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U OVOM BROJU OBJAVLJUJEMO
l Obavijest o upisu djece u 1. razred osnovne škole, str. 2.
l Vatrogasne skupštine DVD-a Gračec i Brckovljani, str. 3.
l Javni natječaji za komunalne poslove u Dugom Selu, str. 6. i 7.
l Općina Rugvica - obavijest o javnom uvidu u studiju utjecaja na      
        okoliš za produbljivanje eksploatacije u Abesiniji, str. 5.
    Odluka o davanju u zakup zemljišta, str. 5. - Službeni glasnik

Tijekom uzvratne posjete predstavnika Dugog Sela 
Francuskoj, točnije Zajednici općina Kantona 
Saint Simon u Departmanu L'Aisne, predsjednik 

Roland Renard i dugoselski gradonačelnik Boris 
Mahač potpisali su Sporazum o suradnji i razmjeni 
dviju jedinica lokalne samouprave iz dviju zemalja 
od kojih je jedna članica EU, a druga kandidat za 
učlanjenje. Dokumentima su utvrđeni oblici razmjene 
i suradnje na svim područjima a u interesu građana 
dviju lokalnih jedinica radi uspostave prijateljstva 
i napretka. Takva će suradnja biti potpora Gradu 
Dugom Selu i u realizaciji razvojnih projekata koje 

prijavljuje na natječaje za sufinanciranje iz europskih 
fondova što podrazumijeva partnerstvo sa zemljama 
članicama EU. Tijekom boravka predstavnici grada 
upoznali su dio tamošnje kulturne baštine, posebice 
crkvu sv. Martina koji se štuje u Kantonu te templarsku 
kapelu iz 12. stoljeća, koje su poveznica s povijesnim 
i tradicijskim odrednicama dugoselskoga područja. 
Dogovoreni su predstojeći oblici suradnje na području 
kulturne razmjene, uzajamne posjete i razmjene 
učenika, organizaciji oblika socijalne i zdravstvene 
zaštite u okviru civilnog društva. 

Opširnija reportaža na stranicama 10. i 11. 

Sretan Uskrs
U danima dolazećeg Blagdana otvaramo srca  ljudima i svijetu. 

Uskrs je dan pobjede dobra na zlim, svjetla nad tamom,  vrijeme 
za zakopavanje oholosti i sebičnosti, nepraštanja i osjetljivosti. 
Blagdani su dani za obitelj, za najbliže i najdraže, za čovjeka. 
Posebice za one koji oskudijevaju i pate, kojima darak, topla riječ i 
iskaz ljubavi, obasjava lice. Samo mi, ljudi, tom prigodom možemo 
svoju vjeru pokazati djelom. Dobrim djelom za nekoga tko pati, 
kome manjka osnovno za dostojan život, koga možemo razveseliti 
svojom pažnjom i skromnim darom.

Učinite to i proslavite Uskrs oplemenjeni dobrim djelom koje ste 
učinili za druge!

Potpisani dokumenti o suradnji 
Dugog Sela i Kantona St. Simon

Sporazumi i prisege o suradnji i razmjeni obostrano potpisani 16. ožujka u sjedištu francuskog Kantona St. 
Simon na hrvatskom i francuskom jeziku

Uresite dom vlastitim uratkom! Novac za skupe industrijske blagdanske 
ukrase darujte potrebitima te u zajedništvu s najbližima obojite 
pisanice. 
Tako su učinili korisnici velike obitelji u Centru "Stančić" darujući nas   
obiljem uskrsnih ukrasa na izložbi u Gradskoj knjižnici  (strana 20.).
Uskršnje čestitke upućuju nam župnici Slavko Kresonja i Josip Kuzel, 
te Dragutin Smrkulj na stranicama 2. i 5. ) 
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Za Projekt Kulturnog 
centra za posjetitelje 
Dugog Sela kojeg je na 

natječaj Ministarstva za sufi-
nanciranje potreba u kultu-
ri prijavilo Pučko otvoreno 
učilište odobreno je 50.000 
kuna u ovoj godini. Rečeno 
je to na sastanku ministra 
kulture B. Biškupića i sura-
dnika s gradonačelnicima i 
ravnateljima ustanova u kul-
turi na području Zagebačke 
županije održanom u 
Jastrebarskom. Prema 
iz vješću ministra Biškupića 
iz sredstava Ministarstva 
izdvojit će se i za nabav-
ku knjiga u Gradskoj knji-
žnici Dugo Selo, za djela-
tnost KUD-a Preporod – kako 
za obilježavanje stote obljetnice djelovanja, tako i za          

predviđeno putovanje u inozemstvo. 
                                        Tekst i fotografija:  N. K.

Sazvana, a potom odgođena sjednica iz veljače 
održana je 5. ožujka, a dnevni red nadopunjen je 
informacijom o donošenju izmjena Prostornog plana, što 
su predložili vijećnici HDZ-a uz prihvaćanje skupštine 
većine. No prijedlog o odgodi imenovanja članova 
upravnih vijeća zdravstvenih ustanova nije prihvaćen te 
su oporbeni HDZ-ovci napustili zasjedanje. 

Prihvaćena je studija «Mladi između želja i 
mogućnosti – položaj, problemi i potrebe mladih u 
Županiji» uz široku raspravu, što će biti osnova za 
buduće projekte o zapošljavanju mladih te organizaciji 
sadržaja za mlade. 

Prihvaćeni su kriteriji, mjerila i način financiranja 
investicija i održavanja zdravstvenih ustanova u što je 
usmjereno više od 17,6 milijuna kuna te su imenovani 
članovi upravnih vijeća županijskih bolnica (Naftalan, 
Gornja Bistra), Županijske ljekarne i Doma zdravlja. 
Nezadovoljstvo financijskom raspodjelom očitovao 
je županijski vijećnik I. Remenar (Općina Rugvica 

HSS) uslijed prenamjene dijela sredstava namijenjenih 
nabavci vozila za hitnu medicinsku pomoć u  Ispostavi   
Doma zdravlja Dugo Selo, budući ova služba mora 
zadovoljiti potrebe za nešto manje od trideset tisuća 
stanovnika na tom području. Nabava vozila najavljena 
je tako u 2008. godini. 

Prilikom donošenja odluke o odvodnji vijećnik 
Remenar upozorio je na tehničku 
nekorektnost izvedbe sustava 
odvodnje na području Bukevja u 
rijeku Savu, ističući kako se prilikom 
niskog vodostaja otpad ispušta na 
riječne sprudove te se uz zagađenje 
rijeke širi i smrad u naseljima općine 
Rugvica koja su na suprotnoj obali. 

Potpredsjednik Skupštine Nenad 
Sedlar (Dugo Selo – HSP) opetovano 
je zatražio od županijskih službi 
odgovor na upit o zagađenosti potoka 
Črnec. 

Rudolf Dokuš (Općina Brckovljani 
– Stranka umirovljenika) imenovan 
je u sastav Županijskog odbora za 
prosvjetu, kulturu i sport. 

Župan Kožić najavio je upućivanje 
pisma gradovima i općinama 
radi izjašnjavanja o prihvaćanju 

istraživačkih radova na svojim područjima, s nakanom 
utvrđivanja moguće lokacije za odlaganje inertnog 
otpada iz buduće spalionice. Utvrđivanje takve lokacije, 
kazao je, uvjet je za dobivanje suglasnosti na izmjene 
Prostornog plana, što je potrebno za nastavak izgradnje 
auto-ceste Zagreb – Sisak. Ne postigne li se dogovor oko 
lokacije odlagališta šljake na području Županije, župan 
je objavio mogućnost odlaganja izvan županijskog 
područja sukladno ponudi jedne od jedinica lokalne 
samouprave koja nije u sastavu Zagrebačke županije. 

   Tekst i fotografija: N. K.

Republika Hrvatska 
Zagrebačka županija
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
Služba za društvene djelatnosti Ispostava Dugo Selo

Klasa: 602-02/07-01/15
Urbroj: 238-05-03/1-07-01
Dugo Selo, 23.03.2007.

Na temelju članka 3. stavak 2. pravilnika o upisu djece 
u osnovnu školu (Narodne novine br. 13/91) Ured državne 
uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene 
djelatnosti, Ispostava Dugo Selo, daje

O B A V I J E S T
O upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 

godinu 2007./2008. na području grada Dugog Sela i 
općina Brckovljani i Rugvica

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 
godinu 2007/08. obavljat će se u školama na području 
grada i općina

Od 16. travnja do 30. lipnja 2007. godine

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja 
do 1. travnja 2007. godine imaju navršenih šest godina 
života. Na zahtjev roditelja ili staratelja Ispostava ovog 
ureda uvrstit će u popis djece dorasle za upis i djecu koja 
do 1. travnja 2007. godine nemaju navršenih šest godina 
života. Upis će se obavljati u osnovnoj školi najbližoj 
mjestu stanovanja djeteta u skladu s postojećim odlukama 
o mreži osnovnih škola. Na dan upisa roditelj ili staratelj 
obvezatno u školu dovodi dijete i predočuje dokumente:

1. Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list, 
ili potvrdu državne matice koja treba sadržavati: ime i 
prezime, dan, mjesec, godinu, mjesto, županiju i državu 
rođenja, ime i prezime oca, majke i državljanstvo

2. Potvrdu Službe za školsku medicinu o pregledu 
djeteta prije upisa u 1. razred osnovne škole

Prije upisa obvezatan je komisijski pregled radi 
utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i to u Zavodu za 
javno zdravstvo, Službe za školsku medicinu, Odjel Dugo 
Selo, koji provodi preventivnu zdravstvenu zaštitu učenika 
škole u koju se dijete treba upisati.

Roditelj ili staratelj obvezatan je što prije, a počevši od 
2. travnja 2007. godine prijaviti dijete nadležnoj Službi za 
školsku medicinu kako bi dobio potrebne upute i točan 
datum komisijskog pregleda djeteta. 

Prijava se može obaviti osobno u Zavodu za javno 
zdravstvo-Služba za školsku medicinu, Odjel Dugo Selo 
(Dom zdravlja Dugo Selo, Dragutina Domjanića 12) ili 
na broj telefona: 2759-061, radnim danom (parni datumi 
ujutro od 8,00-13,00 sati, neparni datumi poslije podne 
od 14-19,00 sati).

Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u propisanom 
roku jer se nalazi na bolničkom liječenju, na rehabilitaciji u 
zdravstvenoj ustanovi socijalne skrbi ili obiteljskom domu, 
roditelj ili staratelj obvezatno o tome dostavlja potvrdu 
komisiji. Pojedinačne obavijesti roditelji ili staratelji mogu 
dobiti u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne 
uprave u Zagrebačkoj županiji-Ispostava Dugo Selo, Dugo 
Selo, Josipa Zorića 1, tel. 2753-122/310.

PREDSTOJNICA UREDA
Katarina BELEC, dipl. iur. v.r.

Ministarstvo kulture sufinancira programe 

Ministar Biškupić u nazočnosti župana Kožića izvijestio o realizaciji programa 
kulture u Zagrebačkoj županiji, navodeći programe za koje su osigurane potpore

NADA 
PROTIV 
SVAKE 
NADE

Kada vjernik želi objasniti 
nekome što to on vjeruje o 
Bogu i zašto, onda, između 
ostalih članaka svoje vjere, 
nabraja i istinu koja govori 
da vjeruje u Isusa Krista 
koji je uskrsnuo treći dan 
po Svetom pismu. Izričaj 
„uskrsnuo treći dan po 
Svetom pi smu“ objavljuje 
puninu utjehe nade u 
uskrsnuće: nijedna nevolja 
nije tako velika da je se ne 
bi mo glo prevladati u Isusu 

Kristu i njegovu duhu; i u situacijama u kojima se pomoć ni na koji 
način ne može očekivati, i u situacijama apsolutne bezizlaznosti 
- čak i u onima izazvanima neshvatljivom smrću - postoji obećanje 
apsolutnog spasenja i smisla koji nam je, sad možda još skriven. On 
vjeruje i nada se uskrsnuću. 

Što je to uskrsnuće?
Smijemo se ovdje poslužiti slikom iz vlastitog života. Poznat nam je 

osjećaj što to znači kad smo bolesni - kad kažemo da ležimo nemoć ni - i 
kad ne možemo ustati. A koliku nam radost donosi i kakvo iskustvo 
života doživljavamo kad smo u stanju ponovo se uspraviti i hodati, 
kad možemo ustati - kad ponovo možemo uspostaviti sposobnost 
uspravnog hodanja, koja je svojstvena čovjeku i koja je dio njegova 
ljudskog dostojan stva.

Dakle, smisao izričaja uskrsnuće možemo osjetiti iz njegove uske 
poveza nosti s iskustvom smrti, sa stanjem kad se više ne može ustati, 
kad je čovjek doslovce apsolutno ne moćan, kad ga je napustio dah 
života. To je ono najgore što čovjek može iskusiti. I kada čovjek s 
takvim iskustvom veli da vjeruje u „uskrsnuće od mrtvih“, on izražava 
ono nevjerojatno - da postoji netko tko je uisti nu pobijedio smrt.

To je mogao učiniti samo jedan – onaj koji ima vlast: Svevišnji Bog. 
Učinio je to po onome koga voli najviše – po svome sinu Isusu Kristu. 
Stoga, nema nikakva smisla govoriti o uskrsnuću, ako ne vjerujemo u 
Boga. Bez riječi Bog, riječ uskrsnuće gubi svaki smisao.

Uskrsna radost i nada
Dok nas Kristova patnja na križu plaši, a njegov bolni krik: "Bože, 

moj, zašto si me ostavio",  nam ledi krv u venama i budi sumnju u Božju 
blizinu, u otajstvu uskrsnuća otkrivamo da je Bog na Isusovoj strani. 
On izgovara „da“ njegovu životu, životu kojeg ljudi nisu razumjeli; 
životu koji pripada samo Bogu; životu koji je htio ukloniti nasilje iz 
našeg suživota; životu koji je bio uvjeren da unatoč svoj golemoj snazi 
i svoj dominaciji izvanjskog nasilja na koncu ipak pobjeđuje ljubav 
- makar nam se sad čini da se ona još uvijek nije u stanju obraniti. Jer 
doduše, patnja i smrt, mržnja i nepravda nadasve su moćne u ovom 
svijetu, ali njihova riječ više nije zadnja.

Ova pobjeda nad smrću koju je izvojevao Isus ne odnosi se samo na 
pobjedu našeg straha od fizičkog uništenja. Pod smrću se ovdje misli na 
svako začahurivanje i svako zatvaranje u samog sebe: na bezobzirnost, 
na mjerenje svega prema samom sebi, na sebičnost, na neprijateljstvo 
i mržnju. To se odnosi i na strah od života, na strah da bismo u 
kratkom trajanju našeg života mogli propustiti štogod važnoga.

Takav je način života, koji vodi u besmisao, u ništa, a time i u smrt, 
prevladan. Uskrs nam ui stinu daje novi razlog i novo utemeljenje 
življenja i daruje nam nepobjedivu nadu protiv sveg beznađa našeg 
života.

Živjeti uskrsnu radost
Sve to treba zaživjeti i u našem svakodnevnom životu. To znači 

da se i mi smijemo nadati protiv svake nade, da se trebamo nositi 
s bolestima, a ne ih jednostavno pasivno prihvaćati; da trebamo 
pomagati ugroženima, bolesnima i umirućima, a ne ih ostavljati same 
i jed nostavno ih prepuštati njihovoj sudbini.

Za takav život potrebno je cjelovito obraćenje, korjenita preobrazba 
svakoga od nas. Što bi se sve kod nas moralo promijeniti - od čovjeka 
do čovjeka? 

Svakog nam je dana potrebna nova hrabrost kako bismo u 
konfliktima mogli pristupati jedni drugima i međusobno si pružati 
ruku. Ako se na taj način obnovi mo, oslobodit ćemo se naših 
predrasuda i okorje log načina ponašanja. Oslobodit ćemo se i 
vlastitog koristoljublja i bezobzirnosti, prezirateljskog odnosa prema 
drugima. 

Promjene uvijek počinju u vlastitim mislima i u srcu. Ništa nam nije 
potrebnije od novog poleta. A on mora izniknuti iz nas samih. Nova 
snaga koja nas ui stinu može trajno preobraziti i promijeniti dolazi 
konačno od onoga koji može reći: „Evo, sve či nim novo.“ Zbog toga 
uskrsna radost zrači sigurnošću i snagom, jer na Uskrs je konačno 
izišlo na vidjelo da je Isusov Bog Otac izgubljenih. Uvijek je na strani 
malenih, bolesnih, siromašnih, progonjenih i onih koji strpljivo pate, 
bez buke i galame. 

I sada znamo sigurno: drvo će križa sve dok smo živi biti sastavni dio 
nade u uskrsnuće. To je „nada protiv svake nade“. 

S iskrenom željom da se u svakome probudi nova životna nada 
utemeljena na kršćanskoj uskrsnoj radosti, želimo svima sretan i 
blagoslovljen Uskrs!

Vaši svećenici: Josip i Slavko

Održana 11. sjednica Skupštine Zagrebačke županije 

Vozilo hitne pomoći Dugom Selu 
stiže iduće godine

Županijski vijećnici o mladima, zdravstvu, otpadnim vodama,  odlagalištu šljake 
i drugim aktualnim pitanjima 

Razmatranje o Uskrsu i uskrsna čestitka...
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DVD Brckovljani na Godišnjoj skupštini o izvješću za prošlu i 
planovima za sljedeću godinu

U Društvo uključeno 15 novih 
članova vatrogasne mladeži 

Svoje pristupnice u članstvo Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Brckovljani potpisalo 
je novih 15 članova vatrogasne mladeži, 
većinom djevojčica u dobi od 12 do 16 
godina, a koje je već organizirano u žensko 
odjeljenje vatrogasne mladeži. Time DVD 
Brckovljani sada broji 79 članova, od 
čega 39 operativnih članova i 34 člana 
vatrogasne mladeži. Kako je bilo riječi na 
Godišnjoj skupštini DVD-a Brckovljana 
održanoj 24. ožujka, u prošloj godini 
registrirano je 13 intervencija – pet požara 
na građevinskim objektima, tri požara na 
otvorenim prostorima, tri intervencije u 
prometu i jedna na otvorenom prostoru. 
Prošlu godinu obilježila je, kako je kazao 
predsjednik DVD-a Brckovljana Marijan 
Geceg, nabava autocisterne – rabljenog, 
ali uščuvanog vozila, Mercedes 1626, 
zapremine 5 000 litara vode i 500 litara 
pjene. U nabavi cisterne, ukupne vrijednosti 
167.000 kuna, pomogla je Općina 
Brckovljani, istaknuo je predsjednik 
Geceg. Prošlogodišnji prihodi iznosili 
su 241.346 kuna, od čega iz općinskog 
proračuna je dotirano 110.000 kuna za 
operativnu djelatnost i uređenje okoliša. 
Ove godine prihodi iznose 156.404 kune, 
od čega iz Općine Rugvica je planirano 
57.000 kuna dotacije. 

Prema programu rada za 2007. godinu, 
uz redovne aktivnosti, ove godine ističu se 

planovi za nastupe na različitim vatrogasnim vježbama i natjecanjima, kao i veći rad na uvježbavanju 
članova kako bi se prošlogodišnji uspjesi i u ovoj godini ponovili ili čak bili i bolji. Naime, na 

općinskom natjecanju 1. ekipa osvojila je prvo 
mjesto, kao i ekipa mladeži žene, dok je 2. ekipa 
osvojila 5. mjesto, a ekipa mladeži muški 2. mjesto. 
Na Memorijalu «S. Đ. Deželić» u Ivanić Gradu ekipa 
DVD-a Brckovljana plasirala se u zlatnu skupinu, a 
u vježbama 8/8 redovito su osvajali drugo mjesto (u 
Laktecu, Paukovcu, Šašinovcu i Andrilovcu).

Na Skupštini na kojoj su nazočili predstavnici 
brojnih susjednih i prijateljskih društava, kao i 
predstavnici VZO Brckovljani, uz DVD-e s područja 
općine Brckovljani, osim, primijetili smo, iz DVD-a 
Gračeca, nazočio je i predsjednik Općinskog vijeća 
Brckovljani Milan Kralj. Osim što je okupljene 
vatrogasce informirao s planovima Općine u ovoj 
godini, naglasio je važnost zajedništva i složnosti, koje 
je omogućilo da se 1993. osnuje Općina Brckovljani, 
a upravo te osobine trebali bi slijediti vatrogasci s 
ovog područja, bez obzira na pripadnost DVD-ima. 
U nastavku su dodijeljene spomenice povodom 20. 
godina rada svojim članovima Vladimiru Bedekoviću 
i Predragu Šotiću, tajniku DVD-a Brckovljana

Tekst i fotografije:I. G. O.

Inicijativu oko organizacije trećeg stručnog 
usavršavanja voditelja sportskih aktivnosti osoba 

s teškoćama u razvoju 
ponovno je pokrenuo 
Centar za rehabilitaciju 
«Stančić» uz tradicio-
nalnog suorganizatora 
Udrugu «Olimp». Semi-
nar je održan od 5. do 
7. ožujka u Krapinskim 
Toplicama. Sudjelovalo 
je 27 predstavnika iz 21 
centra, odnosno udruge 
iz cijele Hrvatske. Prvi 
put je seminar organizi-
ran pod pokroviteljstvom 
Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi i Ministar-
stva znanosti, obrazova-
nja i športa. Osim radnog 
dogovora oko organiza-

cije predstojećih natjecanja, zastupljene su bile 
i sljedeće teme: Rolanje (praktični i teorijski 

dio), Poduka neplivača 
(praktični i teorijski dio) i 
Motivacija, naravno sve o 
radu s osobama s teškoća-
ma u razvoju. Na semina-
ru je najavljeno Prvenstvo 
Hrvatske u kuglanju na 
9 čunjeva, klasičan način 
za osobe s teškoćama u 
razvoju, koje će se odr-
žati 2. i 3. travnja ove 
godine u Splitu u organi-
zaciji Centra za rehabili-
taciju «Stančić», Udruge 
«Olimp» te Udruge za 
pomoć osobama s MR 
Zvono iz Splita.

Franjo HORVAT, prof.
Foto arhiva CS

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Gračec održali su u subotu 10. ožujka svoju 

Godišnju skupštinu na kojoj se okupilo 
gotovo 150 uzvanika, većinom vatrogasaca iz 
okolnih općina, no tu su se našli i predstavnici 
DVD-a iz varaždinskog kraja. 

Predsjednik DVD-a Gračec Miroslav Šla-
darec istaknuo je kao najveći uspjeh u prošloj 
godini osposobljavanje članstva, čime su dobili 
više vatrogasaca sposobnih za intervencije i za 

rad unutra vatrogasne zajednice, a u svoje su 
redove primili desetak novih članova. Kao naj-
veće zadatke za 2007. godinu Šladarec je ista-

knuo nabavku nove 
opreme i nastavak 
izobrazbe članstva.

Na samom poče-
tku slavlja podije-
ljena su priznanja 
za uspjehe i rad 
u prošloj godini. 
Najviše priznanja 
otišlo je članovima 
vatrogasne mladeži 
kojih ima 25, dok 
cijelo Društvo broji 
81 član. 

Šladarec, koji je 
predsjednik DVD-
a Gračec od 2000. 
godine te ima 20- 
godišnje iskustvo 
kao vatrogasac, 
istaknuo je Općinu 
Brckovljane koja 
je za rad Društva 
dala 57.000 kuna, 
Vatrogasnu zaje-
dnicu Brckovljani 
sa 65.000 kuna, te 
Vatrogasnu zaje-
dnicu Zagrebačke 
županije kao glavne 
donatore novca za 
rad Društva. 

- Zahvaljujemo 
svima koji su doni-
rali naše Društvo i 
nadamo se kako će 
to činiti i ubuduće, 
istaknuo je Šlada-
rec. DVD Gračec 
osnovan je 1954. 
godine, a danas 
broji čak 25 članova 
vatrogasne mladeži 

i zbog tog razloga nema bojazni za nastavak 
vatrogasne tradicije u Gračecu. Tome ide u 
prilog i prosječna starost članova DVD-a koja 
je svega 22,6 godine. Članovi DVD-a u prošloj 
su godini izašli na 34 intervencije od kojih je 
većina bila vezana uz prometne nesreće. 

Tekst i fotografije: 
Ante LIVAJIĆ

Istaknuti uspjesi na natjecanjima i osvojena prva mjesta 

U nabavi opreme i vozila pomaže Općina 
Brckovljani 

Mladež DVD Brckovljana – vatrogasna budućnost 

Članovi i uzvanici na Godišnjoj skupštini 

Centar "Stančić" organizirao 
stručni seminar za voditelje 

sportskih aktivnosti

Praktični dio poduke neplivača

Rolanje - zahtjevno i zabavno

Održana Godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gračec

U idućoj godini najvažnija nabava 
nove opreme

Predsjednik Društva M. Šladarec uručuje najmlađim članovima priznanja 
za uložen rad i zalaganje tijekom prošle godine 

U prošloj godini zabilježene 34 intervencije, većinom vezane uz 
prometne nesreće, istaknuto je na Skupštini 
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Održana 22. sjednica Gradskog poglavarstva 

Zagrebačka županija uputila je svim 
gradonačelnicima i načelnicima zahtjev 
za davanje suglasnosti za obavljanje 

istraživačkih radova za određivanje 
potencijalne lokacije odlagališta ostataka 
od buduće spalionice komunalnog otpada. 
Kako se navodi u dopisu Zagrebačke županije 
rezultati istraživačkih radova koristit će 
se za određivanje lokacija odlagališta i to 
kroz predstojeću izradu Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Zagrebačke županije u kojoj 
će kroz prethodnu i javnu raspravu sudjelovati 
sve jedinice lokalne samouprave i građani 
Zagrebačke županije. Članovi Poglavarstva 
na sjednici, održanoj 14. ožujka, jednoglasno 
su odbili suglasnost da se na području grada 
Dugog Sela obave istražni radovi. Naime, 
kako je istaknuto, Dugo Selo nema realnih niti 
objektivnih mogućnosti da na svom području 
smjesti odlagalište takvog kapaciteta. Kako je 
kazao gradonačelnik Boris Mahač, o Dugom 
Selu kao lokaciji za zbrinjavanje otpada nije 
bilo govora u stručnoj Studiji o zbrinjavanju 
otpada na području Zagrebačke županije, 
a isto tako zbog jedne od najvećih gustoća 
naseljenosti na županijskom prostoru te zbog 
niza ostalih razloga nije moguće da se na 
dugoselskom području provedu istraživački 
radovi, bili su jasni članovi Poglavarstva. 

Očitovano je i mišljenje kako takvo 
odlagalište ne bi bilo prihvatljivo niti 
na rugvičkom području zbog neposredne 
blizine naselja.

Stanje sigurnosti na području 
grada zadovoljavajuće

Područje Policijske postaje Dugo Selo 
obuhvaća područje grada Dugog Sela, općine 
Brckovljani i općine Rugvica, prostire se 
na 240 kvadratnih kilometara s ukupno 48 
naselja i oko 38.000 stanovnika, no stanje 
sigurnosti tijekom protekle godine bilo 
je zadovoljavajuće - ocjena je to izvješća 
prezentiranog na sjednici Poglavarstva. Kako 
je kazao dotadašnji načelnik dugoselske 
Policijske postaje Matije Kopačević 
registrirano je ukupno 346 kaznenih djela, 
od čega su razriješena 172 djela, odnosno 
49,7 posto. Najviše kaznenih djela desilo se 
na području grada Dugog Sela – 185, 96 
kaznenih djela registrirano je u Rugvici, a 65 
na području Brckovljana. Uspoređujući s 2005. 
godinom – zabilježeno je povećanje kaznenih 
djela za 32 posto na području djelovanje PP 
Dugo Selo. No usprkos tome zabilježeno je i 
povećanje otkrivanja i razrješenje slučajeva za 
čak 52 posto. U odnosu s ostalim gradovima 
na području Zagrebačke županije Dugo Selo 
po broju kaznenih djela nalazi se na 4. mjestu, 
iza Samobora, Zaprešića i Velike Gorice koja 
je zabilježila 932 kaznena djela u 2006. godini. 
Kao posljednji na listi i kao najsigurniji grad 
slovi Sveti Ivan Zelina na čijem je području 
lani registrirano 200 kaznenih djela. 

Prihodi od poreza i prireza 
na dohodak u prva dva mje-
seca povećani za 53 posto

Prema informaciji Upravnog odjela za 
gospodarstvo i financije u prva dva mjeseca 
ove godine gradski proračun ostvario je višak 
prihoda od milijun i 516.000 kuna. Ukupni 
prihodi Grada iznosili su 5.770.000 kuna, 
a rashodi 4.254.000 kuna. S obzirom da se 
iz prošle godine prenio manjak prihoda od 
504.000 kuna te je predloženo da se pokrije 
u ovoj godini – ukupni višak prihoda tako 
sada iznosi milijun i 12.000 kuna. Sukladno 
promijenjenoj zakonskoj regulativi krajem 
prošle godine, povećani su prihodi od poreza 
i prireza na dohodak. Oni su za 53 posto 
veći u odnosu na isto razdoblje 2006. godine 
te 7 posto veći od plana. Tijekom prva dva 
mjeseca od poreza i prireza na dohodak u 
gradski proračun se slilo blizu 3,8 milijuna 
kuna. 

Programi gradnje i održava-
nja komunalne infrastrukture 
prošle godine nisu ostvareni 
u skladu s planom

Prema izvješću programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za 
prošlu godinu vidljivo je kako se prihodi od 
8,2 milijuna kuna nisu ostvarili u skladu 
s planom, odnosno ostvareno je ukupno 
6,8 milijuna kuna. Na rashodovnoj strani 
ulaganje sredstava u gradnju objekata 

također nije išlo u skladu s planom, pa je 
tako ukupno utrošeno 3,5 milijuna kuna. Isto 
tako prema programu održavanja komunalne 
infrastrukture od planiranih 4,1 milijun 
kuna ostvareno je 3,4 milijuna kuna. Na 
manje ulaganje u komunalnu infrastrukturu 
u prošloj godini utjecao je minus u proračunu 
koji je u ovoj podmiren. Kako je rečeno, 
prodajom nekretnina u vlasništvu grada, 
predviđenih tijekom ove godine, sredstava će 
se uložiti na izgradnju i održavanje komunalne 
infrastrukture. 

Pokrenuti javni natječaji za 
odabir izvođača na izgra-
dnji i održavanju komunalne 
infrastrukture tijekom ove 
godine

Odlukom Gradskog poglavarstva, a prema 
ovogodišnjem programu gradnje komunalne 
infrastrukture, raspisuje se natječaj za 
izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete 
u naseljima Donje Dvorišće i Ostrna, a na 
području naselja Dugo Selo raspisani su 
natječaji za izvođenje radova na rekonstrukciji 
javne rasvjete. Gradski proračun ukupno je 
za ove namjene predvidio 286.000 kuna. 

S obzirom da u narednom razdoblju ističu 
ugovori s izvođačima radova na održavanju 
javnih zelenih površina, zimske službe, 
zatim na radovima čišćenja javnih površina, 
skupljanja i odvoza komunalnog otpada s 
javnih površina te s izvođačem na radova 
na čišćenju i održavanju gradskog sajma, 
Gradsko poglavarstvo donijelo je odluke o 
raspisivanju javnih natječaj za spomenute 
poslove (str. 6. i 7.). Planirana vrijednost 
nabave za ukupne poslove iznosi – milijun i 
95.000 kuna. 

Prihvaćen tekst prisege o 
suradnji sa Zajednicom opći-
na Kantona St. Simon
Prije samog odlazaka predstavnika Grada 
Dugog Sela u višednevni posjet francuskom 
Kantonu Saint-Simon iz pokrajine Pikardije, 
članovi Gradskog poglavarstva prihvati-
li su prijedlog teksta Prisege suradnje sa 
Zajednicom općina kantona Saint-Simon. 
Prisegom suradnje, odnosno bratimljenja, 
ove jedinice lokalne samouprave obvezuju se 
na trajnu suradnju i vezu, kao i na podupira-
nje i poticanje svih vidova razmjene između 
građana ovih zajednica.

Ovogodišnjim programom 
planirano uložiti 12,9 miliju-
na kuna na gradnju objekata 
komunalne infrastrukture

Ovogodišnji program gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture raspolaže s 
ukupno 12,9 milijuna kuna što je u usporedbi 
s prošlogodišnjih ostvarenih 6,8 milijuna 
gotovo 50 posto više. Povećanju sredstava 
utjecala je planirana prodaja nekretnina u 
vlasništvu Grada koja će se realizirati tijekom 
sljedećih mjeseci. Kako je rečeno na sjednici 
Poglavarstva do kraja drugog tromjesečja 
planirana je, između ostalog, izgradnja 
autobusnih okretišta u Leprovici, Velikoj i 
Maloj Ostrni, izgradnja projekta odvodnje u 
Habeićevoj ulici, uređenje sajmišta na novoj 
lokaciji, sanacija okoliša DVD-a Andrilovec 
te završetak projektiranja idejnog rješenja 
uređenja DVD-a Ostrna, uz niz ostalih 
radova na komunalnoj infrastrukturi.

Radovi iz ovogodišnjeg pro-
grama gradnje i programa 
održavanja 
komunalne infrastrukture

U međuvremenu prema programu gradnje 
komunalne infrastrukture za ovu godinu 
ishođena je građevinska dozvola za građenje 
kanalizacije naselja Kopčevec – Istok, a 
lokacijska dozvola za građenje nogostupa u 
Kozinskoj ulici te za građenje prilazne ceste 
za novu osnovnu školu. Izrađeni su i prometni 
projekti za Cvjetnu te za Domobransku ulicu, 
a tijeku je provođenje nabave za projektiranje 
kanalizacije u Ulici Trnoščica.  

Uz program održavanja komunalne 
infrastrukture dosada su izvršeni radovi 
na čišćenju i regulaciji odvodnih jaraka 
u Sutlanskoj i Savskoj ulici te su završeni 

radovi na sanaciji cijevnog propusta na 
križanju Odranske i Savske ulice. Ukupna 
vrijednost svih radova iznosila je blizu 40.000 
kuna. Prema izvješću Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo od ostalih radova 
sklopljeni su ugovori s Urbanističkim zavodom 
grada Zagreba na poslovima izrade prostorno 
planskih dokumenata za Dugo Selo, Dubravu 
i Martin Breg, a upućeni su i dopisi županu 
Zagrebačke županije u svezi prekategorizacije 
i rekonstrukcije ceste od Dugog Sela do čvora 
Rugvica te dopis Hrvatskim željeznicama 
za što skorom izgradnjom nadvožnjaka ili 
podvožnjaka preko željezničke pruge u 
Dugom Selu. 

Imenovani novi suci 
porotnici Općinskog suda 
u Dugom Selu 
Budući da dosadašnjim sucima porotnici-
ma ističe mandat odlukom Gradskog pogla-
varstva imenovani su novi suci porotnici 
Općinskog suda u Dugom Selu. U sljedećem 
četverogodišnjem razdoblju imenovani su 
Marijan Jelenić, Milan Harambaša, Milan 
Rađenović, Zlatko Lasan, Ivan Vodopija, 
Ana Ivezić, Ivan Grgošić, Bosiljka Harcet, 
Đuro Radaković i Jadranka Sačer.

Grad prihvatio zamolbu Župe 
sv. Martina

Župni ured sv. Martina 
uputio je Gradskom 
poglavarstvu zamolbu za 
donaciju za omogućavanje 
priključka vode, plina 
i troškova komunalne 
naknade na pastoralnom 
objektu u Velikoj Ostrni. 
Naime, u jesen prošle 
godine Župa sv. Martina 
financirala je izradu 
centralnog grijanja, a tako 
i priključka vode i plina 
u pastoralnom centru. 
Sukladno prethodnom 
dogovoru Župa se obratila 
Gradu sa zamolbom 
za donaciju, a Gradsko 
poglavarstvo odlučilo je 
kako će u potpunosti pokriti 
navedene troškove, koji ukupno iznose 21.000 
kuna.

Predstojeće prvenstvo države 
u stolnom tenisu pod pokro-
viteljstvom Grada

Stolnoteniski športski klub «Dugo Selo» 
bio je organizator nedavnog Pojedinačnog 
prvenstva države u stolnom tenisu za 
seniore i seniorke koje se održalo 3. i 4. 
ožujka u Dugom Selu, a kako je planirano 
bit će domaćin i Pojedinačnog i ekipnog 
prvenstva države u stolnom tenisu za mlađe 
kadetkinje, mlađe kadete, kadetkinje, kadete, 
juniorke i juniore koje će se održati od 12. 
do 15. travnja u Gradskoj sportskoj dvorani. 
Povodom toga dugoselski Klub zatražio je od 
Grada pokroviteljstvo navedenih sportskih 
manifestacija te podmirenje troškova 
korištenja Gradske sportske dvorane, što je 
Poglavarstvo i odobrilo.

Grad prodaje i otkupljuje 
nekretnine

Odlukom Gradskog poglavarstva prihvaćen 
je prijedlog ugovora o kupoprodaji nekretnine 
u vlasništvu grada Dugog Sela koja se nalazi u 
Dalmatinskoj ulici. Oranicu 
površine 366 četvornih 
metara Grad je prema 
predloženom ugovoru 
suglasan prodati po cijeni 
od 200 kuna po četvornom 
metru. Istovremeno, 
na posljednjoj sjednici 
Poglavarstva donesen 
je zaključak o kupnji 
kuće i dvorišta u naselju 
Donje Dvorišće ukupne 
površine 380 četvornih 
hvati. Naime, radi se o 
području uz vatrogasni dom 
Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Donje Dvorišće 
na kojem će se izgraditi 
parkiralište i spremište za 

Pripremila: Iva GRGIĆ OZIMEC

Uskraćena suglasnost za istraživanje zbog 
određivanja lokacije odlagališta šljake

Prema informacijama predstavnice gradskog 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo 
Jadranke Robić u tijeku su akcije čišćenja divljih 
odlagališta komunalnog otpada na području grada. 
Zasad je očišćeno područje u Osječkoj ulici, 
nasuprot boćališta, koje je prema ugovoru s Gradom 
odradila tvrtka «SATIVA» zadužena za održavanje 
javnih zelenih površina na području grada. 

Uskoro započinje zahtjevan posao uređenja 
Birtovog klanca – kanala za odvod oborinskih voda s 
Martin Brega koji dulji period nije održavan. Prema 
procjenama u tom kanalu potrebno je očistiti 40-
tak kamiona (!) šute i otpadnog materijala nastalog 
tijekom proteklog razdoblja, a sve zbog nemarnosti 
i neznanja građana. Kanal će se čistiti bagerom, a 
u pojedinim dijelovima zbog neprohodnosti terena, 
čišćenje će obavljati i ručno, što će odužiti tijek 
akcije. 

Tekst i fotografija: I. G. O. 

U tijeku komunalne 
akcije čišćenja divljih 

deponija

Birtov klanac pun raslinja i otpada

Održana edukacija za 
gradske vijećnike

D vanaest vijećnika Gradskog vijeća Dugo Selo 
sudjelovalo je 9. i 10. ožujka u stručnoj eduka-
ciji koja se provodi u sklopu projekta Saveza 

udruga gradova i općina, a u suradnji s norveškim 
Savezom lokalnih i regionalnih vlasti koji uje-

dno projekt 
i financira. 
Polaznici su 
upoznati sa 
z a ko n s k i m 
određenjem 
l o k a l n e 
s a m o u p r a -
ve, ustrojem 
lokalnih jedi-
nica, finan-
ciranjem i 
k rei ranjem 
prorač u na . 
Također bila 
je zastuplje-
na i prakti-
čna strana 
- svladava-
nje prakti-
čnih vještina 

potrebnih prilikom nastupa na sjednicama, podno-
šenja amandmana, a posebno zanimljiva tema bila je 
etičnost vijećnika u svom poslu. Norveška vlada na 
ovaj način provodi trogodišnji projekt u Hrvatskoj, 
a dosada su educirani vijećnici iz 20-tak gradova 
Hrvatske.                                                       I. G. O.

Fotografije: N.K. 

Aktivisti Saveza udruga gradova 
i općina vijećnicima približili 
funkcioniranje lokalne samouprave

Norveškim projektom edukacije dosad obuhvaćeno dvadesetak 
gradova



P rema pri jedlogu Općinskog po glavarstva 
vijećnici su jednoglasno prihvatili 
zaključak koji se upućuje Zagrebačkoj 

županiji, a koji odgovora na zahtjev za davanje 
suglasnosti za izvođenje istražnih radova na 
potencijalnim lokacijama odlagališta inertnog 
dijela ostataka termičke obrade komunalnog 
otpada (odnosno šljake). Općinska tijela, i 
Poglavarstvo, i Vijeće podsjećaju Zagrebačku 
županiju kako na lokaciji koja bi eventualno 
odgovarala budućem odlagalištu, na preko 
200 ha zemljišta u vlasništvu RH, sjeverno od 
autoceste Zagreb-Lipovac, Općina Rugvica 
je predvidjela osnivanje gospodarske zone. 
S tom namjerom Županija je upoznata još 
prošle godine kada se Općina Rugvica oglasila 
na javni poziv Županije za partnerstvo u 
osnivanju gospodarskih slobodnih zona. S 
obzirom da prvotna namjena (gospodarska i 
slobodna zona) isključuje drugu (odlagalište 
šljake) – Poglavarstvo i Vijeće smatra kako 
je racionalnije da se aktivnosti Županije 
i financijska sredstva usmjere drugim 
lokacijama koje su perspektivne te osobito ako 
je za njih pokazan interes domicilne jedinice 
lokalne samouprave, stoji u zaključku.

Novih 600 ha poljoprivrednog 
zemljišta predloženo 
na prodaju 

Bitne i značajne površine koje su 
Programom raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području 
općine Rugvica bile namijenjene za koncesiju 
ili najam, novim predloženim izmjenama, o 
kojima se raspravljalo na sjednici Općinskog 
vijeća 29. ožujka, prenamijenjuju se za 
prodaju. Namjera je da se na taj način 
zainteresiranim obiteljskim gospodarstvima s 
područja općine omogući prednost u kupnji, 
rečeno je na sjednici. Uz dosadašnjih 622 
ha izmjenama se predlaže novih 600 ha 
za prodaju. Na komentar vijećnika Siniše 
Kušekovića (HSS) da je predlaže velik broj 
čestica za prodaju – predloženo je da se sve 
parcele sjeverno od autoceste, zbog proširenja 
gospodarske zone, namijene za zakup, što su 
vijećnici prihvatili. 

Uz odluku o davanju u zakup zemljišta koje 
nije obrađeno u prethodnom vegetativnom 

razdoblju, a koje se daje u zakup na tri godine 
po početnoj cijeni od 200 kuna po hektaru, 
vijećnik Darko Smolko (HDZ) predložio je 
da se početna cijena digne na 1.500 kn što 
ostali vijećnici nisu prihvatili. Odlukom se 
daju u zakup dvije parcele. 

Za gradnju i održavanje 
komunalne infrastrukture 
prošle godine 
utrošeno 2,9 milijuna kuna

Prema izvješću o izvršenju programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2006. godinu sveukupno 
je uloženo 706.554 kune, dok je planirano 
1.790.000 kuna. Razlog ovom smanjenju je 
izostanak izrade projekta ceste u radnoj 
zoni Hrušćica, Sop, ukupnog iznosa 
250.000 kuna, ali smanjenje ulaganja za 
izgradnju nogostupa Hruščica-Rugvica te 
projekt izgradnje nogostupa Osnovna škola 
– Dječji vrtić. No, zato Program održavanja 
komunalne infrastrukture ispunjen je gotovo 
u cijelosti kako je i planirano, oko 78 posto. 
Planirano je 2,9 milijuna kuna, a izvršeno je 
ukupno2.282.672 kune. 

Stanje sigurnosti 
zadovoljavajuće

Novoimenovani načelnik Policijske postaje 
Dugo Selo Branko Guštek vijećnicima je 
iznio izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih 
pokazatelja na području nadležnosti postaje 
tijekom 2006. godine. Okarakterizirajući 
opće stanje sigurnosti zadovoljavajućim, 
načelnik Guštek ipak je istaknuo kako je broj 
kaznenih djela u porastu za 31,9 posto – od 
ukupno 346 na području Grada je izvršeno 
185, na području Rugvice 96, a na području 
Brckovljana 65 kaznenih djela. Najveći broj u 
sklopu kaznenih djela odnosi se na imovinske 
delikte – od ukupno 217, na području općine 
Rugvice izvršeno je 55 djela. Između ostalog 
na sjednici je rečeno kako se od ukupnog 
kriminaliteta na području djelovanja PP 
Dugo Selo čak 39 posto odnosi na krađe, 
kojih je zasada još uvijek najviše na gradskom 
području Dugog Sela.          I. GRGIĆ OZIMEC 
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Odluke Općinskog vijeća…

Vijećnici ne žele na rugvičkom 
području odlagalište šljake 

Vježbe, natjecanja, osposobljavanje, redovne aktivnosti na prevenciji požara te petnaestak 
intervencija – osnovne su aktivnosti rugvičkih vatrogasaca koje su ostvarene protekle 
godine, kako je rečeno na Godišnjoj skupštini Vatrogasne zajednice održanoj 24. ožujka 

ove godine u kojoj se obilježava i deseta obljetnica djelovanja Zajednice. 
Posebno je istican uspješan rad dječjeg odjeljenja, nabavka vozila za DVD Rugvica i Otok 

Svibovski te osposobljavanje. Tijekom svečanosti predstavnik Županijske VZ J. Maršić uručio  
Ivici Krznaru i Nikoli Gregureviću uvjerenja o osposobljenosti za zvanje vatrogasnih časnika I. 
klase. U nazočnosti sviju delegata, gostiju iz vatrogasnih zajednica Ivanić Gada, Dugog Sela, 
Orla, Dubrave, predstavnika Policijske postaje Dugog Sela, Udruge umirovljenika, predstavnika 
tvrtki «El-Ex» i «Vatropromet» te drugih, usvojena su izvješća o radu i poslovanju te je 
prihvaćen program rada i financijski plan za 2007. godinu. Planirano je 406 tisuća kuna prihoda 
od čega se 350.000 očekuje iz općinskog proračuna, a 30.000 iz županijske Zajednice. Polovica 
iznosa predviđena je za dotacije DVD-ima, usavršavanje, natjecanja, dok je ostatak predviđen 
za kapitalna ulaganja (otplate vatrogasnih vozila i nabavku opreme). Rad općinskih vatrogasaca 
koji su uz navedene aktivnosti 15 puta intervenirali utrošivši 185 sati svog vremena (dobrovoljno 
za spašavanje imovine) pohvalio je i načelnik Ivan Remenar najavljujući potpore iz proračuna, 
kako za redovnu djelatnosti tako i za uređenje vatrogasnih domova.

N. K.

Općinsko vijeće općine Rugvica donijelo je

O D L U K U
O DAVANJU U ZAKUP ZEMLJIŠTA

KOJE NIJE OBRAĐENO U PRETHODNOM VEGETATIVNOM PERIODU
Daje se u zakup na vrijeme od 3 godine zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. 

Okunščak:
- kč.br. 6 or. 4. kl sa 11 ha 4105 m² početna cijena zakupnine za 1 godinu iznosi 2.282,10 

kuna,
- kč.br. 7 or. 4. kl sa 17 ha 7101 m² početna cijena zakupnine za 1 godinu iznosi 2.742,02 kuna.
Tekst Odluke objavljen je u Službenom glasniku Općine Rugvica koji je prilog uz ovaj broj 

Dugoselske kronike.

Ostvaren plan Vatrogasne 
zajednice općine 

Naglasak na protupožarnoj prevenciji, osposobljavanju i opremanju te radu s djecom

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Klasa: 351-01/07-01/14
Ur. broj: 238/1-09-07-3
Zagreb, 19. ožujka 2007.

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU

Na temelju članka 18., 19., 20., i 21., Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN 59/00) 
i Odluke Komisije za ocjenu Studije ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš za produbljenje 
eksploatacijskog polja šljunka i pijeska «Abesinija» - Općina Rugvica od 5. ožujka 2007. 
stavlja se na javni uvid 

STUDIJA CILJANOG SADRŽAJA O UTJECAJU NA
OKOLIŠ ZA PRODUBLJENJE EKSPLOATACIJSKOG POLJA

ŠLJUNKA I PIJESKA «ABESINIJA» - OPĆINA RUGVICA

1.  Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš za produbljenje eksploatacijskog 
polja šljunka i pijeska «Abesinija» - Općina Rugvica i za sportsko-rekreacijski centar 
«Abesinija» (u nastavku teksta: Studija) stavlja se na javni uvid u Općini Rugvica u zgradi 
Općine, Trg Josipa Predavca 1, Rugvica.

2. Javni uvid i javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rugvica.
3. Uvid u Studiju započinje u četvrtak 29. ožujka 2007. i trajat će do četvrtka 12. 

travnja 2007. od 8 do 15 sati.
4. Javna rasprava održat će se u utorak 3. travnja 2007. u Vatrogasnom domu u MO 

Otok Svibovski u 18 sati.
5. Do zaključivanja javnog uvida mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se 

upisivati u knjigu primjedbi na mjesta javnog uvida. Pisane primjedbe i prijedlozi mogu 
se dostaviti do 17. travnja 2007. na adresu: Općina Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, 10370 
Rugvica

Županijski zavod za prostorno uređenje 
i zaštitu okoliša Zagrebačke županije 

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V

Majka Tereza pripovijeda: Prije nekoliko dana došlo je dvoje mladih u našu kuću. 
Doniješe nam novaca da kupimo hrane. U Kalkuti svakog dana kuhamo za devet 
tisuća ljudi. 

- Otkuda vam toliki novac?- pitala sam.
- Prije dva dana mi smo se vjenčali. Dogovorili smo se prije vjenčanja da si nećemo 

kupiti nikakva vjenčana ruha i da nećemo spremati svatove. Taj novac odlučili smo dati 
Vama - odgovorili su.

Za hindusku obitelj viših kasta to je nezamislivo. Ljudi bi se iščuđivali već pri samoj 
pomisli da jedna takva visoka obitelj nema raskošnoga vjenčanog ruha i bogatih svatova. 
Stoga sam ih pitala: 

- Zašto ste to učinili? 
Njihov me odgovor iznenadio: 

- Mi se međusobno toliko ljubimo da si možemo priuštiti nešto posebno - da naš 
zajednički život počnemo s jednom žrtvom za opće dobro.

Eto, dragi vjernici i ljudi dobre volje - i mi možemo slično kao i ovi mladenci proslaviti 
ovaj Uskrs na poseban način. Možda da umjesto punih stolova šunke i ostalog obilja 
jela razveselimo nekoga pored nas koji si to ne može priuštiti. Tako ćemo svoju vjeru u 
Uskrslog Spasitelja pokazati i djelima ljubavi. Uskrsnut će naša vjera jer vjera bez djela 
je kao zdjela bez jela. Zakopajmo u grob svoju zavist, svoju sebičnost, svoje nepraštanje, 
svoju osvetljivost. Da vam svaki dan bude uskrsni dan, dan pobjede dobra nad zlim, dan 
kad ćemo barem jednu osobu nečim razveseliti - to vam žele župljani Župe Savski Nart 
sa svojim župnikom.

vlč. Dragutin SMRKULJ

Uskrsna poruka župnika Župe Savski Nart

Da vam svaki dan bude uskrsni dan

Za vatrogastvo u općini ulaže se oko 400.000 kuna 
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Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo 
Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju Zakona o 
Komunalnom gospodarstvu objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

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 javnih zelenih  
površina za vremenski period od 27.06.2007.godine do 
31.12.2009. godine.

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), do 
16.04.2007.godine 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 16.04.2007. 
godine do 9,00 sati u pisarnici Grada Dugog Sela, 
Ulica J. 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 16.04.2007. 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) Pregled  opreme obavit će se nakon otvaranja  
ponuda u prostoru ponuditelja 

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo 
Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju Zakona o 
Komunalnom gospodarstvu objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
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 čišćenje i održavanje sajma za 
vremenski period od 01.06.2007.god. do 31.12.2009. 
god.

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), do 
16.04.2007.god.  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 16.04.2007. 
godine do 11,00 sati u pisarnici Grada Dugog Sela, 
Ulica J. 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 16.04.2007. 
godine u 11,00 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.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo 
Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju Zakona o 
Komunalnom gospodarstvu objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

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 čišćenje nerazvrstanih cesta 
i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i 
parkirališta u zimskim uvjetima (zimska služba) 
za vremenski period od 28.06.2007.godine. do 
28.06.2009. godine.

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), do 
16.04.2007.godine 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 16.04.2007. 
godine do 8,00 sati u pisarnici Grada Dugog Sela, 
Ulica J. Zorića 1,  soba broj 36. Ponude koje ne 
stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećim 
i neće se otvarati.

(b)Javno otvaranje ponuda bit će 16.04.2007. 
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.

(c) Smotra i pregled baze i opreme obavit će se 
nakon otvaranja ponuda u prostoru ponuditelja 

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo 
Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju Zakona o 
Komunalnom gospodarstvu objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ 

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 čišćenje javnih površina, 
skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada s 
javnih površina za vremenski period od 27.06.2007. 
do 31.12.2009. godine.     

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), do 
16.04.2007.god.  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 16.04.2007. 
godine do 10,00 sati u pisarnici Grada Dugog Sela, 
Ulica J. 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 16.04.2007. 
godine u 10,00 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.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, 
Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju Uredbe 
o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti (NN 14/02.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

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 rekonstrukcija javne 
rasvjete na području grada Dugog Sela 

 
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), 
do 17.04.2007. godine 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 17.04.2007. 
godine do 9,00 sati u pisarnici Grada Dugog Sela 
Ulica J.  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 17.04.2007. 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.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, 
Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1, na temelju Uredbe 
o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti (NN 14/02.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

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  izgradnja javne rasvjete 
u Donjem Dvorišću

 
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), 
do 17.04.2007. godine 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 17.04.2007. 
godine do 10,00 sati u pisarnici Grada Dugog Sela 
Ulica J. 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 17.04.2007. 
godine u 10,00 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.



N a skupu  predstavnika Zagrebačke županije, 
Hrvatskih voda, tvrtki Hidroprojekt konzalt i 
VPB te predstavnika DUKOM-a, Općine Rugvica 

kao i predstavnike Gradskog vijeća i Poglavarstva 
Dugog Sela nastojalo se pojasniti funkcioniranje budu-
ćeg zajedničkog sustava odvodnje za područje grada 
Dugog Sela i općine Rugvica s pročiščivačem smješte-
nim na području Oborovskih Novaka. Time su napu-
štene ideje o zasebnim sustavima i odvojenim proči-
ščivačima – za grad Dugo Selo na potoku Črnec, a za 
Rugvicu na rijeci Savi. Zajednički sustav optimalno 
je i racionalno rješenje podržano od svih stručnjaka, 
isticali su iz Hrvatskih voda kao predlagatelji. A kako 
bi se što prije krenulo u realizaciju i rješavanje loka-
cijske dozvole potrebno je prethodno donijeti odluku 
o odvodnji otpadnih voda o kojoj bi Gradsko vijeće 
Dugo Selo trebalo raspravljati na sljedećoj sjednici. 
No, unatoč tom stavu nadležno Ministarstvo zaštite 
okoliša nije prihvatilo ponuđenu studiju utjecaja na 
okoliš spomenutoga projekta. 

Nužna hitna rješenja odvodnje u 
Dugom Selu!

Predstavnici Dugog Sela i ovom su se prilikom  
zalagali da Hrvatske vode na području grada pro-
jektiraju kolektore koji su sastavni dijelovi zaje-

dničkog sustava odvodnje. Postojeća situacija proje-
kata je nezadovoljavajuća za Dugo Selo  jer još nije 
niti ugovoren projektant za razliku od rugvičkog 

područja gdje su već zatražene 
lokacijske dozvole za kolektore. 
Projekt bi trebalo promatrati u 
cjelini bez obzira na područje 
na kojem se realizira, a tempo 
priprema trebalo bi ujednači-
ti, rečeno je tijekom rasprave.  
Između ostalog predstavni-
ci Grada Dugog Sela istakli su 
kako se ovim projektom zaje-
dničke odvodnje ne rješava pro-
blem odvodnje oborinskih voda, 
odnosno odvodnja brdskih voda 
s Martin Brega te neizgrađene 
kanalizacijske mreže na području 
grada. 

U izradi su projekti novelacije 
postojeće kanalizacije u Dugom 

Selu, a pred ugovaranjem je izrada projekta za rješe-
nje oborinskih voda, naglašeno je.

Tekst i fotografije:
I. G. O.
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Prezentiran projekt zajedničkog sustava 
odvodnje za područje grada Dugog Sela 

i općine Rugvica

Stručnjaci VGO Zagreb i VGO Sava objašnjavali zajednički sustav 
odvodnje za dugoselsko i rugvičko područje 

Projektnu dokumentaciju jedinstvenog projekta 
odvodnje potrebno ujednačiti za cijelo  područje 

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. 
Zorića 1, na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga 
male vrijednosti (NN 14/02.) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ         

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  izgradnja javne rasvjete u Ostrni  
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), do 17.04.2007. godine 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 17.04.2007. godine do 11,00 sati u 
pisarnici Grada Dugog Sela Ulica J. 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 17.04.2007. godine u 11,00 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.

Čestim upitima i negodovanjem građani dulje 
vrijeme očituju svoje nezadovoljstvo uslijed buke, 
remećenja noćnog mira, posebice tijekom vikenda 

do čega dolazi na području užeg gradskog središta. 
Razlog je radno vrijeme nekoliko ugostiteljskih 
objekata do ranih jutarnjih sati. Osim glasne glazbe 
i galame iz ugostiteljskih objekata čuje se buka 
automobila i galama s ulica. 

Temeljem dojava ustanovljeni su ugostiteljski objekti 
koji rade do 4 sata ujutro nakon čega je Gradsko vijeće 
donijelo novu odluku o radnom vremenu ugostiteljskih 
objekata, sukladno važećem Zakonu o ugostiteljskoj 
djelatnosti. 

Unatoč tome što je spomenuta odluka na snazi od 
28. veljače te sukladno istoj niti jedan ugostiteljski 
objekt ne bi mogao raditi dulje od 24 sata, budući 
Gradsko vijeće nije nikome produljilo radno vrijeme 
do 2 sata što je sukladno Odluci moguće, stanje se 

nije promijenilo. Lokali u centru i dalje rade do ranih 
jutarnjih sati, gosti uznemiravaju građane bukom, a 
građani pišu predstavke gradskoj upravi. 

Grad iscrpio sve svoje nadležnosti!
- U Gradu je poduzeto sve što zakon omogućava, 

no Odluka se očito ne poštuje te je gradska uprava 
nemoćna. O toj situaciji Grad je obavijestio nadležne: 
- Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji 
– Službu za gospodarstvo Ispostave Dugo Selo i 
Državni inspektorat – Odsjek inspekcijskog nadzora 
u Vrbovcu, kao i Policijsku postaju Dugo Selo. U ime 
nezadovoljnih građana tražili smo dosljedno poštivanje 
donesene Odluke – govori dugoselski gradonačelnik 
Mahač, dodajući kako nitko od nadležnih još nije 
reagirao na odgovarajući način u smislu osiguranja 
javnog reda i mira u kasnim noćnim satima.  

      Upiti građana o aktualnim temama

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

U posljednje vrijeme građani su uputili više upita o 
izgradnji višekatnih stambenih objekata u njihovoj 
sredini  tražeći odgovore na pitanje jesu li nove 

građevine usklađene s važećim propisima koji reguliraju 
to područje. 

Iz Gradskih službi, koje NISU NADLEŽNE za 
nadzor izgradnje upiti su usmjereni nadležnim tijelima 
a to su inspekcijske službe.  

-Grad Dugo Selo – Gradsko vijeće donosi planove 
prostornog uređenje i time prestaje nadležnost Grada 
Dugog Sela za izgradnju. 

-Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji – Služba 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo 
i imovinsko pravne poslove – Ispostava Dugo Selo, 
sa sjedištem u Ulici J. Zorića 1, temeljem prostornih 
planova i drugih propisa izdaje lokacijske i građevinske 
dozvole. 

-Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja 
– Uprava za inspekcijske poslove – Područna jedinica 
– Odjel inspekcijskog nadzora Zagreb, sa sjedištem  u 
Ulici Republike Austrije 20 - vrši nadzor nad izgradnjom 
građevina uključujući i područje grada Dugog Sela. 

Stoga građani koji smatraju kako se gradnja u 

njihovom susjedstvu ne odvija sukladno zakonskim 
propisima ili izdanim građevinskim dozvola svoje upite 
i dojave mogu uputiti  navedenoj Upravi za inspekcijske 
poslove pri nadležnom  Ministarstvu.

U planiranju prostora uključen širo-
ki krug građana – nužna višekatna 
stambena izgradnja  

- Prilikom donošenja prostornih planova uvedena 
je praksa provođenja široke javne rasprave prilikom 
koje veliki broj zainteresiranih građana daje primjedbe 
na predložena rješenja planskih dokumenata. Nakon 
pribavljanja niza suglasnosti od nadležnih stručnih 
ustanova donose se prostorni planovi – naglašava 
gradonačelnik Boris Mahač. Dodaje kako je u zadnjih 
deset godina Dugo Selo znatno povećalo broj stanovnika 
uslijed čega je gusto naseljeno te se donošenje prostornih 
planova moralo prilagoditi toj situaciji. Područje grada 
je ograničeno na pedesetak četvornih kilometara na 
kojem danas živi oko 19.000 stanovnika, a više nema 
mogućnosti širenja područja, stoga je nužna višekatna 
izgradnja tipična urbanim naseljima kakvo je današnje 
Dugo Selo. 

Učestala izgradnja objekata 

Na poziv Zagrebačke županije Grad Dugo Selo je uputio pet ključnih 
pitanja o kojima će se raspravljati na predstojećoj sjednici Vlade Republike 
Hrvatske u Zagrebačkoj županiji. Kako je kazao gradonačelnik Boris 
Mahač, potrebno je pokrenuti proces davanja prostora Doma oružanih 
snaga u vlasništvo Gradu Dugom Selu. Prostor se trenutno koristi za 
smještaj jednog dijela učeničkih razreda Osnovne škole Dugo Selo, no 
izgradnjom nove škole prostor će biti neiskorišten. Grad stoga traži da 
Ministarstvo obrane, u čijem je vlasništvu Dom, ustupi prostor Gradu za 
potrebe Pučkog otvorenog učilišta. Druga tematika odnosi se na što skoriju 
realizaciju izgradnje nove osnovne škole koja će inače biti smještena 
nedaleko od postojećeg Doma oružanih snaga. Projekt izgradnje škole 
trenutno je u iščekivanju lokacijske dozvole. Treći problem povezan je s 
lokacijom nove škole. Grad će naime uskoro započeti izgradnju prometnice 
do škole, no namjera je da se ista prometnica poveže s Rugvičkom cestom 
kod Ciglane, a koja vodi do budućeg izlaza na autoput. Kako bi se to 
moglo realizirati, potrebno je izgraditi nadvožnjak ili podvožnjak preko 
željezničke pruge te prekategorizirati Rugvičku cestu iz županijske u 
državnu. Nadalje, Grad traži da mu se omogući proširenje Poduzetničke 
zone na 35 hektara državnog zemljišta južno od željezničke pruge te 
zapadno od ceste za Rugvicu te na kraju za potrebe u kulturi, zatražit će 
se pomoć države u realizaciji projekta uređenja bivšeg Doma zdravlja u 
Kulturni centar za posjetitelje. prema neslužbenim informacijama nakon 
radnog sastanka najavljeno je kako Grad Dugo Selo može očekivati 
korištenje prostora Doma oružanih snaga tijekom narednih 30 godina za 
potrebe djelatnosti kulture, dopunskog obrazovanja i informiranja.

I. G. O. 

Grad uputio pitanja za sjednicu 
Vlade RH u Zagrebačkoj županiji

Najavljujemo humanitarnu akciju ŽELIM ŽIVOT Zaklade 
«Ana Rukavina» 

K ako je potvrđeno 
iz Zaklade «Ana 
R u k a v i n a » 

humanitarna akcija 
dobrovoljnog dariva-
nja uzoraka za tipi-
zaciju u našem gradu 
organizirat će se 27. 
travnja 2007. godine, 
od 14 do 18 sati, na platou ispred knjižare «Pondus» u Kolodvorskoj 
ulici. Akciju organizira Zaklada «Ana Rukavina» u suradnji s Gradskim 
društvom Crvenog križa Dugo Selo. 

Na akciju su pozvani svi – zdrave osobe od 18 do 55 godina. Nakon 
potpisa informiranog pristanka i pristupnice osobi će se uzeti uzorak 
krvi (oko 7 ml) u epruveti i odnijeti u laboratorij za tipizaciju tkiva da 
bi se odredili antigeni tkivne snošljivosti osobe potencijalnog donora. 
Uzorak krvi za tipizaciju uzima se kao i ostali uzorci koje osoba daje 
za određivanje npr. krve slike ili biokemijskih nalaza. Transplantacijom 
srži mogu se liječiti bolesnici s akutnim i kroničnim oblikom leukemije 
te bolesnici s teškim oštećenjem koštane srži. Ukoliko se nađe bolesnik 
koji ima iste antigene tkivne snošljivosti kao i donor, kontaktirat će ga 
Centar za tipizaciju tkiva i ponovno ga pitati pristaje li na donaciju sta-
nica. Donor može odabrati između darivanja koštane srži ili perifernih 
matičnih stanica. 

Koštana srž uzima se iz kostiju zdjelice. Kako ovaj postupak nije 
bezbolan, uzimanje koštane srži radi se u općoj anesteziji u operacijskoj 
dvorani. Potrebno je biti u bolnici tri dana. Periferne matične stanice 
uzimaju se pak postupkom leukafereze (postupak odvajanja perifernih 
matičnih stanica iz cirkulacije darivatelja; aparat za leukaferezu sličan 
je dijalizatoru, a postupak traje oko 4 sata; postupak je bezbolan i nema 
potrebe za anestezijom). 

Humanitarna akcija «ŽELIM ŽIVOT» posvećena je želji prerano 
umrle mlade novinarke «Vjesnika» Ane Rukavine da se u Republici 
Hrvatskoj unaprijedi postojeći hrvatski registar donora koštane srži, 
izgradi banka matičnih stanica te da se osnuje banka umbilikalne krvi 
dostupna svim građanima.

I. G. O. 

U centru Dugog Sela 27. travnja
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Obilježena 63. obljetnica 
Oborovske bitke

P restavnici Grada Dugog Sela predvođeni predsjednikom Gradskoga vijeća Antom 
Bauerom i gradonačelnikom Borisom Mahačem, uz nazočnost gradskih vijećnika i 
članova Poglavarstva, predstavnici Općine Brckovljani predvođeni načelnikom Željkom 

Funtekom te predstavnici domicilne Općine Rugvica položili su vijence i zapalili svijeće  na 
spomen obilježje u Oborovu, odajući dužno štovanje palim žrtvama fašističkog terora. Vijenci 
su položeni i u ime Zagrebačke županije, predstavnika grada Čazme te u ime organizatora 
komemorativnog oborovskog skupa - Udruge antifašista grada i općina. Okupljenim 
građanima i obiteljima poginulih antifašističkih boraca govorila je saborska zastupnica Ivana 
Posavec Krivec koja je ujedno i vijećnica u Skupštini Zagrebačke županije. 

-Antifašizam kao svjetski demokratski pokret nastao je kao reakcija na fašizam u cilju 
očuvanja demokracije i mira, kao civilizacijski odgovor na rastuću opasnost od  totalitarnog 
i antidemokratskog, antiliberalnog i zločinačkog nacifašizma. Bio je to pokret za ljudska 
prava, protiv rasne mržnje i segregacije  - kazala je između ostalog zastupnica Posavec Krivec 
pozivajući skup na spomen svih žrtava koji su svoju krv utkali u slobodu Domovine. 

U ime Općine Rugvica, na čijem se području obilježava Oborovska bitka, skupu se obratio 
član Poglavarstva Josip Svibovec govoreći o značajnom doprinosu žitelja Posavine u borbi za 
slobodu.  

O ulozi antifašističke borbe u hrvatskoj povijesti, istinama i značaju antifašizma govorila je 
potpredsjednica Udruge hrvatskih antifašista dr. Vesna Čulinović Konstatinović.

 U svečanom programu obilježavanja obljetnice Oborovske bitke nastupili su pjevači KUD-
a Preporod u pratnji tamburaškog sastava.  

Spomen žrtvama fašističkog terora dostojanstveno odaju predstavnici Sabora, Županije, 
Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica u nazočnosti građana sa šireg posavskog 
područja 

I S P R A V A K
U "Dugoselskoj kronici" broj 488. od 27. siječnja, 2007. godine objavljen je članak pod nazivom 

"Dugoselski izviđači organiziraju tečaj za predvodnike". Naslov članka ne odgovara istini iz razloga 
što samo Savez Izviđača Hrvatske organizira i provodi tečaj za predvodnike, dok potrebni staž i 
iskustvo budući predvodnici stječu u udrugama izviđača čiji su članovi. 

Uredništvo Dugoselske kronike i autorica teksta Jasminka Kokot Bambić ispričavaju se ovim 
putem Savezu izviđača Hrvatske zbog netočne informacije.

Povodom stote obljetnice "KUD Preporod" uveličao i svečanost u Oborovu



DVD Dugo Selo protekle godine zabilježilo je ukupno 39 
intervencija, od čega osam požara na građevinama, 16 
požara na otvorenom prostoru i jedan na prometnim 

sredstvima. Zabilježen je i jedan slučaj zatvaranja plina te 
jedna intervencija prijevoza opojnih droga. Društvo broji 

103 člana, starosne dobi od 6 do 89 godina, no svega polo-
vina članova aktivni su u aktivnostima i zadacima DVD-
a, kazao je predsjednik Društva Marijan 
Krivec na Godišnjoj skupštini održanoj 9. 
ožujka. Nedostatak angažmana, interesa, ali 
i vremena za uključenje u sve zadatke koje 
nalaže DVD, uzrokovao je predloženu smje-
nu članova Nadzornog odbora, koje je jedno-
glasnom odlukom Skupštine smijenjeno, te 
je imenovano novo u sastavu – Matej Halar, 
Josip Kajba, na čelu s predsjednikom Ivicom 
Sikrom. Prošle godine organizirano je 24-
satno dežurstvo tijekom vrućeg i sušnog ljeta 
od 15. srpnja do 15. rujna, a koje je potaknuto 
na nivou gradske vlasti. U ovim dežurstvima 
sudjelovalo je 29 vatrogasaca, a u dvije smjene 
utrošeno je 1 464 radnih sati.  

Motiviranje članova za uključenje u sve 
daljnje aktivnosti nastojat će se potaknuti 
educiranjem za zvanje vatrogasac, vatrogasni 
dočasnik i časnik što je jedan od primarnih 
ciljeva DVD-a u ovoj godini. Nastavit će se i s 
osposobljavanjem članstva za sljedeća zvanja 
– rukovoditelj pilom lančanicom, rukovo-
ditelj za vatrogasne izolacijske aparate, strojar i 
voditelj intervencije. 

Ove godine pored toga planirano je urediti prostorije u 
prizemlju vatrogasnog doma s istočne strane te napraviti 

garaže ili nadstrešnice za dva vozila koja su pod vedrim 
nebom, čija je limarija u lošem stanju. Nastavit će se nabava 
potrebne opreme za vatrogasne postrojbe u «A» vrsti, a 
ponajprije će ugraditi modul za gašenje požara na vozilu 
MUSSO te kupiti branu za akcidentne intervencije.    

Vodeće Dobrovoljno vatrogasno društvo 
na području grada kao stožerno Društvo 
opremljeno je svom potrebnom opremom te 
je spremno i za najsloženije zadatke, kazao je 
predsjednik Krivec. 

U financijskom pogledu najveću podršku 
dobivaju od Grada Dugog Sela koje je u pro-
tekloj godini izdvojilo 93.000 kuna, od čega 
se 35.000 izdvaja za otplatu kredita za naval-
no vozilo SIDES. Ukupni prihodi prošle 
godine iznosili 185.000 kuna, a u ovoj godini 
planirano je 516.000 kuna. VZG Dugo Selo 
bi trebala dotirati 144.000 kuna, a od Grada 
za investicijska ulaganja i održavanje (nabava 
modula i uređenje prizemnih prostorija) pla-
niraju dobiti 180.000 kuna. Tom prilikom u 
ime Grada Skupštini je nazočio predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer koji je pozdra-
vio rad DVD-a te požrtvovnost članova te 
istaknuo kako će se iz gradskog proračuna i 
ubuduće financirati rad dobrovoljnih vatro-
gasnih društva. Skupštini je također nazočio 

predsjednik VZG Dugo Selo Zvonko Novosel-Dolnjak, 
tajnik Ivica Klarić, zapovjednik Slavko Doroda te mnogo-

brojni predstavnici DVD-a s područja grada, kao i okolnih, 
susjednih  s kojima DVD održava prijateljske odnose.                                                     

                                                  Tekst i fotografije: I. G. O.
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Poticati važnost educiranja članova 

Predsjednik DVD-a Dugo Selo M. Krivec vodio Skupštinu 

Gradonačelnik Boris Mahač, zajedno s predsjednikom Gradskog vijeća 
Antom Bauerom, pročelnicima i tajnicom Gradskog vijeća održali su prvi 
radni sastanak s novoimenovanim načelnikom Policijske postaje Dugo 
Selo Brankom Gušetkom. On je 16. ožujka preuzeo dužnost načelnika 
dugoselske postaje, nakon što je prethodno obnašao dužnost zamjenika 
načelnika Policijske postaje Sv. Ivan Zelina. Sastanku je nazočio  i njegov 
pomoćnik za krim policiju Neven Brglez, te najodgovorniji dužnosnici 
Policijske uprave Zagrebačke - zamjenik načelnika Mihael Varga, 
načelnik sektora krim. policije Božo Guvo te Kruno Borovec – načelnik 
odjela za odnose s javnošću u ravnateljstvu policije.

Između ostalog potvrđena je ocjena o relativno zadovoljavajućoj 
sigurnosti na području grada, unatoč problemima zbog intenzivnog 
prometa na glavnoj prometnici i prekoračenja radnog vremena 
ugostiteljskih objekata, uslijed čega dolazi do remećenja reda i mira 
u noćnim satima na što se žali veći broj građana. Grad je to formalno 
regulirao sukladno zakonu donijevši novu odluku o radu ugostiteljskih 
objekata. Broj kriminalnih djela nije zabrinjavajući, rečeno je, iako 
veći broj slučajeva iz prošlog razdoblja nije riješen, što je tijekom 
razgovora navedeno kao razlog smjene odgovornih u dugoselskoj postaji. 
Istaknuto je kako dugoselskoj postaji stoji na raspolaganju cijela Policijska 
uprava Zagrebačka.

 Umješnost načelnika policijske postaje koju je preuzeo Branko 
Guštek, vidi se u prepoznavanju prioriteta i maksimalnom iskorištavanju 
mogućnosti unutar Postaje, a ovisno o potrebama i o pravovremenom 
traženju pomoći, naglašeno je. 

Sastanak je završen zajedničkim stavom o nužnosti kontinuirane 
suradnje i zajedništva na organizaciji života u Dugom Selu.

 Tekst i fotografija: N. K.

Svečanom sjednicom Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Dugog 
Sela obilježilo je 1. ožujka Međunarodni dan civilne zaštite. Razmotreno 
je i prihvaćeno izvješće o radu za proteklu godinu te plan rada i 
aktivnosti za 2007. godinu. Tijekom 2006. godine realizirano je ukupno 
850.000 kuna sredstava za organizaciju i razvoj zaštite spašavanja, a u 
2007. godinu iz gradskog proračuna planirano je izdvojiti 955.000 kuna. 
Povećanje je planirano zbog nabave opreme i sredstava potrebnih za 
rad civilne zaštite, za Vatrogasnu zajednicu te za izviđače. Na sjednici 
je isticano funkcioniranje službe za sustav 112 – koja je organizirana 
i preustrojena iz bivših Centara za obavješćivanje. Naime, na broj 112 
upućuju se građani u slučaju nesreće ili bilo koje druge situacije kada 
trebaju pomoć. Iako je ured državne uprave za zaštitu smješten izvan 
područja grada Dugog Sela – građani ovog područja također se upućuju 
da u slučaju potrebe za pomoć zovu broj 112.

Pozivom na ovaj broj moguće je pozvati hitnu medicinsku pomoć, 
vatrogasce ili odgovarajuću pomoć u slučaju nesreće. No događaju se i 
neutemeljeni pozivi koji ometaju rad službe stoga je sa sjednice upućeno 
upozorenje u cilju uklanjanja takvih poziva. 

Tekst i fotografije: N. K.

D obrovoljno vatrogasno društvo 
Leprovica broji 64 člana i u 
prošloj godini sudjelovali su 

u svega tri požara na otvorenom 
terenu, rečeno je u izvješću o radu, 
prezentiranom na Godišnjoj skupštini 
3. ožujka. Prošlogodišnji plan i program 
aktivnosti u potpunosti je ispunjen, 
kazao je predsjednik DVD-a Slavko 
Doroda, koji je početkom godine 
imenovan zapovjednikom Vatrogasne 
zajednice Dugo Selo. Članovi su uredili 
garažu za vozila, ožbukali je i uredili 
fasadu. Uređen je i okoliš Vatrogasnog 
doma, a nabavljeno je i 30 kompleta 
svečanih vatrogasnih odora te 10 
pari čizama, istaknuto je u izvješću. 
U natjecanjima nisu sudjelovali, a 
niti nemaju organiziranu vatrogasnu 
mladež. Sudjelovali su na simulaciji 
požara na gradskom sajmištu, a u 
sklopu Dugoselskih jesni. 

U ovoj godini planirana je daljnja nabava vatrogasnih 
odora (5 interventnih vatrogasnih odora) te upućivanje 
kandidata na tečajeve za zvanje vatrogasac i vatrogasni 
časnik. U vatrogasnu garažu potrebno je uvesti plinske 

instalacije. U dogovoru s Gradom tijekom godine nastojat 
će izgraditi stubište za gornju etažu doma kako bi se na 
katu omogućila izgradnja arhiva i skladišta. Planirano je 
sudjelovanje na svim potrebnim vatrogasnim vježbama u 
okviru Vatrogasne zajednice Dugo Selo, uz kontinuirani 

rad na preventivi i edukaciji stanovništva 
u cilju zaštite od požara. Planirani 
prihodi iznose 63.000 kuna, od čega 
redovna dotacija Vatrogasne zajednice 
iznosi 35.000 kuna. 

Na Skupštini su između ostalih 
nazočili predstavnici Grada – 
predsjednik Gradskog vijeća Anto Bauer, 
gradonačelnik Boris Mahač, predsjednik 
Vatrogasne zajednice Dugo Selo Zvonko 
Novosel te predsjednici, odnosno 
predstavnici vatrogasnih društava s 
područja grada, okolnih gradova i općina. 
Tom prilikom gradonačelnik Mahač je 
istaknuo kako unatoč tome što naselje 
Leprovica ima najmanji broj stanovnika, s 
obzirom da se nalazi na rubnom području 
grada, DVD je i dalje važna društvena 
poveznica među ljudima.

Tekst i fotografije:
 I. G. O. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugo Selo na Godišnjoj skupštini imenovalo 
novo članstvo Nadzornog odbora

O planovima dugoselskih vatrogasaca upoznati su brojni gosti 
Skupštine 

Predstavnici Grada susreli se 
s novim načelnikom 

Policijske postaje Dugo Selo

DVD Leprovica održalo Godišnju skupštinu

Ove godine potrebno urediti potkrovlje 
vatrogasnog doma 

Leprovečki vatrogasci izvršili prošlogodišnji plan aktivnosti

Dužnosnici Grada i Vatrogasne zajednice na skupu u Leprovici

Novi načelnik Policijske postaje Dugo Selo B. Guštek sa suradnicima 
tijekom razgovora s predsjednikom Vijeća A. Bauerom i gradonačelnikom 
B. Mahačem 

Obilježen Dan civilne zaštite 

Načelnik Odjela za zaštitu i spašavanje PUZS Petar Vitas, ujedno član 
Zapovjedništva zaštite i spašavanja grada Dugog Sela kojim predsjeda 
gradonačelnik B. Mahač, iznio plan aktivnosti za predstojeću godinu



N akon prihvaćanja inicijative koju je Gradu 
Dugom Selu uputio predsjednik francuske 
Zajednice općina Kantona Saint Simon R. 

Renard te usvajanja Sporazuma o međusobnoj  
razmjeni i suradnji  od strane Gradskoga vijeća, 
realizacija projekta započela je potpisivanjem dokumenata na 
svečanom skupu u sjedištu Zajednice. Dokumente su potpisali 
predsjednik Zajednice općina Kantona Roland  Renard i 
dugoselski gradonačelnik Boris Mahač, koji je u pratnji zamjenika 
Vlade Kruhaka, potpredsjednice Gradskog vijeća Zlate Vranić 

Paruž i vijećnika Mirka Vidakovića predstavljao Grad Dugo 
Selo kao suradnika u zajedničkim projektima. Bila je to uzvratna 

posjeta nakon što 
su predstavnici 
Dugog Sela ugostili 
p r e d s j e d n i k a 
Renarda sa 
su radnicima u lipnju 
prošle go  dine. Ideja o 
suradnji pokrenuta 
je prije nekoliko 
godina prigodom 
gostovanja pred
stavnika Zagrebačke 
žu panije na ma 
nifestaciji «Dani 
hrvatske kulture» 
u organizaciju  fra
ncuske Udruge 
prija teljstva s 
Hrvatskom. U sa 
stavu dugoselskog 
izaslanstva bile su 
još  Zvjezdana Budor 
Klarić zadužena 
za ekonomske i 
turističke projekte 
u gradskoj upravi 
te Nada Kozić kao 
nositeljica kulturne 
razmjene. Doček i 
bo ravak našeg iza

slanstva detaljno je pripremljen s unaprijed 
organiziranim programom koji je obuhvatio 
niz susreta s tamošnjim dužnosnicima i posjeta 
značajnim mjestima kao i razgled znamenitosti. 
Tijekom boravka domaćini  su pokazali izuzetnu 

gostoljubivost i brigu za po sjetitelje, 
od nosno su radnike, a u tome su 
prednjačili  organizatori našeg boravka 
gos podin Jean Marie i gđa. Sylviane 
Gondry, uz druge dužnosnike. 

Nakon samog dolaska pokazali su znamenitosti Pariza, a 
potom nekolicine gradova u sjevernijoj pokrajini Pikardie 
te susjednoj Champagni.  

Iz višednevnog dinamičnog programa ističe se posjet 
vjetrenjačama u Clastresu koje su među najvećima u 
Europi a koje osim turističke znamenitosti služe i ekološkoj 
proizvodnji struje. Značajan je bio obilazak farme mliječnih 
krava, velikog trgovačkog centra «Intermarche» čiji je 
direktor najavio proširenja lanca na hrvatsko područje, kao 
i podruma za proizvodnju i čuvanje čuvenog francuskog 
pjenušca sa 16 milijuna boca u Reimsu – pokrajina 
Champagne. Tijekom posjete osnovnoj školi mogao se 
steći uvid u organizaciju školstva koje obuhvaća djecu od 3 
godine života nadalje. Posjeta i razgovor s osobljem jedne 
veće ortopedske i traumatološke bolnice u St. Gobainu 
omogućili su uvid u tu vrstu djelatnosti i raznolikost 
t retmana u 

re habilitaciji bolesnika. 
Najsvečanije  je bilo na skupu 

održanom radi naše posjete 
u sjedištu Zajednice općina 
Kantona Saint Simon tijekom 
kojeg su potpisani dokumenti 
o suradnji i razmjeni u 
nazočnosti ta mošnjih vi jećnika 
i predstavnice Hrvatskog 
veleposlanstva u Francuskoj 
Jasne Mileta. Omogućena 
je posjeta vrtiću, glazbenoj 
i plesnoj školi koji djeluju 
u sjedištu Zajednice  koja 
osigurava novac za njihovo 
funkcioniranje, a priređen je 
i glazbeni program. 

S izuzetnom srdačnošću 
predstavnike Dugog Sela 
primio je predsjednik 
Generalnog vijeća L'Asne 
–Yves Daudigny, koji  
predsjedava Vijećem 
Departmana kojeg čine 
vijećnici  predstavnici 42  
kantona i 5 arondismana 
(okruga), odnosno izabrani 
predstavnici na području 
na kojem  živi pola milijuna 
stanovnika.  

Mali znaci pažnje velikoga značaja 
Naša posjeta bila je dugo pripremana s osobitom 

pozornošću što se moglo očekivati prema najavljenom 
programu, no niz detalja kojima su domaćini očitovali 
srdačnost ugodno su iznenadili. Već u zračnoj luci 
dočekale su nas hrvatske riječ dobrodošlice, hrvatska 
obilježja pratila su nas  na svakom koraku. Učenici u školi 
dočekali su nas pjevajući nam «Ne dirajte mi ravnicu», 
a tijekom cijelog boravka osigurano je neposredno 
prevođenje s francuskog na hrvatski jezik i obrnuto u 
čemu se prevoditeljica Janka Štahan pokazala uspješnom 
i temeljitom. Domaćini, koji dobro poznaju Hrvatsku  
pa i Dugo Selo u kojem niz godina odsjedaju prilikom 
posjeta (chez Buncic – kako kažu), ugađali su nam 

govoreći hrvatske riječi koje su naučili kod nas 
ili na organiziranim tečajevima hrvatskoga 
jezika u Francuskoj.  Pokazane su nam,  za 
svakodnevne turiste nedostupne znamenitosti, 
predstavljena je francuska kuhinja i vina. 
Riječju, sve što je trebalo vidjeti, saznati i 
doživjeti tijekom kratke  posjete. 

Moguća buduća suradnja …
Kako se ujesen održavaju jubilarni  deseti  

po redu Dani hrvatske kulturu u gradu Cousy 
le Chateaux, gdje djeluje Udruga hrvatsko
francuskog prijateljstva koju je osnovao Jean 
 Claude Dumond, Odbor za suradnju iz 
Kantona uputio je poziv i sudionicima iz Dugog 
Sela koji bi se, pored predstavnika Krapinsko
zagorske županije kao zvaničinih sudionika, 
mogli priključiti programu  predstavljanja 
hrvatske kulture.   

Tijekom posjete školi predložena je moguća 
razmjena učenika radi zbližavanja i učenja 
jezika. 

Posebna tema u razgovorima bila je 
organizacija pružanja zdravstvene i socijalne 
pomoći u okviru Asocijacije Ann Morgan, 
koja je raširena na tamošnjem području. Uz 
različite izvore prihoda koji uključuju američke 
i europske fondove, državna sredstva i sredstva 
lokalnih zajednica te učešće korisnika 
pomoći, koji su to u mogućnosti, organizirano 
je pružanje zdravstvenih usluga, socijalne 
pomoći, kućne njege i drugih oblika potpora 
samcima ili obiteljima kojima je potrebno. 
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KULTURNA RAZMJENA I SURADNJA U 
PROJEKTU SOCIJALNIH POTPORA

Tijekom uzvratne posjete predstavnika Dugog Sela francuskim gradovima i općinama Kantona Saint Simon obostrano potpisani sporazumi 

 Pripremila: Nada Kozić 

fotografije: N. Kozić i Z. Budor Klarić

Projekti razmjene i suradnje Dugog Sela i 
francuskih gradova uz potporu veleposlanstava 
dviju zemalja i Udruge francusko-hrvatskog 
prijateljstva 

Svečanost u sjedištu Zajednice Kantona Saint Simon u nazočnosti velikog broja tamošnjih dužnosnika te predstavnice 
našeg veleposlanstva J. Mileta 

Razmjena poklona – predsjednik Renard dugoselskom gradonačelniku  
uručio sliku tamošnje crkve sv. Martina. U njegovu uredu dugoselski je motiv 
u ulju slikara Ostojića te skulptura sv. Marina  

Unutrašnjost crkve sv. Martina u gradiću 
Seraucourt le Grand s vitrajima i kipom 
sveca zaštitnika kao poveznice naših  
gradova i suradnje dvaju  gradonačelnika 

Pred portalom crkve sv. Martina koji se štuje u nekoliko gradova ove 
francuske pokrajine 

Obilazak farme s pedesetak mliječnih krava 

Park s četiri velike vjetrenjače – privlačan 
posjetiteljima i koristan za ekološku 
proizvodnju struje 

Gradonačelnici  grada Gauchy i Dugog Sela, predsjednik Zajednice Kantona i 
direktor trgovačkog centra «Intermarche» u razgovoru tijekom obilaska velikog 
francuskog trgovačkog lanca koji najavljuje dolazak i u Hrvatsku 

 Generalni vijećnik Skupštine 
Departmana, osnivač i predsjednik 

Udruge hrvatsko-francuskog 
prijateljstva, organizator manifestacija 

za predstavljanje hrvatske kulture  
J. C. Dumont primio posjetitelje 

iz Dugog Sela u Cousyu, odakle je 
tijekom Domovinskoga rata dopremio 

19 tegljača humanitarne pomoći 
hrvatskim obiteljima 

Tijekom posjete Katedrali Notre Dame de Reims hrvatske posjetitelje iz Dugog Sela 
pozdravio mons. Thierry Jordan razmijenivši nekoliko riječi s gradonačelnikom 

U gradskoj vijećnici grada Laona, sjedištu Departmana L'Aisne predsjednik Vijeća Yves Daudigny u nazočnosti 
potpredsjednik R. Renarda primio dugoselsko izaslanstvo. Nakon kraćeg razgovora razmijenjeni pokloni 

Zajednička fotografija tijekom prijama 
u Vijećnici Laona gdje predstavnici – 
vijećnici 42 kantona odlučuju u ime pola 
milijuna građana koji su ih izabrali 

Templarska kapela iz XII. stoljeća 
- još jedna poveznica na području 
kulturnog turizma Dugog Sela i 
francuske pokrajine

Jedan od punktova Udruge za medicinsko-socijalne potpore koju predstavlja 
gđa Sylviane Gondry - projekt za moguću suradnju s Dugim Selom

Obnovljena i konzervirana romanička građevina  osmokutnog tlocrta s kupolom – danas muzej 
koji govori o templarima 
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razmjena učenika radi zbližavanja i učenja 
jezika. 

Posebna tema u razgovorima bila je 
organizacija pružanja zdravstvene i socijalne 
pomoći u okviru Asocijacije Ann Morgan, 
koja je raširena na tamošnjem području. Uz 
različite izvore prihoda koji uključuju američke 
i europske fondove, državna sredstva i sredstva 
lokalnih zajednica te učešće korisnika 
pomoći, koji su to u mogućnosti, organizirano 
je pružanje zdravstvenih usluga, socijalne 
pomoći, kućne njege i drugih oblika potpora 
samcima ili obiteljima kojima je potrebno. 
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KULTURNA RAZMJENA I SURADNJA U 
PROJEKTU SOCIJALNIH POTPORA

Tijekom uzvratne posjete predstavnika Dugog Sela francuskim gradovima i općinama Kantona Saint Simon obostrano potpisani sporazumi 

 Pripremila: Nada Kozić 

fotografije: N. Kozić i Z. Budor Klarić

Projekti razmjene i suradnje Dugog Sela i 
francuskih gradova uz potporu veleposlanstava 
dviju zemalja i Udruge francusko-hrvatskog 
prijateljstva 

Svečanost u sjedištu Zajednice Kantona Saint Simon u nazočnosti velikog broja tamošnjih dužnosnika te predstavnice 
našeg veleposlanstva J. Mileta 

Razmjena poklona – predsjednik Renard dugoselskom gradonačelniku  
uručio sliku tamošnje crkve sv. Martina. U njegovu uredu dugoselski je motiv 
u ulju slikara Ostojića te skulptura sv. Marina  

Unutrašnjost crkve sv. Martina u gradiću 
Seraucourt le Grand s vitrajima i kipom 
sveca zaštitnika kao poveznice naših  
gradova i suradnje dvaju  gradonačelnika 

Pred portalom crkve sv. Martina koji se štuje u nekoliko gradova ove 
francuske pokrajine 

Obilazak farme s pedesetak mliječnih krava 

Park s četiri velike vjetrenjače – privlačan 
posjetiteljima i koristan za ekološku 
proizvodnju struje 

Gradonačelnici  grada Gauchy i Dugog Sela, predsjednik Zajednice Kantona i 
direktor trgovačkog centra «Intermarche» u razgovoru tijekom obilaska velikog 
francuskog trgovačkog lanca koji najavljuje dolazak i u Hrvatsku 

 Generalni vijećnik Skupštine 
Departmana, osnivač i predsjednik 

Udruge hrvatsko-francuskog 
prijateljstva, organizator manifestacija 

za predstavljanje hrvatske kulture  
J. C. Dumont primio posjetitelje 

iz Dugog Sela u Cousyu, odakle je 
tijekom Domovinskoga rata dopremio 

19 tegljača humanitarne pomoći 
hrvatskim obiteljima 

Tijekom posjete Katedrali Notre Dame de Reims hrvatske posjetitelje iz Dugog Sela 
pozdravio mons. Thierry Jordan razmijenivši nekoliko riječi s gradonačelnikom 

U gradskoj vijećnici grada Laona, sjedištu Departmana L'Aisne predsjednik Vijeća Yves Daudigny u nazočnosti 
potpredsjednik R. Renarda primio dugoselsko izaslanstvo. Nakon kraćeg razgovora razmijenjeni pokloni 

Zajednička fotografija tijekom prijama 
u Vijećnici Laona gdje predstavnici – 
vijećnici 42 kantona odlučuju u ime pola 
milijuna građana koji su ih izabrali 

Templarska kapela iz XII. stoljeća 
- još jedna poveznica na području 
kulturnog turizma Dugog Sela i 
francuske pokrajine

Jedan od punktova Udruge za medicinsko-socijalne potpore koju predstavlja 
gđa Sylviane Gondry - projekt za moguću suradnju s Dugim Selom

Obnovljena i konzervirana romanička građevina  osmokutnog tlocrta s kupolom – danas muzej 
koji govori o templarima 
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Mnogi građani nemalo su se začudili ugledavši početkom mjeseca 
prazan prostor na mjestu gdje gotovo 15-tak godina stoji vura u centru 
grada. Nezaobilazan detalj slike centra grada, u sjećanju svakog od nas, 
upravo je ta vura, a nje više nema – pobojali su se mnogi od nas. Zar je 
moguće da su je maknuli?

Bez brige - sat je na popravku! Dugoselsku vuru koja je u posljednje 
vrijeme «žurila» dobrih pet minuta popravit će Urarska radionica 
Lebarović, a na remontu će biti do kraja mjeseca. Potrebno ju je temeljito 
očistiti, s obzirom da već dugi niz godina to nije učinjeno, a bit će riješeno 
i uznapredovalo hrđanje stupa koji će biti ispjeskaren. Za popravak, 
odnosno održavanje «vure» gradski proračun predvidio je 35.000 kuna.

I. G. O.

Prema najnovijim informacijama iz državne Agencije za pravni 
promet i posredovanje nekretninama, nakon što je poništeno treće 
javno nadmetanje za ustupanje radova na izgradnji stambeno-poslovne 
građevine u Dugom Selu, dogovorena je izmjena projektne dokumentacije. 
Kako navode iz APN-a, projektna dokumentacija će se izmijeniti na 
način da se dio poslovnih prostora u prizemlju građevine prenamjeni 
u stanove, a sve u svrhu smanjenja cijene građenja koja je dosada bila 
kamen spoticanja za zainteresirane izvođače. Ove izmjene dogovorene 
su s predstavnicima Grada Dugog Sela. Nakon što se izmjeni projektna 
dokumentacija, zatražit će se izmjena i dopuna građevne dozvole te 
raspisati novo javno nadmetanje za ustupanje radova, navodi se u dopisu 
APN-a.                                                                                            I. G. O. 

Prema informacijama gradskih komunalnih 
redara kod stare prepumpne stanice u Prozorju 

osim različitog glomaznog, pa i komunalnog otpada, 
pronađena je velika količina životinjskih lešina. Radi 

se o ukupno dva kamiona različitih 
vrsta goveda i svinja koje su oguljene 
do kostiju, nepoznatog porijekla, s 
obzirom da nisu pronađene markice. 
Na zahtjev Grada lešine su uklonili 
djelatnici Veterinarske ambulante 
Dugo Selo koje su odvezene u 
Almeriju. Cijeli slučaj prijavljen je 
Policijskoj postaji Dugo Selo.

Iako su ove lešine pronađene još 
prije Nove godine, nedavno je uočena 
još jedna hrpa lešina nedaleko od 
stanice. No, očevidom je utvrđeno 
kako se radi o istoj količini. 

Tekst i fotografija: 
I. G. O.

Nakon svetkovine Vincekova kada je simbolično odrezano nekoliko 
šiba vinove loze,  članovi Vinogradarsko-vinarske udruge «Terra sancti 
Martini» Dugo Selo ponovo su se okupili u gradskom vinogradu na 
Martinu kako bi orezali sve čokote. Blagdansku rezidbu pratila je hladna 
zimska kiša a ovu radnu nadasve hladni vjetar. Nakon rezidbe godilo je 
grijanje uz vatru, vino i slastan zalogaj koji je za ekipu rezača priredila 
ekipa vinogradarskih kuhara.                                                            N. K. 

Jednoglasnom odlukom članova dugoselske Udruge 
pčelara «Maslačak» i u sljedećem četverogodišnjem 

mandatu predsjednik ostaje Juraj Kukas, odlučno je 
na izbornoj godišnjoj skupštini Udruge. Dosadašnjeg 
tajnika Ivu Martinovića, nakon dva mandata, a 
odlukom članova Skupštine, zamijenio je Tomislav 
Šturm. Za blagajnika je imenovan Josip Prusec, a 
u članstvo Upravnog odbora – Juraj Kukas, Franjo 
Petkoviček, Krešimir Švab, Ana 
Bibić i Željko Vučemilović-
Grgić. Novi Nadzorni odbor čine 
Ivan Strugar, Ivan Košak i Josip 
Jakubek. 

Udruga broji 53 pčelara, 
a svoje redovne sastanke, 
svakog prvog ponedjeljka u 
mjesecu, održava u prostoru 
Udruženja obrtnika Dugo 
Selo. Tijekom protekle godine 
sudjelovali su na Međunarodnom 
sajmu u Gudovcu, Danima 
hrane Zagrebačke županije, 
na ocjenjivanju meda na 
manifestaciji ZAGIMED 2006. 
te na drugim natjecanjima gdje 
je veći broj pčelara dobio visoka 
odličja na ocjenjivanju meda. 
Organizirali su tradicionalnu 
izložbu «Pčelarstvo u Dugom 
Selu» te sudjelovali na 6. smotri narodnog stvaralaštva 
u Dugom Selu. U prošloj godini napravljen je i veliki 
iskorak u educiranju pčelara, pa tako sada u Udruzi 
imaju 12 članova koji su završili stručno osposobljavanje 
za zanimanje pčelar.

U prošloj godini veliki financijski doprinos radu 
Udruge dala je Zagrebačka županija, no nažalost to ne 
mogu reći za Grad Dugo Selo čija, inače redovna potpora, 
je prošle godine u potpunosti izostala, iako svake 
godine sudjeluju u aktivnostima Turističke zajednice 

Dugo Selo. Ovogodišnji financijski plan Udruge iznosi 
20.000 kuna, od čega od članarina planiraju polovicu 

prihoda, a druga polovica odnosi 
se na dotacije Grada i Zagrebačke 
županije. 

Izbornoj skupštini održanoj 
18. ožujka, nazočili su i gosti 
– predstavnici udruga pčelara 
iz Zagreba te član Gradskog 
poglavarstva Grada Dugog 
Sela Stjepan Valjak, ujedno i 
predsjednik Udruženja obrtnika 
Dugo Selo.

Još uvijek nepoznat 
uzrok pomora 5 mili-
juna pčela kod Črnca 
Dugoselskog

Zasada je još uvijek nepoznat 
uzrok nedavnog pomora 5 milijuna 
pčela u Črncu Dugoselskom kada 
je nastradalo oko 500 košnica 

pčela vlasnika članova Udruge pčelara «Maslačak». 
Naime, kako je rečeno na Skupštini, nalazi toksikološkog 
laboratorija MUP-a o eventualnim uzročnicima ovog 
pomora, zasada još nisu službeno objavljeni. Ono što 
se od prije zna je da je pomor uzrokovan trovanjem. 
Sumnja na obližnju tvrtku «BC Institut» je odbačena, 

ali je na skupštini spomenuta druga tvrtka koja se 
također bavi poljoprivrednom proizvodnjom i koja 
u svom radu tretira površine, ponajviše iz zraka. Ne 
želeći nikoga osumnjičiti obraćaju se svim nadležnim 
institucijama, a tako i gradonačelniku Dugog Sela 
Borisu Mahaču, da se razjasni i objavi uzrok trovanja 
milijuna pčela. Jer, kako navode, zbog trovanja ovaj put 
platile su marljive pčele, a sutra se to isto može dogoditi 
ljudima.                 

Tekst i fotografije: I. G. O.

Udruga pčelara «Maslačak» birala nove čelnike 

Juraj Kukas i dalje predsjednik
Gdje je «vura» u centru grada?  

Postolje bez "vure" - samo privremeno!

Potrebno izmijeniti projektnu 
dokumentaciju za izgradnju 

zgrade POS-a 

Rezidba gradskog trsja 

Peticiju potpisalo više od 200 osoba 

Predsjednik J. Kukas izabran u sljedeće četverogodišnje razdoblje (u sredini), a 
tajnik Ivo Martinović (prvi s lijeva) nakon dva mandata, a prema odredbama 
Statuta tajničko mjesto predao novom kandidatu Tomislavu Šturmu 

Skupštinu pratili gosti iz zagrebačkih udruga pčelara te član Gradskog 
poglavarstva S. Valjak 

Životinjske lešine u Prozorju 

Prizor koji zabrinjava zbog smrada i prijeteće opasnosti

U organizaciji Sindikata umirovljenika Hrvatske, 
a pod pokroviteljstvom SSSH-a, organizirano je 
potpisivanje peticije koju je potpisalo više od 200 
radnika bivše "Gorice". Oni, naime, traže od Glumine 
banke u stečaju koja je dužna bivšem poduzeću 
"Gorica" 2,9 milijuna kuna - povrat temeljem zaostalih 
potraživanja - plaća, otpremnina, itd. iz "Gorice". 

Pravo na povrat ima 314 radnika. 
U sklopu organiziranog potpisivanja peticije Ivanu 

Vrdoljaku i Marijanu Krivcu dana je punomoć za 
zastupanje radnika "Gorice" u Odboru vjerovnika 
Glumine banke u stečaju.

 I. G. O.
Fotografija: N. H. M

SUH Dugo Selo organizirao potpisivanje peticije
 za prava radnika bivše "Gorice"

Usprkos hladnom vjetru članovi udruge orezali gradski vinograd, a 
nakon toga se okrijepili uz vino i gulaš 



U čenici trećih i četvrtih razreda Srednje škole «Dugo 
Selo» ekonomskog smjera sudjelovali 15. i 16. 
ožujka na 8. Međunarodnom sajmu vježbeničkih 

tvrtki koji se održavao na Zagrebačkom velesajmu. 
Sajam vježbeničkih tvrtki 
organizirao je Hrvatski središnji 
ured za vježbeničke tvrtke “VB 
ZAGREB-EUROPEN”, a 
predstavljao je mjesto susreta 
bivših i sadašnjih polaznika 
programa vježbeničke tvrtke 
na kojem su zajedno sa svojim 
mentorima dijelili i razmjenjivali 
iskustva te prezentirali svoj rad. 

Dugoselski srednjoškolci bili 
su organizirani u dvije skupine 
održali su prezentaciju fiktivnih 
tvrtki koje predstavljaju 
– Vinarija "Terra sancti 
Martini" i telekomunikacijska 
tvrtka «2cool2tell». Na taj 
način – izlaganjem i prodajom 
svojih proizvoda i usluga te u 
ugovaranjem poslova ostvarivali 
su profit, doduše fiktivan, no na prilično realan i 
dinamičan način spojili su teoriju, naučenu u školskim 
klupama, s praksom.

Što je vježbenikčka tvrtka?
Vježbenička tvrtka je naziv jednog od izbornih 

predmeta u ekonomskim školama. To je inovativan oblik 
nastave koji potiče približavanje praksi i poduzetničko 

razmišljanje. Učenici osnivaju vježbovnu (fiktivnu) tvrtku 
kako bi kupovali i prodavali proizvode, robe ili usluge na 
domaćem i inozemnom tržištu vježbovnih tvrtki.

Tržište obuhvaća 1500 škola širom Europe obuhvaćajući 

i dvadesetak iz RH. Svi postupci koji su potrebni u jednoj 
tvrtki na ekonomskom planu (osnivanje, ispitivanje 
tržišta, marketing, financije, unutrašnja organizacija, 
nabava, prodaja, sajmovi i sl. u ovoj uređenoj tvrtki 
obavljaju sami učenici).

Djelatnici Vinarije "Terra Sancti Martini" postigli 
su 7. mjesto, a zaposlenici telekomunikacijske tvr-tke 

"2cool2tell"odlično 4. mjesto!
Telekomunikacijska tvrtka 

«2COOL2TELL» je vježbenička 
tvrtka koja se bavi telekomuni-
kacijskim uslugama i prodajom 
mobilnih uređaja. Zapošljava 13 
zaposlenika – učenika .

Povodom izvrsnog plasmana 
koje smo postigli tvrtka 
«2COOL2TELL» je pozvana na 
još jedno međunarodno natjecanje 
vježbeničkih tvrtki u Skopju, 
Makedonija. Kao predastavnici 
te tvrtke  jako smo zainteresirani 
za cjelokupni projekt u koji smo 
uložili puno truda, što se može 
vidjeti i na ostvarenim rezultatima. 
U ostvarivanju ovog projekta 
puno nam je pomogla naša tvrtka 
»kuma» TELE2 kojoj se ovim 
putem zahvaljujujemo. 

Srednja škola Dugo Selo
       Fotografije: 
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Događanja iz Srednje škole «Dugo Selo» 

GONG organizirao radionicu «Europa u razredu»

K rajem veljače GONG je započeo s 
provođenjem projekta «Europa u razredu» 
koji se provodi u 150 srednjih strukovnih 

škola i gimnazija diljem Hrvatske, a u radionicama 
na istu temu sudjeluje oko 18 000 maturanata. 
Srednja škola «Dugo Selo» jedna je od škola s 
područja Zagrebačke županije u kojoj su održane 
tri radionice «Europa u razredu». Interaktivne 
radionice namijenjene su maturantima srednjih 
škola kojima će se na zanimljiv i interaktivni 
način objasniti konkretni učinci članstva 
Hrvatske u Europskoj uniji, posebice što ono 
znači za mlade, njihovu mobilnost, obrazovanje i 
buduće zapošljavanje. Cilj projekta je potaknuti 
mlade na objektivno razmišljanje o Europskoj 
uniji i smanjivanje predrasuda koje su rezultat 
neinformiranosti i parcijalnih informacija o 
učincima članstva Hrvatske u Europsku uniji.

Održano županijsko natjecanje 
iz engleskog jezika

Srednja škola Dugo Selo bila je 5. ožujka domaćin 
županijskog natjecanja iz engleskog jezika na 
kojem je sudjelovalo 83 učenika 
iz srednjih i osnovnih škola s 
područja Zagrebačke županije. 
Natjecanje je organizirano u 
nekoliko kategorija – učenika 
4. i 2. razreda srednjih škola te 
iz učenika iz osnovnih škola. 
Iz dugoselske srednje i osnovne 
škole nije bilo niti jednog 
predstavnika. 

No, zato je iz Srednje škole 
Dugo Selo na županijskom 
natjecanju iz njemačkog jezika 
sudjelovao jedan učenik; 
dvoje učenika na županijskom 
natjecanju iz latinskog jezika; 
na županijskom natjecanju iz 
fizike jedan, a na natjecanju 
iz zemljopisa šestero učenika. 
Na održanom natjecanju iz 
vjeronauka osvojeno je 4. 
mjesto. 

Tekst i fotografije: I. G. O.

Prije početka sve okupljene učenike, njihove mentore i profesore 
pozdravila ravnateljica Srednje škola Dugo Selo Darinka Svetec, a u 
ime Grada Dugog Sela predsjednik Gradskog vijeća Anto Bauer 

Na natjecanju sudjelovalo više od 80 učenika

Vijesti iz Gradske knjižnice Dugo Selo…

KNJIŽEVNI SUSRET S 
JOSIPOM PALADOM

P osljednjeg dana veljače, točno u podne, u dvorani Gradske knjižnice 
Dugo Selo upriličen je susret književnika Josipa Palade i djece 
Osnovne škole Dugo Selo. Josip Palada je rođen 1935. pored 

Trogira i u svom je dugom književničkom vijeku potpisao sve moguće 
književne forme, od poezije do drama, od scenarija do romana.

Dobar dio tog opusa posvećen je djeci, naročito su uspješni igrokazi 
i priče. U Domovinskom ratu je bio zapovjednik postrojbe «Satnija 
hrvatski umjetnici». Prevođen je na nekoliko jezika i član je Društva 
hrvatskih književnika. Živi u selu Prudnice pored Brdovca.

Nakon kraćeg uvodnog govora, J. Palada je pročitao djeci pripovijetku 
«Djed Ivan» iz zbirke priča «Po Hrvatskoj». Priča je to zimskog ugođaja 
i predbožićnog raspoloženja tradicionalnog hrvatskog sela gledano kroz 
pomalo humornu vizuru.  Djeci se priča jako svidjela pa su zatim pisca 
zasuli mnoštvom pitanja. Naročito ih je zanimalo kako se dolazi do 
inspiracije za priče, koliko dugo se piše jedna priča i jesu li sve izmišljene. 
Nakon iscrpnog odgovaranja, djeca su za kraj mogli čuti još nekoliko 
pjesama iz pera Josipa Palade posvećenih gradu Zagrebu.

Predrag TOPIĆ
Foto arhiva GK DS

Književnik Palada učenicima govorio stihove 

NOVE KNJIGE U GRADSKOJ 
KNJIŽNICI

Odvajati bitno od nebitnog uvijek je bilo nezahvalno, ali kada je 
riječ o izboru novih treba se povoditi aktualnošću i kvalitetom. 
Iako, naravno, ni to nije jednostavno jer sastavljač ovih redova nije 

književni kritičar. Ali evo nekoliko novih naslova u Gradskoj knjižnici 
Dugo Selo. 

Krimići su jedan od žanrova koji će uvijek imati čitateljsku publiku. 
Jedan od novijih pisaca tog žanra je Britanac Robert Wilson. Njegov 
roman «Slijepac iz Seville» njegov je prvi prevedeni kod nas i uvodi nas 
u slučaj koji počinje mrtvim muškarcem ispred televizora. Da bi bilo 
napeto, mrtvo tijelo ne mora biti obezglavljeno ili zakopano u pustinji…

Drugi Britanac Robert Harris je već poznat kod nas, a njegov 
novoprevedeni roman «Enigma» klasičan je špijunski triler iz Drugog 
svjetskog rata. Poznata je to priča o dugom britansko-njemačkog natezanju 
oko nerješivih špijunskih šifri. A dakako, pretočena je i u film.

Francuz Pierre Merot kod nas se proslavio romanom «Sisavci». 
Njegov roman «Irealist» neobična je satirička oda pivu i ljubavi i tko voli 
francuski val književnika  koji je zapljusnuo Hrvatsku, neće zažaliti.

Za Talijana Umberta Eca slobodno se može reći, ako i nije izmislio, 
a onda je etablirao romane lažne dokumentarističke povijesti. Riječ je 
dakako o «Imenu ruže». Na tim su se tekovinama na potpuno različite 
načine proslavili i Dan Brown i Orhan Pamuk. Eco je po kvaliteti, kažu 
kritičari, točno između. Koliko je to istina, provjerite njegov posljednji 
roman «Tajanstveni plamen kraljice Loane».

Amerikanka Kate Chopin je potpuno nepoznata našoj publici. Njoj 
je velika Virginia Woolf posvetila čitav esej. Roman «Buđenje» izašao je 
krajem 19. stoljeća, ali zapanjujuća je svježina kojom književnica govori 
o svom emocionalno svijetu. Takve iskrenosti zaista nedostaje mnogim 
današnjim «emancipiranim» spisateljicama.

Hrvatska spisateljica Sibila Petlevski nije imala toliko namjeru pokazati 
neki svoj emocionalni svijet, koliko lik mladog europskog intelektualca 
koji je osuđen na lutanje bez čvrste moralne točke u svijetu bez trajnih 
vrijednosti. «Noćni trening» je iznenađujuće uspješan roman na tu uvijek 
aktualnu temu.

Proglašen jednim od romana godine, «Elijahove stolice» Igora Štiksa 
jedno je od rijetkih novijih djela koje uspješno spajaju intimnu dramu 
s općim bezvremenim pitanjima o osobnoj, ali i tragediji cijelog jednog 
naroda. Svakako pročitati.

U mjesecu ožujku Hrvatska je ostala bez jednog intelektualnog diva, 
akademika Ivana Supeka. Pisac, fizičar i filozof u svojoj posljednjoj 
knjizi «Tragom duha kroz divljinu» donosi svoju intelektualnu biografiju. 
Čitajući to zaključujemo, da su naši političari Ivana Supeka uzeli kao 
uzora, bili bismo u željenoj Uniji prije Poljske i Mađarske, a ne nakon 
Rumunjske i Bugarske…

Ali nisu sve knjige tako ozbiljne. Slavni francuski redatelj Luc Besson se 
javio dječjim filmom «Arthur u zemlji Minimoja». A kod nas su prevedene 
već tri knjige o avanturama malog veselog Arthura.

Iskreno, knjige o čarobnjacima, vješticama i sličnima su već odavno 
gnjavež, ali eto, čitaju se. Najgore je kad pročitate u podnaslovu 
«prva knjiga trilogije». No, dakle, najnovija je «Amulet iz Samarkanda» 
Jonathana Strouda. Koliko je bolja ili lošija od ostalih, procijenite sami. 
Taj poziv, dakako, vrijedi i za ostale novije naslove u Gradskoj knjižnici 
Dugo Selo.                                                                           Predrag TOPIĆ 

Srednju školu Dugo Selo predstavljale dvije fiktivne tvrtke

Osvojeno 4. i 7. mjesto na Međunarodnom 
sajmu vježbeničkih tvrtki

Tvrtka "2cool2tell" pozvana na međunarodno natjecanje u Skopju 

Mirjana Perković i Srednja škola DS
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Na čelu Podružnice – Damir Šimić 
Podružnica HNS-a Dugo Selo u Gradskoj vijećnici 

2. ožujka održala je Izbornu skupštinu na kojoj je 
izabrano novo vodstvo. Za predsjednika Podružnice 
izabran je Damir Šimić, dipl. oec., za dopredsjednika 
Ivan Marinić, ing., a za tajnika podružnice izabran je 
Dragutin Zadravec, ing..

Novi Izvršni odbor podružnice HNS-a čine Dušan 
Štrac, Saša Planinčević, Ivan Marinić i Dragutin Zadravec. 

Odbor će se i nadalje zalagati za promicanje interesa 
stanovnika Dugog Sela te će svojim aktivnim učešćem, 
provođenjem programa i projekata Stranke, pripomoći 
boljitku i razvoju ovoga kraja. O svojim aktivnostima 
Podružnica Stranke će putem medija, koji također 
pridonose demokratizaciji društva, redovito informirati 
javnost, koju ovom prilikom pozivaju da svojim aktivnim 
učešćem doprinesu društvenom razvoju.

Izabran novi predsjednik Hrvatske narodne stranke Dugo Selo 

Obilježavanje Međunarodnog dana žena, osmog dana mjeseca ožujka, 
spominje se svih sudbina ženskog roda, napose onih, koje su u svakom trenutku 
i na svakom mjestu obespravljene, zlostavljane, zanemarene ili nevoljene. 
Solidarizirane u zajedničkoj borbi koja je već u prošlosti poprimila svjetske 
razmjere, žene svijeta prigrlile su 8. ožujak kao simbol njihove prirodne težnje 
za boljim životom i ravnopravnim položajem u društvu. Položajem dostojnim 
čovjeka.

Sve je počelo još na dalekom, burnom početku XX. stoljeća. U sveopćem 
spletu industrijskog napretka, kriza i radikalnih ideologija, američke su 
radnice ogorčene siromaštvom i lošim uvjetima rada, kroz protest i politički 
aktivizam, dale naslutiti skori nastup revolucionarnih promjena, koje će voditi 
njihovom ekonomskom i političkom osnaživanju. Prvo desetljeće XX. stoljeća 
obilježeno je snažnom spolnom segregacijom. U industrijski razvijenim 
zemljama mali je postotak zaposlenih žena. Žene su većinom radile u tekstilnoj 
industriji, manufakturama i kao pomoćno osoblje u kućanstvima. Radile su 
u vrlo lošim uvjetima i za iznimno male nadnice. Kako u to doba industrija 
zapada u krizu, paralelno jačaju sindikati, pa su se udruženja radnica koja nisu 
pripadala sindikatima našla u teškoj poziciji. Stoga su 1903. godine sindikati 
i nezavisna ženska udruženja koja su podržavala žensko pravo glasa osnovala 
Ligu ženskih sindikata. 1908. godina donosi masovne demonstracije kada 
su američke socijalistkinje po prvi puta obilježile Dan žena. Zahtijevale su 
žensko pravo glasa i ostvarivanje ekonomskih i političkih prava žena. Protest 
ne jenjava ni sljedeće 1909. godine, kada je u demonstracijama na Manhattanu 
sudjelovalo oko dvije tisuće ljudi tražeći isto. Te su godine radnice zaposlene 
u tekstilnoj industriji organizirale generalni štrajk. U njemu je oko 30 000 
radnika 13 tjedana štrajkalo, tražeći bolju plaću i bolje uvjete rada. U pomoć 
je odmah priskočila liga ženskih sindikata koja je platila jamčevinu za uhićene 
i financijski potpomogla štrajkaški fond. Daljnja borba za ženska prava 
pridonijela je 1910. godine prihvaćanjem Dana žena od strane socijalistkinja i 
feministkinja diljem Amerike. Ženski protest ubrzo prelazi granice američkog 
kontinenta. U Europi pa i u Australiji sve više žena lobira za svoje pravo glasa. 
Na povijesnoj, drugoj međunarodnoj konferenciji socijalistkinja održanoj 
u Kopenhagenu 1911. godine jednoglasno je odlučeno da će se Dan žena u 
svijetu obilježavati 8. ožujka. Taj jedan dan u godini postao je simbolom borbe 
za žensko pravo glasa, omogućavanja prava na rad, prava na profesionalno 
usavršavanje i ukidanja spolne diskriminacije. 

Ekonomskim osamostaljivanjem žena udaren je pečat daljnjoj borbi za 
ravnopravnost spolova. Danas, na početku 21. stoljeća ravnopravnost spolova 
još uvijek nije u potpunosti ostvarena. Obilježavanje Dana žena i dalje je prilika 
da se ukaže na nepovoljan položaj žena u društvu diljem svijeta. U Hrvatskoj su 
zabrinjavajuće brojke dnevnih policijskih intervencija kao pokazatelja porasta 
obiteljskog nasilja, iz godine u godinu. Te alarmantne brojke nisu konačne. 
Verbalno, fizičko i seksualno nasilje nad ženama i djecom uglavnom ostaje 
neregistrirano. Pasivnost žena, prisutna zbog straha ili načelno usvojenog 
stava da je nasilje između supružnika privatna stvar koja ostaje unutar obitelji, 
ne pomaže otkrivanju nasilja i njegovom saniranju od strane mreža socijalnih 
institucija. Nedovoljna socijalna osviještenost za gorući problem nasilja nad 
ženama rezultirala je postojanjem malobrojnih nevladinih udruga koje su se 
kroz pružanje raznih oblika pomoći zlostavljanim ženama uhvatile u koštac s 
nasiljem i vape za financijskom pomoći.

Ostali stvarni i stalno prisutni problemi s kojima se susreće suvremena žena 
u našem društvu su nezaposlenost, potplaćenost, seksualno uznemiravanje na 
radnom mjestu, vrlo mali broj žena u politici i drugo. Čini se da povijesna borba 
za ravnopravnost spolova ni na trenutak ne može predahnuti, a kako stvari 
sada stoje ne nazire joj se niti skori kraj.                                          

Martina BADOVINAC

Uz međunarodni Dan žena… 
POVIJESNA BORBA ZA 

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Ove se godine 8. ožujku poklonilo više pozornosti. Bio je to 150. jubilarni 
Dan žena nakon štrajka tekstilnih radnika u Americe (1857. godine). No 
problemi i nepovoljan položaj žena u odnosu na muškarce  i danas su prisutni 
na tržištu rada. U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 300.000 nezaposlenih 
preko 60 posto su žene. Za jednake i slične poslove žene su 10 do 20 posto 
manje plaćene od muškaraca. Žene vode po neplaćenom prekovremenom 
radu, u radu na crno, a više njih sklapa ugovore o radu na određeno vrijeme. 
Prilikom dobivanja posla u neravnopravnom su i lošijem položaju u odnosu na 
muškarce. Hrvatska je na začelju Europske zajednice po zaposlenosti žena. 

Na ove je probleme ukazao skup od stotinjak prosvjednika u organizaciji 
Ženske mreže Hrvatske i drugih ženskih udruga održan u Zagrebu prigodom 
8. ožujka.

I političarke iz vladajućeg HDZ-a te oporbenog SDP-a aktivno su u Zagrebu 
obilježile ovaj dan. Na organiziranim skupovima potencirano se ukazivalo 
o neravnopravnosti žena na tržištu rada i suzbijanju nasilja nad ženama. U 
Bjelovaru je održan okrugli stol na temu podizanja svijesti o nasilju u obitelji, 
a ženske kuće u većim gradovima koje zbrinjavaju žene kao žrtve obiteljskoga 
nasilja sve se više pune.

U Zagrebu je organiziran i jedan turistički simpatični obilazak mjesta u 
metropoli koja su vezana za poznate žene zagrebačke povijesti. Tako je obiđen 
spomenik Mariji Jurić Zagorki koju naša generacija pamti po romanu «Grička 
vještica» koji se objavljivao u nastavcima uz dnevne novine. 

Klub žena pri GU umirovljenika  Dan žena obilježio je druženjem, ali 
i posjetima bolesnim članicama. Tu našu generaciju osobno više ne muče 
problemi neravnopravnosti na tržištu rada, no one svojim aktivnostima 
poručuju svojim kćerima i unukama kako se za svoja prava moraju izboriti 
same te da o tome moraju također odlučiti same.                                                   

Božica CARIĆ

Međunarodni Dan i položaj žena kod nas 

Organizacija SDP-a grada Dugog Sela tradicionalno 8. ožujka 
Dugoselkama poklanja cvijet u ovogodišnjoj akciji 

I ove godine, Kinološko društvo «Dugo Selo» organizira 
Specijalnu izložbu ptičara i retrivera, CAC-HR Dugo Selo 
21. travnja 2007. godine. Za razliku od proteklih godina, ove 
godine u dogovoru s Hrvatskim klubom ljubitelja njemačkih 
kratkodlakih ptičara i Hrvatskim klubom njemačkih 
oštrodlakih ptičara, organizirana je još jedna Specijalna 
izložba za njemačke kratkodlake i oštrodlake ptičare na 
kojoj će se izabrati klupski prvaci ove dvije pasmine. Dakle, 
dvije izložbe u jednom danu, dva CAC-a HR u jednom 
danu!

Na izložbi će ocjenjivati poznati kinološki suci, priznati 
kinolozi, vrsni poznavaoci pasmine koju sude. PTIČARE 
sude MARIN SEDMAK i JOSEF JURSA iz Slovačke, 
dok RETRIVERE sude BOŽIDAR ŠPANIĆ i ANJA 
VERBEEK DE NEF iz Nizozemske.

Prijave za izložbu su u tijeku, a sve informacije vezane za 
izložbu možete dobiti na kontakt tel. kod tajnika Društva 
091/7909-256 ili posjetite našu web stranicu www.kinolosko.
dugoselo.com Dođite u to subotnje prije podne 21. travnja 
na Martin Breg, na terene «Kleti obitelji Bunčić» i uveličajte 
svojim nazočnošću ovu kinološku manifestaciju. Možemo 
obećati mnogo lijepih pasa iz cijele Hrvatske i inozemstva... 
Možda vas osvoji koja pasmina i u neko dogledno vrijeme 
postanete vlasnikom psa i tako uđete u naše društvo 
«pasoljubaca» gdje ste uvijek dobro došli...

Đurđica DUJMOVIĆ, tajnik KD Dugo Selo

Kinološko društvo «Dugo Selo» najavljuje 

Specijalna izložba ptičara i retrivera 
CAC-HR Dugo Selo – 21. travnja

Prekrasne zadnje dvije sunčane nedjelje izmamile su preko 
stotinu ribiča ŠRD "Dugo Selo" na obale jezera. Naime 18. 
i 25. ožujka održane su prve dvije planirane radne akcije 

koje su za zadaću imale uređenje obale jezera Ciglana 1 i 
2 te jezera Trstenik. Posla je bilo jako puno. Trebalo je od 
smeća očistiti obale jezera Ciglana 1 i 2 te jezera Trstenik, 

skinuti ogradu između jezera Ciglana 1 i Sportskog ribnjaka, 
te posjeći osušena stabla oko jezera i utvrditi obale jezera 
od strane kanala „Puhovec" te pripremu jezera Ciglana za 

otvorenje ribolova na šarane koja je planirana 
15. travnja 2007. u 7 sati. Ovo su prve dvije od 
šest planiranih radnih akcija ove godine, a iduća 
je 22. travnja i za cilj će imati pripremu jezera za 
„Društveno natjecanje svih kategorija" koje je 
planirano 29. travnja 2007. godine u 7 sati.

Jezera Trstenik su poribljena sa 1000 
kilograma šarana, a jezera Ciglana I i II s 
500 kg amura početkom mjeseca ožujka, a 
krajem mjeseca ožujka planirano je da se u 
jezera Ciglana 1 i 2 ubaci još 1500 kilograma 
šarana i 500 kg amura i nakon toga će ta jezera 
biti zatvorena za sav ribolov do 15. travnja u 
7 sati. S tim poribljavanjem ispoštivala bi se 
Gospodarska osnova i naše vode bi za ovu godinu 
bile poribljene s ukupno 3500 kila ribe. Svaki 
član ŠRD "Dugo Selo" kao obavezu ima odraditi 
ili platiti dvije radne akcije tijekom godine tako 
da se pozivaju članovi da nam se pridruže u 
navedenim terminima. Prodaja ribolovnica vrši 
se svake nedjelje od 9 do 12 sati u Društvenom 

domu (izuzetak tomu je 08. travanj Uskrs kada prodaja 
ribolovnica neće biti organizirana). Uz ribički pozdrav - 
BISTRO!                           Tekst i fotografija: Mladen FUKS

POČELA RIBOLOVNA SEZONA 2007.

RBR DATUM AKTIVNOST VRIJEME MJESTO

1 15.04.2007 Otvorenje ribolova na jezeru Ciglana 1 i 2 07,00 Ciglana 1 i 2

2 22.04.2007 3 radna akcija 08,00 Ribički dom

3 29.04.2007 Društveno natjecanje svih kategorija 07,00 Ciglana 1

4 13.05.2007 4 radna akcija 08,00 Ribički dom

5 03.06.2007 5 radna akcija 08,00 Ribički dom

6 24.06.2007 6 radna akcija 08,00 Ribički dom

Važniji termini aktivnosti

Vrijedni ribiči

U slijedećem broju čitajte kako je prošla izložba i kakvi 
su postignuti rezultati. Tko će odnijeti zavidni naslov 
ŠAMPIONA HRVATSKE U LJEPOTI?

ČESTITKE 
za pola stoljeća 

zajedništva 
Pedesetu obljetnicu braka u krugu obitelji 

obilježili su 5. ožujka 2007. godine 

 ZLATA I STJEPAN BERTAK 
iz Dugog Sela .

Tim povodom čestitke im upućuju djeca - 
kćer Biserka, sinovi Željko, Milivoj i Mladen, 
snahe, zetovi, unuke i unuci. 

Najavljujemo predstavljanje programa 

RAZVOJ POLJOPRIVREDE U ZAGREBAČKOJ 
ŽUPANIJI PREPOROD HRVATSKOG SELA 

Podžupanijska organizacija HSS Dugo Selo, Brckovljani i Rugvica organizira predstavljanje ovih programa  u 
utorak 3. travnja 2007. godine u društvenom domu OBOROVSKI NOVAKI s početkom u 19 sati. 

Program «Preporod hrvatskog sela» predstavit će prof. dr. sc. Damir Kovačić, voditelj Ravnateljstva HSS za selo, 
poljoprivredu i hranu

Program razvoja poljoprivrede Županije predstavit će mr. Josip Kraljičković, pročelnik za poljoprivredu u 
Zagrebačkoj županiji. 

Pozvani su svi zainteresirani za ove teme! 
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Tužno sjećanje

na 

NADU PERKO
21. 3. 2003. – 21. 3. 2007.

Godine prolaze, a tuga, bol i praznina 
u našim srcima ostaju. Hvala svima 
koji Te se sjećaju. 

Tvoji: Ivek, Blaženka s obitelji, Dražen s obitelji

ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU 
OD 20. 2. DO 27. 3. 2007. GODINE

1. LJUBAN DUSPARA i DANIJELA ĆURO, vjenčani 12. 3. 2007. godine
2. RUDI GEGIĆ i MARIJA STANIĆ, vjenčani 14. 3. 2007. godine
3. ZDRAVKO VELIĆ i RADOJKA LIVAJA, vjenčani 24. 3. 2007. godine

Tužno sjećanje

na 

TOMU CIMAŠA
12. 3. 1990. – 12. 3. 2007.

Dragi moj Tomo, prošlo je 17 dugih 
i teških godina otkako si me ostavio 
samu u boli i suzama. Nema toga što 

bi me moglo razveseliti ili Tebe mi zamijeniti. Tvoja velika 
ljubav ostala je među nama i ostat će zauvijek. Vrijeme 
prolazi, ali ne briše veliku ljubav i uspomenu na Tebe, 
dragi moj Tomo.

Tvoja supruga Karmela

Tužno sjećanje
na

našeg dragog i voljenog supruga, 
tatu, tasta i dedu 

IVANA STANČERIĆA
7. 3. 2005. – 7. 3. 2007.

Prošle su dvije tužne godine otkako si 
nas prerano napustio. S tugom i ljubavlju čuvamo uspomene 
na Tebe.

Tvoji: supruga Božica, kćeri Željkica i Đurđica,
 zetovi Filip i Siniša, unučad Mateo, Veronika i Patricija

Tužno sjećanje

na našu dragu i voljenu suprugu, 
majku, baku i prabaku 

MARICU VRANIĆ
18. 3. 1998. – 18. 3. 2007.

Devet godina je prošlo od našeg 
rastanka s Tobom. Čuvamo uspomenu 

na Tebe i posjećujemo Tvoje vječno počivalište.
 Tvoji: suprug Ivan, djeca Biserka, Mirjana i Duško, 

snaha Verica, zet Ivica, unuke Melita i Ivana s obiteljima, 
unuci Dario, Mario i Nikola

Tužno sjećanje
na

DRAGUTINA 
BOGIČEVIĆA

5. 3. 1997. – 5. 3. 2007.
Prošlo je deset tužnih godina od 
Tvog odlaska, a Ti živiš u našim 
uspomenama.

Tvoji: supruga Ljubica, kći Biljana, sin Tomislav,
 zet Mirko i unuci Nives, Saša i Luka

Tužno sjećanje

na

IVANA KLARIĆA
19. 3. 2006. – 19. 3. 2007.

Prošla je tužna godina dana otkako si 
nas napustio.

Tvoji: supruga s obitelji

Tužno sjećanje
na voljene roditelje 

MARIJU JAMBREK, 
rođenu HOLEK 

29. 3. 1979. – 29. 3. 2007.
i

STJEPANA JAMBREKA
10. 4. 2006. – 10. 4. 2007.

Lako je svijeću zapaliti i cvijeće na 
grob odnijeti, ali teško je bez Vas dragi 
roditelji živjeti. Uvijek ćete živjeti u 
našim srcima i mislima.

Vaši: sin Stjepan, kći Vesna, zet Ivo, 
unuk Matej, šogorica i sestra Barica

Tužno sjećanje

na dragu 

ALBINU ERJAVEC
21. 3. 1991. – 21. 3. 2007.

S ljubavlju, tugom i zahvalnošću 
Tvoja obitelj

Sjećanje

na

JOSIPA TRUPCA
13. 4. 1996. – 13. 4. 2007.

i

KATICU TRUPEC
29. 2. 2004. – 1. 3. 2007.

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu 
na Vas. Hvala svima koji Vas nisu 
zaboravili.

Vaši: sin Josip, kći Štefica, unuke 
Martina i Marijana, snaha Verica 

Tužno sjećanje

na dragog 

IVANA REMENARA 
11. 3. 1997. – 11. 3. 2007.

Tvoja supruga Zlata, sin Željko, 
snaha Božica, unuka Marina,

 unuk Mateo

Tužno sjećanje
na voljenog supruga, tatu, tasta i 

djeda 

MIRKA CIGROVSKOG
21. 3. 1992. – 21. 3. 2007.

Vrijeme prolazi, uspomene i sjećanja 
ostaju. Hvala svima koji Te se sjećaju 

i posjećuju Tvoj tihi dom.
Tvoji najmiliji

Sjećanje
na dragog supruga, oca i djeda 

STJEPANA ŠAFRANA
25. 3. 1998. – 25. 3. 2007.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo 
uspomenu na Tebe.

Tvoji: supruga, sin, snaha i unuci

Obavijest o smrti
Iznenada i prerano u 74. godini preminuo je 12. 3. 2007. 

godine u Sarajevu
 naš dragi brat, ujak i šogor

STJEPAN PEKVARIĆ
Pokopan je u krugu obitelji i prijatelja 14. 3. 2007. 
na groblju «Lav» u Sarajevu u grobnici s pokojnom 
suprugom Dušankom rođ. Ilišević koja je 1993. godine 
poginula kao civilna žrtva rata u Bosni i Hercegovini.

Ožalošćena obitelj sestre Dragice Pjevac

IN MEMORIAM

DRŽISLAV KRAMER
31. 3. 1999. – 31. 3. 2007. 

Ti si uvijek s nama!
Tvoji: mama, tata i obitelj Aničić, 

Dabac, Kramer i Vukmirović 

Tužno sjećanje

na supruga, oca, djeda i tasta 

MILANA PAVLOVIĆA
6. 4. 2000. – 6. 4. 2007.

Sjećanje na Tebe nikada ne prestaje 
jer žive oni koji Te vole.

Tvoji: supruga, kći, unuci i zet

ZAHVALNICA 

Veliko hvala svima koji su svojim novčanim prilogom i 
na bilo koji drugi način pomogli obitelji Kulaš.

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 11. 2. DO 27. 
3. 2007. GODINE

1. MIJO COMBAJ, umro 11. 2. 2007. star 72 godine.
2. JOSIP MATANOVIĆ, umro 20. 2. 2007. star 76 god.
3. DRAGAN MATIJEVIĆ, umro 20. 2. 2007. star 45 god.
4. IVAN ŠUTEJ, umro 22. 2. 2007. star 84 godine.
5. ANA TRATNJAK, umrla 22. 2. 2007. stara 83 god.
6. JOSIP BUJAN, umro 27. 2. 2007. star 75 godina.
7. ANICA KOVAČIĆ, umrla 27. 2. 2007. stara 70 god.
8. BARICA ŠUTEJ, umrla 27. 2. 2007. stara 58 godina.
9. DRAGICA LES, umrla 28. 2. 2007. stara 100 godina.
10. KATICA PAPA, umrla 1. 3. 2007. stara 94 godine.
11. MARICA KOCIJAN, umrla 1. 3. 2007. stara 74 god.
12. MATO PERKOVIĆ, umro 2. 3. 2007. star 73 godine.
13. KATARINA KRALJ, umrla 2. 3. 2007. stara 94 godine.
14. IVAN MAKOVICA, umro 3. 3. 2007. star 83 godine.
15. SLAVKO KLETUŠ, umro 3. 3. 2007. star 79 godina.
16. DANICA DIMAČ, umrla 3. 3. 2007. stara 83 godine.
17. LJUBICA KLASIĆ, umrla 4. 3. 2007. stara 74 god.
18. VILIM MANDIĆ, umro 4. 3. 2007. star 81 godinu.
19. PETAR PAVLEČIĆ, umro 4. 3. 2007. star 85 godina.
20. MARIJA MELENJUK, umrla 10. 3. 2007. stara 94 god.
21. ŠTEFANIJA BEKETIĆ, umrla 10. 3. 2007. stara 75 god
22. JOSIP PERIĆ, umro 10. 3. 2007. star 66 godina.
23. ANA HORVATIN, umrla 11. 3. 2007. stara 81 godinu.
24. SLAVICA PETEK, umrla 20. 3. 2007. stara 93 godine.
25. KATA MIJIĆ, umrla 20. 3. 2007. stara 67 godina.

Matični ured Dugo Selo 

IN MEMORIAM

BOLTO HABEKOVIĆ
20. 4. 2004. – 20. 4. 2007.

Prkoseći životu ne želimo prihvatiti 
da Te nema.

Marica i Marija

Tužno sjećanje 

na našu vječnu ljepoticu i našeg 
najmilijeg Anđela

ANITU KULAŠ
3. 10. 2006. – 3. 4. 2007.

Prošlo je 6 mjeseci gorčine i bola od 
kad Te nema među nama, od kad je ruka krvnika uništila 
Tvoju prelijepu mladost i život pun radosti.
Bila si lijepa poput Anđela, a takav Ti je bio i osmijeh kojeg 
si darivala svakome s kim bi se srela. Za Tobom je ostala 
praznina i gorčina. Kada bi nam sve oči svijeta poklonile 
svoje suze ni one ne bi bile dovoljne da isplačemo svoju 
bol za Tobom.  
Zauvijek si u našim srcima i mislima.

Vole Te Tvoji: mama Višnja, tata Josip, 
braco Kristijan i seka Maja
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U Dugom Selu odigrano Pojedinačno prvenstvo 
Hrvatske za seniore i seniorke

Početkom ožujka u Gradskoj športskoj dvorani u Dugom Selu odigrano je 
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu za seniore i seniorke. Na Turniru 
su nastupila 42 igrača i 32 igračice koji su stekli pravo nastupa svojim plasmanom 
među 16 najboljih na pojedinačnoj rang – listi Hrvatskog stolnoteniskog saveza ili 
pak kroz dodatne kvalifikacije po Regijama. Prvo mjesto u igri parova, seniori, 
osvojili su Roko Tošić i Dragutin Šurbek iz STK «Večernji list» Zagreb; u kategoriji 
seniorke – prvakinje su Andrea Bakula i Sunčica Vugrinec iz HASTK «Mladost» 
Zagreb. U pojedinačnoj kategoriji prvo mjesto osvojio je Andrej Gaćina koji 
nastupa u inozemstvu, a od seniorki prva je Cornelia Vaida koja također nastupa u 
inozemstvu. Na kraju Turnira pobjednicima su prigodne nagrade uručili predsjednik 
Vijeća grada Dugog Sela Anto Bauer, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza 
Dragutin Šurbek i dopredsjednik STŠK “Dugo Selo“ Nenad Ćuže. 

Pobjeda stolnotenisača nad Samoborcima
Igrači STŠK “Dugo Selo“ u petak, 9. ožujka, su u Samoboru odigrali zaostalu 

utakmicu 8. kola 3. stolnoteniske lige protiv ekipe STK «Samobor 2003.». Dugoselski 
stolnotenisači, mada oslabljeni, uzvratili su Samoborcima za jesenski poraz u 
Dugom Selu i pobijedili rezultatom 4:1. Sutradan u Osijeku odigran je 2. Otvoreni 
kvalifikacijski turnir kadeta Hrvatske. Na turniru su nastupili Novosel Franjo koji 
se na kraju plasirao između 17. i 24. mjesta i Augustin Papak koji se plasirao između 
34. i 38. mjesta. 

Odigran kvalifikacijski turnir Regije srednja Hrvatska za juniore i 
mlađe kadete 

A u nedjelju, 11. ožujka, u zagrebačkom Domu sportova odigran je kvalifikacijski 
turnir Regije srednja Hrvatska za juniore i mlađe kadete. Po dvoje prvoplasiranih 
s turnira stekli su pravo nastupa na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske koje bi 
se trebalo odigrati u Dugom Selu od 12. do 15. travnja ove godine. Kod juniora 
nastupili su Tomislav Ščančar, Denis Okmazza i Franjo Novosel koji je ujedno 
bio i najuspješniji te na kraju osvojio 4. mjesto. Kod mlađih kadeta nastupili su 
Hrvoje Kartelo, Zvonimir Solina, Antonio Papak i Mihael Ćuže koji je kao najbolje 
plasirani mlađi kadet dospio u četvrtfinale.

Dugoselski stolnotenisači zauzimaju 4. mjesto 
na tablici 1. Hrvatske stolnoteniske lige

U nedjelju je, 11. ožujka, u Dugom Selu odigrana i utakmica 11. kola 1. Hrvatske 
stolnoteniske lige. Gostovala je ekipa STK “Libertas-Marinkolor“ iz Dubrovnika 
koja je pobijedila domaćine STŠK «Dugo Selo» rezultatom 4:1. Jedinu pobjedu za 
Dugoselce ostvario je Martin Guman pobijedivši u prvoj partiji Filipa Slameka s 
3:1. Unatoč ovom porazu dugoselski stolnotenisači zauzimaju 4. mjesto na tablici 
1. Hrvatske stolnoteniske lige i u posljednjem kolu u direktnom susretu s STK 
“Industrogradnjom“ odlučuju o plasmanu u play–off-u. 

Dugoselski stolnotenisači žele steći pravo igrati u play-off-u
Zbog reprezentativnih obaveza dugoselskog stolnotenisača Hrvoja Štabe koji s 

juniorskom reprezentacijom nastupa na međunarodnom prvenstvu Češke od 15. 
do 18. ožujka ove godine stolnotenisači Dugog Sela morali su odigrati prvenstvenu 
utakmicu posljednjeg kola 1. Hrvatske stolnoteniske lige na gostovanju kod 
STK “Večernji list“ iz Zagreba. Utakmica je jučer odigrana u zagrebačkom 
Domu sportova, a domaćini su pobijedili Dugoselce 4:1. Do kraja lige članovi 
STŠK «Dugo Selo» moraju odigrati još jednu utakmicu na gostovanju protiv 
STK “Industrogradnje“ iz Zagreba. Ta utakmica direktno je odlučivala koja će 
momčad biti četvrta te tako steći pravo da igra u play-off-u, a isto tako omogućit će 
pobjedniku da se slijedeće sezone natječe u srednjoeuropskoj ligi. Dugoselcima je 
dovoljan poraz od 2:4 pa da na kraju budu među četiri najbolje ekipe. No, to će biti 
iznimno teško s obzirom da je drugi igrač Alen Jalžabetić već četvrti tjedan u gipsu 
te je za njega ova sezona završila. 

Muška ekipa stolnotenisača uspješnija
U Gradskoj sportskoj dvorani 17. ožujka u Dugom Selu odigrane su dvije utakmice 

vezanog 9. kola II. Hrvatske stolnoteniske lige – Zapad za žene. U prvoj utakmici 
gostovala je ekipa STK Stenjevec-Jeger koja je dugoselske članice Stolnoteniskog 
športskog kluba «Dugo Selo» pobijedila 4:3. I u drugoj utakmici gostujuća ekipa 
STK Sveta Nedjelja-Novaki pobjeđuje Dugoselke 4:1. Istog dana odigrane su i dvije 
utakmice 9. vezanog kola III. stolnoteniske lige. Muška ekipa dugoselskog Kluba 
Dečki uknjižila je dvije pobjede i sve bodove zadržala u Dugom Selu. U prvoj 
utakmici pobijeđena je ekipa STK Duga Resa rezultatom 4:1, a u drugoj utakmici 
pobijeđena je ekipa STK“ Karlovac 1579“ rezultatom 4:2. 

Ida Jazbec, Nika Bobnar i Franjo Novosel plasirali se na 
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje

A u nedjelju 18. ožujka u zagrebačkom Domu sportova odigran je Kvalifikacijski 
turnir kadeta i kadetkinja u stolnom tenisu Regije srednja Hrvatska. Prvo i 
drugoplasirani s ovog turnira su stekli pravo da nastupe na Pojedinačnom prvenstvu 
Hrvatske za kadete i kadetkinje. U konkurenciji kadetkinja Stolnoteniski športski 
klub «Dugo Selo» predstavljala je Ida Jazbec koja je osvojila prvo mjesto te Nika 
Bobnar koja je osvojila drugo mjesto. U kategoriji kadeta, od četvero dugoselskih 
natjecatelja, Franjo Novosel je bio najuspješniji, osvojivši prvo mjesto te se zajedno 
s dvije kadetkinje plasirao na Pojedinačno prvenstvo Hrvatske.

Osvojeno 5. mjesto na tablici 1. HSL
U subotu 24. ožujka dugoselski stolnotenisači su odigrali utakmicu 12. posljednjeg 

kola 1. Hrvatske stolnoteniske lige na gostovanju kod STK „Industrogradnja“ iz 
Zagreba. Mada je za Dugoselce i poraz od 2:4 bio dovoljan za prolaz u play-off-u, 
domaćini su slavili s 4:0 i tako su oni prošli u doigravanje, a naša ekipa je na kraju 
zauzela 5. mjesto na tablici 1. Hrvatske stolnoteniske lige. Na kraju se pokazalo da se 
bez dugo povrijeđenog Alena Jalžabetić nije moglo više. Za nas su nastupili: Martin 
Guman, Hrvoje Štaba i Krunoslav Belić.

Pobjede stolnotenisačica u II. Hrvatskoj ligi – Zapad
Djevojke su istog dana igrale 10. kolo II. Hrvatske lige – Zapad. Gostovale su 

u Opatiji i Crikvenici. U prvoj utakmici odigranoj u Opatiji protiv STK“Volosko“ 
Zabilježena je maksimalna pobjeda od 4:0. Nastupile su Željka Kruhak, Ida Jazbec 
i Nika Bobnar, sve tri s po jednom pobjedom. Četvrtu pobjedu ostvario je naš 
par Bobnar – Jazbec. Druga utakmica odigrana je u Crikvenici ni izbliza nije bila 
uspješna kao prethodna. Uknjižen je poraz od 4:1.  Jedinu pobjedu ostvarila je 
Željka Kruhak.

Odmah u nedjelju u Zagrebu u dvorani Mladosti na Savi unaprijed je odigrana i 
utakmica posljednjeg 12. kola II. Hrvatske lige protiv ekipe STK “Poreč“. Dugoselke 
su bile vrlo uvjerljive bez izgubljenog seta uknjižile su pobjedu od 4:0. Nastupile 
su Željka Kruhak, Ida Jazbec i Nika Bobnar, sve s po jednom pobjedom. Četvrtu 
pobjedu ostvario je naš par Kruhak – Jazbec.

Odigran 4. turnir učenica i učenika grada Zagreba i 
Zagrebačke županije

U nedjelju 25. ožujka u zagrebačkom Domu sportova odigran je 4. turnir učenica 
i učenika grada Zagreba i Zagrebačke županije. U kategoriji učenica 1. i 2. razreda 
nastupile su: Ana Zovko, Gabrijela Kostanjevac, Ana Murat i Tea Bikić koja je 
na kraju osvojila 3. mjesto. U kategoriji učenika 1. i 2. razreda nastupili su Leon 
Novački i Tomislav Nagy koji je na kraju bio i pobjednik u ovoj kategoriji. 

     Z. POKAS

Vijesti iz Stolnoteniskog športskog kluba «Dugo Selo»… 

Mlade rukometašice Ženskog rukometnog kluba 
«Dugo Selo '55» ostvarile su odličan rezultat na 
završnici Prvenstva Hrvatske koje je održano na 

četverodnevnom turniru u Sinju. Vrlo dobrom igrom 
ugodno su iznenadile i zauzele visoko 6. mjesto. Turnir 

je bio izuzetno izjednačen o čemu svjedoči činjenica 
da nije bilo neporaženih i dominantnih ekipa. Nakon 
odigranih utakmica u dvije skupine razigravalo se za 
konačni plasman. Naše su rukometašice na otvaranju 
Turnira u odličnoj igri iznenadile favoriziranu ekipu 
iz Zameta te odigrale 15:15, a pobjedu su propustile 
protiv ekipe Đurđevca, odigravši ponovno neodlu-
čno. S prošlogodišnjim prvakinjama (a pokazalo se i 
ovogodišnjim) ekipom Metkovića odlično su otvorile 
utakmicu i povele 7:3, ali lošija igra u nastavku koštala 
ih je poraza i borbe za 1. do 4. mjesta. U doigravanju za 
plasman od 5. do 8. mjesta ponovno su odigrale kvali-
tetnu utakmicu protiv Lokomotive i pobijedile 11:9.

U utakmici za 5. mjesto ponovno su se susrele s eki-
pom Zameta, ali su ovaj puta vrlo loše otvorile utakmi-
cu i dozvolile Riječankama da steknu veliku prednost. 
U drugom poluvremenu izvrsnom igrom uspjele su se 
približiti na dva gola zaostatka, ali i ne i preokrenuti 

konačan rezultat izgubivši 
12:16. 

Sveukupno kadetkinje 
Dugog Sela ostavile su vrlo 
dobar dojam na Prvenstvu 
a 6. mjesto dokaz je kon-
tinuiteta koji imaju samo 
još Metković, Umag, Ceti-
na i Podravka. Osim Sanje 
Jagatić koja je već pozivana 
u reprezentaciju Hrvatske 
u ovoj kategoriji, dobrim 
igrama na prvenstvu pažnju 
i pohvale dobila je i Ružica 
Djokić koja se može nada-
ti pozivu izbornika. Tre-
ner Nenad Plašić vrlo je 
zadovoljan ostvarenim pla-
smanom, ali i kvalitetnim 
pomakom u igri koju su 
prikazale njegove igračice. 

Ovaj vrijedan uspjeh 
ostvarile su igračice: Sanja 
Jagatić, Josipa Jukić, 
Andrea Mikulić, Ružica 
Djokić, Eva Krstanović, 
Ivana Maraković, Marina 
Slišković, Dalia Lovreko-
vić, Tanja Mesić, Danica 
Brekalo, Marina Relota, 
Monika Rajner, Mateja 
Orlović, Lucija Marjančić, 
Josipa Đurak i Sara Rudec.

ŽRK Dugo Selo 

Iz Ženskog rukometnog kluba «Dugo Selo 55»

Kadetkinje šeste u Hrvatskoj

Dugoselske kadetkinje ostvarile uspješan rezultat na završnici Prvenstva HR

Nakon prvog, od 13 kola ovogodišnjeg Grand Prix-
a, AK «Martin» nalazi se na 4. mjestu Druge lige te 
se iskazao kao ozbiljan kandidat za osvajanje jednog 

od prva dva mjesta koja vode u najviši rang, u društvo 
deset najjačih klubova dugoprugaškog trčanja u Hrvatskoj. 
Grand Prix obuhvaća 13 najkvalitetnijih cestovnih utrka u 
državi od polumaratona 21,1 km do maratona 42,2 km pod 
ingerencijom Atletskog saveza Hrvatske. 
Mjesta optimizmu ima jer smo u prvom 
kolu nastupili u prepolovljenom sastavu, a 
kad nam se priključe naši najbolji atletičari 
koji se postupno oporavljaju od ozljeda, 
čak i osvajanje prvog mjesta Druge lige 
nije nerealno. Posebno nas veseli ponovno 
aktiviranje Ivana Graberca koji je nakon 21 
godine ponovno počeo trčati.

AK «Martin» je mladi klub, vodi ga 
skupina entuzijasta i zaljubljenika u atletiku 
iz Dugog Sela i okolice. Požrtvovnošću i 
marljivim radom te atletičarima izniklim 
iz vlastitog pogona koji s ponosom nose 
natpis Dugo Selo na svojim dresovima, AK 
«Martin» dokazuje da se mogu uspješno 
nositi s bogatim klubovima iz većih sredina 
s jakim logistikama i kupljenim trkačima.  
   Ovog mjeseca nastupili smo u drugom 
kolu te prikupili bodove na polumaratonu 
u Velikoj Gorici, odnosno na 15. po redu 
Turopoljskoj trci koja je ove godine bila i ekipno prvenstvo u 
polumaratonu. Sudjelovalo je oko 300 trkača. Naš Tihomir 
Anđal došao je 59., Miljenko Dokuš 210., Mario Flajs 212., 
Dražen Flajs 213., Ivan Graberec 256., a Dražen Šarić 257.. 
Ekipno zauzeli su 29. mjesto od ukupno 36 klubova. 

Na 32. Međunarodnom atletskom  supermaratonu Zagreb 

– Čazma “Od Kaptola do Kaptola” koji je održan 25. 
ožujka nastupili su Miljenko Dokuš, Tihomir Anđal i Ivan 
Ferenčak. Staza je bila duga 61 km i 350 m što utrku čini 

najdužom u Hrvatskoj. Prvo mjesto 
osvojio je Mađar Janos Zabari koji je 
stazu istrčao za 3 sata, 54 minuta i 18 
sekundi. 

U ovogodišnjem supermaratonu 
sudjelovalo je stotinjak trkača iz 
Mađarske, Njemačke, Slovenije te iz 
Hrvatske. No, velik broj prijavljenih 
maratonaca odustao je zbog hladnog 
i vjetrovitog vremena. Tihomir Anđal 
dotrčao je prvi iz dugoselske ekipe za 
4 sata 49 minuta i 48 sekundi, osvojivši 
12. mjesto. Ujedno, Anđal je osvojio 
prvo mjesto u kategoriji od 30 do 39 
godina te je četvrti po redu Hrvat koji 
istrčao trku. Od ostalih Dugoselaca na 
36. mjesto dotrčao je Ivan Ferenčak, a 
na 50. mjesto Miljenko Dokuš. 

Od 1992. godine supermaraton se 
održava pod visokim pokroviteljstvima 
nadležnog ministarstva te najviših 

športskih institucija (Hrvatskog atletskog saveza, Hrvatskog 
olimpijskog odbora), Bjelovarsko – bilogorske i Zagrebačke 
županije te gradova Zagreba i Čazme. U posljednjih 
nekoliko godina u projekt  su se uključile i sve nadležne 

Turističke zajednice (Bjelovarsko- bilogorske županije, 
Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Grada Čazme), te 
Hrvatska turistička zajednica. 

Atletski klub «Martin» Dugo Selo 
Fotografije: Foto arhiva AK "Martin"

Iva Grgić Ozimec 

Atletski klub «Martin» uspješno na 
startu nove sezone

Članovi AK "Martin" u Velikoj Gorici na 15. Turopoljskoj trci

Tihomir Anđal, drugi s lijeva, najuspješniji dugoselski trkač u 
supermartonu Zagreb-Čazma u prolazu kroz Dugo Selo 

Konačni poredak: 
1. Metković
2. Cetina
3. Umag
4. Podravka 
5. Zamet
6. Dugo Selo
7. Lokomotiva
8. Kaštela
9. Sinj
10. Đurđevac
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Održana skupština NK «Ostrna» 

Brojna djeca u Ostrni nameću 
osnivanje još jednog podmlatka 

U nazočnosti potpredsjednika Skupštine Zagrebačke županije 
Nenada Sedlara, dopredsjednika Nogometnog središta 
Dugo Selo Dinke Vulelije, predsjednika NK «Dugo 

Selo» Mladena Vrabeca i tajnika Zajednice športskih 
udruga grada Dugog Sela Ivana Plašića, no ne i u nazočnosti 
predstavnika Grada Dugog Sela – radi čega nam je iznimno 
žao, održana je 9. ožujka 9. redovna izvještajna skupština 
nogometnog kluba «Ostrna». Skupštini je također nazočio 
velik broj članova, sponzora i prijatelja Kluba. 

Zbog smrti dosadašnjeg tajnika Kluba i člana Izvršnog 
odbora Dubravka Novaka i razrješenja dosadašnjeg 
blagajnika Kluba Ivana Oreškovića, koji zbog radnih obaveza 
ne može obavljati tu dužnost, na Skupštini je odlučeno da u Izvršni odbor 
Kluba uđu Davor Puhalović (blagajnik) i Zoran Baša (novi tajnik Kluba).

NK Ostrna trenutno se natječe u I. ŽNL – Istok. Seniori u konkurenciji od 15 klubova, (8. 
mjesto na tablici) juniori u konkurenciji od 10 klubova, (4. mjesto na tablici) te pioniri također 
u konkurenciji od 10 klubova, (4. mjesto na tablici). Klubovi koji se natječu u I. ŽNL – Istok 
su sa područja V. Gorice, Sv. I. Zeline, Ivanić Grada, Križa i Vrbovca. Trenutno Klub ima 
registrirano 30 seniora, 25 juniora i 22 starijih pionira, a od sezone 2007./2008. planiramo 
osnovati još jedan pomladak u kojem bi igrali djeca od 10 do 12 godina, s obzirom na brojnost 
djece u Ostrni. Imamo tri trenera sa C licencom te jednog trenera s A licencom.

U prošloj godini intenzivni radovi na uređenju nogometnog 
terena i zgrade 

Klub je u prošloj godini za natjecanje od Grada Dugog Sela dobio sredstva u iznosu od 
79.000 kuna preko Zajednice športskih udruga, 8.000 kuna dotacije za kupnju kosilice i 
organiziranje Memorijalnog malonogometnog turnira «Milan Cik». Zahvaljujemo se Nenadu 
Sedlaru, koji nam je ishodio 10.000 kuna pomoći od Zagrebačke županije. 

U prošloj godini dovršili smo igralište, tj. napravili smo 170 m ograde, za koju smo uložili 
velike napore, jer smo na temperaturi od -15° C iskopali 56 rupa za nosive stupove. Popravili 
smo postojeću ogradu u dužini od 170 m, navezli smo oko 40 m³ zemlje na igralište, na kojem 
je rađeno proširenje, jer nije imalo uvjete za natjecanje. No, u veljači dobili smo licencu za 
natjecanje. Zgradu u kojoj je smješten Klub u potpunosti smo uredili iznutra, na katu su 
uređene prostorije za službene osobe i prostorija Kluba, a u prizemlju smo na zidove postavili 
keramičke pločice 100 m², okrečili prostorije 300 m², u svlačionici za domaće betonirali smo 
pod od oko 24 m², te tako napravili bolje higijenske uvjete za igrače. Napravljena je zaštitna 
ograda iza istočnog gola dim 18x5 m, zahvaljujući Ivanu Sliškoviću. Pripremljena su četiri 
stupa za reflektore, kojima ćemo u potpunosti osvijetliti igralište. Uz mala financijska sredstva 
i dobre sponzore, napravili smo puno, nadamo se da će nam ova godina donijeti bolje financije 
i puno više sponzora.

Potrebno izgraditi malonogometno igralište 
U planu je vanjsko uređenje zgrade (obnova fasade), koja liči na sve osim na zgradu u 

kojoj borave ljudi, uz zamjenu dotrajalih prozora i vrata. Potrebno nam je i malonogometno 
igralište na kojem bi bilo moguće igrati odbojku, košarku i nogomet za mnogobrojnu djecu u 
Ostrni Velikoj i Maloj. Na taj način rasteretili bi igralište koje je nakon sezone u kojoj je uz tri 
ekipe Ostrne, igralo i tri ekipe NK «Dugo Selo» u veoma lošem stanju. Plan nam je sanirati 
igralište, urediti park koji se nalazi u sklopu zgrade kluba. Za to uređenje potrebno je uložiti 
oko 170.000 kuna sredstava.

Zahvaljujemo se svim našim sponzorima, članovima, igračima te našim vjernim navijačima. 
Posebno se zahvaljujemo gradonačelniku Grada Dugo Selo Borisu Mahaču, koji nam je do 
sada uvijek izlazio u susret kad bi nam zapelo. Nadamo se da ćemo ostvariti zacrtani plan 
u 2007. godini za boljitak našeg Kluba, a tako i za mjesta Velika i Mala Ostrna. Nadamo se 
daljnjoj pomoći Grada koja do sada nije izostajala.                                       Davor OREŠKOVIĆ,

predsjednik NK «Ostrna»
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N ogometni klub Dugo Selo u protekloj 
godini najviše posla imao je oko izgra-
dnje potrebne infrastrukture. Naime, s 

obzirom da nisu ispunjavali adekvatne uvje-
te organiziranja utakmica na domaćem tere-
nu utakmice su igrali na igralištima susje-
dnih klubova – NK Ostrna 
i NK Sava iz Sop Hrušćice 
te se natjecali u 4. HNL. 
Prema riječima predsjedni-
ka NK Dugo Selo Mladena 
Vrabeca, na Godišnjoj 
skupštini održanoj 23. 
ožujka, dosada su uređene 
travnate površine glavnog 
i pomoćnog igrališta te su 
postavljeni golovi i kabine 
za igrače na pomoćnom 
igralištu. Potpisan je ugovor 
s izvođačem na izgradnji 
tribina, a kako je planirano 
14. travnja NK Dugo Selo 
održat će prvu utakmicu na 
domaćem terenu. 
Izgrađene su ste-
penice za potkro-
vlje u čemu im je 
pomogao  turnir 
u Gradskoj sport-
skoj dvorani te se 
nadaju ka ko će 
ga mo ći i nadalje 
or ganizirati.

U ovoj godini 
planirano je ure-
diti prostorije u 
potkrovlju, par-
kiralište, dovršiti 
tribine, proširiti 
kafić, dodatno urediti unutrašnjost klupskih 
prostorije te okoliš. Na ovaj način stvorit 
će se uvjeti za povratak prve ekipe u 3. 
ligu. Nastojat će se zadržati postojeći kadar 
igrača za natjecanje u jesenskom dijelu sezo-
ne, uz uvođenje najperspektivnijih juniora i 
kadeta u 1. ekipu, kazao je Vrabec, dodav-
ši kako će realizirati i razgovore s igrači-
ma koji trenutno igraju u klubovima nižeg 
ranga iz dugoselskog nogometnog središta, a 
koji pokazuju mogućnost afirmacije u ovom 
Klubu kako bi se općenito povećala zdrava 
konkurencija u 1. ekipi. 

U kategoriji podmlatka osigurat će se 
kontinuirani stručni rad koji će do punog 
izražaja doći završetkom školovanja trenera 
omladinskog pogona koji je u tijeku. Uz 
stalnu selekciju pod nadzorom stručnog 
stožera (kojeg je potrebno oformiti), kao 
i uz dodatni individualni rad s mladim 
perspektivnim igračima te uz stvaranje 

uvjeta stalnog priliva igrača iz vlastite 
omladinske škole stvorit će se preduvjeti 
za plasman i nastupe selekcija omladinske 
škole u kvalitetnijim ligama natjecanja.      

No, pored toga, istaknuto je, bit će 
potrebno osigurati generalnog sponzora koji 
će biti voljan podržati natjecanje dugoselske 
ekipe u financijski vrlo zahtjevnoj 3. ligi. 
Ukupni prihodi u ovoj godini iznose 830.000 
kuna, od čega je iz Zajednice športskih 
udruga grada Dugog Sela planirano 240.000 
kuna. 

S Godišnje skupštine Nogometnog kluba Dugo Selo

Ove godine planiran povratak u 3. ligu
Pripremila: I. GRGIĆ OZIMEC 

N a međuopćinskom natjecanju 13. 
veljače ekipi OŠ "Rugvica" nije najbolje 
krenulo. Počeli su s porazom od najlošije 

momčadi turnira, no to nije utjecalo na moral 
ekipe zahvaljujući podršci trenera. U drugoj 
utakmici bez problema su došli do pobjede te 
s golom razlike završili kao prvi. U polufinalu 
su pobijedili momčad Božjakovine a u finalu 
dočekala ih je ekipa Dugog Sela. U taktičkom 
pogledu posve su nadigrali Dugoselce te s 
boljim izvođenjem sedmeraca prošli na 
Županijsko natjecanje u Samobor.

Na županijskom natjecanju 27. veljače 
momčad je došla već uigrana i taktički odlično 
pripremljena. Već od prve utakmice krenuli 
su žestoko i pobjedili Zaprešić. Pobjednički 
niz se nastavio na preostale dvije utakmice 
u skupini u kojima nisu primili ni gola. Tako 
su sa sve tri pobjede ušli u finale. Ponovno 
su dobra taktika i volja pokazale svoje te 

su ponovo pobijedili momčad Kloštra boljim 
izvođenjem sedmeraca. Time su se plasirali  
na poluzavršnicu državnog prvenstva gdje se 
nadaju dobrom rezultatu.

Na međuopćinskom i međužupanijskom 
natjecanju sudjelovali su: Dean Joveš, Ivo 
Majić, Filip Filipović, Marko Periček, Marko 
Golubić, Ivo Draguljić, Marko Josipović, 
Marino Paurević, Ivica Brtan, Jozo Jurić, 
Hrvoje Kuninec i Ivan Klarić s voditeljem 
(trenerom) Davorom Kovačićem. Ivan Klarić 

Nogometna momčad OŠ Rugvica - pobjednici!

Međuopćinsko natjecanje:
FINALE: 
OŠ Rugvica  - OŠ Braće Radića         4 : 3 (2 : 2)
 (Rugvica)              (Kloštar)
Županijsko natjecanje:
FINALE: 
Rugvica  - Dugo Selo                          6 : 5 (0 : 0)

Održana Godišnja skupština Taekwondo kluba Rugvica

U nazočnosti 46 članova skupštine 3. 
veljače održana je 8. redovna izvještajna 
godišnja skupština Taekwondo kluba 

Rugvica. Podneseni su izvještaji o radu u 
2006. godini te je u diskusiji istaknuto kako 
je TKD Rugvica, bez obzira na izuzetno 
teške uvjete rada (nedostatak vlastitog 
prostora za trening), nastavio s odličnim 
rezultatima. Zabilježen je nastup na 26 
natjecanja gdje je osvojeno 320 medalja, 
uz 13 ekipnih plasmana među tri najbolje 
ekipe. Ove godine Klub ima dva državna 
prvaka čime je nastavljen kontinuitet 
dobrih rezultata na državnim prvenstvima. 
TKD Rugvica bio je inicijator osnivanja 
Županijskog teakwondo saveza u kojem ima 
dopredsjednika i izvršnog tajnika.

 U planovima za 2007. godinu nastojat 
će se organizirati što više odlazaka na 
natjecanja, nastaviti s dobrim rezultatima 
(barem da se zadrži prošlogodišnji nivo 
rezultata), a posebna im je želja – nastup 
za Hrvatsku reprezentaciju, što dosada 
nijednom članu nije pošlo od ruke. 

Također u ovoj godini nastojat će se 
inicirati osnivanje Općinskog sportskog 
saveza koji bi objedinio sve sportske klubove 
i sportaše s područja općine Rugvica. Na 
Skupštini su napravljene i određene izmjene 
u predsjedništvu, nadzornom odboru te 
stegovnoj komisiji. Novo predsjedništvo 
čine: Darko Hrdan - predsjednik, Mladen 
Krupljanin - dopredsjednik, Anton Maras 

- tajnik te članovi Marijan Bičak, Mirko 
Šapina, Goran Milić i Slavica Mamić. 
U nadzornom odboru sada su Ladislav 
Šaravanja, Kristina Hrdan i Pero Čičak, a u 
stegovnoj komisiji Tadija Jelečević, Robert 
Nagradić i Ivanka Svaguša. Mnogi od 
spomenutih planova ovisit će o financijskim 
mogućnostima te o tome kada ćemo stupiti 
u prostor adekvatan potrebama TKD Rugvi
ca.                                            Darko HRDAN

Klub s dva državna prvaka

Predsjednik M. Vrabec najavljuje nastavak ulaganja Kluba u 
infrastrukturu

Igrače nogometnog kluba očekuje borba za treću ligu



Prigodna izložba u Gradskoj knjižnici 

Blagdanski ukrasi i slike 
Od 28. ožujka do 4. travnja u  prostoru 

Gradske knjižnice Dugo Selo  postavljena 
je izložba  prigodnih ukrasnih predmeta 

koje tijekom satova radnih terapija  i kreativnih 

aktivnosti su izradili štićenici Centra za 
rehabilitaciju "Stančić". U okviru likovne sekcije 
štićenici slikaju, kaširaju, oslikavaju staklo i 
ukrašavaju boce, tkaju na tkalačkom stanu, rade 
čestitke, poklone i ukrase radi razvijanja motorike 
i mašte te upoznavanja tehnika i materijala. 
Također se provodi radna rehabilitacija u raznim 

radionicama (tekstilnoj, likovnoj, keramičkoj, 
sto larskoj, krojačkoj, vrtlarskoj). Razvijajući 
kreativnost, osjećaje vrijednosti i samopouzdanja 
tako stvaraju djela koja su izložena uoči Uskrsa.  

Izložbu su upotpunile slike članova Likovne 
udruge Dugog Sela s kojom surađuju tijekom 
održavanja likovne kolonije u Centru. Svi izlošci 
mogli su se kupiti, a prihod je usmjeren u Centar 
Stančić za nabavku opreme kojom se poboljšavaju 
uvjeti života korisnika, kako je kazao ravnatelj 
Centra mr.sc. Ivan Vrgoč prilikom otvorenja 
izložbe.                                                              N.K.

Uz izložbu slika dugoselskih slikara glazbeni program izveo korisnik Centra uz pratnju voditeljice 

Ravnatelj Vrgoč na otvorenju izložbe naglasio 
značaj kreativnih radionica kao i prihode od 
prodaje koji koriste štićenicima Centra 

Nakit, ukrasni i uporabni predmeti, oslikane 
svilene marame i drugo – ponuđeno 
posjetiteljima…

U organizaciji Udruge edukacijom protiv raka dojke i Crvenog križa Dugo Selo i 
ove godine u centru Dugog Sela održana je tradicionalna humanitarna akcija 
Dan narcisa – akcija kojom se prikupljaju sredstva namijenjena su prevenciji i 

ranom otkrivanju raka dojke. Ova manifestacija održava se pod zajedničkim sloganom 
u svim gradovima Hrvatske koji imaju klubove žena liječenih i operiranih na dojci, a 
na području Zagrebačke županije te subote, 10. ožujka akcija je održana u 12 gradova 
i općina, i to u Velikoj Gorici, Vrbovcu, Zaprešiću, Samoboru, Sv. Ivanu Zelini, 
Jastrebarskom, Ivanić Gradu, Svetoj Nedelji, Križu, Stupniku i Brdovcu. U dugoselskoj 
akciji je prodano 2.000 narcisa, a u akciji su još sudjelovali učenici Osnovne škole Dugo 
Selo i članice Kluba žena Udruge umirovljenika.                                Iva GRGIĆ OZIMEC

                                                                                                      Foto arhiva GDCK DS

Dan narcisa u Dugom Selu...

U humanitarnoj akciji prodano dvije tisuće cvijetova 

Učenici Osnovne škole Rugvica uključili 
su se u humanitarnu akciju povodom 
Dana narcisa. Prikupljeni novac donirali 
su u humanitarne svrhe za edukaciju 
protiv raka dojke Zagrebačke županije. 

Ravnatelj škole Damir Luketić svim 
djelatnicama poklonio je stručak narcisa 
povodom Dana žena i time se priključio 

Akciji. Učenici 2c razreda kupili su 
narcise svojim mamama i na taj način su 
se uključili u Akciju. Akcija je završila s 
odobravanjem i uspjehom svih sudionika. 

Udruga „Edukacijom protiv raka dojke 
Zagrebačke županije“ se zahvaljuje na 
doprinosu  OŠ Rugvica.

...i u Osnovnoj školi "Rugvica"

Učenici 2. c sudjelovali u akciji


