo mjesto osvojila je  ekipa BIG GRIZLI, druga je ekipa 
Škole nogometa NAFTAŠ – IVANIĆ GRAD, treća ekipa DOKTORI iz Sesv. 
Kraljevca, a četvrti su juniori NK DUGO SELO. Najbolji igrač ove kategorije je 
Igor Gusak iz pobjedničke ekipe a Igor Ivić iz NAFTAŠA bio je naj-golman. 

U kategriji kadeta prva ekipa je BOKŠIĆ PROMET, drugi su SERVIS DADO, 
treći ekipa KONOBE LUKA, a ekipa SELEKTE – Dubrava bila je četvrta. 
Najbolji igrač iz pobjedničke ekipe je Marko Guja, a Franjo Berišić najbolji je 
golman. 

U kategoriji starijih pionira prva je ekipa NK CROATIA Sesvete I., druga je 
ekipa NK Ivanja Reka, treći  su iz NK Rugvica, a četvrti iz NK CROATIA Sesvete 
II. Najigrač je Filip Bazina, a najgolman Domagoj Iveljić. 

 U kategoriji mlađih pionira – prvi su NAPREDAK – TEŠIĆ, drugi  ekipa NK 
DUGO SELO, treće mjesto KUHINJE – T&T, a četvrti NK CROATIA Sesvete. 
Najigračem proglašen je Dario Katana, a najgolman  je Frano Vukadin. 

U kategoriji LIMAČI – prvi  su iz ekipe  VATRENE ZVIJEZDE, drugi iz NK 
CROATIA Sesvete, treća je ekipa Škole nogometa NAFTAŠ – CB KAPRIC, a 
četvrti iz NK Čulinec. Najigrač je Alej Jurilj, a najgolman Luka Lauš. 

 U kategorija PRSTIĆA – prvi su članovi NK Sesv. Kraljevec, drugi NK 
CROATIA Sesvete, treći su iz NK DUGO SELO, a četvrti NK Studentski grad. 
Najigrač je Domenik Konaj, a najgolman Štefan Mandić. 

Nagrade su uručili gradonačelnik Dugog Sela B. Mahač i predsjednik NK 
Dugo Selo Mladen Vrabec. 

 Prema ocjeni organizatora i gledatelja ovaj turnir organizacijski je uspio. Sve 
ekipe očitovale su zadovoljstvo organizacijom, a posebice izgledom naše dvorane 
te su najavili dolazak i dogodine. Pobjedničke ekipe, uz pehar i medalje, dobile su 
i nogometne lopte. Turnir su medijski pratili Radio Martin i Dugoselska kronika 
te Sportske novosti. 

Ljubitelji odbojke, koji su se tim sportom bavili rekreativno, osnovali su Odboj-
kaški klub Dugo Selo koji je uvršten u dugoselsku Zajednicu športskih udruga, 
županijsku zajednicu i odbojkaški savez Hrvatske. Klub je svrstan  u III. hrvatsku 
odbojkašku ligu (muški)  – centar za natjecateljsku sezonu 2006- 2007. godine. S 
natjecanjem se započelo prošlog tjedna i to više nego uspješno. Protivničku ekipu 
Siska svladali su rezultatom 3:0. Muška ekipa spoj je mladosti i iskustva starijih 
igrača koji dolaze ne samo s područja Dugog Sela, nego i iz Brckovljana, Rugvice 
i Zagreba. Članovi Kluba i dužnosnici za sada rade volonterski, a dio neizbježnih 
troškova pokrili su od dotacije općine Brckovljani od 5.000 kuna. Treniraju u škol-
skoj dvorani Božjakovina te su u tijeku kontakti radi mogućih treninga u Gradskoj 
športskoj dvorani Dugo Sela. 

Predsjednik Kluba je Marko Agatić, trener Vinko Barukčić a dužnost tajnika 
obavlja Ivo Kesedžić. U postupku formiranja je ženska ekipa. Stoga pozivaju sve 
ljubitelje odbojke da se jave na broj telefona 2751-800 ili u Kolodvorsku ulicu broj 
7, tajniku Ivi Kesedžiću.                                                                                   N.K.

Mladi rukometaši MRK «Dugo Selo ‘55» 

POBJEDNICI KREĆU PONOVO

Održan 3. božićno – novogodišnji turnir u organizaciji ŽRK «Dugo Selo ‘55»

Mađarice pobjednice 

Na okupu reprezentacija Hrvatske i ŽRK «Dugo Selo ‘55»

Predsjednik GV-a A. Bauer uručuje nagrade

Gradonačelnik Mahač ispred grada domaćina uručio 
prigodne poklone gostujućim inozemnim rukometnim 

Mlađe kadetkinje na 3. božićnom 
turniru u Sesvetama

U sportskoj dvorani odigran 
turnir u malom nogometu 

Na malonogometnom turniru sudjelovalo 75 ekipa …

Novoosnovani Odbojkaški klub 
Dugo Selo ostvario prvu pobjedu 

Muška odbojkaška ekipa nakon prve pobjede u Sisku 



N akon višednevnog natprosječno toplog 
razdoblja za siječanjsko doba godine 22. 
siječnja na Vincekovo kiša je cijeloga dana 

natapala vinograde na Martin Bregu. To nije 

spriječilo brojne vinogradare, vinare, ljubitelje 
vinskih svetkovina u tradicionalnom pohodu 
«v trsje». Dugoselska Turistička zajednica u 
suradnji s Vinogradarsko vinarskom udrugom 
«Terra sancti Martini» i vatrogascima iz 
dugoselske vatrogasne zajednice od jutarnjih 
je sati obavljala pripreme. Tako su nadomak 
gradskoga vinograda a podno crkve sv. 
Martina i skulpture sveca zaštitnika postavljeni 
šatori ispod kojih su iz kotla u rano popodne 
zamirisale kuhane kobasice i vino, što je 

privuklo posjetitelje u uobičajeno velikom 
broju, kiši usprkos.  Članice Kluba žena 
priredile su gibanice, štrudle i domaće kolače. 
Tamburaši i pjevači iz KUD-a «Preporod» 

pristigli su uoči 
obreda rezidbe 
kojeg su 
najavili vinskim 
p o  p e v k a m a . 
Gradonačelnik 
B. Mahač po -
zdravio je 
vjerne i odane 
sudionike koji 

ne propuštaju Vincekovo. 
Sudionicima prošlogodišnje 
akcije «Srce za Dugo Selo 
u cvijeću i ljepoti» koja se 
provodi uz akciju Hrvatske 
Turističke zajednice «Volim 
Hrvatsku» uručio je ovom 
prigodom zahvalnice za 
uspješno uređene okućnice 
na području Dugog Sela. 

Dok su se grijali kuhanim 
vinom i vrućim kobasicama 
te sladili gi banicama, 
posjetitelji su uz glazbu i 
pjesmu Preporodaša ispod 
šatora pratili obred rezidbe 
vinove loze. Prve šibe 
odrezali su Pre porodovi 
vinceleri uz  prigodne riječi 
obraćanja još  uspavanim  
i pokislim trsovima u 
gradskome vinogradu. 
Ovjesili su lanac kobasica 
o čokot i obilato ga zalili 
lanjskim vinom iz gradskoga 
podruma. Odrezane šibe, 
koje su stavili u peharček 
s vodom, trebali bi kroz 
neko vrijeme odstajati uz 
prozorsko staklo na sobnoj 
temperaturi te propupati, a 
time pokazati očekivanu rodnost predstojeće 
godine. 

Cijeli se obred tradicionalno izvodi u nakani 
dozivanje plodonosne i vinorodne predstojeće 
godine.                                                   N. K.

              Fotografije: I. G. O., J. K. B. i N. K.
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Slike i skulpture inspirirane životom 
i izgledom templara koji su tijekom 
davno prohujalog XIII. vijeka 

gospodarili Zemljom sv. Martina izložene 
su u prostoru Turističke zajednice 

Zagrebačke županije u Preradovićevoj ulici 
u Zagrebu. Umjetnička djela sedamnaest 
autora nastala su tijekom likovnih 
susreta umjetnika koje je Pučko otvoreno 
učilište Dugo Selo organiziralo tijekom 
prošlogodišnjih Dugoselskih jeseni. Tako 
su u središtu Zagreba izložena djela 
dugoselskih slikara Roberta Samardžića 
i Ive Ostojića te drugih umjetnika iz 
Ivanić Grada, Velike Gorice, Zaprešića, 

Samobora, Sesveta i Zagreba koji su 
sudjelovali na dugoselskim likovnim 
susretima. Slike i skulpture vlasništvo 
su Učilišta koje uz potporu Grada i 
dugoselske Turističke zajednice organizira 

susrete umjetnika, kao i izložbe njihovih 
djela u Dugom Selu, Zagrebu i gradovima 
Zagrebačke županije. Otvorenje izložbe 9. 
siječnja, u podne, pobudilo je neočekivanu 
posjećenost i zanimanje medija kojima je 
tema o templarima, tajanstvenosti njihova 
života i uloge bila nadasve intrigantna. Tako 
su ovaj događaj, značajan za dugoselski 
kulturni život, prenijele radio postaje, 
tiskani i elektronski mediji. Izložbu je 

otvori Zdravko Režek, 
član Turističkog vijeća 
županijske Turističke za -
jednice. Izložbenu po stavu 
i doprinos svakog slikara, 

odnosno kipara koji su 
osebujnim doživljajem 
i rukopisom u stva -
ralaštvu «oživjeli» 
dio dav ne templarske 
po vijesti, pred-
stavila je ravnateljica 
dugoselskoga Učilišta 
N. Kozić. Sve uz -
vanike i posjetitelje 
pozdravili su u ime 
grada domaćina gra-
donačelnik B. Mahač, 
ujedno i predsjednik 
dugoselske Tu  ri-
stičke zajednice te 
predsjednik Grad-
skoga vijeća Dugog 
Sela Anto Bauer. U 
glazbenom programu 
nastupio je Gradski 
pjevački zbor Dugo 
Selo. 

Sukladno temi 
događaja posvećenoj 
prvom zapisu o životu na 
dugoselskome području 
evidentiranom u darovnici 
kralja Andrije II. iz 1209. 
godine kada su templari 
zagospodarili Zemljom 
sv. Martina, domaćini su posjetiteljima 
ponudili vino «Templis» i templarski 
kolač. Izložba slika i skulptura pod 

nazivom «Povratak templara na Zemlju 
sv. Martina» postavljena je u Uredu TZ u 
Preradovićevoj 42 do 5. veljače.          N. K.
                        Fotografije: I. G. O. i J. K. B.

Dugoselska izložba slika i skulptura u prostoru Turističke zajednice Zagrebačke županije

TEMPLARI U SREDIŠTU ZAGREBA 

Domaćini i organizatori izložbe ponudili posjetiteljima 
dugoselske zanimljivosti i sadržaj izložbene postave 

Neočekivano velika posjećenost dugoselske izložbe i zanimanje medija ugodno iznenadili 
organizatore 

Templarski kolač po zamisli autora izložbe kreirali su 
dugoselski slastičari, a okusom i izgledom iznenadio je 
posjetitelje 

Prva rezidba 
vinograda po kiši

Na suhom i sigurnom ispod vatrogasnoga šatora brojni posjetitelji krijepili 
se kuhanim vinom i kobasicama koje su im priredili vatrogasci 

Jedan od sudionika akcije uređenja okućnica Ž. Kraljec na 
Vincekovo primio zahvalnicu Turističke zajednice 

Uoči, tijekom i nakon  prve rezidbe i zalijevanja 
trsja valja obilato natapati grlo užitnim 
lanjskim vinom Nakon vina i kobasica godila je slasna gibanica ili sirnica 


