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Predsjednik HCK J. Crnić otvorio 9. športske susrete 
darivatelja krvi Zagrebačke županije u Dugom Selu Spomen na antifašiste i branitelje

Povodom Dana antifašističke borbe članovi 
Gradskog vijeća te gradonačelnik Boris Mahač 
sa suradnicima, položili su vijence u Ostrni i 

Leprovici gdje se nalaze spomenici civilnim žrtvama 
antifašističke borbe. A u Draškovićevom perivoju 

počast je odana ispred spomenika 
podignutog u čast 55-ero građana 
Dugog Sela, Kozinšćaka i Lukarišća 
– žrtava fašističkog terora. U obi-
lježavanju tog dana sudjelovali su 
još i predstavnici Hrvatske vojske, 
policije te Udruge antifašističkih 
boraca grada Dugog Sela, općina 
Rugvica i Brckovljani. Predsjednik 
Udruge antifašističkih boraca Ivan 
Vranić obratio se okupljenima pri-
godnim riječima govoreći o značaju 
antifašističkog pokreta na dugosel-

skom području. U II. svjetskom ratu borilo se 1.765 
Dugoselaca, od čega ih je 260 poginulo, dok je živote 
izgubila 161 civilna osoba. 

Komemoracija uz Dan 
državnosti

Vijenci su položeni i svijeće zapaljene kod spomen 
obilježja ispred Hrvatske pošte. 
Vodstvo Grada Dugog Sela, uz 
nazočnost predstavnika Udru-
ge udovica i roditelja nestalih u 
Domovinskom ratu te predstav-
nika Hrvatske vojske i Policijske 
postaje Dugo Selo obilježili su 
Dan državnosti. Polaganjem vije-
naca i paljenjem svijeća, minutom 
šutnje i prigodnim riječima odano 
je poštovanje svim poginulim i 
nestalim braniteljima Domovin-
skog rata koji su omogućili stva-
ranje Hrvatske države, a posebno 
poginulim dugoselskim pripadni-
cima HV-a i MUP-a - Ivanu Beše-
niću, Željku Filipoviću, Milivoju 
Halaru, Mati Herdomanu, Ivanu 
Keseru, Anti Kolovratu, Željku 

Kovačeviću, Davoru Ljubanoviću, Božidaru Huza-
niću i Anti Salapiću čija su imena uklesana na ovo 
spomen obilježje.

Prigodnim riječima o značaju obi-
lježavanja Dana državnosti, kada je 
1991. godine Hrvatski sabor donio 
Ustavnu odluku o suverenosti i samo-
stalnosti RH te time započeo for-
malno raskidanje pravnih i politič-
kih veza s tadašnjom Jugoslavijom 
- skupu se obratio potpredsjednik 
Gradskog vijeća Stjepan Novosel. 

Tekst: A. M. Š
Fotografije: N. K.

Predstavnici Grada pohodili spomen obilježje prisjećajući se pokolja i 
fašističkog terora nad stanovnicima u Leprovici 

Počast poginulim antifašistima 
Dugog Sela odana kod spomenika 
u Perivoju grofa Draškovića 

Obitelji poginulih branitelja iz 
Dugog Sela pale svijeće na njihovim 
počivalištima i kod spomen obilježja 
uz nazočne predstavnike Grada, 
Hrvatske vojske i policije te udruga 

U dugoselskoj Gradskoj vijećnici  4. srpnja predstavlje-
ne su mjere iz Godišnjeg plana poticanja zapošljava-
nja za 2007. godinu u organizaciji Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje ispostava Dugo Selo. 

Odluka o prihvaćanju plana s provedbenim mjerama 
temeljenim na smjernicama i preporukama Europske 
strategije zapošljavanja donijeta je još 16. ožujka na sjed-
nici Vlade Republike Hrvatske. Ljiljana Špoljarić, ruko-
voditeljica Odsjeka mjera aktivne politike zapošljavanja 
područna služba Zagreb, predstavila je taj plan s aktual-
nim mjerama zainteresiranim poslodavcima i radnicima. 

Potpore za zapošljavanje usmjerene su na zapošljavanje 
nezaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih kroz sufi-
nanciranje zapošljavanja raznih kategorija nezaposlenih 
poput mladih osoba bez iskustva, dugotrajno nezaposlenih 

osoba, starijih osoba i posebnih skupina 
nezaposlenih.

Dubravka Klarić Čosić, viša stručna 
savjetnica, napomenula je da je suradnja 
između poslodavaca i HZZ-a u Dugom 
Selu vrlo dobra. Za sada je, po odred-
nicama ovog plana, realizirano 12 ugo-
vora, a u pripremi je još 20-tak zahtjeva. 
Prijave za državnu potporu podnose se u 
Dugom Selu, a rješavaju u Zagrebu.        

 Po riječima Ane Novosel, voditeljice 
ispostave HZZ-a Dugo Selo, nezapo-
slenost na dugoselskom području nije 
alarmantna. Evidentirano je oko 1400 
nezaposlenih, a postoji tendencija pada. 
Rečeno je kako je zamjetan nedostatak 
određenih struka, pogotovo obrtničkih 
zanimanja te da uskoro kreću osposo-
bljavanja i prekvalifikacije. S time se 
složio Stjepan Valjak, predsjednik dugo-

selskog Udruženja obrtnika rekavši kako je već na jesen 
planirano obrazovanje odraslih u Srednjoj školi Dugo Selo, 
pogotovo za deficitarna zanimanja. Na vrhu liste su građe-
vinski radnici, elektroinstalateri i metalska zanimanja.

Ana-Marija Šprihal
Fotografija: A. M. Š

Predstavljen Godišnji plan poticanja zapošljavanja za 2007. godinu 

Nezaposlenost u Dugom Selu nije alarmantna

Upoznavanje skupa s državnim potporama za zapošljavanje

U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo 9. lipnja u 
prostru Gradske sportske dvorane održani su već tradicionalni «Deveti 
športski susreti darivatelja krvi Zagrebačke županije». Više od 400 
natjecatelja iz svih županijskih gradova natjecalo se u brojnim disciplinama 
kao što je mali nogomet, stolni tenis, šah, bela, potezanje užeta, skakanje 
u vreći i nošenje jaja u žlici. Susrete je svečano otvorio predsjednik 
Hrvatskog Crvenog križa dr. Jadranko Crnić, a otvorenju su nazočile 
i predsjednica Crvenog križa Zagrebačke županije Štefica Kamenarić 
i zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot-Bambić te predsjednik 
Skupštine dugoselskog Crvenog križa dr. Vjekoslav Cvijanović. Nazočni 
su pozdravili natjecatelje koji su se odazvali u velikom broju te posebno 
pohvalili njihovu humanost koja spašava ljudske živote. 

Sportska natjecanja održana su u fer i prijateljskoj atmosferi, uz 
ugodno druženje svih sudionika. Najuspješnija je bila ekipa iz Sv. Ivana 
Zeline koja je odnijela najviše prvih mjesta, a dobre rezultate ostvarili su 
i domaćini ovogodišnjih susreta ekipa dugoselskog Crvenog križa, koja je 
osvojila prvo mjesto u potezanju konopa za žene i stolnom tenisu, dok su 
se u malom nogometu plasirali na treće mjesto.

Organizacija 9. športskih susreta dobrovoljnih darivatelja krvi bila 
je izuzetno zahtjevna, ali uz pomoć, suradnju i zalaganje udruga, 
institucija i pojedinaca sve je proteklo u savršenom redu. Stoga se 
Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo zahvaljuje Gradu Dugom 
Selu na pokroviteljstvu natjecanja, Sportskoj dvorani i Srednjoj školi 

na gostoprimstvu i ustupljenom prostoru, Vatrogasnoj zajednici Dugo 
Selo, DVD-u Dugo Selo i DVD-u Donje Dvorišće, Vojarni Dugo Selo 
i bistrou Piccolo na šatorima, opremi i pomoći pri postavljanju šatora 
i opreme, MUP-u Dugo Selo, Šahovskom klubu Dugo Selo, diskontu 
Mario, mladeži - ekipi prve pomoći Srednje škole Dugo Selo te svim 
aktivistima koji su nesebično i vrijedno pomogli u organizaciji ovih 
sportskih susreta. 

Tekst i fotografije: J. K. B. 

Dugoselke najbolje u poteza-
nju konopa i stolnom tenisu 

Otvorenje susreta – G. Kocaj i predsjednik Gradskog društva dr. V. Cvijanović, 
predsjednica Županijskog CK dr. Š. Kamenarić, predsjednik HCK dr J. Crnić i 
zamjenica dugoselskog gradonačelnika J. Kokot Bambić 

Preko 400 natjecatelja smješteno ispod šatora – dugoselska ekipa uspješna u 
potezanju konopa za žene, stolnom tenisu i malom nogometu 

Na izborima za predstavnike i vijeća nacionalne manjine održanom 
17. lipnja, od ukupno 392.845 pripadnika nacionalnih manjina biralo 
je svoja vijeća i predstavnike na razini županija, gradova i općina. 

U Gradu Dugom Selu kandidat za izbor predstavnika albanske 
nacionalne manjine Marjan Domgjonaj dobio je 0 glasova ili 0 posto 
te nije izabran za predstavnika. Od ukupno 64 upisanih birača 
albanske nacionalne manjine na izbore nije izašao nitko.

Od ukupno 180 birača srpske nacionalne manjine upisanih u popis 
birača glasovala su 3 birača, odnosno 1,7 posto. Kandidat Rajko Dukić 
izabran je za predstavnika srpske nacionalne manjine s 3 glasa.

Na županijskoj razini na izbornoj listi za predstavnike nacionalnih 
manjina kandidirali su se 1 predstavnik crnogorske manjine, 1 
češke, 1 mađarske te 1 makedonske, a za članove vijeća predstavnici 
albanske, bošnjačke i srpske. Od toga na izborima su, od upisanih 76 
bošnjaka glasovala 6, a od srpskih 180 upisanih glasača troje.

Državno izborno povjerenstvo nije zaprimilo nikakve dojave o 
problemima i ekscesima na biralištima koja su zatvorena u 19 sati.

Ana-Marija Šprihal

Izbori za nacionalne manjine
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Dan Centra Stančić

Dobrovoljno vatroga-
sno društvo Brckovljani 
u suradnji s Osnovnom 

školom «Stjepan Radić» iz 
Božjakovine, a sukladno 
Operativnom planu DVD-a, 
održalo je povodom mjeseca 
zaštite od požara «SVIBANJ 
2007» Dane otvorenih vrata za 
učenike drugih razreda. 

U posjet su nam organizira-
no stigla tri razreda koje je taj-
nik DVD-a Predrag Šotić upo-
znao s kratkom povijesti ovog 
društva te sadašnjim stanjem 
u društvu. Prije su se poža-
ri ručno gasili kantama vode, 
bez navalnih vozila i moderne 
opreme s čime ovo Društvo u 
današnje vrijeme raspolaže, a 
što omogućava bržu i efikasniju 
intervenciju. DVD Brckovljani 
danas broji više od 80 članova, 
od čega 39 operativnih članova 
i 34 člana vatrogasne mladeži, 
no Društvo se nada kako će 
neki od prisutnih osnovnoš-
kolaca uskoro postati njihovi 
članovi. Dozapovjednik DVD-
a Tihomir Geceg pokazao je 
mladim osnovcima osnovnu 
zaštitnu opremu i vozila koje 
postrojba trenutno posjedu-
je, a ujedno je odgovarao i na 
brojna pitanja zainteresiranih 
učenika. Na kraju je postroj-
ba izvršila pokaznu vježbu za 
učenike koji svoje zadovoljstvo 
nisu mogli sakriti te im svoj 
dolazak najavili i dogodine!                                                                                           
     

Zapovjedništvo DVD-a 
Brckovljani

 Foto arhiva DVD Brckovljani 

Centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Stančić organizirao je u petak 
15. lipnja manifestaciju "Dan Centra za rehabilitaciju Stančić». Tog 
dana održano je i druženje roditelja korisnika Centra i brojnih gostiju. 

Svatko, od najmlađeg do najstarijeg korisnika, ravnopravno je sudjelovao 
u programu, te pokazao svoje umijeće u likovnim, glazbenim, keramičkim, 
kazališnim i sportskim radionicama. Program je počeo u 11,30 uz druženje 
i koktel. Prigodni glazbeno-scenski program otvorio je ravnatelj mr. Ivan 
Vrgoč pozdravljajući uzvanike. Štićenici su izveli kostimiranu predstavu. 
Nakon predstave krenulo se u obilazak izložbi radova korisnika i pros-
tora Centra. Posjetitelji su tako mogli gledati kako se vezu gobleni, rade 
tapiserije, kako se izrađuju tepisi na tkalačkom stanu, u što se sve može 
oblikovati glina... Također, sve te rukotvorine mogle su se kupiti po vrlo 
povoljnim cijenama. Dan Centra za rehabilitaciju završio je oko 13 sati 
domjenkom.                                                                                  A. M. Š.

                                                                   Fotografije: Iva Grgić Ozimec

Uzvanici Centra pratili glazbeno - scenski program

Kraljeve kuharice pripremile bogat jelovnik - scena iz predstave u izvedbi 
korisnika Centra

Tkalačka grupa pokazala na koji način se izrađuju tepisi tkanice

DVD Brckovljani ugostili 
osnovnoškolce

Članovi DVD-a učenicima pojasnili način uporabe vatrogasnom 
opremom 

Ovogodišnja smotra folklora u organizaciji KUD-a «August 
Cesarec» i Općine Brckovljani imat će međunarodni karakter. 
Kako doznajemo od predsjednika KUD-a Željka Funteka, Smotra 

će se održati 4. kolovoza kod Osnovne škole «Stjepan Radić» iz 
Božjakovine u poslijepodnevnim satima, a nastupit će KUD-ovi iz 
Češke, svirači iz Mađarske i Slovenije te sedam društava iz Hrvatske. 
Smotra folklora organizira se četvrti put za redom, a uz proslavu 
Dana općine Brckovljani koji će se inače obilježiti 27. srpnja. Ovim 
putem predsjednik KUD-a «August Cesarec» poziva građane općine 
da posjete Smotru folklora te svojom nazočnošću podrže gostujuća i 
domaća folklorna društva.                                                           I. G. O. 

Međunarodna smotra 
folklora povodom

 Dana općine

Kako obavještavaju iz Općine Brckovljani do 17. 
srpnja otvoreni su natječaji, odnosno javna nad-
metanja Komunalnog poduzeća «Komunalac» 

iz Brckovljana za radove na komunalnoj infrastruk-
turi na području općine. Radi se o izgradnji komu-
nalne infrastrukture u zoni gospodarske namjene K1 
Božjakovina, a obuhvatit će izgradnju prometnica, 
odvodnje oborinskih i fekalnih voda. Rok završetka 
radova procjenjuje se do 1. prosinca ove godine. Ovaj 
projekt, prema riječima načelnika Općine Željka 
Funteka, sufinancirat će Ministarstvo gospodarstva, 

rada i poduzetništva. Drugim natječajem traži se 
izvođač na radovima odvodnje i pročišćavanja otpad-
nih voda Općine Brckovljani – kolektor B, B1 i 
ulica Svetog Jakoba. Znači obuhvaćeno je područje 
od Božjakovine do crkve sv. Brcka te od crkve do 
ceste za Gračec. Inače, ovaj projekt prema ugovoru 
Hrvatske vode sufinanciraju u 70 postotnom omjeru, 
dok će se ostatak podmiriti iz proračuna Općine 
Brckovljani. Procijenjen rok za završetak ovih radova 
je 1. studeni ove godine.                                I. G. O. 

U sezonu se krenulo vrlo ambiciozno, što zbog 
pristiglih pojačanja iz NK «Dugo Selo», što 
zbog novog trenera. Jesenski dio sezone ekipa je 

završila na 4. mjestu II. županijske lige – JUG sa samo 
tri boda zaostataka za vodećima i s jednom odigranom 
utakmicom manje. I još bitnije od svega da nije izgubila 
niti jednu utakmicu na domaćem terenu. A kad se 
uzme u obzir da smo prošlogodišnju sezonu završili 
na posljednjem mjestu tablice, ovo je još veći uspjeh 
za NK Hrebinec. Isto tako ekipa NK «Hrebinec» po 
drugi put je zaredom proglašena je fair-play ekipom od 
strane vodstva lige, na što smo jako ponosni. 

Odigrano je ukupno osam prijateljskih utakmica 
– tri pobjede, dvije neriješeno, tri poraza. Kup 
utakmicu protiv Ostrne izgubili 3:0. Nedavno, 17. 
lipnja organizirali smo Malonogometni turnir u kojem 
je sudjelovalo sveukupno 12 ekipa – iz Sesveta, Zeline, 
Dugog Sela i Vrbovca, a naš Klub sudjelovao je s dvije 
ekipe. Prvo mjesto osvojila je prva ekipa NK Hrebinec, 
drugi su bili ekipa Glavničica iz Sesveta, treći ZTO 
promet iz Lužana, a četvrto mjesto je osvojila druga 

ekipa NK Hrebinec. U protekloj sezoni za najboljeg 
igrača Kluba proglašen je Josip Karačić, golman koji 
se dokazao u svakoj utakmici svojom efikasnošću i 
spretnošću.   

No, postoje i neka ograničenja i problemi – budući 
da nemamo veliki fond igrača, morali su igrati i igrači 
koji jedva da i imaju koji trening u sezoni. Moramo 
napomenuti kako je cijelu sezonu Klub trenirao na 
terenu u Paukovcu, koji je udaljen oko 10 kilometara 
od našeg mjesta (a nekim igračima i 15 kilometara) te 
kako zbog toga pojedini igrači nisu bili u mogućnosti 
dolaziti na treninge. Uzevši sve te činjenice u obzir 
moramo biti zadovoljni ostvarenim rezultatom. Ovim 
putem Klub se zahvaljuje NK «Dugo Selo» na suradnji, 
mjestu Paukovec koje nam je ustupilo igralište, svim 
sponzorima bez kojih bi sve ovo bilo puno teže 
izvedivo, svim igračima i treneru te napose Općini 
Brckovljani koji je naš glavni pokrovitelj i sponzor. 

Krunoslav BERTEK, 
tajnik NK «Hrebinec»  

NK Hrebinec uspješno završio sezonu 

Četvrto mjesto II. Županijske lige - Jug

Otvoreni natječaji za nabavu radova 
na komunalnoj infrastrukturi

Vatrogasna vozila bila najzanimljivija osnovnoškolcima

Prigodni glazbeno - scenski program oduševio roditelje i goste U mjesecu zaštite od požara....
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 Članovi Gradskog poglavarstva odlučili 
su o objavi javnog natječaja za prodaju 
građevinskog zemljišta u užem i širem 

centru grada, a radi se o 11 parcela ukupne 
površine 18.700 četvornih metara. Od toga 
najznačajnije područje od 12.000 četvornih 
metara je područje dosadašnjeg sajmišta koje 
obuhvaća 6 građevinskih čestica. Prema pro-
stornim planovima isto područje namijenjeno 
je za izgradnju stambeno-poslovnih objekata. 
S obzirom na pogodnosti kao što je blizina 
vlaka, centra grada i ostalih sadržaja očekivalo se 
veliko zanimanje kupaca i ulagača za područje dosa-
dašnjeg sajmišta. Pored toga u natječaju su ponuđene  
i površine uz staru pučku školu u Zorićevoj ulici. 
Natječaj je raspisan u Narodnim novinama nakon što je 
takvu odluku donijelo Gradsko vijeće, tako su po isteku 
roka prikupljene i ponude. Potvrdilo se oč ekivano 
zanimanje kupaca koji su ponudili kupnju svih 11 par-
cela iz natječaja. Prijedloge je utvrdilo Povjerenstvo 
up utivši ih ponovo članovima Poglavarstva. Ukoliko 
ih Poglavarstvo prihvati os tvarit će se nešto više od 21 
milijun kuna prihoda u proračunu Grada od prodaje 
zemljišta ukupne površine 18.700 četvornih metara. 
U ovom krugu prodaje prema dostavljenim ponu-
dama postignuta je prosječna cijena od 155 eura po 
četvornome metru, kako je priopćeno iz gradskih 
službi. U nastavku realizacije ovih programa mogu se 
očekivati novi višekatni poslovno-stambeni objekti suk-
ladno odredbama detaljnog plana za to područje. 

Grad kupuje zemljište za 
proširenje DVD-a Ostrna

Prema većini točaka dnevnog reda 
27. sjednica Gradskog poglavarstva 
održana 13. lipnja bavila se kupopro-
dajom nekretnina. Tako je predložena 
kupnja oranice ukupne površine 4.008 
četvornih metara u naselju Ostrna. 
Kupnjom zemljišta Grad će udovoljiti 
zahtjevu DVD-a Ostrna za proširenjem 
njihovih prostora. Naime, na zemljištu 
će se proširiti okućnica Vatrogasnog 
doma te izgraditi prateći sadržaji za 
obavljanje djelatnosti DVD-a, kao što 
je poligon za vježbe članova. 

Donijet je i zaključak o kupnji zemlji-
šta koje je susjedno ležeće zemljište do 
zemljišta u vlasništvu Grada. Pred-
metna nekretnina nalazi se izvan granica građevinskog 
područja, odnosno čestica je poljoprivredno zemljište. 
Kupljeno je za 11.000 kuna, a njegovom kupnjom Grad 
povećava svoje vlasništvo nekretnina.

Donijeta odluka o izvođenju rado-
va na novom sajmištu

Na sjednici je donesena odluka kojom se odobrava 
izvođenje radova na uređenju sajmišta na novoj lokaciji 
budući se uskoro očekuje prenamjena prostora u sredi-

štu grada na kojem se do sada odvijala sajmišna prodaja. 
Novo sajmište nalazi se u istočnom dijelu naselja Dugo 
Selo između Zorićeve ulice i željezničke pruge, a isto-
čno od Ulice Bože Huzanića. Zauzima  površinu od       
8 000 četvornih metara. Kako je planirano, novo sajmi-
šte će biti ograđeno, imat će ulaz s vratima te asfaltirani 
pristupni put. Planirana vrijednost nabave je 400.000 
kuna, koliko iznosi i sadašnji godišnji prihod sajmišta, 
većinom od iznajmljivanja prostora. 

Poglavarstvo je također odlučilo o pokretanju radova 
na rekonstrukciji mrtvačnice na Starom groblju. Plani-
rana vrijednost nabave je 200.000 kuna.

Grad zamjenjuje nekretnine s 
Konzumom

Gradsko poglavarstvo suglasno je da tvrtka «KON-
ZUM» d.d. i Grad Dugo Selo sklope ugovor o zamjeni 
nekretnina. Ukupna površina nekretnina u vlasništvu 

Grada iznosi 781 četvorni metar, a površina zemljišta 
u vlasništvu Konzuma iznosi 859 četvornih metara. 
Zamjena nekretnina potaknuta je od strane tvrtke 

«Konzum» koji želi proširiti kapa-
citete dosadašnjeg dućana u Saj-
mišnoj ulici. 

Poglavarstvo je također prihva-
tilo ponudu tvrtke «Argent-Imex» 
d.o.o. za kupnju zemljišta. Površina 
parcele je 1 100 m2, a nalazi se u 
Zagrebačkoj ulici, do parcele u 
vlasništvu trgovačkog centra «Kau-
fland». 

Odobrena sredstva za 
ljetovanje desetoro 
djece u kampu Crvenog 
križa

Prema odluci članova Poglavar-
stva iz gradskog proračuna isplatit 
će se 8 i pol tisuća kuna za ljetovanje 

desetoro socijalno ugrožene djece s područja grada. 
Cijena ljetovanja za 2007. godinu iznosi 850 kuna po 
osobi. Osnovnoškolci će od 23. do 30. srpnja ove godine 
organizirano ljetovati u Selcu u kampu Crvenog križa 
Zagrebačke županije. 

Gradsko poglavarstvo održalo 27. redovnu sjednicu 

Pripremile: Iva GRGIĆ OZIMEC
 i Ana-Marija ŠPRIHAL Kako se moglo čuti na prethodnoj raspravi o Detaljnom planu uređe-

nja «Zapadni ulaz u grad Dugo Selo» na više od 2 hektara zemljišta, uz 
državnu cestu D-41, planira 
se izgradnja devet stambe-
nih objekata s više od 200 
stanova. Naime, sukladno 
zahtjevu investitora, odno-
sno vlasnika građevinskog 
zemljišta – pokrenuta je izra-
da Detaljnog plana područja 
na samom zapadnom ulazu 
u grad. Zemljište se nala-
zi između Inine benzinske 
crpke i ulice koja vodi do 
nekadašnjih voćnjaka. Izgra-
dilo bi se najviše 222 stana 
za oko 800 do 900 novih sta-
novnika, no isto tako plani-
rana je izgradnja dviju vrtić-
kih jedinica, dječjih igrališta 
te objekata javne, trgovačke i 
ugostiteljske namjene. 

Međutim, predstavni-
ci Komunalnog poduze-
ća DUKOM ukazali su na 
problem neizgrađene komu-
nalne infrastrukture na tom 
području. Naime, kapacitet 
dosadašnjeg plinovoda na zapadnom dijelu grada nedostatan je za toliki broj 
novih potrošača, a isto tako nije riješena niti kanalizacija. Predstavnici Hrvat-
skih cesta pak predložili su planiranje autobusnog stajališta te izgradnju nogo-
stupa na državnoj cesti. Time su izneseni određeni stručni prijedlozi koji će se 
razmotriti tijekom buduće javne rasprave te prilikom donošenja plana. 

O izmjenama i dopunama UPU Martin brega 
i DPU «Dubrava»

Uz prethodnu raspravu o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana 
uređenja područja Martin brega istaknuto je kako se izmjene pokreću u cilju 
usuglašavanja s nedavno izmijenjenim Prostornim planom. U Urbanističkom 
planu mijenjana je limitirana širina parcela pa se tako na području Martin 
brega sada predlaže širina od 15 metara umjesto prijašnjih 18. Što se tiče pri-
mjedba građana, one su obrađene i u načelu prihvaćene, kazali su predstavnici 
izrađivača plana iz Urbanističkog zavoda grada Zagreba.

Istog dana održana je i prethodna rasprava izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja «Dubrava». I ovaj plan potrebno je uskladiti s odredbama 
Prostornog plana, odnosno predloženo je smanjenje zahvata DUP-a tako da 
se izuzme područje između Starčevićeve i Zorićeve gdje će se buduća gradnja 
odrediti GUP-om. Predloženo je da se visina gradnje poveća s dosadašnje tri 
na četiri etaže. Zahvat obuhvaća 27 hektara. Također je predloženo da se limi-

tira izgradnja veličine objekta s brojem stanova po objektu, tako da bi objekt 
imao 4 do 6 stanova.

Tekst i fotografije: 
I. G. O. 

Na nekadašnjem sajmištu izrast će stambeno-poslovni objekti

Područje koje vodi do lokacije novog sajmište potrebno je sada urediti 
i dovesti svrsi 

"Konzum" se proširuje na sjevernu stranu 

Održane prethodne rasprave uz donošenje prostorno-
planskih dokumenata 

Na Zapadnom ulazu u grad 
Dugo Selo 200 stanova 

Izrađivači prostorno-planskih dokumenata Urbanističkog zavoda 
Grada Zagreba pojasnili izmjene prijedloga plana 

Prikaz budućeg stambenog naselja 

Polovicom lipnja na križa-
nju Osječke i Sportske ulice 
ekipe Komunalnog poduzeća 

«Dukom» sanirale su kvar na kana-
lizacijskom spoju radi kojeg su se 
otpadne vode morale ispumpavati 
u obližnju šahtu. Do kvara je došlo 
uslijed starosti cijevi, ali i smanjenog 
kapaciteta zbog povećanja stanovni-
ka na sjevernom dijelu grada, odno-
sno na području Starjaka, kazao je 
voditelj Boško Guja. Kanalizacijske 
betonske cijevi promjera Fi-400 u 
tom dijelu stare su više od 20 godina, 
a kako se kvarovi ne bi i dalje deša-
vali, potrebna je cjelokupna zamje-
na i rekonstrukcija kanalizacije u 
Osječkoj ulici, govori Guja, što je u 
planu DUKOM-a sljedeće godine. 

                           Tekst i fotografija: 
I. G. O. 

Novi sadržaji na prostorima 
u gradskom središtu

Potrebna rekonstrukcija 
kanalizacije u Osječkoj ulici

Ovakvih kvarova moglo bi biti 
sve više ukoliko ne dođe do 
rekonstrukcije kanalizacije

Na 28. sjednici Gradskog poglavarstva prihvaćeni 
su prijedlozi ugovora s tvrtkama «Sativa» iz Prozorja 
te s Draženom Jadancem iz Leprovice. Sa Sativom, 
koja će obavljati radove čišćenja javnih površina, 
održavanja zelenih površina te održavanja sajma, 
ugovor traje tri godine. Za radove na odvodnji u 

Andrilovcu te iskopu, čišćenju i regulaciji odvodnih 
jaraka i nerazvrstanih cesta prihvaćen je prijedlog 
ugovora s Draženom Jadancem iz Leprovice. Na 
sjednici je predložena mogućnost da izvođači radova 
mjesečno podnose izvješća o radu, a sve u svrhu što 
kvalitetnijih obavljanja usluga.                         I. G. O. 

Predloženi ugovori s tvrtkama zaduženim 
za komunalne poslove

str_4.indd   1 10.7.2007   17:56:36



5Dugoselska kronika

VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
11. srpnja 2007. 

U znaku razvojnih projekata
Tijekom Svečane sjednice Općinskog vijeća prigodom 

Dana općine, održane u prostoru Osnovne škole Rugvica, 
najavljen je skori početak izgradnje školske športske dvorane. 
Vodstvo Općine i Škole željelo je upriličiti svečano potpisiva-
nje ugovora tijekom sjednice, no valja pričekati rok za eventu-
alne žalbe o odabiru izvođača, što nije umanjilo radost uslijed 
gotovosti priprema za početak radova. Vrijednost trodijelne 
dvorane veličine rukometnog igrališta je 14,3 milijuna kuna, 
početak radova očekuje se ujesen s rokom od godinu dana, 
tako će ju rugvički učenici i športaši moći koristiti u školskoj 
godini 2008/9. Govoreći o obrazovanju i predškolskom odgo-
ju najavljena je izgradnja još jedne osnovne škole u Nartu, 
na području stare nartske škole, s dvoranom, prostorima za 
dječji vrtić i druge sadržaje koji će omogućiti unapređenje te 
djelatnosti, kako je rečeno na sjednici. 

Predsjednik Općinskog vijeća S. Koledić pozdravio je 
uzvanike: župana S. Kožića, predstojnicu Ureda državne 
uprave u Županiji K. Belec kao i voditeljicu dugoselske ispo-
stave Š. Špiljar te člana Poglavarstva županije i člana uprave 
zagrebačkog Holdinga J. Husarića. Sjednici su nazočili pred-

stavnici susjednih gradova i općina, gradonačelnik Dugog 
Sela B. Mahač, načelnik Brckovljana Ž. Funtek, načelnik 
općine Orle I. Petko te brojni suradnici i pred-
stavnici ustanova i udruga. 

Priključak na autocestu 
– ključ napretka 

Unatoč prekoračenju roka za otvorenje izla-
za na autocestu, uslijed objektivnih poteškoća 
Rugvičani ne kriju zadovoljstvo tim dugo oče-
kivanim trenutkom bolje povezanosti s ostat-
kom Hrvatske. 

-Rugvica i cijeli dugoselski kraj postat će 
lako dostupni, a pozitivni učinci osjećaju se u 
intenziviranju ulaganja, prometu nekretnina 
te razvoju poduzetničkih zona s mogućnošću 
zapošljavanja – naglasio je, između ostaloga, 
općinski načelnik Ivan Remenar u svom pri-
godnom govoru. 

Govoreći o značaju priključka na autocestu 
neizostavno se spominje status spojne ceste 
Rugvica - Dugo Selo koja bi trebala dobiti 
državni značaj te obuhvatiti denivelirani pri-
jelaz preko pruge u Dugom Selu. I ovom je 
prilikom poslana poruka nadležnim službama 
sa zahtjevom za prekategorizaciju te ceste i 
pokretanje postupka za izgradnju podvožnjaka. U 
protivnom će efekti skupe investicije priključka na autocestu  
biti umanjeni. 

Rukovoditelj tehničke jedinice Autoceste Davor Ivaniček, 
obrazloživši razloge odgode otvorenja priključka zbog dugo-

trajnog prikupljanja građevinske dokumentacije, najavio je 
završetak investicije za kraj godine. Investicija  Hrvatskih 
cesta vrijedna 66 milijuna kuna  uskoro će  žiteljima ovog  
kraja omogućiti brži odlazak u Zagreb i dalje, a gospodar-
stvenicima i poduzetnicima učinit će dostupnijim prostrano 
rugvičko i dugoselsko područje rezervirano za tu namjenu. 

Načelnik Remenar uzvanicima je govorio o razvojnim 
projektima za poduzetničke zone te opremanju zona infra-
strukturom u što je usmjereno dvadesetak milijuna kuna. No 
požalio se  na vlasničke odnose i zakonska ograničenja kod 
raspolaganja poljoprivrednim zemljište, na višestruku pre-
prodaju zemljišta te druge postupke koji usporavaju razvoj 
poduzetništva. 

Izgradnja komunalne infrastrukture po naseljima izuzetno 
je značajna za devet tisuća žitelja, rečeno je.  Istaknuta je 
izgradnja 3.000 metara nogostupa u naseljima od Rugvice 
do Sopi za što će se do 2008. godine izdvojiti oko tri milijuna 
kuna, uz potpore Županijskih cesta. Najavljena je izgradnja 
vodovoda Rugvica – Rugvički Črnec te projekti odvodnje 
kao najznačajnije komunalne investicije koja se ostvaruje uz 
potporu Hrvatskih voda. 

Mladima stvoriti uvjete za 
bolju budućnost

Potrebe stanovnika uveliko nadmašuju 
mogućnosti općinskog proračuna i ras-
položivih sredstava – kazao je Remenar 
dodavši kako općinsko vodstvo nastoji 
raspoređivati novac ulažući ga u izgradnju 
objekata prema prioritetima. No, skrbi se 
i o društvenim djelatnostima, posebice 
predškolskom odgoju i obrazovanju, ali i o 
standardu učenika. Iz općinskih sredstava 
stimulira se rad ustanova i brojnih udruga. 
Najavljena je rekonstrukcija društvenog 
doma u Rugvici, izgradnja doma u Jalšev-
cu Nartskom s višestrukim sadržajima te 
potpora završetku Pastoralnog centra. 

Vodstvo općine u suglasju je oko 
poboljšanja uvjeta života i školovanja 
djece i mladih, svjesno svoje odgovornosti 
za njihovu budućnost – kazao je načelnik 

I. Remenar u svom obraćanju vijećnicima i uzvanicima na 
Svečanoj sjednici. 

Predstavnici općine nisu krili zadovoljstvo uslijed ponov-
nog okupljanja članova KUD-a «Posavka» iz Oborova koji su 
izveli kraći glazbeni program u završnici Svečane sjednice.                                                                         

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

Obilježen Dan općine Rugvica 

Župan S. Kožić i brojni uzvanici na svečanoj sjednici u prostoru 
Osnovne škole kojom je obilježen 14. dan općine 

Članovi KUD-a «Posavka» iz Oborova obnovili aktivnosti te izveli 
nekoliko posavskih pjesama i plesova prigodom Dana općine 

Donošenjem Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog 
centra «Abesinija» prostor koji tvrtka «IGM šljunčara Trstenik» 
koncesijom koristi za eksploataciju sirovina, uredit će se sportskim i 

rekreacijskim sadržajima za buduće posjetitelje. Određeni sadržaji mogli 
urediti već sada, kao što su tereni za tenis, odbojka na pijesku, bez obzira 
što se na drugom dijelu jezera Abesinija i dalje vadi šljunak. Daljnje 
uređenje područja obavljat će se u fazama. Zahvat uređenja obuhvaća 94,5 
ha, a izradu Plana financirala je Tvrtka IGM. Kako je istaknuo direktor 
tvrtke IGM Predrag Mikulčić na sjednici Vijeća održanoj 12. lipnja – ova 
Tvrtka, kao koncesionar ima zakonsku obvezu prostor urediti i oplemeniti 
te je spremna na zajedničku suradnju s Općinom u realizaciji ovog projekta. 
Ono što je i najbitnije i što je najveći potencijal tog područja – kupanje u 
jezeru - neće biti dopušteno, zbog sigurnosnih razloga jer dva dalekovoda 
prelaze jezero. Ali je zato dopušteno pecanje i vožnja čamcima (?). Ukoliko 
budući investitor osigura sredstva za izmicanje dalekovoda, Plan će se moći 
izmijeniti, a cijelo to područje zaživjet će u punom smislu riječi. Plan je 
podržalo sedam vijećnika, a troje je glasovalo suzdržano. 

Prihvaćena izvješća o poslovanju sportskih klu-
bova u prošloj godini 

Na sjednici Vijeća Rugvice održanoj 28. lipnja prihvaćena su financijska 
izvješća udruga. Tako je prihvaćeno izvješće Vatrogasne zajednice Rugvice 
za 2006. u kojoj je planirano 374.000, a ostvareno 369.364. Od toga je iz 
Općine Rugvica dotirano 300.000 kuna, a iz VZ Zagrebačke županije 
26.253 kune.

Prihvaćena su i izvješća sportskih klubova. NK "Rugvica" ostvarila je 
prihod od 320.560 kuna, a rashod 320.540 kuna. ŠUK "Rugvica" 2006. 
godine imala je prihode 53.522 kune, a izdatke od 4.448 kuna. Ukupni 
prihodi NK «Oborova 74» za prošlu godinu iznose 51.930 kuna, a izdaci 
48.450 kuna. Taekwondo klub Rugvica u 2006. godini imao je 146.000 
kuna prihoda, a rashoda 139.916 od čega je oko 6.000 kuna preneseno 
u 2007. godinu. Zbog izuzetnih rezultata Općina Rugvica nagradila 
je TKR novčanim iznosima i podržala Međunarodno natjecanje M-2. 
Rukometni klub Rugvica imao je prihode od 90.463 kuna, a rashode 
75.336. Prihvaćeno je i izvješće NK "Sava Hrušćica" koji su u minusu oko 
9.000 kuna. Općinsko vijeće Rugvice donijelo je odluku o izmjenama i 
dopunama odluke o komunalnom doprinosu prema kojoj će se obvezniku 
komunalnog doprinosa na njegov zahtjev odobriti obročno plaćanje 
komunalnog doprinosa. Odlučeno je također, kako će se, zbog sve brojnije 
registracije tvrtki na području MO Sop-Hrušćica, imenovati Industrijska 
ulica.                                                                   Pripremile: I. G. O. i A. M. Š. 

Donijet UPU sportsko-rekreacij-
skog centra «Abesinija»

Održane redovne sjednice Općinskog vijeća i poglavarstva 
Rugvica

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

JAVNI NATJEČAJ 
ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA

U VLASNIŠTVU OPĆINE RUGVICA
I. Predmet prodaje je suvlasnički dio od 6/96 dijela k.č.br. 

1240 livada s 1 ha 4295 m²,  k.o. Leprovica.
Početna cijena: 198.000,00 kn
Jamčevina: 19.800,00 kn
II. Porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe 

zemljišta u zemljišnim i katastarskim knjigama te troškove 
izgradnje komunalne infrastrukture snosi kupac. 

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

broj 2360000-1837600008, poziv na broj: _____ - JMBG ili 
MB pravne osobe.

U pretkoloni fizičke osobe navode broj 22, a pravne 21.
V. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja ima 

ponuđenu najvišu cijenu.
Suvlasnik ima pravo kupnje suvlasničkog dijela ukoliko 

prihvati najvišu ponuđenu cijenu.
VI. Rok za podnošenje ponuda je do 16.07.2007. godine 

do 12,00 sati.
VII. Ponude će biti javno otvorene dana 16.07.2007. 

godine u 12,00 sati.
VIII. Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA 

RUGVICA, RUGVICA, Trg Josipa Predavca 1, 10370 
DUGO SELO uz napomenu «PONUDA ZA ZEMLJIŠTE 
– NE OTVARAJ».

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

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP 
POSLOVNOG PROSTORA

Općina Rugvica daje u zakup poslovni prostor u Ježevu, 
Ježevečka 128. Poslovni prostor može se koristiti za 
obavljanje djelatnosti trgovine ili tihog obrta.

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 
godina.

Početni iznos zakupnine je 1.500,00 kuna mjesečno.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju u 

kakvom se trenutno nalazi. Ulaganja u uređenje poslovnog 
prostora kompenzirat će se zakupninom, pa ponuda treba 
sadržavati plan uređenja poslovnog prostora s iskazanim 
radovima, materijalom i potrebnim financijskim sredstvima. 
Najveći iznos ulaganja koji se može priznati ne može biti veći 
od ukupnog početnog iznosa zakupnine kroz 10 godina.

Poslovni prostor ne može se davati u podzakup.
Poslovni prostor može se razgledati radnim danom prema 

dogovoru.
Jamčevina se određuje u visini od 1.500,00 kuna, a 

uplaćuje se na žiro račun Općine Rugvica broj 2360000-
1837600008, poziv na broj  7722- MB.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju osobe i poduzeća 
koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti o 
čemu prilažu dokaz uz ponudu.

Ovaj natječaj može se poništiti bez navođenja razloga za 
poništenje.

Ponude na natječaj dostavljaju se Općinskom poglavarstvu, 
Rugvica, Trg J. Predavca 1 u zatvorenoj omotnici s naznakom 
“Natječaj za zakup - ne otvarati”.

Rok  podnošenje ponuda je 16.07.2007. godine u 12,00 
sati. Ponude prispjele iza tog vremena neće se razmatrati.

OBAVIJEST 

U tijeku je javni uvid u Studiju o utjecaju na okoliš HE Drenje koji 
će trajati do 18. srpnja 2007. godine. Uvid u Studiju može se izvršiti 
u Općini Rugvica, Trg J. Predavca 1, Rugvica i to svakim radnim 
danom od 8 do 15 sati. Javna rasprava o Studiji održat će se u petak, 
13. srpnja 2007. godine u 18 sati u Vatrogasnom domu u Sopi. 
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Priznanje i novčanu nagradu 
od 1.000 kuna dobila je uče-
nica 8. razreda OŠ Rugvica 

MARTINA ĐURIŠ, koja je pro-
glašena učenicom generacije. Osim 

odličnih ocjena, Martina se iska-
zala na natjecanjima, sudjelovavši 
kao član školske ekipe na županij-
skim i državnim natjecanjima iz 
prve pomoći, eko-kviza, Lidrana.  

Kao najuspješniji maturant s 
područja općine ove godine pri-
znanje i novčanu nagradu od 
1.500 kuna zaslužila je TATJA-
NA PRLIĆ. Tatjana je sve razre-
de Opće gimnazije u Dugom Selu 
završila je s ocjenom 5,0, a s veli-

kim uspjehom sudjelovala na župa-
nijskim natjecanjima iz vjeronau-
ka, povijesti, fizike, kemije, kao i 
na sportskim natjecanjima u krosu, 
badmintonu i košarci. 

Titulu najboljeg studenta-apsol-

venta ove godinu ponio je MIRO-
SLAV PETRINIĆ, student Fakul-
teta elektrotehnike i računarstva 
u Zagrebu. Miroslav je dobitnik 
fakultetske nagrade «Josip Lon-

čar» za izvrstan uspjeh na trećoj 
i četvrtoj godini studija, a u ovoj 
godini piše dva znanstvena članka 
za međunarodne elektrotehničke 
konferencije MIPRO i EDPE. Tre-
nutno radi na istraživanju gori-
vih ćelija i energetskih pretvarača, 
što je i tema njegovog diplomskog 
rada. 

Ovogodišnje priznanje i nagradu 
od 5.000 kuna za dodatno uređenje 
nagrađenog dijela naselja dobio je 
II. Nartski odvojak u naselju Sav-
ski Nart, Mjesni odbor Jalševec 
Nartski. Najljepšom okućnicom 
na području općine proglašena je 
okućnica Zdenke i Josipa Bešlije 
iz Sopi, Školska ulica, a njima je 
uručena nagrada od 1.000 kuna. 
U istoj kategoriji pohvaljene su 

okućnice Slavice Holec iz Donje 
Grede i Zdravka Škrtića iz Obedi-
šća Ježevskog. 

Za razvoj gospodarstva prizna-
nje je primio direktor tvrtke «IGM 
ŠLJUNČARA TRSTENIK» Pre-
drag Mikulčić. Tvrtka koja je u 
2006. godini ostvarila najveću dobit 
na području općine – 2,3 milijuna 
kuna što je za 34 posto više od 
2005. godine. Ukupni prihod u 
prošloj godini iznosi 34,1 milijun 

kuna, a tvrtka je prema istraživanju 
Zavoda za poslovna istraživanja po 
četvrti put svrstana među jedan 
posto najuspješnijih poduzeća u 

državi. IGM zapošljava 
74 zaposlenika, veći-
nom s područja općine 
Rugvica. 

Priznanje za razvoj 
obrta ove godine dobi-
la je krojačka radionica 
«Siniša» iz Svibovskog 
Otoka vlasnice Milke 
Bijelić. KROJAČKI 
OBRT «SINIŠA» otvo-
ren je 1992. godine sa 

samo jednim zaposlenim, 
a danas ima preko stoti-
nu zaposlenih, ima razvi-
jenu veleprodajnu i malo-
prodajnu mrežu u cijeloj 
Hrvatskoj, ali 
i u zemljama 
Europske unije. 
R a d i o n i c a 
«Siniša» proi-
zvodi isključivo 
vlastiti brand, 
dječju modnu 
marku «Onta-

rio».  
Po prvi puta dodi-

jeljene su nagrade za naročite 
rezultate ostvarene u obiteljskoj 
poljoprivrednoj proizvodnji. U 
proizvodnji mlijeka i proizvoda od 
mlijeka nagradu je dobila firma 
«ŠTABA STOČARSTVO» iz 
Oborovskih Novaka. Obitelj Štaba 
bavi se stočarstvom od 2002. godi-
ne. Imaju 48 krava, 11 junica i 
40 bikova. Dnevno proizvedu 600 
litara mlijeka, što godišnje iznosi 
216.000 litara. Također se bave i 
proizvodnjom sira, a obrađuju i 
100 ha površine zemlje. U proi-

zvodnji povrća nagradu je dobila 
tvrtka «CESAR-CESAR» iz Obe-
dišća Ježevskog. Osamdeset posto 
ukupne proizvodnje odnosi se na 
zelenu salatu, koju sade na 10 ha, a 

proizvode još i poriluk, blitvu, kelj, 
rotkvicu na 5 ha.  Prošle godine 
proizveli su 350 tona povrća, a do 
sada u ovoj godini oko 120 tona 
salate. Svake godine proizvodnja 
povrća se povećava za 20. posto.

A povodom obilježavanja godiš-
njica rada i postojanja ove godine 
priznanja su dobili DVD Rugvi-
ca za 70. godišnjicu, Vatrogasna 
zajednica općine Rugvica za 10. 
godinu postojanja, a za 20 godi-
na rada priznanje je dobilo DVD 
Obedišće. Istom prigodom uruče-
ne su i zahvalnice institucijama, 
državnim i županijskim tijelima te 
udrugama.                  Tekst: I.G.O.

  Fotografije: I.G.O. i Slavica Kalaica

Dobitnici nagrada uz Dan općine 

Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Rugvica svečanom sjednicom 
obilježilo je 70  godina rada. 

U prepunom Vatrogasnom domu 
okupile su se sve generacije rugvič-
kih vatrogasca, a sjednici su nazočili 
i brojni uzvanici; načelnik općine 
Rugvica Ivan Remenar, predsjed-
nik vatrogasne zajednice zagrebačke 
županije Stjepan Ptiček, predsjednik 
VZO Rugvica Stjepan Pisk, pred-
sjednici brojnih udruga i prijatelj-
skih vatrogasnih društava s kojima 
DVD Rugvica održava dugogodiš-
nju dobru suradnju.

Dobrovoljno 
vatrogasno dru-
štvo Rugvica 
da nas ima 60 
aktivnih članova 
koji su osposo-
bljeni za obavlja-
nje zadataka na 
zaštiti od požara 
i drugih elemen-
tarnih nepogoda. 
Poseban ponos 
je omladinska 
vatrogasna jedi-

nica  čiji članovi već sada aktivno 
sudjeluju u radu DVD-a. Nabavljena 
su vozila i oprema, sustav komuni-
kacija, obrazovani su kadrovi, edu-
cirano stanovništvo, uspostavljena 
hidrantska mreža.   

Na svečanoj sjednici podijelje-
na su brojna priznanja i zahvalnice 
svim nekadašnjim i sadašnjim aktiv-
nim članovima Društva, a posebnim 
priznanjima i to zlatnom, srebrnom 
i brončanom plamenicom nagrađeni 
su vatrogasci za dugogodišnji rad u 
Društvu. 

Tekst i fotografija: JKB                   

Obilježena 70. godišnjica 
DVD Rugvica

Svečanost prigodom obljetnice rugvičkih vatrogasaca

U sklopu programa prevencije i osposobljavanja mladih, vatrogasci 
iz općine Rugvica održali su pokaznu vježbu. I ove je godine vježba 
održana tijekom mjeseca zaštite od požara, a na prostoru ispred Osnovne 
škole Rugvica. Tako je stotine učenika moglo vidjeti nastanak požara 
na otvorenom te djelovanje vatrogasaca, opremu za gašenje i vozila za 
intervencije. Vježbu je organizirala VZO Rugvice. Tekst i fotografija: N.K.

Pokazna vatrogasna 
vježba u Osnovnoj školi 

Rugvički vatrogasci osnovnoškolcima pokazali akciju gašenja požara

 U ovogodišnjim 8. Posavskim 
sportskim susretima sudjelovalo 
je 14 ekipa s oko 200 natjecatelja 
u 11 sportskih disciplina. Ekipno 
1. mjesto osvojili su natjecatelji iz 
Okunščaka, 2. mjesto zauzimaju 
natjecatelji iz Jalševca Nartskog 
a 3. ekipa Otok Svibje. Pobjednik 
u kategoriji mali nogomet-muški 
je Mrtvica; u potezanju užeta Jal-
ševec Nartski; u bacanju kugle 
Jalševec Nartski; u štafetnoj utrci 
Otok-Svibje; u streljaštvu Obo-
rovo; u pikadu-žene Okunščak; 
u beli Preseka; u stolnom tenisu-
muški Okunščak. Izvan konku-
rencije u malom nogometu-žene 
1. mjesto osvojila je ekipa Novaki 
Oborovski; u stolnom tenisu-žene 
Novaki Oborovski, a u malom 
nogometu-osnovci Okunščak. 
Detaljnije o natjecanju objavit 
ćemo u sljedećem broju.   

Ekipa 
Okunščaka - 
pobjednici
sportskih 
susreta
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Kada će se izgraditi novi 
trgovački lanci u Dugom 
Selu?

Jedno od pitanja s aktualnog sata 21. redovne 
sjednice Gradskog vijeća održane 29. lipnja bilo je 
upućeno od vijećnika HDZ-a, a ticalo se najavljene 
izgradnje trgovačkih centara tvrtki «Kaufland» i 
«Billa» u Dugom Selu. Prema sudu vijećnika Stipe 
Velića izgradnja ovih centara se odužila, posebice 
tvrtke «Kaufland». No, očito je da će se građani 
Dugog Sela morati još strpjeti jer u gradske službe 
još nije zaprimljena dokumentacija od ove tvrtke. Što 
se tiče trgovačkog lanca «Billa», kazao je pročelnik 
za komunalne djelatnosti Goran Bučević, Grad je 
nedavno izdao rješenje o komunalnom doprinosu, što 
znači da po svemu sudeći predstoji izgradnja.

Uz ostala pitanja vezana uz komunalnu problematiku 
s pojedinih područja grada, vijećnika HDZ-a Stjepana 
Berteka zanimalo je u kojoj fazi je realizacija izgradnje 
POS-ovih stanova na području Dugo Sela. Prema 
riječima pročelnika Bučevića, a na temelju saznanja 
iz državne Agencije za pravni promet i posredovanje 
nekretninama pokrenut je postupak prenamjene 
građevinske dozvole. 

Podržana kupnja zemljišta 
Nakon prijedloga Gradskog poglavarstva utvrđenog 

na sjednici 20. lipnja, Gradsko vijeće donijelo je 
odluku o kupnji dvije zemljišne čestice. Tako je 
donijeta odluka o kupnji oranice u naselju Ostrna. 
Kupnjom zemljišta Grad će udovoljiti zahtjevu DVD-
a Ostrna za proširenjem njihovih prostora. Naime, 
na zemljištu će se proširiti okućnica Vatrogasnog 
doma za parkiralište. Donijeta je i odluka o kupnji 
zemljišta koje je susjedno ležeće do zemljišta u 
vlasništvu Grada. Predmetna nekretnina nalazi se 
izvan granica građevinskog područja, odnosno čestica 
je poljoprivredno zemljište. Kupljeno je za 12.000 
kuna, a njegovom kupnjom Grad povećava svoje 
vlasništvo nekretnina.

Nova regulacija prometa u Cvjetnoj i 
Domobranskoj ulici

Jednoglasno je donijet zaključak 
o regulaciji prometa u Cvjetnoj i 
Domobranskoj ulici. Tako će se 
Cvjetna ulica, od Bjelovarske do 
Ulice Tome Kapitana, regulirati 
u režimu jednosmjernog prometa u 
pravcu sjever-jug. U Domobranskoj, 
od Zagrebačke do ulaza u vojarnu, 
postavit će se vertikalna i horizontalna 
signalizacija. Zbog veće sigurnosti 
pješaka, predviđena su tri pješačka 
prijelaza i to kod Općinskog suda, 
ljekarne i vojarne. 

Udvostručena sredstva 
predviđena za komunalnu izgradnju 

Donijete su prve izmjene i dopune programa 
gradnje komunalne infrastrukture za 2007. s dva 
suzdržana HSP-ova glasa. Prvim ovogodišnjim 
rebalansom prihodi su s 12,9 milijuna povećani na 
24 i pol milijuna kuna. Na povećanje je utjecao 
planiran priliv prihoda od prodaje gradskog zemljišta 
i to 1,8 milijuna kuna. Nadležni pročelnik Goran 
Bučević istaknuo je značajnu promjenu u prihodu 
od komunalnih doprinosa od 4 milijuna kuna. Po 
stavci nerazvrstanih cesta, i to za asfaltiranje cesta 
na području grada, predviđeno je 3 milijuna, dok je 

za asfaltiranje cesta uz učešće građana planirano 4,2 
milijuna kuna. Predviđeno je i povećanje za izgradnju 
vodovodne mreže uz učešće građana, za uređenje 
deponija te je osigurano blizu pola milijuna kuna za 
rekonstrukciju mrtvačnice na starom groblju.

U dijelu opskrbe vode prema rebalansu programa 
gradnje komunalne infrastrukture zabilježeno 
je povećanje za nešto više od milijun i pol kuna. 
Izostavljeni su jedino planirani prihodi za financiranje 
izrade projekta zaštite istočnog i zapadnog dijela 
Dugog Sela od bujičnih i brdskih voda jer se isti 
projekti pripremaju u Hrvatskim vodama koje su 
nadležne za zaštitu Dugog Sela od poplava.

Što se tiče rješavanja kanalizacije na Kozinščaku, 
u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Za 
Puhovo i Kopčevec potpisani su ugovori o zajedničkom 
financiranju između Grada i Hrvatskih voda. Gradski 
su vijećnici većinom pohvalili ove izmjene zbog 
izgradnje infrastrukture. Vijećnik HDZ-a Stipe Velić 
izrazio je žaljenje zbog Šaškovečkog nogostupa čija 
je izgradnja prolongirana za sljedeću godinu kao 
jedan od prioriteta zajedno s izgradnjom nogostupa u 
Domobranskoj i Rimskom putu.

Gradsko je vijeće s dva HSP-ova suzdržana glasa 
donijelo prve izmjene programa održavanja komunalne 
infrastrukture za tekuću godinu. Planirani prihodi 
prema prvim izmjenama povećani su za milijun kuna 
i sada iznose 6 i pol milijuna. U prijedlogu programa 
unesene su nove stavke, kao što je uređenje dječjih 
igrališta kraj sportske dvorane, u Domobranskoj, 
u Ulici Kiselica, te u Andrilovcu. Sveukupno, ove 
godine za uređenje igrališta na području grada, a 
na ukupno 10 lokacija, utrošit će se 290.000 kuna. 
Programom održavanja povećana su sredstava za 
održavanje gradskih površina, za sanaciju cijevnih 
propusta te za asfaltiranje i rekonstrukciju cesta. 

Većina vijećnika odbacila HSP-ovu 
inicijativu za raspisivanjem referen-
duma

Inicijativu dugoselskog HSP-a za raspisivanjem 
referenduma, većina vijećnika je odbacila. Postavljeno 
referendumsko pitanje građanima koje bi glasilo 
"Smatrate li da je prioritet vlasti u Dugom Selu u 
periodu od dvije godine – izgradnja Kulturnog centra 
za posjetitelje ili izgradnja komunalne infrastrukture?" 
vijećnici vladajuće koalicije smatraju kontradiktornim, 
ali i kontra trenutnim interesima Grada. Naime, 
prema riječima gradonačelnika Borisa Mahača - 

Dugo Selo je pokrenulo projekt uređenja i osnivanja 
Kulturnog centra u cilju razvijanja kulturnog turizma. 
S istim projektom kandidirao je i na međunarodnim 
natječajima, dok su određena sredstva iz Zagrebačke 
županije i Ministarstva kulture već odobrena. Time 
bi se dovele u pitanje dosada ostvarene radnje, kao i 
sve buduće u ovom projektu, kazao je Mahač. HSP-
ov vijećnik Damir Mesić odbacujući tvrdnje kako je 
ova stranka protiv razvoja kulturnih projekata navodi 
kako veći dio građana, na temelju čega je i pokrenuta 
ova inicijativa o referendumu, smatra kako trenutna 
vlast mora imati druge prioritete. 

Usvojene prve izmjene gradskog 
proračuna – povećani prihodi za  
16 milijuna kuna 
Prema prvim izmjenama gradskog proračuna za ovu 
godinu okvir od planiranih 48,7 milijuna povećan je 
na 65,6 milijuna kuna prihoda. U prvih pet mjeseci 
tekuće godine ukupni prihodi u gradskom proračunu 
iznose oko 17 milijuna kuna, a ukupni rashodi dosegli 
su iznos od oko 12,7 milijuna kuna. Razlika između 
prihoda i rashoda tako iznosi oko 4 milijuna, a po 
pokriću prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja 
u iznosu od 505.000 kuna višak prihoda iznosi oko 3,6 
milijuna. Ukupni ostvareni prihodi u prvih pet mjese-

ci za 37 posto su veći u odnosu na isto razdoblje prošle 
godine. Na to je utjecalo povećanje prihoda od poreza 
i prireza od 9 i pol milijuna kuna. Pri tome je prihod 
od poreza na dohodak veći za 78 posto, a prihod od 
prireza za 16 posto, izvijestio je pročelnik za gospo-
darstvo i financije Miljenko Brezak. Većina vijećnika 
podržala je rebalans proračuna kojeg je predsjednik 
Vijeća A. Bauer dao na glasovanje, dok su vijećnici 
HSP-a i HDZ-a bili suzdržani. 

7Dugoselska kronika 11. srpnja 2007. 

Pripremile: I. GRGIĆ OZIMEC i A. M. ŠPRIHAL

Gradski vijećnici o prvom ovogodišnjem rebalansu proračuna i komunalnih 
programa 

 Većina vijećnika podržala povećanje prihoda u proračunu, oporba 
suzdržana kod glasovanja 

Predsjednik Vijeća A. Bauer nakon rasprava predložio 
usvajanje novog komunalnog  programa koji predviđa 
povećana ulaganja u komunalnu infrastrukturu 

Direktor Čazmatransa Dragan Marinović sa suradnicima izvijestio 
je gradsko vodstvo o završenom stečaju u Čazmatransu tako od 
nedavno tvrtka posluje pod nazivom «Čazmatrans Nova» d.o.o. te je u 

stopostotnom vlasništvu zaposlenika. Tvrtka ima 940 zaposlenika, a promjena 
vlasništva i statusa tvrtke nije utjecala na kvalitetu usluga. Dapače na linijama 
prema Zagrebu nabavljena su dva nova autobusa što je poboljšalo kvalitetu 
prijevoza putnika.

 U gradskom prijevozu u području Dugog Sela također nije bilo pritužbi 
građana iako su od sredine travnja ukinute linije za Kopčevec i Leprovicu. 
No, bez obzira na ukinute linije broj putnika se nije smanjio pa je u travnju 
prevezeno ukupno 731 putnik od čega 250 umirovljenika koji, kao što je 
poznato, imaju besplatan gradski prijevoz. U svibnju je prevezeno 748 putnika 
i od toga 255 umirovljenika. 

Do daljnjega će se gradski promet odvijati prema do sada utvrđenom 
rasporedu, a prema riječima predstavnika Čazmatransa s prodanim kartama 
i sufinanciranjem Grada, gradski prijevoz posluje bez gubitaka. Ukoliko se 
ukaže potreba broj linija se može i povećati što će se, prema predviđanjima, 
vjerojatno i dogoditi, nakon izgradnje parkirališta s naplatom na području 
grada.                                                                        Tekst i fotografija: J. K. B.

USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA 
PRUŽA «ČAZMATRANS NOVA»

Najavljena naplata parkiranja u gradskom središtu mnoge će usmjeriti 
na javni gradski prijevoz – rečeno je na sastanku predstavnika Grada i 
prijevoznika 

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Dugog Sela na sjednici 
6. lipnja razmotrili su dosad ostvarene aktivnosti u ovoj godini, održane 
manifestacije s pregledom ulaganja sredstava iz programa Turističke 

zajednice. Tako su navedene promidžbene izložbe u Turističkom uredu 
Županijske turističke zajednice, međunarodna kinološka izložba u Dugom 
Selu, međunarodni turnir u stolnom tenisu i druga događanja u okviru 
kojih su promovirane turističke aktivnosti. Posebno je naglašen nastup na 
Međunarodnom turističkom sajmu s promocijom projekata kulturnog turizma 
te akcija «Volim Hrvatsku» s nazivom «Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti». 

Prema izvješću sa sjednice Turističkog vijeća naglašene su aktivnosti za 
uljepšavanje i očuvanje gradskog okoliša. Organizirana je sadnja cvijeća, čišćenje 
šuma, zelenih površina i Birtovog klanca. Postavljena je tabla dobrodošlice na 
ulazu u grad, a značajna odredišta u gradu uljepšana su cvjetnim nasadima. 
U akciju su uključeni učenici i djeca iz vrtića, tako da je snimljen eko-spot, a 
likovni i literarni radovi poslani su na natječaj «Volim Hrvatsku». 

Najljepša vijest o uspješnosti akcije je prvonagrađeni crtež djevojčice iz 
Dječjeg vrtića Dugo Selo na razini Zagrebačke županije, tim više što je uspjeh 
ponovljen od prošle godine kada je rad iz našeg vrtića bio najbolji u Županiji, ali 
i na razini Hrvatske turističke zajednice. Ovaj uspjeh donosi novčanu nagradu 
Dječjem vrtiću Dugo Selo.

Jednako tako razveselila je i vijest kako je naš grad kao uređena cjelina 
osvojio treće mjesto prema prosudbi stručnog povjerenstva Županijske 
turističke zajednice. A Kolodvorska ulica, ukrašena drvoredom i cvijećem 
osvojila je drugo mjesto u toj kategoriji. (fotografije na 9. i 16. stranici) 
Dio sredstava i aktivnosti usmjereno je na promotivne aktivnosti kao što je 
tiskanje promidžbenih materijala, planova rada, postavljanje promotivnih i 
informativnih panoa u gradu te majica s oznakama važnih obljetnica pojedinih 
udruga i ustanova u gradu. Turističko vijeće usvojilo je izmjene programa rada 
i financijskog plana prema kojem je predviđeno 414.300 kuna prihoda. Polovica 
tog iznosa očekuje se od članarina i boravišnih pristojbi, iz gradskoga proračuna 
predviđeno je 100.000 kuna prihoda, a 80.000 očekuje se iz Zagrebačke 
županije. Dvije trećine planiranih sredstava utrošit će se za aktivnosti i 
manifestacije predviđene godišnjim planom, a ostatak sredstava predviđeno 
je uložiti u promidžbene materijale i aktivnosti te nužne radove na održavanju 
turističke kuće, odnosno klijeti u gradskom vinogradu.

Tekst i fotografija: N. K. 

Turističko vijeće usvojilo izmjene programa rada i 
financijskog plana

USPJEŠAN NASTUP 
DUGOG SELA U AKCIJI

"VOLIM HRVATSKU"

Povjerenstvo Županijske TZ predvođeno direktoricom Turističkog ureda R. 
Rašperić nagradilo izgled zelene i rascvjetane Kolodvorske ulice u Dugom Selu
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Dugo Selo jedino iz Hrvatske 
na europskoj karti gradova 
koji njeguju baštinu 
sv. Martina 

U kratkom vremenu nakon prijedloga rav-
natelja Europskog kulturnog centra Sv. 
Martin iz Toursa A. Selossa,  koji je pri-

likom prethodne posjete najavio postavljanje 
«stope sv. Martina» u Dugom Selu, Turistička 
zajednica i gradske službe pripremile su okoliš 
i sadržaje potrebne za ovaj značajan događaj. 
Program je pripreman u suradnji s Udrugom 
«Baština sv. Martina» u čije članstvo je nedav-

no uvršten grad Dugo Selo teme-
ljem odluke Gradskoga vijeća. 
Organizacijsku i stručnu pomoć pru-
žale su predsjednica Udruga dr. Ines 
Sabotič i etnologinja dr. Antonija 
Zaradija Kiš iz Instituta za etnolo-
giju i folkloristiku. Ovim događa-
jem grad Dugo Selo, jedini je grad 
iz Hrvatske obuhvaćen europskim 
tematskim itinererom. Tako su 4. 
srpnja, koji je odabran za svetkovi-
nu postavljanja stope, budući je tog 
dana 371. godine sv. Martin postao 
biskup u Toursu, pristigli posjetitelji 
iz inozemstva i hrvatskih gradova. 

Europski kulturni centar «Sv. 
Martin» iz Toursa, koji je gradu 
Dugom Selu darovao stopu kao zna-
men kojim se označavaju putovi sv. 
Martina, predstavljao je ravnatelj 
Antoine Selosse. Stigao je u prat-
nji Caroline Socie iz Veleposlanstva 
Republike Francuske i Božidara 
Gagre koji je donedavno obavljao 
dužnost hrvatskog veleposlanika u 
Francuskoj te je uključen u projek-
te francusko-hrvatske suradnje. Uz 
spomenute članice hrvatske Udruge 
I. Sabotič i A. Z. Kiš, događaju 
je nazočila predsjednica slovenske 
udruge Jasmina Arambašič. Pozivi 
su upućeni svim mjestima u Hrvat-
skoj gdje se štuje sv. Martin kao 

zaštitnik tako je 
pristigao načel-
nik Donje Voće 
Ivica Lukaček. 
Svečani do gađaj 
ostvaren je 
u suradnji sa 
Župom sv. Mar-
tina i župnikom 
Slavkom Kreso-
njom, a pohodio 
ga je i župnik  
Geza Aigner iz 
mađarskog grada 
S z o m b a t h e l y , 
rodnog mjesta 
sv. Martina gdje 
je ovakav zna-
men stope već 
postavljen. 

Priznanja 
Dugom Selu 
za njegova-
nje sveto-
martinske tradicije 

Nakon po  zdra vnih riječi domaćina uz  vanici 
su ukazivali na značaj poveznice europskih 
gradova s Hrvatskom koju u ovom pro  jektu 
jedino predstavlja grad Dugo Selo. U zemljama 
koje je sv. Martin pohodio na svom putu od voj-
nika, askete, biskupa, dobročinitelja osnivaju 
se Udruge koje štuju i njeguju njegovu baštinu. 
Dugo Selo odnedavno je član te Udruge tako 
je predsjednica Sabotič gradonačelniku sve-
čano uručila člansku karticu ovom prilikom. 
Govornici su očitovali zadovoljstvo dugoselskim 
sadržajima u ok viru kojih živi svetomartinska 
tradicija. Crkve i skulptura sveca zaštitnika, tra-
dicionalna svetkovina na Martin Bregu i druga 

događanja, niz pu blikacija i drugi sadr-
žaji čine ukupnost nje govanja tradicije, 
što je bio odgovor na upite novinara i 
posjetitelja o odabiru baš Dugog Sela 
za hrvatsko središte štovatelja baštine 
sv. Martina. U tom su smislu govorili 
A. Selosse iz Francuske, B. Gagro, I. 
Sabotič i župnik G. Aigner iz Mađar-
ske.  

Dugoselski župnik S. Kresonja spo-
menuo je 1209. godinu i prvu pisanu 
riječ o Zemlji sv. Martina i templar-
ski red, naglasivši kako će stopa biti 
znamen i spomen svim ljubiteljima 
kulturne i kršćanske povijesti ovoga 
kraja. Stopa je otkrivena zajedničkim 
potezom zastave grada domaćina,  s 
jasno vidljivim obilježjem štapa sveca 
zaštitnika u grbu. Zastavu su zajednič-
ki otklonili A. Selosse i gradonačelnik 
Mahač, a vlč. S. Kresonja blagoslovio je 
potom  znamen  uz riječi molitve. 

Ravnatelj EU centra Selosse, grado-
načelnik Mahač i vlč. Kresonja potpisa-
li su spomen povelju o ovom događaju 
koja će se čuvati u arhivama Župe, 
Grada i Centra. 

Ispred grada domaćina svečanosti su 
nazočili gradski vijećnici, predsjednik 
Vijeća A. Bauer, članovi Poglavarstva i 

drugi gradski dužnosnici

Kulturni program i prigodna 
ponuda 

U očekivanju posjetitelja i gostiju organiza-
tori su na uređenom prostoru oko stare crkve 
pripremili program koji je reducirala višesatna 
kiša tog poslijepodneva. 

Članovi KUD-a Preporod uvodno su otpje-
vali Dugoselsku popevku te niz hrvatskih pje-
sama u završnici, no zbog kiše izostali su pri-
premljeni posavski i prigorski plesovi. Svojim 
su nastupom uzvanicima obznanili 100. obljet-
nicu djelovanja. Tijekom programa dogodilo se 
uprizorenje templara i to na mjestu koje je u 
13. stoljeću bilo središte posjeda templarskoga 
reda. Članovi KUD-a posjetiteljima su pokaza-
li izgled njihovih odora i oružja. Predstavljen je 
i arheološki lokalitet, a voditelj istraživanja dr. 

Juraj Belaj iz Instituta za arheologiju posjetite-
ljima je govorio o nađenim nalazima i njihovu 
značenju te o očekivanjima tijekom predsto-
jećih radova. Najavljena je i skora objava nje-
gove knjige «Templari i ivanovci na Zemlji sv. 
Martina». 

Održavanje programa u kišnim uvjetima 
omogućili su dugoselski vatrogasci natkrivši 
prostor nadstrešnicama i šatorima. Tako su se 
svi posjetitelji mogli skloniti i kušati domaći 
zalogaj: kruh, sir, čvarke i druge proizvode iz 
Kleti Bunčić, vino s Martina, templarske kola-
čiće i martinske roščiće. 
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Na Martin Bregu postavljena stilizirana stopa sveca zaštitnika  

Tekst: N. KOZIĆ

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

Svetkovina, zamišljena na otvorenom prostoru uz 
mnoštvo posjetitelja, uslijed obilne hladne kiše održana 
ispod nadstrešnica i kišobrana 

Uzvanici pristigli iz europskih zemalja i hrvatskih gradova 

Predsjednica Udruge «Baština sv. Martina» dr. I. Sabotič gradonačelniku Dugog Sela predala 
člansku karticu 

«To je otisak bose stope, diskretno obilježen 
podijeljenim plaštem. Stopa nas vodi korak 
po korak tragom sv. Martina. Pokazuje nam 
put»! 
Ove riječi autora stope, kipara Michaela 
Audiarda prenio je A. Selosse 

Dugoselski župnik Slavko Kresonja uz  
prigodne riječi blagoslovio znamen stopu 
sveca zaštitnika na staroj crkvi 

Članovi KUD-a "Preporod" pjesmama 

Znamen europskih putova sv. Martina Znamen europskih putova sv. Martina 

U završnici školske godine 
polaznici tečaja engle-
skog jezika, kojeg vodi 

prof. Maja Rijavec u organiza-
ciji Pučkog otvorenog učilišta 
Dugo Selo, izvode uvježbane 
predstave. 

Najmlađa početnička grupa 
učenika u dobi od 5 do 6 godi-
na nakon desetak mjeseci uče-
nja od sedamdesetak školskih 
sati izvela je predstavu «Zma-

jeva škola» pokazavši rodi-
teljima svoje znanje. Starija 
grupa  prikazala je suvremenu 
i zahtjevniju predstavu nastalu 
razradom teme o Crvenkapici. 

Najzahtjevniju izvedbu 
os tvarili su učenici viših razre-

da zavrijedivši najviše ocjene 
kako za besprijekorno izgovo-
reni tekst tako i za odličnu 
glumu. 

Tijekom godina učenja engle-
skog jezika u dramskoj grupi 
usvojili su znanje ali i vještine 
govora, glume i nastupa pred 

gledateljima. 
Tijekom programa plesnu 

točku ritmičke gimnastike izve-
le su djevojčice plesne grupe. 
Grupa mladih informatičara 
POU prikazala je posjetitelji-
ma svoje uratke na platnu.

Tekst i fotografije: 
N. K .

Članovi dra
predstave 

Mali zmajevi uspješno 
svladali prvi nastup

U

Članovi dra
predstave 

 
Program engleskih dramskih 
grupa s višestrukim učinkom

Dojmljivo znanje jezika, 
glume, scenskog nastupa 
s rekvizitima i kostimima 

pokazali  učenici
 viših razreda

Prvi plesni nastup polaznica 
tečaja ritmike

Na prostoru ispred crkve postavljena karta europskih 
gradova označenih «stopom sv. Martina» koja 
predstavlja europski kulturno-povijesni itinerer te 
obuhvaća i grad Dugo Selo
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Članovi KUD-a "Preporod" pjesmama uljepšali događaj 

artina artina 

Dugoselski župnik Kresonja, A. Selosse iz Toursa, gradonačelnik Mahač i Aigner iz 
rodnog grada sv. Martina, član Poglavarstva I. Šajković i načelnik Općine D. Voća 
I. Lukaček kod potpisivanja spomen povelje

Matea Ravlić iz Dječjeg 
vrtića "Dugo Selo" 

U prostoru Turističke zajednice Zagrebačke županije u Zagrebu 12. lipnja dodijeljena 
su priznanja za nagrađene likovne i literarne radove djece i učenika s područja 
Zagrebačke županije. Prvo mjesto u kategoriji likovnih radova dječjih vrtića osvo-

jila je Matea Ravlić iz Dječjeg vrtića Dugo Selo na temu «Hrvatska, ljubavi moja». Time 
je ponovila uspjeh prošlogodišnje pobjednice Mie Markušić koja je osim prvog mjesta na 
razini Županije, osvojila 
i prvo mjesto u državi. I 
ovogodišnji natječaj se 
održavao u okviru akci-
je Turističke zajednice 
Zagrebačke županije 
«Volim Hrvatsku», a 
Matein rad bio je i u 
krugu natjecanja na razi-
ni države. Dvogodišnji 
uzasto pni uspjeh iz 
dugoselskog vrtića nago-
vješćuje talentirane 
li  kovne stvaratelje koji 
se prepoznaju te potiču 
odgojno - obrazovnim 
programima.

I. G. O.
Fotografija:

Z. Budor-Klarić

Nagradu je Matea 
preuzela u pratnji 

obitelji i tete iz Vrtića 

Matea Ravlić iz Dječjeg 
vrtića "Dugo Selo"
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U završnici školske godine 
polaznici tečaja engle-
skog jezika, kojeg vodi 

prof. Maja Rijavec u organiza-
ciji Pučkog otvorenog učilišta 
Dugo Selo, izvode uvježbane 
predstave. 

Najmlađa početnička grupa 
učenika u dobi od 5 do 6 godi-
na nakon desetak mjeseci uče-
nja od sedamdesetak školskih 
sati izvela je predstavu «Zma-

jeva škola» pokazavši rodi-
teljima svoje znanje. Starija 
grupa  prikazala je suvremenu 
i zahtjevniju predstavu nastalu 
razradom teme o Crvenkapici. 

Najzahtjevniju izvedbu 
os tvarili su učenici viših razre-

da zavrijedivši najviše ocjene 
kako za besprijekorno izgovo-
reni tekst tako i za odličnu 
glumu. 

Tijekom godina učenja engle-
skog jezika u dramskoj grupi 
usvojili su znanje ali i vještine 
govora, glume i nastupa pred 

gledateljima. 
Tijekom programa plesnu 

točku ritmičke gimnastike izve-
le su djevojčice plesne grupe. 
Grupa mladih informatičara 
POU prikazala je posjetitelji-
ma svoje uratke na platnu.

Tekst i fotografije: 
N. K .

Članovi dramskih grupa održali 
predstave na engleskom jeziku

Mali zmajevi uspješno 
svladali prvi nastup

U

Članovi dramskih grupa održali 
predstave na engleskom jeziku

 
Program engleskih dramskih 
grupa s višestrukim učinkom

Dojmljivo znanje jezika, 
glume, scenskog nastupa 
s rekvizitima i kostimima 

pokazali  učenici
 viših razreda

 Na natječaju «Pazi, Sunce!» u organizaciji Udruge «Suncobran» Dječji vrtić "Dugo 
Selo" nagrađen je u više kategorija. Udruga «Suncobran» organizirala je pilot projekt 
«Pazi, Sunce!» u okviru kampanje zaštite od sunčevog UV zračenja. Nagrađena su 82 
rada iz 27 vrtića i predškolskih ustanova s područja Zagrebačke županije i grada Zagreba. 
U kategoriji najboljih likovnih radova djece predškolske i školske dobi nagrađena je 
petogodišnja Tara Turčinec. U kategoriji imena maskota ove kampanje prihvaćena 
su imena skupine «Pčelica» iz Dječjeg vrtića "Dugo Selo" i to Sunčana za djevojčicu, 
Iskrica za psa i Kiki za dječaka. Iskazale su se i odgojiteljice. Tako je nagrađena pjesma 
Snježane Fuks «Recept protiv sunčanice». Veliki broj pristiglih radova pokazuje kako 
su odgojitelji intenzivno radili s djecom na edukaciji o štetnosti sunčevih zraka. Kraj 
projekta pomiče se za rujan kada će se i uručiti nagrade izabranima.                 A. M. Š.

U akcijama protiv sunčanice višestru-
ko nagrađen Dječji vrtić "Dugo Selo"

Prvi plesni nastup polaznica 
tečaja ritmike

Još 2000. godine donošenjem odluke o sudjelovanju u akciji «Gradovi i općine 
– prijatelji djece»  Grad se opredijelio za suradnju sa Savezom  društava «Naša 
djeca» Hrvatske i Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju. 

Akcija se temelji se na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta kao i na 
ostvarivanju Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. 
godine, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Kako je zaključeno na nedavno održanom sastanku u uredu gradonačelnika, 
potrebno je sabrati podatke u izvješće o sveukupnoj aktivnosti i stanju o 
pravima i interesima djece u gradu. Koordinacijski odbor treba osnovati  kao 
 neposredno radno tijelo koje će voditi akciju na nivou Grada. Taj odbor izrađuje 
izvedbeni plan koji će se poduzeti za ostvarivanje programskih zahtjeva. Izvedbenim 
planom točno su definirani izvršitelji zadataka kao i rokovi za njihovo izvršenje. 
Poslovi koje bi trebalo učiniti su zahtjevni zbog obilja podataka koje treba prikupiti 
i obraditi, tako je rok izrade izvješća i plana predviđen za rujan kako bi se novac 
mogao planirati u proračunu za 2008. godinu.                                                 J. K. B.

Dugo Selo kao "Grad – prija-
telj djece" planira aktivnosti

J
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Centar za socijalnu skrb Dugo Selo održao 
sastanak o aktualnom stanju i problematici 

obavljanja udomiteljstva

10 11. srpnja 2007. Dugoselska kronika

U organizaciji Centra za socijalnu skrb 14. lipnja se u 
Gradskoj vijećnici održan je sastanak savjetovanja udo-

miteljskih obitelji i predstavnika Obiteljskih domova. 
Tema je bila aktualno stanje i problematika vezana uz 
obavljanje udomiteljstva. Na području Grada Dugog 
Sela djeluje dvadesetak udomiteljskih obitelji, 5 udomi-
teljskih domova i 3 doma za starije osobe. Kako postoji 
trend razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi različitih 
kategorija osoba na dugoselskom području potrebno 
je u cjelokupni proces uključiti relevantne lokalne i 
županijske službe poput predstavnika Grada i Općina, 
Županijskog ureda državne uprave, Doma zdravlja i 
Crvenog križa. Sudionici diskusije istaknuli su kako je 
udomiteljstvo velika odgovornost te da je potrebna stalna 
komunikacija između udomitelja i nadležnih institucija. 
Prema riječima socijalne radnice Natalije Sertić, Centar 
je za sada zadovoljan tom suradnjom, ali je upozorila da 
se za svaku promjenu ili problem treba svakako obratiti 

Centru. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo 
Marica Belaić istaknula je i važnost suradnje sa zdravstve-

nim službama – liječnicima i medicinskim sestrama. 
Kako je spomenuto na sastanku, očekuje se skoraš-
nje donošenje Zakona o udomiteljstvu s obzirom da 
udomiteljstvo sada podliježe pravilniku o udomi-
teljstvu proizašlom iz Zakona o socijalnoj skrbi, no 
posebnim zakonom bilo bi regulirano kao djelatnost. 
U Hrvatskom Saboru isti se dan odvijala rasprava o 
prijedlogu Zakona o udomiteljstvu, a kako se ističe 
Zakon propisuje strože uvjete, ali i veću stručnu i 
financijsku pomoć udomiteljima koji prvi puta uz 
opskrbninu za korisnike dobivaju i naknadu za svoj 
rad. Novim Zakonom također, smanjio bi se broj 
korisnika koje jedna obitelj može udomiti.

Pripremile:
Ana-Marija Šprihal

Iva Grgić Ozimec

Sastanku su nazočili, osim brojnih udomitelja, i predstavnici 
općina Brckovljani i Rugvica

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb M.Belaić otvorila sastanak o 
udomiteljstvu

O tradiciji pletarstva, obrta koji je nekad svojom pojavnošću u životu hrvat-
skog puka bio prisutan u svim vidovima života i rada, danas možemo 
govoriti samo u tragovima. Zadržalo se ono još ponegdje, uglavnom u 

sjevernim hrvatskim krajevima uz Dravu. Pletarstvo je svojom proizvodnjom 
većinom bilo usmjereno na košaraštvo. Potražnju košara raznih oblika i veli-
čina diktirala je potreba za takvim proizvodima koji su se mogli svakodnevno 
koristiti u različite svrhe. U njima su se pohranjivale namirnice, prenosile 
potrepštine, darovi, uljepšavale su domove i na kraju opstale u vremenu kao 
svjedoci narodne radinosti. Košare su se kao uostalom i svi pletarski proizvodi 
izrađivale pletenjem i to je bilo umijeće kojemu su bile vične mnoge seoske 
obitelji, izrađivajući ih za svoje potrebe ili čak za prodaju ako je životna nužda 
tako nalagala. Košaraši su znali obilaziti sela i na veće udaljenosti i nuditi svoje 
proizvode u zamjenu za živežne namirnice, a kasnije i za novac. 

Dvije tehnike pletenja 
U narodu su ponajviše poznate dvije tehnike izrade košara. Prva tehnika 

pletenja je spiralna tehnika slamnih strukova u kojoj se strukovi ražene slame 
ili šumske trave slažu u spirali. Na taj su se način izrađivale košarice za dizanje 
tijesta, veliki cilindri za držanje brašna, graha, žita i manje košarice za jaja. 
Druga tehnika primjenjivala se prilikom pletenja košara od šiblja. Kostur od 
daščica i debljih prutova prepletao se tanjim vrbovim šibama. Šiba se mogla 
naći posvuda u prirodi i mogla je biti guljena, neguljena, sirova, crvena kuha-
na ili bijela. Samonikla vrbova šiba uz rijeke i bare mogla se lijepo guliti. Od 
neguljene šibe izrađivale su se obično košare za drva. Za velike koševe rabila se 
ljeska i vinova loza. Plelo se na panju. Počinjalo se s pletenjem dna od križnog 
kostura koji se oplitao dok se krug nije ispunio. U dno kraj debljih šiba utakao 
se određen broj šiba koje su služile kao osnovni nosači. Nakon toga radio se 
potplet na način da su se kraj nosača umetale ostale grane s kojima se dobivala 
punoća. Buduća se košara na sredini šibom zabila u dno da se ne vrti i tako se 
moglo lakše plesti. Kada se određena visina isplela obrezivao se višak sa stra-
ne. S daskom se šiblje zbilo da bude čvršće. Završavalo se rubom od šiba koje 
su činile vijenac. Ručka se radila zadnja i to tako da se napravio luk, zatim se 
šiba svijala oko svoje osi i opletala oko osnovnog luka, dok se ne dobije čvrsta 
i gusto prepletena ručka.

Oblici košara vezani uz područja – Pokuplje, 
Podravinu, Posavinu, Hrvatsko zagorje... 

Koška je vrsta košare s dvije ručke i podlogom od drveta. Stranu do tijela 
ima ravnu, a drugu izbočenu i zaobljenu. Služila je za branje kukuruza, graha, 
šljiva, krušaka, jabuka i za skupljanje krumpira. Ribiči su znali plesti vrše 

za hvatanje ribe 
u mutnim voda-
ma. Od pletarskih 
proizvoda poznate 
su još košare za 
tržnicu, košnice 
od slame, spiral-
no pletene plitke 
posune u kojima 
se nosila hrana 
na glavi, opleteni 
demižoni i sl. Svi 
su se ti proizvo-
di mogli naći na 
štandovima koša-
raša prilikom saj-
mova i prošćenja. 

Prepoznatljivo obilježje pučke arhitekture svakako su spremnici za kukuruz 
od pruća i šibla. Od šiblja su se plele i ograde, plotovi, a oni rađeni od kolja 
s pleterom davali su prostoru osebujan izgled. Danas kada aktivne košaraške 
proizvodnje više nema jer se i ona pridružila sudbini ostalih obrta u nestaja-
nju, malobrojni živući košaraši opskrbljuju nas s košaricama za kruh, cvijeće, 
košaricama kao ukrasnim suvenirima, koje unatoč stanju dotične tradicije i 
dalje želimo viđati u svom domu.

Martina BADOVINAC

U potrazi za starim (i izgubljenim) zanatima i 
obrtima: PLETARSTVO I KOŠARAŠTVO

U HIŽI GDJE DAVNO ZAMRLA 
JE RIJEČ, TEK SAMOTNA 

KOŠARA KRASI HLADNU PEĆ...

Košara za nošenje jaja

Dugoselski vinari obišli pelješke vinarije i vinograde
Nakon uspješno održane 13. izložbe vina dugosel-

ski vinari ostvarili su stručno putovanje u južno-dal-
matinsko vinorodno područje. Autobus sa 43 člana 
Vinogradarsko-vinarske udruge TERRA SANCTI 
MARTINI zaputio se na poluotok Pelješac gdje ih 

je dočekao stručni voditelj Ivo Kirigjija, diplomirani 
agronom i savjetnik Hrvatskog zavoda za poljoprivred-
no-savjetodavnu službu Dubrovačko-neretvanske župa-
nije. Kao dobar poznavatelj vinogradarstva i vinarstva 
na Pelješcu, on ih je proveo kroz najpoznatije vina-
rije i vinograde, te ih upoznao s povješću poluotoka. 
Tako su obišli Vinariju MILOŠ u Ponikvama, Vinariju 
GRGIĆ u Trsteniku, zadružnu vinariju DINGAČ Poto-
mje i vinariju MATUŠKO, kao i vinograde na položaju 
«dingač» koji čine 50 hektara od ukupno 1000 hektara 

svih vinograda na Pelješcu. Tijekom dvodnevnog posjeta 
razgledali su područje poluotoka, vinograde i podrume te 
kušali čuvena pelješka vina, upoznali su se i s planovima 
i tehnologijom podizanja novih vinograda na tom škrtom, 
ali za vinogradarsku proizvodnju pogodnom tlu. Uvjerili 

su se u opravdanost povezivanja poljoprivredne proizvod-
nje i ugostiteljstva na seljačkom gospodarstvu Antunović 
u Kuni gdje su u posebnom domaćem ambijentu uživali u 
kulinarskim i vinarskim specijalitetima tog gospodarstva 
i poluotoka Pelješca.

Posjetili su i razgledali grad Korčulu zajedno s učeni-
cima i učiteljima Osmogodišnje škole Dugo Selo koji su u 
isto vrijeme bili na maturalnom putovanju

Fotografija: M. Perković

Dana 18. lipnja 2007. godine 
skupina roditelja i udovica 
poginulih branitelja, a 

povodom Dana državnosti, obišla 
je novo podignuti spomenik 
braniteljima iz Domovinskog rata 
na zagrebačkom groblju Mirogoj. 
Tom su prilikom zapaljene 
svijeće i stavljeno cvijeće na to 
monumentalno zdanje. Sa sjetom 
je konstatirano kako su gotovo 
sva imena poginulih Dugoselaca 
upisana na spomenik. U nastavku 
posjeta obiđeni su i grobovi 
Gojka Šuška i prvog hrvatskog 
predsjednika Franje Tuđmana.

URIUPBDR 
Dugo Selo

Iz rada Udruge 
roditelja i udovica 
poginulih branite-
lja Domovinskog 
rata Dugo Selo

U sklopu integrirane nastave, a prema programu HNOS-a, učenici 2. c i d 
razreda Osnovne škole "Dugo Selo" posjetili su članove Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Dugo Selo. Više o načinu rada dugoselskih vatrogasaca, kao i o opremi 
s kojom raspolažu i s kojom se služe prilikom intervencija, učenike je upoznao 
tajnik Društva Branislav Milić. A kako bi posjet bio što potpuniji i zanimljiviji 
– učenici su imali priliku doživjeti kako je to gasiti požar. Zamišljen požar gasili 
su špricama te se pritom, uz graju i veselje, malo i pošpricali. No, malo vode dobro 
im je došlo, s obzirom na lipanjske visoke temperature.                               I. G. O. 

Učenici OŠ "Dugo Selo" u posjeti
DVD-u "Dugo Selo"

Posjeta učenika

Dječji vrtić "Dugo Selo" ugostio je popularnog pjevača Jacquesa 
Houdeka. Na oduševljenje djece otpjevao je niz poznatih i svima dragih 
pjesama sa svog albuma «Kad si sretan – najljepše dječje pjesme». Uz 
Bubamarca, Tata, kupi mi auto, Kad si sretan i mnoge druge poznate 
dječje pjesme djeca su zajedno sa Jacquesom pjevala i plesala, ali i tete 
i slučajni prolaznici koji su se uz te uvijek rado slušane pjesme vratili u 
dane djetinjstva.

A. M. Š. i I. G. O.

Jacques Houdek u 
dugoselskom vrtiću

Zagrljeni slušaju Houdekove pjesme 

str_10.indd   1 10.7.2007   18:08:54



11Dugoselska kronika 11. srpnja 2007. 

Vijesti iz Srednje škole "Dugo Selo" 

Prvo mjesto na međunarodnom natjecanju 

Na Međunarodnom natjecanju vježbeničkih tvrtki 
ekonomskih škola u glavnom gradu Makedonije Skopju 
naše predstavnice, učenice 3. razreda Ekonomske 

škole Dugo Selo, predstavile su se sa vježbeničkom tvrtkom 
«2COOL 2 TELL» i osvojile prvo mjesto! Djevojke su 
osvojile 1. mjesto za virtualnu prezentaciju, 1. mjesto 
za promociju svoje tvrtke te 3. mjesto za izgled štanda. 
Sudjelovalo je oko 70 vježbeničkih tvrtki iz Makedonije, 
Bugarske, a naše djevojke bile su jedine predstavnice iz 
Hrvatske. Pripremila ih je Ivana Gradečki, prof., a na 
natjecanje ih je vodila razrednica Adrijana Čanađija, prof. 
te Miroslav Begić, prof.. U Skopju su stekle mnogo novih 
poznanstava i nezaboravnih iskustava, a njihov rad nastavit 
će se i dalje jer su pozvane na još međunarodnih natjecanja 
kao što su natjecanje u Sofiji i Budvi. 

Bernarda ŠARIĆ 

DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE 
Kako bi se učenici osmih razreda bolje upoznali sa svim 

smjerovima u našoj školi povodom Dana Srednje škole Dugo 
Selo održan je Dan otvorenih vrata. Ugošćeni su učenici 
osmih razreda iz Dugog Sela, Rugvice i Božjakovine, a 
profesori i učenici dugoselske Srednje škole prezentirali 
su nastavu iz pojedinih predmeta kako bi osnovnoškolce 
zainteresirali i dodatno motivirali za pojedine smjerove. 

Učenike je dočekala ravnateljica Srednje škole Dugo 
Selo, Darinka Svetec prof. s uvodnim riječima dobrodošlice. 
Potom je uslijedila predstava “Lažeš Melita” u izvedbi 
dramske grupe Srednje škole Dugo Selo. Oduševljeni 
predstavom učenici su se uputili u pojedine razrede 
gdje su ih dočekivali sadašnji učenici Škole i upoznavali 
ih sa smjerovima koje, učenici osmih razreda, mogu 
sljedeće godine pohađati. Tako je 3. i 4. razred Ekonomske 

škole predstavio svoje vježbeničke tvrtke “2cool 2 tell” 
i “Terra Sancti Martini” s kojima su se predstavljali 
na natjecanjima te ih pobliže uveli u predmete koji ih 
očekuju. Učenici obrtničkih zanimanja  pokazivali su, na 
praktičnim primjerima, različite poslove kojima se bave. 
Računalni tehničari pokazali su svoje vještine u izradi web 
stranica dok su gimnazijalci, učenike osmih razreda, uveli 
u predmet matematike, kemije i njemačkog jezika. Time 
smo motivirali osmaše za upis u Srednju školu Dugo Selo. 

Bernarda ŠARIĆ, 2. ek
Diana ŠARIĆ, 2. ek

Nataša KUPREŠAK, 1. og

Hrvoje Štaba – juniorski sportaš 
godine 2007. !

Hrvoje Štaba, rođen 6. srpnja 1989. godine, stolni tenis 
je počeo trenirati u jesen 1996. godine. Od samih početaka 
njegov talent je razvijao trener Zvonko Pokas. Iako su neki 
čak i sumnjali u njega, on se istinski trudio i uspjesi su se 
počeli nizati jedan za drugim. Prvi veći uspjeh ostvario je 
s deset godina na Međunarodnom turniru ‘’Zagi-ping’’ 
osvojivši 1. mjesto u ekipnoj konkurenciji. Također, na 
Međunarodnom turniru u Varaždinu, u pojedinačnoj 
kategoriji, osvojio je 1. mjesto s dvanaest godina. Iste 

godine bio je i 3. na prvenstvu Hrvatske. 
Sa četrnaest godina osvojio je 3. mjesto 
na turniru u Düsseldorfu gdje je i 
dobio poziv za Kadetsku reprezentaciju 
Hrvatske. Od tada redovito nastupa 
na međunarodnim turnirima diljem 
Europe i svijeta te igra na europskim 
prvenstvima. Prešavši u juniorsku 
reprezentaciju najveći uspjeh postigao 
je ekipno prošle godine 12. mjestom 
na Europskom prvenstvu u Sarajevu. 
U 2007. godini sudjelovao je na šest 
velikih međunarodnih turnira, a 1. 
mjesto osvojio je u ekipnoj konkurenciji 
u Sloveniji. Krajem travnja natjecao se 
i u Dubaiju gdje se plasirao među prvih 
šesnaest u pojedinačnoj konkurenciji, 
a u parovima među prvih osam što 
je odličan uspjeh za tako značajan i 
kvalitetan turnir. Nedavno je, zajedno 

s Matejom Mamutom i Brunom 
Petrovićem, postao viceprvak na Državnom prvenstvu 
za srednje škole u stolnom tenisu održanom u Rovinju. 
Vrativši se s turnira u Španjolskoj trenutno se priprema 
za Međunarodni turnir u Poljskoj za koji ima velika 
očekivanja. Želimo mu veliki uspjeh na turniru, ali i u 
daljnjoj karijeri!  

Ivona PLEŠA i 
Danijel BEBEK, 3. og 

Praktični prikaz obrtničkih zanimanja 

Prvo mjesto u šahu!
Učenici Srednje škole Dugo Selo 

Tomislav Filipović, Ante Sudar, Josip 
Tot te Marko Lovrić sudjelovali su 16. 
svibnja u Samoboru na županijskom 
natjecanju srednjih škola u šahu za 
mladiće i osvojili 1. mjesto.

Učenici Frizerske škole s profesoricom Mirjanom Kuticom organizirali su 
27. svibnja humanitarnu reviju čiji je cilj bio opremanje praktikuma u školi 
kako bi učenici imali što bolje uvjete rada. S puno truda i ljubavi prema oda-
branoj struci, predstavili su svoje umijeće u izradi dnevnih, modernih, večer-
njih, svečanih i ekstravagantnih frizura. 

Humanitarna revija frizura

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO     
Školski odbor Srednje škole Dugo Selo
Ferenčakova bb
10370 Dugo Selo

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (NN br.91/96., 
124/97. i 174/04.) Školski odbor Srednje škole Dugo Selo, Ferenčakova bb, Dugo 
Selo, raspisuje: N A T J E Č A J

za zakup školskog prostora za papirnicu i fotokopiraonicu
Natječajem se daje u zakup prostor škole:
- početna cijena   96,15 kn/m2

- površina prostora 10,40 m2

- rok zakupa na 4 godine
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe. Ponuda mora 

sadržavati:
- točan naziv i adresu ponuđača
- ponuđeni iznos zakupnine 
- izvadak iz sudskog registra
- domovnicu
Ponude dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, 

u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZAKUP – NE OTVARAJ“ na 
adresu škole. O rezultatima izbora sudionici će biti pismeno obaviješteni u roku 
od 15 dana.  

Ove godine na 10-dnevno ljetovanje koje financira Udruženje obrtnika Dugo 
Selo odlazi petero najuspješnijih srednjoškolaca obrtničkih zanimanja. Tim povo-
dom u prostoru Udruženja 14. lipnja je organizirano simbolično uručenje nagrada 
i prijem ovogodišnjih dobitnika. Od 12 srednjoškolaca koliko ih se natjecalo na 
natječaju Udruženja, koje svake godine raspisuje krajem školske godine, nagrade 

su dobili učenici Srednje škole Dugo Selo. A to su: Iva Pavečić, drugi razred fri-
zerskog smjera, Josip Filipović, drugi razred elektroinstaleterskog smjera, Marko 
Tadić, prvi razred smjera instalater grijanja i klimatizacije, Kristijan Kulaš, prvi 
razred smjera automehaničar i Tihomir Mavrek, prvi razred smjera elektroinsta-
later.

Nagrađeni će ljetovati u odmaralištu u Velom Lošinju od 2. do 12. kolovoza, 
kazao je Ivica Grgošić, predsjednik Društva «Naša djeca» Dugo Selo u čijem se 
vlasništvu nalazi odmaralište. Prigodnim riječima nagrađenima se obratio pred-
sjednik Udruženja Stjepan Valjak i ravnateljica dugoselske Srednje škole Darinka 
Svetec čestitavši im na ostvarenim školskim uspjesima sa željom da tako nastave 
i dalje.

Tekst i fotografija: I. G. O. 

Desetodnevnim ljetovanjem nagra-
đeni najuspješniji srednjoškolci 

obrtničkih zanimanja

Svi na okupu

Čelnici Udruženja Dugo Selo

Društvo “Naša djeca” Dugo Selo obavještava zainteresirane za ljetovanje 
u odmaralištu Veli Lošinj da mjesta još ima u sljedećim terminima: od 
12. do 23. kolovoza te od 23. do 29. kolovoza i to po 10 mjesta za svaku 
grupu. Umirovljenici ljetuju uz povlaštenu cijenu od 900 kuna. Sve dodatne 
informacije i prijave mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati u 
prostorima Gradskog društva Crvenog križa, Osječka 3 ili na telefon 2753-
130.

Za ljetovanje u odmaralištu u Velom 
Lošinju još uvijek ima mjesta

Završetak srednjoškolskog obrazovanja okrunjen 
je trenutkom primitka svjedodžbe o završnom ispitu, 

ispitu zrelosti. Tim povodom 
bilo je svečano u Srednjoj školi 
Dugo Selo kada je druga gene-
racija maturanata došla preu-
zeti svjedodžbe koje će priložiti 
pri upisu na fakultete ili kod 
zaposlenja. Dočekale su ih nji-
hove razrednice, ravnateljica D. 
Svetec te predstavnici Grada 
– predsjednik Gradskoga vijeća 
A. Bauer i gradonačelnik B. 
Mahač. Vidno uzbuđeni slušali 
su riječi pohvala, čestitke i ohra-
brenja za predstojeći život, rad 
i obrazovanje. Uz svjedodžbe 
najuspješniji učenici nagrađe-
ni su za ostvarene rezultate na 
natjecanjima. 

Svečanom podjelom završnih 
svjedodžbi ispraćena je i treća 
generacija učenika obrtničkih 

zanimanja. Od 125 učenika koliko ih je završilo tro-
godišnje obrazovanje za plino i vodoinstalatere, auto-

mehaničare, autoelektričare, te instalatere 
centralnog grijanja, po prvi puta su trogo-
dišnje školovanje završile učenice frizerskog 
smjera. Završetkom školovanja ne prestaje 
proces cijeloživotnog učenja, a da je ova 
generacija pokazala izvanredne rezultate 
ukazuje i činjenica da je većina učenika 
već osigurala zaposlenje kod poslodavaca 
kod kojih su tijekom tri godine školovanja 
obavljali obaveznu praksu, istaknula je tom 
prigodom ravnateljica Srednje škole "Dugo 
Selo" Darinka Svetec.

Učenicima su na postignutim rezultatima 
čestitali i zamjenica gradonačelnika Jasmin-
ka Kokot- Bambić i predsjednik Udruženja 
obrtnika Dugo Selo Stjepan Valjak koji su 
također nazočili svečanom uručenju završ-
nih svjedodžbi.                  Fotografije: N. K.

N. K. i J. K. B.

Podjela maturalnih svjedodžbi – veliki dan za srednjoškolce 

Čestike, pohvale i želje za uspješan nastavak životnog puta ispunjenog 
radom i nastavkom obrazovanja maturantima uputili profesori i 
predstavnici Grada 

Uz svjedodžbe o završnom ispitu najuspješnijima i nagrade 
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Članovi Foruma mladih dugosel-
skog SDP-a tijekom dvodnevne 
akcije proveli su ispitivanje mla-

dih do 30 godina o potrebama koje 
osjećaju u svom gradu. Dio je to SDP-
ove kampanje koju Forum mladih 
provodi u Hrvatskoj s ciljem utvrđi-
vanja najistaknutijih potreba mladih u 
pojedinim sredinama kao osnove pri 
izradi programa za mlade. 

«Promijeni program!» - poruka 
je upućena mladima u Hrvatskoj uz 
poziv na uključivanja i angažman u 
lokalnim zajednicama, «pomlađiva-
nje» politike na svim razinama, pove-
zivanje, organiziranje, jačanje utjecaja 
na «starije». 

Mladi kao ravnopravni partneri u 
politici, u odlučivanju i upravljanju, 
pozvani su u sklopu kampanje kazati 
svoje najveće potrebe te kreirati pro-
grame za mlade. Akcija «Promijeni 

program» osmišljena je kao ispi-
tivanje mnijenja – potreba mladih, a 
upitnik s ključnim pitanjima sastavni 
je dio omota CD s cjelovitim program-
skim materijalom kojeg ispitanici traj-
no zadržavaju.  

-U Dugom Selu ispitano je 82 mla-
dih koji su se od ponuđenih odgovo-
ra najvećim dijelom opredijelili za 
potrebu osnivanja centra za mlade 
(21,5 posto ispitanika). Na drugom 
mjestu potreba su poticaji za zapo-
šljavanje mladih što je istaklo 19,1 
posto ispitanih a  15 posto njih želi 
klub za mlade dok 14,6 posto ističe 
potrebu za programima. Više šport-
skih sadržaja želi 12,6 posto mladih 
u Dugom Selu a jedva pet posto opre-
dijelilo se za više kulturnih sadržaja. 
Prostor za udruge mladih želi 5,28 
posto ispitanika, a isto toliko mladih 
smatra kako bi im trebalo omogućiti 
povoljne stambene kredite – potvrdio 
je predsjednik Foruma mladih SDP-a 
Dugog Sela Silvestar Posavac nakon 
obrade podatka prikupljenih tijekom 
ispitivanja. 

Ovi rezultati bit će osnova za izradu 

gradskog programa za mlade kojeg  
će predložiti povjerenstvo sastavljeno 
od mladih SDP-ovaca, ali i članova 
gradskih nestranačkih udruga koje 
okupljaju mlade ili im nude sadržaje 
te predstavnika Grada. 

Najviše ispitanika želi centar 
za mlade u Dugom Selu 

Forum mladih SDP-a istražio potrebe mladih 

Mladi za «pomlađivanje politike» i programe prema svojim potrebama

Ivan Milković i članovi Gradske 
organizacije HDZ-a održali su u 
ponedjeljak 2. srpnja konferenciju 
za novinare na kojoj su se dotakli 
teme koja gradsku oporbu muči 
već godinama. Radi se o izborima 
za mjesne odbore. Milković je kao 
predstavnik građana Saborskom 
odboru za pravosuđe poslao spis u 

kojem je objasnio kakvo je stanje 
na području Dugog Sela, vezano uz 
mjesnu samoupravu. Iz Sabora su 
dopis poslali u Središnji državni ured 
za upravu. Zamjenik državnog tajnika 
Pavao Matičić u rješenju koje je izdao 
Središnji ured za državnu upravu 
naglasio je kako se mjesni odbori 
osnivaju uvrštenjem u Statut jedinice 
lokalne uprave, a kako je Dugo Selo 
to učinilo izbori se moraju održavati 
svake četiri godine. Naglašeno je 
također kako neodržavanje izbora 
predstavlja povredu zakona, odnosno 
zakonski utvrđenog prava građana na 
mjesnu samoupravu.

- Već je nekoliko puta tražena 
rasprava o mjesnim odborima na 
Gradskom vijeću, a iako Statut Grada 
kaže da Dugo Selo ima mjesne odbore, 

izbori za njih nisu održani šest godina - 
naglasio je predsjednik HDZ-a Dugog 
Sela Stipe Velić. Ivan Gereci hadezeov 
zastupnik u Županijskoj skupštini 
istaknuo je kako kod građana postoji 
interes za mjesne odbore te je dodao 
kako za odbore postoji i zakonska 
obveza. Milković je pripomenuo kako 
se sastao s HDZ-om jer misli kako 

opozicija može pomoći u uspostavi 
mjesnih odbora. 

- Neću stati dok se ne provede 
zakon jer ovdje se radi o pravima 
20 tisuća Dugoselaca - naglasio je 
Milković. Velić je objasnio kako 
tvrdnja iz Grada da nema novaca za 
održavanje izbora za mjesne obore ne 
drži vodu jer gradonačelnik Mahač 
u zadnje vrijeme naglašava kako je 
proračun dobar. Zastupnik HDZ-a 
u Gradskom vijeću Stjepan Bertek 
drži da je ponašanje gradonačelnika 
Mahača, SDP-a i njihovog koalicijskog 
partnera HSS-a šerifovsko. Ustvrdio je 
kako gradonačelnik i njegovi suradnici 
ukidaju odbore u područjima u kojima 
nemaju političku podršku pa je tako 
ukinut mjesni odbor Kozinšćak.                                           

                                      Ante LIVAJIĆ

Održana konferencija za tisak HDZ-a i HSP-a

Zakonski kažnjivo ne održati 
izbore za mjesne odbore

Članovi HDZ-a Dugog Sela i predstavnik građana I. Milković

Komentirajući posljednju sjedni-
cu Gradskog vijeća predsjednik 
HSP-a Dugo Selo Damir Mesić 

traži od aktualne vlasti da postu-
pa sukladno odredbama Zakona o 
lokalnoj i područnoj samoupravi te 
da omogući građanima sudjelovanje 
u odlučivanju. Naime, i ovaj puta 
zatražili su da se raspišu izbori za 
mjesne odbore koje već godinama 
traže od vlasti. Smatraju da «grad-
ska vlast predvođena SDP-om ne 
želi omogućiti svojim građanima 
takav način upravljanja svojim finan-
cijskim sredstvima jer se onda ne 
bi moglo pogodovati raznim gra-
đevinskim lobijima pri dobivanju 
posla». Nadalje, nastavio je Mesić, 
pojedini vijećnici SDP-a na sjed-
nicama Gradskog vijeća vrše pri-
tisak na predsjednika Vijeća da 
na Aktualnom satu ograniči broj 
pitanja koja vijećnik može postavi-
ti gradskoj vlasti. Isto tako, govori 
Mesić, na sjednicama Vijeća aktu-
alna vlast odbija prijedlog HSP-a da 

se po pitanju prioriteta trošenja nov-
čanih sredstava poreznih obveznika 
raspiše referendum. 

Na konferenciji HSP-a nazočio 
je i predsjednik županijskog HSP-a 
te potpredsjednik Županijske skup-
štine Zagrebačke županije Nenad 
Sedlar koji se osvrnuo na posljednju 
sjednice Skupštine. Pri tome optu-
žuje gradsku vlast i gradonačelnika 

zbog obmanjivanja Županije. Naime, 
u nedavno izglasanom rebalansu 
gradskog proračuna nisu osigurana 
sredstava za uređenje komunalne 
infrastrukture u Poduzetničkoj zoni 
(predviđalo se 140.000 kuna), dok su 
istovremeno zatražena sredstva od 
Zagrebačke županije koja bi trebala 
taj posao sufinancirati.       

               Tekst i fotografija: I. G. O.

O sjednicama Gradskog vijeća 
i Županijske skupštine

Vijećnici HSP-a Dugog Sela traže više prostora u aktualnom satu

Poljoprivreda, prehrambeno-prerađivačka industri-
ja i turizam okosnice su na kojima bi se trebao 
temeljiti gospodarski rast Republike Hrvatske, 

istaknuto je na predstavljanju gospodarskog progra-
ma koalicije HSS-HSLS-PGS u prepunoj dugoselskoj 
Gradskoj vijećnici. Program su 4. srpnja predstavili HSS-
ovi Damir Novotny i Tatjana Kesić-
Šepić te HSLS-ov Damir Novinić, a 
prisustvovali su i zagrebački župan 
Stjepan Kožić, župan Bjelovarsko-
bilogorske županije Damir Bajs, pred-
sjednik Županijskog vijeća HSLS-a 
Bjelovarsko-bilogorske županije Josip 
Heged, kao i brojni lokalni političari 
i gospodarstvenici. Ova koalicija, for-
mirana za predstojeće parlamentarne 
izbore u studenome, je istaknula kako 
se njihov program temelji na održi-
vom razvoju čiji je cilj gospodarski 
razvoj naše zemlje i novo zapošlja-
vanje, za što je neophodna promjena 
dosadašnjeg gospodarskog modela, te 
reforma fiskalne i porezne politike, 
odnosna hitna decentralizacija zemlje. Hrvatskoj treba 
gospodarski rast od minimalno 6 posto kako bi naša 
zemlja krenula naprijed, naglasio je Damir Novotny, 
kreator gospodarskog programa koalicije. Hrvatska za 
to ima sve pretpostavke, no reforme su nužne, prije svega 

pravednija raspodjela državnog proračuna i PDV-a. 
Naime, država i grad Zagreb trenutno ubiru gotovo 97 
posto iz državne blagajne, dok ostatak zemlje međusob-
no dijeli preostalih 3 posto. Mi predlažemo pravedniju 
raspodjelu 75:25 koju prakticiraju gotovo sve razvijenije 

europske zemlje, naglasio je Novotny. Neizostavno je bilo 
i pitanje umirovljenika čije rješenje koalicija vidi u sana-
ciji mirovinskih fondova. Također je nužno javni sektor 
okrenuti štednji, reducirati administrativne prepreke 
u malom i srednjem poduzetništvu, a osobito smanjiti 
uvoz. Novotny je iznio porazni podatak kako za potrebe 

turizma Hrvatska više uveze nego što od turizma ostvari 
dobiti. Samo se agrarnih proizvoda godišnje uveze u 
vrijednosti od 1,5 do 2 milijuna kuna. U turističku ponu-
du moramo uvrstiti autohtone hrvatske proizvode koji 
cijenom moraju biti konkurentni uvoznoj robi, dodao je 

Novotny. Koalicija upozorava kako 
je dosta gradnje novih cesta koje su 
najskuplje u Europi, a nedovoljno 
iskorištene i s najskupljim cestarina-
ma. Istaknuta je i radikalna reforma 
zdravstva i poreznog sustava. Tako 
HSS-HSLS-PGS predlažu povećanje 
poreza na luksuzna dobra i uvođe-
nje poreza na kapitalnu dobit, ali i 
oslobađanje od plaćanja poreza indu-
strijskih zona kao oblika stimulacije 
privatnog poduzetništva, oživljavanje 
zadruga, poticanje europske prakse 
javno-privatnog partnerstva i ostalo. 
Iako su do pralamentarnih izbora 
ostala još samo četiri mjeseca, koa-
licija ovih triju stranaka jedina je do 

sad službeno prezentirala svoj gospodarski program koji 
se može pogledati i na njihovim internetskim stranica-
ma.                                             

Vlatka KRUHAK 
                              Fotografija: Iva Grgić Ozimec 

KOALICIJA HSS-a, HSLS-a i PGS-a 
PREDSTAVILA GOSPODARSKI PROGRAM

Predstavljanju se odzavali brojni članovi i simpatizeri stranaka 

Dužnosnici stranaka iz koalicije predstavili gospodarski program 

Prema navodima stranaka HDZ i HSP te I. 
Milkovića očitovali su se prozvani  iz gradskih 
službi. 

Tajništvo Gradskog vijeća i Poglavarstva potvrdilo 
je kako narečeni zakon predviđa osnivanje mjesnih 
odbor Statutom lokalne jedinice. Mjesni su odbori 
osnovani Statutom Grada Dugog Sela, člankom 58.,  
no 

Gradsko vijeće Dugog Sela nije donijelo odluku o 
raspisivanju izvora za članove tijela mjesnih odbora, 
tako izbori nisu provedeni – stoji, između ostaloga, 

u priopćenju Tajništva koje potpisuje  tajnica Marija  
Cesar, dipl. pravnica. 

Pročelnik za financije mr Miljenko Brezak potvr-
dio je kako je u  izvornom proračunu usvojenom 
krajem 2006. godine  bilo predviđeno 760.000 kuna 
za poduzetničku zonu.  U nedavno usvojenom izmi-
jenjenom proračunu osigurano 223.000 kuna za tu 
namjenu. Iznos se može korigirati II. izmjenama 
proračuna  ukoliko se sredstva povećaju iz vlastitih 
izvora ili dotacijom Županije odnosno Ministarstva. 

Gradske stručne službe o mjesnima odborima i proračunskim sredstvima 
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Tužno sjećanje

JOSIP BELONJEK 
4. 7. 2002. – 4. 7. 2007.

U samoći i boli prošlo je pet godina. 
Sjećamo se Tvoje dobrote. S ljubavlju i 
poštovanjem čuvamo Te u uspomenama. 
Tvoji najmiliji: supruga Marija, kćeri 
Jadranka i Ljiljana, unuka Irena, zetovi 
Branko i Stjepan te ostala rodbina

Tužno sjećanje

na naše drage i voljene 

MARICU I IVANA 
TOMINAC

3. 6. 1992. – 3. 6. 2007.

Uspomene na vas još uvijek žive u 
nama.

Vaše kćeri, zetovi, 
unuci, praunuke i praunuci

Tužno sjećanje
na našeg dragog

STJEPANA HARCETA 
12. 6. 2005. – 12. 6. 2007.

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

Tvoji: supruga Ljubica, sin Boris, 
snaha Višnja i unuci Dunja i Vjeran

Tužno sjećanje
na 

STJEPANA SREČIĆA
22. 6. 2000. – 22. 6. 2007. 

Vrijeme prolazi, uspomene i sjećanja 
ostaju.
Tvoji: supruga Marica, sin Mladen, snaha 
Snježana i unuci Sandra i Dominik

Tužno sjećanje
na 

STJEPANA BUJANA 
6. 6. 2002. – 6. 6. 2007.
Zašto nisi više među nama…

Ožalošćeni: supruga Dragica, sin 
Božidar, snaha Ivančica 

Tužno sjećanje
na

STEVANA ĐURĐEVIĆA 
8. 7. 2005. – 8. 7. 2007.

Dugi su dani, duge su noći, jer teško je 
znati da Ti nećeš doći. Obilazim tiho Tvoj 
novi dom, a u duši patnja i lom. U mom 
srcu uvijek ćeš biti i nitko to nikada neće 
promijeniti.                   Tvoja supruga Irena

Tužno sjećanje
na našeg sina, brata, šogora i strica

JOSIPA GRGOŠIĆA, 
dipl. ing.

22. 6. 1990. – 22. 6. 2007.
Prošlo je sedamnaest godina bolnog 
sjećanja na dan Tvog odlaska u vječnost. 
U mislima i molitvi uvijek s Tobom.

Majka Zorica, brat Božidar, šogorica Vesna,
Tomislav, Božidar i Marija

Tužno sjećanje
na 

MARKA VAJDIĆA 
27. 6. 2001. – 27. 6. 2007.

Dragi naš Marko, prošlo je šest tužnih godina 
otkako Te nema. U našem srcu i u mislima 
uvijek smo zajedno s Tobom. 

Počivaj u miru Božjem.
Tvoje: baka Marica i prabaka DragicaTužno sjećanje

na voljenog

DAVORA LJUBANOVIĆA 
8. 7. 1992. – 8. 7. 2007. 

Ovaj dan je tužan zbog rastanka s Tobom. 
Ali ima nešto što nikada umrijeti neće, a 
to je ljubav i sjećanje na Tebe.

Tvoji roditelji i supruga, kći i brat s 
obitelji

SJEĆANJE
IVAN LABAŠ

30. 6. 1993. – 30. 6. 2007.
i

KATICA LABAŠ
30. 6. 2004. – 30. 6. 2007. 

Živite s nama, u našim srcima i našim sjećanjima.
Vaši: kći Biserka, unuci Ivan, Tomislav, Matija, Ana i zet Jonče

SJEĆANJE
na 

IVANA LULIĆA 
(Danjaka)

17. 6. 2002. – 17. 6. 2007. 
Godine tiho prolaze, ali ne donose 

zaborav. Čuvamo uspomenu na Tebe u 
našim srcima i mislima.

Tvoji: supruga Manda, sinovi Ivan i Mario,
 snaha Ana i unučica Katja i Mia 

Tužno sjećanje
na voljenu suprugu, majku baku i sestru

VAHIDU – IDU 
BOŽIKOVIĆ 

28. 6. 2000. – 28. 6. 2007. 
Zahvaljujemo svima koji posjećuju i kite 
Tvoj tihi dom.                 Tvoji najmiliji

ZAHVALA 

LJUBICA VLAHOVIĆ 
Hvala ti mama!

Tihim i skromnim životom si živjela, 
svojim riječima si nas korila, svojim 
iskustvom si nas podučavala. 
U svojoj 77. godini si nas napustila. 
Dok će mi srce kucati neću te 
zaboraviti!

Hvala svima koji su svojim prisustvom uveličali i pridonijeli 
njezinom časnom ispraćaju na vječni počinak.

Tugujući sin s obitelji

Tužno sjećanje 

FRIDRICH GREINER 
16. 7. 2005. – 16. 7. 2007. 

Godine prolaze, bol i tuga za tobom i 
tvojom dobrotom ostaje.

Supruga Slavica 

ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU OD 23. 4. DO 23. 5. 2007. GODINE
1. SINIŠA JAGATIĆ i ADRIJANA BREZAK, vjenčani 26. 5. 2007. godine
2. DRAGAN MARTIĆ i SNJEŽANA KOLIĆ, vjenčani 26. 5. 2007. godine
3. SLAĐAN PAUREVIĆ i MANDA FERINČEVIĆ, vjenčani 26. 5. 2007. god.
4. MIRKO SVEČNJAK i SUZANA GALINAC, vjenčani 26. 5. 2007. godine
5. ANDRIJA TUĐEK i NADA BABIĆ, vjenčani 26. 5. 2007. godine
6. ANDRIJA VARGA i KRISTINA ŠUKAN, vjenčani 1. 6. 2007. godine
7. ROBERT BELANČIĆ i ANTONIJA POGORIĆ, vjenčani 2. 6. 2007. godine
8. OTO ŠIMEKOVIĆ i SLAVICA ŠIMEKOVIĆ, vjenčani 6. 6. 2007. godine
9. ŠIMO ČELIKOVIĆ i JELICA SEDLIĆ, vjenčani 9. 6. 2007. godine
10. DOMINKO DADIĆ i VERA MARINIĆ, vjenčani 9. 6. 2007. godine
11. MILIVOJ ŠTEFINOVEC i SLAĐANA KRALJ, vjenčani 9. 6. 2007. godine
12. DAMIR GECEG i SUZANA SONARIĆ, vjenčani 15. 6. 2007. godine
13. SAŠA PETRI i MARIJA CVITANOVIĆ, vjenčani 15. 6. 2007. godine
14. MARKO JELUŠIĆ i NIKOLINA TINTOR, vjenčani 16. 6. 2007. godine
15. DAMIRKO MARINOVIĆ i MARIJANA ZEČEVIĆ, vjenčani 16. 6. 2007. god.
16. GORAN PERKOVIĆ i RENATA VIDAKOVIĆ, vjenčani 16. 6. 2007. godine
17. DANIJEL RAŠIĆ i MARTINA PETER, vjenčani 16. 6. 2007. godine
18. MARIJAN MOČIĆ i ZLATA PETREK, vjenčani 21. 6. 2007. godine
19. MIROSLAV HANICH i MATEA MIHIR, vjenčani 22. 6. 2007. godine
20. SLAĐAN ĐEKIĆ i VERA PERIĆ, vjenčani 23. 6. 2007. godine
21. NENAD IVANIŠEVIĆ i IVANA KOVAČEVIĆ, vjenčani 23. 6. 2007. godine
22. ZDENKO KOŽULJ i IVANA ORLOVIĆ, vjenčani 23. 6. 2007. godine
23. ZLATKO STRIČEVIĆ i ŠTEFICA KLASIČEK, vjenčani 23. 6. 2007. godine
24. KREŠIMIR ŠKORO i MARIJA MARINČIĆ, vjenčani 29. 6. 2007. godine
25. JAKOV DAROJKOVIĆ i GORANA LISAC, vjenčani 30. 6. 2007. godine
26. ANTE DŽAJA i SANJA ANIĆ, vjenčani 30. 6. 2007. godine
27. VLADO ĐURANEC i VALENTINA OTMAČIĆ, vjenčani 30. 6. 2007. godine
28. ŽELJKO JELISAVAC i TANJA BEGIĆ, vjenčani 30. 6. 2007. godine
29. ŽAN MAMIĆ i ANTONIJA STANIĆ, vjenčani 30. 6. 2007. godine
30. SLOBODAN ROMIĆ i KRISTINA PAVLOVIĆ, vjenčani 30. 6. 2007. godine
31. DALIBOR STANIĆ i ANKICA MAJIĆ, vjenčani 30. 6. 2007. godine

IZVJEŠĆE 0 UPISU ČINJENICE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 18. 5. DO 24. 
6. 2007. GODINE

1. DRAGICA VELIKANOVIĆ, umrla 18. 5. 2007. stara 70 godina
2. BARICA KRUHAK, umrla 22. 5. 2007. stara 83 godine
3. MARA CAR, umrla 23. 5. 2007. stara 87 godina
4. BARBARA JOČ, umrla 25. 5. 2007. stara 92 godine
5. IHSAN MEHAKOVIĆ, umro 26. 5. 2007. star 72 godine
6. ANICA ŠUŠKOVIĆ JAKOPAC, umrla 28. 5. 2007. stara 80 godina
7. MARIJA OŠTARIJAŠ, umrla 29. 5. 2007. stara 92 godine
8. ZDRAVKO HABEIĆ, umro 31. 5. 2007. star 69 godina
9. MARIJA TOPOL, umrla 5. 6. 2007. stara 80 godina

10. VID ZEBA, umro 6. 6. 2007. star 77 godina
11. ANA VALGONI, umrla 11. 6. 2007. stara 79 godina
12. JOZO KATIĆ, umro 12. 6. 2007. star 63 godine
13. PEPICA SAKOVIĆ, umrla 12. 6. 2007. stara 81 godinu
14. STJEPAN KIČUDA, umro 13. 6. 2007. star 54 godine
15. IVO IDŽANOVIĆ, umro 14. 6. 2007. star 78 godina
16. ALOJZ KROG, umro 15. 6. 2007. stara 92 godine
17. IVAN POŽGAJ, umro 17. 6. 2007. star 69 godina
18. NEDJELJKA PETROVIĆ, umrla 18. 6. 2007. stara 84 godine
19. LJUBICA VLAHOVIĆ, umrla 19. 6. 2007. stara 77 godina
20. DANICA PIJACA, umrla 20. 6. 2007. stara 76 godina
21. KATA MIJATOVIĆ, umrla 21. 6. 2007. stara 82 godine
22. MARIJA OREŠKOVIĆ; umrla 23. 6. 2007. stara 76 godina
23. SLAVKO ŠTIGNJEDEC, umro 24. 6. 2007. star 79 godina
24. MATO RADMAN, umro 24. 6. 2007. star 77 godina

Matični ured Dugo Selo

ZAHVALA
Dirnuti pažnjom i iskrenim suosjećanjem u trenucima bola i 
tuge zbog rastanka od naše drage 

BOŽENE IVAK 
više medicinske sestre 

najiskrenije zahvaljujemo rodbini, prijateljima, njezinim školskim 
kolegama i kolegicama, susjedima i znancima na toplim izrazima 
sućuti, koje su nam uputili u tim teškim trenucima. 
Zahvaljujemo svim njenim kolegama i kolegicama, djelatnicima 
Doma zdravlja Dugo Selo, koji su joj pomagali i bodrili je 
tijekom teške bolesti. 
Osobitu zahvalnost izražavamo dr. Vladimiru Grdiću, sestri 
Marijanki Čićak i sestri Petri Lasan koji su joj prilikom čestih 
posjeta pomagali te razgovorima podizali nadu i ulijevali snagu 
u borbi protiv okrutne bolesti. 
Hvala dr. Vjekoslavu Cvijanoviću na oproštajnim riječima 
prilikom ispraćaja. 
Velečasnom Slavku Kresonji zahvaljujemo što je u obred 
sahrane i svetu misu zadužnicu toplim riječima unio osjećaj 
zahvalnosti našoj Božici na svemu što je dala ljudima, posebice 
djeci, tijekom svog radnog vijeka. 
Hvala svima koji su našu Božicu dostojanstveno ispratili na 
posljednji počinak. 

Obitelji Ivak i Bauer 

ZAHVALA 
Povodom odlaska našeg dragog 

supruga, oca i djeda 

ZLATKA ĐIVANA 
Najtoplije zahvaljujemo svim prijateljima,rođacima i susjedima 
na iskazanoj potpori i riječima utjehe. Hvala svima koji su ga 
ispratili na vječni počinak s cvijećem i molitvama. 

Tugujuća obitelj: supruga Verica, 
kćeri Jasna i Vesna s obiteljima 

ZAHVALA 
Povodom iznenadne smrti dragog nam 
sina, brata, ujaka, iskrenog i samoza-

tajnog domoljuba 

STJEPANA KIČUDE 
«Kiće»

shrvani i potreseni tragedijom zahvalju-
jemo R.O. VODOPRIVREDA Dugo 
Selo, Postrojbi 155. brigade «Tigrovi», 

DVD Oborovski Novaki i DVD-ima prijatelja okolnih mjesta, 
svećeniku Župe Oborovo, gđi. Štefici Car, obitelji Buči, gosp. 
Ivanu Smolčiću, kumovima, susjedima i svima onima koji su 
nam pružili ruku utjehe i hrabrili nas u najtežim trenucima. 
Iskreno hvala!                           

Obitelj Kičuda, Vlahović i Pavić 

Posljedni pozdrav
dragom kolegi, prijatelju, vatrogascu

TOMISLAVU GALOVCU 

od članova DVD - a Andrilovec
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Nogometni susret u završnici KUP-a prerastao u značajan društveni događaj 
Velike Ostrne i Dugog Sela

14 11. srpnja 2007. Dugoselska kronika

Prijelazni i pobjednički pehar Dugoselcima 

NK Dugo Selo i NK Ostrna, 
kao dva najjača gradska nogo–
metna kluba, susreli su se u 

završnici hrvatskog nogometnog 
kupa – nogometnog središta Du go 
Selo. U regularnom dijelu susreta 
pokazali su jednakost snaga završivši 
ga rezultatom 1:1. Pobjedu od 4:2 
ostvarili su strijelci NK Dugog 
Sela nakon jedanaesteraca. Time 
su osvojili pehar prvoplasirane 
momčadi nogometnog središta ali i 
prijelazni pehar pobjednika KUP-
a. Sve ovo odigravalo se u vrijeme 
neradnog blagdanskog dana u sklopu 
omiljenog produženog vi kenda. 
Nogomet je sam po sebi najvažnija 

stvar na svijetu, za koju neki, svjesni 
pretjeranog značaja ove vrste športa, 
kažu kako je to sporedna stvar. U 
Ostrni ta je stvar bila najvažnija i 
glavna poprimivši obilježja značajnog 
društvenog događaja. Građani su 
u velikom broju pohodili mjesto 
susreta – nogometno igralište koje 
je neposredno prije susreta obilato 
natopila kiša. Kod laganih koraka 
voda je zalijevala cipele dok su igrači 
nakon susreta, posebice golmani, 
izgledali poput hrvača u blatu. 

 Događaj je privukao brojne  
gradske i športske dužnosnike, ali i 

političare. S gradskim vijećnicima 
i članovima Poglavarstva te du -
žnosnicima Zagrebačke županije 
koju je predstavljao potpredsjednik 
Skupštine Nenad Sedlar,  utakmicu 
je pratio dugoselski gradonačelnik 
Boris Mahač. Središnji gost do  gađaja 
bio je zagrebački gra donačelnik Milan 
Bandić koji je razgledao prostorije 
Kluba prije početka susreta te izveo 
početni udarac na terenu. 

Najboljim golmanom susreta 
proglašen je Igor Ratkajec iz NK 
Dugo Selo, a najboljim igračem 
Davor Orešković iz NK Ostrna.              

                                         N. Kozić

Susret privukao važne dužnosnike koji su peharima nagradili nogometaše 
pojedinačno i ekipno

Udarac loptom u izvedbi zagrebačkog gradonačelnika Bandića označio 
početak nogometnog susreta. Navijajući za NK Ostrnu u prvom 
poluvremenu Bandić nije dočekao kraj susreta

Pobjedničkoj dugoselskoj momčadi gradonačelnik Mahač uručio 
prijelazni pehar 

Na igralištu NK "Sava", u Sop-Hrušćici, 16. lipnja 
odigrane su finalne utakmice Kup-a Nogometnog 
središta Dugo Selo za kategoriju starijih pionira, od 

12 do14 godina. Nakon što su se u prvom kolu od daljnjeg 
natjecanja oprostile ekipe NK Ostrne i NK Oborova, u 
finalni dio, plasirale su se ekipe NK "Sava", NK "Dugo Selo" 
i NK "Rugvica". Utakmice su odigravane po sistemu «svako 
sa svakim», a pobjednik je bila ekipa koja je ostvarila najviše 
bodova u svim međusobnim utakmicama.

Rezultati:
NK "SAVA"  – NK "DUGO SELO"                    1 : 4
NK "DUGO SELO" – NK "RUGVICA"             0 : 4
NK "SAVA" – NK "RUGVICA"                          1 : 6

S obzirom na postignute rezultate, prvo mjesto zasluženo 
je osvojila ekipa NK Rugvice, drugo mjesto pripalo je 
NK "Dugo Selo", a treći je bio NK "Sava". NK "Rugvica " 
pokazala se najspremnijom ekipom, dok je NK "Dugo Selo" 
nastupilo s kombiniranom ekipom igrača mlađih i starijih 
pionira. Iako je ekipa NK "Sava" bila tek treća, pokazali su 

da imaju potencijala. U svim utakmicama viđen je zanimljiv 
nogomet, iako su utakmice odigravane po vrućem i sparnom 
vremenu. Uloženo je puno truda i volje jer ulog je bio prestiž 
i osvajanje pokala.

Uz pobjedničke pokale, koje je Nogometno središte 
ovom prigodom osiguralo za sve tri ekipe, dodijeljene su i 
nagrade za najboljeg igrača i golmana finalnih utakmica. 
Za najboljeg igrača proglašen je Mato Petrović, igrač 
pobjedničke ekipe NK Rugvice. Najbolji golman bio je 
također igrač NK Rugvice, Ivan Malnar. Pohvale zaslužuje 
i sudac I. Bergovac, sudac Nogometnog središta Dugo Selo 
koji je odsudio sve utakmice završnog turnira. 

Predsjednik Nogometnog središta Dugo Selo, Ivan 
Slišković zahvalio se svim sudionicima posebice čestitavši 
pobjednicima i nagrađenim igračima, te njihovim trenerima 
i predstavnicima klubova. Organizator natjecanja NK Sava 
uložio je veliki trud u organizaciji svih utakmica koje 
su protekle u najbolje mogućem redu te je po završetku 
uspješno organizirao prigodni domjenak i druženje igrača i 
voditelja pojedinih klubova.                                 M. Š.      

Nogometaši Rugvice prvaci
Održan Kup Nogometnog središta Dugo Selo

Mješanac ili rasni pas?
Ljudi kojima je stalo samo do toga da imaju vjernog i vedrog pratitelja 

koji će im praviti društvo, često preziru visoko specijalizirane čistokrvne 
pasmine, kritizirajući ih kako su njihove specijalne osobine i kvalitete 
dovedene do ekstrema koji zabrinjava i da se s njima teško izlazi na 
kraj. Vrhunski uzgajivači rasnih pasa govore da to nije istina i uporno 
tvrde kako se samo kod skupih ekskluzivnih pasa vodi dovoljno brige o 
njihovim potrebama. Po mišljenju uzgajivača upravo postupci vlasnika 
mješanaca imaju kao krajnju posljedicu zanemarivanje pasa, stvaranje 
čopora skitnica i dovode pse na zao glas. Da su svi psi čistokrvni s 
redovnicom, kažu uzgajivači, stavovi koje dijelovi društva imaju protiv 
pasa nestali bi i čitavo bi društvo počelo cijeniti pse kao dragocjene, što 
bi oni u tom slučaju doista i bili. U oba slučaja ima nešto istine.

Pas s rodovnikom stvoren po potrebi tržišta
U uzgajanju rasnih pasa otišlo se predaleko, pa postoji niz nesavjesnih 

uzgajivača koji preko noći žele obogatiti svoj kućni budžet, uzgajajući 
rasne pse bez kinološke podloge i znanja. Pare se psi bez nekih 
kinoloških vrijednosti, ponavljaju se genetski nedostaci, ne obraća se 
pozornost na kvalitetu... Psi se drže u neadekvatnim prostorima, hrana 
je nezadovoljavajuća, a veterinarske skrbi nad odraslim psima i štencima 
gotovo da i nema. Takvi psi, na žalost, u većini slučajeva imaju rodovnik 
(ili pak nemaju, po potrebi tržišta), ali im je tržišna cijena znatno niža od 
objektivne vrijednosti rasnog psa, što objašnjava samu činjenicu, koliko 
je sredstava i truda uloženo u sam uzgoj. Tako nastaje bezbroj štenaca 
koji doduše izgledom podsjećaju na izvornu pasminu, ali su zdravstveno 
izloženi svakojakim genetski prenosivim bolestima, primjerice, teškim 
displazijama kukova, epilepsiji, opasnom padu imuniteta, zaostalosti pri 
razvoju s obzirom na loše držanje kuje i štenaca... Zatim tu je i ekstremno 
plaha narav ili pak naglašena agresivnost nespecifična za pasminu... 
Takvi psi su izuzetno teški za bilo kakvu vrstu rada ili obuke, vlasnici 
ubrzo shvate da pas ne zadovoljava njihove potrebe, nerijetko dolazi do 
neželjenih incidenata unutar obitelji (posebice ako je pas dio obitelji gdje 
su djeca), prečesti su posjeti veterinaru koji financijski opterećuju obitelj 
i u kratkom roku. Tako željen pas postaje opterećenje i problem koji se 
najčešće rješava eutanazijom ili jednostavnim izbacivanjem psa na ulicu. 
Pogledate li prihvatilišta za pse lutalice, primijetit ćete u njima sve više 
rasnih pasa koji su se tamo našli upravo iz ovih ili sličnih razloga.

Pravi uzgajivač od uzgoja pasa nema novčane koristi
Međutim, postoje i oni «drugi», savjesni uzgajivači, ljudi koji gotovo 

cijeli svoj život posvete unapređivanju pojedine pasmine. Oni nesebično 
daju čitavog sebe u jedan strpljiv i mukotrpan rad koji se zove «uzgoj». 
Odgovorno tvrdim i stojim iza toga da pravi uzgajivač od uzgoja pasa 
nema novčane koristi, bez obzira što je cijena njegovog psa znatno viša 
nego kod gore navedenih «uzgajivača». Razlog leži u ulaganju u uzgoj, 
u nabavci kvalitetnih rasplodnih kuja i parnjaka koji se mahom uvoze iz 
inozemstva i čija cijena naveliko premašuje naše standarde, u kvalitetnoj 
prehrani pasa (koja isto tako, složit ćete se sa mnom nije jeftina). 
Bitna je i pravilna veterinarska skrb, cijepljenje ili pak liječenje nekih 
nepredvidljivih bolesti, kvalitetno održavanje skotnosti kuje, pomoć pri 
okotu. Potrebna je prezentacija svog uzgoja na raznim izložbama pasa u 
Hrvatskoj i inozemstvu, sudjelovanje na raznim radnim manifestacijama 
pasa, redovita briga za opći izgled psa (redovito trimanje, šišanje), 
kvalitetno parenje pasa gdje se nerijetko proputuju kilometri i kilometri, 
a sve u interesu poboljšanja izgleda, njuha, radne sposobnosti... I tako 
godinama, desetljećima...

Dok se konačno ne dobije određena kvaliteta koja zadovoljava 
kriterije savjesnog uzgajivača. Dobiti zdravog, lijepog i radno sposobnog 
psa koji odgovara u potpunosti tipu pasmine!

Cilj ovog članka je objasniti ljubiteljima pasa koji se odlučuju na kupnju 
čistokrvnog psa razliku između uzgajivača i «uzgajivača». Nastojala 
sam pojasniti nejasnoće vezane uz velike razlike u cijeni pasa i ukazati 
ljudima na svrhu postojanja kinoloških društava. Cilj našeg Kinološkog 
društva Dugo Selo je pomoći vam u odabiru pasmine, uputiti vas na 
prave uzgajivače, pomoći vam pri eventualnom uzgoju, dati neke savjete 
i smjernice po pitanju odgoju pasa. Ne ustručavajte se, dođite u naš 
svijet, podijelite s nama svoje dileme. Kontaktirajte nas na mail-adresu i 
pogledajte našu web stranicu www.kinolosko-duqoselo.com

A, u slučaju da jednostavno volite pse i pripadate skupini ljudi kojima 
rodovnik i izgled psa nije bitan, savjetujem da prošećete do Dumovca - 
do prihvatilišta za pse, gdje ćete sigurno naći neke tople oči, neiskvarenu 
dušu i nekoga tko će biti zahvalan za vašu pažnju... Vratite nekom psu 
vjeru u ljude i jednostavno ga volite - to je sve što mu treba.

Đurđica DUJMOVIĆ
tajnica Kinološkog društva Dugo Selo i

uzgajivač zlatnih retrivera
Foto arhiva ĐD

Upoznajte svog psa

UPOZNAJTE SVOG PSA

Mladež Nogometnog kluba "Dugo Selo", uzrasne kategorije 
mlađih i starijih pionira odigrali su 17. lipnja na domaćem 
terenu, pred prepunim gledateljstvom utakmice protiv NK 
Libertas-Novska. Pobjedama starijih pionira 7:0 i mlađih 
pionira 4:3 izborili su plasman te će se od sljedeće sezone 
natjecati u 1. Hrvatskoj nogometnoj lizi za mlađe uzraste. 
Veliki i zavidan rezultat ostvaren je u utakmici koja je bila 
kvalifikacijska i koja se igrala između pobjednika 1. ŽNL 
Nogometnog saveza Zagrebačke županije te drugoplasiranog u 
ligi mladeži Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije. 
Uz veliku podršku prepunog gledateljstva i neprekidno 
bodrenje tijekom cijele utakmice, domaćin je dominirao 
od početka utakmice. Pritisnuo je gosta u njegovoj polovici 
igrališta, stvarao prilike te postigao veliki broj zgoditaka i na 
kraju pobjede su bile više nego zaslužene.   

Samo natjecanje u I. ŽNL NSZŽ za dugoselske ekipe bilo 
je vrlo uspješno. Ekipa starijih pionira, predvođena trenerom 
Slavkom Vukšanom osvojila je prvo mjesto, uz samo jedan 
poraz i jedan neriješen rezultat, i to u utakmicama s ekipama 
puno većeg respekta, kao što su NK Samobor, NK Vrbovec, 
NK Karlovac, NK Zrinski i dr. Po riječima trenera Vukšana, 
svima znanog i od milja «Dede», ekipa je dominirala tijekom 
cijelog prvenstva. Za ostvareni rezultat zasluženi su svi igrači. 
Marljivo su radili i odazivali se treninzima. Predvođeni 
kapetanom Josipom Cindrićem te najboljim strijelcem 

Eugenom Filipovićem, veliki udio dali su i Luka Vukoja, 
Branko Štivičić i Matej Milin.

Ekipa mlađih pionira sezonu je završila na 2. mjestu I. 
ŽNL zaostavši za ekipom NK Samobor svega par bodova, a 
ispred većih klubova, NK Vrbovec, NK Samobor i dr. Tijekom 
prvenstva viđena je promjenjiva igra, u početku malo lošiji 
start, da bi u nastavku ostvarili sve bolje i bolje rezultate. Da 
je bilo još par kola, kako su se zahuktali, bilo bi izgledno da 
prestignu i prvoplasiranog Samobora. Trener Igor Kovačević, 
popularni «Kova», uspio je unijeti sigurnost u ekipu i pozitivan 
duh, stvoriti zajedništvo i podići kvalitetu u igri, te na kraju 
rezultat nije mogao izostati. Golman ekipe Frano Vukadin 
i vezni igrač Nikica Filipović bili su oslonci ekipe te ujedno 
nastupaju za selekciju NS Zagrebačke županije. 

Nogometni klub "Dugo Selo" zahvaljuje svim sponzorima 
koji su potpomagali Klub tijekom sezone. Posebna hvala svim 
roditeljima, naročito onima koji su svojim radom doprinijeli 
funkcioniranju Kluba. Nadamo se da njihova suradnja neće 
izostati i u buduće. Kako je ovom zadnjom utakmicom 
sezona i formalno završila, igrači će se neko vrijeme naći na 
zasluženom odmoru. No, ubrzo početkom mjeseca kolovoza 
započet će s treniranjem za novu sezonu, a u istoj ih očekuju 
velike utakmice s još uglednijim klubovima, tipa NK "Dinamo", 
NK "Zagreb", NK "Dragovoljac", NK "Segesta" i dr.                  
                                                                              Martin ŠARIĆ 

Pioniri NK Dugo Selo plasirali se u I. HNL

str_14.indd   1 10.7.2007   18:21:34



15Dugoselska kronika 11. srpnja 2007. 

Poziv športašima i građanima na 
streličarsko natjecanje 

OTVORENO PRVENSTVO 
GRADA ZAGREBA FITA 

2x70m + OR
21. srpnja (subota) u gradu Dugom Selu na 

nogometnom igralištu u 10 sati, u organizaciji 
Streličarskog kluba AGRAM, Grada Dugog Sela 

i Turističke zajednice. 
Stilovi: goli, standardni, zakrivljeni, složeni i tradicionalni luk
Kategorije: djeca do 12 godina, kadeti, juniori, seniori i veterani

Prijave: 
Dubravko Buden, Iločka 3, Zagreb - 

dubravko.buden@zg.t-com.hr  

Kyokushin karate klub «Dugo Selo» organizirao 
je povodom Dana državnosti tradicionalni turnir 
«Dugo Selo CUP 2007». Natjecanje je održano u 

subotu, 2. lipnja u Gradskoj sportskoj dvorani, a na tur-
niru je nastupilo 110 natjecatelja iz cijele Hrvatske.  

U ime Grada 
Dugog Sela natje-
canje je otvorila 
zamjenica grado-
načelnika Jasmin-
ka Kokot Bambić 
istaknuvši da je 

Kyokushin karate klub «Dugo Selo» svojim trideseto-
godišnjim radom i izvrsnim rezultatima na domaćim 
i međunarodnim natjecanjima pokazao put razvoju i 
ostalih borilačkih sportova u našem gradu.   

O kvaliteti dugoselskog karate kluba govori i rezultat 
ostvaren na subotnjem natjecanju 
na kojem je Kyokushin karate klub 
«Dugo Selo» nastupio s 29 natje-
catelja, a osvojene su 23 meda-
lje od čega 8 zlatnih (Tena Vrh, 
Ana Pavlić, Barbara Buretić, Mia 
Kovačević, Ivan Nekić, David Bla-
tančić, Dominik Brajković i Matija 
Tucaković), 4 srebra (Hrvoje Bre-
zarić, Mario Lepan, Andrija Rajić 
i Bruno Falačec) i 11 brončanih 
medalji (Ivana Keri, Katja Nekić, 
Marija Rajić, Marija Đuran, Jakov 
Ostojić, Dominic Vidović, Doma-

goj Brajković, Robert Hranilović, Denis Levicki, Luka 
Dragić i Kristijan Jaić ).

Prema riječima predsjednika Kluba Nikole Banje-
glava to je najbolji klupski rezultat do sada. A Barbara 
Buretić, najbolja sportašica grada Dugog Sela za 2006 
godinu na turniru je proglašena za najbolju tehničarku 
turnira.  

Na žalost, mali broj posjetitelja je, osim u kvalitet-
nim borbama, mogao uživati i u nastupu Demo –tima 
Kyokushin karate kluba «Dugo Selo», od kojih su mlađi 
članovi demonstrirali samoobranu, a stariji snagu u 
lomljenju građevnog materijala.

J. K. B.
Fotoarhiva KKK «Dugo Selo»

Na karate natjecanju "Dugo Selo CUP 2007" 
Dugoselci ostvarili najbolji klupski rezultat do sada

Najatraktivniji 
dio natjecanja  
(nastup Demo –
tima) vidjelo je, 
na žalost, malo 
posjetitelja

Članovi Kyokushin karate 
kluba «Dugo Selo» ponosni 
postignutim rezultatima

Redovna Godišnja skupština Taekwondo kluba «Dugo 
Selo» održana je 7. lipnja u dvorani Stare škole. U radu 

Skupštine uz tridesetak prisutnih članova, kao 
gosti, sudjelovali su i pročelnik Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti Veljko Bertak te predsjednik 
Kyokushin karate kluba "Dugo Selo" Nikola Banje-
glav. 

Na dnevnom redu Skupštine bile su izmjene 
Statuta Kluba vezane uz usklađivanje sa Zakonom 
o športu kao i izvješće o radu za protekli period te 
plan rada za naredno razdoblje. 

Taekwondo klub «Dugo Selo» ujedno je obilježio 
i prvu godišnjicu djelovanja, a kako je istaknuo 
predsjednik Kluba Mario Akmačić, najveći uspjeh 
koji je postignut je  primanje u članstvo Taekwondo 
saveza Hrvatske. Preduvjet za primanje u Taekwon-
do savez Hrvatske je ispunjenje niza strogih krite-
rija, od broja stalnih članova,  uvjeta za treniranje, 
ispunjenje plana i programa rada kao  legitiman rad 
predsjedništva i ostalih tijela Skupštine.  

Kao najveći problem istaknut je nedostatak financij-
skih sredstva za podmirenje redovnog poslovanja Kluba 
kao i za nabavu opreme koja je nedostatna za toliki broj 

djece. Zahvaljujući trudu članova Predsjedništva i rodi-
telja koji su se uključili u rad Kluba, za očekivati je da će 

se uz pomoć sponzora i 
donacija poboljšati finan-
cijska situacija u Klubu, 
a odlučeno je da se na 
jesen krene i s pojačanom 
promidžbom Kluba u cilju 
upisa novih članova.

Trenutno u Taekwon-
do klubu «Dugo Selo» 
trenira četrdeset članova 
različitih dobnih skupina, 
a Skupština je iskorištena 
i kao pokazni trening i 
edukativni razgovor rodi-
telja s trenerom Kluba 
Marinkom Mandićem. 
Razgovaralo se o plano-

vima vezanim uz polaganje ispita za više pojaseve kao i o 
rasporedu turnira i natjecanja u drugom dijelu godine. 

J. K. B. 

Taekwondo klub Dugo Selo obilježio prvu godišnjicu rada 

Članovi i gosti na prvoj Godišnjoj skupštini Kluba 

Demonstracija stečenih vještina za uzvanike i roditelje 

Mali i borbeni dugoselski rukometaši rođeni ‘96 i ‘97 godine nastavljaju 
nizati uspjehe i dokazivati svoju vrijednost. Odličnim igrama i kvalitetnim 
radom pod vodstvom trenera Klaus Denisa, pretvaraju se u vodeću ekipu 

svog godišta, ne samo u Županiji nego i na nivou Hrvatske.
Na završnici Rukometnog prvenstva Hrvatske u mini rukometu održanoj u 

Sesvetama, dječaci rođeni 1997. i mlađi, osvojili su izvrsno drugo mjesto. Iako 
nisu izgubili niti jednu utakmicu, odigravši u finalu neriješeno, dečki su zbog 
manje gol razlike ostali bez prvog mjesta. Izvrsnom igrom u All star ekipu turnira 
ušli su: Dorian Markušić i Josip Vranić. Posebno veselje i prava nagrada za igrače, 
osim pehara i medalja, bila je pojava hrvatskog reprezentativca Igora Voria koji 
im je i podijelio medalje.

Prvo mjesto na međunarodnom 
Rukometnom turniru u Makarskoj

Kombinirajući igru, kupanje i zabavu, dečki su proveli pet izvrsnih dana u 
Makarskoj. Na prvom turniru u velikom rukometu koji su odigrali sa svojim 
godištem, dječaci rođeni 1996. godine i mlađi, deklasirali su svoje protivnike. 
Kvalitetnom igrom, uigranim akcijama i zajedništvom, toliko su odskakali od 
ostalih da su i navijači drugih ekipa prilazili i čestitali dečkima na prikazanoj 
igri. Za najboljeg strijelca u godištu ‘96. i ‘97. proglašen je  Marko Jurakić sa 20 
postignutih golova.                                                                             Josip JURAKIĆ

Foto arhiva MRK DS

Vijesti iz Muškog rukometnog kluba «Dugo Selo ‘55»

Uspjesi dječaka rođenih 
‘96. i ‘97. godine

Rukometaši mlađih generacija pretvaraju se u vodeće županijske i 
hrvatske rukometne momčadi

Ženska rukometna kadetska reprezentacija 
u Dugom Selu

U sklopu priprema za Europsko žensko kadetsko prvenstvo koje je počelo 29. lipnja u Bratislavi u Slovačkoj, 
kadetska reprezentacija Hrvatske je u subotu 23. lipnja, u Dugom Selu odigrala prijateljsku utakmicu s 
reprezentacijom Slovenije i izgubila s 28:26. Poslije utakmice gradonačelnik Boris Mahač priredio je prijem 
za reprezentaciju Hrvatske u prostorijama Kleti obitelji Bunčić. Prijemu su nazočili čelnici Zajednice sportske 
udruge Dugog Sela, predstavnici Rukometnog saveza Zagrebačke županije i predstavnici Grada. Tom prilikom 
gradonačelnik je čestitao rukometašicama na uspješnom plasmanu na Europskom prvenstvu, zaželio daljnje 
sportske uspjehe na predstojećem prvenstvu, bez obzira na prisutnost povreda ključnih igračica. Također je 
podijelio prigodne poklone Turističke zajednice grada Dugog Sela igračicama i stručnom stožeru. Iz Dugog Sela 
u reprezentaciji su Sanja Jagatić, Ružica Djokić, kao i trener Nenad Plašić što je posebni uspjeh dugoselskog 
rukometa - istaknuo je gradonačelnik.

Isti se dan odigrala utakmica između Rukometnog kluba «Dugo Selo ‘55» i RK Cetinke iz Trilja. Rezultat je bio 
19:8 za Dugo Selo.                                                                                                                                              N. P.

Najmlađe rukometašice Dugog Sela (‘94. i ‘96. godišta) s vršnjakinjama 
iz Svete Klare bile su sudionice projekta «Mi smo za sport» od 22. do 29. 
lipnja održanom na Visu pod pokroviteljstvom Udruge «SVIMA». Udruga 
«SVIMA» pokrenula je projekt za djecu i mlade žitelja Visa i djecu iz 
šire okolice grada Zagreba u cilju unapređenja kvalitete života u rubnim 
dijelovima velegrada. Tijekom sedam dana, uz nazočnost velikog broja djece 
organizirana su razna sportska i druga natjecanja, rukomet na pijesku (pod 
vodstvom S. Gračanin i J. Grebenar) kreativne radionice te posjet Modroj 
špilji. Rukometašice će u dogledno vrijeme biti domaćini djeci s jednog od 
najudaljenijih hrvatskih otoka te na taj način raznim sportskim, kulturnim i 
edukativnim sadržajima organizirati provođenje slobodnog vremena djece i 
mladih, a u svrhu smanjenja devijantnih ponašanja i razvijanja timskog rada i 
ljubavi prema sportu.                                                                               Ta. P.    

Foto arhiva ŽRK DS

Vijesti iz Ženskog rukometnog kluba «Dugo Selo ‘55»

Rukometašice na Visu

Mlade rukometašice uživale u morskom okružju
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