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Izgradnja dugoočekivane i dugo-
priželjkivane osnovne škole u 
Dugom Selu službeno je započela. U 
nazočnosti predstavnika Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i sporta, 
Zagrebačke županije, Grada Dugog 
Sela i Osnovne škole Dugo Selo 
ministar Dragan Primorac 2. travnja 
položio je kamen temeljac. Svečano-
sti su nazočili i župan Stjepan Kožić 

te gradonačelnik Vlado Kruhak, koji 
su zajedno predstavili tripartitno 
partnerstvo u financiranju izgradnje 
škole - Ministarstvo sudjeluje s 55 
posto ukupnih sredstava, koja dola-
ze iz Svjetske banke, osnivač škole 
Zagrebačka županija sudjeluje s 27 
posto te Grad Dugo Selo s 18 posto 
učešća. 

Više o ovom događanju na str. 4

Položen kamen 
temeljac za novu 
dugoselsku 
osnovnu školu 

U ovom broju objavljujemo

Natječaj za javna priznanja Zagrebačke županije, str. 2.
Javni natječaj za prodaju zemljišta u općini Rugvica, str. 5.
Javni poziv za predlaganje u Savjet mladih Grada Dugog 
Sela, str. 7.

Javni poziv na akciju "Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti", 
str. 9.
Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Dugo Selo, str. 14.

Nakon smjene gradske vlasti i raski-
danja koalicije SDP-HSS i nezavisnog 
vijećnika Stjepana Novosela Gradsko 
vijeće imenovalo je članove nove Grad-
ske vlade – Gradskog poglavarstva. 
Gradonačelnikom je imenovan Vlado 
Kruhak (HSS), Stjepan Bertek (HDZ) 
zamjenik je gradonačelnika, a ostali 
članovi su Ivan Šajković (HSS), Ivan 
Gereci (HDZ) i Filip Kalaica (HDZ). 
Nedostaje još jedan zamjenik grado-
načelnika te član Poglavarstva. Budući 
da novi sastav teži stručnosti, njih će 
se odabrati nakon konzultacija koje 
su u tijeku – rečeno je na sjednici 31. 
ožujka.

Sastav Gradskog vijeća je sada slje-
deći: HDZ-ovci Stipo Velić, Mirko 

Vidaković, Mirko Tržić i Ilija 
Papak; HSS-ovci Stjepan Valjak, 
Anto Bauer, Mladen Slavić; HSP-
ovci Damir Mesić i Ivan Karačić; 
SDP-ovci Zlata Vranić Paruž, Ivan 
Stublić, Marijan Krivec, Silvestar 
Posavac, Zvonimir Novosel Dol-
njak te nezavisni vijećnik Stjepan 
Novosel. Predsjednik Gradskog 
vijeća je Anto Bauer, a njegovi 
zamjenici Damir Mesić i Mirko 
Vidaković. Više o tijeku sjednice 
objavljujemo na str. 4., izvješće 
s prve sjednice Poglavarstva u 
novom sastavu na str. 7., a razgo-
vor s HSS-ovim gradonačelnikom 
V. Kruhakom na str. 8. 

Izabrana nova 
gradska Vlada

Gradonačelnik Vlado Kruhak dobio man-
dat podrškom većine vijećnika  HSS-a, 
HDZ-a i HSP-a 

Predstavnici Dugoga Sela, visoki hrvatski državni dužnosnici, 
predstavnici mnogih udruga i institucija te brojni građani oprostili su 
se od J. Crnića koji je svojim životom, radom i aktivnostima obilježio 
suvremenu hrvatsku povijest. Komemorativne sjednice organizirali su 
Grad Dugo Selo, u  mjestu u kojem je proveo više od 80 godina života, 
te Ustavni sud i Hrvatski Crveni križ u Zagrebu. Više od tisuću građana 
ispratilo ga je u vječnost uz uglazbljene Domanjićeve stihove «Fala» koju 
su otpjevali dugoselski Preporodaši.  

Dugo Selo i Hrvatska 
oprostili se od 
dr. Jadranka Crnića

Učenici i polaznici dječjeg vrtića – 
budući čuvari prirode i Planeta i ove su 
godine bili najaktivniji u  programima 
22. travnja. Sve su osnovne škola, sred-
nja škola i dječji vrtići  tim povodom 
uređivali okoliš, sadili cvijeće i zelenilo 
te čistili onečišćene zelene površine i 
šume. Priključile su im se i udruge 
– umirovljenici, sindikalisti, biciklisti, 
Dugoselska akcija mladih i druge. Uče-

nici OŠ «Stjepan Radić» organizirali su 
akciju prikupljanja starih baterija uz  
niz drugih eko-programa. Dugoselski 
su učenici sadili zelenje u parku ispred 
škole, riječima i pjesmom te brojnim 
ekološkim porukama upozoravali na 
značaj očuvanja prirodnoga okoliša. 
Škole i vrtići prepuni su plakata, organi-
zirane su ekološke radionice. 

«Voda – u moru života što vječno 

kipi» bila je integralna tema brojnih 
radionica i cjelodnevnih prezentacija u 
OŠ Rugvica koja je 22. travnja bila velika 
središnjica iz koje su odaslane poru-
ke o važnosti ekološke svijesti. Priloge 
o akcijama Turističke zajednice Dugo 
Selo, eko-programima škola, vrtića i 
udruga objavljujemo na stranicama 3., 
6., 9., 12. i 14. 

Akcija «Volim Hrvatsku» i Dan planeta Zemlja

Uređenje okoliša, eko-radionice i poruke

Sadnja zelenila u parku kod OŠ Dugo Selo 

Jedna od brojnih eko-radionica 
posvećena vodi i životu u vodi u OŠ 
Rugvica 
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Za ujednačavanje standarda hitne 
medicinske pomoći Zagrebačka župa-
nija u ovoj je godini predvidjela 1,2 
milijuna kuna. Hrvatski zavod za zdrav-
stveno osiguranje hitnu medicinsku 

pomoć plaća samo trima ispostavama 
županijskog Doma zdravlja – Velikoj 
Gorici koja ima šest timova, Samoboru 
tri tima i Zaprešiću pet timova. Isposta-
ve u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastre-
barskom i Vrbovcu imaju s HZZO-om 
dogovorena po dva dežurstva. HZZO 

hitnu pomoć ne želi ugovoriti za ukupan 
broj stanovnika Županije, već je ugovara 
samo s ispostavama kojima gravitira 
više od 35 000 stanovnika. Na zadnjoj 
sjednici Poglavarstva župan Stjepan 
Kožić rekao je ukoliko bi HZZO pla-
ćao prema ukupnom broju stanovnika, 
Županija bi dobila do 5 milijuna kuna 
više sredstava, a tako i kvalitetnije orga-
niziranu pomoć. Uz Županiju, rad hitne 
medicinske pomoći, na svom područ-
ju sufinanciraju i neke jedinice lokalne 
samouprave. 

Zagrebačka županija nastavlja s poti-
canjem i financiranjem mnogobrojnih 
programa i projekta s ciljem obogaći-
vanja turističke ponude i pozicioniranja 
Zagrebačke županije kao atraktivne turi-
stičke destinacije. Tako će se u ovoj godi-
ni dodijelit milijun kuna bespovratnih 
kapitalnih pomoći za kupnju, obnovu i 
uređenje tradicijskih kuća. Natječaj za 
dodjelu bespovratnih kapitalnih pomoći 
raspisan je do 25. travnja. Na natječaj 
se mogu javiti trgovačka društva, obrti, 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 

ustanove, zadruge i udruge koje imaju 
sjedište na području Zagrebačke župa-
nije i aktivno se bave turizmom te fizič-
ke osobe s prebivalištem na području 
Županije koje pružaju usluge smještaja 
prema zakonu o ugostiteljskoj djelatno-
sti. Maksimalan iznos pomoći po jed-
nom korisniku iznosi do 100.000 kuna, a 
dodijeljena sredstva trebaju se iskoristiti 
do 15. prosinca ove godine. 

Uz navedena sredstva Zagrebačka je 
županija u ovoj godini za razvoj turizma 
osigurala i milijun kuna bespovratnih 
financijskih potpora za organiziranje 
manifestacija koje potiču razvitak turi-
stičke djelatnosti. Na natječaj koji je 

objavljen u prosincu 2007. godine stiglo 
je 87 zahtjeva, a financijske potpore 
prema odluci Županijskog poglavarstva 
dobit će 46 manifestacija. Dodatnih 
milijun kuna osigurano je za sufinan-
ciranje projekata Turističke zajednice 
Zagrebačke županije te 90.000 kuna za 
programe edukacije pružateljima turi-
stičkih usluga na području Županije. 
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve 
zainteresirane da se jave na natječaj do 
25. travnja 2008. Informacije o potreb-
noj dokumentaciji i načinu podnošenja 
zahtjeva nalaze se na web stranicama 
Zagrebačke županije.

Hrvatske autoceste pustile su neo-
čekivano i potiho u promet naplatnu 
postaju na čvoru Rugvica, tako da ni 
najbrži novinari nisu uspjeli zabilježiti 
trenutak očekivan godinama. Čvor je 
dio zatvorenog sustava naplate cestarina 
na autocesti A3 Zagreb – Lipovac. Iako 
je otvorenje rugvičkog čvora i izlaza na 
autocestu nekoliko puta odgađano, a 
prema posljednjoj službenoj najavi tre-
balo se dogoditi sredinom travnja, vijest 
je 28. ožujka iznenadila i same novinare 
koji su često kontaktirali s HAC-om. 
HAC je požurio s tehničkim pregledom i 
ishođenjem sve potrebne dokumentacije 
te ga otvorio dva tjedna prije posljed-
nje službne najave što je najvažnije od 
svega, a dolazak do Zagreba ovim putem 
zaista je brz. Izgradnja ovog vrlo vri-
jednog i značajnog projekta započeta je 
još krajem 2006. godine, a nakon niz 
zastoja i problema tijekom gradnje, izlaz 
na autocestu danas je postao stvarnost. 
Dugoočekivano otvorenje za dugoselsko 

i rugvičko stanovništvo znači, prije svega, 
bolju i bržu povezanost sa Zagrebom, a za 
Dugo Selo smanjenje gužvi na državnoj 
cesti D-41 koja prolazi kroz grad. Ukupna 
vrijednost ugovorenih radova na izgrad-
nji čvorišta i izlaza iznosi 66,8 milijuna 
kuna, a radove je izvodila Tvrtka "Lav-
čević" grupacije iz Splita. Prema važećem 
cjeniku HAC-a cijena korištenja autoceste 

do Zagreba iznosi 3 kune. Toliko zaista i 
vrijedi onima koji brzo stižu do izlaza na 
autocestu. No spojnica autoceste i držav-
ne ceste D41 (koja prolazi kroz Dugo Selo) 
prepriječena je brkljom na prijelaza preko 
željezničke pruge koji je zatvoren satima, 
tako će Dugoselcima ovaj izlaz biti pred-
nost tek nakon izgradnje deniveliranog 
prijelaza preko pruge. 
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PRIPREMILA: N. K.

Za tri kune brzo do Zagreba 

Milijun kuna za kupnju, obnovu i 
uređenje tradicijskih kuća
PRIPREMILA: A. M. Š.

Čvor Rugvica u funkciji –
do Zagreba za nekoliko minuta!

U koncertnoj dvorani «Vatroslav 
Lisinski» u Zagrebu 13. travnja održana 
manifestacija "Zeleni prsten" Zagrebač-
ke županije u kojoj su, između izvođača 
iz devet županijskih gradova, sudjelova-
li i članovi Kulturno umjetničkog druš-
tva "Preporod" kao predstavnici Grada 

Dugog Sela.  Preporodaši su izveli pje-
sme i plesove sesvetskog Prigorja (foto-
grafija na 20. stranici),  a u završnici 
zajednički s grupom plesača iz ostalih 
društava sudjelovali su u županijskom 
folklornom spletu. 

Na početku velike županijske prired-
be posjetitelje je pozdravio župan Stje-
pan Kožić koji je istaknuo niz dosega 
ostvarenih u Zagrebačkoj županiji. No, 
ovo je bila prigoda predstaviti brojne 
glazbene i kulturno-umjetničke udruge 
koje obrađuju hrvatske narodne pje-
sme i plesove uz pratnju tradicionalnih 
instrumenata. Potaknuti njihovom kva-
litetom i entuzijazmom projekt «Zeleni 
prsten» zajedničko je nastojanje kojim 
se na jednom mjestu predstavlja ono 
najbolje iz Županije – naglasio je župan 
Kožić. Uz njega priredbi je nazočila 
i predsjednica Skupštine Palma Klun 

Posavec kao i drugi dužnosnici, Zlatko 
Herček iz Regionalne razvojne agen-
cije i Zajednice kulturno-umjetničkih 
udruga, Vlado Horina i Ružica Rašperić 
iz Turističke zajednice. Manifestaciju 
su pratili predstavnici gradova i općina 
među kojima i dužnosnici Dugog Sela.   

Tijekom trosatnog programa mno-
gobrojni posjetitelji imali su se priliku 

upoznati s bogatom kulturnom bašti-
nom Zagrebačke županije. U programu 
su, između ostalog, sudjelovali, veli-
ki tamburaški orkestar sastavljen od 
županijskih tamburaša pod ravnanjem 
Siniše Leopolda te umjetničke grupe i 
ansambli iz svih dijelova Županije. Pro-
gram je završio zajedničkim nastupom 
svih izvođača koji su izvodili Odu rado-
sti i Još Horvatska nij propala. Glazbeni 
urednik i producent programa je Ivan 
Potočnik, a izvršni producent Danijel 
Skrbin.

Manifestacija "Zeleni prsten" Zagre-
bačke županije, koju su organizirali 
Turistička zajednica Zagrebačke župa-
nije i Zajednica kulturno umjetničkih 
udruga Zagrebačke županije, pokazala 
se uspješnom te će zasigurno postati 
tradicionalna.                                

"Zeleni prsten" 
Zagrebačke županije u 
dvorani Lisinski

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

Gradonačelnik V. Kruhak i dužnosnici iz Dugog Sela pratili program

Vodstvo Zagrebačke županije i organizatori velikog projekta predstavljanja 
županijske kulturne baštine 

Za ujednačavanje standarda hitne 
medicinske pomoći Županija pred-
vidjela 1,2 milijuna kuna
PRIPREMILA: A. M. Š.

O programu razvoja sporta Zagrebač-
ke županije od 2008. do 2016., radnome 
materijalu županijske Zajednice sport-
skih udruga i saveza, raspravljalo se na 
sjednici  Odbora za prosvjetu, kulturu i 
sport Županijske skupštine kojim pred-
sjeda vijećnik Boris Mahač.  Radnu ver-
ziju projekta predstavio je Juro Horvat, 
tajnik Zajednice sportskih udruga saveza 
Zagrebačke županije. Osnovni ciljevi tog 
programa, među ostalim, jesu povećanje 
aktivnih sportaša za deset tisuća, učin-
kovitije organiziranje sportskih sadrža-
ja za djecu i mladež, poticanje progra-
ma sportske rekreacije «Sport za sve», 
poboljšanje uvjeta za pripremu sportaša, 
zapošljavanje novih stručno obrazovanih 
trenera u vodeće klubove Županije, omo-
gućiti što većem broju osoba s invalidi-
tetom organizirano bavljenje sportom, 
gradnja sportskih objekata prema načelu 
«više vježbališta - manje gledališta», dalj-
nji razvoj partnerskih odnosa Zajednice 
sportskih udruga i saveza Zagrebačke 

županije i Županijskog poglavarstva kao 
i povećanje financiranja javnih potreba 
u sportu iz županijskog proračuna s 1,88 
na 4 posto. 

Sustavna sportska politika, kako se 
navodi u programu, treba rezultirati sma-
njenjem nasilja u školama i na sportskih 
priredbama, kvalitetom zdravlja mladih 
naraštaja te stvaranjem temelja za ostva-
rivanje vrhunskih sportskih rezultata. O 
istom programu raspravljali su 15. trav-
nja i članovi Odbora za mladež Županij-
ske skupštine. Predsjednica Odbora za 
mladež Ivana Posavec Krivec rekla je da 
težište treba staviti na amaterski sport, 
ulagati u profesionalni kadar koji će se 
baviti odgojem sportaša te dodatno edu-
cirati trenere. Naglasila je da, osmišljava-
njem programa za najmlađu populaciju, 
više treba poticati bavljenje rekreacijskim 
sportom. Program je poslan i svim zajed-
nicama sportskih udruga županijskih 
gradova i općina.                           

A. M. Š.

Sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sport 
Županijske skupštine

Program razvoja sporta u 
Županiji do 2016. godine

Zagrebačka županija dodijelit će u 2008. 
godini 300.000 kuna bespovratnih potpo-
ra za uvođenje inovacija u proizvodnju. 
Natječaj za dodjelu sredstava otvoren je 
do 1. prosinca 2008. Potpora se može 
dodijeliti isključivo za izradu ili nabavu 
naprava, alata, opreme i računalnih pro-
grama neophodnih za uvođenje inovacije 
u proizvodnju. Na natječaj se mogu javiti 
obrti, mala i srednja trgovačka društva u 
privatnom vlasništvu koja imaju sjedište 
na području Zagrebačke županije. Maksi-
malan iznos potpore po jednom korisniku 
iznosi 50.000 kn. Zagrebačka će županija 
u ovoj godini dodijeliti gotovo 2 milijuna 
kuna različitih potpora poduzetnicima, 
udrugama i obrtima, a dodatnih 5,5 mili-
juna kuna predviđeno je za sufinancira-
nje poduzetničkih kredita. Informacije o 
potrebnoj dokumentaciji i načinu podno-
šenja zahtjeva nalaze se na web stranicama 
Zagrebačke županije www.zagrebacka-
zupanija.hr                                      A. M. Š.

Do 1. prosinca 
otvoren natječaj 
za dodjelu bespo-
vratnih potpora za 
uvođenje inovacija 
u proizvodnju

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Skupština
Povjerenstvo za dodjelu  javnih priznanja
KLASA: 021-04/08-19/01
URBROJ: 238/1-01-08-05
Zagreb, 28. ožujka 2008.
Na temelju članka 12. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke 

županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99) Povjerenstvo za dodjelu javnih 
priznanja Zagrebačke županije raspisuje

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Zagrebačke županije
1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se pojedincima i drugim 

pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i 
kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

2. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:
- da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim 

kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, 
pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate 
trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti, odnosno 
međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,

- da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i 
stručnjaka,

- ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku 
Zagrebačke županije.

3. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti 
članovi Županijske skupštine, radna tijela, Županijsko poglavarstvo, građani, 
udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

4. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati:
- životopis kandidata (ime, prezime, adresa)
- točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je 

predložena za dodjelu javnih priznanja,
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja,
- odgovarajuću dokumentaciju.
5. Rok za podnošenje pismenih prijedloga teče od dana objavljivanja do 15. svibnja 

2008. godine.
6. Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja putem Stručne 

službe Skupštine, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb u zatvorenoj omotnici s 
napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE 
ŽUPANIJE”  



nosti su razriješeni dosadašnji članovi 
Upravnog i Nadzornog odbora te jedno-
glasno odlučeno imenovanje novih na 
čelu s predsjednicom Zlatom Grgošić, 
dopredsjednikom Tomislavom Grui-
com, tajnikom Franjom Dokušecom te 
blagajnicom Vesnom Gruicom. Tajnik 
Društva, Franjo Dokušec u svom iscr-
pnom izvješću o radu KUD-a posebno 
je istaknuo odluku Odbora vezanu uz 
izdavanje knjige o povijesti Lupogla-
va. Ona će ujedno opisati i osnivanje 
samoga Društva te njegov razvoj i rad 

kroz povijest. Na taj način ovjeko-
vječili bi se svi članovi koji su svo-
jim trudom i zalaganjem još davne 
1934. godine osnovali Društvo tada 
poznato kao lupoglavsko tamburaš-
ko društvo “Tomislav”. 

Planirani prihodi u iznosu od 
211.000 kuna bit će uloženi za naba-
vu nošnji i glazbenih instrumenata 
te za plaćanje honorara voditelji-
ma sekcija kako bi se Društvo i 
dalje razvijalo i još više obogatilo 
svoj repertoar. Također, planira se i 
uređenje prostorija te mnogobrojna 
druženja tijekom godine. Kako se 
sljedeće godine obilježava 75. obljet-
nica osnutka KUD-a, Društvo se 
nada i rješenju nekih problema od 
kojih je istaknuto i pitanje prosto-
rija koje nisu dostatne za rad tam-
buraške i folklorne sekcije. Druš-
tvo trenutno broji 110 članova, od 
čega 50 aktivno djeluje u tri sekcije: 
tamburaška, folklorna i pjevačka te 
se nadaju većoj aktivnosti posebi-
ce mlađeg naraštaja. Formalni dio 
završen je govorom gostiju u kojem 
predsjednik Općinskog vijeća Opći-
ne Brckovljani Milan Kralj čestitao 
novoizabranom rukovodstvu te se 
nada daljnjem uspješnom djelova-
nju. U govoru je istaknuo kako će 
Općina pomoći u rješavanju pro-
blema s kojima je Društvo suočeno, 
poglavito oko pitanja prostorija. Uz 
predsjednika Općinskog vijeća gosti 
su bili i predstavnici KUD-a “Obreš-
ka” čiji je predsjednik simbolično 
završio govor s riječima: ”Bolje da 
nestane sela, nego običaja”. Pozdrav-
nim govorom gostiju ujedno je zavr-
šen i službeni dio Skupštine nakon 
kojeg su se članovi i gosti nastavili 
družiti uz zvukove tamburice do 
jutarnjih sati.                Ana KAŠNAR

Društva u protekloj godini s detalj-
nim financijskim izvješćem, kao i 
planovima za 2008. godinu. Kako je 
ova godina izborna za Društvo, duž-

U vatrogasnom domu Gračec 
29. ožujka održana je 11. Godišnja 
skupština VZ Općine Brckovljani. 
Na Skupštini su sudjelovali i brojni 
gosti. Tako je predsjednik zajedni-
ce Marijan Gecek pozdravio redom 
predstavnika Vatrogasne zajednice 
Zagrebačke županije Matiju Vuljan-
kovića, Milana Kralja predsjednika 
Općinskog vijeća Brckovljana, goste 
iz austrijskog mjesta Neudorfa, pred-
stavnike vatrogasaca iz gradova Sv. 
Ivana Zeline, Dugog Sela, Vrbovca, 
općina Gradeca, Dubrave, Orle kao i 
članove DVD-a Gračec. Od 23 člana 
zajednice, nazočno je bilo njih 18, a 
sve su točke dnevnog reda prihvaće-
ne jednoglasno. U iscrpnom izvješću 
tajnika Marijana Đurinca naveden 
je cjelogodišnji rad brckovljanskih 
vatrogasaca. Kako brckovljansko 
područje dolaskom industrijskih 
giganta postaje razvijena gospodar-
sko – industrijska zona, važno je 
i proporcionalno razvijati vatroga-
stvo. U zadnjih deset godina mnogo 
je toga učinjeno. Prošle je godine 
nabavljena neophodna oprema uz 
pomoć dodatnih sredstva Općine i 
županijskim programima, a u ovoj 
godini trebalo bi nastaviti s nabav-
kom. Što se tiče intervencija, u 2007. 
bilo je 52 intervencije gdje su ope-

rativne postrojbe zajednice izvrši-
le ukupno 68 interventnih izlaza-
ka. Najveći broj intervencija, njih 
32, ostvarila je temeljna postrojba 
DVD Gračec te DVD Brckovljani 17 
intervencija. Održane su 4 sjednice 
Predsjedništva i 6 Zapovjedništva 
kao i Svečana sjednica povodom 10 
godina rada i djelovanja. Naglasak je 
stavljen na kvalitetan rad zapovjed-
ništva, odluke vezane za operativni 
ustroj te na uspješne edukacije za 

zvanje vatrogasac, provjeru znanja, 
vatrogasca I. klase te dočasnika I. 
klase. U mjesecu zaštite od požara 
uspješno je izvršena taktička vježba 
na području sela Hrebinec. VZ je 
bila obuhvaćena nadzorom inspek-
cijske službe DUZŠ te je konstatira-
no uredno stanje. Osim općinskih 
natjecanja, najmlađi vatrogasci iz 
DVD-a Prečec i Hrebinec ostvarili 
su zapažen nastup u jakoj konkuren-
ciji na natjecanju vatrogasne mla-
deži Zagrebačke županije. Obveze 
prema županijskoj zajednici uredno 
su izvršene, aktivno se sudjelovalo u 
radu, a uključili su se i u dvodnevnu 
radnu posjetu na Kornatima gdje 
su obišli mjesto stradavanja svo-
jih kolega. Blagajnik Stjepan Švedi, 
izvijestio je o financijskom poslo-
vanju rekavši kako su postigli dobre 
rezultate te se zahvalio čelništvu 
Općine na razumijevanju i pomo-
ći. Ukupni saldo iznosi oko 20.854 
kuna. Financijski plan za 2008. 
godinu predočio je predsjednik VZ 
– a Marijan Gecek. Prihodi izno-
se 416.000 kuna, rashodi 177.000 
kuna, a rashodi transfera DVD-ova 
239.000 kuna. Po prijedlogu ope-
rativnog plana za ovu godinu neke 
od aktivnosti su obrazovanja, sudje-
lovanje na natjecanjima, donoše-
nje četverogodišnjeg plana razvoja 
i opremanja vatrogasne zajednice 

kao i izrada elaborata operativnog 
djelovanja zajednice sukladno planu 
i procjeni. Svi su gosti čestitali VZ 
Brckovljani na uspješnom dosadaš-
njem radu te im zaželjeli mnogo 
uspjeha u budućem, a predsjednik 
Općinskog vijeća Kralj najavio je 
daljnju podršku te istakao složnost 
i zajedništvo. Na kraju službenog 
dijela sjednice razmijenjeni su daro-
vi s austrijskim kolegama te je najav-
ljeno druženje s njima i u kolovozu.
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Razvijati vatrogastvo 
proporcionalno s
gospodarskim razvojem

11. Godišnja skupština Vatrogasne zajednice 
općine Brckovljani

U 2007. godini vatrogasci općine Brckovljani 68 puta izlazili na intervencije

Čelništvo Općine Brckovljani odlu-
čilo je uložiti u još jedan važan projekt 
na svom području. Radi se o pročišći-
vaču fekalnih voda koji su razgledali 
tijekom posjete općini Virje 16. travnja. 
Za moderni pročišćivač već je dobivena 
lokacijska dozvola, izrađen je glavni pro-
jekt, a u tijeku je ishođenje građevinske 
dozvole. Mehaničko – biološki pročišći-
vač će se nalaziti južno od gospodarske 
zone, a završetak radova planiran je za 
pola godine od početka radova. Tijekom 
prošle godine izgrađeno je 7 od 40 kilo-

metara kolektora koji će biti spojen na 
ovaj pročišćivač. Ove godine izgradit će 
se još 15 kilometra što će jednim dije-
lom financirati bivše Ministarstvo mora 
i razvitka, a ostalo Općina i Hrvatske 
vode. Ti bi radovi trebali završiti naje-
sen kada bi počela i gradnja pročišćiva-
ča vrijednog 12 milijuna kuna. Njegova 
gradnja financirat će se iz općinskog 
proračuna, sredstvima iz predpristupnih 
fondova EU i sredstvima Hrvatskih voda.
Ovih je dana počela i izgradnja komunal-
ne infrastrukture.      A.M.Š.

Najesen gradnja modernog 
pročišćivača

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
Josipa Zorića 1, 10370 DUGO SELO 

P  O  Z  I  V
za dostavu ponude za deratizaciju na području općina Brckovljani

Pozivamo zainteresirane pravne  osobe da dostave svoju ponudu za izvršavanje 
usluge deratizacije na području općine Brckovljani tijekom 2008. godine. 

Ponude možete dostaviti na adresu Općine Brckovljani, Josipa Zorića 1, 10370 
Dugo Selu u roku od 5 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Uz tradicionalnu Uskršnju izložbu 
promovirana zbirka pjesama

Centar za rehabilitaciju «Stan-
čić» i Likovna udruga Dugo Selo 

zajednički su 18. ožujka u pro-
storu Gradske knjižnice Dugo 
Selo organizirali svečanu pro-
mociju zbirke pjesama i Uskršnju 
izložbu likovnih radova, a koje 
je otvorio ravnatelj Centra Ivan 
Vrgoč. Tom je prilikom pred-
stavljena zbirka pjesama Mirice 
Šagud pod nazivom «Nepoznata 
djevojka». Mirica Šagud kori-
snica je Centra, a ovo je njena 
druga objavljena zbirka pjesama. 
Pojedine pjesme bile su tada i 
pročitane, uz neke mnogima je 
smiješak zatitrao, ali uz neke i 

suza krenula, osobito članovima 
obitelji autorice. 

Za svečarski ugođaj pobrinu-
li su se i ostali korisnici Cen-
tra koji su nastupili u glazbenom 
programu izvevši nekoliko pje-
sama. Izložba 30-tak slika čla-
nova Likovne udruge Dugo Selo, 
nastalih prilikom prošlogodišnje 
likovne kolonije u Centru Stan-
čić, tradicionalno se izlaže uoči 
Uskrsa, a prati ju i izložba radova 
korisnika Centra Stančić. Svi izlo-
ženi radovi mogli su se i kupiti po 
popularnim cijenama.      I. G. O.

Korisnica Centra M. Šagud napisala 
zbirku pjesama "Nepoznata djevojka"

Kulturno umjetničko društvo “Ogra-
nak seljačke sloge” Lupoglav na redovnoj 
Godišnjoj skupštini održanoj 12. trav-
nja podnijelo je iscrpan izvještaj o radu 

Pokrenuto izdavanje monografije 
uz predstojeću 75. godišnjicu 

KUD «Ogranak seljačke sloge» Lupoglav izabrao 
nove članove Upravnog i Nadzornog odbora

O B AV I J E S T
Obavještavamo zainteresirane za rušenje drveća uz nerazvrstane ceste i na zelenim površinama da se 
jave u Općinu Brckovljani u Dugom Selu, Josipa Zorića 1 u roku 8 dana od dana objave.                                                                    

Općina Brckovljani

Učenici OŠ "S. Radić" prikupili 200 kg starih 
baterija

U akciji skupljanja starih baterija 
uključili su se svi razredni odjeli Matične 
škole i Područne škole Lupoglav. Akcijom 
je skupljeno preko 200 kg starih baterija 
što je zavidan rezultat s obzirom na težinu 
samo jedne baterije. Zavidan rezultat 
postigli su učenici 3.b razreda koji su 
u ovoj akciji skupili 53 kg baterija što 
je u prosjeku više od 2 kg po učeniku. 
Također odličan rezultat postigao je i 2.a 
razred sa sakupljenih 28 kg. Sve baterije 
bit će adekvatno zbrinute od strane Unije 
iz Ivanić Grada s kojom škola surađuje, 
a njihov direktor gosp. Slavko Duvnjak 
podupire sve naše akcije. 
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N a 28. redovnoj sjednici održa-
noj 31. ožujka izabran je novi 
gradonačelnik Vlado Kruhak 

(HSS). Za njega je, nakon izvješća 

Mirka Vidakovića, predsjednika 
Odbora za izbor i imenovanje bez 
rasprave, glasovalo 8 vijećnika, dok 
je 5 vijećnika bilo protiv. Izabrani su 
i članovi Poglavarstva, kao i jedan 
zamjenik. Stjepan Bertek (HDZ) 
novi je dogradonačelnik s 8 glasova 
za, 3 protiv i 2 suzdržana. Članovi 
novog Poglavarstva su Ivan Šajković 
(HSS), Ivan Gereci (HDZ) i Filip 
Kalaica (HDZ). Nedostaje još jedan 
zamjenik gradonačelnika te član 
poglavarstva. 

Budući da novi sastav teži struč-
nosti, njih će se odabrati nakon kon-
zultacija koje su u tijeku – rečeno 

Od sveukupno petnaest vijećnika tog 
je dana u Gradskoj vijećnici bilo 
sedam dok je osmero njih izostalo i 

to jedan HDZ-ov, jedan HSS-ov, nezavisni 
vijećnik Stjepan Novosel te petero SDP-
ovih vijećnika. Predsjednik Gradskog 
vijeća Anto Bauer stoga je odgodio 
sjednicu do 31. ožujka. Stipo Velić iznio je 
izvješće Mandatno imunitetne komisije o 
podnesenom zahtjevu Vlade Kruhaka za 
aktiviranjem vijećničkog mandata. Tada je 
Vlado Kruhak postao vijećnik, a Mladenu 
Slaviću kao njegovom dosadašnjem 
zamjeniku u Vijeću prestao je vijećnički 
mandat. No, nakon izbora Vlade Kruhaka 
na dužnost gradonačelnika, mandat 
vijećnika ponovo je zamrznut, a Mladen 
Slavić ponovo je član Gradskoga vijeća. 

Sjednica Gradskoga vijeća – izbor Poglavarstva

Vlado Kruhak novi gradonačelnik 
Dugog Sela

je na sjednici. Stipo Velić podnio je 
izvješća Mandatne komisije – tako je 
Stjepan Valjak (HSS) postao vijećnik 
umjesto Mirka Krištofa. Stjepan Ber-
tek zamrznuo je vijećničko mjesto, a 
na njegovo mjesto imenovan je Mirko 
Tržić. Također, vijećnik je ponovno 
postao i Mladen Slavić (HSS). Po 
prvi puta na aktualnom satu, koji je 

svojevrsna nulta točka dnevnog reda, 
nije bilo nikakvih pitanja.

Sastav Gradskog vijeća je sada 
sljedeći: HDZ – ovci Stipo Velić, 
Mirko Vidaković, Mirko Tržić i Ilija 
Papak; HSS-ovci Stjepan Valjak, 
Anto Bauer, Mladen Slavić; HSP-ovci 
Damir Mesić i Ivan Karačić; SDP 
–ovci Zlata Vranić Paruž, Ivan Stu-
blić, Marijan Krivec, Silvestar Posa-
vac, Zvonimir Novosel Dolnjak te 
nezavisni vijećnik Stjepan Novosel. 
Predsjednik Gradskog vijeća je Anto 
Bauer, a njegovi zamjenici Damir 
Mesić i Mirko Vidaković. Novi vijeć-
nici i članovi Poglavarstva položili 
su prisege. 

Prihvaćeni programi kulture, 
sporta i socijalne skrbi

Program javnih potreba o kulturi 
u gradskom proračunu za ovu godi-
nu raspolaže s ukupno 5,7 milijuna 
kuna. S tim sredstvima pokriva se 

rad ustanova u kulturi – kao što je 
Pučko otvoreno učilište i Gradska knjiž-
nica. Sredstva su planirana i za projekt 
zaštite spomenika kulture, za rad udru-
ga u kulturi te za rekonstrukciju zgrade 
kulturnog centra za posjetitelje. Tom 
prilikom gradonačelnik Kruhak naja-
vio je skorašnje donošenje rebalansa 
gradskog proračuna kojim će se pro-

gram javnih potreba u kulturi te ostalih 
programa, donekle izmijeniti, no oni 
se sada predlažu takvima kakvim ih je 
donijelo bivše Gradsko poglavarstvo. 
Članovi Vijeća stoga su prihvatili pred-
loženi program javnih potreba u kultu-
ri. Prema programu javnih potreba u 
sportu ove je godine planirano 2,7 mili-
juna kuna za sportske klubove, aktivno-
sti, za održavanje sportskih objekata te 
za redovnu djelatnost Sportskog centra. 
Ove godine u proračunu su osigurana 
sredstva za javne potrebe u socijalnoj 
skrbi u ukupnom iznosu od 897.000 

kuna. Socijalni program ostvarit će se 
kroz različite oblike sukladno Zakonu 
o socijalnoj skrbi. Na istoj sjednici pri-
hvaćen je prijedlog za razrješenje dr. 
Tatjane Sučić s dužnosti mrtvozorni-
ka za područje grada, dok će se novi 
mrtvozornik imenovati na jednoj od 
sljedećih sjednica Vijeća. 

Nakon izbora za gradonačelnika uz 
podršku 8 članova Gradskoga vijeća 
iz HSS-a, HDZ-a i HSP-a Vlado Kruhak 
primio čestitke 

Stjepan Bertek  zasada jedini zamjenik 
gradonačelniku Vladi Kruhaku 
– drugoga zamjenika i još jednoga 
člana Poglavarstva vijećnici će izabrati 
nakon konzultacija 

Ivan Šajković, Ivan Gereci i Filip Kalaica – članovi Poglavarstva 

Mirko Tržić u sastavu Gradskog vijeća 
nakon što je S. Bertek zamrznuo 
vijećnički mandat 

Sjednica Gradskog vijeća 20. ožujka
odgođena zbog nedostatka kvoruma 

Predsjednik A. Bauer vodi sjednice Gradskoga vijeća 

Polaganjem kamena temeljca služ-
beno je započela izgradnja nove osnov-
ne škole u Dugom Selu. Uz nazočnost 
predstavnika Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta, Zagrebačke 
županije, Grada Dugog Sela i Osnov-
ne škole Dugo Selo kamen temeljac 
položio je ministar Dragan Primorac 
kojemu su se pridružili župan Stjepan 
Kožić i gradonačelnik Vlado Kruhak. 
U zajedništvu države, županije i grada 
ovaj vrlo vrijedan projekt izgradnje 
škole se i financira. Ministarstvo 
sudjeluje s 55 posto ukupnih sredstava, 
koja dolaze iz Svjetske banke, osnivač 
škole Zagrebačka županija sudjeluje s 
27 posto te Grad Dugo Selo s 18 posto 
učešća.

Kako je kazao ministar Dragan Pri-
morac, hrvatski obrazovni sustav teži 
da se u hrvatske osnovne škole uvede 
jednosmjenski rad koji će dovesti i 
do rasterećenja učenika. Do sada je 
izgrađeno ili dograđeno oko 300 obje-
kata. Prioritet je obrazovanje, a cilj 
je jednaki uvjeti u svim školama u 
Hrvatskoj. Osnovna škola Dugo Selo 
među prvima je u Hrvatskoj uvela 
eksperimentalni program HNOS-a što 
je u uvjetima u kojima škola trenutno 
radi vrijedno svake pohvale – kazao 
je Primorac. Župan Kožić izrazio je 
zadovoljstvo početkom gradnje škole 
te istakao kako je od 2001. godine u 
Županiji izgrađeno 20 školskih obje-
kata, a 10-tak je u planu. Prilikom svog 
obraćanja župan se podsjetio brojnih 
sudionika koji su doprinijeli izgradnji 
dugoselske škole, među njima i bivšeg 
gradonačelnika Borisa Mahača.   

- Ovo je veliki trenutak za sve gra-
đane, roditelje i đake – rekao je gra-
donačelnik Vlado Kruhak – dodavši 
kako će se ubrzo krenuti i u izgradnju 
pratećeg objekta - sportske dvorane. 
Gradonačelnik se zahvalio svima koji 

su sudjelovali u realizaciji projekta 
koji simbolizira novu fazu u životu 
građana i grada uopće. Ravnateljica 
Osnovne škole Dugo Selo Marijana 
Kozarić Ciković izrazila je nevjericu 
kada je dan ranije dobila informaciju o 
organizaciji polaganja kamena temelj-
ca, pomislivši kako je prvotravanjska 
šala, no sada sumnji više nema, kazala 
je Kozarić Ciković. Kamen temeljac 

simbolizira ne samo početak gradnje 
objekta, već i početak bolje kvalitete 
obrazovanja u Dugom Selu, kazala je 
ravnateljica. 

Učenici u novim školskim 
prostorima u školskoj 
godini 2009./2010.

Nova školska zgrada gradi se na 
zapadnom dijelu grada u naselju Kop-
čevec, a u blizini Doma HV-a. Projek-
tant je dugoselska Tvrtka APG inže-

njering, izvođač je splitski Lavčević, a 
nadzor izvodi Tvrtka M-P-V iz Zagre-
ba. Učenici Dugog Sela u nove školske 
prostore, planira se, mogli bi ući u 
školskoj godini 2009./2010. Naime, od 
18. ožujka ove godine kada je otvoren 
građevinski dnevnik, teče ugovoreni 
rok od 440 dana do kada bi izgradnja 
škole trebala i okončati.

Kapacitet nove škole je 800 učenika, 
a trenutno staru školu na dvije loka-
cije pohađa 1 563 učenika. Ukoliko 
bi se uveo jednosmjenski rad u škole, 
uz stalan prirodni priraštaj i priljev 
stanovnika u Dugo Selo, dugoselski 
sustav osnovnog školstva neće moći 
funkcionirati u dvije škole, stoga se već 
sada razmišlja o gradnji treće osnovne 
škole. 

Započeta izgradnja nove osnovne škole

Ubrzo i gradnja školske 
sportske dvorane 
PRIPREMILE: A.M.Š. i I.G.O.

Izgradnju škole zajednički financiraju 
Ministarstvo, Zagrebačka županija i 
Grad Dugo Selo 

Ministar D. Primorac prethodno pozdravio učenike OŠ Dugo Selo koji su uz 
svečanost izveli kraći program

Početak gradnje blagoslovio dugoselski župnik S. Kresonja

PRIPREMILE: A.M.Š. i I.G.O.



Iako je te iste večeri bilo organizi-
rano nekoliko skupština vatrogasnih 
zajednica u široj okolici – Skupštinu 
Vatrogasne zajednice općine Rugvi-
ca posjetio je veliki broj gostiju, a 
između ostalih delegat VZ Zagre-
bačke županije Željko Kovač i načel-
nik Općine Rugvica Ivan Remenar. 
Među prisutnim predstavnicima 
vatrogasnih zajednica i DVD-a pred-
sjednik VZO Rugvica Ivan Vidak po 
prvi puta predstavio je članove VZO 
Gradec. Tom prilikom dodijeljeno je 
priznanje Stjepanu Pisku, potpred-
sjedniku VZO Rugvica za 10 godina 
rada u protupožarnoj zaštiti te za 
posebne zasluge, a diploma Siniši 
Vrabecu za uspješno položen tečaj za 
vatrogasnog časnika. 

VZO Rugvica objedinjuje 11 
DVD-a s ukupno 630 vatrogasaca 
– od čega 250 operativnih članova, 
50 članova vatrogasne mladeži i 60 
članova vatrogasaca djece. U 2007. 

godini zabilježeno je 17 intervencija, 
od toga najviše (11) požara na otvo-

renom prostoru koji su nastali zbog 
ljudske nepažnje prilikom paljenja 
korova i raslinja. Prošle godine, ističe 
se u izvješću tajnika Stjepana Koledi-
ća, nabavljen je uređaj za održavanje 
napona u akumulatorima, sistem 
za daljinsko uzbunjivanje sirenom 
s ISDN uređajem za DVD Ježevo, 
kompresor za održavanje tlaka zraka 
za vozilo u sistemu za kočenje. Od 
većih nabava kupljeno je na leasing 
zapovjedno vozilo marke LADA 

za DVD Oborovo, a za DVD Svi-
bovski Otok nabavljen je i ugrađen 

VT modul sa spremnikom za vodu 
od 500 litara. Ove godine (do kraja 
lipnja), kako je kazao predsjednik 
Vidak, planirana je nabava autoci-
sterne zapremine 6 000 litara vode u 
vrijednosti od 1,2 milijuna kuna, a u 
financiranju će sudjelovati općinski 
i županijski proračun. Također, ove 
godine ističe se i nabava sistema za 
uzbunjivanje i uređaj za održavanje 
napona u akumulatorima za DVD 
Svibovski Otok. Ukupni prihodi 

VZO Rugvica u 2007. godini iznosili 
su 602.000 kuna od čega je Općina 
Rugvica dotirala 500.000 kuna, a iz 
proračuna VZ Zagrebačke županije 
60.000 kuna. U 2008. godini pla-
nirano 920.000 kuna – od Općine 
Rugvica očekuje se 700.000 kuna, a 
iz proračuna VZZŽ 30.000 kuna. 

Načelnik Ivan Remenar prisjetio 
se razdoblja prije 10 godina kada je 
osnovana VZO Rugvica te koliko se 
je do današnjih dana protupožarna 
zaštita razvila na ovom području, 
prognoziravši kako će za pet godina 
sva DVD biti adekvatno opremljena, 
a svim građanima moći će se pružiti 
pravovremena protupožarna zaštita 
života i imovine. 

Prema godišnjem obračunu proraču-
na za 2007. godinu ukupni prihodi izno-
se 15 milijuna i 37.561 kunu i oni su veći 
od planiranih u rebalansu, istaknuto 
je na sjednici Općinskog poglavarstva 
8. travnja. Višak prihoda bit će prene-
sen u proračun za ovu godinu. Prema 
analizi proračuna – višak planiranih 
prihoda registriran je na stavci prihoda 
od poreza na nekretnine i prihoda pot-
pora od Zagrebačke županije. Članovi 
Poglavarstva na istoj sjednici prihvatili 
su izvješća o izvršenju programa grad-
nje i programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2007. godinu. O ovim 
temama raspravljat će se na sljedećoj 
sjednici Vijeća.

Prema prihvaćenim troškovnicima 
DUKOM-a iz općinskog proračuna 
financirat će se izgradnja vodovoda u 
sljedećim ulicama – u Martekovoj ulici u 
Rugvici u duljini od 60 metara te u Šoli-
novoj ulici u Strugi Nartskoj u duljini 
100 metara. U Šolinovoj ulici planirana 
je izgradnja i 100 metara plinovoda, a 
plinovod će se još izgraditi u Suneko-
voj ulici u Sopi u duljini 70 metara te 
u Kaptolskoj ulici u Svibju u duljini od 
120 metara. 

Poglavarstvo je raspravljalo o peticiji 
44-ero građana u Ulici M. Bogdana u 

Strugi Nartskoj koji zbog intenzivnog 
gospodarskog prometa traže obnovu 
postojećeg prometnog znaka zabrane 
prometovanja vozilima težine iznad 
5 tona. Zamolba je prihvaćena te će 
u narednom razdoblju biti obnovljen 
znak.  

Raspravljalo se i o prijedlogu poveća-
nja naknada članovima Općinskog vijeća 
i Općinskog poglavarstva i njihovih tije-
la. Dosadašnja naknada za sve je iznosila 
170 kuna neto, a kako je Poglavarstvo 
predložilo bila bi povećana na 250 kuna 
po sjednici, s time da predsjednik Općin-
skog vijeća dobiva 1.000 kuna paušala 
mjesečno. O ovom prijedlogu trebalo bi 
raspraviti još i Općinsko vijeće. 

S obzirom na onečišćenost novoiz-
građenih nogostupa koji su u najvećem 
dijelu prekriveni šljunkom i blatom za 
kišnih razdoblja – Općina je pokrenula 
postupak nabave za posao čišćenja nogo-
stupa na području općine. Ponudom od 
tvrtke GRAMO-IG d.o.o. čišćenje 5.000 
metara nogostupa obavljalo bi se jednom 
do dva puta mjesečno, ovisno o vremen-
skim prilikama. Kako je bilo rečeno 
na sjednici Poglavarstva u kontaktu sa 
ŽUC-om i PP Dugo Selo te zajedno s vla-
snikom Tvrtke GRAMO-IG dogovorile 
su sve potrebne, u zakonskom okviru, 
aktivnosti da se krene u ovoj posao.
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Sa sjednica Općinskog poglavarstva

PriPremilA: I.G.O.

Prihvaćen obračun 
proračuna za 
2007. godinu

Zaključena vatrogasna 2007. godina 

Do lipnja planirana nabava 
autocisterne u vrijednosti 
1,2 milijuna kuna
PriPremilA: I.G.O.

Dvije bitne odluke u postupku su čita-
nja i rasprave kao radni materijali. Za 
Općinu Rugvica posebice je važna Odluka 
o komunalnome redu, kazao je načelnik I. 
Remenar nastojeći u prijedlog teksta ugra-
diti što kvalitetnija rješenja. Tako će pri-
mjerice buduća odluka definirati zbrinja-
vanje otpada, način odlaganja i odvajanja, 
zabraniti spaljivanje bilo kakvoga otpada, 
a odvoz i naplatu obavljat će ovlašteni 
koncesionari razmjerno količini otpada. 
Spaljivanje korova i raslinja na otvorenom 
bit će moguće pod posebnim uvjetima i na 
mjestima udaljenim od objekata. Odluka 
će propisati uvjete pražnjenja septičkih 
jama, isticanje i uklanjanje plakata i osta-
lih obavijesti kao i izlaganje proizvoda 
radi prodaje uz prometnicu,  osvjetlja-
vanje spomenika kulture na način da ne 
ometaju promet noću, uklanjanje granja 
i raslinja, čišćenje snijega i druga pitanja 
važna za funkcioniranje Općine. Više od 
80 članaka tek će pred općinske vijećnike 
do konačnoga donošenja. 

A Odluka o uređenju prometa temelji se 
za zakonskim odredbama o sigurnosti u 

prometu, tj. onom dijelu koji je povjereno 
lokalnoj zajednici. Iako uopćena takva 
je odluke neophodna kako bi Općina od 
MUP-a mogla zatražiti suglasnost za poje-
dina prometna rješenja (primjerice zna-
kove radi veće sigurnosti na pojedinim 
dijelovima, ili povremeno preusmjerava-
nje prometa i sl.). 

Na  56. sjednici Poglavarstva, uz detalj-
no razmatranje članaka predloženih u 
spomenutim odlukama, Poglavarstvo je 
prihvatilo izvješće Dukoma o utrošenim 
sredstvima iz cijene komunalnih uslu-
ga te je oslobodilo izgradnju društvenog 
doma u Jalševcu Nartskom od plaćanja 
komunalnog doprinosa. Novačkim vatro-
gascima odobrili su pomoć za nabavu 
opreme i materijala kao i troškove za odr-
žavanja prvog susreta foklornih društava 
u Oborovu. Poglavarstvo će pomoći jednoj 
oborovskoj obitelji  bez stalnih prihoda u 
pokriću troškova ukopa za člana obitelji. 
Koordinator u županijskom povjerenstvu 
za suzbijanje zloporabe droga bit će načel-
nik I. Remenar.                                    (NK)

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

JAVNI NATJEČAJ  ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU OPĆINE RUGVICA

I. Predmet prodaje su sljedeće nekretnine:
1. k.č.br. 946 ukupne površine od 3682 m² k.o. Okunščak u 6/12 dijela tj. 1841 

m²
Početna cijena: 150.000,00 kuna
Jamčevina: 15.000,00 kuna.
2. k.č.br. 1579/2 ukupne površine 267 m² k.o. Rugvica
Početna cijena 38.715,00 kuna
Jamčevina: 3.871,50 kuna.
II. Porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnim i 

katastarskim knjigama te troškove izgradnje komunalne infrastrukture snosi 
kupac.

III.  Pravo nadmetanja imaju pravne i fizičke osobe.
IV.  Sadržaj ponude:
- pravne osobe prilažu izvod iz registracije,
- fizičke osobe: ime i prezime, adresa, JMBG,
- naznaka zemljišta za koje se natječu,
- ponuđena cijena,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun općinskog proračuna broj 2360000-

1837600008, poziv na broj: 7722 - JMBG ili MB pravne osobe.
U pretkoloni fizičke osobe navode broj 22, a pravne 21.
V. Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja ima ponuđenu najvišu 

cijenu.
Suvlasnik ima pravo kupnje suvlasničkog dijela ukoliko prihvati najvišu 

ponuđenu cijenu.
Na k.č.br. 1579/2 nije dozvoljeno pravo gradnje.
VI.  Rok za podnošenje ponuda je do 15.05.2008. godine do 12,00 sati.
VII.  Ponude će biti javno otvorene dana 15.05.2008. godine u 12,00 sati.
VIII.  Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA RUGVICA, RUGVICA, 

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

 Predsjedništvo podnijelo izvješća o radu i financijskom planu    

Delegat VZ Zagrebačke županije Ž. Kovač dodjeljuje priznanje S. Pisku, 
potpredsjedniku VZO Rugvica 

Nakon objavljenog izvješća sa sjednice 
Općinskog poglavarstva Općine Rugvica 
u proteklom broju Dugoselske kronike, 
vlasnik parcele (o kojoj je bilo riječi u 
tekstu) Mirko Lacić - glavnoj urednici 
Dugoselske kronike uputio je sljedeći 
demanti, kojeg objavljujemo u cijelosti.  

«Nije istina da je građevinska inspek-
cija zatvorila betonaru tvrtke MIR-
PROMET d.o.o.; tvrtka MIR-PROMET 
d.o.o. nema nekretninu u dotičnoj ulici, 
vlasnik parcele je Mirko Lacić.

Isto tako nema govora o nikakvom 
ekološkom opasnom otpadu na posto-
jećoj parceli niti s tim ima išta tvrtka 
MIR-PROMET d.o.o. . Riječ je o običnoj 
šuti, a za ovakve lažne optužbe tvrtka 
MIR-PROMET d.o.o. podići će tužbu 
protiv Vaše novinarke za blaćenje imena 
tvrtke i iznošenja lažnih optužbi ili pro-
tiv osobe iz Općinskog poglavarstva koja 
je iznijela takve lažne optužbe.

Kako može Općinsko poglavarstvo 

donijeti odluku 21.03.2008.; o postavlja-
nju znaka o zabrani prometa kada je isti 
postavljen tri dana ranije, tj. 18.03.2008. 
. Isto poglavarstvo je donijelo odluku o 
radnoj zoni, a sada zabranjuje pristup 
istoj zoni – jedinstvena odluka.

Stanovnici Krčke ulice i ostali obližnji 
stanari su uzurpirali istu ulicu bloka-
dom od dva dana, te i dalje ne dozvo-
ljavaju investitoru Mirku Laciću da 
popravi Krčku ulicu, te mu zabranjuju 
prolaz uz pomoć komunalnog redara i 
načelnika općine. („Krčka ulica je naše 
vlasništvo“- to je izjava stanara)

Načelnik općine i Općinsko pogla-
varstvo koči razvoj općine Rugvica. Od 
01.10.2007. lokalna uprava ima obve-
zu donijeti Urbanistički plan uređenja 
za sve novo izgrađene parcele veće od 
5.000m2, a oni do danas nisu donijeli 
Odluku o uređenju niti jedne parcele i 
zbog toga je zatvoreno gradilište u Krč-
koj ulici.

Interesa za ulaganje u Poslovne zone 
ima, ali zainteresirani ljudi odustaju 
zbog neuređenih poslovnih zona u općini 
Rugvica. Svaki dan me ljudi zovu i pita-
ju gdje je  zapelo s izgradnjom objekta, 
te se čude kako to da je osobi koja živi 
na području ove općine 26. godina, a od 
čega sam 20. godina obrtnik, zabranjeno 
graditi, te se pitaju kako bi onda stranci 
prošli u općini Rugvica. Sve ovo se dogo-
dilo zbog nereda i kočenja Općinskih 
struktura, zbog čega sam izrazio želju da 
sam financiram UPU i uređenje pristu-
pne ulice (Krčka ulica). Od tog razgovora 
je prošlo 40 dana,a od općine Rugvica 
nisam dobio odgovor. Preostaje mi čeka-
ti i ne raditi, a pravo pristupa nemam 
svojoj parceli sa kamionom većim od 3,5t 
bruto mase.» 

U potpisu Mirko Lacić, u Svibju 7. 
travnja 2008. godine.

Demanti na tekst pod naslovom «Građevinska inspekci-
ja zatvorila betonaru tvrtke "Mir promet"» objavljen u 
Dugoselskoj kronici broj 501. 19. ožujka 2008. godine

Prva godišnja Skupština KUD-a „Posavka”
KUD  "Posavka" iz Oborova održala je 5. travnja 

redovnu godišnju Skupštinu u prostorijama Vatrogasnog 
doma u Oborovu. Skupštini su bili nazočni, uz članove, 
i brojni gosti iz KUD-ova s kojima razvijaju suradnju 
na očuvanju narodnih običaja, folklora i pjesme  ovog 
kraja.

Isto tako Skupštini je bio nazočan načelnik Općine 
Rugvica Ivan Remenar koji se osvrnuo na rad KUD-a. 
Budući da Udruga radi godinu dana, poseban osvrt na 
plan rada te financijski plan u 2008. godini iznijela je 
predsjednica Milica Điđa. Članovi Udruge jednoglasno 
su usvojili planove te se zabavili uz domjenak.

U pripremi odluke o komunalnom redu i 
uređenju prometa



prema antifašistima i antifašistič-
kom pokretu danas. 

 Kulturno umjetničko društvo 
«Preporod» izvelo je prigodni  tam-
buraški program, a nakon zavr-
šetka službenog dijela programa 
nastavljeno je druženje sudionika 
svečanosti uz prisjećanje  na Obo-
rovsku  bitku i  poginule suborce, 
ali i na mnoge druge bitke, patnje i 

Cijela je škola bila uključena u veli-
ki ekološki projekt u kojem su učenici  
isticali ulogu i važnost vode u svakod-
nevnom životu, ukazivali na problem 
onečišćenja i globalnog zatopljenja 
naglašavajući važnost ekološke svijesti 
cijele zajednice. Učenici nižih razreda 
izrađivali su ribe i druge životinje koje 
žive u vodi koristeći ekološke materijale, 
oslikavali su vrčeve za vodu, razgovarali 
o kulturi ponašanja pored voda (npr. na 
plaži) te o čuvanju prirode s naglaskom 
na vodu. Vodu su povezali s glazbom, 
muzicirali su pomoću boca s vodom 
te su obradili temu vode u Bibliji kroz 
stvaranje vode, mora i života u vodi, 
temu Noine arke te čin krštena vodom 
u Isusovo vrijeme i danas. Učenici viših 
razreda u radionicama fizike, matema-
tike, kemije i biologije ispitivali su svoj-
stva vode, agregatska stanja, dokazivali 
su kisele kiše u posavskim vodama te 
prikazali niz znanstvenih pokusa. Lite-
rarna radionica posvetila se vodi kao 
motivaciji. Obrađena je i športska disci-
plina vezana uz vodu  – plivanje s aspek-
ta povijesti, tehnika i disciplina. 

Posebno je zanimljiva bila priredba. 
Uz uobičajeni prikaz posavskog folklora 
prikazani su običaji Posavine, kraja uz 

Savu (vodu koja život znači) kao i ske-
čevi tipa «Večernje škole» na temu vode. 
Učenici su se okušali i kao stand-up 
komičari  na temu štednje vode  te izveli 
komediju «Zmaj od Save». 

Tako je cijela škola obilje ideja preto-
čila u poruke o značaju vode i ozbiljna 
upozorenja ostatku svijeta o čuvanju 
vode koja je u moru života – sam život!
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PRIPREMILA: N.K. 

OŠ Rugvica – velika 
ekološka radionica 

Dan planeta Zemlje posvećen vodi 

Jedna od petnaestak radionica – vodopad u učionici i voda kao sastavni dio 
hrane – pripremljena jela po staroj recepturi kao što su starinski vodeni roščići 

Voda potiče na bezbroj ideja – vodopad 
na stubama 

U organizaciji Udruge antifašističkih 
boraca i antifašista  grada Dugog Sela 
općina Brckovljani i Rugvica održana 
je 29. ožujka tradicionalna  komemo-
rativna svečanost povodom 64. godiš-
njice  Oborovske bitke, jedne od najve-
ćih ratnih drama Antifašističkog rata 
Hrvatske. Ispred spomenika u Oboro-
vu okupio se veliki broj građana među 
kojima i preživjeli sudionici Oborovske 
bitke te brojni članovi Udruga anti-
fašista iz susjednih županija, gradova 
i općina koji su došli odati počast sto 
pedeset dvojici poginulih boraca pri-
padnika Druge moslavačke partizan-
ske brigade, Posavskog partizanskog 
odreda i teritorijalnih organa narodne 
vlasti, ali i svim poginulim borcima 
Domovinskog rata

 Svečanosti su nazočili i saborski 
zastupnik i gradonačelnik Velike Gori-
ce Tonino Picula koji je pozdravivši 
prisutne u ime grada Velike Gorice i 
SDP-a Hrvatske u svom govoru, izme-
đu ostalog, istaknuo da su Domovinski 
rat i antifašistička borba trajna vrijed-
nost hrvatskog naroda, te da je Hrvat-
ska opredijelivši se za antifašističku 
borbu već tada postala dio Europe.

Svečanosti su također nazočili i 
predsjednica Skupštine Zagrebačke 
županije Palma Klun Posavec, načelnik 
općine Brckovljani Željko Funtek, gra-
donačelnik Dugog Sela Boris Mahač, 
potpredsjednik Općinskog vijeća opći-
ne Rugvica Siniša Kušeković koji se u 
ime  domaćina općine Rugvica i obra-
tio uzvanicima. Nazočne su pozdravili 
i članovi Predsjedništva Saveza anti-
fašističkih boraca Hrvatske generali  
Đuro Blaha i Vinko Šušnjara koji su se 
emotivnim govorom osvrnuli na odnos 

Oborovske žrtve utkane u 
temelje današnje Hrvatske

Obilježena 64. godišnjica Oborovske bitke

PRIPREMILA: J.K.B.

Oborovskim žrtvama počast su odali brojni antifašisti i građani

Na komemorativnoj svečanosti sudjelovali predstavnici Udruga antifašista, 
Zagrebačke županije, Grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica

žrtve  iz daljnje  i bliske prošlosti  kao 
i iz Domovinskog  koje su doprinijele 
stvaranju  današnje Hrvatske.  Kako 
bi komemorativna svečanost prote-
kla dostojanstveno, pobrinuli su se 
članovi Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Dugo Selo uloživši  mnogo 
napora u uređenje okoliša spome-
nika kao i jezera kojem je  vraćen 
nekadašnji izgled.

                      

U novom prostoru restorana 
Ćurak više od 300 članova Udruge 
umirovljenika okupilo se 5. trav-
nja na Godišnjoj skupštini, kojima 
su se pridružili i brojni gosti – iz 
susjednih umirovljeničkih udruga, 
udruga, DVD-a i sportskih klubo-
va s područja općine Rugvice te u 
ime Općinskog poglavarstva Kruno 
Antoljak. Svoje zadovoljstvo aktiv-
nostima i radom Udruge na Skup-
štini je očitovao predsjednik Udruge 
Stjepan Jambrečec koji je istaknuo 
kako se članstvo održalo na istoj 
razini od oko 400 članova, što je oko 
50 posto ukupnog broja umirovljeni-
ka na području općine. Godišnja čla-
narina već nekoliko godina iznosi 35 
kuna, kazao je Jambrečec, te pozvao 
sve koji se još nisu uključili da im se 
pridruže. Prošle godine su organi-
zirali 10 izleta – jedan u Mađarsku, 
a ostale po našim toplicama i dva 
izleta na more. Organizirali su i dru-
ženja u Kleti Bunčić te sudjelovali 
na županijskom okupljanju umirov-
ljenika u Sv. Ivanu Zelini gdje su 
nastupili u sportskim natjecanjima. 
Na humanitarnom planu prisutni su 
koliko im dozvoljavaju financijska 
sredstava. Podijelili su 30 poklon 
paketa siromašnijim članovima u 
vrijednosti do 250 kuna, a prema 
mogućnostima akciju ćemo nastavi-
ti, ali i proširiti i dalje. Tako Udruga 
tradicionalno organizira i prodaju 

ogrjevnog drva po povoljnim uvjeti-
ma na 6 rata bez kamata. 

Ukupni prihodi u prošloj godini 
iznosili su 58.000 kuna, od čega su iz 
općinskog proračuna dobili 30.000 
kuna, a iz Zagrebačke županije 
20.000 kuna. Predsjednik Jambrečec 
stoga se zahvalio Općini Rugvica 
i njenom načelniku, kao i Zagre-

bačkoj županiji na prošlogodišnjim 
dotacijama sa željom da ih podrže i 
ove godine. 

Ovakva okupljanja prigoda su da 
se u svečarskom duhu, uz večeru, 
piće i glazbu rugvički umirovljenici 
i zabave – tako je zabava, koja je 
uslijedila nakon Skupštine potrajala 
dugo u noć.

Četiristo rugvičkih «penzića» 
okupljeno u Udruzi  

Udruga umirovljenika održala Godišnju skupštinu

Plesnjaci naših «penzića» uvijek su posebno živi 

Radno predsjedništvo Skupštine Udruge umirovljenika 

Učenici 2. b i 2. d razreda Osnovne 
škole Rugvica sudjelovali su u humani-
tarnoj akciji «Djeca djeci» koju su zajedno 
organizirali Udruga «S ulice u radionice» i 
Revija Unikat. Djeca su darovala stiropor-
ne pisanice obojane akrilnim bojama koje 
su ukrašavali šljokicama te plastične pisa-
nice koje su bojali bojama za staklo. Iste su 
se prodavale u trgovačkom centru Avenue 
Maal u Zagrebu. Dobivenim sredstvima 
osigurat će se nabava inhalatora za Dječju 
bolnicu Srebrnjak. Na taj način su djeca 
svojim kreativnim radom pomogla djeci 
koja imaju poteškoća s proljetnim alergi-
jama.                                               Sanja JUG

Korizmenom akcijom prikupljena 
sredstva za ozdravljenje učenika 

Tijekom korizmenog vremena djelatni-
ci OŠ Rugvica potaknuli su humanitarnu 
akciju «Pomozimo Luki». Namjera akcije 
bila je pomoći dječaku Luki, učeniku 8. 
razreda OŠ Granešina koji boluje od teške 
bolesti te mu je potreban novac za lijek. 
Tijekom akcije prikupljeno je skoro 8.000 
kuna koje su prikupili učenici, djelatnici 
škole i ostali ljudi dobre volje. Nažalost, 
Lukino stanje se zakompliciralo, dobio 
je još jednu tešku dijagnozu te je njego-
va majka predložila da novac darujemo 
nekome kome će više koristiti. Nekako 
istovremeno saznali smo da jedan učenik 
naše škole ima jednu od težih bolesti čije 
liječenje iziskuje velike financijske izdatke 
te smo u dogovoru s njegovom razredni-
com i njegovom majkom novac odlučili 
dati njemu. Nadamo se kako ćemo njemu 
i njegovoj obitelji barem malo pomoći i 
olakšati mu borbu s bolešću. Zahvaljujemo 
svima koji su sudjelovali u akciji jer dobro 
se dobrim vraća.
Nova učenica 2. a odjela dolazi iz 
Ekvadora!?

Učenici 2. a odjela OŠ Rugvica sretni 
su i ponosni kumovi petogodišnje učenice 
prvog razreda Erike Elizabeth Pila Chus-

hig. Erika živi u Oyacotu, malom seocu 
blizu glavnog grada Quita. Stanovništvo 
Oyacota je indijansko, muškarci rade s 
otpadom koji se dovozi iz glavnog grada. 
Majke se bave uličnom preprodajom povr-
ća i voća. Djeca su prepuštena sama sebi, 
ostaju zatvorena u kući ili tumaraju po 
ulicama. Vidjevši tešku situaciju obitelji, 
posebno djece, časna sestra Lenka Čović 
sa svojom Zajednicom Krista Misiona-
ra Molitelja osnovala je u Quitu školski 
centar za djecu od 3 do 18 godina. Škol-
ski centar je namijenjen svoj djeci pod 
uvjetom da dolaze čisti i uredni, odjeću 
i obuću u kojoj dolaze dobiju u centru. 
Djeca u centru dobiju tri obroka. Svaki 
dan ih dovoze u školski centar i odvoze 
kućama koje su dosta udaljene. Troškove 
školskog centra financiraju dobročinitelji. 
Prikupljenim sredstvima u iznosu od 900 
kuna omogućuje se jednogodišnje školo-
vanje najsiromašnijeg djeteta u misijskim 
centrima u Latinskoj Americi i Africi. 
Realiziranim projektom „Zdenac znanja“ 
učenici 2. a odjela postali su kumovi Eriki 
te njezina fotografija zauzima počasno 
mjesto u učionici odjela. Učenici odjela 
znaju gdje se nalazi Ekvador te su saznali 
nešto i o stanovništvu Quita.  No, veli-
ka je želja učenika odjela dopisivati se s 
Erikom. Eriki poručujemo da će i iduće 
školske godine imati bezbrižno školova-
nje. Zahvaljujemo svećeniku Dragutinu 
Smrkulju iz Župe Savski Nart što nas je 
obavijestio o akciji.

Učiteljica Danijela Klajn 
i učenici 2. a odjela

Akcija «Djeca djeci»

Erika Elizabeth Pila Chushig – 
Ecuador: Nova školska kolegica 2. a 
razreda 
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Redovna 42. sjednica Gradskog 
poglavarstva Grada Dugog Sela bila je  
prva sjednica u novom sastavu nakon 
promjene vlasti u Dugom Selu. Između 
28 točaka Dnevnog reda, članovi Pogla-
varstva prihvatili su godišnji obračun 
proračuna za 2007. godinu. Prema izvje-
šću pročelnika Upravnog odjela za gos-
podarstvo i financije Miljenka Brezaka 
ukupni prihodi u prošloj godini iznose 
69,8 milijuna kuna i veći su u odnosu na 
2006. godinu za 97 posto. Na sve potreb-
ne rashode i izdatke utrošeno je 48 
milijuna kuna te su u odnosu na 2006. 
godinu veći za 25 posto. Po pokriću 
manjka iz prethodnih godina u iznosu 
od 469.000 kuna, višak prihoda iznosi 
21,3 milijuna kuna. Ovaj višak prihoda 
nastao je prodajom zemljišta u vlasniš-
tvu Grada prošle godine, a s obzirom da 
nisu utrošeni do kraja godine, preneseni 
se u ovu godinu. Prihodi od poreza i 
prireza kvalitetno su i konstantno rasli, 
kazao je pročelnik, no ove godine kre-
tanja u prihodima na državnoj razini, 
procjenjuje se, bit će lošija, što će se naj-
vjerojatnije odraziti i na dugoselskom 
proračunu. Tom prilikom gradonačel-
nik Vlado Kruhak konstatirao je kako 
bivša vlast nije trebala prodati veći-
nu zemljišta u vlasništvu Grada prošle 
godine, već ove i to po puno većoj cijeni, 
jer, kako je naglasio, planovi o izgradnji 
komunalne infrastrukture prošle godi-
ne nisu ostvareni, tako da sredstva od 
prodaje zemljišta nisu utrošena. 

Prva tri mjeseca 
proračunski prihodi 
dvostruko veći u odnosu 
na isto razdoblje prošle 
godine i 39 posto veći od 
plana

U prvom tromjesečju ove godi-
ne proračunski prihodi iznose 27,1 
milijun kuna, a zajedno s prene-
senim sredstvima iz 2007. godine 
ukupno iznose 48,4 milijuna kuna, 
izvijestio je pročelnik Miljenko 
Brezak.  Prihodi su više nego dvo-
struko veći u odnosu na isto razdo-
blje prošle godine i 39 posto veći od 
plana. Prihodi od poreza na doho-
dak i prireza veći su za 30 posto. 
Prihodi od poreza na imovinu više 
su nego utrostručeni. Ukupni ras-
hodi su s iznosom od 11,3 milijuna 
kuna su 54 posto veći u odnosu na 
ukupne rashode i izdatke u prva tri 
mjeseca prošle godine, prvenstveno 
uslijed povećanih rashoda za naba-
vu nefinancijske imovine, a koji 
se odnose na realizaciju projekata 
izgradnje komunalne infrastruktu-
re započetih 2007. godine. 

Poništen postupak javnog 
nadmetanja za planirano 
kreditno zaduženje 
gradskog proračuna

Danas je Gradsko poglavarstvo doni-
jelo odluku o poništenju postupka jav-
nog nadmetanja za nabavu novčanih 
sredstava, odnosno planiranog kredit-
nog zaduženja gradskog proračuna. 
Članovi su izrazili uvjerenje kako će se 
zacrtani projekti i programi izgradnje 
komunalne infrastrukture moći reali-
zirati i bez kreditnog zaduženja. Ovom 
odlukom, naglašeno je tom prilikom, 
poništen je postupak javnog nadmeta-
nja, no ne i odluke o dizanju kredita, 
čime se ideja o eventualnom podizanju 
kredita tijekom godine, neće napusti-
ti. Pored toga predstavljen je paradoks 
ukoliko se sada pokrene postupak pro-
računskog zaduživanja. Naime, kako 
je kazao gradonačelnik Kruhak, kredit 
se neće moći realizirati prije jeseni, što 
znači da se projekti izgradnje komu-
nalne infrastrukture neće opet moći 
realizirati ove godine, stoga će se od 
postojećih sredstava u proračunu nasto-

jati podmiriti projekti izgradnje infra-
strukture. 

Tijekom siječnja ove godine 
evidentiran jednak broj 
kaznenih djela kao u istom 
razdoblju 2007. godine

Prema izvješću Policijske postaje 
Dugo Selo te prema riječima zamjenika 
načelnika Marina Grgića stanje sigurno-
sti na području Postaje tijekom mjeseca 
siječnja ove godine bilo je zadovoljavaju-
će. Evidentiran je jednak broj kaznenih 
djela iz domene imovinskih delikata je 
gotovo jednak te udio takvih kaznenih 
djela u odnosu na ukupan broj kaznenih 
djela iznosi 54 posto od ukupnog broja 
svih kaznenih djela. U siječnju ove godi-
ne, a u odnosu na isto razdoblje prošle 
godine evidentirano je smanjenje broja 
kaznenih djela iz domene općeg i imo-
vinskog kriminaliteta te kriminaliteta 
droga iz kojeg područja ove godine nije 
evidentirano niti jedno kazneno djelo. 
U odnosu na siječanj 2007. godine pove-
ćan je broj djela iz domene maloljetničke 
delikvencije i kaznenih djela iz područja 
prometa. Gradonačelnik Vlado Kruhak 
spomenuo je slučaj noćnog kluba «Sie-
sta» na čiji su se rad, odnosno buku koja 
se stvarala unutar i izvan tog objekta, 
donedavno žalili građani. No, sada je taj 
problem riješen te, kako je kazao zamje-
nik načelnika policije Grgić, u zadnje 
vrijeme nisu zabilježene prijave. Član 
Poglavarstva Ivan Gereci spomenuo je 
problem voženje motocikla kroz nase-
lje Lukarišće gdje postižu velike brzine 
kojom ugrožavaju i druge sudionike 
u prometu. Policija će taj slučaj imati 
u vidu te će sankcionirati prekršitelje, 
kazao je Grgić. 

Utvrđeni prijedlozi odluka o 
izboru osoba za obavljanje 
komunalnih poslova

Na dnevnom redu bilo je više točaka 
vezanih za komunalnu infrastrukturu. 
Poglavarstvo je tako utvrdilo više pri-
jedloga odluka o izboru osoba za obav-
ljanje komunalnih poslova. Tako je obrt 
«Autoprijevoznik i autopraona» pred-
ložen za obavljanje poslova na iskopu, 
čišćenju i regulaciji odvodnih jaraka, 
putnih graba i odvodnji nerazvrstanih 
cesta na području grada za ovu godinu. 
Na natječaj za ovu vrstu posla stigle su 
čak tri ponude, od čega dvije pravo-
valjane, no spomenuti obrt ponudio je 
najpovoljniju i to u okviru od 240.000 
kuna osiguranih sredstava u proraču-
nu za tu namjenu. Za uređenje zelenih 
površina stigla je samo jedna ponuda na 
99.000, u okviru osiguranih sredstava i 
to od dugoselske tvrtke «Sativa». Tvrtka 
«Sativa» predložena je i za posao uređe-
nja dječjih igrališta kao jedini, a time i 
najpovoljniji ponuditelj s cijenom od oko 
150.000 što je u okviru osiguranih sred-
stava. Ova bi Tvrtka trebala održavati i 
gradske parcele, a ponudila je cijenu od 
150.000 kuna što je također u okviru 
osiguranih sredstava. U toku rasprave 
gradonačelnik Vlado Kruhak kazao je 
kako se otvara pitanje komunalnog odr-
žavanja grada. «To ćemo jednim dijelom 
riješiti s komunalnim poduzećem, pred-
lažem da ove točke prihvatimo, a onda 
ćemo kasnije odlučiti na koje adrese 
ćemo dodatno slati ponude za posao.» 
- rekao je gradonačelnik. Član Poglavar-
stva Filip Kalaica tražio je da se uz svaku 
ponudu ubuduće priloži i troškovnik 

usluga dok Ivan Šajković smatra kako bi 
trebalo promijeniti sastav Povjerenstva 
koje odlučuje o ponudama. 

Poglavarstvo prihvatilo 
prijedloge odluka o izboru 
osoba za obavljanje 
komunalnih poslova

Članovi Poglavarstva prihvatili su 
i više prijedloga ugovora vezanih za 
poslove iz programa održavanja komu-
nalne infrastrukture za 2008. godinu. 
Radi se o tvrtki «Graditelj» iz Dugog 
Sela koja bi trebala obavljati poslove 
održavanja nerazvrstanih cesta i to za 
asfaltne ceste u iznosu od 240.000 kuna; 
rekonstrukciju 231.000; redovno održa-
vanje 240.000 kuna; pojačano održava-
nje 234.000 kuna i održavanje poljskih 
putova u iznosu od 90.585 kuna. Pogla-
varstvo je prihvatilo i prijedlog ugovora 
za obavljanje poslova održavanja javne 
rasvjete na području grada za razdoblje 
od 2008. do 2011. godine. Riječ je o Tvrt-
ki «VMI», a vrijednost radova iznosi oko 
214.00 kuna što je u okviru osiguranih 
sredstava. 

Prihvaćeni i prijedlozi 
ugovora vezani za poslove 
iz programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 
2008. godinu

Pročelnik ureda za komunalne djelat-
nosti Goran Bučević izvijestio je člano-
ve Poglavarstva o realizaciji Programa 
gradnje objekata uređaja komunalne 
infrastrukture za 2007. godinu. Planira-
ni rashodi za sve stavke ovog programa 
ukupno iznose 27 milijuna kuna kao i 
rashodi, ostvareni prihodi 24 milijuna 
dok su rashodi oko 13 milijuna kuna. 
Ugovoreno je oko 22 milijuna kuna. 
Gradonačelnik Kruhak kazao je kako 
su neke stvari već mogle biti realizirane, 
a neke pokrenute te kako se moraju 
pozitivno aktivirati i sudjelovati u radu. 
Njegov zamjenik Stjepan Bertek očeku-
je kreativnost od pročelnika i ažurnije 
obavljanje poslova. Poglavarstvo je pri-
hvatilo i izvješće programa održavanja 
komunalne infrastrukture za prošlu 
godinu po kojem su sveukupno planira-
ni rashodi 6,6 milijuna kuna, ostvareni 
4,8 milijuna, a ugovoreno je 5,3 milijuna 
kuna. Po Bučevićevim riječima manje 
je ostvareno nego što je planirano do 
31. prosinca prošle godine, no neki su 
radovi ugovoreni. 

Grad oslobodio Ministarstvo 
zdravstva i socijalne skrbi 
plaćanja komunalnog 
doprinosa za objekt starog 
laboratorija

Na prošlotjednoj sjednici članovi 
Gradskog poglavarstva primili su na 
znanje informaciju Ministarstva regi-
onalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva. To ministarstvo provo-
di pojačane aktivnosti radi sprečavanja 
štetnih posljedica nezakonitog vađenja 
mineralnih sirovina po interese vodnog 
gospodarstva, osobito pogoršanja kakvo-
će podzemnih voda. Ministarstvo poziva 
grad Dugo Selo da se uključi u akciju 
u okviru svojih nadležnosti, a osobito 
da pojača neposredni nadzor komunal-
nih redara. Točka donošenja zaključka o 
imenovanju povjerenstava za primopre-

daju radova odgođena je za sljedeći put, a 
Poglavarstvo je informirano o rješavanju 
imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju 
nogostupa u Bjelovarskoj ulici. Prihvaćen 
je prijedlog ugovora o zamjeni nekretni-
na između Grada i samoborske tvrtke 
«Monolitinvest» d.o.o. Poglavarstvo je 
donijelo zaključak o oslobađanju pla-
ćanja komunalnog doprinosa Ministar-
stvo zdravstva i socijalne skrbi za zgradu 
bivšeg laboratorija starog Doma zdrav-
lja. Radi se o 15.800 kuna komunalnog 
doprinosa, a ta će se sredstva podmiriti iz 
drugih izvora. Objekt laboratorija usko-
ro će koristiti Centar za socijalnu skrb 
Dugo Selo, realizacija projekta planirana 
je do 1. lipnja, a sredstva su dobivena 
od Svjetske banke. Kako je rečeno na 
sjednici, uskoro će se i održati sastanak 
s ravnateljicom Centra Maricom Belaić 
radi daljnjih dogovora. Grad će sufinan-
cirati školu plivanja i školu u prirodi za 

učenike osnovnih škola s prebivalištem 
na području grada, u iznosu 900 kuna 
po učeniku, a na zahtjev ravnateljice 
Osnovne škole Marijane Kozarić Ciko-
vić. Osnovna škola već dulji niz godina 
organizira ovu vrstu poduke u Baškom 
Polju za učenike četvrtih razreda kojih 
je ukupno 211. Poglavarstvo je donijelo 
i odluku o izmjenama i dopunama osni-
vanja koordinacijskog odbora grada za 
provedbu programa «Grad Dugo Selo 
– prijatelj djece». Na mjesto Marijane 
Pekvarić, u odbor je ušla Jela Ergović, 
također socijalni radnik u Centru za soci-
jalnu skrb Dugo Selo. Akrobatski rock 'n' 
roll klub Panda uputio je Poglavarstvu 
zamolbu za pokroviteljstvo natjecanja 
KUP – a Hrvatske što je i prihvaćeno. 
Grad je tako sufinancirao troškove najma 
dvorane u iznosu od 2.500 kuna za najam 
Gradske sportske dvorane.
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Lani 69,8 milijuna kuna 
gradskih prihoda 

Novo članstvo Gradskog poglavarstva na svojoj prvoj sjednici prihvatilo godišnji 
obračun proračuna za prošlu godinu

PRIPREMILE: I.G.O. i A.M.Š. 

 Prva sjednica Poglavarstva u novom i ali još nepotpunom sastavu 

Da stanogradnja na području 
grada ne jenjava, već bilježi poveća-
nje – govori podatak kako je tijekom 
prva tri mjeseca ove godine započeta 
izgradnja za 332 stana, dok je tijekom 
cijele prošle godine izgrađeno 847 sta-
nova. Do travnja ove godine tako je već 
realizirano 40 posto prošlogodišnje 
stanogradnje, a u planu je daljnji rast, 
s obzirom da za dobivanje građevin-
ske dozvole čeka još oko 500 stanova. 
Prema planovima šest investitora koji 
su kupili donedavno dugoselsko saj-

mište, na tom području sagradit će se 
oko 600 stanova na 12 000 četvornih 
metara. Zgrade će imati po šest etaža, s 
obzirom da je ta zona izuzeta iz GUP-a 
koji ne dopušta izgradnju više od četiri 
etaže te će biti reprezentativni poslov-
no-stambeni centar. Na zapadnom 
dijelu grada – pred samim ulazom u 
Dugo Selo planirana je izgradnja još 
200 stanova na nešto više od 20 000 
četvornih metara, gdje će biti izgrađe-
no osam zgrada.            

I. G. O. 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Dugog Sela ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 8/07.) i članka 
29. stavak 2. Statuta Grada Dugog Sela ("Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela", broj 5/01. i 11/06.), Odbor za izbor i imenovanja Grada Dugog 
Sela na sjednici održanoj dana 24. travnja 2008. godine upućuje

P O N O V L J E N I  J A V N I  P O Z I V 
za predlaganje kandidata za članove 

Savjeta mladih Grada Dugog Sela
Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička 

vijeća, te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području 
grada Dugog Sela da predlože kandidate za članove Savjeta mladih 
Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Savjet).

Savjet ima 9 članova.

Prijedlog mora sadržavati:
1. Ime i prezime kandidata
2. Datum i godina rođenja
3. Prebivalište
4. Obrazloženje prijedloga

Prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Predložiti se mogu osobe u dobi od 15 do 29 godina života koje 
imaju prebivalište na području grada Dugog Sela.

Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Grada Dugog 
Sela osobno ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objave ovog 
poziva, na adresu, 

GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, Dugo Selo, soba br. 36/I, s 
naznakom «Prijedlog kandidata za članove 

Savjeta mladih Grada Dugog Sela»
Odbor za izbor i imenovanje

Grada Dugog Sela 
Klasa: 023-01/07-01/825
Urbroj: 238/07-03-08-02
Dugo Selo,  24. travnja 2008. godine

Do sada realizirano 40 
posto prošlogodišnje 
stanogradnje

Grad Dugo Selo je sklopio sporazum s Centrom za rehabilitaciju Stančić o 
partnerstvu za provedbu Programa za inovacije i učenje. Sporazum je sklopljen 
u svrhu realizacije i održivosti projekta Centra za dnevni boravak osoba s 
intelektualnim teškoćama. U skladu s reformom sustava socijalne skrbi, nastoje 
se pronaći novi modeli socijalnih usluga za građane u lokalnoj zajednici, s 
ciljem smanjenja socijalne isključenosti i poboljšanja kvalitete življenja osoba s 
intelektualnim teškoćama. Predloženim projektom otvaranja Dnevnog centra u 
Dugom Selu osigurao bi se dnevni boravak za oko dvadesetoro djece s teškoćama 
u vremenu od 8 do 15 sati uz pružanje usluga psihosocijalne rehabilitacije, 
uvježbavanja aktivnosti svakodnevnog življenja i organizacije slobodnog vremena. 
Jedna od planiranih aktivnosti  Dnevnog centra bila bi i okupljanje osoba s 
teškoćama starijih od 15 godina, u poslijepodnevnim satima, s osnovnim ciljem 
poboljšanja njihove socijalizacije. Prema sporazumu Grad Dugo Selo preuzeo bi 
podmirenje troškova za najam prostora za Dnevni centar po isteku financijskih 
sredstava osiguranih iz Programa za inovacije, a Centar Stančić bi osigurao 
potrebne zaposlenike.                                                                                      J. K. B.

Ugovoreno otvaranje dnevnog 
centra za osobe s teškoćama 

Stanogradnja u Dugom Selu ne jenjava



prema antifašistima i antifašistič-
kom pokretu danas. 

 Kulturno umjetničko društvo 
«Preporod» izvelo je prigodni  tam-
buraški program, a nakon zavr-
šetka službenog dijela programa 
nastavljeno je druženje sudionika 
svečanosti uz prisjećanje  na Obo-
rovsku  bitku i  poginule suborce, 
ali i na mnoge druge bitke, patnje i 

Cijela je škola bila uključena u veli-
ki ekološki projekt u kojem su učenici  
isticali ulogu i važnost vode u svakod-
nevnom životu, ukazivali na problem 
onečišćenja i globalnog zatopljenja 
naglašavajući važnost ekološke svijesti 
cijele zajednice. Učenici nižih razreda 
izrađivali su ribe i druge životinje koje 
žive u vodi koristeći ekološke materijale, 
oslikavali su vrčeve za vodu, razgovarali 
o kulturi ponašanja pored voda (npr. na 
plaži) te o čuvanju prirode s naglaskom 
na vodu. Vodu su povezali s glazbom, 
muzicirali su pomoću boca s vodom 
te su obradili temu vode u Bibliji kroz 
stvaranje vode, mora i života u vodi, 
temu Noine arke te čin krštena vodom 
u Isusovo vrijeme i danas. Učenici viših 
razreda u radionicama fizike, matema-
tike, kemije i biologije ispitivali su svoj-
stva vode, agregatska stanja, dokazivali 
su kisele kiše u posavskim vodama te 
prikazali niz znanstvenih pokusa. Lite-
rarna radionica posvetila se vodi kao 
motivaciji. Obrađena je i športska disci-
plina vezana uz vodu  – plivanje s aspek-
ta povijesti, tehnika i disciplina. 

Posebno je zanimljiva bila priredba. 
Uz uobičajeni prikaz posavskog folklora 
prikazani su običaji Posavine, kraja uz 

Savu (vodu koja život znači) kao i ske-
čevi tipa «Večernje škole» na temu vode. 
Učenici su se okušali i kao stand-up 
komičari  na temu štednje vode  te izveli 
komediju «Zmaj od Save». 

Tako je cijela škola obilje ideja preto-
čila u poruke o značaju vode i ozbiljna 
upozorenja ostatku svijeta o čuvanju 
vode koja je u moru života – sam život!
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PRIPREMILA: N.K. 

OŠ Rugvica – velika 
ekološka radionica 

Dan planeta Zemlje posvećen vodi 

Jedna od petnaestak radionica – vodopad u učionici i voda kao sastavni dio 
hrane – pripremljena jela po staroj recepturi kao što su starinski vodeni roščići 

Voda potiče na bezbroj ideja – vodopad 
na stubama 

U organizaciji Udruge antifašističkih 
boraca i antifašista  grada Dugog Sela 
općina Brckovljani i Rugvica održana 
je 29. ožujka tradicionalna  komemo-
rativna svečanost povodom 64. godiš-
njice  Oborovske bitke, jedne od najve-
ćih ratnih drama Antifašističkog rata 
Hrvatske. Ispred spomenika u Oboro-
vu okupio se veliki broj građana među 
kojima i preživjeli sudionici Oborovske 
bitke te brojni članovi Udruga anti-
fašista iz susjednih županija, gradova 
i općina koji su došli odati počast sto 
pedeset dvojici poginulih boraca pri-
padnika Druge moslavačke partizan-
ske brigade, Posavskog partizanskog 
odreda i teritorijalnih organa narodne 
vlasti, ali i svim poginulim borcima 
Domovinskog rata

 Svečanosti su nazočili i saborski 
zastupnik i gradonačelnik Velike Gori-
ce Tonino Picula koji je pozdravivši 
prisutne u ime grada Velike Gorice i 
SDP-a Hrvatske u svom govoru, izme-
đu ostalog, istaknuo da su Domovinski 
rat i antifašistička borba trajna vrijed-
nost hrvatskog naroda, te da je Hrvat-
ska opredijelivši se za antifašističku 
borbu već tada postala dio Europe.

Svečanosti su također nazočili i 
predsjednica Skupštine Zagrebačke 
županije Palma Klun Posavec, načelnik 
općine Brckovljani Željko Funtek, gra-
donačelnik Dugog Sela Boris Mahač, 
potpredsjednik Općinskog vijeća opći-
ne Rugvica Siniša Kušeković koji se u 
ime  domaćina općine Rugvica i obra-
tio uzvanicima. Nazočne su pozdravili 
i članovi Predsjedništva Saveza anti-
fašističkih boraca Hrvatske generali  
Đuro Blaha i Vinko Šušnjara koji su se 
emotivnim govorom osvrnuli na odnos 

Oborovske žrtve utkane u 
temelje današnje Hrvatske 

Obilježena 64. godišnjica Oborovske bitke

PRIPREMILA: J.K.B.

Oborovskim žrtvama počast su odali brojni antifašisti i građani

Na komemorativnoj svečanosti sudjelovali predstavnici Udruga antifašista, 
Zagrebačke županije, Grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica

žrtve  iz daljnje  i bliske prošlosti  kao 
i iz Domovinskog  koje su doprinijele 
stvaranju  današnje Hrvatske.  Kako 
bi komemorativna svečanost prote-
kla dostojanstveno, pobrinuli su se 
članovi Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Dugo Selo uloživši  mnogo 
napora u uređenje okoliša spome-
nika kao i jezera kojem je  vraćen 
nekadašnji izgled.

                      

U novom prostoru restorana 
Ćurak više od 300 članova Udruge 
umirovljenika okupilo se 5. trav-
nja na Godišnjoj skupštini, kojima 
su se pridružili i brojni gosti – iz 
susjednih umirovljeničkih udruga, 
udruga, DVD-a i sportskih klubo-
va s područja općine Rugvice te u 
ime Općinskog poglavarstva Kruno 
Antoljak. Svoje zadovoljstvo aktiv-
nostima i radom Udruge na Skup-
štini je očitovao predsjednik Udruge 
Stjepan Jambrečec koji je istaknuo 
kako se članstvo održalo na istoj 
razini od oko 400 članova, što je oko 
50 posto ukupnog broja umirovljeni-
ka na području općine. Godišnja čla-
narina već nekoliko godina iznosi 35 
kuna, kazao je Jambrečec, te pozvao 
sve koji se još nisu uključili da im se 
pridruže. Prošle godine su organi-
zirali 10 izleta – jedan u Mađarsku, 
a ostale po našim toplicama i dva 
izleta na more. Organizirali su i dru-
ženja u Kleti Bunčić te sudjelovali 
na županijskom okupljanju umirov-
ljenika u Sv. Ivanu Zelini gdje su 
nastupili u sportskim natjecanjima. 
Na humanitarnom planu prisutni su 
koliko im dozvoljavaju financijska 
sredstava. Podijelili su 30 poklon 
paketa siromašnijim članovima u 
vrijednosti do 250 kuna, a prema 
mogućnostima akciju ćemo nastavi-
ti, ali i proširiti i dalje. Tako Udruga 
tradicionalno organizira i prodaju 

ogrjevnog drva po povoljnim uvjeti-
ma na 6 rata bez kamata. 

Ukupni prihodi u prošloj godini 
iznosili su 58.000 kuna, od čega su iz 
općinskog proračuna dobili 30.000 
kuna, a iz Zagrebačke županije 
20.000 kuna. Predsjednik Jambrečec 
stoga se zahvalio Općini Rugvica 
i njenom načelniku, kao i Zagre-

bačkoj županiji na prošlogodišnjim 
dotacijama sa željom da ih podrže i 
ove godine. 

Ovakva okupljanja prigoda su da 
se u svečarskom duhu, uz večeru, 
piće i glazbu rugvički umirovljenici 
i zabave – tako je zabava, koja je 
uslijedila nakon Skupštine potrajala 
dugo u noć.

Četiristo rugvičkih «penzića» 
okupljeno u Udruzi  

Udruga umirovljenika održala Godišnju skupštinu

Plesnjaci naših «penzića» uvijek su posebno živi 

Radno predsjedništvo Skupštine Udruge umirovljenika 

Učenici 2. b i 2. d razreda Osnovne 
škole Rugvica sudjelovali su u humani-
tarnoj akciji «Djeca djeci» koju su zajedno 
organizirali Udruga «S ulice u radionice» i 
Revija Unikat. Djeca su darovala stiropor-
ne pisanice obojane akrilnim bojama koje 
su ukrašavali šljokicama te plastične pisa-
nice koje su bojali bojama za staklo. Iste su 
se prodavale u trgovačkom centru Avenue 
Maal u Zagrebu. Dobivenim sredstvima 
osigurat će se nabava inhalatora za Dječju 
bolnicu Srebrnjak. Na taj način su djeca 
svojim kreativnim radom pomogla djeci 
koja imaju poteškoća s proljetnim alergi-
jama.                                               Sanja JUG

Korizmenom akcijom prikupljena 
sredstva za ozdravljenje učenika 

Tijekom korizmenog vremena djelatni-
ci OŠ Rugvica potaknuli su humanitarnu 
akciju «Pomozimo Luki». Namjera akcije 
bila je pomoći dječaku Luki, učeniku 8. 
razreda OŠ Granešina koji boluje od teške 
bolesti te mu je potreban novac za lijek. 
Tijekom akcije prikupljeno je skoro 8.000 
kuna koje su prikupili učenici, djelatnici 
škole i ostali ljudi dobre volje. Nažalost, 
Lukino stanje se zakompliciralo, dobio 
je još jednu tešku dijagnozu te je njego-
va majka predložila da novac darujemo 
nekome kome će više koristiti. Nekako 
istovremeno saznali smo da jedan učenik 
naše škole ima jednu od težih bolesti čije 
liječenje iziskuje velike financijske izdatke 
te smo u dogovoru s njegovom razredni-
com i njegovom majkom novac odlučili 
dati njemu. Nadamo se kako ćemo njemu 
i njegovoj obitelji barem malo pomoći i 
olakšati mu borbu s bolešću. Zahvaljujemo 
svima koji su sudjelovali u akciji jer dobro 
se dobrim vraća.
Nova učenica 2. a odjela dolazi iz 
Ekvadora!?

Učenici 2. a odjela OŠ Rugvica sretni 
su i ponosni kumovi petogodišnje učenice 
prvog razreda Erike Elizabeth Pila Chus-

hig. Erika živi u Oyacotu, malom seocu 
blizu glavnog grada Quita. Stanovništvo 
Oyacota je indijansko, muškarci rade s 
otpadom koji se dovozi iz glavnog grada. 
Majke se bave uličnom preprodajom povr-
ća i voća. Djeca su prepuštena sama sebi, 
ostaju zatvorena u kući ili tumaraju po 
ulicama. Vidjevši tešku situaciju obitelji, 
posebno djece, časna sestra Lenka Čović 
sa svojom Zajednicom Krista Misiona-
ra Molitelja osnovala je u Quitu školski 
centar za djecu od 3 do 18 godina. Škol-
ski centar je namijenjen svoj djeci pod 
uvjetom da dolaze čisti i uredni, odjeću 
i obuću u kojoj dolaze dobiju u centru. 
Djeca u centru dobiju tri obroka. Svaki 
dan ih dovoze u školski centar i odvoze 
kućama koje su dosta udaljene. Troškove 
školskog centra financiraju dobročinitelji. 
Prikupljenim sredstvima u iznosu od 900 
kuna omogućuje se jednogodišnje školo-
vanje najsiromašnijeg djeteta u misijskim 
centrima u Latinskoj Americi i Africi. 
Realiziranim projektom „Zdenac znanja“ 
učenici 2. a odjela postali su kumovi Eriki 
te njezina fotografija zauzima počasno 
mjesto u učionici odjela. Učenici odjela 
znaju gdje se nalazi Ekvador te su saznali 
nešto i o stanovništvu Quita.  No, veli-
ka je želja učenika odjela dopisivati se s 
Erikom. Eriki poručujemo da će i iduće 
školske godine imati bezbrižno školova-
nje. Zahvaljujemo svećeniku Dragutinu 
Smrkulju iz Župe Savski Nart što nas je 
obavijestio o akciji.

Učiteljica Danijela Klajn 
i učenici 2. a odjela

Akcija «Djeca djeci»

Erika Elizabeth Pila Chushig – 
Ecuador: Nova školska kolegica 2. a 
razreda 

PRIPREMILA: I. G. O.



Turističko vijeće Turističke zajed-
nice Grada Dugog Sela utvrdilo je 
operativni plan za provođenje edu-
kativno-turističke akcije «Volim 
Hrvatsku» koja će u Dugom Selu. 
Osim niza ekoloških akcija koje 
škole, vrtići, udruge i drugi provo-
de prigodom Dana planeta zemlje 
22. travnja, učenici Osnovne škole 
i polaznici Dječjih vrtića sudjelovat 
će na natječaju HTZ za likovne i 
literarne radove. Turistička zajed-
nica Dugo Selo i ove će godine 

provesti natječaj za najljepše ure-
đenu okućnicu, balkon i ulicu. Cilj 
natječaja na lokalnoj razini pod 
nazivom «Srce za Dugo Selo u cvi-
jeću i ljepoti» jest poticanje građa-
na i vlasnika poslovnih prostora na 
uređivanje okoliša, kako vrtova i 
okućnica tako i balkona, a posebice 
uređenja ulica u čemu pridono-
se svi vlasnici kuća. Najuspješniji 
sudionici natječaja nagrade će pri-
miti prigodom Dana grada u stude-
nome 2008. godine.                 N.K.
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Turistička zajednica 
grada Dugog Sela - 
plan akcije 
Volim Hrvatsku

Članovi Turističkog vijeća aktivni u provođenju ekoloških programa Hrvatske 
turističke zajednice 

Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Dugo Selo u 63 intervencije tijekom 
prošle godine sudjelovalo je s 326 vatro-
gasaca utrošivši 535 sati dobrovoljnoga 
rada. Između intervencija sastajali su 
se redovito, održavali vježbe i sudje-
lovali na natjecanjima, a posebice su 
aktivni bili na organizaciji brojnih 
dugoselskih manifestacija. Godišnjoj 
skupštini nazočio je velik broj gostiju 
iz okolnih društava te predstavnika 
Grada i Vatrogasne zajednice, pred-
sjednik Gradskog vijeća Ante Bauer, 
tadašnji gradonačelnik Boris Mahač i 
predsjednik VZG Zvonko Novosel.

U izvješću koje je podnio tajnik 
Branko Milić istaknuto je osposoblja-
vanje, vježbe i natjecanja kao i učlanje-
nje 11 mladih vatrogasaca u Društvo 
koje broji pedesetak članova. Ukupni 
prihodi dosegli su 251.000 kuna, a 
utrošeni su na održavanje i popravak 
vozila, osposobljavanje, investicije i 
uređenje prostora, nabavku oprema i 
druge potrebe, kako je izvijestila bla-
gajnica Vera Tomić. Za 2008. godinu 
planiraju prihodovati 373.640 kuna. 

Izmjene u zapovjedništvu i 
rukovodstvu DVD-a 
Dugo Selo

Na osobni zahtjev zbog nemogućno-
sti obavljanja dužnosti zapovjednika 

DVD-a Dugo Selo razriješen je Dražen 
Bulić koji je preuzeo dužnost zamjeni-
ka zapovjednika nakon što je razriješen 
dosadašnji zamjenik Josip Kelšin ml. 
Nikola Rnjak izabran je za zapovjed-
nika nakon što je razriješen dužnosti 
potpredsjednika, a za potpredsjednika 
DVD izabran je Vinko Kašnar. Poseb-
no svečano bilo je tijekom podjele pri-
znanja za posebne doprinose aktivnih 
vatrogasaca i ustanova. Ivan Lasan i 

Matej Halar nagrađeni su priznanjem 
za 60 godina aktivnog rada u DVD-u.

O predstojećim zakonskim promje-
nama u vatrogastvu i uspješnom radu 
Društva govorio je predsjednik VZG 
Zvonko Novosel. Tadašnji gradona-
čelnik Boris Mahač podsjetio je na 

115 godina ovoga Društva, na njegovu 
značajnu ulogu u gradu s dvadesetak 
tisuća žitelja, ali i na važnost suradnje 
DVD Dugo Selo s DVD-ima iz drugih 
naselja, ističući značaj stalnog ospo-
sobljavanja za sve zahtjevnije zadatke. 
Predsjednik Gradskoga vijeća Anto 
Bauer pohvalio je ostvarene rezultate, 
zaželio uspješan rad ističući kako će 
Gradsko vijeće izvršiti zakonske obve-
ze vezani za financiranje vatrogastva.

Uzvanici i predstavnici Grada na vatrogasnoj skupštini

PriPremila: N.K.

Temeljem Plana rada Turističke zajednice za 2008. godinu i zaključka 
Turističkog vijeća o provedbi operativnog plana akcije «Volim Hrvatsku 
2008.», donesenog na 4. redovnoj sjednici, održanoj 09.04.2008. godine, 
Klasa: 023-01/08-01/29, Urbroj: 238/07-11-08-4 

Turistička zajednica grada Dugog Sela
Dugo Selo, Josipa Zorića 1

Objavljuje

JAVNI POZIV

Za akciju
«Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti 

u 2008. godini»

sukladno pravilniku i kriterijima Hrvatske turističke zajednice, 
Projekt «Volim Hrvatsku», akcija «Zeleni cvijet», kategorija 

pojedinačni objekti

Pozivaju se građani s područja grada Dugog Sela da 
prijave svoje lijepo uređene okućnice i balkone.

Povjerenstvo Turističke zajednice ocijenit će kandidature, prema 
sljedećim kriterijima :

A) cvjetnost i hortikulturno uređenje
B) opremljenost (kućni broj, ograda, fasada)
C) održavanje i čistoća 

Javni poziv otvoren je od 22.04.2008. do 1.9.2008. godine
Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu: Turistička zajednica 

grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo, s naznakom 
«Prijava za akciju Srce za Dugo Selo u cvijeću i ljepoti u 2008. godini».

Prijava treba sadržavati ime i prezime vlasnika objekta, adresu, broj 
telefona i nekoliko fotografija okućnice ili balkona.

Od prijava zaprimljenih do 20.5.2008. odabrat će se predstavnici za 
županijsko natjecanje akcije «Zeleni cvijet».

Po završetku akcije Turistička zajednica dodijelit će priznanja i 
zahvalnice najuspješnijima.

Dugo Selo, 22.04.2008.
KLASA: 023-01/08-01/34
URBROJ: 238/07-11-08-1

Godišnje skupštine DVD-a Dugo Selo i Leprovica 

DVD Dugo Selo prošle godine 
zabilježilo 63 intervencije

Dugoselski vatrogasci posvećuju pažnju osposobljavanja

Iza vatrogasnih veterana kao što su 
M. Halar i I. Lasan šezdeset je godina 
aktivnoga rada a oni u šali ističu: 
«Navek smo delali zabadav a  uz puno 
špota!»  

DVD Lepovica  u potpunosti  je 
ispunilo i ostvarilo sve  planirano u 
2007. godini, ali usprkos dobrim rezul-

tatima tračak nezadovoljstva izražen je 
zbog nedostatka podmaltaka, odnosno 
zbog loše demografske slike naselja 
Leprovica. Društvo je tijekom 2007. 
godine sudjelovalo u Mjesecu zaštite 
od požara kao i u TV emisiji «+ 30 u 
hladu» koja je emitirana u kolovozu. 
Sudjelovali su u gašenju požara u Ježe-
vu  na stambenom objektu, a imali su 
i dvije intervencije na gašenju trave. 
Uređenje i asfaltiranje okoliša Vatro-
gasnog doma kao i uređenje dječjeg 
igrališta, za što je iz proračuna grada  
Dugog Sela izdvojeno 300 000 kuna, 
naznačeno je kao najveći ostvareni 
projekt u prošloj godini. 

Društvo je prema financijskom 
izvješću za 2007. godinu  raspolagalo 
s 90 000 kuna, a dio sredstava  utrošen 
je na nabavu opreme, registraciju vozi-

la i na investicijska ulaganja. Prema 
financijskom planu za 2008. godinu 
koji iznosi ambicioznih  313 000 kuna, 
DVD Leprovica računa na sredstva 
Grada u iznosu od 200 000 kuna čime 
bi se uredilo stepenište i prostor na 
prvom katu  koji sada stoji neiskori-
šten. Na taj način Vatrogosani dom u 
Leprovici postao bi centar društvenih  
aktivnosti naselja, a njime bi se kori-
stile razne Udruge i građani, a ne samo 
vatrogasci istaknuo je predsjednik 
DVD-a Leprovica Slavko Doroda.  

Dobre želje za ostvarenjem svih 
planova uputili su brojni predstavnici 
prijateljskih vatrogasnih Društava kao 
i gosti predsjednik Vatrogasne zajedni-
ce grada Dugog Sela Zvonko Novosel 
Dolnjak, gradonačelnik Boris Mahač 
i predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer.

Predstavnici Grada očitovali potporu leprovečkim vatrogascima  za uređenje 
doma  i okoliša kao središta društvenih aktivnosti

PriPremila: J.K.B.

Pomlađivanje Društva neophodno 
za daljnji rad

Vodstvo DVD istaklo niz akcija na uređenju mjesta, ali i doprinos Društva u 
gašenju požara 



zasmetala u višestoljetnom imenu 
Dugo Selo, koji nisu razlikovali ime 
od vrste naselja, žestoko je branio ime 
svoga mjesta, nekad općine i kotara, 
ime današnjega grada Dugoga Sela. 
Tako je i 40 godina bdio nad Dugo-
selskom kronikom. I kad bi novinar 
isticao njegovih stotinjak pravnih 
uradaka, knjiga i članaka, ponosno bi 
istaknuo i dugoselske novine. Nakon 
razdoblja uređivanja novina i objave 
članaka, ostao je vjeran čitatelj sve 
do 501. broja. A jubilej 500. broja 
proslavio je s uredništvom, sa surad-
nicima na koje je prenio ljubav prema 
pisanoj riječi. Sudjelovao je na struč-
nom skupu o lokalnim medijima, svo-
jom neposrednošću i optimizmom 
dao je podstrek svojim sljedbenicima 
u novinarstvu. S radošću je primio 
zlatnu iglu za kravatu s natpisom 
«Dugoselska kronika 500.» Njegovi 
prvi uradci prije 40 godina doživje-
li su 500 izlazaka zabilježivši četiri 
desetljeća dugoselske zbilje. 

«Znamenom kojeg je djelom, 
dobrotom i stručnim doprinosom 
ostavio Hrvatskoj i rodnome Dugom 
Selu, izgradio je svoj put u spokoj, 
put našega dubokoga poštovanja i 
odanosti. 

Mi, njegovi sljedbenici pisane 
riječi, mi kroničari koji ispisuje-
mo povijest našega grada, nastavit 
ćemo to raditi onako kako je on 
započeo i kako nas je podučavao: 
umijećem struke, iskrenošću i sa 
svim srcem vođeni novinarskom 
strašću kakvom je Jadranko Crnić 
i pokrenuo Dugoselsku kroniku 
– kazala je urednica Nada Kozić na 
komemorativnom skupu. 

Prostor krematorija ispunili su 
brojni štovatelji Jadranka Crni-
ća prilikom posljednjega ispraća. 
Uz odar stajali su najviši državni 
dužnosnici, predsjednik Republike 

Hrvatske Stjepan Mesić, predsjed-
nik Hrvatskoga sabora Luka Bebić, 
ministrica Ana Lovrin, suci Ustav-
noga suda, zagrebački gradonačel-
nik Milan Bandić i drugi. 

Pored odra bili su članovi KUD-
a «Preporod» u žalobnoj bjelini, a 
tako i članovi limene glazbe iz Fuži-
na. Između ostalih, počasnu stražu 
držali su predstavnici Dugoga Sela, 
Grada, ustanova i udruga: predsjed-
nik Gradskoga vijeća Anto Bauer, 
gradonačelnik Vlado Kruhak, pred-
sjednik Gradskog društva Crvenoga 
križa dr Vjekoslav Cvijanović, ured-

U prostoru Stare gradske vijećnici 
održan je komemorativni skup povo-
dom smrti dr Jadranka Crnića koji 
je bio predsjednik Ustavnoga suda i 
Hrvatskoga Crvenoga križa. Veliko 
crveno srce od crvenih ruža postavljeno 
pored Crnićeve fotografije simbolizira-
lo je njegovu odanost toj međunarodnoj 
humanitarnoj organizaciji, ali beskraj-
nu ljubav prema čovjeku koju je pokazi-
vao u svim djelatnostima svoga života: u 
pravosuđu, u kulturi, u humanitarnom 
radu, u spisateljstvu, u svakoj prigodi i 
na svakome mjestu. Brojna odličja, kao i 
nebrojena dobra djela, govore o veličini 
čovjeka kojega je Hrvatska ispratila. 
Biranim riječima poštovanja i zahvale 
o dr Crniću govorili su Branimir Bilić 
iz Zaklade «Adris – grupe», Mario Kos 
– sudac Ustavnoga suda i Mato Arlović 
– potpredsjednik Hrvatskoga Crvenog 
križa. 

Njegovu najužu obitelj i prijatelje, 
građane Dugoga Sela, širu hrvatsku 
javnost, najviše državne i pravosudne 
dužnosnike, humanitarne organizaci-
je i udruge, svakog čovjeka koji ga 
je poznavao zaboljela je neočekivana 
vijest o odlasku Jadranka Crnića. 

Svih hrvatski mediji, dostojanstveno 
i s poštovanjem   izvijestili su  kako je 
iznenada stalo veliko srce  jednoga od 
ključnih čovjeka suvremene hrvatske 
povijesti. 

Podulja biografija i brojne dužnosti 
koje je obavljao govore o njegovoj sve-
stranosti i zavidnom intelektualnom 
rasponu i humanizmu. 

Od rođenja 1928. godine, života 
u voljenom mu Dugom Selu, gdje je 
nakon školovanja u Zagrebu i diplo-
me na Pravnome fakultetu započeo 
pravničku i sudačku karijeru na Kotar-
skom sudu, koju je nastavio na Sudu u 
Gospiću, zatim na Vrhovnom sudu u 
Zagrebu te Ustavnom sudu gdje je bio 
član od 1984. godine, a predsjednik od 
1991.  sve do umirovljenja.  Hrvatskom 
je pravosuđu pridonio kao član broj-
nih radnih tijela, kao urednik ili član 
redakcije stručnih časopisa, kao autor 
brojnih izdanja s područja radnoga, 
obiteljskoga, imovinskoga, ustavnoga, 
stambenoga, obiteljskoga i nasljednoga 
prava. Njegov doprinos na ustanovlje-
nju Ustava 2000. godine najsnažniji je 
pečat prava u hrvatskoj državotvor-
nosti. 

Jednako tako ostat će upamćen po 
odluci Ustavnog suda, kojim je pred-
sjedao, o povratu duga umirovljeni-
cima, ali i drugim odlukama kojima 
su zaštićena prava maloga čovjeka. 
Čovjekoljublje i pravo, vladavina prava 
o kojoj je govorio svakodnevno, pratili 
su svaki njegov dan u pravosuđu, tako i 
u miru. No, taj posao nije preokupirao 
sav njegov život. Kada bismo mu se 
obraćali kao predsjedniku Ustavnoga 
suda, napominjao je kako predsjedava 
i Hrvatskim Crvenim križem te djeluje 
u drugim humanitarnim organizaci-
jama. 

Stoga su mnogi imali potrebu govo-
riti o njemu prilikom njegova odlaska u 
vječnost. Prvenstveno suci Ustavnoga 
suda, vodstvo Crvenoga križa, a poseb-
ne riječi upućene su od strane njegovih 
najbližih suradnika Dugoselaca… 

Crne zastave u Dugom Selu 
– komemorativna sjednica u 
Gradskoj vijećnici 

Nakon tužne vijesti gradska uprava,   
ustanove i  udruge izvjesile su crne 
zastave sve do trenutka posljednjega 
ispraćaja. Komemorativnoj sjednici 
održanoj u Gradskoj vijećnici nazočila 
je obitelj Jadranka Crnića, suradni-
ci i suvremenici, brojni građani. Ispi-
sane su stranice poruka i zahvala u 
knjizi žalosti. Nakon uvodnih riječi o 
brojnim dužnostima i ostvarenjima na 
državnoj razini, Dugoselci su otvorena 
srca tužnim glasom govorili o liku i 
djelu te  osobnosti Jadranka Crnića po 
kojoj će ga se sjećati. 

Odavši mu priznanje za doprinose u 
pravosuđu gradonačelnik Vlado Kru-
hak posebno je naglasio učešće u izradi 
prvog hrvatskog Ustava ističući svoj 
ponos što je prvi hrvatski predsjednik 
Tuđman polagao svečanu prisegu pred 
Dugoselcem. 

Obiteljska kuća Crnićevih bila je 
poznata ne samo po pravnoj zna-
nosti, već i po glazbi tako su mnogi 
učili svirati harmoniku kod nje-
gove majke Ane. I sam Jadranko 
bio je ljubitelj i poznavatelj glazbe, 
svirao je sa svojim sastavom i dao 
izuzetan doprinos u KUD-u «Pre-
porod» čiji je bio počasni i doži-
votni predsjednik.  Kao svestrani 
intelektualac omogućio je bilježe-
nje dugoselske povijesti osnovav-
ši i uređujući dugoselske novine. 
Uz pravni doprinos na Kotarskom 
sudu u Dugom Selu doprinos je 
dao i u dugoselskoj politici, bio je 
predsjednik Skupštine općine te 
je od te zajednice primio nagradu 
za životno djelo – kazao je između 
ostaloga dugoselski gradonačelnik 
Vlado Kruhak na komemorativnoj 
sjednici u Dugom Selu. 

Kulturne vrijednosti duboko 
usađene u svestranost
djelovanja 

Uz životni poziv teško je odrediti 
što je Jadranku Crniću bilo na drugom 
mjestu između toliko toga čime se za 
života bavio izvan pravosudnih okvira. 
Nesporno je kako je čovjeka stavio 
u središte svoga života i svega što je 
radio. Čovjek i njegova prava bili su 
mu vodilja u radu, tako je među rijet-
kima koji su materijalna dobra i osob-
ne koristi podredili drugim ljudima i 
njihovim potrebama. No, prije prava i 
sudstva, u njegov su život ušle kulturne 
vrijednosti, prvenstveno glazba. Nije 
propuštao priliku zapjevati ni pred 
cijelim hrvatskim TV-gledateljstvom, 
niti zasvirati harmoniku.  Nije propu-
štao kulturna događanja u Dugom Selu, 
nastojeći kulturne vrijednosti svoga 
kraja promovirati u velikom gradu i 
svugdje gdje je to bilo moguće. U «Pre-
porodu» je aktivno djelovao još od 

sredine pedesetih godina, osnovao je i 
vodio orkestar, glumio u predstavama, 
pomažući Društvu u svakom pogledu. 
Stogodišnju aktivnosti KUD-a uvijek je 
isticao, o značaju Preporoda ukazao je 
predsjednicima Tuđmanu i Mesiću te 
ministru Biškupiću 

Unatrag samo nekoliko mjeseci 
družili smo se i slavili s Čovjekom 
uvijek nasmijanim, Čovjekom velika 
srca, uvijek spremnim za pomoć. 
Znali smo kako je s nama osoba koja 
u bezizlaznoj situaciji nalazi izlaz, 
koja prva zakorači na stepenicu 
iznad i otvori svaka vrata. Ta je vrata 
uvijek otvarao velikim srcem, boga-
tim znanjem i životnim iskustvom. 
Odan Preporodu cijeloga života, 
davao je neprocjenjivu pomoć u tre-
nucima zastoja, radovao se našim 
uspjesima. Isticao je dugogodišnju 
pripadnost Društvu riječima: «Jed-
nom Preporodaš, zauvijek Prepo-
rodaš», a taj slogan prihvatile su 
generacija Preporodaša. O davnim 
danima Dugoga Sela, vezanim za 
početak rada Preporoda napisao je:

«Tek kada se mjesec za oblake 
skrije ili ga nema, seoski stražar pali 
nekoliko rijetkih uličnih petrolej-
ki da liju svoju svjetlost crvenkasto 
žutu…» 

Te će petrolejke u srcima našim 
gorjeti za Jadranka Crnića, obasja-
vati mu put u spokoj i vječni počinak 
– kazao je predsjednik KUD-a «Pre-
porod» Danijel Šturm. 

Humanost kao poziv
Uz doživotno počasno predsjeda-

nje u KUD-u «Preporod» J. Crnić bio 
je i počasni član DVD-a Dugo Selo. 
U vatrogastvu je prvenstveno vidio 
humani doprinos zajednici, pomoć 
građanima u nevolji, nesebično spaša-
vanje u požaru ili drugim nesrećama. 
Često je isticao majku Anu – kumu 
vatrogasnoga barjaka, ponoseći se 
dugoselskim vatrogascima i njihovoj 
115 godina dugoj tradiciji u Dugome 
Selu. Pomagao je vatrogascima svim 
svojim srcem, baš kao i Preporodaši-
ma, tako se svi sjećamo  njegove vrijed-
ne donacije vatrogasne opreme. 

Nepresušna potreba za pomaganjem 
došla je do izražaja u Hrvatskom Crve-
nom križu. Iako na čelu kao predsjed-
nik od 1997. godine, i to volonterski,  
najviše je volio družiti se s aktivistima, 

mladeži, a posebice darivateljima krvi. 
Svakome od njih  ponaosob odavao je 
priznanje za humanost, za krv koju 
daju i spašavaju živote drugih. To je 
neprekidno isticao a svakom im je 
prigodom zapjevao omiljenu pjesmu 
«Fala». 

Humani doprinos dao je i u dru-
gim organizacijama kao što je «Rotary 
club», «Družba hrvatskoga zmaja», 
«Adris – grupa» i druge. 

«Njegova neumornost bila je 
uzor svima nama i nije nam bilo 
jasno kako sve stiže. Volontersku 
počasnu funkciju obavljao je svim 
srcem, temeljito i angažirano, a u 
rad Crvenoga križa uključivao se 
višestruko. Malo je ljudi spremnih 
na toliki predani rad u kojom su 
u istoj osobi utjelovljene ideje, 
znanje, dobra volja i humanost za 
dobrobit potrebitih. Time je gubi-
tak uslijed njegova odlaska još veći 
– kazala je Gordana Kocaj – ravna-
teljica Gradskog društva Crveno-
ga križa Dugo Selo predloživši da 
nova osnovna škola Dugo Selo nosi 
njegovo ime budući je bio čovjek 
volje, truda, humanosti i znanja te 
kao takav uzor djeci i mladima. 

Čovjek bogate biografije i 
Dugoselac svakom prigodom 

Jadranko Crnić više je volio nepo-
sredna druženja s ljudima od službe-
nih i protokolarnih događanja. Oku-
pljenima se često obraćao s «Dragi 
Vi!» potvrđujući kako je svaki čovjek 
za njega čovjek, ne izdavajući neke 
po dužnostima, ne ističući odabrane. 
Tako nije prečesto govorio o svojim 
visokim dužnostima u pravosudnim 
strukturama, ali je svakom prilikom 
napominjao da je Dugoselac, Preporo-
daš, Kroničar.

«Preporodaš sam tek 61 godinu a s 
Kronikom živim od početka izlaženje, 
bio sam jedan od osnivača, tako sam 
i Kroničar. Kronično sam zaljubljen 
u svoje Dugo Selo, u «Preporod»…- 
kazao je. 

A kad su se javila htijenja za promje-
nom imena Dugoga Sela u neko drugo 
pristigla od nekih kojima je riječ selo 
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Posljednje 
zbogom Čovjeku 
velikoga srca 

Dugo Selo i Hrvatska ispratili dr. Jadranka Crnića

PRIPREMILE: N.K., I.G,O., A.M.Š. 

Gradski dužnosnici, predstavnici ustanova i udruga i brojni građani izrazili sućut 
obitelji Crnić i Končić na komemorativnom skupu u Gradskoj vijećnici Dugo Selo

Predstavnici Grada odali dužno štovanje stručnjaku, suradniku i čovjeku koji je ovaj 
grad zadužio dobrim djelima 

Odlazak Jadranka Crnića najbolniji je gubitak za njegove najbliže  – sina Ivicu  i  kćer Anu-Mariju s obiteljima 

U ime Preporoda riječi oproštaja uputio 
je predsjednik Danijel Šturm, a Gordana 
Kocaj zahvalila se na izuzetnom doprino-
su u radu Crvenoga križa 

Predstavnici Dugog Sela na komemoraciji u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu

Predstavnici Grada na počasnoj straži 

Hrvatski Crveni križ i Ustavni sud – 
oproštaj od predsjednika 

Na ispraćaju više od tisuću građana 
nica Dugoselske kronike Nada Kozić, 
predsjednik KUD-a «Preporod» 
Danijel Šturm i predstavnik dugosel-
skih vatrogasaca Branko Milić. 

Ovakvim riječima i mislima, uz 
riječi dugoselskoga župnika Slavka 
Kresonje, uz najdražu mu pjesmu 
«Fala» koju su izveli Preporodaši, 
Hrvatska i Dugo Selo ispratili su 
Jadranka Crnića u vječnost. Misa 
zadušnica služena je istoga dana u 
župnoj crkvi sv. Martina u Dugom 
Selu. 

Urna s posmrtnim ostacima polo-
žena je u obiteljsku grobnicu na Sta-
rome groblju, u krugu obitelji i naj-
bližih prijatelja. 

Gradonačelnik Vlado Kruhak među prvima je uputio riječi 
oproštaja. 

«Ostavio si svoj grad u velikoj tuzi. Bio veliki stručnjak koji je 
zadužio Hrvatsku, vedar, nasmijan i duhovit čovjek. Svima si bio 
prije svega prijatelj. Sa svima si razgovarao, za svakoga našao riječ 
utjehe i razumijevanja. Svoje pravno znanje koristio si u svojoj stru-
ci, ali između ostaloga, dijelio ga i na ulici razgovarajući s ljudima. 
Svestranost si pokazao u politici i dobrotvornim organizacijama, 
u glazbi, novinarstvu i tako ostavio vječni trag. Neka Ti je vječna 
slava i hvala Ti!» 

 Gradonačelnik V. Kruhak i župnik S. Kresonja riječima i molitvom ispratili J. Crnića 

Dugoselski Preporodaši na rastanku s počasnom predsjednikom s pjesmom «Fala»

Najviši državni dužnosnici odali počast Jadranku Crniću 



zasmetala u višestoljetnom imenu 
Dugo Selo, koji nisu razlikovali ime 
od vrste naselja, žestoko je branio ime 
svoga mjesta, nekad općine i kotara, 
ime današnjega grada Dugoga Sela. 
Tako je i 40 godina bdio nad Dugo-
selskom kronikom. I kad bi novinar 
isticao njegovih stotinjak pravnih 
uradaka, knjiga i članaka, ponosno bi 
istaknuo i dugoselske novine. Nakon 
razdoblja uređivanja novina i objave 
članaka, ostao je vjeran čitatelj sve 
do 501. broja. A jubilej 500. broja 
proslavio je s uredništvom, sa surad-
nicima na koje je prenio ljubav prema 
pisanoj riječi. Sudjelovao je na struč-
nom skupu o lokalnim medijima, svo-
jom neposrednošću i optimizmom 
dao je podstrek svojim sljedbenicima 
u novinarstvu. S radošću je primio 
zlatnu iglu za kravatu s natpisom 
«Dugoselska kronika 500.» Njegovi 
prvi uradci prije 40 godina doživje-
li su 500 izlazaka zabilježivši četiri 
desetljeća dugoselske zbilje. 

«Znamenom kojeg je djelom, 
dobrotom i stručnim doprinosom 
ostavio Hrvatskoj i rodnome Dugom 
Selu, izgradio je svoj put u spokoj, 
put našega dubokoga poštovanja i 
odanosti. 

Mi, njegovi sljedbenici pisane 
riječi, mi kroničari koji ispisuje-
mo povijest našega grada, nastavit 
ćemo to raditi onako kako je on 
započeo i kako nas je podučavao: 
umijećem struke, iskrenošću i sa 
svim srcem vođeni novinarskom 
strašću kakvom je Jadranko Crnić 
i pokrenuo Dugoselsku kroniku 
– kazala je urednica Nada Kozić na 
komemorativnom skupu. 

Prostor krematorija ispunili su 
brojni štovatelji Jadranka Crni-
ća prilikom posljednjega ispraća. 
Uz odar stajali su najviši državni 
dužnosnici, predsjednik Republike 

Hrvatske Stjepan Mesić, predsjed-
nik Hrvatskoga sabora Luka Bebić, 
ministrica Ana Lovrin, suci Ustav-
noga suda, zagrebački gradonačel-
nik Milan Bandić i drugi. 

Pored odra bili su članovi KUD-
a «Preporod» u žalobnoj bjelini, a 
tako i članovi limene glazbe iz Fuži-
na. Između ostalih, počasnu stražu 
držali su predstavnici Dugoga Sela, 
Grada, ustanova i udruga: predsjed-
nik Gradskoga vijeća Anto Bauer, 
gradonačelnik Vlado Kruhak, pred-
sjednik Gradskog društva Crvenoga 
križa dr Vjekoslav Cvijanović, ured-

U prostoru Stare gradske vijećnici 
održan je komemorativni skup povo-
dom smrti dr Jadranka Crnića koji 
je bio predsjednik Ustavnoga suda i 
Hrvatskoga Crvenoga križa. Veliko 
crveno srce od crvenih ruža postavljeno 
pored Crnićeve fotografije simbolizira-
lo je njegovu odanost toj međunarodnoj 
humanitarnoj organizaciji, ali beskraj-
nu ljubav prema čovjeku koju je pokazi-
vao u svim djelatnostima svoga života: u 
pravosuđu, u kulturi, u humanitarnom 
radu, u spisateljstvu, u svakoj prigodi i 
na svakome mjestu. Brojna odličja, kao i 
nebrojena dobra djela, govore o veličini 
čovjeka kojega je Hrvatska ispratila. 
Biranim riječima poštovanja i zahvale 
o dr Crniću govorili su Branimir Bilić 
iz Zaklade «Adris – grupe», Mario Kos 
– sudac Ustavnoga suda i Mato Arlović 
– potpredsjednik Hrvatskoga Crvenog 
križa. 

Njegovu najužu obitelj i prijatelje, 
građane Dugoga Sela, širu hrvatsku 
javnost, najviše državne i pravosudne 
dužnosnike, humanitarne organizaci-
je i udruge, svakog čovjeka koji ga 
je poznavao zaboljela je neočekivana 
vijest o odlasku Jadranka Crnića. 

Svih hrvatski mediji, dostojanstveno 
i s poštovanjem   izvijestili su  kako je 
iznenada stalo veliko srce  jednoga od 
ključnih čovjeka suvremene hrvatske 
povijesti. 

Podulja biografija i brojne dužnosti 
koje je obavljao govore o njegovoj sve-
stranosti i zavidnom intelektualnom 
rasponu i humanizmu. 

Od rođenja 1928. godine, života 
u voljenom mu Dugom Selu, gdje je 
nakon školovanja u Zagrebu i diplo-
me na Pravnome fakultetu započeo 
pravničku i sudačku karijeru na Kotar-
skom sudu, koju je nastavio na Sudu u 
Gospiću, zatim na Vrhovnom sudu u 
Zagrebu te Ustavnom sudu gdje je bio 
član od 1984. godine, a predsjednik od 
1991.  sve do umirovljenja.  Hrvatskom 
je pravosuđu pridonio kao član broj-
nih radnih tijela, kao urednik ili član 
redakcije stručnih časopisa, kao autor 
brojnih izdanja s područja radnoga, 
obiteljskoga, imovinskoga, ustavnoga, 
stambenoga, obiteljskoga i nasljednoga 
prava. Njegov doprinos na ustanovlje-
nju Ustava 2000. godine najsnažniji je 
pečat prava u hrvatskoj državotvor-
nosti. 

Jednako tako ostat će upamćen po 
odluci Ustavnog suda, kojim je pred-
sjedao, o povratu duga umirovljeni-
cima, ali i drugim odlukama kojima 
su zaštićena prava maloga čovjeka. 
Čovjekoljublje i pravo, vladavina prava 
o kojoj je govorio svakodnevno, pratili 
su svaki njegov dan u pravosuđu, tako i 
u miru. No, taj posao nije preokupirao 
sav njegov život. Kada bismo mu se 
obraćali kao predsjedniku Ustavnoga 
suda, napominjao je kako predsjedava 
i Hrvatskim Crvenim križem te djeluje 
u drugim humanitarnim organizaci-
jama. 

Stoga su mnogi imali potrebu govo-
riti o njemu prilikom njegova odlaska u 
vječnost. Prvenstveno suci Ustavnoga 
suda, vodstvo Crvenoga križa, a poseb-
ne riječi upućene su od strane njegovih 
najbližih suradnika Dugoselaca… 

Crne zastave u Dugom Selu 
– komemorativna sjednica u 
Gradskoj vijećnici 

Nakon tužne vijesti gradska uprava,   
ustanove i  udruge izvjesile su crne 
zastave sve do trenutka posljednjega 
ispraćaja. Komemorativnoj sjednici 
održanoj u Gradskoj vijećnici nazočila 
je obitelj Jadranka Crnića, suradni-
ci i suvremenici, brojni građani. Ispi-
sane su stranice poruka i zahvala u 
knjizi žalosti. Nakon uvodnih riječi o 
brojnim dužnostima i ostvarenjima na 
državnoj razini, Dugoselci su otvorena 
srca tužnim glasom govorili o liku i 
djelu te  osobnosti Jadranka Crnića po 
kojoj će ga se sjećati. 

Odavši mu priznanje za doprinose u 
pravosuđu gradonačelnik Vlado Kru-
hak posebno je naglasio učešće u izradi 
prvog hrvatskog Ustava ističući svoj 
ponos što je prvi hrvatski predsjednik 
Tuđman polagao svečanu prisegu pred 
Dugoselcem. 

Obiteljska kuća Crnićevih bila je 
poznata ne samo po pravnoj zna-
nosti, već i po glazbi tako su mnogi 
učili svirati harmoniku kod nje-
gove majke Ane. I sam Jadranko 
bio je ljubitelj i poznavatelj glazbe, 
svirao je sa svojim sastavom i dao 
izuzetan doprinos u KUD-u «Pre-
porod» čiji je bio počasni i doži-
votni predsjednik.  Kao svestrani 
intelektualac omogućio je bilježe-
nje dugoselske povijesti osnovav-
ši i uređujući dugoselske novine. 
Uz pravni doprinos na Kotarskom 
sudu u Dugom Selu doprinos je 
dao i u dugoselskoj politici, bio je 
predsjednik Skupštine općine te 
je od te zajednice primio nagradu 
za životno djelo – kazao je između 
ostaloga dugoselski gradonačelnik 
Vlado Kruhak na komemorativnoj 
sjednici u Dugom Selu. 

Kulturne vrijednosti duboko 
usađene u svestranost
djelovanja 

Uz životni poziv teško je odrediti 
što je Jadranku Crniću bilo na drugom 
mjestu između toliko toga čime se za 
života bavio izvan pravosudnih okvira. 
Nesporno je kako je čovjeka stavio 
u središte svoga života i svega što je 
radio. Čovjek i njegova prava bili su 
mu vodilja u radu, tako je među rijet-
kima koji su materijalna dobra i osob-
ne koristi podredili drugim ljudima i 
njihovim potrebama. No, prije prava i 
sudstva, u njegov su život ušle kulturne 
vrijednosti, prvenstveno glazba. Nije 
propuštao priliku zapjevati ni pred 
cijelim hrvatskim TV-gledateljstvom, 
niti zasvirati harmoniku.  Nije propu-
štao kulturna događanja u Dugom Selu, 
nastojeći kulturne vrijednosti svoga 
kraja promovirati u velikom gradu i 
svugdje gdje je to bilo moguće. U «Pre-
porodu» je aktivno djelovao još od 

sredine pedesetih godina, osnovao je i 
vodio orkestar, glumio u predstavama, 
pomažući Društvu u svakom pogledu. 
Stogodišnju aktivnosti KUD-a uvijek je 
isticao, o značaju Preporoda ukazao je 
predsjednicima Tuđmanu i Mesiću te 
ministru Biškupiću 

Unatrag samo nekoliko mjeseci 
družili smo se i slavili s Čovjekom 
uvijek nasmijanim, Čovjekom velika 
srca, uvijek spremnim za pomoć. 
Znali smo kako je s nama osoba koja 
u bezizlaznoj situaciji nalazi izlaz, 
koja prva zakorači na stepenicu 
iznad i otvori svaka vrata. Ta je vrata 
uvijek otvarao velikim srcem, boga-
tim znanjem i životnim iskustvom. 
Odan Preporodu cijeloga života, 
davao je neprocjenjivu pomoć u tre-
nucima zastoja, radovao se našim 
uspjesima. Isticao je dugogodišnju 
pripadnost Društvu riječima: «Jed-
nom Preporodaš, zauvijek Prepo-
rodaš», a taj slogan prihvatile su 
generacija Preporodaša. O davnim 
danima Dugoga Sela, vezanim za 
početak rada Preporoda napisao je:

«Tek kada se mjesec za oblake 
skrije ili ga nema, seoski stražar pali 
nekoliko rijetkih uličnih petrolej-
ki da liju svoju svjetlost crvenkasto 
žutu…» 

Te će petrolejke u srcima našim 
gorjeti za Jadranka Crnića, obasja-
vati mu put u spokoj i vječni počinak 
– kazao je predsjednik KUD-a «Pre-
porod» Danijel Šturm. 

Humanost kao poziv
Uz doživotno počasno predsjeda-

nje u KUD-u «Preporod» J. Crnić bio 
je i počasni član DVD-a Dugo Selo. 
U vatrogastvu je prvenstveno vidio 
humani doprinos zajednici, pomoć 
građanima u nevolji, nesebično spaša-
vanje u požaru ili drugim nesrećama. 
Često je isticao majku Anu – kumu 
vatrogasnoga barjaka, ponoseći se 
dugoselskim vatrogascima i njihovoj 
115 godina dugoj tradiciji u Dugome 
Selu. Pomagao je vatrogascima svim 
svojim srcem, baš kao i Preporodaši-
ma, tako se svi sjećamo  njegove vrijed-
ne donacije vatrogasne opreme. 

Nepresušna potreba za pomaganjem 
došla je do izražaja u Hrvatskom Crve-
nom križu. Iako na čelu kao predsjed-
nik od 1997. godine, i to volonterski,  
najviše je volio družiti se s aktivistima, 

mladeži, a posebice darivateljima krvi. 
Svakome od njih  ponaosob odavao je 
priznanje za humanost, za krv koju 
daju i spašavaju živote drugih. To je 
neprekidno isticao a svakom im je 
prigodom zapjevao omiljenu pjesmu 
«Fala». 

Humani doprinos dao je i u dru-
gim organizacijama kao što je «Rotary 
club», «Družba hrvatskoga zmaja», 
«Adris – grupa» i druge. 

«Njegova neumornost bila je 
uzor svima nama i nije nam bilo 
jasno kako sve stiže. Volontersku 
počasnu funkciju obavljao je svim 
srcem, temeljito i angažirano, a u 
rad Crvenoga križa uključivao se 
višestruko. Malo je ljudi spremnih 
na toliki predani rad u kojom su 
u istoj osobi utjelovljene ideje, 
znanje, dobra volja i humanost za 
dobrobit potrebitih. Time je gubi-
tak uslijed njegova odlaska još veći 
– kazala je Gordana Kocaj – ravna-
teljica Gradskog društva Crveno-
ga križa Dugo Selo predloživši da 
nova osnovna škola Dugo Selo nosi 
njegovo ime budući je bio čovjek 
volje, truda, humanosti i znanja te 
kao takav uzor djeci i mladima. 

Čovjek bogate biografije i 
Dugoselac svakom prigodom 

Jadranko Crnić više je volio nepo-
sredna druženja s ljudima od službe-
nih i protokolarnih događanja. Oku-
pljenima se često obraćao s «Dragi 
Vi!» potvrđujući kako je svaki čovjek 
za njega čovjek, ne izdavajući neke 
po dužnostima, ne ističući odabrane. 
Tako nije prečesto govorio o svojim 
visokim dužnostima u pravosudnim 
strukturama, ali je svakom prilikom 
napominjao da je Dugoselac, Preporo-
daš, Kroničar.

«Preporodaš sam tek 61 godinu a s 
Kronikom živim od početka izlaženje, 
bio sam jedan od osnivača, tako sam 
i Kroničar. Kronično sam zaljubljen 
u svoje Dugo Selo, u «Preporod»…- 
kazao je. 

A kad su se javila htijenja za promje-
nom imena Dugoga Sela u neko drugo 
pristigla od nekih kojima je riječ selo 
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Posljednje 
zbogom Čovjeku 
velikoga srca 

Dugo Selo i Hrvatska ispratili dr. Jadranka Crnića

PRIPREMILE: N.K., I.G,O., A.M.Š. 

Gradski dužnosnici, predstavnici ustanova i udruga i brojni građani izrazili sućut 
obitelji Crnić i Končić na komemorativnom skupu u Gradskoj vijećnici Dugo Selo

Predstavnici Grada odali dužno štovanje stručnjaku, suradniku i čovjeku koji je ovaj 
grad zadužio dobrim djelima 

Odlazak Jadranka Crnića najbolniji je gubitak za njegove najbliže  – sina Ivicu  i  kćer Anu-Mariju s obiteljima 

U ime Preporoda riječi oproštaja uputio 
je predsjednik Danijel Šturm, a Gordana 
Kocaj zahvalila se na izuzetnom doprino-
su u radu Crvenoga križa 

Predstavnici Dugog Sela na komemoraciji u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu

Predstavnici Grada na počasnoj straži 

Hrvatski Crveni križ i Ustavni sud – 
oproštaj od predsjednika 

Na ispraćaju više od tisuću građana 
nica Dugoselske kronike Nada Kozić, 
predsjednik KUD-a «Preporod» 
Danijel Šturm i predstavnik dugosel-
skih vatrogasaca Branko Milić. 

Ovakvim riječima i mislima, uz 
riječi dugoselskoga župnika Slavka 
Kresonje, uz najdražu mu pjesmu 
«Fala» koju su izveli Preporodaši, 
Hrvatska i Dugo Selo ispratili su 
Jadranka Crnića u vječnost. Misa 
zadušnica služena je istoga dana u 
župnoj crkvi sv. Martina u Dugom 
Selu. 

Urna s posmrtnim ostacima polo-
žena je u obiteljsku grobnicu na Sta-
rome groblju, u krugu obitelji i naj-
bližih prijatelja. 

Gradonačelnik Vlado Kruhak među prvima je uputio riječi 
oproštaja. 

«Ostavio si svoj grad u velikoj tuzi. Bio veliki stručnjak koji je 
zadužio Hrvatsku, vedar, nasmijan i duhovit čovjek. Svima si bio 
prije svega prijatelj. Sa svima si razgovarao, za svakoga našao riječ 
utjehe i razumijevanja. Svoje pravno znanje koristio si u svojoj stru-
ci, ali između ostaloga, dijelio ga i na ulici razgovarajući s ljudima. 
Svestranost si pokazao u politici i dobrotvornim organizacijama, 
u glazbi, novinarstvu i tako ostavio vječni trag. Neka Ti je vječna 
slava i hvala Ti!» 

 Gradonačelnik V. Kruhak i župnik S. Kresonja riječima i molitvom ispratili J. Crnića 

Dugoselski Preporodaši na rastanku s počasnom predsjednikom s pjesmom «Fala»

Najviši državni dužnosnici odali počast Jadranku Crniću 



Učenici Osnovne škole i djeca iz 
Dječjeg vrtića Dugo Selo zajedno s 
Turističkom zajednicom grada Dugog 
Sela obilježili su Dan planeta Zemlje. 
Uz obilje veselja, pjesme i recitacija 
budući zaštitari našeg planeta izveli 
su kraći program u predvorju Osnov-
ne škole u nazočnosti gradonačelnika 
Vlade Kruhaka, predsjednika Grad-
skog vijeća Ante Bauera, vijećnika i 
članova Poglavarstva. Gradonačelnik 
Kruhak je u ime Grada čestitao Dan 
planeta Zemlje naglasivši kako je duž-
nost i obaveza svih sačuvati naš Plavi 
planet za buduće generacije te da se 
u skladu s tim svi moramo ekološki 
osviješteno ponašati. Unatoč oteža-
nim uvjetima provode se svi nastavni 

programi vezani za prirodu i očuva-
nje okoliša, naglasila je ravnateljica 
Osnovne škole Marijana Ciković Koza-
rić, a da se mnogo radi i na vannastav-
nim aktivnostima  pokazala je i grupa 
«Mladih biologa - cvjećara» koji su, 
pod budnim okom i uz veliku pomoć 
profesorice Sonje Grgac, za vrijeme 
priredbe uređivali školski park. 

Predsjednik Turističke zajednice 
grada Dugog Sela Boris Mahač, na čiju 
inicijativu je i osmišljeno obilježavanje 
Dana planeta Zemlje u Dugom Selu, 
istaknuo je kako se i Grad Dugo Selo 
uključio u ekološko edukativnu akciju 
Turističke zajednice Hrvatske «Volim 
Hrvatsku» u sklopu koje se i provodi 
akcija «Više cvijeća manje smeća». A 
kako je čovjek ključ uspjeha, akcija 
će sigurno biti  uspješno provedena 
jer su u nju uključena djeca i njihovi 
roditelji, profesori, odgajatelji i cijeli 
grad, istaknuo je Mahač. Ravnateljica 
Dječjeg vrtića Dugo Selo izrazila je 
zadovoljstvo što je Vrtić dio ovogo-
dišnjeg programa te je istaknula kako 
su odgajateljice prepoznale važnost 
edukacije te su s djecom odradile niz 
akcija, a između ostalog posađeno je 
drvo u krugu Vrtića i organizirana je 
biciklijada. 

Briga za okoliš trebala bi biti sva-
kodnevna tako je nakon obilježavanja 
Dana planeta Zemlje najavljeno osni-
vanje ekološke udruge građana. 
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PRIPREMILA: J. K. B.

Djeca i odrasli – cijeli grad u 
aktivnostima za očuvanje prirode 

Obilježen 22. travnja – Dan planeta Zemlje

 Akcija HTZ «Volim Hrvatsku» započela i u Dugom Selu – na poziv dugoselske TZ 
uključila se škola, vrtić i predstavnici Grada 

Priroda se čuva lijepim riječima, pjesmom i poučnim predstavama 

Uređivanje okoliša treba postati svakodnevica – zelene oaze za zdravi život 

U gradu su početkom ožujka izvr-
šeni neki radovi iz programa odr-
žavanja komunalne infrastrukture. 
Radilo se o redovnom orezivanju 
stabala te uklanjanju dotrajalog i sta-
rog drveća. Uređeni su kesteni ispred 
Kulturnog centra te stabla ispred 
zgrade Gradske uprave u Zorićevoj 
ulici. Vrijednost radova iznosi 80 
000 kuna, a radove je izvela Tvrtka 
«Zrinjevac» podružnica Zagrebač-
kog Holdinga.

Orezani kesteni ispred KUC-a

PRIPREMILA: A.M.Š.

U Jastrebarskom je 5. travnja održa-
no XII. županijsko natjecanje mladeži 
Hrvatskog Crvenog križa. Ispred Crve-
nog križa Dugo Selo sudjelovala je ekipa 
mladeži dugoselskog Crvenog križa 
pod nazivom «Carice» koja se natje-
cala u kategoriji mladeži te ekipa pod-
mlatka «Žuti» iz Osnovne škole Dugo 
Selo. Sudjelovale su također ekipe iz svih 
osam gradova naše Županije. Na ovom 
natjecanju u obje kategorije (mladež i 
podmladak) pobijedile su ekipe iz Ivanić 
Grada, a naše ekipe su zauzele odlično 
treće mjesto.

U svakom slučaju obje naše ekipe 
pokazale su kvalitetno znanje iz teo-
rije, koja obuhvaća povijest Crvenog 
križa, prava djece i ljudska prava, te prvu 
pomoć, a u samom praktičnom dijelu na 
svim zadanim situacijama su pokazale 
svoje vještine iz pružanja prve pomoći. 
Ekipu mladeži «Carice» činile su: Ivana 
Gavran (vođa), Martina Đuriš, Ivana 
Nujić, Martina Kučko i Renata Petrinić. 
Ekipu podmladka «Žuti» činile su: Tanja 
Slišković (vođa), Ivana Marković, Adri-
jana Stojanović, Jelena Jakovljević, Mia 
Ušanović i Tena Rendulić.

Organizirana akcije Solidarnost 
na djelu, pregled mamografom i 
akcija darivanja krvi

U organizaciji dugoselskog Crvenog 
križa 2. travnja na području grada pro-

vedena je humanitarna akcija «Soli-
darnost na djelu». Četrdeset i devet 
učenika viših razreda Osnovne škole 
Dugo Selo obilazili su domaćinstva i 
prodavali bonove, a kako doznajemo, 
prikupljeno je ukupno 3.275 kuna. 
Sredstvima prikupljanim u ovoj akciji 
omogućit će se nabava hrane i higijene 
za socijalno ugrožene obitelji, nabava 
higijenskih artikala za potrebe djece 
slabijeg imovinskog stanja koji odlaze 
u Školu u prirodi u Bašku Vodu, a 
jedan dio sredstava dat će se kao prilog 
jednoj obitelji teško bolesnog djeteta 
radi podmirivanja troškova liječenja.

U travnju je također organiziran 

besplatni pregled mamografom. Pre-
gledano je oko 50 žena. Tajnica Društva 
Darinka Remenar pozvala je sve zain-
teresirane žene da se prijave za sljedeće 
dolaske mamografa, koji će se tijekom 
ove godine organizirati još u nekoliko 
navrata. 

A na kraju mjeseca, u ponedjeljak 28. 
travnja, Crveni križ organizira i dobro-
voljno darivanje krvi. Redovita akcija 
održat će se u Centru Stančić i Srednjoj 
školi Dugo Selo. Tijekom prva tri mje-
seca ove godine prikupljeno je 176 doza 
krvi, od čega je 11 novih darivatelja, što 
je više od planiranog za ovo razdoblje, 
kazala je Remenar, izrazivši nadu kako 
će se takav trend rasta darivanja krvi 
nastaviti i dalje.

Treći na županijskom 
natjecanju iz prve pomoći

Iz rada Gradskog društva Crvenog križa 
Dugo Selo

PRIPREMILA: I.G.O.

Naše predstavnice na županijskom natjecanju

K ako doživjeti stotu na planetu 
Zemlja, otkrio je Amerikanac 
Dan Buettner, a to je objavio 

naš tisak  Rezultate njegova istraži-
vanja objavio je časopis «National 
Geographic» koji se bavi temama 
zdravoga okoliša i zdravoga života. 
Definirane su tzv. PLAVE ZONE u 
kojima ljudi najdulje žive. Tako su 
prikazani stogodišnjaci u Sardiniji 
(Italija), Okinawi (Japan), Loma Lindi 
(Kalifornija) i Nocoyai (Kostarika). 

Istraživačka ekipa došla je do zani-
mljivih podataka: način života za 
dugovječnost je umjerenost u obav-
ljanju poslova, odmaranja i prehrani. 
Zajedničko za sve četiri plave zone 
jest konstantna i umjerena izloženost 
suncu koje je izvor vitamina D. 

Važno je okruženje u kojemu živi-
mo (očuvana priroda), ali jednako 
tako i način života nas samih. Stoga 
nije nužno baš živjeti u navedenim 
plavim zonama da bismo doživjeli 
kvalitetnu dugovječnost. Dovoljno je 
i poželjno od svoga života – učiniti 
plavu zonu. 

«Jako je važno imati dobre odnose s 
ljudima oko sebe, ne samo kurtoazno 
dobre, već takve da vam je stvarno 
stalo do ljudi s kojima ste okruže-
ni. Važno je vježbati suosjećanje, da 
znate slušati ljude, isto kao i govoriti 
im. Ljudi koji dožive duboku starost i 
umiru nakon stote to dijelom uspiju 
i zato što se drugi ljudi vole družiti s 

Ljudi i njihovi odnosi na planetu Zemlja 

PLAVE ZONE 
njima. Stogodišnjaci gotovo nikad nisu 
izolirani, otuđeni pojedinci, važno je 
okružiti se pravim ljudima»- stoji u 
zaključcima istraživačkoga tima Dana 
Buettnera. 

Stoga ovih dana kada se govori o 
važnosti zdravoga prirodnoga okoliša 
za zdrav život ljudi, bitno je ukazati i na 
potrebu zdravog odnosa među ljudima. 

Možda nama sa sedam ili osam 
desetljeća života ti napisi mogu izgleda-
ti zakašnjelo. U tim se godinama znamo 
šaliti na svoj račun kako još imamo 
godina za proživjeti. Jedina nam je želja 
da taj «ostatak» bude što kvalitetniji da 
smo u stanju brinuti se sami o sebi. 

Gotovo svakodnevno možemo naći 
napise u novinama i reklamama koje 
nam nude namjensku prehranu, pri-
pravke vitamina i minerala i lijekove 
za našu treću dob. Svestrana je briga za 
našu treću dob, od naputaka za zdra-
vi način života, za pravi odnos prema 
prirodi i okolišu, ali i za jednako važne 
međuljudske odnose. 

Stoga bi naši penzići, sada u sedam-
desetim i osamdesetim, mogli i do 
stote svojim dugoročnim iskustvima, 
izborom i prioritetom u svojim plavim 
zonama.  

Plava zona je jedinstvo dobroga 
odnosa prema okolišu, prema prirodi, 
prema materijalnim dobrima s nagla-
šenom važnošću odnosa čovjeka prema 
drugima.                                     B. Carić 

Uređena stabla na 
javnim površinama

Odaziv na Dan otvorenih vrata u 
Srednjoj školi Dugo Selo, tradicio-
nalno organiziran za sve osmaše s 
ovog područja, održanom 22. trav-
nja bio je velik. U nastavi otvorenog 
tipa koja je trajala od 10 do 15 sati, 
sudjelovalo je 100 učenika osmih 
razreda iz Božjakovine, iz Rugvice 
je došlo 4 odjeljenja dok je iz Osnov-
ne škole Dugo Selo bilo ukupno 6 

odjeljenja. Svi oni na taj su se način 
pobliže upoznali s nastavnim pro-
gramima i načinom rada u dugosel-
skoj Srednjoj školi. Škola budućim 
srednjoškolcima nudi deset smjero-
va. Obrazovanje u smjerovima opća 
gimnazija, tehničari za računalstvo 
i ekonomisti traje četiri godine, a tri 
godine za smjerove automehaničari, 
instalateri grijanja i klimatizacije, 
plinoinstalateri, vodoinstalateri, 
elektroinstalateri, elektromehani-

čari i frizeri. Ravnateljica Darinka 
Svetec kazala je kako je škola zado-
voljna odazivom budućih učenika, a 
povratnu informaciju dobit će nakon 
što se provede anketa među osmaši-
ma. Danom otvorenih vrata ujedno 
je «radno» proslavljen i Dan škole. 
Škola uspješno radi od 2002. godine, 
a njeni su učenici u kratko vrijeme 
ostvarili značajne rezultate i uspjehe 
na brojnim natjecanjima, županijskim 
i državnim.

Veliki odaziv osmaša na Dan otvorenih vrata 
Srednje škole Dugo Selo
PRIPREMILA: A.M.Š.



Martinus iz Sabarije
Sveti Martin poznat je kao 

biskup iz Toursa, grada udalje-
nog oko 200 km jugozapadno od 

Pariza. Međutim, prve godine nje-
gova života započele su istočnije, 
u nama susjednoj Mađarskoj, u 
današnjem Szombathely, gradu do 
kojeg možemo doći za oko tri  sata 
vožnje iz Zagreba. Ali vratimo se 
u daleku antiku, u moćno Rim-
sko Carstvo, u rimsku provinciju 
Pannoniae Primae, u grad Savariju 
(ili Sabariju), koja je bila značajan 
vojni, strateški i administrativni 
regionalni centar. Tu se rodio sveti 
Martin prije 1700 godina, oko 316. 
godine. Kao spomen na taj dan i 
na to mjesto, danas je tu crkva i 

PRIPREMILA: dr. Antonija Zaradija Kiš
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OD ROĐENJA DO SLOBODE - 
OD SAVARIJE DO AMIENSA

samostan posvećen sv. Martinu. 

Ta prva životopisna crtica 
poznata nam je preko djela Vita 
Martini Sulpicija Severa, rimsko-
ga pisca, napisanim oko 397. godi-
ne. Premda je Sulpicijevo djelo 

temeljno vrelo za proučavanje 
nastajanja kulta i širenja tradicije 
sv. Martina uopće, ne smije se 
mimoići ni ostala književna bašti-
na u kojoj je sv. Martin bio glavno 
nadahnuće poput djela Grgura iz 
Toursa, Miracula sancti Martini, 
ili biografije u stihovima rimskih 
pjesnika Paulinusa Petricordije i 
Venancija Fortunata.

O Martinovim roditeljima nekr-
šćanima ne zna se mnogo osim 
da mu je otac bio visoki vojni 
časnik u rimskoj vojsci koji je 
svoju uspješnu vojničku karijeru 

pokušao prenijeti i na sina, kako 
je bio običaj, te mu je od najranije 
mladosti omogućio obrazovanje u 
vojničkom pravcu. Izrazita vojnič-
ka atmosfera cjelokupnoga okru-
ženja u kojemu se rodilo dijete, te 
naglo očevo napredovanje u vojsci, 
bez sumnje su utjecali na odabir 
imena novorođenčeta. Martinus 
je onaj koji je pod zaštitom boga 
rata Marsa, najštovanijega rimsko-
ga božanstva, osnivača i zaštitnika 
Rimskoga carstva. Uz ime Mar-
tinus povezuju se pridjevi izazo-
van, uzbuđujući, dominantan, koji 
u potpunosti odgovaraju budućem 
svecu, oličenju hrabrosti, kreposti i 
ljudskih vrlina. 

Martin u Paviji
Nedugo nakon rođenja, cijela se 

obitelj seli u zaštićeno mjesto Pavi-
ju (Civitatula Ticinum), odnosno 
na današnji lokalitet San Martino 
Siccomario udaljen 4 km od današ-
nje Pavije. Tu su se obično doseljava-
li oni vojni časnici i njihove obitelji, 
koji su živjeli na strateški značajnim 
mjestima. U Paviji Martin dobiva 
prvo obrazovanje, ali se također i 
prvi put susreće s kršćanima. Kako 
je kršćanstvo od 313. godine Milan-
skim ediktom postalo slobodna reli-
gija, u mjestu je postojala značajna 
kršćanska zajednica koja će odigra-
ti presudnu ulogu u obrazovanju 
i životnom opredjeljenju buduće-
ga sveca. U Paviji je desetogodišnji 
Martin prvi put nazočio kršćan-
skom liturgijskom obredu i to bez 
znanja roditelja, što se u konačnici 
odrazilo na njegovu budućnost. 

Plašt rimskog vojnika
Međutim, važan društveni položaj 

Martinove obitelji, te edikt o vojnoj 
obvezi djece vojnih veterana, odveli 
su mladića u rimske vojne postrojbe. 
Martin je tako s petnaest godina 
pod prisilom bio odveden na svoje 
vojno odredište nakon što je odbio 
poslušnost Cezaru. Od tada počinje 
razdoblja života Martina vojnika u 

elitnoj Cezarovoj postrojbi tijekom 
koje se zbila glasovita scena u Ami-
ensu (Francuska), ondašnjem glav-
nom i najvećem čvorištu cestovnih 
pravaca sjeverne Galije.

Na ulaznim vratima toga 
grada prosjačio je promrzli, 
polugoli siromah. Nitko nije 
mario za njega, ljudi bi jedno-
stavno prolazili ne obazirujući 
se na bijednoga siromaha, svi 
osim jednoga – rimskog vojnika 
Martina. On u trenutku izvuče 
mač i prereže svoj plašt napola. 
Jednom polovicom ogrne pro-
sjaka, drugom sebe. Iste noći u 
snu se Martinu javi Isus ogrnut 
plaštem i reče mu: "Martin koji 
je još katekumen ogrnu me ovim 
plaštem." Cijela je priča odraz 
riječi koje čitamo u evanđelju 
po Mateju: "Zaista kažem vam, 
meni ste učinili koliko ste učini-
li jednomu od ove moje najma-
nje braće." (Mt 25,40). 

O ovom događaju danas 
postoji jedva primjetan trag u 
Amiensu koji se sastoji od nat-
pisa ispod kamenog reljefa sv. 
Martina na konju na sjevernoj 
strani Palače pravde, nekadaš-
njem istočnom gradskom ulazu. 
Scena darivanja polovice pla-
šta postaje jedan od temeljnih 
umjetničkih motiva koji je sto-
ljećima nadahnjivao i još uvijek 
nadahnjuje umjetničke naraštaje 
svih likovnih pravaca. 

Događaj s prosjakom imao i 
konkretnu posljedicu na Mar-
tinov život. Primivši sakrament 
krštenja u Amiensu, Martin 
postaje kršćaninom. No, on nije 
mogao odmah napustiti i vojsku, 
jer su granice Rimskoga Carstva 
bile ugrožene sa svih strana te je 
svaki pojedinac bio od neprocje-
njive vrijednosti za obranu Car-
stva. Upravo su mladići bili naj-
potrebniji, pa je Martin morao 
čekati povoljnu priliku koja bi 
mu omogućila odlazak iz vojske. 
Koliko je dugo Martin bio voj-
nik, danas je teško odrediti, jer 
najstariji izvori nigdje ne navode 
točan datum. Ali znamo kako se 
to zbilo, zahvaljujući Sulpiciju 
Severu. 

Kraj vojne karijere
Rimski vojnik Martina nalazi 

se nedaleko Wormsa na rijeci 

Rajni. U blizini su Barbari, nepri-
jatelji carstva. Velika se bitka spre-
ma. Kako bi ohrabrio svoje voj-

nike, car tijekom posebne vojne 
ceremonije uručuje vojnicima 
tzv. donativum, posebnu poticaj-
nu nagradu u zlatnicima za sudje-
lovanje u bitci. 

Kad je Martin pristupio caru, 
umjesto da primi donativum, reče: 
"Do sada sam bio u Vašoj službi, 
dopustite da od sada budem u 
službi Gospodina. Onaj koji se želi 
boriti s protivnikom neka primi 
donativum, a ja sam sada Kri-
stov vojnik i više mi nije dopušte-
na borba mačem." Car ga nazva 
kukavicom, a Martin mu odgo-
vori: "Ako je moj postupak protu-
mačen kao kukavičluk, a ne kao 
znak vjere, sutra ću bez ikakvog 
oružja stati ispred neprijateljskih 
redova u Kristovo ime i braniti se 
jedino znakom križa." Sutradan 
do bitke nije ni došlo, a neprijatelj 
se povukao. 

Ta čudesna pobjeda rimske voj-
ske, bez da je prolivena ijedna kap 
krvi, pokazala je kako se Martin 
bori i koja je njegova snaga. Ona 
mu je i donijela slobodu i nije više 
bio rimski vojnik. Mogao se posve-
titi Kristu. Krenuo je dalje, u Poiti-
ers upoznati biskupa Hilarija...  

Ususret 4. srpnju - o životu sv. Martina u nastavcima 

Sv. Martin rođen je u mađarskom gradu Szombathely, nedaleko naših krajeva 
– crkva i kip sveca u «Gradu sv. Martina» 

U rodni grad sv.  Martin vratio se samo jednom za života kako bi krstio majku

Kao Cezarov vojnik sv. Martin odbio 
borbu mačem, oružje pretvorio u 
oruđe, a križem stao ispred neprijatelja 
pridonjevši miru bez prolijevanja krvi

Dugoselci u Amiensu na mjestu na kojem je sv. Martin prosjaka ogrnuo 
polovicom svoga plašta 

Sv. Martin u europskoj povijest više 
poznat kao simbol dijeljenja s drugima, 
a manje po vinskim svetkovinama 



Od 1. travnja u našem je Vrtiću 
započela s radom «Sportska igrao-
nica». Program i raznoliki sadržaji 
primjereni su uzrastu djece, a veri-
ficirani od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta. Cilj igraonice 
je, kroz neposredan rad s djecom, 
osigurati kvalitetnu i kontinuiranu 
provedbu tjelesnih aktivnosti kao 
važno područje psihofizičkog razvo-
ja djeteta. Ponuđeni program obu-
hvaća elemente sportske i korektiv-
ne gimnastike; učenje elementarnih 
vježbi oblikovanja; osnovne tehnike 
nekih sportskih igara; borilačkih 
sportova prilagođenih djeci predš-
kolskog uzrasta. Navedene aktiv-
nosti također pozitivno utječu na 
motoričku funkcionalnu sposobnost 
djece, smanjenje agresije i napetosti 
te regulaciju tjelesne težine. Vjež-

banje s djecom provode diplomirani 
profesori fizičke kulture. Program 
će se održavati dva puta tjedno u 
trajanju od 45 minuta, a trenutno 
su uključena djeca mlađih i srednjih 
skupina. Sportske aktivnosti su samo 
dio bogatih sadržaja koji su pripre-
mljeni djeci u vrtiću. Kreativne i 
vrijedne odgajateljice ponudile su i 
uključile svoju djecu u ekološke pro-
jekte, obogaćeno likovno i glazbeno 
izražavanje, novinarske zadatke u 
časopisu «Martinko i Martinčica» u 
natječaj Volimo Hrvatsku i završnu 
svečanost Djeca za djecu. Naš je 
Vrtić mjesto u kojem se stvara sret-
na, uspješna, zadovoljna i kreativna 
zajednica djece, roditelja i djelatni-
ka. Mi smo jedna velika Obitelj!                   

Draženka SESAN

Učenici 4.e razreda Osnovne škole 
Dugo Selo posjetili su 11. travnja 
Vukovar i Ilok. Izlet je zajedno s uči-
teljicom osmislio roditelj Anto Duja-
ković koji je ujedno bio i vođa puta. 
Učenicima su se pridružili i njihovi 
roditelji koji su bili u mogućnosti 
uzeti slobodan dan.

S velikim zanimanjem razgledali 
smo Memorijalno groblje žrtava iz 
Domovinskog rata te položili vijenac 
kod središnjeg spomenika na groblju. 
Svi su pojedinačno zapalili svijeću u 
znak sjećanja na sve poginule tijekom 
agresije na Vukovar. Zatim smo se 
uputili na Ovčaru te posjetili Spo-
men-dom te Spomen –obilježje. Put se 
nastavio u vedrijem tonu prema Iloku, 
gradu vina. Razgledali smo taj pre-
krasan gradić kraj Dunava koji nas je 
osvojio svojim zelenilom, lijepim pro-
čeljima i zanimljivim, gostoljubivim  i 
dobrim domaćinima – fratrima.

Pred sam kraj ovog lijepog i nadasve 

poučnog izleta vratili smo se u Vuko-
var, grad heroj, gdje smo, osim nad još 
vidljivim tragovima ratnih strahota, 
ostali zatečeni dirljivim svjedočan-
stvom fra Zlatka Špehara o patnji 
djece u Vukovaru tijekom Domovin-
skog rata. Rekao nam je fra Zlatko da 
smo svojim dolaskom stavili cvijet na 

Dječji vrtić Dugo Selo 
izdao prvi broj časopisa   
«Martinko i Martinčica»
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Uz mnoge aktivnosti koje provodi 
Dječji vrtić Dugo Selo prvih dana 
ožujka počeli su izdavati i svoj časo-
pis. Prvi broj časopisa «Martinko i 
Martinčica» nastao je kao plod entu-
zijazma odgojnih i svih ostalih dje-
latnika u vrtiću, a s ciljem što otvore-
nijeg pristupa predškolske ustanove 
djeci, roditeljima i zajednici u kojoj 
Vrtić radi i djeluje. U uređivačkom 
kolegiju časopisa su ravnateljica 
Draženka Sesan, odgajateljice Zorka 
Antolković, Zlata Brus, Snježana 
Fuks, Lana Pergar, Sandra Perko te 
suradnici psihologinja Radmila Basta 

Frljić, odgajateljica Romana Pejčić i 
medicinska sestra Jasna Sedlar. U 
stvaranju sudjeluju i djeca svojim 
crtežima i prvim novinarskim teksto-
vima (uz malu pomoć teta). Namjera 
je pokazati kako je dugoselski gradski 
vrtić mjesto kreativnih i maštovitih 
ljudi koji vole svoje zanimanje kao i 
mjesto puno darovite djece. Zahva-
ljujući educiranosti i požrtvovnosti 
djelatnika dječje se sposobnosti sve 
ranije otkrivaju, prepoznaju i usmje-
ravaju. Časopis je koncipiran tako da 
u njemu mogu uživati i djeca i rodite-
lji. U svom prvom broju «Martinko i 
Martinčica» donose tekstove o prote-
klim događanjima - Fašniku, posjeti 

mađioničara Joze Boze, Valentinovu, 
a stranice su ilustrirane dječjim crte-
žima i zabavnim zadacima.

Što se u vrtiću radi?
U ekološku radionicu Dječjeg vrtića 

Dugo Selo uključene su tri skupine: 
Pčelice, Bubamare i Zlatne ribice. Cilj 
je poticanje ekološke osjetljivosti djece 
i roditelja, ali i šire društvene zajednice 
s nastojanjem da Dječji vrtić Dugo Selo 
postane mjesto ekološkog življenja i 
ponašanja. Tu će djeca dobivati prve 
poruke i modele ekološkoga i zdravoga 
stila života. Dijete koje aktivno stječe 
tako važna prva iskustva o okolišu, 
mijenja svoje ponašanje, ali i ponašanje 
druge djece oko sebe, tako i odraslih. 

Svi su ciljevi i zadaće u programu 
rada, a djeca i tete ostvarivat će ih 
kontinuirano:

- otpad – skupljanje i razvrstavanje 
- kompostiranje
- recikliranje 
- zrak 
- biljni i životinjski svijet 
- ozonski omotač
- voda
- obilježavanje važnih datuma
- Što mogu učiniti za naš grad? 
Za kvalitetno ekološko djelovanje 

u vrtiću nužno je partnersko sudjelo-
vanje roditelja i djelatnika. U prvom 
projektu – otpad – skupljaj i razvrstaj 
djeca su izrađivala spremnike, postavi-
li su ih na određena mjesta te su reci-
klirali papir. Kroz ekologiju u Vrtiću 
razvijaju i kreativnost. Provedena  je 
i akcija skupljanja staroga papira. U 
svemu pomažu roditelji. Sadnjom cvi-
jeća, koje je donirala Natalija Došlić iz 
Dugog Sela uljepšavaju okoliš.         

Romana Pejčić

Vrtić Dugo Selo – ekološki 
vrtić 

Uređivanje okoliša i sadnja cvijeća

U eko-radionicama djeca napravila vesele spremnike za odvajanja otpada

PRIPREMILA: A.M.Š.
DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO
PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2
         DUGO SELO
Tel: 2753-418, 2775-517
Fax:01/2753-418
e-mail:tajnistvo@dvds.hr
web: www.dvds.hr

Na temelju članka 3. i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 
(N.N. 10/97 i 107/07) i članka 4. Pravilnika o prijemu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću, Upravno vijeće Dječjeg vrtića DUGO 
SELO raspisuje

N   A   T   J   E   Č   A   J  
 za upis djece u

a). primarni 10- satni program
                       b). program predškole

za pedagošku godinu 2008./09.

Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za ped. god.  2008/09. otvoren je u 
vremenu 02. – 16. svibnja 2008. godine.

Za prijavu na natječaj, roditelj- skrbnik dužan je priložiti:
-zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u tajništvu Vrtića, a 

dostupan je i na internet adresi:www.dvds.hr),
- presliku domovnice i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete 
- uvjerenje o prebivalištu djeteta,
- izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
- potvrde o zaposlenju roditelja-skrbnika,
- presliku Rješenja o ostvarivanju prava na dječji doplatak,
- uvjerenje nadležnog organa o invalidnosti roditelja-skrbnika.
Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić «Dugo 

Selo», utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97  i 
107/07),

Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugo Selo  o načinu ostvarivanja prednosti 
pri upisu djece u Dječji vrtić «Dugo Selo», te Pravilnikom o prijemu djece u 
vrtić.

Zahtjevi za upis djeteta  s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki radni 
dan u natječajnom roku u vremenu 7.00-15.00 sati u tajništvu Vrtića ili šalju 
poštom preporučeno.

Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u 
zahtjevu za upis djeteta, kao i u dokumentaciji u prilogu.

Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića po završenom 
natječajnom postupku, najkasnije do 10. lipnja 2008. godine. 

Za program predškole roditelj-skrbnik, uz prijavnicu, prilaže presliku 
domovnice i presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete.

Dječji vrtić DUGO SELO

Naš izlet u Vukovar
ranu vukovarskoj djeci jer svatko tko 
dođe u taj ranjeni i mukom obnavljani 
grad svojim posjetom odaje počast i 
malim i velikim stradalnicima i daje im 
do znanja da neće biti zaboravljeni. 

Zahvaljujemo obitelji Bunčić na dona-
ciji autobusa kao i gosp. Anti Dujakoviću 
od kojeg je i krenula ideja o ovom izletu 
i koji nam je kao hrvatski branitelj pri-
bližio svojim kazivanjem važne trenutke 
Domovinskog rata koji su ušli u povijest.                                                                                                                                        
  Sonja Nekić

Prvom vrtićkom biciklijadom polaznici Dječjeg vrtića Dugo Selo uputili su 
svijetu poruku o prednosti vožnje biciklom. Osim što pridonosi dobrom zdravlju, 
vožnja biciklima korisna je i za okoliš, za naš planet, za Zemlju koju zagađuju, 
između ostaloga, automobili. U biciklijadi su sudjelovala djeca tri starije vrtićke 
grupe, dok ostali danas bili aktivni u eko radionicama. Podršku današnjoj akciji 
najmlađih građana Dugog Sela dao je i Biciklistički klub Dugo Selo u čije ime je 
biciklijadu posjetila prvakinja Hrvatske u duatlonu u seniorskoj kategoriji Sanja 
Begović Geceg. U nizu aktivnosti 22. travnja Dan planeta Zemlja u Dugom Selu je 
obilježen ekološkim porukama i upozorenjima za očuvanje okoliša. 

                                                                                                              Snimila. IGO

"Bicikl vozi – Zemlji pomozi!"

Prva vrtićka biciklijada

Učenici 4. e odali počast stradalnicima Domovinskog rata



Na sastanku roditelja članova 
Udruge "ADHD I JA" održanom 9. 

travnja, dogovorena je suradnja rodi-
telja u rješavanju zajedničkih pro-

blema. Roditelji će se sastajati jed-
nom mjesečno, a Udruženju obrtnika 
grada Dugog Sela zahvaljuju na ustu-
pljenom prostoru. Tema sastanku bile 
su poteškoće s djecom te način samo-
pomoći. Roditelje najviše interesira 
kada će moći koristiti pomoć struč-
njaka te očekuju sredstva za tu namje-
nu. Udruga počinje s roditeljskim 
sastancima u Osnovnoj školi Rugvica 
s kojom ima dobru suradnju te moli  
roditelje da se odazovu. Svi koji žele 
financijski pomoći Udruzi za kupnju 
opreme za rad mogu novac uplatiti 
na žiro račun 2340009-1110307522. 
Sve informacije zainteresirani mogu 
dobiti od predsjednice Sandre Geri  
na mobitel 098/456-993 iza 16.00 sati, 
te na tel/fax 01/2753-281.

Sandra Geri

Dugoselska podružnica Sindikata 
umirovljenika Hrvatske od 7. trav-
nja službeno koristi nove prostore u 

Kažotićevoj broj 8. Boravak u prosto-
ru koji se nalazi u susjedstvu sjedišta 
Društva invalida Dugo Selo dugo-
selskim sindikalistima omogućio je 
Grad Dugo Selo koji će iz prora-
čunskih sredstava podmiriti mjesečni 
najam i režijske troškove. Štoviše, 
u suradnji sa susjednom Udrugom 
uzajamno će koristiti i više prosto-

ra u određenim trenucima prilikom 
okupljanja većeg broja članova  Grad 
je na ovaj način članovima SUH-a 
osigurao adekvatne uvjete rada sve 
dok se ne iznađe drugo rješenje, jer 
kako se već godinama planira, nji-

hov prijašnji prostor u Kolodvorskoj 
ulici, tzv. žuta kuća, namijenjen je za 
rušenje.

Prilikom otvorenja prostora u ime 
Grada nazočio je predsjednik Grad-
skog vijeća Anto Bauer, zamjenik gra-
donačelnika Stjepan Bertek i pred-
sjednik Turističke zajednice grada 
Dugog Sela Boris Mahač. Svi oni dali 
su podršku dugoselskom SUH-u u 

njihovom radu, kao i u svim daljnjim 
aktivnostima.  S predsjednikom Turi-
stičke zajednice članovi Sindikata 
umirovljenika posebice su dogovarali 
aktivnosti na uređenju grada a tako 
i za akcije prilikom Dana planeta 
Zemlja u čemu redovito sudjeluju. 
Tako i ove godine organiziraju akciju 
uređenja Šetnice Kontesin put. 

Članovi SUH-a uspostavili su 
suradnju s medicinskim osobljem 
Doma zdravlja Dugog Selo Tako su 
s glavnom sestrom Helenom Drpić 
dogovorili akcije mjerenja krvnog 
tlaka i šećera u krvi koje će organizi-
rati jednom mjesečno.  

Sindikat umirovljenika Dugo Selo 
u novom prostoru

PRIPREMILA: N. KOZIĆ
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Tijekom proteklog razdoblja 
članovi Dugoselske akcije mladih 
organizirali su nekoliko akcija. 
Prva u nizu održana je 29. ožujka 
kad su članovi na mjestu već pri-
jašnje posađenih voćaka (u blizini 
Srednje škole) odlučili urediti oko-
liš te napraviti klupu Dugoselske 
Akcije Mladih. Uz redovite akcije 
uređenja i čišćenja Kontesinog puta 
svake subote, gdje bi, kako planira-
ju, htjeli urediti Park mladih Dugo-

selska akcija mladih organizirala je 
i roštiljadu. Unatoč lošem vremenu 
13. travnja kod Srednje škole Dugo 
Selo članovi DAM odazvali su se 
ovom događanju u velikom broju, 
oko 35-ero – kako članova, tako i 
gostiju. 

DAM u bližoj budućnosti orga-
nizira Festival mladih koji će se 
prema svim očekivanjima održati 
3. svibnja povodom Praznika rada. 
Festival će se održati u caffe baru 
Don, pod organizacijom Dugosel-
ske Akcije Mladih, a na festivalu će 
sudjelovati 3 do 4 mlada banda.

Dugoselska akcija 
mladih planira 3. svibnja 
Festival mladih

Novi prostor – nove mogućnosti za više akcije i okupljanje članova 

PRIPREMILA: I. G. O.

Uređenje jednog dijela Kontesinog puta 

Prva akcija za zaštitu 
zdravlja i sprečavanja 
bolesti – 7. svibnja

U prostoru dugoselske 
podružnice Sindikata umirov-
ljenika, u Ulici B. A. Kažotića 
br. 8,  dana  7. svibnja od 8 do 10 
sati provest će se akcija mjerenja 
tlaka i šećera  krvi.  Akcija će se 
provesti u suradnji s patronaž-
nom službom Doma zdravlja. 
Prednost imaju članovi SUH-a, 
no i svi građani koji žele kontro-
lirati šećer i tlak. Svakog mjese-
ca SUH će istaknuti obavijest o 
sljedećim akcijama. 

Nakon roštiljade igrao se i šah

Zavičajni klub «Stajnica» orga-
nizirao je 15. ožujka u Kleti Bun-
čić Godišnju skupštinu uz koju je 
održana i prva Stajnička noć koja 
će, kako se nada vodstvo Zavičaj-

nog kluba na čelu s predsjednikom 
Nikolom Tomincem – postati tradi-
cionalna manifestacija. Nekadašnji 
stanovnici Stajnice i njihovi potom-
ci okupili su se te noći u velikom 
broju te uz tradicionalnu glazbu i 
ples ličkog kraja zabavili se do rano-
jutarnjih sati.                          I. G. O.

Održana prva
Stajnička noć

PRIPREMILA: I. G. O.
Foto arhiva ZKS

Udruga ADHD I JA 
čeka pomoć stručnjaka 

Udruga pčelara "Maslačak" u prošloj 
godini brojila je 51 pčelara i četvero 
mladih članova što je bilo osobito pohva-
ljeno na Godišnjoj skupštini ove Udruge. 
Predsjednik Udruge Juraj Kukas ista-
knuo je niz aktivnosti u kojima su članovi 
Udruge sudjelovali prošle godine, kako 
na području grada, tako i na području 
cijele države – među kojima je naglašeno 
sudjelovanje na 4. međunarodnom sajmu 
u Gudovcu gdje je Udruga nagrađena 
priznanjem za najljepše uređen štand. 
Redovito sudjeluju u turističkim manife-
stacijama dugoselske Turističke zajednice 
i Grada Dugog Sela te svake godine orga-
niziraju izložbu «Pčelarenje u Dugom 
Selu» u okviru Dugoselskih jeseni. 

No, ovu Udrugu muče i problemi. 
Predsjednik Kukas drži da se prostori 
Udruženja obrtnika Dugo Selo za orga-
nizaciju sastanaka pčelara neće se moći 
koristiti unedogled, stoga bi u nared-
nom razdoblju trebalo iznaći rješenje za 
ovaj problem. Neredovito financiranje 
od strane Grada, također je istaknut kao 
problem Udruge. Naime, kako je kazao 
Kukas, Udruga pčelara u 2006. godine 
nije dobila dotaciju iz gradskog prora-
čuna, a dotacija za 2007. godinu stigla je 
na njihov račun prije nekoliko dana. U 

ime Grada predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer, koji je nazočio Godišnjoj 
skupštini, ponudio se pomoći Udruzi 
u rješavanju njihove problematike, no 
također zatražio od njih da ukoliko grad-
ska dotacija kasni, predstavnici Udruge 
na vrijeme interveniraju prije nego li 
istekne rok. 

U sljedećoj godini Udruga planira 
68.000 kuna prihoda. Od toga iz proraču-
na Grada očekuju 13.000, a iz proračuna 
općine Brckovljani i općine Rugvica po 
5.000 kuna. Donacija Zagrebačke župani-
je planirana je u iznosu od 34.000 kuna. 

I. G. O.

Nakon Skupštine održan bogat kulturno-zabavni program 

Udruga pčelara „Maslačak” 
okuplja i mlade članove

Vodstvo Udruge istaklo problem prostora i  financiranja 

Sljedeći sastanci Udruge održavat će se u OŠ Rugvica



Nakon krize u gradskoj vlasti čla-
novi HNS-a, koji ne participira u 
aktualnom sazivu Gradskoga vijeća, 
proveli su ispitivanje građana o poto-
njim događanjima. Uzorak na kojem 
su proveli ispitivanje nije reprezen-
tativan, kako i sami HNS-ovci kažu 
ispitano je 122 ispitanika, no ipak 
upućuje na zaključke. Kakve i koliko 
relevantne, to HNS-ovci prepuštaju 
prosudbi čitatelja. 

Primjerice na pitanje o uzroku 
krize vlasti većina ispitanika misli da 
su u pitanju privatni interesi pojedi-
naca (54) i nerad političkih stranaka 
(30).

Od političkih stranaka najodgo-
vornijima  za krizu ispitanici sma-
traju SDP (50) i HDZ(48), dok samo 
dvojica to pripisuju HNS-u. No 
upravo HNS većina ispitanika drži 
strankom koja se najviše zauzima za 
interese građana. Tako bi joj dali i 
najviše glasova na izborima. 

Bila je to aktivnost HNS-a i poku-
šaj ispitivanja mnijenja o aktualnoj 
situaciji, no očito s prevladavaju-
ćom naklonošću prema HNS-u, 
stoga se rezultati ne mogu smatrati 
relevantnim, već tek kao stranačka 

aktivnost. No, odgovori na pitanje o 
prijevremenim izborima kao izlazu 
iz krize su određeniji. Većina od 89 
ispitanika od ukupno 122 podržava 
provođenje izbora te formiranje nove 
vlasti temeljem rezultata. 

- To je najobičnija, prizemna pri-
jevara – kazao je Zoran Milanović za 
nedavne dugoselske političke turbu-
lencije tijekom svog posjeta Dugom 
Selu 17. travnja. Čelni čovjek SDP-a 
smatra kako su ti događaji pove-
zani s prvih 100 dana Vlade i nje-
nom općom politikom, ali se nada 
kako nemaju veze s općom politikom 
HSS-a već da je Dugo Selo za HSS 
samo izdvojeni slučaj.

- Zabrinjava to što je koalicija 
raskinuta preko noći, ukoliko su 
postojali razlozi trebalo ih je reći. 
Tu prijevaru birači će sigurno prepo-
znati na sljedećim izborima - zaklju-
čio je Milanović očitujući podršku 
Borisu Mahaču, smijenjenom SDP-
ovom gradonačelniku. Kako je tada 
kazala predsjednica Županijskog 
SDP-a Palma Klun Posavec razlog 
Milanovićeve posjete je podrška koju 
vrh stranke pruža županijskoj orga-
nizaciji i uspjeh dugoselskog SDP-a 
koji je na vlasti bio od 2001., a na 
zadnjim lokalnim izborima 2005. 
godine osvojio apsolutnu većinu. 

Osvrnuvši se na nedavna politička 
previranja u Dugom Selu, a nakon 
parlamentarnih izbora, istaknula je 
kako je svako takvo «preslagivanje 
vlasti prevara građana i izbori bez 
izbora». 

«To nije u skladu sa željama građa-
na i SDP to ne može podržati. SDP 
Zagrebačke županije nastoji vjero-
dostojno vladati, a politička trgovina 
ne dolazi u obzir» - rekla je Klun 
Posavec spomenuvši i zadnji takav, 
no neuspio pokušaj u Vrbovečkoj 
Dubravi.  

Predsjednik dugoselskih esdepe-
ovaca Mahač naglasio je kako «HSS 
uopće nije izabrao loš trenutak za 
svoj udar jer je Grad sada financijski 
stabilan. Naime SDP-ov smijenjeni 
gradonačelnik predao je novoj vla-
sti 40 milijuna kuna. Zamjetljiv je 
razvoj Dugog Sela, ubrzana je stano-
gradnja, a vidljiva su i demografska 
kretanja. Bivši koalicijski partner 
HSS igrao je nemoralnu igru. Njima 
su prioritet privatni interesi poput 
izrade novih prostornih planova koji 
će omogućiti veću vrijednost njiho-
vih građevinskih parcela».

Osvrnuo se i na «političku igru 
oko nove osnovne škole čiji se poče-
tak gradnje odužio iako je financij-
ska konstrukcija bila zatvorena u 
studenom prošle godine, prošlo je 
gotovo 5 mjeseci do otvaranja gra-
dilišta, a Mahač smatra kako «HSS 
sebi želi pripisati zasluge iako to ne 
zaslužuje».

Milanović je rekao kako će se 
na izbornoj konvenciji u svibnju 
ponovno kandidirati za predsjed-
nika SDP-a. Na novinarsko pitanje 
kako će surađivati s Milanom Ban-
dićem s obzirom na razlike u pro-
gramskim načelima, bude li izabran 
za člana Predsjedništva, odgovo-
rio je kako će «surađivati sa svima 
koji budu izabrani u stranačka tije-
la». Komentirao je i slučaj Pukanić 
rekavši kako je «zaslugom nekih 
državnih tijela došlo do kršenja gra-
đanskih i ljudskih prava Mirjane 
Pukanić», a da je obiteljska situacija 
privatna stvar te je ne želi komen-
tirati. Nakon tiskovne konferencije 
Milanović je svoj posjet Dugom Selu 
nastavio družeći se s članovima i 
simpatizerima stranke.

P redsjednik SDP-a Hrvatske 
Zoran Milanović i sabor-
ski zastupnik, obišao je 17. 

travnja gradilište nove osnovne 
škole u pratnji Igora Dragovana, 

također saborskoga zastupnika 
te zamjenice župana Mirjane 
Mataušić Pišl. U kraćem razgo-
voru s dugoselskim SDP-ovci-
ma i predstavnicima Županijske 
organizacije Milanović se upo-
znao sa stanjem osnovnog obra-
zovanja u Dugom Selu, dugotraj-
nom kronologijom aktivnosti na 
pripremama za izgradnju nove 
škole te rokovima za završetak 
radova. Predsjednik dugosel-
skog SDP-a B. Mahač ocijenio je 
kako je početak radova stavljen 
u okvir političkih promjena u 
Dugom Selu budući se s otvore-
njem gradilišta čekalo do smje-
ne SDP-ova gradonačelnika, a 
polaganje kamena temeljca odr-
žano je dva dana nakon izbora 
HSS-ovog gradonačelnika. 

Prilikom boravka u Dugom 
Selu Z. Milanović održao je 
tiskovnu konferenciju na kojoj 
je komentirao potonja politička 
događanja u gradu te je razgo-

varao s građanima. U prostoru 
dvorane «Preporod» predsjed-
nik SDP-a sastao se s članovima 
iz Zagrebačke županije. 

Županijska organizacija SDP-a, 
a tako i vodstvo stranke s pred-
sjednikom Milanovićem, oči-

tovalo je podršku dugoselskim 
SDP-ovcima koji, nakon istupa 
HSS-a iz zajedničke koalicije i 
presložene gradske vlasti u koali-
ciji s HDZ-om i HSP-om, djeluju 
kao oporba u Gradskome vijeću. 
Vodstvo stranke smatra kvalitet-
nim program SDP-a Dugo Selo, 
pozitivnim ocjenjuje dosadašnju 
realizaciju i ostvarene rezultate 
tijekom protekle tri godine man-
data u vladajućoj koaliciji Grada. 
Politički prevrat u dugoselskoj 
vlasti ocjenjuje kao prijevaru od 
strane koalicijskoga partnera te 
ujedno smatra kako je to i prije-
vara birača. 

SDP-ovci su raspravljali o 
predstojećoj Konvenciji stranke 
koja će se održati 10. svibnja 
u Zagrebu i prijedlogu novoga 
Statuta, o predstojećim lokal-
nim izborima u 2009. godini te 
o mogućim predizbornim koa-
licijama s političkih strankama 
sukladne programske osnove. 

Milanović podržava Mahača
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Predsjednik 
SDP-a Zoran 
Milanović u 
Dugom Selu

PRIPREMILA: J. K. B.

Stranačke aktivnosti 

HNS Dugo Selo ispitao javno 
mnijenje!?
PRIPREMILA: N. K.

PRIPREMILA: A.M.Š.

Saborski zastupnici SDPa-a i Zagrebačke županije s dugoselskim SDP-
ovicima na gradilištu nove osnovne škole 

Predsjednica županijskog SDP-a Palma Klun Posavec sa suradnicima i 
članovima iz gradskih i općinskih organizacija na sastanku s predsjednikom 
Milanovićem u Dugom Selu 

U obavijesti koju potpisuje glavni 
tajnik HSP-a Vlado Jukić stoji kako 
je Glavni stan HSP-a na sjednici 
održanoj 5. travnja ove godine 
razriješio dužnosti predsjednika 
Podružnice HSP-a Dugo Selo Damira 
Mesića. Odlukom Glavnoga stana 

za povjerenika HSP-a Podružnice 
Dugo Selo imenovan je Nenad 
Sedlar – predsjednik Županijskoga 
vijeća HSP-a Zagrebačke županije. 
Punomoć o predstavljanju HSP-
a na području Dugog Sela izdao 
je predsjednik HSP-a Anto Đapić. 

Punomoć vrijedi do saziva Zbora 
podružnice Dugo Selo, a imenovani 
povjerenik Nenad Sedlar ima prava 
i dužnosti sukladno Statutu stranke 
i odlukama Glavnoga stana HSP-a 
– stoji u obavijesti. 

HNS-ovci većinom opredijeljeni za izbore i formiranje vlasti na osnovu rezultata 
glasovanja 

Promjene unutar dugoselske 
Podružnice HSP-a

Povodom Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, Gradska 
organizacija SDP-a Dugo Selo organizira druženje građana uz 

tradicionalni radnički grah i kulturno sportski program. Program će 
se održati u Perivoju grofa Draškovića (dugoselski park) s početkom 

u 11 sati uz nastup kulturno umjetničkih društava, sportaša, 
izviđača i ritmičkih grupa.



17DUGOSELSKA 25. travnja 2008. kronika Oglasi    Obavijesti    sjećanja 
Vjenčani od 6. 3. do 22. 4. 2008.

1. NIKO MRĐEN i KATICA MRĐAN, vjenčani 7. 3. 2008. godine
2. DENIS SMOLIĆ i JASMINA KONESTABO, vjenčani 28. 3. 2008. godine
3. GORAN TEPEŠ i ANASTAZIJA ŠAFRAN, vjenčani 28. 3. 2008. godine.
4. IVICA BELAS i MATEA LJUBANOVIĆ, vjenčani 29. 3. 2008. godine
5. PETAR DAROJKOVIĆ i DANIELA PERIĆ, vjenčani 29. 3. 2008. godine
6. DENIS DOMINIĆ i MARIJA GOLUBIĆ, vjenčani 29. 3. 2008. godine
7. SREĆKO JAKOVIĆ i BRANKICA GRGIĆ, vjenčani 29. 3. 2008. godine
8. DANIJEL KAURINOVIĆ i IRENA KAUZLARIĆ, vjenčani 29. 3. 2008. god.
9. IVO PAVLOVIĆ i SLAVICA LUKIĆ, vjenčani 29. 3. 2008. godine

10. ŽELJKO PERIĆ i JOSIPA CRNJAC, vjenčani 29. 3. 2008. godine
11. DANIJEL VLAHOVIĆ i JASMINA SKOBLJANAC, vjenčani 29. 3. 2008. god.
12. SINIŠA NOVAČKI i KSENIJA ŠTEKIĆ KATIĆ, vjenčani  4. 4. 2008. god.
13. MARIO BAĐINEC i IRENA SITNIK, vjenčani 5. 4. 2008. godine
14. ŽELJKO BOSAK i ANITA MARTINOVIĆ, vjenčani 5. 4. 2008. godine
15. BORIS JERKO i IVANA BOGATI, vjenčani 5. 4. 2008. godine
16. IVICA ZEČEVIĆ i DANIJELA PERIĆ, vjenčani 5. 4. 2008. godine
17. TOMISLAV ČAVARA i IVANA KARAŽIJA, vjenčani 11. 4. 2008. god.
18. MIKA DOKIĆ i DUBRAVKA DOPUĐA PERKOVIĆ, vjenčani 11. 4. 2008. god.
19. BRANIMIR HANZEL i  MARICA HANZEL, vjenčani 11. 4. 2008. god.
20. MARIO MIŠIĆ i MARIJA MILAVIĆ, vjenčani 12. 4. 2008. godine
21. IVICA BERBER i  MARA RADOVAC, vjenčani 19. 4. 2008. godine
22. IVICA BUDIMIR i SLAVICA VELIĆ,  vjenčani 19. 4. 2008. godine
23. MARKO FRANJIĆ i SILVIA RADOŠ, vjenčani 19. 4. 2008. godine
24. VELIMIR LONČAREVIĆ i IVANA MAKOVICA, vjenčani 19. 4. 2008. god.
25. DINO ŠANTIĆ i IVANA RONJAK, vjenčani 19. 4. 2008. g

UMRLI
IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 
20. 3. DO 22. 4. 2008.GODINE
1. TOMO PICEK, star 81 godinu
2. IVAN ĐURIŠ, star 83 godine
3. JURE BEKIĆ, star 93 godine
4. FRANJO KOS JAGAČ, star 100 godina
5. SLAVKO BALIJA, star 78 godina
6. MARICA ČELAN, stara 87 godina
7. RUŽA ROBIĆ, stara 89 godina
8. KATA STJEPANOVIĆ, stara 78 godina
9. SLAVICA FRANJIĆ, stara 81 godinu

10. JELA KURTUŠIĆ, stara 91. godinu
11. IVA ČUJIĆ, stara 70 godina
12. SOFIJA MIKULČIĆ, stara 77 godina 
13. MARIJA OREŠKOVIĆ, stara 80 godina
14. LJUBICA GAŠPAR, stara 80 godina
15. ŠTEFANIJA MATEŠ, stara 86 godina
16. MARIJA MALČEVIĆ, stara 89 godina
17. MARIJA ŽIGMAN, stara 96 godina
18. IVAN KRVARIĆ, star 44 godine
19. VLASTA DELAČ, stara 47 godina
20. DANICA PETRIČEVEC, stara 86 godina
21. ANA ZEBA, stara 77 godina
22. ANĐELKO SRPAK, star 47 godina
23. ZVONKO SREĆKO ROGIĆ, star 61 godinu
24. JOSIP MUHIN, star 78 godina
25. MILKA BARBARIĆ, stara 88 godina
26. JULA MIKULČIĆ, stara 82 godine
27. DRAGAN RADMAN, star 37 godina
28. KEMAL BALIĆ, star 56 godina

IN MEMORIAM
na 

SLAVICA ŽIBRAT, rođ. 
VINČIĆ

17. 5. 2006. – 17. 5. 2008.
 Ostavši u neizrečenosti misli i osjećaja, 

u tuzi i žaljenju oprostili smo se od Tebe. 
No, živo sjećanje na Tebe uvijek će biti u 

našim molitvama, mislima i srcima.
 Tvoji: kći Nada, zet Mato, unuke Katarina i Iva s obitelji

Tužno sjećanje
na voljenog sina 

 SINIŠU HODŽIĆA
hrvatskog branitelja

1992. – 2008.
Tuga je vječna. Naše suze i boli ne mogu 

Te vratiti, ali naša ljubav i sjećanje na Tebe 
vječno će trajati. S ponosom na Tebe: 
Tvoji roditelji Branka i Ređo, braća Miljenko 

i Hrvoje, sestra sa svojim obiteljima.

Tužno sjećanje
na voljene roditelje

MARIJU JAMBREK, 
ROĐ. HOLEK

29. 3. 1979. - 29. 3. 2008.

i

STJEPANA JAMBREKA
10. 4. 2006. – 10. 4. 2008.

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

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

IN MEMORIAM

BOLTO HABEKOVIĆ
20. 4. 2004. – 20. 4. 2008.

I svaki dan je bio lijep kad su nas 
Tvoje oči gledale

Marica i Marija

IN MEMORIAM

JOSIP TRUPEC
13. 4. 1996. – 13 .4. 2008.

Nosimo Te u srcu i sjećamo se Tvoje 
plemenitosti.

Zahvalna djeca, unuke i snaha

Tužno sjećanje
na

STJEPANA KLARIĆA
25. 4. 2006. – 25. 4. 2008.

Prolaze godine, jedna za drugom u našim 
srcima uvijek s tugom. Nema dana da Te 
ne spomenemo i Tvoj drugi dom obiđemo. 
Volimo Te.

Tvoji najmiliji: supruga Milica, kći Snježana

Tužno sjećanje
na voljene roditelje

DRAGUTINA BOGOVIĆA
18. 4. 1987. – 18. 4. 2008.

i

MARICU BOGOVIĆ
18. 4. 2005. – 18. 4. 2008.

Tugujuća kći Anica s obitelji

Tužno sjećanje
na

STJEPANA ČAČEKA
24. 4. 1989. – 24. 4. 2008.

Samo oni koji vole vječno znaju koliko im 
nedostaješ dragi sine

Ožalošćena majka i supruga

Tužno sjećanje

na

MILANA PAVLOVIĆA
6. 4. 2002. – 6. 4. 2008.

Vrijeme ne donosi zaborav već tužnu 
istinu da Te više nema

Tvoji supruga, kćerka, zet i unuci

Tužno sjećanje
na voljenog bratića

RATKA GROZDEKA
hrvatskog branitelja

4. 4. 1994. – 4. 4. 2008.
Došla je 14. godina otkako Te nema među 

nama, ali si zauvijek u našim srcima.
Tvoja sestrična Kristina Grozdek i Tvoj 

ujak Josip Grozdek

Tužno sjećanje
na

IVANA HRASTINSKOG
18. 5. 2006. – 18. 5. 2008.

Poklonio si mi najveće bogatstvo na 
svijetu, ljubav i dobrotu, sjećanje na Tebe 
bolno je, vrijeme koje prolazi tužno je. 
Život bez Tebe težak je, ljubav prema Tebi 
vječna je. Čuvaj me s Bogom, dragi moj 
anđele.                              Voljena supruga

SJEĆANJE
na voljenog

IVANA (ICU) JELENIĆA
8. 4. 1995. – 8. 4. 2008.

Život u trenu prestaje, ali ljubav i sjećanje 
zauvijek ostaju.

Supruga Ankica, sinovi Vjekoslav, 
Marijan i Ivica, snahe, unuci i praunuci

Tužno sjećanje

na

MARIJU KUNTIĆ
13. 4. 2003. – 13. 4. 2008.

Zauvijek ćeš biti s nama, u našim srcima 
i mislima.

Obitelj Đurkan

POSLJEDNJI POZDRAV
našem dragom prijatelju

dr. JADRANKU CRNIĆU
počasnom predsjedniku KUD-a «Preporod» Dugo Selo

Za vsaku dobru reč,
Kaj reći si mi znala,
Za vskai pogled tvoj,

Za vsaki smeh tvoj, fala!
(D. Domjanić)

KUD «PREPOROD» Dugo Selo

ZAHVALA
U našoj boli i žalosti zbog rastanka s 
dragom suprugom, majkom, bakom, 
sestrom, punicom, svekrvom, tetom, 

strinom, ujnom, šogoricom i gospođom

MARICOM TRUPEC rođ. 
BUK

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, 
prijateljima, kumovima, znancima i 
susjedima koji su nam u danima žalosti usmeno ili pismeno 
izrazili sućut i svima koji su prisustvovali ispraćaju i okotili odar 
cvijećem i vijencima te tako podijelili našu bol i tugu.
Zahvaljujemo osoblju Doma za stare i nemoćne «Brezak» u 

Dugom Selu koji su za cijelo vrijeme bolesti brinuli o njoj. Posebna 
velika hvala prijateljima gospođi Dragici Pjevac i Zdenki Turčinec 
na dirljivim oproštajnim riječima. Od srca velika hvala svima!

Ožalošćeni suprug Đuro, njezina djeca Đurđica i Boris, unučad 
Vanja, Tajma i Tibor, sestra Nada, zet dr. Josip Šolin i snaha Adinda

Tužno sjećanje
na voljenog sina

RATKA GROZDEKA
hrvatskog branitelja

4. 4. 1994. – 4. 4. 2008.
Prošle su duge i tužne godine otkako si 

nas prerano napustio i slomio naša srca. 
Zauvijek zato, moj voljeni Sine, spavaj 
mi mirno u samoći sred Hrvatske zemlje 
mira. Tu Te čuva danju, noću domovina 
sveta mila. Hvala svima koji posjećuju Tvoj vječni dom.

Za Tobom tuguju Tvoja majka Anđelka, ujaci Ivan i Josip te 
nećaci Ivica i Kristina 

Tužno sjećanje
na

MARICU MAREKOVIĆ
8. 4. 1999. – 8. 4. 2008.

S tugom, ljubavlju i ponosom mislimo 
na Tebe.                              

Tvoji: kćerke Dragica i Nada, zetovi, 
unuci i praunuci

Sjećanje

na naše drage

MIJU BELONJKA
2. 5. 1996. – 2. 5. 2008.

i

ANU BELONJEK
2. 5. 2000. – 2. 5. 2008. 

Nakon Vašeg odlaska u vječnost ostala 
je praznina u našim domovima i srcima. 
Sretni smo što smo Vas imali. Hvala Vam 
za dobrotu kojom ste ispunjavali naše 
živote. 

Snaha, zet, unuke s obiteljima

Tužno sjećanje
na

STJEPANA ĐIĐU
21. 4. 1998. – 21. 4. 2008.

Dragi tata, prošlo je 10 godina odkad 
si otišao mirno i polako,

otišao si stazom što vijuga,
u mome srcu osta gorka bol i tuga!

Tvoji najmilji: kćerka Nadica, unuka Nevenka s Vesnicom 
te unuk Siniša s obitelji



različite rekreacijske aktivnosti. Grad 
Dugo Selo i Sportski centar zajednički 
su u uređenje igrališta uložili oko 
350.000 kuna. Uložena sredstva vratit 

će se kroz dvije godine, iznajmljivanjem 
terena. Pristup na teren moguć je 
jedino na organizirani način, o čemu 
prethodno treba kontaktirati nadležne 
osobe u Sportskom centru.
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Sportski centar Dugo Selo proširio 
je svoju ponudu novim sportsko 

- rekreacijskim sadržajem. Tako 
je 28. ožujka otvoreno vanjsko 
malonogometno igralište na zapadnoj 
strani Gradske dvorane. Otvorenje 
je popratio prigodan program – 
odigrane su dvije utakmice. Teren su 
prvo isprobale ekipe mlađih dobnih 
skupina Nogometnog kluba Dugo 
Selo «Limači» i «Prstići», a nakon 
njih odigrana je revijalna utakmica 
između sportskih djelatnika i 
trenera. Prije utakmice «velikih» 
okupljenima su se obratili tadašnji 
gradonačelnik Boris Mahač i tajnik 
Zajednice športskih udruga Grada 
Dugog Sela Ivan Plašić govoreći 
o važnosti sporta u Dugom Selu, 
njegovom razvoju, sadašnjem i 
budućem poboljšavanju uvjeta za 
dugoselske sportaše i rekreativce 
Novouređeno igralište nalazi se na 
zapadnoj strani dvorane – ograđeno 

SC Dugo Selo nudi novi sportsko – rekreacijski sadržaj

Otvoreno vanjsko igralište uz 
Gradsku sportsku dvoranu

je, postavljena je umjetna trava te 
su izgrađene tribine sa 120 mjesta. 
Uz trodijelnu dvoranu, teretanu i 
prostore za stolni tenis ovo je igralište 

dodatni sportsko - rekreacijski 
sadržaj koji sada nudi Sportski 
centar Dugo Selo. Na njemu će se 
moći organizirati malonogometne 
lige, turniri, rukometne utakmice i 

Uz registrirane športaše novouređeni sadržaji bit će korisni brojnim rekreativcima

PriPremila: a.m.Š.

Umjetna trava, ma koliko god zvučalo neprirodno, športašima je ugodnija za 
treninge, igru, rekreaciju

Prema odluci Skupštine udruga pod 
nazivom Društvo športske rekreacije 
«Šport za sve» iz Puhova, izmjenama 

i dopunama Statuta preimenovana 
je u Društvo športske rekreacije 
«Šport za sve» Dugo Selo čime nastoji 
ostvariti cilj okupljanja svih dobnih i 
društvenih skupina s područja grada 
Dugog Sela, a ne samo s područja 
naselja Puhovo. Iako je ovo Društvo 
osnovano u kolovozu prošle godine 
– do sada je organizirano nekoliko 
akcija, kazao je predsjednik Društva 
Dragutin Zadravec na Godišnjoj 
skupštini održanoj 19. ožujka. 
Organiziran je u studenom Cooperov 
test o zdravstvenom stanju sudionika u 
rekreativnoj utrci, a također su održane 
akcije uređenja parcele u Puhovu te 
je uklonjena ambrozija. Potaknuta 

Društvo športske rekreacije "Šport za sve" 

Jedina udruga u gradu koja brine za 
rekreaciju svih dobnih skupina građana

je inicijativa o izgradnji športsko-
rekreacijskog centra u Puhovu što je 
Grad Dugo Selo podržao te pokrenuo 
izradu projektne dokumentacije na 
temelju koje će se zatražiti lokacijska 

i građevinska dozvola. Predsjednik 
Zadravec istaknuo je kako je u prošlom 
razdoblju izrađena i web stranica 
www.dugoselosport.hr na kojoj članovi 
i svi zainteresirani mogu pronaći 
informacije o budućim aktivnostima 
Društva.

Na organizirani rekreacijski sport 
dosada se nije polagala pažnja, no 
Društvo «Šport za sve» to bi trebalo 
promijeniti. Uz 1 200 registriranih 
sportaša na području grada, ne 
vidim razloga da ne bude toliki broj 
i rekreativnih sportaša, kazao je na 
Skupštini tadašnji gradonačelnik 
Boris Mahač, dodavši da će proračun 
podržati njihov rad. Tajnik Zajednice 

športskih udruga Dugo Selo i pročelnik 
za društvene djelatnosti Veljko Bertak 
ukazali su na važnost zdravstvene skrbi 
za svoje članove, o čemu ovo Društvo 
treba posebno voditi računa, kao i na 
potrebu uključivanja što većeg broja 
članova. Društvo trenutno okuplja 30 
članova, a u tijeku je upis i novih. 

PriPremila: i.G.O.

Predsjednik D. Zadravec predstavio Skupštini sve dosada organizirane aktivnosti Udruge 

Vodstvo Udruge okuplja tridesetak 
članova i poziva nove, a sve informacije 
na www.dugoselosport.hr 

Nakon što je nedavno osnovan Moto 
klub «Sveti Martin Dugo Selo» te s 
31. ožujkom službeno dobio rješenje 
u upisu u Registar udruga Republike 
Hrvatske – 15. travnja održan je 
sastanak članstva na kojem je osmišljen 
program aktivnosti za prvo događanje 
u njihovoj organizaciji. Radi se o Moto 
triatlonu koji će se održati 5. srpnja 
povodom obilježavanja postave prve 
stope sv. Martina na Martin Bregu. 
Moto triatlon održat će se pod motom 
dugoselskog Kluba "Imaš kacigu – imaš 
život", a obuhvatit će tri kategorije 
– humanost, vještinu i zdravlje, nakon 
kojih će se proglasiti pobjednici te 
im biti uručene nagrade. Uz ponudu 
hrane, pića i dobre zabave dugoselski 

Moto klub «Sveti Martin Dugo Selo» 

Osmišljen program prvog 
događanja pod nazivom 
«Moto triatlon»

bajkeri tog dana planiraju i defile kroz 
ulice i naselja grada, koji će zasigurno 
pobuditi veliko zanimanje. Cijeli 
program Moto kluba organizira se u 
suradnji s Turističkom zajednicom grada 
Dugog Sela koja istog vikenda planira 
različita događanja na Martin Bregu – od 
obilježavanja stope Sv. Martine, Smotre 
folklora do Izložbe vina.

Ujedno ovim putem predsjednik 
Kluba "Sv. Martin Dugo Selo" Bernard 
Riha poziva sve zainteresirane 
motocikliste, skuteraše i mopediste da 
se uključe u Klub i u sve aktivnosti 
koje će Klub do sada organizirati. Sve 
informacije mogu se dobiti na broju 
telefona 098/957-1111.  

 i. G. O. 

U organizaciji Akrobatskog rock n 
roll kluba Panda iz Zagreba održan je 
u Gradskoj sportskoj dvorani 2. kup 
Republike Hrvatske u akrobatskom 
rock n rollu. Na Kupu je nastupilo 14 
klubova iz cijele Hrvatske, a natje-
cali su se u kategorijama seniori A i 
B kategorije- plesni program, stariji i 
mlađi juniori, seniori u kategorijama 
A i B akrobatski program te u nastupu 
formacija. Za brojne gledatelje u pre-
punoj gradskoj dvorani najatraktivniji 
dio bio je akrobatski program senio-
ra koji su vratolomnim akrobacijama 
zaustavljali dah i zato bili nagrađivani 
burnim pljeskom. Natjecanje je u ime 
Grada Dugog Sela otvorio gradona-
čelnik Vlado Kruhak koji je izrazio 
zadovoljstvo organizacijom natjecanja 
te je između ostalog pozvao publiku 
da bodri našu jedinu natjecateljicu iz 
Dugog Sela Petru Bračun i njenog par-
tnera Marka Legvarda. Oni su ujedno 
osvojili i treće mjesto u kategoriji A 
ples i akrobacija. Osim natjecateljskog 
dijela u revijalnom programu nastupila 
su djeca iz Osnovne škole Dugo Selo i 
Stjepan Radić iz Božjakovine koji su 
kratkim program pokazali koliko su 
naučili proteklih mjeseci otkako pola-
ze tečaj akrobatskog rock n rolla koji je 
organiziran u njihovim školama. 

U Dugom Selu održan 2. KUP REPUBLIKE HRVATSKE 
u akrobatskom rock ǹ̀  roll-u

Dugo Selo u znaku rock’n’ rolla
PriPremila: J.K.B.

Nastup jedine predstavnice Dugog 
Sela Petre Bračun i njenog partnera 
bio je praćen burnim pljeskom

Natjecanje je otvorio gradonačelnik Dugog Sela Vlado Kruhak

Naša konstanta uzlazne 
putanje u natjecanjima ne toliko 
popularnih, razvikanih disciplina 
– zasigurno je Andrej Jazvo, 
Dugoselac, učenik prvog razreda 
dugoselske Srednje škole koji se 
još od početka osnovne škole 
bavi treniranjem hrvanja. Kao 
član Hrvačkog kluba "Sesvete" 
sudjelovao je 31. ožujka u Brezovici 
na Državnom prvenstvu u hrvanju 

za kadete gdje je osvojio 2. mjesto, 
no zbog zadobivene ozljede morao 
je odustati od daljnjeg natjecanja za 
zlato. Andrej je zato prethodno na 
Prvenstvu Zagrebačke županije u 
sportskoj dvorani Peščenica osvojio 
1. mjesto u kategoriji do 76 kg te se 
tako okrunio, još jednom, titulom 
županijskog kadetskog prvaka. 
Andreju želimo puno uspjeha i 
dalje!

Andrej Jazvo – državni 
viceprvak u hrvanju

i. G. O.  



ovom susretu Ida Jazbec je ostvarila dvije 
pobjede. Željka Kruhak zabilježila je jednu 
pobjedu i jedan poraz. Uz njih nastupila je 
i Ingrid Stipić s dva poraza.

Na kraju prvenstva dugoselske stol-
notenisačice su zauzele pretposljednje 9. 
mjesto na tablici sa osvojena 22 boda iz 
4 pobjede i 14 poraza. Opstanak u II. ligi 
Dugoselke će morati izboriti u Kvalifika-
cijama za drugu ligu koje će biti odigrane 
10. i 11. svibnja. Mjesto kvalifikacija još 
nije određeno. Ovako loš plasman na 
kraju sezone posljedica je ne igranja naše 
druge igračice Nike Bobnar, koja zbog 
povrede koljena ne može nastupati. Ako 
tome dodamo još i nedovoljan broj tre-
ninga Željke Kruhak, koja zbog obveza na 
fakultetu nije više u punoj trenaži, onda je 
ovakav plasman sasvim razumljiv.

U Dugoj Resi stolnotenisači Dugog Sela 
II odigrali su 18. travnja prvu utakmicu 
posljednjeg vezanog kola 3. stolnoteniske 
lige. Domaćini su pobijedili rezultatom 
4:1. Jedinu pobjedu za Dugoselce izborio 
je Tomislav Ščanćar. Uz njega nastupili su 
još i Dominik Križan i Zvonimir Solina.

Zvonko POKAS 

Uspjesi TK Rugvica 
Taekwondo klub Rugvica nastupio je u 

protekla dva vikenda na četiri natjecanja 
s ukupno 39 natjecatelja i to u Imot-
skom gdje je nastupilo osam natjecatelja, 
a medalje su osvojili Jelena Jurić broncu, 
a Ana Šaravanja, Mate Šaravanja, Mirna 
Šapina i Matina Šapina zlato. Isti vikend 
održan je i Zagreb Trophy gdje je nastu-
pilo 15 natjecatelja iz Rugvice, i to 3 u 
formama i 12 u borbama. U formama zlato 
su osvojili Luka Svaguša i Josip Zekić, 
a srebro Mario Krupljanin. U borbama 
zlato su osvojili Viktorija Malčić, Mihael 
Gavran, Kristijan Adrinek, Petar Macu-
kić, Antonio Divković, Tomislav Jenić i 
Tea Rašić. Srebro su osvojili Josip Zekić 
i Dominik Adrinek, a broncu Tin Zekić, 
Filip Divković i Ivan Šapina. Ujedno su 
seniori osvojili ekipno prvo mjesto, a kade-
ti drugo. Naredni vikend održali su se 
turniri u Križevcima, Kalnik kup i u Sisku 
Jurjevo 2008. U Križevcima nastupilo je 
sedam natjecatelja iz Rugvice, a medalje 
su osvojili Tena Vrh i Anita MAčinković 
srebro, a Josip Zekić, Nikolina Nikić i Luka 
Čičak broncu. Na turniru u Sisku nastupi-
lo je devet naših natjecatelja, a medlaje su 
ovojili Ena Čorić i Dominik Bičak, zlato 
Mihael Jelečević, Antonio Hrdan i Jelena 
Jurić te Mirna Šapina i Ana Šaravanja 
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Iz Atletskog kluba "Martin Dugo Selo"

UZLET MLADIH NADA
PRIPREMIO: TIHOMIR ANĐAL 
Foto arhiva AK

U sklopu Turopoljskog polumaratona 
15. ožujka održano je Prvenstvo Hrvatske 
na 5000 m za juniore na kojem su nastu-

pili i mladi atletičari Atletskog kluba 
„Martin Dugo Selo“. Svojim prvim nastu-
pom na tako važnom natjecanju dokazali 
su potencijal te da se u bliskoj budućno-
sti od njih mogu očekivati medalje i s 
državnih prvenstava. U kategoriji starijih 
juniora Siniša Majdandžić osvojio je 7. 
mjesto s vremenom od 18 min. i 10 s., 
u kategoriji mlađih juniora Mario Flajs 
10. mjesto 19:20, a najmlađi među njima 
dvanaestogodišnji Mario Graberec 25:00 
i 7. mjesto u kategoriji kadeta. U ekipnom 
poretku osvojili su 5. mjesto.

U prvom kolu klupskog prvenstva 
Hrvatske u cestovnom trčanju na polu-
maratonu 21,1 km održanom 1. ožujka na 
zagrebačkom Jarunu u kategoriji do 23 g. 
Siniša Majdandžić osvaja drugo mjesto s 

vremenom 1:29:28, dok je Mario Flajs bio 
treći s rezultatom 1:37:56. Tako dobrim 
nastupima naših juniora na startu sezone 
iznenadili smo konkurenciju, a „frcale“ su 
i mnoge pohvale na račun Kluba zbog kva-
litetnog rada s mladim uzrastom. Rezultati 
seniora na Turopoljskom polumaratonu: 
Flajs Dražen 52. mjesto 1:27:52, Anđal 
Tihomir 62. mj. 1:29:36, Tojčić Mićo 72. 
mj. 1:30:48, Graberec Ivan 74. mj. 1:30:55 i 
Dokuš Miljenko 174. mj. 1:53:21. Nastupilo 
je 234 maratonaca. U trenutnom poretku 
na tablici druge Lige nakon drugog kola 
Klupskog PH u cestovnom trčanju u kon-
kurenciji 30 klubova AK „Martin Dugo 
Selo“ zauzima 7. mjesto.

Nedjelja 06.04. drugo kolo juniorskog 
kupa Hrvatske održano je u Sinju. Na stazi 
dužine 5000m pobijedio je atletičar Dina-
ma Sven Španić dok su naši mladi trka-
či zauzeli 8.mjesto Siniša Majdandžić i 
4.mjesto u kategoriji starijih juniora,11.mj. 
Mario Flajs 0:19:30 i 4.mj. u kat. mlađih 
juniora, te najmlađi Mario Graberec 24. 
mj. 0:26:27 i 3.mj. u kat. kadeta. U ekipnom 
poretku osvojili su 2. mjesto iza atletičara 
AK“Dinamo Zrinjevac“.

Članovi dugoselskog Atletskog kluba 

U subotu 5. travnja u Osijeku su stol-
notenisači STŠK“Dugo Selo“ odigrali 
pretposljednje 17. kolo Prve Hrvatske 
stolnoteniske lige protiv domaće ekipe 
STK “Olimpija“ i pobijedili rezultatom 
4:2. Dugoselci su poveli s 1:0 pošto je 
Martin Guman s 3:0 pobijedio Dragana 
Kneževića. Na 1:1 izjednačio je Damir 
Selak nakon pobjede od 3:0 nad Kru-
noslavom Belićem. Uslijedila je pobjeda 
Stipe Josipovića od 3:0 nad Matejom 
Buljubašićem. U meču je bilo 3:1 nakon 
pobjede našeg para Josipović - Guman 
nad domaćim parom Knežević – Selak s 
3:1. Na 3:2 u meču domaćini su smanjili 
pošto je Dragan Knežević s 3:0 pobije-
dio Krunoslava Belića. Konačnih 4:2 za 
Dugoselce postavio je Martin Guman 
pošto je s 3:0 pobijedio Mateja Buljuba-
šića. Dugoselski stolnotenisači kolo prije 
kraja lige zauzimaju 6. mjesto na tablici 
prve lige s osvojenih 25 bodova uz 8 
pobjeda i 9 poraza.

Izjednačena borba 
u posljednjem kolu 
Srednjoeuropske lige

U ponedjeljak 7. travnja u Gradskoj 
sportskoj dvorani odigrana je prva uta-
kmica posljednjeg kola Srednjoeuropske 
lige. Gostovala je ekipa SK Mostex Raca 
iz Bratislave – Slovačka. To je utakmica 
koja odlučuje o trinaestom mjestu na 
tablici.

Meč je otvoren igrom parova. Naš 
par Jalžabetić – Josipović s 3:2 pobijedili 
su gostujući par Šereda – Lekeš. Na 1:1 
izjednačio je Tomaš Šereda koji je s 3:0 
pobijedio Stipu Josipovića. Gosti dolaze 
u vodstvo od 2:1 pošto je Andrej Slova-
čik s 3:1 pobijedio Alena Jalžabetića. Na 
2:2 izjednačio je Martin Guman koji je 
s 3:0 pobijedio Zoltana Lekeša. Potom 
su uslijedile dvije pobjede gostiju koji 
su poveli s 4:2. Najprije je Tomaš Šere-
da s 3:2 pobijedio Alena Jalžabetića, a 
onda Zoltan Lekeš s 3:0 Stipu Josipovića. 
Uslijedile su dvije pobjede Dugoselaca i 
izjednačenje na 4:4, Martina Gumana 
nad Andrejem Slovačikom s 3:0 i Alena 
Jalžabetića nad Zoltanom Lekešom od 
3:2. Dugoselci su poveli s 5:4 pošto je 

Martin Guman s 3:2 pobijedio Tomaša 
Šereda. U posljednjoj partiji Andrej Slo-
vačik je s 3:2 pobijedio Stipu Josipovića 
i postavio konačni rezultat u meču od 
5:5.

Odigran 6. otvoreni 
turnir kadetkinja i kadeta 
Zagrebačke županije

U Velikoj Gorici odigran je 6. otvoreni 
turnir kadetkinja i kadeta Zagrebačke 
županije u stolnom tenisu. Na Turniru 
je nastupilo devetnaest naših igračica 
i igrača. U kategoriji najmlađih 
kadetkinja nastupilo je šest najmlađih 
igračica. Mesić Maja nije prošla prvi dio 
natjecanja. Monika Marošan zauzela je 
8. mjesto, Ana Murat 6. mjesto, Tea 
Bikić 5. mjesto, Ana Zovko 4. mjesto, 
a Ingrid Stipić 3. mjesto. U kategoriji 
najmlađih kadeta nastupilo je osam 
naših igrača. Luka Ojvan, Ivo Zanki 
i Hrvoje Geri nisu prošli prvi dio 
natjecanja po grupama. Od 9. do 16. 
mjesta plasirali su se Ivo Ojvan i Josip 
Ravanšćak. Roman Budek zauzeo je 8. 
mjesto, Filip Prgomet 4. mjesto a Matej 
Murat 3. mjesto. Kod mlađih kadeta 
Florian Blažotić nije prošao prvi dio 
natjecanja. Jozo Jazvo plasirao se između 
9. i 16. mjesta, Dominik Križan zauzeo 
je 4. mjesto i Zvonimir Solina koji je 
na kraju osvojio 3. mjesto. U kategoriji 
kadeta nastupio je Đuro Ravanšćak koji 
je na kraju zauzeo 5. mjesto.

Loši plasman stolnotenisačica 
u II. ligi – Zapad 

U subotu 19. travnja u stolnoteni-
skoj dvorani u Dugom Selu odigrane 
su posljednje dvije utakmice 12. kola II. 
Hrvatske stolnoteniske lige – Zapad za 
žene. Dugoselske stolnotenisačice su u 
prvoj utakmici ugostile STK Sveti Jakov 
i pobijedile rezultatom 4:1. Dvije pobje-
de zabilježila je Ida Jazbec, jednu Željka 
Kruhak i njih dvije u igri parova. Uz njih 
dvije nastupila je i Ana Zovko.

Poslijepodne odigrana je utakmica 
protiv STK Crikvenica. Gošće iz Cri-
kvenice pobijedile su rezultatom 4:3. I u 

Stolnoteniski športski klub «Dugo Selo» 

Dugoselci kolo prije kraja 
– šesti u I. ligi 

LJETOVANJE 
U VELOM LOŠINJU 2008.

Društvo «Naša djeca « Dugo Selo organizira grupno ljetovanje djece, mladeži  i 
odraslih u odmaralištu u Velom Lošinju u sljedećim grupama:

1. GRUPA od 23.06.-02.07.2008.- umirovljenici i svi zainteresirani 
2. GRUPA od 02.07.2008. – 10.07.2008.- djeca Dječjeg vrtića «Dugo Selo» 
3. GRUPA od 10.07.2008. – 20.07.2008. – djeca osnovnih škola I.-IV. razreda 
prednost djeca 
4. GRUPA od 20.07. 2008.  -.30.07.2008. – djeca osnovnih škola V.-VIII. razreda 
prednost djeca, 
5. GRUPA od 30.07.2008. – 9.08.2008. svi zainteresirani- kapacitet 50 osoba
6. GRUPA od 9.08.2008.- 18.08. 2008.- svi zainteresirani ( kapacitet 50 osoba)
7. GRUPA od 18.08.2008. – 28.08.2008. – umirovljenici i svi zainteresirani 
8. GRUPA od 28.08.2008. – 07.09.2008. – umirovljenici i svi zainteresirani
Napomena: kapacitet za sve grupe je 50 osoba
UZRAST iznos ljetovanja u kn        Upisnina od ukupnog iznosa 

0-3 besplatno 
ili s krevetom 700,00   

4-7 godina  950,00    285,00  
7-12 godina  1.450,00   435,00  
12-18 godina 1.550,00   465,00  
od 18 godina 1.750,00   525,00  
Za umirovljenike 
samo grupe 6 i 8 1.550,00   465,00  
Upisi za grupe 2,3 i 4 – djeca navedenog uzrasta imaju prednost do 10.06. 2008. 
Poslije tog datuma mogu se upisati svi zainteresirani.
Iznos ljetovanja je za puni pansion s boravišnom taksom i prijevozom u oba smjera.

ODOBRAVAMO UPLATE NA VIŠE RATA U GOTOVINI I ČEKOVIMA
Posljednja rata u gotovini mora biti uplaćena 8 dana proje polaska grupe.
Djeca koja ljetuju bez roditelja obvezna su izvršiti liječnički pregled kod svog 

liječnika i ponijeti sa sobom uvjerenje.(Troškove pregleda snose sami).
Upise vršimo samo uz uplatu upisnine kao prve rate u gotovini ili čekom uz obvezno 

predočenje: 
1. osobne iskaznice
2. zdravstvene iskaznice za djecu
U SLUČAJU ODUSTAJANJA ZADRŽAVAMO UPISNINU
UPISE VRŠIMO SVAKI UTORAK I ČETVRTAK POČEVŠI OD 22.04.2008. 

GODINE OD 18-19 SATI U PROSTORIJAMA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG 
KRIŽA DUGO SELO, OSJEČKA 3

INFORMACIJE NA TELEFON 2781-246, 2753-130 ILI 091/ 567 58 55

U okviru redovne skupštine Šahov-
skog kluba Rugvica u prostoru Vatroga-
snog doma Oborovski Novaki 15. ožujka 
održan je i turnir u šahu – simultanka. 
U ovom turniru sudjelovalo je desetero 
djece i desetero seniora koji su igrali 

protiv prvaka Europe u brzopoteznom 
šahu i reprezentativca (druga ploča) 
Hrvatske Mladena Palca te protiv treće 
plasiranog u Hrvatskoj Roberta Zelčića. 

Rugvički šahovski klub organizi-
rao simultanku s prvakom Europe 

U ime Kluba goste je pozdravio predsjed-
nik Milivoj Rapo, a među gostima su još 
bili predsjednik Zagrebačkog šahovskog 
saveza Filip Kovačević, predsjednik Zagre-
bačkog skijaškog saveza Darko Repac te 
ostali. Dogovoreno je da prvih 20 poteza 
igra M. Palac, a završnicu R. Zelčić. Na 
simultanku je pozvano više klubova, a tra-
dicionalno odazvao se «bratski» Šahovski 

klub Dugo Selo te pojedinci. Kako navodi 
predsjednik Kluba Rapo, simultanka je 
organizirana s ciljem edukacije i unapre-
đenja sporta rugvičkog kraja.  

PRIPREMILA: I. G. O. 
 Foto arhiva ŠKR

Prvak Europe u brzopoteznom šahu M. Palac u susretu s najmlađim članovima Kluba

Ivan Matić, član Taekwondo kluba 
Dugo Selo osvojio je brončanu medalju 
na juniorskom prvenstvu Hrvatske u 
taekwondou u kategoriji juniora do  
-78 kilograma. Juniorsko prvenstvo 
Hrvatske održano je u Rijeci 15. ožujka 
uz sudjelovanje 244 natjecatelja iz  44 
kluba. Prema riječima trenera Marinka 
Mandića moglo se postići i više ali 
za bolje rezultate je potrebno više 
natjecateljskog iskustva kojeg Dugoselci 
još nemaju. Brončana medalja na 
državnom juniorskom prvenstvu bit će 
motiv ostalim članovima Taekwondo 
kluba Dugo Selo da intenzivnije 
treniraju i pripremaju se za planirane 
nastupe na turnirima.

Uspješan nastup članova Taekwondo kluba Dugo Selo na 
državnom prvenstvu

Bronca na juniorskom PH
PRIPREMILA: J. K. B. 

Ivan Matić i trener Marinko Mandić – 
zajedničkim radom do brončane medalje 
na juniorskom prvenstvu Hrvatske

Prvenstvo Hrvatske za juniore 
održano je 15. ožujka u Rijeci uz 
sudjelovanje 247 natjecatelja iz 44 kluba. 
Taekwondo klub Rugvica nastupio je 
s devet natjecatelja od kojih je četvero 
osvojilo medalje. Mihael Jelečević i 
Dario Hrdan osvojili su broncu, Marija 
Štetić srebro, a Antonio Hrdan zlato. 
U ekipnom plasmanu u konkurenciji 

Taekwondo klub Rugvica 

Osvojene četiri medalje na PH
juniora Taekwondo klubu Rugvica pripalo 
je peto mjesto što je do sada najveći uspjeh 
juniora na državnim prvenstvima, a 
nastavak je dobrih rezultata iz kadetskog 
uzrasta. Potrebno je spomenuti da 
su Mihael Jelečević i Marija Štetić bili 
najmlađi u svojim kategorijama što njihov 
uspjeh čini još većim.

Darko HRDAN

broncu.         D. H. 
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O svetom Martinu iz Toursa, 
Europljaninu, simbolu dijeljenja, 16. 
travnja u prostoru Gradske knjižni-
ce Dugo Selo izlagala je dr. Antonija 
Zaradija Kiš koja je istražila njegov 
doprinos u europskim razmjerima 
i napisala monografiju o njegovu 
životu. Predavanju su prisustvova-
le Ines Sabotič predsjednica Udru-
ge štovatelja baštine sv. Martina i 
Caroline Socie iz francuskog vele-

poslanstva, zatim  gradonačelnik 
Vlado Kruhak, njegov zamjenik 
Stjepan Bertek te član Poglavarstva 
i županijski vijećnik Ivan Gereci. 
Predavanje je organizirala Turi-
stička zajednica Dugog Sela koja 
baštinu sv. Martina na dugoselskom 
području sustavno oblikuje u kul-
turno-turistički proizvod. Nakon 
uvodnika predsjednika TZ Borisa 
Mahača i osvrta o nizu aktivno-
sti i tradicijskih manifestacija ute-
meljenih na baštini sv. Martina, 

doktorica Zaradija Kiš prikazala je 
ovog sveca zaštitnika kao simbol 
dijeljenja, navodeći mnoštvo nama 
nepoznatih činjenica iz njegove bio-
grafije. Između ostaloga, istaknula 
je sv. Martina kao simbol sjedi-
njenja plemenitosti i siromaštva. 
Toj konstataciji u prilog ide cijeli 
njegov životni put – od rođenja u 
mađarskom gradu Szombathelyu, 
školovanja za vojnika, trenutka kad 
postaje vjernik, razdoblja iskušenja 
i asketskog života, preko susreta 
s mnogim biskupima od kojih je 
crpio vjerski nauk sve do trenut-
ka kad postaje biskup u francu-
skom Toursu gdje je nakon smrti 
i pokopan. Na svom životnom i 
duhovnom putu prolazio je kroz 
više europskih zemalja od Mađar-
ske, Italije, Francuske, Njemačke te 
je svugdje ostavio svoj trag – simbo-
lički rečeno stopu, kakvom se danas 
obilježavaju gradovi i crkve pod 
njegovom zaštitom. Sv. Martin nije 
vezan samo za vino, on je i zaštitnik 
vojnika  i papinske garde. Ono što je 
posebno zanimljivo, kada se radi o 
svecima, on nije mučenik već ispo-
vjedalac vjere, a karakterizira ga 
njegova tolerancija i vjera u čovje-
ka. Istina, vino je koristio kao lijek 
u iscjeljivanju bolesnih. No, mnoge 

su legende potakle vinske martinske 
svetkovine diljem hrvatskih krajeva 
a tako i u Dugom Selu koje je jedino 
u Hrvatskoj lani označeno stopom 
sv. Martina i to 4. srpnja – na dan 
kada je zaređen za biskupa. I tog 
ćemo dana ove godine svetkovati 
obilježavajući godišnjicu postavlja-
nja stope, sa saznanjem kako je 
11. studeni, kojeg obilato zalijeva-
mo vinom, zapravo dan Martinove 
smrti. 

Međunarodni znanstveni 
skup o sv. Martinu 2009. u 
Dugom Selu

Kako je kazala dr. Zaradija Kiš, 
nema povijesnih dokumenata da je 
sv. Martin bio na našem području 
ali povijest niti ne potvrđuje da 
nas je zaobišao. Čak 44 hrvatske 
župe, grada i općine pod njegovom 
su zaštitom tako da zasigurno ima 

uvjeta za kulturne putove. U pro-
jektu velikog kulturnog europskog 
itinerera idućeg tjedna započinje 
«Put Savarije» dug 1 850 km kojim 
će pješačiti ili se voziti biciklom 
putnici sve od rodnog mjesta u 
Mađarskoj, preko Slovenije, Italije 
do Toursa u Francuskoj gdje bi tre-
bali stići 4. srpnja. Dr. Zaradija Kiš 
otkrila je još jednu važnu činjenicu 
– Dugo Selo postavom stope sada 
ima dva dana Grada - 4. srpanj i 11. 
studeni. Nakon predavanja, grado-
načelnik Kruhak dao je inicijativu 
za organiziranjem još ovakvih pre-
davanja te upoznavanje javnosti 
o toj temi putem glasila. Također, 
u planu je i međunarodni znan-
stveni skup o baštini sv. Martina u 
Dugom Selu sljedeće godine kada 
će grad obilježiti 800. obljetnicu 
prvoga spomena Zemlje sv. Marti-
na u darovnici Andrije II., posjetio 
je predsjednik B. Mahač.

Znanstveno predavanje o sv. Martinu

SJEDINJENJE PLEMENITOSTI 
I SIROMAŠTVA
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Svetac svijetu uputio poruku o dijeljenju s drugima, toleranciji, humanosti

Prateći izlaganje dr. A. Zaradija Kiš svi zainteresirani za povijesnu ulogu sv. 
Martina mogli su doznati pojedinosti potvrđene u znanstvenim istraživanjima te 
vidjeti fotodokumentaciju njegovih znamena diljem Europe 

 Izlaganje o baštini sv. Martina dio je sveukupnosti kojima TZ Dugog Sela oblikuje 
kulturno-turističku ponudu

Prva plesna i glazbena točka 
velike priredbe «Zeleni prsten» 
Zagrebačke županije pripala je 
članovima KUD-a «Preporod». 

Pred publikom iz svih dijelova 
Zagrebačke županije izveli su pje-
sme i plesove sesvetskog Prigorja, 
uz pratnju tamburaškog orkestra. 

Kao jedini predstavnici svog 
grada Dugog Sela nastupili su i u 

drugom dijelu programa uklopiv-
ši se u županijski folklorni splet 
zajedno s plesačima i pjevačima 
iz Velike Gorice, Kupljenova, 
Vrbovca i Ivanić Grada.

 

Slikar i fotograf Velimir Trnski 
ovih dana izlaže u čakovečkom 
Izložbenom salonu. Ciklus kojim se 
ovoga puta predstavlja posvećen je 
Zrinskima, a definira ga kao slojevi-
ti spomenik Katarini te odaje počast 
uspomeni na Katarinu rođ. Franko-
pan, udovicu Petra Zrinskoga. 

«Povijesnu scenografiju prikazu-
jem crno-bijelim crtežom, a likove 
slikam prozirno, bojom. Na taj način 
prenosim gledatelju moju poruku 
na dva načina. Prvo, likovno, a to 
znači traženje-doživljavanje stapa-
nja oblika crteža s bojom, s pro-
zirnim slikanim oblikom i drugo, 
(bukvalno) slojevito, vremenski, 
jer tu oko prolazi kroz vremenske 
etape.» - stoji autorova poruka u 
raskošno opremljenom izložbenom 
katalogu. 

Tako se Velimir Trnski u ovoj 
izložbi iskušao i kao historiograf 
i (primijenjeni) filmski redatelj – 
smatra Darko Glavan u uvodniku 
kataloga izložbene postave koju čine 

«slojevi povijesne scenografije». 
Želite li vidjeti kako je jedna od 

najdomljivijih hrvatskih povijesnih 
melodrama prikazana u slikar-
skom ciklusu Velimira Trnskoga na  
suvremene izrazito provokativan i 
atraktivan način, uputite se u Čako-
vec, u prostoru Izložbenog salona 1 
na Trgu Republike 5 do 16. svibnja.

Izložba TRNSKI – 
ZRINSKI u Čakovcu

Ulje KATARINA ZRINSKI (Pismo 
iz Božjakovine), slojeviti prikaz s 
likom junakinje u prvom planu u 

kojem je čuvena hrvatska ljubavna 
poslanica «Moje drago zercze» gotovo 

pretočena u filmski kadar 

KUD ”Preporod„ nastupio u 
dvorani «Lisinski»
PRIPREMILA: N.K. 

PRIPREMILA: N. K. 


