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nog festivala 

Posljednjeg dana mjeseca srpnja asfaltirana je 
Radnička ulica u Kopčevcu. Utrošeno je 340 
prostornih metara asfalta za kolnik duljine 

oko 570 metara, za što je trebalo osigurati pola 
milijuna kuna. Novi i ljepši izgled ove ulice pridonijet 
će kvaliteti života brojnih mještana tog naseljenog 
područja koji nakon uređenja ove ulice priželjkuju i 
asfaltiranje odvojaka. Sljedećeg dana asfaltirana je i 
Ulica Tina Ujevića. To će biti treći zahvat u uređenju 
nerazvrstanih cesta nakon prethodno asfaltirane 

Ninske ulice, za što je ukupno utrošeno oko milijun 
i pol kuna. 

Osim ulica u tijeku je niz  komunalnih akcija: 
izgradnja kanalizacije u Puhovu, uređenje autobusnih 
stajališta u naseljima Ostrna i Leprovica, uređenje 
dječjih igrališta, uređenje budućeg sajma te izgradnja 
nogostupa u Kozinskoj i Bjelovarskoj ulici. Više o 
komunalnoj izgradnji na stranicama 4. i 6.            N.K.

f. 
Č

Predstavnici grada s građanima Radničke ulice pratili postavljanje asfalta 

Članovi KUD-a "Preporod" uspješno su završili niz nastupa na 
Međunarodnom festivalu folklora održanom sredinom srpnja u 
Poljskoj. Tijekom nastupa pokazali su najbolje dijelove programa 

predstavivši pjesme i plesove iz svih hrvatskih krajeva. Prije ove 
turneje nastupili su na folklornom festivalu u Poreču. Tijekom svečane 
sjednice Skupštine Zagrebačke županije prigodom Dana županije 
primili su Povelju za svekoliki doprinos u promociji hrvatske kulture 
i narodnog stvaralaštva. Pred Društvom je niz aktivnosti i dva velika 
koncerta u godini u kojoj obilježavaju stotu obljetnicu djelovanja. 

Članovi KUD-a "Preporod" aktivno će sudjelovati u emisiji +30 
u hladu koja se 6. kolovoza direktno emitira iz Dugog Sela s Martin 
Brega s početkom u 18 sati. Prijenos će započeti njihovim nastupom 
koji će biti u znaku vrijedne 100. obljetnice Društva koja je ujedno 
i obljetnica kulturnog stvaralaštva Dugog Sela u cjelini. (opširnije o 
nastupima KUD-a «Preporod» na str. 7.)

S
Općina Brckovljani obilježila svoj Dan
Svečanom sjednicom 

Općinskog vijeća i 
Poglavarstva te prigod-

nim programom obilježen 
je Dan općine Brckovljani 
u nazočnosti brojnih uzva-
nika. Predsjednik Vijeća 
Milan Kralj govorio je o 
povijesnim odrednicama 
brckovečkog kraja, a načel-
nik Željko Funtek o ostvare-
nim rezultatima i razvojnim 
programima. 

Tijekom Svečane sjednice 
uručene su povelje i prizna-
nja za doprinos u razvoju 
općine te nagrade udruga-
ma i učenicima za izuzetne 

rezultate. U programu obilježa-
vanja sudjelovali su učenici OŠ 
"Stjepan Radić" iz Božjakovine te 
djeca iz vrtića "DIDI". Prigodom 
Dana općine 4. kolovoza održava 
se smotra folklora od 19,30 sati 
ispred Osnovne škole u Božjakovi-
ni. Opširnije na str. 3. 

Općina Brckovljani obilježila svoj Dan

Svečanost općinskog praznika 
obilježena nastupom najmlađih 

Suradnicima koji su pridonijeli 
razvitku općine uručene povelje 
– izaslanik župana J. Husarić 
primio povelju dodijeljenu 
Zagrebačkoj županiji

Emisija HTV 1. programa emitira se 6. kolovoza iz 
Dugog Sela s početkom u 18 sati. U ljetnoj zabavnoj 
emisiji sudjeluju predstavnici grada, ustanova i udruga 
koji će predstaviti svoje aktivnosti. Sveukupnim sadrža-
jem nastojat će predstaviti osobitosti i najznačajnije vri-
jednosti našega grada. Emisija se emitira s vrha Martin 
Brega, stoga su pozvani svi građani da 6. kolovoza od 
18 sati sudjeluju u predstavljanju našega grada u emisiji 
Hrvatske televizije. 

Poziv građanima na snimanje 
emisije +30 u hladu
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Svečana sjednica povodom Dana Zagrebačke županije 

Istaknuta potreba decentralizacije
Svečanu sjednicu Županijske skupštine i 

Županijskog poglavarstva Zagrebačke 
županije prigodnim su riječima otvorili 

Palma Klun – Posavec, predsjednica Županijske 
skupštine i župan Zagrebačke županije Stjepan 
Kožić. Oboje su se 
osvrnuli na ubr-
zani gospodarski 
razvoj Županije i 
na potrebu decen-
tralizacije, odno-
sno modernizaciju 
državne uprave.  
Palma Klun - 
Posavec istaknula 
je kako je bitna 
suradnja s malim i 
srednjim gradovi-
ma Županije kao 
nositeljima razvo-
ja. Župan Kožić u 
svojem je govoru 
spomenuo kako je 
Zagrebačka župa-
nija lider u Hrvatskoj prema broju tvrtki i 
poduzetnika koji posluju s profitom. Značajna 
sredstva su uložena kroz bespovratne pomoći 
gradovima i općinama na uređenju i opremanju 
poduzetničkih zona, a tako će biti i ove godine. 
Posebna pažnja usmjerena je na realizaciju 
projekata komunalne infrastrukture – vodo-
opskrbe, odvodnje i uređenje prometnica te na 
obrazovanje i kulturu. 

 Poglavarstvo Zagrebačke županije nedavno 
je rasporedilo sredstva za sufinanciranje vodo-

opskrbe, odvodnje i zbrinjavanja otpada u uku-
pnom iznosu od oko 6 milijuna kuna od kojih 
Grad Dugo Selo dobiva 420.000 kuna. U tijeku 
je i realizacija gradnje čvorišta na autocesti kod 
Rugvice čime će Dugo Se lo postati prometno 

«bliže». Pred početkom je i izgradnja no ve 
dugosel ske škole s dvoranom za što je izdvojeno 
2 milijuna kuna.

Pozdravne riječi i čestitke povodom Dana 
Zagrebačke županije uputio je i izaslanik Pred-
sjednika Republike Hrvatske, Boris Šprem.

U proslavi su sudjelovali i brojni uzvani-
ci, među kojima su bili i predstavnici Grada 
Dugog Sela te Općina Rugvica i Brckovljani.                                     

                                          Ana-Marija Šprihal

Vijećnici i uzvanici na županijskoj svečanosti

KUD-u «Preporod» nagrada za dopri-
nos ugledu i promociji Zagrebačke 

županije u zemlji i svijetu
U sklopu proslave Dana Zagrebačke 

županije 17. srpnja uručena su javna 
priznanja Zagrebačke županije. Tako 

je KUD-u «Preporod» uručena Nagrada za 
doprinos ugledu i promo-
ciji Zagrebačke županije u 
zemlji i svijetu a prigodom 
stote obljetnice djelovanja 
Društva. U svečanom ozrač-
ju i pred mnoštvom uzva-
nika u zagrebačkom hotelu 
«International», na  gradu je 
preuzeo član Upravnog odbora 
KUD-a "Preporod" Tomislav 
Jakopović. Priznanje su uru-
čili predsjednica Žu panijske 
skupštine Palma Klun-
Posavec i župan Zagrebačke 
županije Stjepan Kožić. 
KUD "Preporod" ove godi-
ne obilježava 100 godina 
postojanja, us pješnog rada 
i doprinosa na očuvanju i 
promicanju dugoselske, ali 
i samim time cjelokupne 

hrvatske baštine.U trenutku dodjele nagrade 
Društvo je bilo na  gostovanju  u Poljskoj gdje 
su nastupili na međunarodnom festivalu fol-
klora                                   Ana-Marija Šprihal

U trenucima nastupa KUD-a «Preporod» na festivalu folklora 
u Poljskoj županijsku nagradu preuzeo njihov član Tomislav 
Jakopović 

Toplinski val u Hrvatskoj - 
Dugoselci se pridržavali uputa

S obzirom na iznad prosječno toplo vrijeme 
s ekstremno visokim temperaturama koje je 
vladalo prošlih dana, Poglavarstvo Grada Dugog 
Sela zaprimilo je naputak Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje. Državna uprava za zaštitu 
i spašavanje donijela je naputak o eventualnoj 
provedbi mogućih mjera iz gradske nadležnosti, 
a u cilju prevencije mogućih posljedica i pomoći 
građanima. Mjere su bile – postavljanje cisterne 
s pitkom vodom na frekventnim mjestima, 
osigurati podjelu vode putem vatrogasnih 
postrojbi ili Gradskog crvenog križa, a u slučaju 
potrebe povećati broj ekipa medicinske pomoći. 
Liječnici su upozoravali s uobičajenim mjerama 

opreza – izbjegavati boravak na suncu u vremenu 
od 10 do 18 sati, obavezno konzumirati vodu 
(bar 2 litre na dan) nošenje primjerene odjeće, 
pokrivala za glavu, sunčanih naočala, korištenje 
zaštitnih krema i izbjegavanje naglog izlaska iz 
klimatiziranog prostora. Kako smo saznali od 
ravnatelja dugoselskog Doma zdravlja doktora 
Vjekoslava Cvijanovića, stanje u Dugom Selu 
nije bilo alarmantno. Iako su ekipe Hitne 
službe bile u pripravnosti, intervencija nije bilo 
više nego što je to uobičajeno. Dugoselci su se 
uglavnom pridržavali uputa, pa je ovaj toplinski 
val prošao - kako je i došao.

Ana-Marija Šprihal

U Srednjoj školi "Dugo Selo" popunjena 
sva mjesta – nema jesenskog upisa!

Nakon drugog upisnog kruga svi smjerovi u Srednjoj školi Dugo Selo su popunjeni, 
doznajemo od tajnika Škole Dražena Čutića. Podsjećamo, učenici su u ovom krugu 
kandidirali za preostalih 15 slobodnih mjesta – tri mjesta za smjer plinoinstalatera, sedam 
za automehaničare, dva za ekonomiste, dva za vodoinstalatere te jedno mjesto smjera 
elektroinstalatera. U sljedećoj školskoj godini nastavu će pohađati novih 240 učenika u 10 
ponuđenih smjerova. -                                                                                                                IGO

Zaključak o sufinanciranju izgradnje zgrade 
nove osnovne škole sa sjednice Poglavarstva 
od 24. srpnja u kojem je predloženo manje 

učešće Grada Dugog Sela u financijskoj kon-
strukciji nije prihvaćen u Zagrebačkoj županiji. 
Stoga je uoči sjednice Gradskoga vijeća 30. srpnja 
održana sjednica Poglavarstva. Tada je zaključe-
no kako će Grad Dugo Selo sudjelovati u izgrad-
nji škole, za koju je potrebno oko 37 milijuna 
kuna s 18 posto učešća. Zagrebačka županija kao 
osnivač sudjelovat će s 27 posto, a Ministarstvo 
znanosti uložit će 55 posto ukupnih sredstava iz 
sredstava Svjetske banke. Ovakav prijedlog raz-
matrat će Poglavarstvo Zagrebačke županije, koje 
bi ga trebalo usvojiti, a za desetak dana najavljeno 
je i raspisivanje javnog natječaja za odabir izvrši-
telja radova nove škole. 

Grad Dugo Selo insistira u spomenutom spo-
razumu na roku završetka škole a to je 1. rujna 
2009. godine. U tekstu sporazuma kojim se utvr-
đuje financiranje samog objekta, bez okoliša i 
opreme, predložen je i upis Grada u suvlasništvo 
nad školom razmjerno visini uloženih sredstava. 
Osim uloga od oko 6,7 milijuna u izgradnju škole, 
Grad je već izveo radove na komunalnoj infra-
strukturi u vrijednosti oko 2,5 milijuna kuna te 
je Županiju kao investitora oslobodio od plaćanja 
komunalnog doprinosa za izgradnju objekta škole 
i dvorane, naglašeno je na Gradskom vijeću.  

Iako nema zakonsku obvezu gradnje škole za 
osnovno obrazovanje jer je to dužnost Zagrebač-
ke županije koja dobiva decentralizirana sredstva 
iz državnog proračuna za osnovno školstvo, Grad 
Dugo Selo uložit će tako znatna sredstva u novu 
osnovnu školu. To će se osjetiti u vidu smanjenja 
ulaganja u komunalnu izgradnju za oko 8 milijuna 
kuna. No kako je izgradnja nove osnovne škole 
prioritet Grada i građana te ulog Grada uvjet za 
njezinu izgradnju, Gradsko vijeće je nakon prijed-
loga Poglavarstva donijelo odluku o preuzimanju 
obveze o sufinanciranju i prihvaćanju sporazuma 
sa Županijom i Ministarstvom prosvjete. 

Donoseći ove zaključke na sjednici Vijeća reče-
no je kako se za desetak dana očekuje raspisiva-
nje javnog natječaja za odabir izvođača radova na 
izgradnji nove osnovne škole.                           NK

Prihvaćen trojni ugovor o sufinanciranju 
gradnje objekta nove osnovne škole  

Raspisivanje natječa-
ja za izbor graditelja 

nove škole Na 45. sjednici poglavarstva 
Zagrebačke županije rečeno je kako 
su ukupni prihodi županijskoga pro-

računa u prvih šest mjeseci 2007. iznosili 
124.144.491,75 kuna, što je 46,44 posto od 
ukupnoga godišnjeg plana. Poglavarstvo 
je, na sjednici 31. srpnja, prihvatilo polu-
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
u razdoblju od siječnja do lipnja, te ga 
uputilo Županijskoj skupštini na raspravu 
i usvajanje.

Na sjednici je utvrđen prijedlog odluke 
o osnivanju ustanove „Regionalna ener-
getska agencija Sjeverozapadne Hrvatske“. 
Ustanovu osnivaju Zagrebačka, Karlovač-
ka i Krapinsko-zagorska županija i Grad 
Zagreb, kao dio projekta unutar programa 
Europske komisije Inteligentna energija u 
Europi. Europska komisija prihvatila je, 
početkom travnja, projekt osnivanja Regi-
onalne energetske agencije Sjeverozapadne 
Hrvatske, te su u tijeku zadnje pripreme za 
potpisivanje ugovora o njegovoj provedbi. 
Agencija se osniva radi «sustavnog djelo-
vanja na području regionalnoga održivog 
razvitka kroz korištenje obnovljivih izvora 
energije i uvođenje mjera povećane ener-
getske učinkovitosti». Nositelj cjelokupno-
ga projekta je Zagrebačka županija.

I Županijsko poglavarstvo pri-
hvatilo sporazum o sufinanci-
ranju škole u Dugom Selu 

Prihvaćen je Sporazum o sufinanciranju 
investicija iz udruženih sredstava Svjetske 
banke i državnoga proračuna. U skladu s 
odlukom Vlade RH, gradnja OŠ Dugo Selo 
uvrštena je u Program gradnje školskog 
prostora u sklopu zajma Svjetske banke. 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa 
sufinancirat će gradnju s 55 posto, Zagre-
bačka županija s 27 posto, a Grad Dugo 
Selo s 18 posto. Sporazum se odnosi na 

sufinanciranje gradnje građevine, stručni 
i projektantski nadzor, uređenje okoliša i 
pristupnih prometnica te opremanje gra-
đevine. Zemljište za novu zgradu škole, 
sa športskom dvoranom, zajedno su otku-
pili Zagrebačka županija, koja je uložila  
2.000.000 kuna  i Grad Dugo Selo s ulogom 
od 680.560 kuna). U izradu projekta te 
ishođenje lokacijske i građevinske dozvole 
(izdane 2. srpnja ove godine) Zagrebačka 
županija je uložila 1,2 milijuna kuna – stoji 
u priopćenju s Poglavarstva Županije.  

Za magistralni cjevovod 
Sesvetski Krealjevec – Ivanić 
Grad 1,6 milijuna kuna 
Poglavarstvo je prihvatilo Pravilnik o 
dodjeli povlaštenih studentskih kredita. 
Radi se o namjenskim kreditima za pokri-
vanje osnovnih troškova studiranja redov-
nih studenata (preddiplomskih, diplomskih 
i poslijediplomskih studija) koji imaju stal-
no prebivalište na području Zagrebačke 
županije najmanje dvije godine. Listu stu-
denata koji ostvaruju pravo na povlašteni 
kredit utvrdit će Poglavarstvo, a potom 
će student pokrenuti postupak ugovaranja 
povlaštenog kredita s poslovnom bankom. 
Na sjednici je donesena i odluka o dodjeli 
bespovratnih novčanih sredstava za izradu 
projektne dokumentacije za ishođenje gra-
đevinske dozvole za gradnju Distributivnog 
centra za voće i povrće. Subvenciju mogu 
dobiti poljoprivredne zadruge, sa sjedištem 
u Županiji, koje među ostalim «posluju na 
području organizacije proizvodnje, pre-
rade, skladištenja, čuvanja i prodaje voća 
i povrća najmanje dvije godine te imaju 
osigurano vlastito zemljište za gradnju ili 
zemljište u koncesiji s pravom gradnje te 
su ishodile pravomoćnu lokacijsku dozvolu 
za gradnju». Ukupan iznos županijske sub-
vencije, koju može ostvariti korisnik, iznosi 

80 posto predračunske vrijednosti troško-
va, a najviše 550.000,00 kuna. Odluka je 
nastavak županijskih mjera kojima se omo-
gućava izgradnja Distributivnog centra za 
voće i povrće. Poglavarstvo je prihvatilo i 
zaključak o osnivanju Povjerenstva za edu-
kaciju, prevenciju i socijalno-humanitarnu 
djelatnost. Izvedbu glavnoga i izvedbenog 
projekta magistralnoga cjevovoda Sesvetski 
Kraljevec-Ivanić Grad i precrpne stanice 
Ivanić Grad Poglavarstvo je, nakon javnoga 
nadmetanja, povjerilo tvrtki Dippold & 
Gerold Hidroprojekt 91. Županija će izra-
du tih projekata platiti 1.633.580 kuna.  

Proglašene elementarne 
nepogode zbog suše i najezde 
miševa

Župan Zagrebačke županije Stjepan 
Kožić 30. srpnja 2007. godine proglasio je 
elementarnu nepogodu za najezda voluha-
rica i poljskih miševa koja je prouzročila 
znatne štete na poljoprivrednim površi-
nama na području grada Sveti Ivan Zeli-
na te općina Preseka, Brckovljani, Farka-
ševac i Dubrava. Ukupna procjena štete 
na ovim područjima iznosi 33.594.152,20 
kuna. Prethodno je, 4. srpnja, proglaše-
na elementarna nepogoda za područje 
područje Općine Rugvica gdje šteta iznosi 
oko 200.000 kuna. Elementarna nepogoda 
nastala zbog nepovoljnih klimatskih prilika 
i suše proglašena je 25. srpnja, a uzrokovala 
je 30-50 posto smanjenja prinosa na poljo-
privrednim usjevima, prvenstveno na str-
nim žitaricama (pšenica, ječam, raž, zob i 
uljana repica). Nakon ove odluke općinska, 
gradska i Županijsko povjerenstvo krenula 
su u procjenu šteta koje će u zakonskom 
roku dostaviti Državnom povjerenstvu za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

                                   Pripremila: A.M.Š.

Sa sjednice Poglavarstva Zagrebačke županije 

Osnivanje „Regionalne energetske agencije“
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Svečana sjednica Općinskog 
vijeća prigodom Dana Općine 
Brckovljani koji se obilježava 

1. kolovoza, održana je 27. srp-

nja  u prostoru OŠ "Stjepan Radić" 
u Brckovljanima. U novoj sportskoj 
dvorani predsjednik Općinskog vijeća 
Milan Kralj pozdravio je uzvanike: 
saborskog zastupnika i županijskog 
vijećnika Branimira Paseckog,  iza-
slanika župana Zagrebačke županije 
Jadranka Husarića, potpredsjed-
nika Skupštine Zagrebačke županije 
Nenada Sedlara, županijskog 
vi jećnika Rudolfa Dokuša, izaslanika 
zagrebačkog gradonačelnika Milana 
Bandića Jadranka Robića kao i tajnika 
Ministarstva gospodarstva Miljenka 

Pavlakovića te Ivana Kolovrata, voditel-
ja Sektora korištenja i gospodarenja 
vodama Hrvatskih voda. Svečanoj 
sjednici nazočili su i predstavnici sus-
jednih gradova i općina: gradonačelnik 
Dugog Sela Boris Mahač, predsjed-
nik Gradskog vijeća Dugog Sela Ante 
Bauer, predsjednik Općinskog vijeća 
Općine Rugvice  Stjepan Koledić te 
brojni suradnici, predstavnici ustanova 
i udruga.

Veliki prirast 
stanovništva

Predsjednik Općinskog vijeća Milan 
Kralj u svom se prigodnom govoru 
osvrnuo na povijest općine te kako 
se u budućnosti treba okrenuti na 
gospodarski razvoj. Načelnik Željko 
Funtek u svom se govoru osvrnuo na 
ciljeve koje su si postavili i na one 
koje su ostvarili. Tako je spomenuo 
izgradnju i rekonstrukciju komunalne 
infrastrukture realiziranu uz pomoć 
Ministarstva mora, turizma, prometa 
i razvitka kao i Ministarstva gospo-

darstva, Hrvatskih voda, Zagrebačke 
županije i samih stanovnika. Govoreći 
o ubrzanom razvoju gospodarstva, 
istaknuo je Izmjenu prostornog plana 
pomoću kojeg su nastale nove gos-
podarske zone, a detaljnim planom 
planirana je zona gospodarske nam-
jene K-1 Božjakovina u površini 18 ha 
koja je popunjena novim investitori-
ma. Novim prostornim planom općine 
Brckovljani iz 2006. godine i ostali dio 

zemljišta od 70 ha 
ušao je u gospodar-
sku zonu. Takvim 
ra  zvojem gospo-
dar  stva i malog 
po duzetništva osig-
urala bi se sredstva 
za daljnju izgradnju 
komunalne infra-
strukture, prvenst-
veno kanalizacije, 
čime bi naselja 
pot puno opremili 
komunalnim objek-
tima i iz gradili cen-
tar općine – nagla-
sio je, između 
os talog, načelnik 
Funtek. Osvrnuo 
se i na sportske i 
kulturne djelat-

nosti te na obrazovanje, budući da 
su Brckovljani općina s velikim pri-
rastom stanovništva pa samim time i 
stalnim povećanjem učenika. Prošle 

je godine otvo-
ren dograđeni 
dio osnovne 
škole za koju su 
u kratkom roku 
ishodili doku-
mentaciju, gra-
đevinsku dozvolu 
uz veliku pomoć 
Z a g r e b a č k e 
županije koja je u 
svom proračunu 
osigurala 3,5 
milijuna kuna. 
U pripremi 
je izgradnja i 
područne škole u 
Lupoglavu. 

Mala opći-
na, veliki 
napredak

Zbog sve bržeg razvoja i izgrad-
nje komunalne infrastrukture 
osnovali su prošle godine poduzeće 
"Komunalac Brckovljani". Tako već 
ovih dana počinje izgradnja kanali-
zacije u vrijednosti od 2,3 milijuna 
kuna za što je sklopljen ugovor o 
sufinanciranju između "Komunalca 
Brckovljani" i Hrvatskih voda. U svom 
govoru načelnik je naglasio opravdan-
ost lokalne samouprave. Spomenuo 
je i problem koji ne mogu riješiti 
sami, a to je gradski prijevoz. Naime, 
«Čazmatrans nova»  je poslao dopis 

o poskupljenju karata za 13 
posto navodeći da poskupljenja 
nije bilo od 2005.godine već da 
su samo smanjili popust u 9. 
mjesecu prošle iz čega proizlazi 
da kartu sada treba platiti 25 
posto više. Napomenuo je kako 
su kod osnivanja komunalnog 
poduzeća registrirali i djelat-
nost javnog prijevoza. Nakon 
zahvala svima koji su sudjelova-
li u realizaciji općinskih pro-
jekata, okupljenima su se obra-
tili i gosti. Jadranko Husarić 
u ime Župana čestitao je na 
velikoj i razvojnoj perspektivi. 
Podpredsjednik Županijske 
skupštine Nenad Sedlar obratio 
se skupu kao "sused Dugose-
lac" te pohvalio načelnikovo 
zalaganje za općinu, a dugo-
selski gradonačelnik Boris 
Mahač također se osvrnuo 
na dobrosusjedske odnose 
te prednost zajedničkog 
ko rištenja mogućnosti koje 
pružaju predpristupni fon-
dovi. U ime zagrebačkog gra-
donačelnika okupljene je poz-

dravio Jadranko Robić, a čestitali su 
još i tajnik Ministarstva gospodarstva 
Pavlaković te Branimir Pasecky u ime 
hrvatskog Sabora. Uz dodjele povelja 
i priznanjima zaslužnima, na proslavi 
su sudjelovali: podmladak KUD-a 
"August Cesarec", učenici 6. i 8. raz-
reda sa skečom o školi nekad i sad, 
a poslušali smo i nagrađeno pismo 
"Piše vam zauvijek vuk" učenice 8. raz-
reda Viktorije Dobravec kao i pjesme 
mladog kajkavskog pjesnika Krešimira 
Bana. Okupljene je posebno razveselio 
nastup djece iz Dječjeg vrtića "Di-Di" 
iz Prikraja koja su izvela dječje pjesme 
iz Slavonije "Mi smo djeca vesela" te 
pjesmice "Ko je moje guske krao" i 
"Crni kos".

Dodjela povelja i nagra-
da uz Dan općine

Povelje prigodom Dana općine  
dobili su:

Ministarstvo mora, turizma, pro-
meta i razvitka za doprinos u izgradnji 
odvodnje otpadnih voda na području 
Opine Brckovljani.

Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetništva za doprinos u izgradnji 
komunalne infrastrukture u zoni gos-
podarske namjene u Brckovljanima.

Hrvatske vode za doprinos u 
izgradnji odvodnje otpadnih voda na 
području općine Brckovljani.

Zagrebačka županija za doprinos u 
izgradnji komunalne infrastrukture na 
području općine Brckovljani.

Vatrogasna zajednica Općine 
Brckovljani za 10. godišnjicu osnutka 
i djelovanja.

Branimir Pasecky dobio je Povelju 
za svekoliku potporu i doprinos raz-
vitku općine Brckovljani te skulpturu 
Tina Ujevića rad akademskog kipara 
Krune Bošnjaka.

Također, svake godine Općinsko 

poglavarstvo nagrađuje i učenike 
novčanim nagradama pa su tako 
ove godine nagradili, na prijedlog 
Srednje škole i Udruženja obrtnika 
Dugo Selo s 1. 000 kn Ivu Pavečića 
i Tihomira Mavreka iz Tedrovca. 
Nagradu od 1.000 kuna dobila je i 
Kristina Vokal za uspješno sudjelova-
nje na međunarodnom natjecanju 
vježbenika pri ekonomskim školama, 
u Skopju. Kristina je osvojila 1. mjes-
to u usmenom prezentiranju tvrtki i 
prezentaciji promidžbenog materijala, 
a za uređenje štanda 3. mjesto.
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ČESTITKE, NAGRADE I RIJEČI POTPORE 
Obilježen Dan općine Brckovljani

Vijeće Općine Brckovljani na svojoj 18. redovnoj sjednici   održanoj 
prethodno Svečanoj sjednici, prihvatilo je  odluke o dodjeli povelja i nagrada 
prigodom Dana općine. 

Vijećnici  su se dogovorili oko predstojeće smotre folklora  4. kolovoza 
na kojoj će sudjelovati oko 350 učesnika, a o kojoj ćemo izvijestiti u idućem 
broju.  Na sjednici je spomenut problem zatrpavanja putnih jaraka što neki 
pojednici rade samoinicijativno bez ikakvih dozvola. Spomenuta je ulica 
Matije Gupca te dio kod Lovačke kuće. Također je rečeno kako zbog toga 
nastaju poplave, a kako građevinski inspektor ne reagira na nepravilnosti. 
Predsjednik Općinskog vijeća Milan Kralj spomenuo je širinu ulice koja mora 
biti široka 9 metara te da se takve preinake ne bi smjele raditi bez dozvole. 
Do 15. kolovoza svi moraju očistiti kanale, u protivnom slijede opomene, pa 
kazne u iznosu od 500 kuna. Na Vijeću se govorilo i o napuštenim kućama 
koje su problem zbog neuređenosti, a ništa se ne može učiniti jer se ne zna 
vlasnik.

Usvojeno izvješće o polugodišnjem obračunu 
proračuna Općine 

Nakon Svečane ubrzo je održana redovna 19. sjednica Općinskoga vijeća 
kojom je predsjedao Milan Kralj. Vijećnici su analizirali prihode i izdatke 
ostvarene u proračunu Općine tijekom prvih šest mjeseci 2007. godine. 

 Ukupni prihodi i primici dosegli su 4.343.099,79 kuna dok su izdaci iznosili 
4.999.360,11 kuna. Tako je u obračunskom razdoblju nastala negativna razlika 
od 656.260,32 kuna koja će se pokriti u narednom razdoblju. 

Ukupni prihodi za 2007. godinu predviđeni u visini 24 milijuna kuna tijekom 
proteklih šest mjeseci ostvareni su s 18 posto. U tom razdoblju nisu uknjižene 
planirane potpore iz županijskog proračuna i izvanproračunske donacije kao ni 
prihodi od prodaje zemljišta.                                                                    A.M.Š.

Zasjedalo Vijeće Općine Brckovljani

Problem samoinicijativnog 
zatrpavanja putnih jarakaPripremila: Ana-Marija ŠPRIHAL

Fotografije: Nada Kozić 

Brojni uzvanici i suradnici uveličali općinsku svečanost upoznavši se s predstojećim 
projektima  

Predsjednik Vijeća M. Kralj, načelnik Ž. Funtek i predsjednik Udruge roditelja 
poginulih branitelja B.  Margetić prigodom Dana općine položili vijence ispred 
središnjeg križa na mjesnim grobljima u Lupoglavu i Brckovljanima u znak 
spomena na branitelje koji su cijenu hrvatske slobode platili životima    

Povelje dodijeljene suradnicima tako i B. Paseckom 
za svekoliki doprinos u razvitku općine Brckovljani   

Riječi potpore i čestitke uputili uzvanici – predstavnici Županije, 
Ministarstva, grada Zagreba i Dugog Sela tako i potpredsjednik 
Županijske skupštine Nenad Sedlar te tajnik Ministarstva gospodarstva 
M. Pavlaković  

Nagrade uspješnim učenicima za dosege u srednjoškolskom i osnovnom 
obrazovanju

Obavijest  poljoprivrednicima
Nakon proglašenja elementarne nepogode za područje općine 

Borckovljani poljoprivrednici koji su u sustavu poticaja mogu 
objedinjenu štetu na strnim kulturama nastalu uslijed suše i glo-
davaca dojaviti u Općinsku službu od 6. do 17. kolovoza radnim 
danom od 8 do 14 sati .

OBAVIJEST 

NATJEČAJ za IZBOR IZVOĐAČA RADOVA NA DOGRADNJI 
DJEČJEG VRTIĆA U PRIKRAJU OBJAVLJEN JE U NARODNIM 
NOVINAMA OD 6. 8. 2007. godine. 

NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 
VLASNIŠTVU OPĆINE BRCKOVLJANI OBJAVLJEN JE NA OGLAS-
NOJ PLOČI U OPĆINSKOM UREDU.
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Na natječaj za proda-
ju zemljišta u vlasništvu 
Grada stiglo je ukupno 12 

pravovaljanih ponuda, a na sjed-
nici Gradskog poglavarstva održanoj 13. srpnja, donijeta je 
odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja. Na prodaju je 
bilo ponuđeno 11 parcela građevinskog zemljišta ukupne 
površine 18.700 četvornih metara u užem i širem centru 
grada. Prodajom svih parcela gradski proračun bogatiji je 
za 2.896.000 eura, odnosno 21,4 milijuna kuna. Ista sred-
stva bit će utrošena namjenski i to za izgradnju komunalne 
infrastrukture na svim područjima grada. 

Razmotrivši prijedlog organizacije kontrole i naplate 
parkiranja u središtu Grada, članovi Poglavarstva pro-
cijenili su kako bi takav sistem pridonio redu i regulaciji 
prometa a od prihoda ostvarenih naplatom mogla bi se 
uređivati postojeća i graditi nova parkirna mjesta. Načelno 
je prihvaćen model kojeg je predstavila Hrvatska parking 
udruga koji bi obuhvatio 441 parkirno mjesto. 

 Poglavarstvo je razmatralo i nacrt odluke o komunal-
nom doprinosu. Cilj ove odluke jest povećanje prihoda  u 
proračuna, namijenjenih financiranju gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u koje spadaju javne 
površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta te pri-
bavljanje zemljišta na kojem se grade ti objekti i uređaji. 

Prijedlozi za uspostavu naplate parkiranja kao i uvo-
đenja većeg komunalnog doprinosa upućeni su na daljnje 
rasprave članovima Odbora za komunalnu djelatnost te 
gradskim vijećnicima. 

Prihvaćena izvješća korisnika grad-
skog proračuna 

Na 29. sjednici Poglavarstvo je prihvatilo izvješće Zajed-
nice sportskih udruga Grada Dugog Sela. Prihodi Zajed-
nice u protekloj godini iznosili su oko milijun 260 tisuća 
kuna, a rashodi oko milijun 250 tisuća. Nepodmirene 
obveze iznose oko 100 tisuća kuna zbog povećanja cijena 
dvorane, povećanog programa vezanog za brojne sportske 
uspjehe dugoselskih klubova te neosiguranih sredstva iz 
rebalansa gradskog proračuna. Zamjenica gradonačelnika 
Jasminka Kokot-Bambić ukazala je na problem pojavljiva-
nja 2 do 3 kluba u istom sportu, na što je tajnik Zajednice 
Ivan Plašić odgovorio kako će se uskoro postrožiti krite-
riji u vezi s tim. Poglavarstvo je također donijelo odluku 
kojom se Zajednici sportskih udruga odobrava zahtjev za 
dopušteno prekoračenje preko žiro računa u Zagrebačkoj 
banci.

Članovi Poglavarstva prihvatili su izvješće o radu Kul-
turnog umjetničkog društva «Preporod» koje je prezen-
tirao predsjednik Daniel Šturm. Članstvo Društva kon-
stantno bilježi rast, tako da danas «Preporod» ima jednu 
sekciju podmlatka više, a sveukupno Društvo broji devet 
sekcija s više od 230 članova. Protekla godina uspješno je 
završena, a u ovoj godini, godini obilježavanja 100. godiš-
njice postojanja, Društvo se susreće s dosada najviše aktiv-
nosti, kazao je Šturm. Tako je najavio skorašnje snimanje 
CD-a s vokalnim instrumentalnim programom, izdavanje 
sažete monografije, organiziranje koncerata te niz nastupa 
poput gostovanja u Poreču i na Međunarodnom festivalu 
folklora u Poljskoj.  

Grad sufinancira dizalo «Radio 
Martina» koje će koristiti i posjetite-
lji Gradske knjižnice 

Program izgradnje Poduzetničkih zona u gradu bila 
je jedna od točaka dnevnog reda. Gradsko vijeće Grada 
Dugog Sela još je 2003. donijelo odluku o formiranju 
poduzetničke zone, a 30. svibnja ove godine i odluku o 
osnivanju Poduzetničke zone «Puhovec-Črnovčak». Radi 
popune dokumentacije, a vezano uz nedavni zahtjev Grada 
prema središnjem Uredu za upravljanje državnom imovi-
nom kojim traži od države prijenos zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske u vlasništvo Grada usvojen je prijed-
log programa izgradnje Poduzetničkih zona.

Prihvaćen je prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji 
između Grada Dugog Sela i Tvrtke «MT ETER-a» d.o.o. 
kojim se «Radio Martin» obvezuje emitirati te ustupa 

Gradu Dugom Selu termine za 
emitiranje emisija o radu grad-
ske uprave. Gradsko poglavar-
stvo je također prihvatilo zahtjev 

za sufinanciranje izgradnje dizala te će iz proračuna za 
2007. Tvrtki «MT ETER» isplatiti iznos od 94 tisuće kuna. 
Također će i refundirati troškove izmjene projekta u izno-
su od 2.196 kuna, kojima se omogućuje iz dizala ulazak u 
Gradsku knjižnicu koja se nalazi na prvoj etaži.

Zaključkom Poglavarstva pokrenut je postupak nabave 
radova na rekonstrukciji produžetka kanalizacije u Ulici 
Tina Ujevića. Gradski proračun osigurao je za ovu namje-
nu 150.000 kuna, a planirana rekonstrukcija obuhvatit će 

Ujevićevu od Šaškovečke do Ferenčakove ulice. Članovi 
Poglavarstva odlučili su dotirati iz gradskog proračuna 
2.160 kuna Stolnoteniskom športskom klubu «Dugo Selo» 
za sportsku opremu Hrvoja Štabe koji je sudjelovao na 
Europskom prvenstvu. Poglavarstvo je također pristalo 
na zamolbu Streličarskog kluba «Agram» za pokrovitelj-
stvo na Prvenstvu grada Zagreba. Prvenstvo se održalo u 
Dugom Selu 21. srpnja po 4.put, a otvorili su ga predstav-
nici Grada Dugog Sela.

Zbog povećanog obima posla u službama gradske upra-
ve, uz dva postojeća automobila, Gradsko poglavarstvo 
donijelo je zaključak kojim se odobrava nabava još jednog 
službenog osobnog vozila. Planirana vrijednost nabave 
iznosi 220.000 kuna. Kako je spomenuto na sjednici, 
posljednje službeno vozilo Grada nabavljeno je prije više 
od sedam godina. 

Poziv vlasnicima zemljišta: Uklonite 
ambroziju!

Gradsko poglavarstvo uputilo je poziv vlasnicima par-
cela i zemljišta koji nisu uklonili ambroziju da to učine 
što prije. Na javnim gradskim površinama, uklanjanje 
ambrozije izvršit će formirane ekipe, na privatnim povr-
šinama vlasnici su dužni ambroziju ukloniti sami. U pro-
tivnome će komunalni redar, sukladno svojim ovlastima, 
naplatiti odgovarajuću kaznu. 
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Gradsko poglavarstvo održalo 29. i 30. redovnu sjednicu 

Pripremile: Iva GRGIĆ OZIMEC
 i Ana-Marija ŠPRIHAL 

Utvrđen konačni prijedlog Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela

Prethodna rasprava o naplati parkiranja 
i povećanju komunalnog doprinosa 

Ambrozija ponegdje obrasla i stambene zgrade

Panoramski lift MT-ETER-a uz sufinanciranje Grada 
omogućit će pristup i korisnicima Gradske knjižnice, 
posebice osobama s poteškoćama u kretanju. Svečano 
otvorenje najavljeno 1. rujna

Na 30. sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 24. srpnja utvrđen je konačni pri-
jedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela za određene 
katastarske čestice u k.o. Dugo Selo. Također je prijedlog Detaljnog plana uređenja 
za područje Dubrave upućen na javnu raspravu koja će se održati od 27. kolovoza 
do 6. rujna ove godine. Javno izlaganje prijedloga detaljnog plana Dubrava bit će 6. 
rujna u 12 sati. 

Uslijedio je još jedan krug rasprave oko uvođenja naplate za parkiranje u središtu 
grada te je utvrđen prijedlog odluke kao i prijedlog odluke o komunalnom doprino-
su. Prijedlozi su upućeni na razmatranje članovima Odbora za komunalnu djelatnost 
i Gradskome vijeću. 

Prihvaćeno izvješće o upisu djece u Vrtić  
Ravnateljica Dječjeg vrtića Dugo Selo Ljiljana Đukić izvijestila je Poglavarstvo 

o ovogodišnjem smještaju 69 djece u tu ustanovu nakon natječaja raspisanog  u 
proljeće. Dostavljeno je 135 molbi za prijam, no 66 je ostalo neriješeno i to uglav-
nom za djecu jasličke dobi. Od 26 žalbi podnositelja molbi koji su dobili odbijenice,  
riješeno je  šestero. U Dječjem vrtiću Dugo Selo sada je smješteno 312 djece. U 
prostorima privatnih vrtića i igraonica smješten je dodatni broj korisnika tako je oko 
450 djece obuhvaćeno organiziranim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja. 
To je jedva 35 posto ukupnog broja djece predškolske dobi što je premalo, kazao 
je gradonačelnik Mahač ističući kako treba težiti udvostručenju kapaciteta i osigu-
rati smještaj za oko 60 posto djece te dobi. Stoga će tema o predškolskom odgoju i 
obrazovanju ponovo na dnevni red Gradskoga poglavarstva kad se obrade podaci o 
smještaju djece u privatnim vrtićima uz sufinanciranje iz gradskog proračunu  radi 
sagledavanja mogućnosti za  povećanje kapaciteta za prijam što većeg broja djece 
predškolske dobi. 

Prema podacima Centra za socijalnu skrb Dugo Selo zabilježen porast 
nasilja u obitelji

Tijekom prošle godine nisu povećana davanja za socijalne potrebe ali je zabilježen 
porast nasilja u obiteljima – kazala je, između ostaloga na 30. sjednici ravnateljica 
Centra za socijalnu skrb Marica Belaić. Izvijestila je Poglavarstvo o svim oblicima 
socijalne skrbi na dugoselskom području, ističući problem nedostatka prostora za 
rad službi kao i nedostatak četiri stručna zaposlenika u Centru. Prostor Centra 
rješavat će se uređenjem jedne od zgrada nekadašnjeg doma zdravlja u Zorićevoj 
ulici za koju se rješavaju imovinsko pravni odnosi između Doma zdravlja Zagrebač-
ke županije i nadležnog ministarstva, a 2 milijuna kuna rezervirano je u državnom 
proračunu za uređenje tog prostora. 

Porast nasilja u obitelji, kao i nasilja među mladima briga je cijele zajednice i treba 
se rješavati sinergijom odgojnih i obrazovnih ustanova,  roditelja, Centra i drugih 
subjekata – rečeno je nakon rasprave te je najavljeno održavanje tematskog skupa o 
prevenciji i suzbijaju nasilja. 

Prihvaćeno izvješće Vatrogasne zajednice - nužan novi  prostor i pro-
fesionalizacija 

Članovi Poglavarstva prihvatili su Izvješće Vatrogasne zajednice grada Dugog 
Sela za prošlu godinu. Ukupni prihodi iznosili su 752,888 kuna, a rashodi 735,602 
kuna. Tako je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 17,286 kune. Pred-
sjednik Vatrogasne zajednice Zvonko Novosel-Dolnjak rekao je kako Grad izdvaja 
sredstva za vatrogastvo te tako ispunjava svoju zakonsku obvezu. Istaknuo je kako 
je nužna profesionalizacija vatrogastva te kako treba osigurati primjerene prostorne 
uvjete jer postojeći vatrogasni dom ne zadovoljava potrebitoj organizaciji protupo-
žarne zaštite u gradu i okolnim naseljima. Članovi Poglavarstva složili su se kako 
treba krenuti u pripremu elaborata za razvoj vatrogastva na dugoselskom području. 
Predsjednik vatrogasne zajednice  predstavio je i program rada za ovu godinu koji 
će, između ostalog, uključivati osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova. 
Tako je najavio i osposobljavanje za vatrogasne časnike u rujnu.

Prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dugog 
Sela

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Miljenko Brezak podnio 
je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za 2007. godinu. 
Kazao je kako se tendencija visokih indeksa nastavlja. U prvom polugodištu ove 
godine ukupni primici i prihodi u proračun Grada iznose 19,918,603 kuna, a uku-
pni rashodi i izdaci dosegli su iznos od 19,532,762 kune te su veći u odnosu na isti 
period prošle godine za 26 posto. U tekućem poslovanju u gradskom proračunu u 
prvih šest mjeseci tako je ostvarena pozitivna razlika između ostvarenih prihoda i 
primitaka i rashoda i izdataka u iznosu od 385,841 kuna. Tim viškom pokriven je 
veći dio prenesenog manjka iz prošle godine i za pokriće do kraja ove preostaje još 
manji dio prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja od 118,278 kuna. Ukupni 
prihodi i primici veći su za 28 posto u odnosu na isto razdoblje 2006. godine na što 
je utjecalo povećanje prihoda od poreza i prireza na 10,990,140 kuna. Do povećanja 
tih prihoda došlo je uslijed zakonskih promjena pri čemu je prihod od poreza na 
dohodak u gradski proračun veći za 78 posto. Tijekom lipnja ove godine raspisan je 
natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada sukladno odluci te je 
na žiro račun uplaćeno jamčevine od 3,198,596 kuna i ta se sredstva na dan 30. lipnja 
2007. nalaze na žiro računu. 

Prihvaćen ugovor o financiranju izgradnje osnovne škole između 
Ministarstva prosvjete, Zagrebačke županije i Grada Dugog Sela

Poglavarstvo je prihvatilo trojni ugovor o financiranju izgradnje osnovne škole 
koji se sklapa između Ministarstva prosvjete, Zagrebačke županije i Grada Dugog 
Sela. Ukupni predviđeni trošak od oko 37 milijuna po ugovoru bi se financirao u 
omjeru: Ministarstvo prosvjete 55 posto, Županija 27 posto, i Grad Dugo Selo 18 
posto kako je predloženo od Županije. No, Poglavarstvo je na 30. sjednici predložilo 
manje učešće Grada i to 15 posto, te 30 posto učešće Županije. 

Grad je osigurao komunalnu infrastrukturu do ograde škole (cestu, plin, vodo-
vod, odvodnju, telefon) te oslobodio  investitora - Županiju od plaćanja komunalnog 
doprinosa.

Grad inzistira na roku završetka škole do 2009. godine, a ne do 2010. kako je 
navedeno u ovom ugovoru.

Pred uređenjem  prostora na Starome groblju i novoga sajmišta. 
Poglavarstvo je pokrenulo javnu nabavu za uređenje prostora na Starom groblju sa 
zapadne strane za posljednji ispraćaj pokojnika. Predviđa se i izgradnja prostorije 
za tu namjenu, a postojeći objekt s istočne strane će se ukloniti. Taj prostor će se 
iskoristiti za parkiranje. Uredit će se i prilaz Starom groblju sa zapadne strane 
gdje je kupljeno zemljište za tu namjenu. Predviđeno je 200.000 kuna za izgradnju 
objekta i prostora. Javnom nabavom naći će se izvršitelj za postavu ograde na 
novom sajmištu za što je predviđeno 100.000 kuna. 

Radove na novom sajmištu izvest će Tvrtka "Pugar" kao najpovoljniji izvođač koji 
se javio na natječaj, a radovi su vrijedni oko 310.000 kuna. 

Uređenje autobusnih stajališta u Velikoj i Maloj Ostrni, gradnja nogo-
stupa u Kozinskoj i Bjelovarskoj ulici 

Pokrenuto je uređenje autobusnih stajališta u Velikoj i Maloj Ostrni kao i 
stajališta u Leprovici  za što je predviđeno 350.000 kuna,  kako je predviđeno u 
programu izgradnje komunalne infrastrukture .

Nakon provedenog postupka javne nabave Tvrtka "Pugar" iz Velike Gorica bila je 
najpovoljniji ponuditelj pa će tako graditi nogostup u Bjelovarskoj ulici u vrijednosti 
307.000 kuna, kao i nogostup u Kozinskoj ulici u vrijednosti od 950.000 kuna. 

                                                             Nada KOZIĆ , Ana-Marija ŠPRIHAL

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD DUGO SELO

O B A V I J E S T
Temeljem članka 29. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.) 

i članka 4. i 6. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova («Narodne novine», broj 101/98.), 
Poglavarstvo Grada Dugog Sela objavljuje da 27.08.2007. godine započinje 

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA «DUBRAVA»

Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, odnosno od 27.08.2007. do zaključno 10.09.2007. godine.
Uvid u Prijedlog prostorno planske dokumentacije može se izvršiti u Vijećnici, na I katu zgrade Grada Dugog Sela, 

Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08-15 sati. 
Do zaključenja Javne rasprave, građani, pravne osobe i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i 

prijedloge u Knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje,  zaštitu okoliša,  komunalno i  stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ul. J. Zorića 1.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se 
uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA «DUBRAVA» održat 
će se u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1., dana 06.09.2007. godine u 12,00 sati.
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VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA
2. kolovoza 2007. 

ODLIKAŠI 
OSNOVNE 

ŠKOLE 
"RUGVICA" U 
2006./2007. 

1.A - Antunović Toni, Barišić Lucija, Cindrić 
Luka, Čović Laura, Horvat Mateja, Kolar Adam, 
Kukor Sara, Lovriš Ana-Marija, Metić Ivana, 
Mihalek Lucija, Muhin Ivan, Pauković Monika, 
Prelec Marko, Radman Mihaela, Svaguša Luka, 
Vranek Dorotea, Vranjić Danijela

1.B - Gavran Andrea, Gavran Ilija, Grlić Mateo, 
Hadžić Haris, Hajtek Nikolina, Jelić 

Katarina, Jukić Ivan, Jukić Kristian, Koh Lara, 
Kuprešak Jakov, Lovrić Paula, Majstorović Iva, 
Nikić Ivana, Pavlović Marija, Petrlić Antonio, 
Poslon Mateja, Puljić Ivana, Raić Karla, Salopek 
Stjepan

1.C - Brtan Ivana, Hader Leon, Ivanović Viktor, 
Jozipovič Dijana, Jurić Ivona, Jurić Julijana, Lucić 
Marko, Martinović Katarina, Matijević Marko, 
Mijić Ines, Puljić Domagoj, Purma Ivan, Radman 
Mato, Ramić Patricija, Stojaković Ivan, Šantić Sil-

vija, Šimunec Kristina, Škrlec Katarina
1.D - Antunović Anamarija, Baić Vedran, Ceren 

Nikola, Čičak Stipe, Ćosić Vanna, Dankić Dra-
gan, Ilić Ana, Kamenčić Almir, Klepac Leonardo, 
Konić Ivan, Mršić Patrik, Owowa Erika, Perić 
Hrvoje, Salji Marko, Šešlek Sara, Šošić Ivana

2.A  - Anušić Luka, Babić Dragan, Kolar Ana, 
Koledić Josip,Matijević Silvijo, Puljić Luka, Pušić 
Zvonimir, Senković Josipa, Šturm Dorotea, Šturm 
Teodora

2.B  - Barišić Mateo, Belančić Josip, Dokmanić 
Antonio, Đurak Mirta, Hrdan Iva, Jambrečec 
Ivan, Lukač Maja, Mačinković Antonija, Prelec 
Matija, Stanić Tomislav, Stanić Željka, Tufekčić 
Nikolina

2.C - Bilić David, Broz Natalija, Duvnjak Ruži-
ca, Duvnjak Stjepan, Kljajić Maja, Lešković Doro-
tea, Lučić Lea, Lučić-Jozak Marko, Marić Matea, 
Miočević Tamara, Purma Marko, Smolić Ivan, 
Vuhan Maja

3.A - Blažević Anamarija, Debeljak Marija, 
Đonović Marija, Đurakić Melita, Đurin Anama-
rija, Gavran Gabriela, Jakšić Sara, Kolarin Petra, 
Majić Renato, Marić Tihana, Pintarić Tomislav, 
Pušić Paulina, Puž Bruno, Radman Mihael, Rajić 
Filip, Smolko Denis, Svaguša Antonio, Šimunić 
Dolores, Šimunović Matija, Vlahović Sara, Vojko-
vić Mihael, Vrbančić Ivan, Lazić Petar, 

3.B – Alandžak Tomislav, Bilić Matej, Brekalo 
Mateja, Čosić Kristijan, Đanija Dajana, Fiolić 
Kristijan, Hrženjak Leon, Jagušt Ivan, Kamenčić 
Lejla, Kos Dea, Marić Marina, Marić Majkl, Mar-
tinović Magdalena, Mijić Tea, Miletić Antonela, 
Muhin Monika, Owowa Karla, Rušković magdale-
na, Skubić Stjepan, Šantić Andreja, Šantić Ivona

3.C – Anušić Jelena, Baić Matea, Čičak Ivona, 
Čičak Luka, Gavran Mihael, Grlić Antonio, Ivano-
vić Izabela, Jarak Mihaela, Jurić Tea, Lovrić Mari-
ja, Lovrenović Luka, Marić Matej, Marić Marija, 
Marić Antonio, Pavić Zlatko, Pavlović Nikolina, 
Princip Klaudia, Rončević Lucija, 

4.A – Gudelj Matea, Ivanović Ivana, Jurić Doris, 
Karamatić Pavo, Kocijan Ivana, Medjaković Luci-
ja, Mujčić Almira, Pranjić Mario, Salopek Matej, 
Sičaja Antonio,  Valentić Ivan, Vukadin Iva

4.B – Bešlić Petra, Brtan Suzana, Cvetko Marko, 
Džigumović Marta, Gavran Marinko, Jarak Ivica, 
Kondić Ilona, Mačinković Anita, Matić Antonio, 
Mišković Antonio, Mišković Kristina, Nikić Mari-
jana, Nikić Nikolina, Pejić Saša, Špoljarević Paula, 
Žunić Mirela

4.C – Barberić Josip, Barberić Kristijan, Delač 
Helena, Hranjec Luka, Kamenčić Karmen, Karlo-
vić Ana, Mihalj Patricija, Mikec Nikolina, Milković 
Ante, Petek Arijana, Raić Luka, Rožman Zrinka, 
Rubinić Tihana, Rumenčić Mario, Sandelić Mate-
ja, Tokić Alen, 

4.D – Bugarin Tea, Dankić Robert, Filipović 
Valentina, Fišter Phillip, Harambašić Mijo, Ivan-
čan Adriana, Jozić Ivona, Kljajić Mario, Lončar 
Nikola, Mihalek Anja, Princip Marijana, Vukančić 
Marina

5.A – Bičak Petra, Hlupić Antonio, Mabić 
Matea, Martinović Mihaela, Soldo Martina, Stu-
parić Renato, Štajduhar Lucija, Švajka Anita, 
Vojković Tihana, Zabok Barbara

5.B – Bardić Lucija, Draguljić Ivana, Đujić 
Klara, Ivanović Mislav, Jakšić Stela, Puljić Tajana, 
Rubinić Mihaela, 

5.C – Belančić Tamara, Bugarin Klaudia, Hunić 

Ornela, Juko Katarina, Kirin Ivana, Mišković 
Marija, Remenar Sandra, 

5.D – Lukač Filip
6.A – Filipović Lana, Jelečević Mihael, Margetić 

Ante, Martić Antoni, Matić Marko, Perić Severin, 
Ravlić Ilija, Šimunec Petra, Šimunović Marijo, 

6.B – Anušić Marijana, Remenar Denis, Škulec 
Martina, 

6.C – Antunović Dominik, Horvatić Tin, Jam-
brišak Dario, Kučko Mateja, Lučić Laura, Marić 
Marina, Šijanski Robert, Vrbički Maja, Vukadin 
Nikolina

7.A – Barešić Dolores, Beljan Tomislav, Budin-
ski Tomislav, Đurin Ivona, Gavran Marjana, Puljić 
Maja, Sejdinović Arijana, 

7.B – Brekalo Antonija, Ćosić Andrijan, Kne-
žević Nives, Komšo Kristian, Sabolčec Matea, 
Samara Dominik, 

7.C – Čubrić Sanja, Džombić Amina, Jurić 
Antonela, Jurišić Anita, Koprić Matea, Mabić Iva, 
Pavlović Renata, 

7.D – Barberić Filip, Bardić Luka, Miloš Tama-
ra, Novosel Petra, Stuparić Natalija, Šimunić Kla-
udija,

8.A – Antunović Anđelina, Draguljić Marijana, 
Đuriš Martina, Golubić Ivona, Hlupić Kristina, 
Kučko Martina, Nujić Ivana, Petrinić Renata, 
Pršlja Jelena, Smogar-Švenda Morena, Šimunović 
Mirna, Vrbančić Marija, 

8.B – Čolić Krešimir,  Hajtek Maja, Jurić Jozo, 
Jurišić Greta, Klarić Ivan, Martinović Kristian, 
Muhin Matija, Puljić Tea, Trubić Valentina, 

8.C – Đurak Josipa, Hranjec Petra, Nikolić 
Žarko, Raić Gorana, Remenar Ivona, Žibrat Zlat-
ko

Iako se prema Studiji o utjecaju na okoliš Hidroelektrane Drenje 
predviđaju određeni negativni utjecaji, pozitivni učinci su puno veći 
- ne samo za područje općine Rugvica, već i za područje Zagreba 

i šire, kazali su izlagači na javnom izlaganju održanom u prostoru 
Vatrogasnog doma Sop-Hruščica 13. srpnja. Gradnja HE Drenje 
trebala bi početi 2011. godine, a trajat će četiri godine. Zauzet će 664 
hektara zemljišta. Ukupan trošak izgradnje iznosit će 1,2 milijarde 
kuna. Gradnjom HE Drenje i Podsused voda će proizvoditi 408,4 
gigawat sati struje na godinu bez zagađivanja okoliša. 

No, tu su i negativni utjecaji koji će zahvatiti naselja uz Savu. Na 
rugvičkom području mogu se očekivati promjene (seljenje) kod vrsta od 
posebnog interesa (crne rode, crna lunja, štekavac te mala prutka i mala 
čigra), zatim na posebno vrijednim staništima (nestanak oko 300 metara 
dijela staništa ornitološkog rezervata Hruščica), a očekuju se i vlaženja 
podruma uslijed podizanja razine podzemnih voda. U naseljima desnog 
i lijevog zaobalja Save, u Ivanjoj Reci, Hruščici, Sopi, Čistoj Mlaki, 
Jalševec Nartskom, Dragošićki i Svibovskom Otoku moguća su vlaženje 
podruma koji su dublji od 1,5 metara, stoji u Studiji. Od mogućnosti 
koje se mogu, ali i ne moraju dogoditi prilikom izgradnje HE Drenje u 
Studiji se navodi inundacijsko područje uz Savu između naselja Novaki 
Nartski i Okunščak kojeg čine stari rukavci, depresije, šljunčare a koje 
bi kod visokih vodostaja moglo biti poplavljeno. Poplavljeno bi bilo oko 
40 ha ovog područja. U slučaju izvanrednih okolnosti moglo bi doći 
do rušenja nasipa, a jedno od ugroženih područja bilo bi na lijevoj 
obali Save, oko naselja Hruščica, Sop i Svibovski Otok. Predsjednica 
MO Sop-Hruščica Nada Šeremet u ime građana ovog naselja dala je 
primjedbu te ujedno i prijedlog. Naime, zbog predviđenog podizanja 
podzemnih voda ovdašnji ljudi će imati problema s opskrbom pitke 
vode iz bunara te s istjecanjem otpadnih voda iz septičkih jama, stoga 
traže da im se moguća šteta kompenzira na način da HEP riješi, 
financira izgradnju kanalizacije na zahvaćenom području.          

Tekst: I. G. O. 

Održano javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš 
HE Drenje

Mogući negativni utjecaji na 
rugvičko posavsko područje

Nakon više od četiri mjeseca čekanja na suglasnosti nadležnih 
ministarstva i institucija Općinsko vijeće Općine Rugvica 19. 
srpnja na svojoj sjednici donijelo je odluku o donošenju izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja općine Rugvica. Izmjene su 
pokrenute ciljano sukladno zahtjevu Hrvatskih autocesta koje su 
tražile brisanje planirane prometnice na građevinskom području u 
vlasništvu HAC-a s obzirom da prometnica nije usklađena s projektom 
izgradnje novog logističkog centra HAC-a. Ostale izmjene ispravljaju 
previde izrađivača plana u prošlim izmjenama (kao što je ispuštanje 
čestica iz građevinske zone). Na samoj sjednici vijećnici su predložili 
dvanaest amandmana koji se najvećim dijelom odnose na prenamjenu 
stambene u poslovnu, odnosno radnu zonu, a koji su nakon izlaganja 
i prihvaćeni. Najveći broj čestica nalazi se na području naselja Črnec 
Dugoselski te u Oborovskim Novakima. Na istoj sjednici prihvaćene su 
i izmjene i dopune Izvješća o stanju o prostoru te Programa mjera za 
unapređenje stanja u prostoru koji su nadopunjeni novim elementima 
(kao što je izgradnja mrtvačnice na groblju u Ježevu te između ostalog, 
brisanje Urbanističkog plana uređenja novog groblja za kućne ljubimce 
uz naselje Oborovo u dijelu «Druge potrebne akcije za unapređenje 
stanja u prostoru». 

Prema izvješću o polugodišnjem obračunu proračuna općine Rugvica 
za prvih šest mjeseci ove godine ostvareno je ukupno blizu 5,3 milijuna 
kuna prihoda, dok je planirano 6,7 milijuna kuna. Planirani rashodi 
iznosili su 5,3 milijuna kuna, dok je ostvareno 4 milijuna kuna. 
Ukupnoj sumi proračuna pridodaju se sredstva iz prethodnih godina - 
11,6 milijuna kuna, pa tako ukupni prihodi i primici za prvih 6 mjeseci 
iznose 12,7 milijuna kuna.                                                           I. G. O.  

Općinsko vijeće održalo redovnu sjednicu

Usvojene izmjene Prostornog plana U petak, 29. lipnja, iz Gliptoteke HAZU, u 
9,20 sati mogli ste pratiti izravni prijenos 
završne emisije „Nulti sat“ Programa za 

djecu i mlade HTV-a. 
U emisiji su bili predstavljeni nagrađeni pro-

jekti – Teslina godina, Hrvatski dvorci i ljetni-
kovci, Oni su obilježili 2006. godinu, Hrvatski 
suveniri, Europska godina jednakih mogućnosti 
u kojima su tijekom sezone 2006/07. sudjelovali 
učenici iz cijele Hrvatske.

 Učenici 4. a odjela (šk. 2005/06.) OŠ "Rugvi-
ca" s učiteljicom Danijelom Klajn predstavili 
su se projektom. Oni su obilježili 2006. godinu 
i to radovima: zbirkom pjesama Petre Bičak 
- "Ah, ti mravi", skupnom izložbom likovnih 
radova učenika odjela, humanitarnom akcijom 
"Djeca+igra=osmijeh". Ovi navedeni projekti 
bili su tijekom godine prikazivani i konkurirali u 
emisiji "Nulti sat" dok je stručna komisija UNI-
CEF-a odlučivala.

Dolaskom na HTV, upoznavanjem i druže-
njem s ekipom "Nulti sat" konkurirali smo za 
pobjedničku nagradu dvotjedno ljetovanje u Međunarod-
nom kampu California.

Čekajući izvlačenje, članovi žirija te stručni suradnici 
Nultog sata razgovarali su s mnogim gostima, sudionicima 
projekata, znanstvenicima, predstavnicima Ministarstva, 
Komisijom EU, predstavnicima Grada Zagreba.

I, na kraju,…

Voditeljica Hrvatskog ureda CCUSA Tea Maričić  iz 
bubnja je izvukla najsretniju ekipu – ekipu OŠ Ivana 
Gundulića iz Dubrovnika koja se predstavila projektom 
Hrvatski dvorci i ljetnikovci.

Nismo bili razočarani jer predstaviti sebe (razredni 
odjel), našu školu, na taj način je velik događaj.

No, sigurno najveći događaj je biti okružen ogromnim 
kamerama u izravnom prijenosu HTV-a, a uz to biti 
svjestan da nas gledaju učenici odjela, prijatelji, roditelji, 
učitelji, poznanici,…

Svi radovi učenika bit će izloženi do 02. srpnja 2007. 
u Povijesnoj dvorani Gliptoteke čiji fundus potvrđuje da 
svako vrijeme nosi svoj kreativni potencijal i toleranciju 
prema svemu novome i istraživačkom.           Danijela Klajn

Učenici OŠ "Rugvica" u emisiji „Nulti sat“

Petra Bičak, Tihana Vojković, Renato Stuparić, Vedran Vrbančić 
i Martina Soldo s voditeljem emisije HTV-a "Nulti sat"

Nulti sat je za mene bio još jedno predivno iskustvo, 
koje su duže vrijeme pamtiti, a uz to bili smo i na televizi-
ji.                                                                   Petra Bičak

Za mene je to bilo zanimljivo iskustvo jer sam puno 
toga vidjela i naučila.                                 Martina Soldo

Učenici 1. a odjela OŠ "Rugvica" 
sudjelovali su na likovnom natječaju 
Dječjeg kazališta "Dubrava" na temu 
„Ivica i Marica“.

Veliko iznenađenje za razredni odjel 
bio je posljednji dan nastave, 21. lipnja,  
kada je učenicima odjela stigao veliki 
poklon paket od Nesquika.

Tako je Dječje kazalište "Dubrava" 
nagradilo sve učenika 1. a odjela Nesqu-
ik darom.

Izložba dječjih likovnih ostvarenja bit 
će u rujnu u prostorijama Dječjeg kaza-
lišta "Dubrava"  kada će stručni žiri oda-
brati najuspješniji učenički rad.

 Danijela Klajn

Dječje kazalište 
"Dubrava" nagra-

dilo prvašiće

Osmijeh na licima prvašića

Nakon prvog prvenstva Zagrebačke županije u taekwondou 
zabilježen je i prvi nastup taekwondo selekcije Zagrebačke 
županije i to na otvorenom prvenstvu Austrije u Insbrucku 
što je turnir A kategorije. Na turniru su nastupili borci iz 23 
zemlje njih 857, a selekciju Zagrebačke županije sačinjavalo 
je 25 boraca od toga iz Taekwondo kluba "Rugvica" 9. 
Sveukupno je osvojeno 9 medalja što je natjecanju ovakve 
kvalitete izuzetan uspjeh jer je nastupilo nekoliko državnih 
reprezentacija. Borci iz TK "Rugvica" osvojilii su 5 medalja 
i to Tea Rašić zlato, Ena Čorić srebro, a broncu Branimir 
Jenić, Nikolina Nagradić i Andrea Vrbanić. Ostale medalje 

za Taekwondo selekciju Zagrebačke županije osvojili su 
Ines Kovač srebro te Matija Žagar, Božidar Žagar i Ivana 
Žagar, broncu, svi iz TK Kuna. Za Taekwondo klub Rugvica 
ovo natjecanje je zbog još jedne stvari imalo izuzetan 
značaj. Naime, naša kadetkinja Marija Štetić zabilježila 
je prvi nastup za kadetsku reprezentaciju Hrvatske i to je 
bio vrhunac niza uspjeha natjecatelja iz TK "Rugvica" jer 
nakon medalji na državnim prvenstvima samo nam je još 
to nedostajalo te se nadamo se da je to samo početak naših 
nastupa za reprezentaciju Hrvatske.              Darko HRDAN

Prvi nastup Taekwondo selekcije Zagrebačke županije
Marija Štetić u reprezentaciji Hrvatske
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GGradonačelnik Boris Mahač 
odgovorio je na pitanje 
potpredsjednika Vijeća 

Stjepana Novosela o tijeku pro-
daje gradskih nekretnina navodeći kako se 
sklapaju ugovori o kupnji zemljišta od čije 
prodaje bi Grad trebao prihodovati preko 20 
milijuna kuna, a što se može utrošiti isklju-

čivo u komunalnu izgradnju. Sajmišna pro-
daja održavat će se na dosadašnjoj lokaciji u 
Sajmišnoj ulici  do 1. listopada, unatoč proda-
ji tih parcela koje će u međuvremenu postati 
vlasništvo investitora – kupaca.  Istovremeno 
je izabran izvođač radova za uređenje novog 
sajmišta u istočnom dijelu naselja kod Ulice 
B. Huzanića,  koje bi se do tog roka trebalo 
urediti i osposobiti za prodaju.

Popravit će se štete na području grada 
koje je nanio vjetar , a «Dukom» će preispi-
tati mjesta na kojem su postavljeni spremnici 
za otpad te ih izmjestiti ukoliko zaklanjaju 
pogled vozačima na križanjima ulica  – kazao 
je pročelnik Bučević na pitanje vijećnika 
Mesića. Bučević je dodao  kako su stabla u 
Ostrni orezana u dobroj namjeri i u skladu sa 
strukom, čime je odgovorio vijećniku Berte-
ku koji je očitovao sumnju u ispravnost ore-
zivanja stabala u Ostrni. Najavio je također i 
provjeru kvalitete radova na čišćenju kanala u 
naselju Andrilovec na što je upozorio vijećnik 
Krištof. 

-Štete koje građani trpe uslijed neželjenih 
događaja tako i u slučaju kad štetu nanesu 
psi lutalice građani mogu podmiriti temeljem 
osiguranja imovine za što treba zaključiti 
policu s osiguravajućim društvom, kazao je 
pročelnik Brezak u odgovoru na pitanje vijeć-
nika Slavića. 

Na pitanje vijećnice Vranić Paruž o ishodu 
prijave koju je vijećnik Mesić podnio protiv 
gradonačelnika Mahača teretivši ga za navod-
no nenamjensko trošenje novca, podnositelj 
prijave Mesić kazao je kako od Općinskog 
javnog tužilaštva nije dobio nikakav odgovor.

Prihvaćena izvješća o radu 
u 2006. Zajednice športskih 
udruga, Centra za socijalnu 
skrb i Vatrogasne zajednice 
Grada Dugog Sela

Vijećnici su  jednoglasno prihvatili izvješće 
Zajednice športskih udruga čiji se tajnik 
Ivan Plašić pohvalio vrhunskim sportskim 
rezultatima dugoselskog sporta. Istaknuo je 
4 dugoselska športaša današnja  reprezen-
tativca. Preko 1.100 športaša natječe se u 
14 športova organizirani u 47 ekipa. Šport 
se financira s 1,2 milijuna kuna iz proraču-
na, a veći dio sredstava namiruju roditelji, 
sponzori i donatori. Ravnateljica Centra 
za socijalnu skrb Marica Belaić izvijestila 
je Vijeće o svim oblicima socijalne skrbi 
na dugoselskom području, posebno ističući 
razvoj udomiteljstva. Upozorila je vijećnike i 
na porast nasilja u obitelji te za jesen najavila 
okrugli stol o toj temi. Nakon izlaganja pred-
sjednika Vatrogasne zajednice Grada Dugog 
Sela Zvonka Novosela-Dolnjaka vijećnici 
su se složili kako treba napraviti dugoročan 
plan za razvoj vatrogastva na dugoselskom 

području. 
I z v je š ć e 
K U D - a 
Preporod 

članovi vijeća su odlučili prebaciti na slje-
deću sjednicu jer nije bilo njihovih pred-
stavnika.

Vijećnici prihvatili Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna 
grada Dugog Sela za tekuću 
godinu

Gradsko vijeće Dugog Sela prihvatilo je 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
grada Dugog Sela za ovu godinu s time da 
su vijećnici HDZ-a i HSP-a bili suzdržani 
predlažući, između ostaloga smanjenje pri-
reza.  Izvještaj pokazuje tendenciju rasta 
ukupnih prihoda  i primitaka od gotovo 20 
milijuna kuna  što je za 28 % više nego za 
isto razdoblje u 2006. godini. Ukupni rasho-
di za prvih su šest mjeseci dosegli iznos od 
19,5 milijuna kuna, pri čemu je ostvarena i 
pozitivna razlika  između ostvarenih priho-
da i primitaka i rashoda i izdataka u iznosu 
od 385, 841 kunu što je omogućilo i pokriće 
dijela  prenesenog manjka  iz prošle godine. 
Za pokriće do kraja godine tako preostaje 
još manji dio prenesenog manjka iz prethod-
nog razdoblja u iznosu od 118,278 kuna. U 
drugom polugodištu očekuju se znatno veći 
prihodi od prodaje nekretnina, ali i veća 
ulaganja u komunalnu izgradnju. 

Donesena nova odluka o 
komunalnom doprinosu

Područje Dugog Sela bilo je prava meka 
za graditelje i investitore zbog godinama 
važećih niskih iznosa komunalnog dopri-
nosa kakve su plaćali pri izgradnji. Štoviše 
brojni graditelji oslobađani su tog davanja 
temeljem dosadašnje odluke, a to se pravo 
nerijetko koristilo beskrajnim modelima 
«snalažljivosti». Tako se u proračun grada 
slijevalo znatno manje novca koji je po zako-
nu namijenjen izgradnji cesta i javnih povr-
šina. Kako su potrebe  za uređenje cesta i 
javnih površina te groblja velike preispitana 
je postojeća odluka  i novi prijedlozi u neko-
liko navrata na sjednicama Poglavarstva 
te Odbora za komunalnu infrastrukturu. 
Tako je na srpanjskoj sjednici Vijeća done-
sena nova odluka primjerena potrebama 
grada ali i praksi susjednih gradova.  Visinu 
komunalnog  doprinosa prilikom izdavanja 
građevinskih dozvola investitori će od sada 
plaćati od 40 do 60 kuna za prostorni metar 
stambenog ili poslovnog objekta, ovisno o 
zoni. Vijećnici većinom glasova prihvatili 
ovu odluku, uz  suzdržane  vijećnike HDZ-
a i HSP-a koji predlagali izmjene u prijedlo-
gu odluke i zadržavanje prava na oslobađa-
nje od plaćanja komunalnog doprinosa za 
pojedine kategorije. Odluka o komunalnom 
doprinosu objavljena je u Službenom gla-
sniku Grada koji izlazi u sastavu ovog broja 
«Kronike». 

Organizacija, 
kontrola 
i naplata 
parkiranja 
u gradskom 
središtu 

O prijedlogu odlu-
ke o organizaciji par-
kiranja u središtu 
Dugog Sela uslijed 
potrebe uspostave 
reda na gradskim 
ulicama i parkira-
lištima  raspravljalo 
se u dva navrata na 
sjednicama  Pogla-
varstva te na Odboru  za komunalne djelat-
nosti. Na 22. redovnoj sjednici Odluku su 
jednoglasno prihvatili i članovi Gradskog 
vijeća Dugog Sela. Projekt organizacije i 
naplate kontrole parkiranja prezentirali su, 
još na 29. sjednici Gradskog poglavarstva,  
predstavnici Hrvatske parking udruge. Izme-
đu ostalog predlažu se dvije zone naplate za 
ukupno 441 parkirališno mjesto. Od toga bi 
21 mjesto bilo osigurano za osobe s invalidi-
tetom, a 58 parkirališnih mjesta na parkira-
lištima s posebnim načinom naplate ili bez 
naplate. Povlaštene parkirne karte mogli 
bi dobiti vlasnici stanova, kuća i poslovnih 
prostora na užem području grada obuhva-
ćenim sustavom kontrole i naplate, a isto 
tako i vlasnici vozila s invaliditetom za par-
kirna mjesta koja nisu predviđena odnosno 
označena za njih. Spomenuto kako bi se tre-
balo razmisliti o 
osnivanju vlasti-
tog komunalnog 
poduzeća zadu-
ženog za naplatu 
parkiranja ili o 
davanju koncesi-
je što je za Grad 
puno povoljnija 
varijanta, ali i 
isto tako uobi-
čajena praksa u 
ostalim grado-
vima Hrvatske 
i Europe. Osim 
reda u parki-
ranju u centru 
grada, ovaj će 
način parkira-
nja omogućiti i 

«samofinanciranje» novih parkirališnih mje-
sta od prihoda buduće naplate. Uvođenje 
naplate i ograničenja izbjeći će se dugotraj-
no (cjelodnevno) ostavljanje automobila na 

prometnim mjestima u gradskom središtu te 
usmjeriti vozače na parkirališta bez naplate. 
Odluku o visini naknade i druga pitanja 
za realizaciju projekta donijet će Gradsko 
poglavarstvo, a Odluka o organizaciji i nači-
nu naplate objavljena je u cijelosti u Službe-
nom glasniku. 

Novoj ulici ime pjesnika 
Dragutina Tadijanovića

Na prijedlog Komisije za imenovanje ulica 
dosadašnji put k.č. br. 5483 u k.o. Dugo Selo 
koji spaja Ulicu Tina Ujevića i Starjak  dobio 
je ime nedavno preminulog hrvatskog pjesni-
ka. Ulice Dragutina Domjanića, Tina Ujevi-
ća i novoimenova Ulica Dragutina Tadijano-
vića prolaze sjevernim dijelom naselja noseći 
imena velikana hrvatske književnosti. 
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Aktualno s 22. sjednice Gradskog vijeća Dugog Sela

Sajmišna prodaja na lokaciji u Sajmišnoj ulici 
do 1. listopada
Sajmišna prodaja na lokaciji u Sajmišnoj ulici 
do 1. listopada

Pripremile: Nada KOZIĆ
i Ana-Marija Šprihal

Gradski vijećnici zasjedali 30. srpnja na 22. sjednici gotovo šest sati rješavajući 15 točaka 
dnevnoga reda 

Sjednici Vijeća,  koje je razmatralo rad Vatrogasne zajednice, 
nazočili i dugoselski vatrogasci 

Sustav kontrole i naplate parkiranja  uskoro u središtu grada 

Do jeseni novi izgled Staroga groblja

NNakon čestih zamjerki zbog nepri-
mjerenog izgleda objekta i nedosta-
taka prostora za dostojanstvenost 

posljednjeg ispraćaja na Starome groblju, 
Grad je kupio zemljište sa zapadne strane. 
Sukladno idejnom rješenju na tom će se 
zemljištu izgraditi kuća žalosti s natkrive-
nim prostorom koji će služiti za te potrebe. 
Unutar objekta smjestit će se spremište za 
opremu i sanitarni prostori, a sam obred 
održavat će se u natkrivenom prostoru 
otvorenom s tri stra-
ne. Predviđeno je 
mjesto za okuplja-
nje prilikom ispra-
ćaja i za parkiranje. 
Na tom će se dijelu 
izgraditi pristupni 
put do Martinske 
ulice te put kojim 
će se od kuće žalo-
sti doći do groblja 
sa zapadne, odnosno 
sjeverne strane. 

Postojeći objekt 
smješten istočno 
od sadašnjeg ulaza 
na groblje trebat će 
ukloniti, a prostor 
urediti za parkira-
nje. 

Sve ove poslove, kako je najavljeno, 
trebalo bi obaviti do Dana mrtvih. Nave-
deni zahvati na Starom dugoselskom gro-
blju omogućit će  dostojanstvenost obreda 
posljednjeg ispraćaja. Time će se udovoljiti 
brojnim građanima koji koriste grobna 
mjesta na tom groblju te su višestruko 
očitovali nezadovoljstvo izgledom prostora 
i objekta  za posljednji ispraćaj kojeg je 
odavno pregazilo vrijeme. 

Izgled budućeg objekta namijenjen posljednjem ispraćaju koji će 
se graditi  zapadno od Starog groblja
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ČČlanovi Kulturno umjetničkog 
društva "Preporod" vratili su 
se s uspješnog gostovanja na 

EUROFOLK-u 2007. koji je održan u 
Poljskoj. U svojoj stotoj godini djelo-
vanja od 16. do 23. srpnja  sudjelovali 
su na Međunarodnom festivalu fol-
klora zajedno sa skupinama iz Poljske, 
Italije, Belgije, Mađarske, Srbije, 
Indije i drugih zemalja. U nastupima 
izveli su pjesme i plesove Hrvatskog 
zagorja, Slavonije, Sesvetskog prigorja, 

Ražanačko kolo kao i niz narodnih 
pjesma i napjeva uz pratnju tamburaš-
koga orkestra. Za nastupe  na festivalu 
primili su niz pohvala. 

A početkom srpnja, prije odlaska 
u Poljsku KUD «Preporod» sudje-
lovao je na završnoj večeri Medite-
ranskih folklornih susreta «Zlatna 
sopela» u Poreču. «Zlatna sopela» je 
član hrvatske sekcije međunarodnog 
savjeta organizatora festivala folklora 
i tradicionalne umjetnosti CIOFF, koji 

djeluje u okviru UNESCO-a. 
Tema ovogodišnjih 7. folklor-
nih susreta je bila «Tradicijska 
kultura mediteranskih otoka». 
Na susretima su sudjelovali:
Slovenija, Španjolska, Italija, 
Malta, Grčka, Cipar te poseb-

ni gosti iz Meksika, Indije, Čilea i 
Afrike. Hrvatsku su predstavljali KUD 
«Preporod» i klapa s Krka. Preporoda-
ši, pozvani kao gosti na ovaj folklorni 
susret, oduševili su publiku koreogra-
fijom plesova i pjesama Sesvetskog 
prigorja te raskošnim nošnjama. 

Uspješni nastupi i nagrada Zagre-
bačke županije značajna su ostvarenja 
u stotoj godini djelovanja Društva.                                                                 

                                               N. Kozić

7Dugoselska kronika 7

D
Opremljeno DVD Donje Dvorišće 

2. kolovoza 2007. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donje Dvorišće, koje je u sastavu dugoselske 
vatrogasne zajednice od prošle godine, preuzelo je od Vatrogasne zajednice Grada  
potrebnu opremu ukupne vrijednosti od 30.000 kuna. Vatrogasci su tom prilikom 

organizirali svečanost u prostoru svoga doma na koju su došli predstavnici grada i 
vatrogasne zajednice te predstavnici drugih vatrogasnih društava s područja grada.

Osim preuzimanja korisne opreme bila je to prilika istaknuti kako je Grad Dugo Selo 
kupio zemljište za potrebe Društva gdje će se izgraditi prateći objekti. U ime tamošnjih 
vatrogasaca uzvanike je pozdravio Dragutin Navrtek ukazavši na nabavljene nove stolove 
ali i na potrebu za nabavkom vatrogasnoga vozila koje im je neophodno. Također je 
istaknuo za naselje važnu komunalnu akciju u kojoj je izgrađen produžetak javne rasvjete 
sve do novoizgrađenog mosta na Zelini, što poboljšava uvjete za odlazak učenika iz naselja 
u Osnovnu školu u Božjakovini. 

Potrebno ustrojiti vatrogasni centar za područje rastućeg grada
Predsjednik Vatrogasne zajednice grada Zvonko Novosel predajući opremu vatrogascima 

iz Donjega Dvorišća govorio je o značajnoj ulozi tog Društva u naselju. Opremljeni 
vatrogasci moći će djelovati u slučaju potrebe unutar samoga naselja, ali i na području 
Dugog Sela ukoliko zatreba, kazao je Novosel, istaknuvši potrebu ustroja vatrogasnog 
centra za područje rastućeg grada.

O potrebi osnivanja profesionalne vatrogasne postrojbe u protupožarnoj zaštiti za 
cjelovito gradsko područje s gotovo 19.000 žitelja i sve većeg broja gospodarskih subjekata, 
govorio je i gradonačelnik Boris Mahač. Time bi se povećala sigurnost u zaštiti, a 
dobrovoljna vatrogasna društva i dalje će zadržati značajnu ulogu u svojim naseljima kako 
u protupožarnoj preventivi tako i u ukupnom društvenom životu naselja.

Predsjednik Gradskoga vijeća Anto Bauer zaželio je vatrogascima iz Donjega Dvorišća 
da dobivenu opremu koriste što više za vježbe, natjecanja i edukaciju, a što manje za 
gašenje požara.                                                                                     Tekst i fotog. N. Kozić

Opremljeno DVD Donje Dvorišće 

Nabavljena oprema koristit će vatrogascima Dvorišća no nužno im je i vozilo 

Predsjednik VZG Z. Novosel i gradski čelnici ističu potrebu ustroja vatrogasnog centra s 
profesionalnom brigadom za šire gradsko područje 

Stota godišnjica Preporodovih uspjeha Stota godišnjica Preporodovih uspjeha 

Zapaženi nastupi na 
međunarodnom 

pozornicama

Zapaženi nastupi na 
međunarodnom 

pozornicama 

 «Preporod» iz Dugog Sela 
– hrvatski predstavnici na 

Međuradnom festivalu 
folklora 

Osim plesova Sesvetskog prigorja na velikoj međunarodnoj pozornici Preporodaši 
prikazali plesove i nošnje Slavonije, Hrvatskog zagorja, Ražanca 

Radost članova nakon uspješnog nastupa i uručenja nagrada
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Gradonačelnik Boris Mahač osobno je čestitao 
djevojčici Matei Ravlić koja je kao polaznica 
Dječjeg vrtića Dugo Selo osvojila prvu nagradu 

Turističke zajednice Zagrebačke županije na natječa-
ju «Volim Hrvatsku». Njezin likovni rad proglašen je 
najboljim što je Vrtiću donijelo 8.000 kuna nagrade, 
a utrošit će je za nabavu igračaka, kazala je ravna-
teljica Vrtića Ljiljana Đukić. Na svečanom primanju 

u uredu gradonačelnika bila je 
cijela Mateina obitelj – roditelji, 
mlađi brat i starija sestra, te 
Zvjezdana Budor Klarić iz grad-
ske uprave koja obavlja poslove 
i za Turističku zajednicu Dugog 
Sela. Uz čestitke i poticaje za 
likovno stvaralaštvo gradona-
čelnik Mahač uručio je Matei 
poklone a cijeloj obitelji daro-
vana je skulptura sv. Martina. 

Osim knjiga i 
slatkiša Matea 
će od svog Vrtića 
kojeg je napusti-
la dobiti pribor 
za školu vrijedan 
1.000 kuna budu-
ći ujesen kreće u 
prvi razred. 

U Dječjem vrtiću Dugo Selo potiču kreativno 
stvaralaštvo te bilježe niz nagrada za likovne radove, 
posebice na natječaju «Volim Hrvatsku». Prije tri 
godine osvojili su treće mjesto za grupni rad. Lani je 
djevojčica Mia Markušić svojim crtežom osvojila prvo 
mjesto u županijskoj Turističkoj zajednici a tako je 
i pobijedila na razini Hrvatske Turističke zajednice. 
Uz ovogodišnji uspjeh Matee Ravlić bilježe i nekoliko 
nagrada u projektu protiv štetnog sunčanja čiji je nosi-

telj Udruga «Suncobran». 
-Izuzetno smo zadovoljni 

ovim uspjesima koji potvr-
đuju uspješnost našeg rada s 
djecom u kreativnim aktivno-
stima. Odgojiteljice su ospo-
sobljene i nadasve vješte u 
sustavnom poticanju djece na 
stvaralaštvo, tako su osvoje-
ne nagrade veliko priznanje 
cijelom Vrtiću Dugo Selo – 
kazala je ravnateljica Ljiljana 
Đukić na prijamu u Uredu 
gradonačelnika gdje je preu-
zela poklone Grada i Turistič-
ke zajednice. 

 
Tekst i fotografije: N. Kozić 

Članovi Školskog odbora 
Osnovne škole Dugo 
Se lo održali su redovnu 

sjednicu 11. srpnja na kojoj 
je jednoglasno usvojen re –
balans plana nabave. Kako je 
objašnjeno promijenjena je 
stavka za nabavu namirnica za školsku kuhinju. Priprema hrane sada je 
u potpunosti povjerena Osnovnoj školi Dugo Selo radi čega je potrebno 
povećati sredstva. Povećana je i stavka za nabavu nastavnih pomagala, za 
nabavu nove kosilice i klima uređaja. 

Ravnateljica Škole Marijana Kozarić-Ciković izvijestila je o  prihodima 
i rashodima za razdoblje od 1.1. - 31.12.2006. godine. Prema izvješću o 
financijskom poslovanju iskazan je višak od 48.000 kuna koji je nastao zbog 
smanjenih troškova grijanja protekle zime, a smanjeni su i troškovi za nabavu 
namirnica. Članovi Odbora raspravljali su, između ostalog, i o rezultatima 
učenika po završetku školske godine. Od 817 učenika razredne nastave 193 
pohvaljeno je od Razrednog vijeća a 296 pohvalilo je Učiteljsko vijeće. Od 
688 učenika predmetne nastave 78 je upućeno na popravni ispit, s time kako 
je na drugi, jesenski rok upućeno 16 učenika. Članovi Školskog odbora infor-
mirani su i o zaključenim upisima u prvi razred. Prema sadašnjim podacima 
upisalo se 290 prvašića, no kako je istaknula ravnateljica  Osnovne škole 
Marijana Kozarić-Ciković, do jeseni se očekuje upis još barem 20 novih 
prvašića. Planirano je 9 odjeljenja prvih razreda, što je jedan razred više nego 
lani. S obzirom da se na jesen očekuju dva razredna odjeljenja više nego pret-
hodne školske godine, škola je opet suočena s nedostatkom prostora. Uko-
liko se, kao što je planirano, do jeseni stignu urediti dvije učionice – jedna 
u prostoru Doma oružanih snaga, a druga u matičnim prostorima, tada će 
se nastava odvijati u dvije smjene. Najeveći problem bio je dobiti dozvolu za 
uređenje prostora u Dom oružanih snaga iz razloga što još uvijek nisu rije-
šeni imovinsko pravni odnosi. Iako je Vlada RH donijela na jednoj od svojih 
sjednica Odluku da se Dom oružanih snaga daje na korištenje Gradu Dugom 
Selu, do sada ta Odluka nije pravno provedena. U rješavanje tog problema 
uključili su se i Grad i Županija i prema posljednjim informacijama do počet-
ka školske godine uredit će se još jedna učionica u Domu oružanih snaga što 
će omogućiti održavanje nastave u dvije smjene.

Školski odbor također je verificirao mandat novoj članici Školskog odbora 
Marijani Tečić umjesto dosadašnje članice Zorice Kojundžije koja zbog pro-
mjene radnog mjesta više nije mogla biti članom Školskog odbora.

Školski odbor o organizacija nastave u Osnovnoj 
školi Dugo Selo
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Ujesen preko 300 prvašića 
u devet odjeljenja 

Unatoč povećanom broju 
odjeljenja traže se mogućnosti 
za organizaciju nastave u 
dvije smjene

Gradonačelnik Mahač čestitao Dječjem 
vrtiću i Matei na uspješnom nastupu 

Čestitke ravnateljici i odgajateljicama u Vrtiću 

Na prijamu u Uredu gradonačelnika pokloni za cijelu Mateinu obitelj 

Ljetovanje u Velom Lošinju 2007.

Djeca iz Dječjeg vrtića i Osnovne 
škole „Dugo Selo" ljetovala su 
u dugoselskom odmaralištu 

„Društva naša djeca" od 3. do 13. 
srpnja u Velom Lošinju.

Bili su tu neki „novi" klinci , ali i 
oni koji već godinama idu na ljeto-
vanje sa svojim tetama, tako seke 
Doria i Lorena ove su godine obi-
lježile petu godišnjicu ljetovanja jer 
tko dođe jednom na Lošinj poželi ići 
još puno puta.

Osim kupanja u bistrom moru 
djeci su ponuđeni još razni drugi 
sadržaji za zabavu. Posjetili su: Kulu 
- muzej grada (upoznali su Apoksi-
omena), Edukativni centar „Plavi 
svijet" (gdje su doznali sve o dupi-
nima), plovili brodom oko obližnjih 
otočića, plesali u mini-discu, pro-
slavili rođendane, lovili ribe, igra-
li vaterpolo, tra žili skriveno bla go, 
oslikavali kamenje na plaži, kartali 
u šatoru na plaži, krotili valove, 

neki su i proplivali, neki ježeve i školjke izronili i još 
puno, puno toga lijepog i veselog.

Da im je boravak u Lošinju bio zanimljiv vidi se 
po tome što su na povratku kući planirali ljetovanje 
iduće godine.                                      Snježana Fuks

Yu-gi-oh turnir

Tijekom ljetnog razdoblja i sezone godišnjih odmora u Gradskoj športskoj dvorani izvode 
se završni radovi na uređenju ugostiteljskog objekta u iznajmljenom poslovnom prostoru. 
Kako smo saznali od ravnatelja Športskog centra Miroslava Škrlca, otvorenje ugostiteljskog 

objekta očekuje se sredinom kolovoza  za kada je predviđen i povratak sportaša u dvoranu.
 Tijekom ljetne stanke na sportskoj dvorani dovršena je sanacija krovišta i u cijelosti je 

opremljena teretana. Ugrađeni su ventilacijski i klima uređaji te su postavljene sprave za 
vježbanje. Teretana je prvenstveno namijenjena dugoselskim športskim klubovima koji će 
je prema određenom rasporedu početi koristiti od rujna. Dio termina osigurat će se i za 
zainteresirane građane kao i za tvrtke koje će koristiti teretanu u svrhu rekreaciju za svoje  
djelatnike. 

Uskoro se na zelenoj površini sa zapadne strane dvorane očekuje uređenje dječjeg igrališta, 
što će uz otvorenje ugostiteljskog objekta sigurno privući mnoge građane da u miru i lijepo 
uređenom ambijentu provedu slobodno vrijeme. 

Početkom jeseni u dvorani će se osposobiti i mreže za igranje badmintona, te će se u 
rekreacijske svrhe badminton igrati i u Dugom Selu na zadovoljstvo brojnih građana koji za sada 
za tu vrstu rekreacije koriste sportske dvorane grada Zagreba.

 U planu je i uređenje vanjskog igrališta, koje će se prekriti umjetnom travom i postati 
višenamjensko. Koristit će se za rukomet, mali nogomet te za odbojku. Upravno vijeće Športskog 
centra će na prvoj jesenskoj sjednici raspravljati o planu uređenja vanjskog igrališta u čiju će se 
realizaciju krenuti čim se osiguraju financijska sredstva.                          Tekst i fotografija: JKB

Bogatiji sadržaji u Gradskoj 
športskoj dvorani

Nova škola do 2009. godine? 
Prema nužnim potrebama, najavama i očekivanjima do ujesen 2009. godine trebalo 

bi izgraditi novu školu u Dugom Selu. Narednih dana očekuje se raspisivanje natječaja 
za odabir izvođača radova na građevini nove škole. Osnivač škole – Zagrebačka župa-
nija koja je obvezatna osigurati uvjete za osnovno obrazovanje na većem dijelu svog 
područja, tako i na području našeg grada, još utvrđuje s jedinicom lokalne uprave omjer 
sufinanciranja i dogovara potpisivanje sporazuma. Građevinu vrijednu oko 37 milijuna 
kuna, prema  posljednjim dogovorima, financirat će Ministarstvo prosvjete iz sredstava 
Svjetske banke s 55 posto, Zagrebačke županija  s 27 posto, a Grad Dugo Selo s 18 posto 
udjela. Hoće li se izgraditi do 2009. godine kako insistira vodstvo Grada?           J. K. B. 

Povrratak s plažePočetkom rujna teretanu će početi koristiti dugoselski sportaši
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Nagrađen nastup članova Gradskog 
zbora na međunarodnom natjecanju
Desetak članova Gradskog zbora 

"Dugo Selo" nastupilo je zajed-
no s članovima zagrebačkog 

zbora «Ivan Kukuljević Sacinski» 
pod ravnanjem maestra Tomislava 
Seletkovića na Internationales 
Johannes Brahms Chorfestival u 
Njemačkoj. Iako je na natjecanju  
bio prijavljen Gradski zbor "Dugo 
Selo" za što je Poglavarstvo odo-
brilo dio sredstava, odlazak cijelog 
zbora nije bio moguć zbog finan-
cijskih sredstava. Dio članova tako 
je nastupio kao pojačanje zagre-
bačkom zboru kojeg vodi također 
prof. Seletković te su zajedničkim 
snagama osvojili srebrno odličje. 
Natjecali su se u jakoj međunarod-
noj konkurenciji s četrdesetak zbo-
rova iz Njemačke, Rusije, Poljske, 
Moldavije, Ukrajine, Kine, Tajvana, 
Trinidada i drugih zemalja. Uslijed 
uspješnog nastupa nakon kojeg su u 
Hrvatsku donijeli srebro, pozvani su na 
Svjetsku olimpijadu zborova koja se dogodine održa-

va u Austriji, u Grazu, gdje se očekuje i samostalni 
nastup Gradskog zbora Dugo Selo.  

Dugoselski pjevači s voditeljem T. Seletkovićem na festivalskoj pozornici 
u njemačkom gradu Wernigerode

HDZ Dugo Selo priopćio na tiskovnoj konferenciji …..

Odgođen posjet 
ministrice 

Kolinde Grabar Kitarović 
Dugoselski HDZ je u sklopu svojih stranačkih aktivnosti dogovorio 

posjet ministrice vanjskih poslova Kolinde Grabar Kitarović 
gradu Dugom Selu. Predviđeno je i održavanje javne tribine 

za građane na temu pristupa Hrvatske Europskoj uniji. Datum 
posjeta nije se mogao odrediti unaprijed zbog brojnih ministričinih 
obaveza, a kada je za posjet Dugom Selu konačno utvrđen datum, 
predsjednik dugoselskog HDZ-a Stipe Velić, pokušao je za taj skup 
rezervirati Gradsku vijećnicu. Međutim vijećnica je, već bila prema 
ranije utvrđenom rasporedu, bila zauzeta, a u razgovoru s tajnicom 
gradonačelnika o mogućnosti korištenja dvorane u sklopu gradske 
knjižnice, dobio je odgovor kako se taj prostor ne koristi u svrhu 
stranačke promocije. 

Kako čelni ljudi dugoselskog HDZ-a nisu u kratkom vremenu 
pronašli adekvatan prostor za prijem ministrice i održavanje skupa, 
posjet je odgođen.  Ministrica je umjesto Dugog Sela posjetila Sv. Ivan 
Zelinu gdje je i držan skup. Dugoselski HDZ smatra da posjeta mini-
strice nije samo politički čin nego događaj važan za grad Dugo Selo. 
S dolaskom ministrice i problemima s osiguranjem prostora nisu bili 
upoznati gradonačelnik ni njegovi suradnici kao niti stručne službe 
grada. Predsjednik dugoselskog HDZ-a Stipe Velić istaknuo je da je 
ovakav događaj bacio ružnu sliku na dugoselski HDZ te apelira da se 
ovakvi događaji u budućnosti izbjegnu.                                     J. K. B.  

Andrea Komljenović sudjelova-
la je na 32. međunarodnom 
natjecanju koje se održava 

svake dvije godine. U natjecanju 
sudjeluju umjetnici iz svih drža-
va Europe, a održava se u Puli 
koja slovi kao grad harmonikaša. 
Andrea je osvojila 1. mjesto kao 
članica trija u kategoriji komornih 
sastava. Na istom natjecanju bila je i 
prethodnih godina kada je osvajala 
druga mjesta. Nakon Pule nastupi-
la je i na međunarodnom natjeca-
nju u Sloveniji gdje je također kao 
članica trija osvojila drugo mjesto. 
Andrea tako s uspjehom i brojnim 
nagradama pohađa Srednju glazbe-
ni školu «Eli Bašić» u Zagrebu te 
je redovna studentica Pridoslovno-
matematičkog fakulteta u Zagrebu 
na smjeru molekularne biologije.                                                                                          
                                                   NK

Uspjesi harmonikašice 
Andree Komljenović

Na devetoj smotri izvornoga 
narodnog stvaralaštva u bosan-
skom gradu Domaljevcu Udruga 
Hrvata iz Bosne i Hercegovine 
«Rodna gruda» Dugo Selo bila 
je najbolja u svim oblicima pred-
stavljanja. Osvojili su prvo mjesto 
u folklornom nastupu, u postavi 
štanda sa starinama te u pote-
zanju konopa. Tako su od Župa-
nije Posavske primili priznanje 
za ukupnu pobjedu i original-
nost prikaza tradicijske baštine 
Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
Pred ovom udrugom ovoga ljeta još 
su brojni nastupi na smotrama fol-
klora u Gradačcu, Brckovljanima, 
Odžaku i Okučanima.               NK

«Rodna gruda» 
nagrađena na 

9. smotri narod-
nog stvaralaštva 
«Domaljevačka 

tkanica»

Početkom mjeseca srpnja šetajući Kolodvorskom 
ulicom, najljepšom ulicom našeg grada, koju krase 
drvoredi kestena i cvjetne  žardinjere, pomislila sam 

da bi ovu ljepotu trebalo nagraditi. Zato me veseli što 
je grad Dugo Selo osvojio treće mjesto na županijskom  
natječaju »Zeleni cvijet» za uređenost mjesta u cjelini, a 
Kolodvorska ulica  osvojila je drugo mjesto u akciji HTZ 
«Volim Hrvatsku». Nadam se da će upravo ta naša ulica 
jednog dana postati šetnica našeg grada bez automobila i 
prometne gužve i biti na ponos svima nama.

Iako sam građanaka treće dobi veseli me što je Forum 
mladih dugoselskog SDP-a  istražio potrebe mladih  do 30 
godina starosti i što najviše njih želi Centar za mlade. Kao 
članica najbrojnije dugoselske udruge, Gradske udruge 
umirovljenika, koja ima svoj prostor za druženje i oku-
pljanje, smatram da je Centar za mlade itekako potreban. 
Dio mladih koji se bave sportom imaju za to potreban 
prostor, ali većina mladih svoje potrebe za druženjem i 

zabavom prisiljeni su tražiti po dugoselskim kafićima.
Članovi Gradske udruge umirovljenika  i u ovo prevru-

će vrijeme već tradicionalno posjećuju toplice i odaziv na 
ta jednodnevna druženja  je jako velik.

Klub žena pri Gradskoj udruzi umirovljenika već 
pomalo razmišlja o pripremama za 8. izložbu «Od sje-
menke do staklenke» koja će se održati u okviru ovo-
godišnjih 14. dugoselski jeseni. Kako dolazi i prolazi 
sezonsko voće i povrće , tako se pomalo redaju i pune 
staklenke za navedenu priredbu. Klubu žena predstoji i 
proslava desete godišnjice djelovanja koja bi se trebala 
održati u mjesecu prosincu.

Nepovoljne klimatske prilike sputavaju nas u redovnim 
aktivnostima. U ranim jutarnjim satima nastojimo obaviti 
poslove u kući i oko kuće. U poslijepodnevnim satima 
zarobljeni smo u zamračenom prostoru svojih domova. 
Pomalo smo već izmoreni velikim vrućinama te  teško i u 
svom domu  pronalazimo mjesto gdje bi to sve skupa lakše 
preživjeli.                                                                  B. C. 

Usprkos vrućinama

Bogat program 
dugoselskih mažoretkinja

 u sezoni 2006./07.
Dugoselske mažoretkinje tijekom sezone 2006/07 imale su 

bogat program. Organizirale su smotru mažoretkinja u okviru 
dugoselskih jeseni na kojoj je bilo prisutno 300 mažoretkinja. 

Njihova cijela sezone obiluje nastupima. Tako su nastupile na otvorenju 
sajma obrtništva u Dugom Selu, na dodjeli nagrada za najboljeg 
sportaša u Sportskoj dvorani Dugo Selo, na smotri mažoretkinja u 
Ivanić gradu, na smotri mažoretkinja u Kutini i u Mariji Bistrici na 
proljetnom koncertu mažoretkinja. Nastupile su još u Zlatar Bistrici, 
Sv. Ivanu Zelini, Zlataru i na međužupanijskoj smotri mažoretkinja 
u Oroslavju. Gostovale su na susretu mažoretkinja u Ludbregu te na 
smotri u Konjščini. Dugoselske mažoretkinje pomogle su u organizaciji 
Europskog prvenstva u twirlingu (području u kojem se uz štap koriste 
elementi gimnastike, baleta i jazz dancea) održanog od 6. do 8 travnja 
ove godine u zagrebačkoj Ledenoj dvorani. Očekuje ih još i koncert u 
sklopu Dugoselskih jeseni. U svojem sastavu imaju i jednog dječaka 
dvanaestogodišnjeg Alena Mađera koji je već uspješno nastupio. Ovim 
putem pozivaju sve zainteresirani dečke da im se pridruže i postanu 
majstori u twirlingu.                                                                   A.M.Š.

Dugoselac izradio projekt 
spomen-obilježja

U lipnju 2007. godine u Pougarju u Srednjoj Bosni, u nazočnosti 
nekoliko stotina hrvatskih domoljuba svečano je obilježena 15. obljetnica 
pogibelji hrvatskih branitelja iz Vukovića u Domovinskom ratu: Srećka 
Aščića, Vlade Aščića, Tvrtka Bilješkovića, Jure Markovića i Jure 
Tubanovića. Projekt spomen-obilježja, koji je dobio sve pohvale, izradio 
je hrvatski branitelj iz Dugog Sela Stipan Tokalić.                      Ivo Aščić 

Ove godine ljeto nas je zagrijalo sa čak na 37 stupnja. 
U Zagrebu je na prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe, 
21. lipnja, održan muzički spektakl na Bundeku. 

Koncert ozbiljne glazbe «Carmina Burana» - rukopisna 
zbirka pjesama iz 12. i 13. stoljeća na latinskom jeziku, 
otkrivena početkom 19. stoljeća, smatra se u svijetu ozbilj-
ne glazbe pravom poslasticom. Koncertu je prisustvovalo 
tisuće građana Zagreba. Koji dan ranije na koncertu 
u Maksimiru, potpuno drugog izričaja, koji nam je na 
neki način i pokazatelj strukture našeg društva, brojio 
je na desetke tisuća posjetitelja. Nasuprot događaja u 
Maksimiru, na Jarunu se održavao Rokajfest u sklopu 
trodnevnog zagrebačkog Open Air festivala u trajanju od 
24 sata dnevno. Rokajfest je bio dobro posjećen usprkos 
lošem vremenu. 

Glazba je dio naših života i prati nas cijeli život. O 
ukusima ne valja raspravljati pa tako i o tome koja vrsta 
glazbe nam više imponira i u kojoj više nalazimo ljubavi 
i zadovoljstva. A gdje se tu uklapa naša populacija treće 

dobi? Nije nam baš lijepo čuti izraze starica i starac, bolje 
zvuči  ljudi treće dobi zar ne?

Obraćam se vama moje penzičke i penziči. Znam, jako 
vam je vruće. Držite se hlada. U hladu svog doma možete 
slušati što želite na radiju i televiziji. Ako vam to ne odgo-
vara posegnut ćete za najdražim kazetama ili CD-ovima. 
ljeta, dogodio li vam se glazbeni skup na kojem je sudjelo-
vao vaš omiljeni potomak i vi ste trebali prisustvovati tom, 
za vas važnom, događaju, ali niste prisustvovali.

Razlog vašeg izostanka gledajte s vedrije strane. U 
našoj trećoj dobi događaju se čudne stvari. Postali smo 
kao velika djeca. Ne možemo  kontrolirati svoje osjećaje, 
pogotovo vezane uz naše najmilije. Veliko veselje i sreću 
izrazimo suznim očima, a riječi koje bi se trebale izreći 
zastanu u grlu. Takve emotivne reakcije naši najbliži 
baš ne toleriraju. Smeta im to pomalo, znamo mi to, ali 
nemoćni smo u vezi toga. Mi ćemo njima itekako tolerirati 
njihove postupke jer bezuvjetna ljubav to uvijek čini.         
                                                                                     B.C.

Ljeto u znaku glazbe
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 Tužno sjećanje

na 

STJEPANA STIJELJU
02. 08. 2004. – 02. 08. 2007.

Život u trenu prestaje a uspomene 
i tuga ostaju

                              Tvoja obitelj

ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU OD 02. 07. 2007. DO 26. 07. 2007. 
GODINE
1. ROKA COJKIĆ i ANTONIJA PUČEK, vjenčani 07. 07. 2007. godine
2. DAMIR NIKOLIĆ i KLEMENTINA JAKOVLJEVIĆ, vjenčani 14. 07. 2007. godine
3. LUKA PILIČIĆ i DIJANA DEBELJAK, vjenčani 14. 07. 2007. godine
4. ZORAN BLIZNAC i ANĐA ILIĆ, vjenčani 21. 07. 2007. godine
5. BERNARD ČAČEK i LJILJANA PAŠALIĆ, vjenčani 21. 07. 2007. godine
6. STANISLAV ŠOKČEVIĆ i RUŽICA TUFEKOVIĆ, vjenčani 21. 07. 2007. godine

IZVJEŠĆE 0 UPISU ČINJENICE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 03. 07. 2007. 
DO 23. 07. 2007. GODINE

1. VLADIMIR MIHALJEVIĆ, umro 03. 07. 2007. star 81 god.
2. TOMISLAV GALOVEC, umro 05. 05. 2007. star 21 god.
3. PETAR POGRMILOVIĆ, umro 05. 07. 2007. star 86 god.
4. STJEPAN SKOČEN, umro 09. 07. 2007. star 64 god
5. FRANJO DRDIĆ, umro 16.07. 2007. star 66 god.
6. MAKOVICA MARICA, umrla 23. 07. 2007. stara 68 god.
                                                                  Matični ured Dugo Selo

 Tužno sjećanje

na dragog supruga, oca i djeda

VLADU SEVERCA
01 .08. 2005. – 01. 08. 2007.

Prošle su dvije godine tuge i boli od 

kad Te nema. Ostale su uspomene, 

bol i patnja, samoća i suze.
Tvoja supruga Nada i djeca te unučad Goran,

 Ivan i Nikolina

Tužno sjećanje

na

PETRA IVEZIĆA
25. 07. 1992. – 25. 07. 2007.

Prolaze dani, prolaze godine, a 

tuga i bol ostaje.
Tvoji najmiliji: supruga Ankica, kćerke Biljana i 

Draženka, unuci Bojan,

 Boško i Antonio

Tužno sjećanje

na voljenog supruga, oca, svekra i 

djeda

SLAVKA HOJKU
21. 07. 2002. – 21. 07. 2007.

Pet godina već je prošlo od odlaska 

tihog Tvog. Vječna svjetlost nek Ti svijetli i čuvao Te 

dragi Bog.

Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje

na voljenog tatu 

STJEPANA 
DAVIDOVIĆA

13. 08. 2001. – 13. 08. 2007.

Živjeti bez Tebe teško je, sjećanje na Tebe bolno je, 

ljubav prema Tebi vječna je.

Tvoji najmiliji: sin Darko, kćerke Milena i Darinka, 

unuci i praunuke

Sjećanje na voljene

STJEPANA PEKVARIĆA 

07. 5. 1979. – 07. 5. 2007.
i

ERNESTINU PEKVARIĆ

23. 4. 2001. – 23. 4. 2007.

Uvijek ste u našim mislima i srcima
Vaši najmiliji

Sjećanje na voljene

HRVOJA MEĐIMORCA

24. 8. 2001. – 24. 8. 2007.
i

MARIJANA MEĐIMORCA
23. 7. 2003. – 23. 7. 2007.

Bolom koji se ne liječi i ljubavlju koja smrću ne 
prestaje.

Vaši najmiliji

Tužno sjećanje

JOSIP PLEŠKO

30. 7. 1992. – 30. 7. 2007. 

S ljubavlju čuvamo uspomenu 

na Tebe

Tvoji: supruga Dragica s obitelji

Tužno sjećanje

na

NIKOLU MALOVIĆA

17. 8. 1994. – 17. 8. 2007.

Prošlo je trinaest tužnih godina 

otkako Te nema među nama. Ti i 

dalje živiš u našim srcima. 

Tvoji: supruga Mira, kći Željka, unuci Krešo, 

Tomislav i Martina, praunuka Lucija

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

ZVONIMIRA BERTAKA
31. 7. 2003 – 31. 7. 2007.

S tugom i ljubavlju čuvamo 

uspomenu na Tebe

                                Tvoji najmiliji

 Tužno sjećanje

na  voljenog supruga, oca, 
svekra i djeda

NIKOLU MALBAŠU
18. 7. 1996. – 18. 7. 2007.

Ne brišu Te godine što nisi s 

nama, niti Te skriva grobna tama. 

Zvijezda si koja nas prati i vječno živi s nama.

Tvoji najmiliji: supruga Ruža, sin Nenad, snaha 

Peggi i unuka Majda 

 
Tužno sjećanje

na dragog supruga, oca, sina, 
brata i šogora 

MILIVOJA HALARA
časnika Hrvatske vojske
6. 8. 1992. – 6. 8. 2007.

Prošlo je petnaest godina od kada nisi s nama i 
samo oni koji Te vole znaju kako je bolno živjeti bez 
Tebe. Našu ljubav i sjećanje na Tebe ne može izbrisati 
vrijeme. Neka Ti je laka hrvatska zemlja za koju si dao 
svoj mladi život. Počivao u miru Božjem.

Tvoji neutješni: supruga Jasna, djeca Marina,
Ivan i Martina, majka Dragica, otac Matej,

brat Darko, šogorica Jadranka, nećaci Dario i Karla.

 
Sjećanje

na moje drage roditelje

NADU ŠOLIN
11. 9. 1920. – 14. 8. 1992.

i 

STJEPANA ŠOLINA
6. 4. 1913. – 8. 7. 1956.

Hvala svima koji vas se sjećaju.

Vaša djeca: Jožek, Đurđica 
i Vanja

Sjećanje

na našu voljenu suprugu i majku 

MIHAELU BULJIĆ rođ. 
ZVRHEK

25. 7. 2005. – 25. 7. 2007.

Prošle su dvije tužne godine otkako Te nema među 
nama, ali zauvijek ćeš biti u našim srcima i mislima.

Tvoj suprug Dražen i kćerka Gabriela

 
Tužno sjećanje

na voljenu mamu, kćer i sestru 

MIHAELU BULJIĆ 
(rođ. ZVRHEK)

25. 7. 2005. – 25. 7. 2007.

Ti budi samo bijela ruža u našem vrtu, s ljubavlju 
ćemo Te uzgajati i u srcima čuvati, mirisom se Tvojim 
opijati i nikada Te ne zaboraviti!

Tvoji: kći Gabriela, mama, tata, brat i sestra 
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Otvoreno prvenstvo Zagreba u stre-
ličarstvu ponovo u Dugom Selu 

Mlade dugoselske rukometašice Ružica Djokić i Sanja Jagatić nedavno su se vratile, 
kao članice rukometne kadetske reprezentacije, s Europskog prvenstva U-17 održa-
nog od 29. lipnja do 8. srpnja u Bratislavi. U grupi s našim kadetkinjama bila je Crna 

Gora, Rusija i Danska. Hrvatice su dobile Crnogorke s 33:16, s Ruskinjama su remizirale, 
a od Dankinja izgubile. Tako su bile treće u grupi pa su igrale za poredak od 9. do 16. mje-
sta. Bugarsku, Austriju 
i Sloveniju su dobile, 
a od Norveške izgubi-
le te na kraju osvojile 
deseto mjesto. Prva je 
bila Francuska, druga 
Španjolska, a treća 
Nizozemska. Iako je 
reprezentacija ostala 
bez medalje, Ružica i 
Sanja vratile su se dobro 
raspoložene. Kao dio 
ekipe, one su igrale 
dobro. (O njihovoj kvali-
teti govori i to da su ušle 
u reprezentaciju, prve iz 
Dugog Sela.) Vratarka 
Sanja je odlično branila 
u 4 utakmice te je na 
utakmici s Bugarskom 
proglašena i najboljom 
igračicom utakmice. Borbena Ružica je igrala u obrani i to svih sedam utakmica. Cure kažu 
kako su se s lakoćom uklopile u reprezentaciju i brzo uigrale. Atmosfera je bila super, odno-
si između igračica bili su odlični unatoč umoru. Na pitanje jesu li nešto novo naučile, obje 
spremno odgovaraju stručnim odgovorom: - Brže i različite tehnike igranja. Najviše one od 
Norveške, Nizozemske i Danske.

Što im je još ostalo u dobrom sjećanju? - Upoznavanje protivničkih ekipa, druženje, a i 
homogenost vlastitog tima i međusobno bodrenje.

Njihov trener iz matičnog kluba “Dugo Selo ‘55” i ujedno trener reprezentacije, Nenad 
Plašić dodaje: - Poticaj za usavršavanjem i veće ambicije. A nadamo se kako će te dobre 
vibracije prenijeti i na svoj Klub.

A kako cure usklađuju srednjoškolske obaveze s napornim treninzima i za klub i za repku? 
I na to pitanje spremno odgovara Plašić hvaleći ih: - Iako im je teško, naravno, sve svoje oba-
veze izvršavaju, a i škola im izlazi u susret. Pogotovo kad su u pitanju pripreme kada moraju 
izostati s nastave dulje vrijeme.

Ružica i Sanja na kratak će odmor, a onda opet slijedi naporan ritam. Ne sumnjamo da će 
nastaviti s dobrim sportskim i školskim rezultatima jer po onome što za njih kaže trener Pla-
šić, zaključujemo – one su profesionalke što se tiče svojih obaveza, nađu vremena za sve.             

Ana-Marija Šprihal
                                                                                                                    Fotografija: JKB

Dugoselske rukometašice Ružica Djokić i Sanja Jagatić vratile se s 
kadetskog EP U-17

STEKLE BRŽE I RAZLIČITE 
TEHNIKE IGRE

Dugoselska rukometašica Josipa Grebenar, odnedavno članica hrvatske 
reprezentacije, postala je važan dio velikog uspjeha na 5. europskom prvenstvu 
u rukometu na pijesku održanom od 10. - 15. srpnja u Italiji. Hrvatska 

reprezentacija osvojila je zlatnu medalju, nakon prošlogodišnje brončane, svladavši 
njemačke rukometašice u finalu s 19:18. Na trećem mjestu je Norveška. 

Kako je bilo u talijanskom Misa-
no Adriaticu? 

Organizacija natjecanja bila je 
na zavidnom nivou. Sama repre-
zentacija imala je velika očekiva-
nja zbog prošlogodišnjeg visokog 
mjesta. Početak je bio loš jer smo 
bile umorne od jedanaestsatnog 
putovanja i visokih temperatu-
ra, no na kraju smo sve uspjele 
svladati – otkrila je Josipa Grebe-
nar spomenuvši i srebrnu mušku 
reprezentaciju. Iako je prvi put 
zaigrala za reprezentaciju dobro 
se uklopila i zadovoljna je minu-
tažom u igri. Igrala je desno krilo. 
Rukomet na pijesku trenira dvije 
godine, a “normalni” rukomet već 
deset godina u Klubu “Dugo Selo 
‘55” gdje je i počela “iskakati” po 
talentu. Rukomet na pijesku je 
relativno mlad sport, atraktivan 
zbog ljeta (uz obavezan dodatak 
more, sunce...) pa smo upitali što 
je sa zabavom?

– Druženja uvijek ima, no na 
natjecanjima pravila su jasna – 
red, rad i disciplina. A i dosta je 
naporno – smije se Josipa ili Jopa kako 
je zovu u klubu “Kontesa Nera” čiji je član nešto više od godinu dana. Kad se odmara 
od zimskog i ljetnog rukometa, učenja pitamo je dok žuri na Pag na Turnir za prvenstvo 
Hrvatske?

 – Eto, tim Turnirom se zatvara sezona pa ću se malo odmoriti – odgovara vesela 
Josipa i dodaje kako je često pitaju kako se vodi lopta u rukometu na pijesku. E, pa 
znatiželjnici – ne vodi se.                                                                   Ana-Marija Šprihal

                                                                                                                  Fotografija: JKB

Josipa Grebenar odlična u reprezentaciji - 
zlato na europskom prvenstvu 

u rukometu na pijesku

Na igralištu Nogometnog 
kluba «Dugo Selo» 21. 
srpnja  održano je četvr-

to Otvoreno prvenstvo grada 
Zagreba u streličarstvu.  Usprkos 
visokim temperaturama i vjetru, 
šezdeset natjecatelja iz Slovenije, 
Srbije, te članovi domaćih klu-
bova iz Siska, Čakovca, Rijeke, 
Bjelovara, Opatije, Novog 
Marofa, Varaždina, Delnica, 
Sunje i Sesveta natjecali su se u 
stilovima - goli luk, standardni 
luk, zakrivljeni luk i složeni luk. 
Natjecanje je održano u kategori-
jama - djeca do 12 godina, djeca 
do 14 godina, kadeti, juniori, seni-
ori i veterani. Prvenstvo je održa-
no u organizaciji  Streličarskog 
kluba «Agram» iz Zagreba, a 
pod pokroviteljstvom Grada Dugog Sela 
i Turističke zajednice koja je ove godine 

postavljanjem reklamnog štanda i dijelje-
njem propagandnih materijala nastojala 
približiti turističku ponudu grada svim 
zainteresiranim natjecateljima i posjeti-
teljima. Prilikom otvorenja goste i natje-

catelje pozdravila je u ime Grada Dugog 
Sela zamjenica gradonačelnika Jasminka 
Kokot-Bambić te je pri tom izrazila zado-

voljstvo što su organizatori već četvrti put 
za redom izabrali Dugo Selo za održavanje 
Otvorenog prvenstva Zagreba u streličar-
stvu.                       Tekst i fotografije:  JKB

Na međunarodnom turniru 
u hrvanju grčko-rimskim 
načinom za dječake i kade-

te «Gospić open 2007.» Dugoselac 
Andrej Jazvo osvojio je brončanu 
medalju u kategoriji do 70 kilo-
grama. Turnir je trajao od 15. do 
17. lipnja, a sudjelovali su natjeca-
telji iz Hrvatske, BiH, Slovenije, 
Mađarske te Italije.
Andrej je lani pobijedio na prven-
stvu Hrvatske u kategoriji starijih 
dječaka do 66 kilograma.
Član je Hrvatčkog kluba "Sesvete" 
u kojem uspješno trenira već četiri 
godine.

Na natjecanju šezdesetak natjecatelja iz cijele 
Hrvatske, Slovenije, Srbije 

Turistička zajednica Grada predstavila ponudu brojnim posjetiteljima 

Poslije uspješne prošle sezone u 
hrvatskoj prvoj stolnoteniskoj ligi 
i osvajanja 5. mjesta, dugoselski 

stolnotenisači su u novoj sezoni 
2007/2008. godine uvršteni u natjecanje 
Europske Superlige. U Bratislavi su 
izvučeni parovi, a uz Stolnoteniski klub 
«Dugo Selo», iz Hrvatske će nastupiti 
još i «Industrogradnja» iz Zagreba. 
Dugoselski klub je ždrijeban u B 
grupu sa Stolnoteniskim klubom Avex 

Zlin iz Češke, Bratislavom iz Slovačke 
i Römerquelle Langenlois iz Austrije. 
Prvu će utakmicu Dugoselci odigrati u 
Slovačkoj 11. rujna, a drugu 18. rujna 
u Dugom Selu s gostujućim austrijskim 
klubom Römerquelle Langenlois. Bit će 
to prilika da u Dugom Selu ove jeseni i 
zime gledamo kvalitetan europski stolni 
tenis. To je ujedno još jedna prilika za 
promociju našeg grada i naših sportaša.                                                                                           
                                           Zvonko Pokas

Stolnoteniski klub «Dugo Selo» 
uvršten u natjecanje
 Europske Superlige 

Andrej Jazvo osvojio broncu

Ružica Djokić i Sanja Jagatić uspješne na europskom prvenstvu

"Zlatna" Josipa Grebenar
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Prilikom svečanog otvo-
renja poslovnog zdanja 
Zagreb Tower-a 12. srp-

nja, novog simbola Zagreba, 
održana je turistička prezen-
tacija Zagrebačke županije, 
a u događaju je sudjelovala 
i Turistička zajednica Dugo 
Selo. Događaj je zamišljen 
kao pogled na Zagreb s jedne, 
i prostore Zagrebačke župa-
nije s druge strane.  Osim otvorenja izložbe 
fotografija iz svih dijelova Županije, odr-
žana je i prezentacija povijesnih skupina 
sa županijskih područja, a među njima 
bili su dugoselski templari koji su privu-

kli pozornost okupljenih. Članovi KUD-a 
«Preporod» nosili su odore i oružje tem-
plara te na taj način prikazali povijesnu 
baštinu našeg grada i pridonijeli njegovoj 
promociji.                      Ana-Marija Šprihal

Foto. N. Kozić 

P

Županijsko Turističko vijeće odr-
žalo sjednicu na Martin Bregu 

Direktorica Turističkog ureda Zagrebačke 
županije Ružica Rašperić i predsjed-
nik Turističke zajednice Zagrebačke 

županije Vlado Horina obišli su vinograd i 
razgledali klet dugoselske Turističke zajed-
nice na Martin Bregu u čijoj kupnji je osim 
Grada Dugog Sela sudjelovala i županijska 
Turistička zajednica. Nakon posjete Kleti 

i obilaska nedavno postavljene Stope sv. 
Martina na staroj martinskoj crkvi, u prostoru 
Kleti obitelji Bunčić održana je redovna sjed-
nica Turističkog vijeća Zagrebačke županije. 
Kako je najavljeno tom prilikom u Dugom 
Selu će se u narednom razdoblju organizirati 
i sastanak direktora turističkih ureda gradova 
i općina s područja Županije.  N. Kozić

Klet u gradskom vinogradu, čiju je kupnju potpomogla županijska Turistička zajednica, 
koristi se i kao turistička kuća prigodom događanja na Martinu 

Članovi županijskog Turističkog vijeća razgledali staru crkvu koja je nedavno obilježena 
stopom sveca zaštitnika 

Druga dugoselska 
biciklijada održat 
će se 19. kolovoza 
u organizaciji 
Biciklističkog kluba 
Dugo Selo a  pod 
pokroviteljstvom 
Grada i Turističke 
zajednice Dugog Sela. 
Start utrke je točno 
u podne u Perivoju 
grofa Draškovića, vozi 
se Domobranskom, 
Zagrebačkom, 
Domjanićevom, 
Šaškovečkom 
ulicom, Ulicom A. 
Starčevića, Kozinskom, 
Martinskom a cilj je 
ponovo u Šaškovečkoj. 

Informacije na 
www.bk-dugoselo.
hr, E-mail: info@bk-
dugoselo.hr . 

Predsjednik Kluba 
je Dragan Mikulić 
(098 693 276). 

Najavl juj emo….

Templari 
dominirali 

na turističkoj 
prezentaciji 
Zagrebačke 

županije

Županijsko Turističko vijeće odr-
žalo sjednicu na Martin Bregu

D

Templari 
dominirali 

na turističkoj 
prezentaciji 
Zagrebačke 

županije

   

•  1.rujna – 15. rođendan RADIO MARTINA – u 21 sat i OTVORENJE 14. DUGOSELSKIH   
 JESENI (rukometno igralište), u 22 sata vatromet
•  7. rujna – Kuglački klub «Dugo Selo» , turnir u Kuglani Sesvete
•  9. rujna – ŠRD Dugo Selo – u 9 sati Županijska liga za kadete, Ribnjaci ŠRD 
•  15. i 16.  rujna – Susret likovnih umjetnika Zagrebačke županije u 11 sati, Kulturni centar  
 Dugo Selo
•  15. i 16. rujna –  od 9 sati - Međunarodni muški rukometni turnir – mladi, Susret veterana,   
 «Memorijal Đuro Dubenik», Karate Kyokushin prezentacija – Gradska sportska dvorana
•  16. rujna – 10 sati – Političko pecanje, Fišijada, Smotra posavske kukmaste kokoši,   
 Izložba malih životinja –  na ribnjacima Športskog ribolovnog društva 
•  18. rujna – 12 h – Predstavljanje programa «14. dugoselskih jeseni – u susret Martinju»                  
 -Turistički ured TZ ZŽ, Preradovićeva 42, Zagreb
•  22. i 23. rujna –  9 - Međunarodni ženski rukometni turnir, «Memorijal Đuro Dubenik»,   
 prezentacija Taekwondo kluba Dugo Selo - Gradska sportska dvorana 
•  23. rujna – 20 sati – Vokalni ansambl «Duga» -koncert – Srednja škola Dugo Selo
•  25. rujna – 9 sati – Dječji vrtić  Buba Biba – kiparska radionica 
•  27. rujna – 19 sati – Izložba «Tradicijska i stilska arhitektura dugoselskog kraja» - 
 Kulturni centar Dugo Selo 
•  29. rujna – 10 sati – Berba grožđa Na Martin bregu – TZ Dugo Selo, KUD Preporod, POU 
 Dugo Selo, Klub žena Gradske udruge umirovljenika, DVD Dugo Selo – Klet – turistička kuća 
 na Martin bregu
• 6. do 7. listopada -  9 sati – 25. Martin Breg open - teniski turnir  – Teniski tereni Dugo Selo
•  11. do 14. listopada – 19 sati – Izložbe «Od sjemenke do staklenke» (Klub žena), Izložba 
 dječjih radova «Moj grad» (OŠ Dugo Selo), Kazališna predstava «Kukuruzna bajka» (Dječji 
 vrtić Dugo Selo), 4. Izložba medarskih proizvoda «Pčelarstvo u Dugom Selu» (Pčelarska 
 udruga «Maslačak) – u Domu oružanih snaga
•  16. listopada – 11 sati – Susret djece s književnikom Jozom Vrkićem – Gradska knjižnica 
 Dugo Selo
•  19. listopada – 20 sati – Koncert Gradskog zbora Dugo Selo,  Srednja škola Dugo Selo 
•  20. listopada – 10 sati – Mali knjigoljupci – pjesme i književni radovi, prigodna izložba   
 maketa i fotografija – Gradska knjižnica Dugo Selo
•  20. listopada - 18 sati – Koncert mažoretkinja – Gradska sportska dvorana
•  21. listopada – 11 sati – Vatrogasna vježba  VZG -  prostor sajmišta 
•  23. listopada – 19 sati – Književna večer, recitali – SŠ Dugo Selo 
•  25. listopada – 19 sati – Promocija knjige «Templari I Ivanovci na zemlji sv. Martina» dr.  
 Juraja Belaja – Kulturni centar Dugo Selo
•  28. listopada – 10 sati – Otvoreni šahovski turnir (seniori i podmladak) – Klet obitelji Bunčić
•  3. studenoga - 9 sati – Kinološko društvo – poljska utakmica ptičara i retrivera s dodjelom  
 kand. za CACT HR
•  3. studenoga – 11 sati – Veliki knjigoljupci – multimedijski projekt o bullingu – Gradska  
 knjižnica Dugo Selo 
•  4. studenoga – 8 do 18 sati – Pojedinačno stolnotenisko prvenstvo juniori U-21, Memorijal  
 «Z.Turčinca-Ogija» - veterani – Gradska sportska dvorana
•  4. studenoga – 10 sati - 6. martinski polumaraton –Utrka građana – start i cilj Gradska   
 sportska dvorana
•  4. studenoga – 19,30 – Cjelovečernji koncert Kud-a "Preporod" – Dvorana KUD-a 
•  5. studenoga – 19 sati – Glazbeno scenski recital Zbor mladih «Snaga mira» - Srednja 
 škola Dugo Selo
•  6.studenog  - 20 sati – Predstavljanje knjige iz serije «Terra sancti Martini» Stjepana   
 Devčića uz sudjelovanje VA «Duga» - Gradska knjižnica Dugo Selo
•  7. studenog – 19 sati  – Otvorenje izložbe umjetničkih djela nastalih na Susretu likovnih  
 umjetnika  i koncert ozbiljne glazbe – u prostoru Srednje škole Dugo Selo
•  8. do 10. studenog – 11 sati – 2. dugoselski Sajam obrtništva i poduzetništva – Gradska  
 sportska dvorana
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•  1.rujna – 15. rođendan RADIO MARTINA – u 21 sat i OTVORENJE 14. DUGOSELSKIH   
 JESENI (rukometno 
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