
Nakon trodnevnog natjecanja 
rukometnih kadetskih ekipa u završ-
nici Prvenstva Hrvatske održanom  
od 22. do 25. svibnja u Dugom Selu, 
ekipa mladih rukometaša ponovo se 
popela na pobjedničko postolje. 

Iako su potonjih godina u samo-
me vrhu na državnoj razini u svojoj 
kategoriji, ovogodišnja pobjeda bila 
je izuzetna radost za cijelu momčad, 
trenera Kaleba, cijeli Muški ruko-
metni klub Dugo Selo i za nekoliko 
stotina navijača koji su ih bodri-
li tijekom natjecanja, a posebice u 
finalnoj utakmici u kojoj su uvjerlji-

vo pobijedili rukometaše Zagreba s 
rezultatom 21:18. Pobjedničke meda-
lje i pehar uručio im je gradonačel-

nik Dugog Sela Vlado Kruhak. 
(Opširnije na str. 14) 

                                                      N. K.
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U Dugom Selu održan je sastanak 
vezan za razvoj prometne infrastruk-
ture i gospodarstva Grada. Sastanku 
su nazočili visoki dužnosnici za pro-
metnu infrastrukturu i razvoj, župa-
nijski,  gradski i općinski dužnosnici: 
državni tajnik za infrastrukturu nad-
ležnoga Mministarstva Z. Livaković, 
predsjednik Uprave Hrvatskih cesta 
S. Boban, direktor infrastrukture HŽ 
S. Bestijanić, direktor Hrvatskih voda 
J. Husarić, župan S. Kožić te predstav-
nici Dugog Sela i Rugvice. Dogovore-

no je pokretanje rješavanja dugoselske 
prometne zagušenosti predradnjama 
za gradnju nadvožnjaka i pripadaju-
će obilaznice do novotvorenog čvora 
Rugvica, Autocesta Zagreb-Lipovac. 
Njihova realizacija, koja bi mogla 
početi već sljedeće godine, osim što 
će oteretiti dugoselske prometnice, 
povezana je i sa strateškim planom 
gospodarskog razvoja grada.  
                                            A. M. Š.
 (Opširnije na str.4)

Dva kapitalna projekta 
dugoselskoga 
područja – nadvožnjak 
i obilaznica kreću u 
realizaciju 

U ovom broju objavljujemo
Županija subvencionira poljoprivredu, šumarstvo i ruralni 
razvitak s 11 milijuna kuna, str. 2
Gradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, Stančiću i 
Štakorovcu - vrijednost objekata oko 10 milijuna kuna, str. 3

Javna rasprava o DPU za proširenje groblja u Nartu i Obo-
rovu, str. 5
Osnivanje Trgovačkog društva DUKOM PLIN d.o.o., str. 7
Na dugoselskom području 670 obrtnika, str. 10
Udruga "ADHD i ja" poziva članove na izlet, str. 10

Nizom redovnih i svečanih aktivnosti vatrogasci 
su obilježili Dan Sv. Florijana, svoga zaštitnika, 
Vatrogasna zajednica održala je Godišnju skupštinu, 
a DVD Dugo Selo pribavilo novu opremu. 
Svakodnevne preventivne aktivnosti posebice su 
naglašene tijekom protekloga mjeseca svibnja – 
mjeseca zaštite od požara. Najsvečanije je bilo 4. 
svibnja kada su dugoselski vatrogasci u jutarnjim 
satima krenuli ulicama grada. Odjeveni u svečane 
odore, predvođeni članovima DVD, koji su nosili 
svečane barjake, prošli su put od vatrogasnoga 
doma do župne crkve u kojoj je vlč. Slavko Kresonja 
predvodio sv. misu. 

Svom raspoloživom opremom i vozilima vatrogasci 
su krenuli put Sajmišne ulice gdje su izveli pokaznu 
vježbu, a nakon analize aktivnosti svoj su blagdan 
obilježili zajedničkim ručkom i druženjem. 

Vatrogasna zajednica na Skupštini je istaknula 
369 članova svojih DVD koji se dobrovoljno bave 
ovim plemenitim iako i opasnim poslom. 

Krajem svibnja DVD Dugo Selo zaprimilo je 
novo vozilo i mobilni visokotlačni modul te drugu 
opremu koja će pridonijeti učinkovitosti vatrogasnih 
intervencija. (Opširnije na str. 7)

N. K. i J. K. B.

Vatrogasci obilježili svoj Dan i 
mjesec protupožarne zaštite

Rukometaši MRK Dugo Selo – ekipa '92.  godišta – prvaci Hrvatske 

Svečana povorka dugoselskih vatrogasaca kroz središte grada prigodom Dana 
Sv. Florijana – njihova zaštitnika 

Odgovorni dužnosnici i stručnjaci za razvoj prometne infrastrukture u rješavanju velikih prometnih problema dugoselskoga 
područja – prometnice koja spaja čvor Rugvica s državnom cestom D41 i nadvožnjaka preko pruge u Dugom Selu  

Pobjedničko slavlje i odličja nakon 
trodnevnih natjecateljskih uspješnica 



Za subvencije u poljoprivredi, 
ruralnom razvitku i šumarstvu 
osigurano 11 milijuna kuna

Iako na području grada poljoprivred-
na proizvodnja nije značajnija gospodar-
ska djelatnost, s obzirom na sve manje 
poljoprivredne površine, tridesetak 
zainteresiranih poljoprivrednika i pro-
izvođača s našeg područja (s područja 
grada, ali i s područja općine Rugvica 
i općine Brckovljani) odazvalo se pre-
zentaciji Regionalne razvojne agencije 
Zagrebačke županije. Prezentaciju, koja 
je održana u Gradskoj vijećnici 12. svib-
nja, vodili su predstavnici Regionalne 
razvojne agencije Zagrebačke županije i 
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni 
razvitak i šumarstvo Zagrebačke župa-
nije koji su isto predstavljanje organi-
zirali i u ostalim gradovima Županije. 
Kako je tom prilikom rečeno – cilj ovog 
predstavljanja je bio upoznati zainte-
resirane s mogućnostima realiziranja 
subvencija u poljoprivredi, ruralnom 
razvitku i šumarstvu za koje je ove godi-
ne Zagrebačka županija osigurala 11 
milijuna kuna u proračunu. Potencijalni 
korisnici upoznati su i s načinom podno-
šenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih 
sredstava. Subvencije mogu realizirati 
isključivo poljoprivredna gospodarstva 

upisana u Upisnik poljoprivrednih gos-
podarstava sa sjedištem, odnosno pre-
bivalištem na području Županije te da 
je proizvodnja za koju traže subvenciju 
na području Zagrebačke županije i/ili 
na susjednih županija i Grada Zagreba 
te subvencije mogu realizirati šumopo-
sjednici na području Županije. Natječaj 
za dodjelu subvencija raspisan je do 31. 
listopada ove godine, osim za subven-
cije za uzgoj i držanje pčelinjih zajed-
nica, uzgoj i držanje rasplodnih ovaca, 
ovnova, koza i jaraca, uzgoj te držanje 

autohtonih hrvatskih pasmina konja, 
svinja, peradi i uzgoj rasplodnih goveda 
putem embriotransfera do 30. rujna o. 
g.. Sve informacije zainteresirani mogu 
dobiti u gradskoj upravi Grada Dugog 
Sela, kod pročelnika Gradskog uprav-
nog odjela za gospodarstvo i financije 
Miljenka Brezaka ili kod stručne surad-
nice za gospodarstvo Zvjezdane Budor 
Klarić. Informacije se također mogu 
naći, kao i obrasce zahtjeva, na službenoj 
web stranici Zagrebačke županije www..
zagrebacka-zupanija.hr 
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PRIPREMILA: Iva GRGIĆ OZIMEC

Prezentaciju pratili i predstavnici Grada – gradonačelnik V. Kruhak i njegov 
zamjenik S. Bertek te predstavnici Državne uprave 

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije organizirala prezentaciju 

Skupština Županije izabrala je 
članove Savjeta mladih. Između 29 
kandidata, brinući o ravnomjernoj 
zastupljenosti oba spola, izabrani 
su Dario Maričić iz Ivanić Grada, 
Robert Aušperger iz Dugog Sela, 
Srna Krtak iz Kloštra Ivanića, 

Sandra Starjački iz Bestovja, Maja 
Kranjec iz Doonje Zeline, Tomi-
slav Lepesić iz Prigorja Brdovečkog, 
Tomislav Lukšić iz Velike Gorice, 
Ivana Bakšić iz Jastrebarskog, San-
dra Stojšić i Sanja Horvat iz Bre-
gane, Tin Bregović i Luka Gudić iz 
Vrbovca i Maja Jenei iz Zaprešića. 
Ovaj je Savjet savjetodavno tijelo 
Županijske skupštine i za zadaću 
ima uključiti mlade u javni život 
Županije.                               A. M. Š.

Godišnja skupština, 16. po redu, 
Vatrogasne zajednice Zagrebačke 
županije u domaćinstvu Vatrogasne 
zajednice grada Dugog Sela održala se 
8. svibnja. Pozdravne riječi okupljeni-
ma su uputili predsjednik VZZŽ Stje-
pan Ptiček te domaćin Zvonko Novo-
sel Dolnjak, predsjednik VZG Dugog 
Sela. Uz 59 izaslanika javnih i dobro-
voljnih vatrogasnih postrojbi, sjednici 
su prisustvovali i član Poglavarstva 
Zagrebačke županije Stjepan Puhe-
lek, dopredsjednik Hrvatske vatroga-
sne zajednice Mijo Brlečić, dugoselski 
gradonačelnik Vlado Kruhak, njegov 
zamjenik Stjepan Bertek, ravnatelj 
Državne uprave za zaštitu i spašava-
nje Damir Trut te drugi suradnici i 
uzvanici. Članovi Skupštine prihvatili 
su izvješće o radu Zajednice za 2007. 
godinu. Kako je kazao izvjestitelj Josip 
Novosel, predstoji dokazivanje kako 
vatrogastvo nije samo sebi svrha već 
da je ono u službi zaštite materijalnih 
resursa i života što se može postići 
kroz jedinstvo svih faktora zaštite i 
spašavanja te stabilan sustav finan-
ciranja i jasan zapovijedanja. VZZŽ 
broji ukupno 284 članica, 4 profesio-
nalne vatrogasne postrojbe, 273 DVD-
a, 6 DVD-a i 1 PVP u gospodarstvu, a 
ima ukupno 16 484 članova. Prošle su 
godine održana brojna osposobljava-
nja poput onog za vatrogasne časnike 
u Dugom Selu, za razne specijalnosti, 
seminari i vježbe. U prošloj je godi-
ni bilo ukupno 1559 intervencija, od 
čega 859 požara, 659 tehničkih inter-
vencija, 71 ostalih te 1394 prijevoza 
pitke vode. Vatrogasci su sudjelovali 
u gašenju požara izvan Županije, i 
to većinom na hrvatskim otocima i 
priobalju. Osim međunarodnih, odr-

žana su i brojna državna, županijska, 
gradska i općinska natjecanja. Prihodi 
zajednice po financijskom poslovanju 
iznose 2,8 milijuna kuna, rashodi 2,5 
milijuna, razlika je 278.565 kuna. Plan 
rada za 2008. godinu ima  više ciljeva. 
Neki od njih su preventivna aktivnost, 
pružanje stručne i tehničke pomoći 
članicama, zakonska regulativa, pro-
cjena ugroženosti, elementaran plan 
postupanja, rad s mladeži… Finan-
cijski plan za ovu godinu ocijenjen 
je kao ambiciozan, ali realan. Pri-
hodi iznose 3,7 milijuna kuna kao i 
rashodi. Vatrogasci štite, spašavaju, 
razvijaju društvene aktivnosti te je 
potrebno dostatno financiranje, ospo-
sobljavanja, vježbe, nabava opreme. 
Dugoselski gradonačelnik Kruhak 
istakao je: "Dugo Selo je ponosno na 
svoje vatrogasce koji okupljaju velik 
broj mladih te će zbog toga tradicija 
opstati. Poglavarstvo im daje podrš-
ku, a godišnje se izdvaja oko milijun 
kuna za potrebe vatrogastva. Dodatna 
se sredstva izdvajaju i za vatrogasne 
domove, za obnovu i projektiranja." 
Po riječima člana Županijskog pogla-
varstva Puheleka Županija će i dalje 
podupirati vatrogastvo. Uz kupnju 
novih vozila, nastavit će se sufinan-
cirati nabava opreme prema modelu 
200+200=50 posto. Kako je kazao rav-
natelj DUZS Damir Trut treba jačati 
suradnju i nema preustrojavanja već 
ujedinjavanja u projektima. Za sveča-
nu atmosferu pobrinuli su se članovi 
KUD-a «Preporod» otpjevavši himnu 
na početku te izvevši kraći glazbeni 
program na kraju radnog dijela sjed-
nice.                                                      

                                             A. M. Š.

Održana Skupština 
Vatrogasne zajednice 
Zagrebačke županije u 
Dugom Selu

Župan Zagrebačke županije održao sastanak s 
djelatnicima dugoselske ispostave Upravnog odjela 
za prostorno uređenje gradnju i okoliš

Župan Stjepan Kožić susreo se 24. 
travnja s djelatnicima dugoselske ispo-
stave novoosnovanog Upravnog odjela 
za prostorno uređenje gradnju i okoliš. 
Zagrebačka županija početkom godine 
preuzela je 43 djelatnika Ureda držav-
ne uprave u Zagrebačkoj županiji koji 
sada rade u novoosnovanom Upravnom 
odjelu te njegovim ispostavama u osam 
županijskih gradova. Djelatnici rade 
na poslovima izdavanja građevinskih 
i lokacijskih dozvola te drugih akata 
vezanih uz provedbu dokumenata pro-
stornog uređenja i građenja kao što 
je i predviđeno Zakonom o prostor-
nom uređenju i gradnji. Uz župana i 
djelatnike, sastanku su nazočili župa-
nov zamjenik Josip Jambrač, pročel-
nica Upravnog odjela Željka Abramo-
vić, gradonačelnik Dugog Sela Vlado 
Kruhak, predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer, pročelnik gradskog ureda 
za komunalne djelatnosti Goran Buče-
vić te načelnici Općina Brckovljani i 
Rugvica Željko Funtek i Ivan Remenar. 
Razgovaralo se o provedbi Zakona, pro-
blemima s kojima se susreću na terenu 
i načinu na koji sada obavljaju svoje 
zadatke. Kako je kazao voditelj isposta-
ve Marijan Šola, iz prošle je godine pre-
nijeto 492 predmeta, a djelatnici ulažu 
trud pri njihovim rješavanjima.

Dugoselska ispostava odjela 
za prostorno uređenje ima 
problema s opremom te s 
manjkom ljudi. 

Dugoselska ispostava Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i gradnju 
po riječima djelatnika ima problema s 
opremom te manjkom ljudi. Pročelnica 
Abramović kazala je kako je dugosel-
sko područje, zajedno s općinama Brc-
kovljani i Rugvica područje intenzivne 
izgradnje te u skladu s tim zaprimaju i 
velik broj zahtjeva. Načelnici Funtek i 
Remenar složili su se kako je ovaj Ured 
od velikog značaja za lokalnu sredinu, a 
ističu probleme u primjeni zakona kao 

i projektante koji se ne drže prostornih 
planova zbog čega dolazi do vraćanja 
dokumenata, a time i do čekanja na 
potrebne dozvole. Gradonačelnik Kru-
hak spomenuo je skoru promjenu pro-
stornih planova Dugog Sela, očekuje 
dobru suradnju kao i aktivno rješavanje 
problema. Župan Kožić tom je prilikom 
kazao kako je "potrebno maksimalno 
raditi da bi se postigla pozitivna nula". 
Što se tiče manjka ljudi, uskoro će se 
ponovno raspisati natječaj za inženjere 
građevine i arhitekture te kako će se 
uložiti 15 milijuna kuna. Očekuje se 
kako će novi Upravni odjelu biti još 
operativniji te da će biti na usluzi građa-
nima i potencijalnim investitorima. 
                              Ana-Marija ŠPRIHAL

Radni sastanak vodio župan S. Kožić sa svojim zamjenikom J. Jambračem i 
pročelnicom Upravnog odjela Ž. Abramović 
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Vijećnici Skupštine usvojili su godišnji 
obračun za prošlu godinu kojim su iska-
zani prihodi u visini 268 milijuna kuna 
dok ukupni izdaci iznosi 243 milijuna 
kuna. Tako je višak od 25 milijuna kuna 
prenesen u ovu godinu, a to su  uglavnom 
sredstva planirana za kapitalna ulaga-
nja u školstvu. No, neutrošena sredstva 
tek su jedna od zamjerki pristiglih od 
vijećnika HDZ . Štoviše, vijećnik Rudolf 
Vujević iz HDZ, koji je na ovoj sjednici 
izabran i za potpredsjednika Skupštine 
nakon ostavke dosadašnjeg predsjed-
nik Nenada Sedlara (HSP), predložio 
je županu Kožiću sastanak s vodstvom 
Velike Gorice radi, kako je kazao, blo-
kade kapitalnih prometnih  objekata  od 
strane velikogoričkoga vodstva. 

Vijećnik Boris Mahač postavio je pita-
nje o početku izgradnje školske sportske 

dvorane uz novu školu u Dugom Selu, 
napominjući kako je projektna doku-
mentacija za školu i dvoranu jedinstvena 
kao i građevinska dozvola, stoga škole 
bez dvorane neće moći dobiti uporabnu 
dozvolu. 

- Županija samo sufinancira gradnju a 
ne raspisuje natječaj, kazala je zamjenica 
župana M. Mataušić Pišl, dodavši kako 
će se dvorana graditi iz sredstava EIB II. 

Novi dužnosnici
Nenad Sedlar (HSP) iz Dugog Sela 

više nije član Skupštine, a tako niti pot-
predsjednik jer je nakon ostavke aktivi-
rao svoj mandat vijećnika u Gradskome 
vijeću Dugo Selo. Sadašnji potpredsjed-
nik Skupštine je Rudolf Vujević (HDZ). 
A Rudolf Dokuš (HSU) iz Gračeca, 
općine Brckovljani, izabran je u sastav 
Poglavarstva Zagrebačke županije. Tako 

je zamijenio Lazara Grujića iz HSU-a 
koji je aktivirao vijećnički mandat u 
Skupštini. 

N. K.

Zasjedanje Skupštine Zagrebačke županije

Rudolf Dokuš – član Poglavarstva 
Zagrebačke županije

Savjet 
mladih

Zagrebačka županija dodijelit će 
u ovoj godini 500.000 kuna bes-
povratnih sredstava za sufinanci-
ranje organiziranja i nastupa na 
sajmovima, izložbama i natjecanji-
ma vezanim uz poduzetništvo. Za 
subvencioniranje troškova osnivanja 
i početnog rada zadruga te sufinan-
ciranje njihovih projekata previđeno 

je 200.000 kuna, a za sufinanciranje 
projekata udruga s ciljem edukacije, 
prekvalifikacije i osnaživanja neza-
poslenih planirano je 500.000 kuna. 
Natječaji za navedena sredstva otvo-
reni su do 1. prosinca. Više informa-
cija o ovim natječajima može se naći 
na web stranici Zagrebačke župani-
je.                                           A. M. Š. 

Zagrebačka županija 
osigurala 1,2 milijuna kuna za 
poduzetništvo i nezaposlene

Župan Stjepan Kožić, u prigodi 
blagdana Sv. Florijana, zaštitnika 
vatrogasaca, razgovarao je 5.svibnja 
s predstavnicima Vatrogasne zajed-
nice Zagrebačke županije o kupnji 
novih vozila tijekom ove godine. Tri 
vatrogasne cisterne, tri navalna vozi-
la i jedno manje vozilo za tehničke 
intervencije koštat će oko 7 miliju-
na kuna, a objedinjenom nabavom 
kupuje ih sedam vatrogasnih zajed-

nica. Županija će osigurati milijun 
kuna, odnosno 15 posto planiranog 
iznosa, a ostatak će platiti gradovi i 
općine uključeni u program. Nave-
dena vozila kupuju se za potrebe 
vatrogasnih zajednica Velike Gori-
ce, Pisarovine i Brckovljana, cister-
ne za potrebe vatrogasnih zajednica 
Dugog Sela, Dubravice i Rugvice, a 
manje tehničko vozilo za VZ Ivanić-
Grada.                                     A. M. Š.

Županija financira nabavu 
novih vatrogasnih vozila
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U dugoselskoj Gradskoj vijećni-
ci održana je 29. travnja sjednica 
brkovljanskog Općinskog vijeća. 
Dnevni red 25. po redu sjednice 
sadržavao je točke vezane za komu-
nalnu infrastrukturu Općine. Jedna 
od glavnih točaka dnevnog reda bio 
je godišnji obračun Proračuna Opći-
ne za 2007. godinu. Ukupni pri-
hodi i primici iznose 11,9 milijuna 
kuna, rashodi 11,8 milijuna, a razli-
ka 104.000 kuna. Preneseni višak 
iznosi 2,5 milijuna što daje višak 
raspoloživ u narednom razdoblju u 
iznosu od 2,7 milijuna koji će se 
koristiti za pokriće tekućih izdataka 
u sljedećem razdoblju. Po riječima 
načelnika Željka Funteka proračun 
je ostvaren 97 posto, a neke su stavke 
premašene poput poreza i prireza na 
dohodak od nesamostalnog rada za 
koju je bilo planirano 5,3 milijuna, a 
izvršeno je 5,5 milijuna kuna. Za čak 
250.000 premašen je iznos kapital-
nih potpora iz županijskog proraču-
na pa on iznosi 900.000 kuna. Sve su 
te dotacije za uređenje gospodarske 
zone koja ubrzano raste. Vijećnici 
su jednoglasno prihvatili izvješće o 
programu gradnje objekata komu-
nalne infrastrukture za 2007. godinu 
koji se odnosi na javne površine, 
nerazvrstane ceste, groblje te javnu 
rasvjetu. Prema izvješću planirani 
ukupni iznos je 13,8 milijuna, a utro-
šeno je 6,3 milijuna kuna. Tako je 
za projekte i izgradnju nogostupa 
od planiranih 650.000 kuna, utro-
šeno oko 172.000. Za projekte ceste 
i nogostupa u gospodarskoj zoni K-1 
od planiranih 200.000 utrošeno je 
oko 95.000 kuna dok je za asfalti-
ranje nerazvrstanih cesta od pla-
niranih 3,8 izvršeno 3,4 milijuna 
kuna. Vijećnici su prihvatili i izvje-
šće o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture za prošlu 
godinu za koji je bilo planirano uku-
pno 1,2 milijuna kuna, a izvršeno 
828.810 kuna. 

Aktualna pitanja proširenja i 
održavanja groblja 

Vijećnici su se osvrnuli na stavke 
održavanje javnih površina i gro-
blja konstatirajući kako je utrošeno 
manje nego što je planirano. Kon-
kretno, za groblja je bilo osigurano 
100.000 kuna, a potrošeno je manje 
od pola – 45.000 kuna. Spomenut 
je i problem odvodnje na grobljima, 
čemu je uzrok, spomenuto je, izrada 
nadgrobnih spomenika bez plana i 
reda. Drugi je problem prikupljanje 
lešina životinja za što je premašen 
planiran iznos od 10.000 za više od 
4.000 kuna. 

Dosta se gradi pa općinski pro-
račun puni i komunalna naknada. 
Sredstva su trošena prema prora-
čunu, najviše u prijeko potrebnu 
infrastrukturu, važnu za gospodar-

stvo, uz sufinanciranje nadležnih 
ministarstava. No, s druge strane, 
nije sjelo ništa od koncesija, za što 
je rečeno kako vjerojatno nije sjelo 
ni u državni proračun pa nije ni 
moglo biti preusmjereno u općinski. 
U tijeku sjednice vijećnici su se još 
jednom vratili na pitanje groblja. 
Naime, zbog povećanja broja sta-
novnika potrebna je i nadogradnja 
groblja te novo polje grobnica. Pote-
gnuto je i pitanje da li grobna mje-
sta kupuju stanovnici Brckovljana 
odnosno radi li se preprodaja. Reče-
no je kako preprodaje nema te kako 
se Župa Brckovljani širi. Donijeto je 
i više odluka o odabiru ponuditelja 
za radove na području općine. Za 
održavanje rasvjete izabran je dugo-
selski Eletromonterski obrt "Levant"; 
za održavanje nerazvrstanih cesta, 
poljskih putova te cesta i putova u 
vikend području izabran je "Toljan-
trans" d.o.o. iz Donjeg Dvorišća. 
"Nivo-95" iz Brckovljana održavat će 
groblja u Brckovljanima i Lupoglavu, 
a pogrebnom prijevozniku Zdravku 
Srdiniću povjerena je koncesija za 
obavljanje pogrebnih usluga. 

Izgradnja kanalizacije   
Slijedeći tjedan počinju rado-

vi na dogradnji kanalizacije i to 
11 kilometara, koji je dio sabirne 
mreže, prečistača u gospodarskoj 
zoni, preko Brckovljana, Gračeca 
do Stančića. Radove izvodi varaž-
dinska tvrtka Coning, a zajednički 
financiraju Općina sa 40 posto te 
Ministarstvo regionalnog razvitka, 
šumarstva i vodnog gospodarstva sa 
60 posto. Vrijednost radova je 8 mili-
juna kuna, a sredstva su iz programa 
EUB2. Počinje i gradnja 2,6 kilo-
metara kanalizacije od Stančića do 
Štakorovca. Radove izvodi «Komu-
nalac» koji je i investitor. Vrijednost 
ovih radova je 1,8 milijuna kuna, a 
od čega 40 posto plaća Općina i 60 
posto Hrvatske vode. Pred završet-
kom je BB1 kolektor koji gradi Con-
grad iz Pitomače, pa uskoro slijede i 
priključci na taj dio kanlizacije.

Data suglasnost za DUKOM 
PLIN

Na još jednoj održanoj sjednici 
Vijeće je jednoglasno dalo suglasnost 
za osnivanje tvrtke kćeri Dukoma, 
Dukom plina. Načelnik Funtek 
kazao je kako trenutno nema druge 
mogućnosti jer se moglo dogoditi 
da distribucija ode u ruke nekog tre-
ćeg. Također, ne isključuje se opcija 
privatizacije tvrtke jer tvrtka neće 
imati vlastiti kapital i neće se smjeti 
baviti gradnjom mreže pa je moguće 
da ulagači sa strane preuzmu tvrtku. 
Stoga je zatraženo da tvrtka ima vla-
stiti nadzor i održavanje mjesečnih 
sastanaka o poslovanju s osnivači-
ma.

                                                             

Prošlogodišnji 
proračun ostvaren 
97 posto

Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Brckovljana

PRIPREMILA: A. M. Š. 

Vinogradarsko-vinarska udruga 
Općine Brckovljani održala je 20. 
travnja u Vatrogasnom Domu Hre-
binec sjednicu Godišnje skupštine. 
Skupština je obilježena podjelom 
diploma vinogradarima sa zadnjeg 4. 
ocjenjivanja vina, održanog u Ivanić 
Gradu. Od 47 predstavljenih uzora-
ka, njih šest dobilo je zlatnu oznaku 
dok je isto toliko odbačeno, 15 vino-
gradara dobilo je srebrnu, a preostali 
dio ponio je brončanu oznaku ili 
priznanje.

Predsjednik Udruge Mirko Meliš 
zadovoljan radom Udruge najavio je 
plan rada za narednu godinu prema 
kojem Udruga planira provesti struč-
na edukacijska predavanja. Predava-
nja bi se organizirala u dogovoru sa 
savjetodavnom službom na teme kao 
što su zaštita loze, priprema za berbu, 
sama berba i prerada grožđa te teme 
vezane uz prvi pretok i njegu mladog 
grožđa. Također je naglašeno kako 
Udruga planira i stručna putovanja 
podrumima Baranje te sudjelovanje 
na mnogobrojnim manifestacijama 
od kojih je bitno spomenuti 5. ocje-

nu vina Zagrebačke županije. Na toj 
manifestaciji sudjeluju vina koja su 
ocijenjena zlatom na ocjeni vina u 
udrugama te vinari koji su upisani 
u upisnik.

U pozdravnoj riječi gostiju, pred-
sjednica Komisije za ocjenjivanje 
vina Vlasta Rubeša Vili ponovno je 
istaknula uspjeh vinara na 4. ocje-
njivanju vina te naglasila kako je 

Udruga postigla izvanredan uspjeh 
i kako se nada da će vinogradari ove 
Udruge nastaviti s nizanjem uspjeha 
i proizvodnjom dobroga vina. Na 

skupštini se veliku pozornost pridalo 
i važnosti upisa u registar proizvođa-
ča te, kako naglašava Štefica Špiljar iz 
Ureda državne uprave, jako je važno 
da svaki proizvođač koji ima više 
od 400 trsova bude upisan u regi-
star. Time ujedno ostvaruje pravo na 
subvencije koje dodjeljuje Županija. 
Iako je cijela skupština provedena u 
vedrom tonu, predsjednik Meliš ista-

knuo je potrebu rješavanja problema 
vezanog uz izgradnju vodovoda i 
putova u vinogorju. 

Na jezeru u Gračecu ulovljen som 
težak 20 kilograma

Izvanredan uspjeh vinara na 
županijskom ocjenjivanju vina 

Vinogradarsko-vinarska udruga organizirala Godišnju skupštinu

PRIPREMILA: Ana KAŠNAR

Predsjednik M. Meliš izrazio zadovoljstvo radom Udruge

Jezero u Gračecu, kojim gospodari 
ŠRU Klen iz Brckovljana, atraktivno 
je za ribiče jer se nalazi u živopisnom 
krajobrazu na brežuljku podno stare 
crkve svetog Brcka i u potpunosti je 
okruženo šumom. No, riječ je o „vodi“ 
koja je, nakon čišćenja, tek desetak 
godina u funkciji ribičima  i pokriva 
površinu tek oko jednog hektara. Ribi-
či stoga ovdje više uživaju u prirodi 
nego što očekuju da bi mogao zagristi 
pravi kapitalac. Ipak, ulov iskusnog 
ribiča Roberta Najmana iz Ostrne, 
demantira ovakvo mišljenje o jeze-
ru na Gračecu. Najman je, naime, 4. 
svibnja krenuo u lov na šarane, te je 
na udicu broj 6 i najlon debljine 0,25 
zakvačio dva zrna kukuruza šećerca. 
Nakon dužeg čekanja, kasno poslije 

podne, zagrizlo je nešto veliko, ali je 
ribič u prvi mah pomislio da se radi o 
većem šaranu. Tek nakon dugotrajne 
borbe s ribom koja je trajala punih sat 
vremena vidjelo se  da je doista riječ o 
kapitalcu i to ne šaranu, nego somu. 
Junak dana izvadio je, naime, soma 
teškog 20 kg i dugačkog 140 cm.  

Premda mu to nije najveći ulov u 
karijeri Najman je sretan jer, kaže, nije 
vjerovao da se tako velika riba može 
uloviti u jezercu malo većem od čaše 
vode. Glava soma kapitalca ići će stoga 
na prepariranje i ostati u klupskim 
prostorijama ŠRU Klen kao trofej, a 
ostatak ribe odlazi u fiš paprikaš koji 
će Robert podijeliti s prijateljima koji 
jučer nisu imali previše ribičke sreće
.                                               N. H. M.

Robert Najman u jezeru Gračec ulovio 
soma dugačkog 140 cm 

Tijekom ožujka na području općine, 
točnije u Štakorovcu, osnovan je pain-
tball klub pod nazivom «Jež», jedini 
takav klub na širem području istočnog 
dijela Zagrebačke županije. Sjedište 
Kluba nalazi se u Štakorovcu, Brezje 
19 – na adresi gdje se nalazi paintball 
teren. Teren se koristi za rekreativni 
paintball, ali i za trening natjecateljskih 
ekipa. Naime, od travnja ove godine 
Klub «Jež», odnosno njihovi aktivni 
članovi koji posjeduju licencu za natje-
canja, sudjeluju u natjecanjima u hrvat-
skoj paintball ligi. 

Kako doznajemo od predsjednika 
Kluba Mladena Nikšića, rekreativci i 
svi zainteresirani, stariji od 12 godi-
na (od 12 do 18 godina uz suglasnost 
roditelja) koji se žele baviti ovim spor-
tom, mogu iznajmiti teren, kao i svu 
potrebnu opremu – manduru, zaštitnu 
masku, rukavice, marker i 500 kuglica 
u boji. Sve navedeno, i iznajmljivanje 
terena i opreme, uračunato je u jedin-
stvenu cijenu, koja je, ističe Nikšić, 15 
do 20 posto niža nego na terenima u 
Zagrebu. Sve informacije zainteresirani 
mogu doznati na web stranici www.
pkjez.com, putem e-maila paintballcen-
tar@gmail.com ili na brojeve: Mladen 
- 098/624-751 i Josip - 095/8224-093.

O paintball-u - Paintball je sport 
kojeg igraju ljudi različitih profesija i 
stilova života. To je sport gdje se rav-
nopravno natječu žene i muškarci i 
gdje životna dob igrača nije presudna. 
Psihička stabilnost i snaga igrača nisu 
toliko presudne koliko inteligencija, 
taktika i odlučnost. Kao partija šaha, 
mogućnost brzog razlučivanja i odluč-
nosti čine vas pobjednikom. Paintball 
je kombinacija dječjih igara «lovice» i 
«skrivača», ali mnogo izazovnija. Iako 
postoji više oblika igranja najuobičaje-
niji je da se igrači podijele u dva ili više 

timova. Broj igrača u timu može vari-
rati od jednog ili dvojice, pa sve do sto-
tine, broj je limitiran veličinom terena 
tj. igralištem i maštom igrača. Između 
igara ili nakon što su "pogođeni" igra-

či se odmaraju, provjeravaju opremu i 
opskrbljuju kuglicama u posebno ogra-
đenoj "sigurnosnoj zoni", za narednu 
igru. Kao i u drugim sportovima, uvijek 
postoji potencijalni rizik ozljeda. Štovi-
še, pravila sigurnosti i pravilna uporaba 
profesionalne i sigurnosno dokazane 
opreme učinile su paintball jednim od 
sigurnijih sportova.

Osnovan Paintball klub "Jež"
Općina Brckovljani bogatija za još jedan sportski klub

PRIPREMILA: I. G. O.
FOTOGRAFIJE: FOTO ARHIVA PKJ

 Igra puna akcija i adrenalina 

Prostran teren na štakorovečkim bre-
gima 

OBAVIJEST
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



- Došli smo do faze pred samu 
realizaciju važnog projekta za Dugo 
Selo – kazao je gradonačelnik Vlado 
Kruhak na sastanku održanom 28. 
svibnja vezanom za razvoj promet-
ne infrastrukture grada. Sastanku, 
u Gradskoj vijećnici, prisustvovali 
su državni tajnik za infrastruktu-
ru pri Ministarstvu mora, prometa 
i infrastrukture Zdravko Livako-
vić, generalni direktor Hrvatskih 
voda Jadranko Husarić, predsjed-
nik Uprave Hrvatskih cesta Stjep-
ko Boban, direktor infrastrukture 
Hrvatskih željeznica Stjepan Besti-
janić, župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić te načelnik susjedne 
Općine Rugvica Ivan Remenar. Od 
domaćina sastanku su, uz grado-
načelnika Vladu Kruhaka, nazočili 
predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer, članovi Gradskog vijeća i 
Poglavarstva te predstavnici grad-
skih službi. Kako je dogovoreno, 
počinje realizacija dva kapitalna 
projekta – gotovo odmah prva faza 
izgradnje nadvožnjaka preko želje-
zničke pruge te pripreme za pri-
padajuću obilaznicu kojom bi se 

olakšao pristup izlazu na autocestu 
Zagreb-Lipovac, nedavno otvore-
nom čvoru Rugvica.

Veliki prometni problem za 
Dugo Selo, gotovo zagušeno auto-
mobilima koji prolaze, sada pre-
kategoriziranom u županijsku, 
cestom D-41, oteretit će se grad-
njom nadvožnjaka. Nadvožnjak je 
uključen u 5-godišnji plan Naci-
onalnog programa razvoja želje-

zničke infrastrukture - gradnje 
drugog kolosijeka željezničke 
pruge Botovo –Zagreb - Rijeka, 
dionica Dugo Selo -Križevci koja 
je prioritetna. Kako je tada kazao 
državni tajnik Livaković, izdat 
će se nalog za izdvajanje nadvo-
žnjaka iz tog projekta te će se on 
točkasto riješiti. Nadvožnjak će se 
posebno izolirati, pribaviti građe-
vinska dozvola, a bio bi priključen 
na postojeće prometnice. Što se tiče 
zaobilaznice, potrebno je iskoristiti 
ovu godinu te pribaviti svu doku-
mentaciju – građevinsku dozvolu, 
projektne dokumente te procjenu 
vrijednosti. To bi se trebalo napra-
viti u suradnji Zagrebačke županije, 
Županijskih cesta i Grada Dugog 
Sela. Župan Kožić napomenuo je 
kako je Dugo Selo jedan od rastu-
ćih gospodarskih gradova Županije. 
Zadovoljan zbog dogovora nužnog 
za grad, kazao je kako se još moraju 
dogovoriti odnosi financiranja. 

Na kraju uspješnog sastanka 
gradonačelnik Kruhak zahvalio je 
svima na podršci ovim projekti-
ma, izražavajući zadovoljstvo zbog 
brzog početka rješavanja proble-
ma starog 30-tak godina, odnosno 

početka "nultog, izuzetno važnog 
projekta za Grad" - nadvožnjaka 
te ceste do čvora Rugvica. Osim 
važnosti za normalno funkcioni-
ranje prometa, bolje protočnosti i 
povezanosti s drugim dijelovima 
Županije i RH, njihova izgradnja, 
čija bi realizacija mogla početi već 
sljedeće godine, povezana je i sa 
strateškim planom gospodarskog 
razvoja grada Dugog Sela.

Članovi Gradskog poglavarstva na 43. 
redovnoj sjednici, održanoj 13. svibnja, 
u sklopu dnevnog reda sastavljenog od 
28 točaka, između ostalog, razmatrali 
su izvješća o radu u 2007. godini prora-
čunskih korisnika – Pučkog otvorenog 
učilišta, Dječjeg vrtića i Gradske knjiž-
nice. Donijet je i zaključak o prijedlogu 
odluke o davanju suglasnosti za osniva-
nje Trgovačkog društva DUKOM PLIN 
d.o.o., a prihvaćeni su i prijedlozi za 
razrješenje članova Skupštine Jadranka 
Husarića, Zvonka Novosela Dolnjaka, 
Borisa Mahača i Janka Filipovića na nji-
hov zahtjev. Predloženi su novi članovi 
– Marijan Pavlić, Marko Piličić, Boži-
dar Cik i Vlado Kruhak. Sve ove odluke 
verificiralo je i Gradsko vijeće.

Kreću postupci javnih nabava 
za radove iz programa 
komunalne infrastrukture 
– izgradnja, projektiranje 
nogostupa, asfaltiranje

Više je točaka bilo vezano za realiza-
ciju programa održavanja komunalne 
infrastrukture za ovu godinu. Jedna 
od njih je sanacija cijevnih propusta u 
iznosu od 240 000 kuna što je potreb-
no obaviti zbog planiranog pojačanog 
asfaltiranja na području grada. Član 
poglavarstva Filip Kalaica predložio je 
da se izabere povjerenstvo i tako skrati 
postupak odabira izvođača ili da se ide 
ciljano na 3 ponuditelja. Stjepan Bertek, 
dogradonačelnik, smatra kako se time 
stvara uski krug poduzetnika i tako 
zakidaju oni manji. Na kraju rasprave 
oformljeno je tročlano Povjerenstvo te 
će se uputiti javni poziv izvoditelji-
ma za ovu vrstu radova. Donijeta je 
odluka o izgradnji makadamskog kol-
nika u Ulici hrvatskog preporoda i to 
od Ulice B.Božikovića do Kopčevečke. 
Procijenjena vrijednost nabave je 2,5 
milijuna kuna, a sredstva su osigurana 
u proračunu Grada za 2008. godinu. 
Poglavarstvo je donijelo odluku o pro-
jektiranju nogostupa i to za Rugvičku 
(oko 500 m) i Starčevićevu ulicu (1160 
m). U planu je bila i Zorićeva, od škole 
do Kozinske. No, kako je rečeno, za 
nju je potreban geodetski snimak, a 
po riječima Kalaice treba izmjeriti i 
kanalice, stoga je izuzeta. Procijenje-
na vrijednost ove nabave je 240 000 
kuna, a sredstva su također osigurana 
i planirana u proračunu. Započinje i 
postupak nabave za izgradnju nogostu-
pa u Šaškovečkoj ulici u dužini od oko 
400 m. Za sve je nogostupe predviđeno 
3 milijuna kuna. Donijeta je odluka o 
asfaltiranju cesta na području grada, 
a vrijednost ove nabave je 4 milijuna 
kuna. Ove nabave radova provest će se 
u otvorenom postupku javne nabave 

i objaviti u elektroničkom oglasniku 
javne nabave RH. U tijeku rasprave, 
Kalaica je predložio da se odmah daju 
realni rokovi za poslove kako se ne 
bi razvlačilo. Dogradonačelnik Bertek 
je pitao što je s plaćanjem penala za 
kašnjenje, osvrćući se na rad Tvrtke 
"Swietelsky" koju smatra "neozbiljnom 
i neažurnom" navodeći primjer prekida 
asfaltiranja u Ostrni. Poglavarstvo je 
donijelo zaključak o imenovanju povje-
renstva za primopredaju radova. Radi se 
o jednostavnim radovima, odlučivali bi 
na temelju građevinskih dozvola pazeći 
na kvalitetu radova i poštivanje rokova. 
Na današnjoj je sjednici zaključeno o 
otvaranju novog puta i stavljanju izvan 
snage zaključka Gradskog poglavarstva 
sa 41. sjednice. Radi se o otvaranju puta 
u Kopčevcu gdje su se građani dogovo-
rili za pomicanje puta te će se formirati 
prometnica. 

Gradsko poglavarstvo utvrdilo pri-
jedlog odluke o načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
Dugo Selo te je utvrđen je prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama odlu-
ke o sufinanciranju programa pred-
školskog odgoja u dječjim vrtićima dru-
gih osnivača na području grada. Prema 
istom prijedlogu dosadašnje sufinanci-
ranje primarnog 10-satnog programa 
njege, odgoja i naobrazbe djece od 800 
kuna po djetetu, povišeno je na 1.000 
kuna po djetetu. Gradsko poglavarstvo 
prihvatilo je i prijedlog natječaja za 
imenovanje ravnatelja Gradske knjiž-
nice Dugo Selo. Do imenovanja ravna-
telja – dosadašnji ravnatelj Aleksandar 
Antolović, prema zaključku Gradskog 
poglavarstva, imenovan je vršiteljem 
dužnosti ravnatelja. I ove su odluke 
proslijeđene na Gradsko vijeće, a opšir-
nije o njima može se saznati na 6. 
stranici.

Najavljen početak radova 
na Rekreacijskom centru 
"Puhovo" 

Gradsko poglavarstvo je na jučeraš-
njoj sjednici odlučilo započeti s ure-
đenjem Rekreacijskog centra Puhovo. 
Površina sportskog centra obuhvaća 
10 841 m2. Centar će imati igrališta 
za rukomet i košarku, dječje igrali-
šte, boćalište, a izgradit će i tribine s 
popratnim objektima. U sklopu Centra 
predviđen je i caffe bar. Početni radovi 
za koje će se prikupljati ponude su krče-
nje terena te izrada pristupnog puta. 
Vrijednost ovih radova je 150 000 kuna. 
Pročelnik ureda za komunalne djelat-
nosti Goran Bučević tada ih je informi-
rao o rušenju dvije građevine za što je 
ponudu od 85 400 kuna dala dugoselska 
Tvrtka "Graditelj". Radi se o objektu na 
križanju Kažotićeve i Kolodvorske tzv. 
"žute kuće" što je sada već i napravljeno. 
Drugi objekt je dvorišna građevina u 

Zorićevoj ulici kod stare škole gdje će se 
otvoriti koridor za prometnicu. Članovi 
Poglavarstva izrazili su nezadovoljstvo 
načinom uređenja javnih površina za 
što je zadužena Tvrtka "Sativa". Većina 
pritužbi se odnosila na neredovitu koš-
nju, a Kalaica je predložio izradu plana 
košnje kako bi grad pogotovo u vrijeme 
važnih datuma i događanja bio uredan. 
Gradonačelnik Kruhak osvrnuo se na 
čišćenje i uređenje ulica, spominjući 
učestale pritužbe građana upravo na 
(ne)uređenost grada. Ivan Gereci pitao 
je što s kontejnerima za smeće u Kažo-
tićevoj kojima nije mjesto uz dječje 
igralište. Taj će se problem trajno riješiti 
u sklopu, već ranije spomenutog, uređe-
nja nakon rušenja "žute kuće". 

Prijedlog novog koncepta 
radijskog informiranja

Prihvaćen je i prijedlog Tvrtke "MT 
ETER" o nastavku poslovne suradnje. 
Kako je 1. travnja istekao dosadašnji 
ugovor o poslovnoj suradnji kojim su 
bili regulirani odnosi o emitiranju vije-
sti iz Gradske uprave koju su priprema-
li novinari Dugoselske kronike, ta je 
Tvrtka ponudila novi koncept informi-
ranja za staru cijenu od 10 000 kuna. Po 
njemu bi Radio Martin o svim važnim 
događanjima u Gradu izvještavao u 
svojim redovnim vijestima. Osim toga 
u središnjoj informativnoj emisiji emi-
tirali bi opširnije informacije, a u planu 
su još dvije emisije vezane za dugosel-
ska događanja. Sve vijesti pripremaju 
novinari Radio Martina.

Prihvaćene zamolbe udruga
Gradsko poglavarstvo je, između 

ostalog, donijelo zaključak da se iz 
gradskog proračuna osigura 15.970 
kuna za troškove prijevoza članova 
Udruge Hrvata BiH "Rodna gruda" 
Dugo Selo, a radi odlaska u grad 
Lugano u Švicarskoj na Smotru fol-
klora iseljenih Hrvata Europe. Isto 
tako prihvaćena je zamolba Obrtničke 
zadruge branitelja "Novi markeri" da 
Grad financijski podrži njihov pro-
jekt "Kako nastaje bilježnica", a koji 
je osmišljen u suradnji s Osnovnom 
školom Dugo Selo. Pilot projekt bio 
bi proširen i na ostale osnovne škole u 
Zagrebačkoj županiji s ciljem širenja 
znanja o tehnologiji rada s papirom, 
ekološke svijesti, radnih navika te 
upoznavanje djece sa svijetom podu-
zetništva. Iz gradskog proračuna za 
ovu namjenu osigurano je 5.000 kuna. 
Vatrogasna zajednica grada Dugog 
Sela uputila je Gradskom poglavar-
stvu za davanje suglasnosti za imeno-
vanje zapovjednika VZG Dugog Sela. 
Predložen je Nikola Rnjak, vatrogasni 
časnik, a Poglavarstvo je zaključkom 
o imenovanju predloženog kandidata, 
isti prijedlog i podržalo. 
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S dnevnog reda 43. redovne sjednice Poglavarstva

Prihvaćena izvješća proračunskih 
korisnika o radu u prošloj godini

Održan sastanak na temu prometnog razvoja 
Dugog Sela

Počinje prva faza 
realizacije izgradnje 
nadvožnjaka
PRIPREMILA: A. M. Š.

PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O. 

Najodgovorniji dužnosnici i za prometnu infrastrukturu i razvoj, vodstvo 
Županije i Grada u razgovoru o dva kapitalna objekta 

Kanalizacijski sustav na području 
grada kroz tri-četiri godine bit će u 
potpunosti dovršen, zaključeno je na 
sastanku državnog tajnika Ministar-
stva regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva Zdravka Krme-
ka, direktora Hrvatskih voda Jadranka 
Husarića te predstavnika Grada – gra-
donačelnika Vlade Kruhaka, predsjed-
nika Gradskog vijeća Ante Bauera i 
predstavnika DUKOM-a. Ministarstvo 
i Hrvatske vode financijski će podrža-
ti projekt odvodnje oborinskih voda 
za područje grada, projekt kanaliza-

cijskog sustava za područje grada te 
zajednički projekt odvodnje otpadnih 
voda za područje grada Dugog Sela i 
Općine Rugvica sa zajedničkim ure-
đajem za pročišćavanje u Oborovskim 
Novakima. Kako je rečeno na sastanku 
održanom 6. svibnja – ove godine u 
projekte će se uložiti ukupno 16 miliju-
na kuna, od čega 50 posto financiraju 
Ministarstvo i Hrvatske vode, a ostalih 
50 posto podmirit će se iz gradskog 
proračuna. Na ovaj način, tripartitnim 
dogovorom, kanalizacijski sustav na 
području grada bit će dovršen za tri do 
četiri godine, kazao je gradonačelnik 
Kruhak, najavivši kako će se u sljede-

ćem razdoblju završiti izgradnja kana-
lizacijskog sustava naselja Kozinščak 
(ukupno 2,8 milijuna kuna) i naselja 
Puhovo (ukupno 5,6 milijuna kuna), 
a pokrenut će se i izrada glavnog pro-
jekta kanalizacijskog sustava za naselje 
Lukarišće i naselje Kopčevec – za iste 
projekte ishođene su lokacijske dozvo-
le, dok za kanalizacijski sustav nase-
lja Ostrna postoji idejno rješenje, no 
pokrenut će se izrada idejnog projekta 
i ishođenje lokacijske dozvole.

Prema prijedlogu plana za projek-
tiranje i izgradnju objekata za vodo-
opskrbu na području grada za 2008. 
godinu – pola milijuna kuna bit će 

uloženo u izradu idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole te glav-
nog projekta za ishođenje potvrde na 
projekt i glavni projekt za rekonstruk-
ciju magistralnog vodovoda Sesvetski 
Kraljevec – Božjakovina te pola mili-

juna kuna za izradu idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole te glavnog 
projekta za ishođenje potvrde na pro-
jekt i glavni projekt za rekonstrukci-
ju magistralnog vodovoda Dugo Selo 
– Obedišće. 

Održan Sastanak s državnim tajnikom Ministarstva regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva i direktorom Hrvatskih voda

Ulaganje 16 milijuna kuna za odvodnju oborinskih i 
otpadnih voda s područja grada
PRIPREMILA: I. G. O.

Problematika kanalizacijskog sustava na području grada zornije prikazana na 
kartama  



S obzirom da je dosadašnji koncesi-
onar za odvoz i odlaganje komunalnog 
otpada s područja općine «Eko-flor» 
dao otkaz Općini Rugvici, jer je svoj obrt 
morao registrirati kao dioničko društvo, 
Općinsko vijeće na sjednici 26. svibnja 
donijelo je odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za dodjelu koncesije. Natječaj 
će biti objavljen u Narodnim novinama. 
Na istoj sjednici vijećnici su informirani 
o postupku donošenja planova uređenja 
groblja u Jalševec Nartskom i Oborovu. 
Javna rasprava traje od 27. svibnja do 27. 
lipnja ove godine, a tijekom tog vremena 
zainteresirani uvid u prostorno planske 
dokumente mogu obaviti biti u prostori-
ma Općine Rugvica. Javno izlaganje koje 
će voditi izrađivači istih planova, kao i 
stručnjaci, bit će organizirano u srijedu 
11. lipnja u Vatrogasnom domu u Nartu 
u 18 sati te istog dana u Vatrogasnom 
domu Oborovo u 20 sati. Uz istu sjedni-
cu općinski vijećnici donijeli su odluku 
o davanju suglasnosti na osnivanje Trgo-
vačkog društva DUKOM PLIN d.o.o. – u 
kojem će dio suvlasništva imati i Općina 
Rugvica, odnosno ova sestrinska firma 
bit će u stopostotnom vlasništvu Tvrtke 
DUKOM d.o.o.. Jednoglasnim odlukama 
prihvaćena su izvješća o radu za prošlu 
godinu Gradskog društva Crvenog križa 
Dugo Selo i Pučkog otvorenog učilišta 
Dugo Selo. Prema financijskom izvješću 

o radu Rukometnog kluba Rugvica pri-
hodi u 2007. godini iznosili su 133.000 
kuna, od čega iz općinskog proračuna 
je dotirano 80.000 kuna, a iz Zajednice 
sportskih udruga i saveza Zagrebačke 
županije oko 8.000 kuna. Prema finan-
cijskom izvješću Nogometnog kluba 
Rugvica prihodi u prošloj godini iznosili 
su 360.000 kuna – iz općinskog prora-
čuna proslijeđeno im je 155.000, dok 
je za NK Oborovo iz Općine izdvojeno 
35.000 kuna, a ukupni prihodi iznosili 
su 46.000 kuna. Prilikom razmatranja 
izvješća o Vatrogasnoj zajednici općine 
Rugvica – vijećnik Ilija Lovrić ukazao je 
na potrebu redovitog pregleda hidrant-
ske mreže, na što je predsjednik VZO 
Rugvica te ujedno vijećnik Ivan Vidak 
kazao kako svi DVD tijekom svibnja i 
lipnja imaju zadatak provjeriti hidrante 
te ukoliko postoje kvarovi, evidentirati 
ih što će Komunalno poduzeće kasnije 
morati popraviti. VZO Rugvica prošle 
godine ostvarila je 602.000 kuna, od 
čega iz Općine je dotirano pola miliju-
na kuna, a iz VZ Zagrebačke županije 
60.000 kuna. 

Uz zahtjev za postavljanje «ležećih 
policajaca» u naselju Trstenik Nartski 
na županijskoj cesti, vijećnici su donijeli 
zaključak o pokretanju postupka nabave 
projekta kojim bi se utvrdila opravdanost 
postavljanja cestovnih prepreka na župa-
nijsku cestu, odnosno na kojim mjestima 
i naseljima postoji potreba postavljanja 

istog. Projekt će biti proslijeđen MUP-u 
i ŽUC-u na suglasnost i tek onda će biti 
proslijeđen u izradu.

Donijete odluke o 
komunalnom redu i o uređenju 
prometa  na području općine 
Rugvica  

Na svojoj sjednici 20. travnja vijećnici 
donijeli odluku o komunalnom redu 
kako bi se propisale odredbe pri uređenju 
naselja, održavanja čistoće i čuvanja jav-
nih površina, skupljanju i odvozu komu-
nalnog otpada i drugo. Iako primarni cilj 
ove odluke nije propisivanje kazni, ovom 
odlukom i one su definirane. Za pravne 
osobe kazne iznose 500 do 10.000 kuna, 
za fizičke osobe, obrtnike ili osobe koje 
obavljaju drugu samostalnu djelatnost 
kazne su od 300 do 5.000 kuna, dok su za 
fizičke osobe 100 do 2.000 kuna. 

Odlukom o uređenju prometa na 
području općine određuje se uređenje 
cesta s prednošću prolaza, dvosmjerni, 
odnosno jednosmjerni promet, sustav 
tehničkog uređenja prometa te ostalo.
Ovom odlukom definirane su kaznene 
odredbe – tako između ostalog, ukoliko 
se prometuje teretnim vozilima čija uku-
pna masa prelazi 5 tona prekršitelj, kao 
pravna osoba, bit će kažnjen od 500 do 
10.000 kuna.

Općina Rugvica raspisuje javni 
natječaj za odabir koncesionara za 
zbrinjavanje otpada. Postupak je 
u skladu s usvojenom Odlukom o 
komunalnom redu. Uz dosadašnje 
poslove i obveze u zbrinjavanju otpa-
da budući će koncesionar dobiti obve-
zu postavljanja spremnika za staklo i 
papir, rješavati zbrinjavanje biološkog 
otpada  te gospodarenje s komunal-
nim otpadom.  Koncesionar će plaćati 
Općini tri posto od naplaćenog iznosa 
za izvršene usluge. 

Općina će provesti natječaj za dovr-
šenje radova na dogradnji društveno-
ga doma budući da je ranije odabrani 
izvođač napustio objekt. Poglavarstvo 
je raspravljalo o odluci za držanje 
kućnih ljubimaca. Detalje ove odluke 
utvrdit će s veterinarskom službom 
kao i program mjera obvezne preven-
tivne deratizacije na području općine. 

Poglavarstvo je usvojilo troškovnik 
za ulični plinovod u Hrušćici  u visini 
29.639 kuna u čemu će sudjelovati 
dvoje građana s ukupno 6.000 kuna. A 
za vodovod u Strugi Nartskoj utrošit 
će se 14.594 kuna s učešćem jednog 
građana od 5.000 kuna. 

Prihvaćeni su i završni obračun 
radova na izgradnji vodovoda unu-
tar planiranih sredstava u naseljima 
Novaki Oborovski, Preseka, Oborovo, 
Otok Nartski, Struga i Otok Svibov-
ski. 

- Dosada nije pokazano zanimanje 
za poticanu stanogradnju na području 
općine, rečeno je na sjednici Poglavar-
stva nakon rasprave o dopisu APN-
a kojim se ispituju mogućnosti za 
taj program. Tako u proračunu nisu 
niti osigurana sredstva za komunalno 
opremanje zemljišta na kojem bi se 
mogla graditi takva zgrada. No, kako 

se novi mladi ljudi intenzivno dose-
ljavaju mogli bi se očekivati zahtjevi 
za poticanu stanogradnju, stoga će 
Općina ubuduće planirati taj novac i 
osigurati zemljište. 

Poglavarstvo je dalo suglasnost na 
osnivanje Trgovačkog društva Dukom 
Plin d.o.o. 

Izvješća i dotacije za 
društvene djelatnosti

Na sjednici Poglavarstva prihvaće-
no je izvješće o radu Pučkog otvore-
nog učilišta Dugog Selo za 2007. godi-
nu. Prihvaćen je i prijedlog za upući-
vanje djece slabijeg imovinskog stanja 
na ljetovanje u organizaciji Crveno-
ga križa. Poglavarstvo će dotacijom 
pomoći radu Udruge Hrvata Bosne i 
Hercegovine te nabavku instrumenata 
i glazbala za aktivnosti u Župi Savski 
Nart. Članovi su razmotrili i dostav-
ljeni projekt International Arti Camp 
& Multimedijalni centar Trstenik koji 
je uputio Dejan Kljun. 

Ostale zamolbe Rukometnog kluba 
i Pastoralnog centra za dotacijama 
predvidjet će izmjenom proračuna. 

Javna rasprava o DPU 
uređenja proširenja groblja 
u Nartu i Oborovu 

Javno izlaganje prijedloga DPU pro-
širenje groblja bit će 11. lipnja u 18 sati u 
Nartu te u 20 sati u Oborovu. Javni uvid 
u prijedlog DPU trajat će do 27. lipnja  u 
prostoru Općine Rugvica, odlučeno je 
na Poglavarstvu. 

Na ovoj sjednici osnovano je struč-
no povjerenstvo za nabavu prometnih 
znakova i asfaltiranja udarnih rupa na 
prometnicama. U sastavu  Povjerenstva 
su Stjepan Koledić, Veselko Đurkan, 
Slavica Kalaica, Ljiljana Jug i Mladen 
Glavač. 
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Općinsko poglavarstvo održalo 57. sjednicu

PriPremilA: N. K.

Komunalne teme 
– vodovod, plinovod, 
zbrinjavanje otpada

Odluke sa sjednica Općinskog vijeća Rugvica 

U tijeku javne rasprave o urbanističkim planovima 
uređenja groblja u J. Nartskom i u Oborovu
PriPremilA: I. G. O.

U organizaciji KUD-a "Posavka" iz 
Oborova, a pod pokroviteljstvom Općine 
Rugvica 27. travnja održan je I. susret fol-
klornih društava "Pjesmom i plesom kroz 
Oborovo". Povod za organizaciju ovog 
susreta, kako smo saznali od predsjednice 
KUD-a Milice Điđa, je prva obljetnica 
obnove rada Društva te blagdan Svetog 
Jurja, zaštitnika župe Oborovo.

Osim Društva domaćina nastupili 
su: KUD "Preporod", Dugo Selo, KUD 
"Posavec", Dubrovčak Lijevi - Topolje, 
KUD "Seljačka sloga" - Posavski Bregi, 
KUD "Martinčani" - Martinska Ves, KUD 
"Veleševec" - Veleševec, KUD "Marija 
Radić", Zagreb, klapa "Janjevo", Zagreb.

Program je počeo kod raspela u Gor-
njem Oborovu odakle je dvjestotinjak 
sudionika u narodnim nošnjama proše-
talo ulicama Oborova. Nakon toga svi 
su prisustvovali euharistijskom slavlju u 
župnoj crkvi te zatim nastupom kulturno-

umjetničkog društva na otvorenoj pozor-
nici ispred Vatrogasnog doma. Načelnik 
Općine Rugvica Ivan Remenar uručio je 

na kraju zahvalnice KUD-ovima i zahva-
lio se na odazivu. 

DK

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA

O B A V I J E S T
Temeljem odredaba članka 86 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, 

br.76/07), Općinsko poglavarstvo općine Rugvica objavljuje da 27.05.2008. 
godine započinje

J A V N A   R A S P R A V A
U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA

DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA 
JALŠEVEC NARTSKI I OBOROVO

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno 
od 27.05.2008. do zaključno 27.06.2008. godine.
Uvid u Prijedlog prostorno planske dokumentacije može se izvršiti 

u Općini Rugvica, Trg Josipa Predavca 1 u Rugvici, i to svakim radnim 
danom od 8,00 do 15,00 sati. 

Primjedbe i prijedloge zainteresirani mogu dati u knjigu primjedbi na 
mjestu uvida ili ih dostaviti pismeno Općini Rugvica. Primjedbe se mogu 
davati za vrijeme trajanja javne rasprave.

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

Javno izlaganje PRIJEDLOGA DETALJNOG PLANA UREĐENJA 
PROŠIRENJA GROBLJA JALŠEVEC NARTSKI I OBOROVO održat će se :

- u Jalševcu Nartskom (vatrogasni dom) 11.06.2008.g. u 18,00 sati,
- u Oborovu (vatrogasni dom) 11.06.2008.g. u 20,00 sati.

OPĆINA RUGVICA

Susret folklornih skupina u Oborovu

U povorci više od dvjesto sudionika iz osam Udruga

Centar naselja Oborovo zasjao je u 
novom ruhu – uređen je okoliš oko crkve 
svetog Juraja i Jakova, obnovljen je prilaz 
do ulaza u crkvu, izgrađena je nova 

ograda, uklonjeni su borovi koji su sme-
tali ispred crkve, postavljene su klupe te 
je posađeno oko 60 sadnica nižeg rasli-
nja oko crkve te oko 150 ruža u centru, 

no najvažniji kapitalni projekt koji se 
trenutno radi u tom naselju zasigurno je 
rekonstrukcija župne crkve svetog Juraja 
i Jakova, spomenika 0 kategorije. Povo-
dom toga razgovarali smo s župnikom 
Stjepanom Levanićem i s predsjednikom 
Mjesnog odbora Oborovo, Stipom Raji-
ćem, ujedno i općinskim vijećnikom. 
Nakon što je obnovljeno trošno krovište 
i dio kupole, sada su u tijeku radovi na 
obnovi tornja i fasade. Prošle godine iz 
općinskog proračuna za obnovu crkve 
izdvojeno je 200.000 kuna, a ove godine 
planirano je 150.000 kuna, dok je Zagre-
bačka nadbiskupija za rekonstrukciju 
krovišta izdvojila 650.000 kuna. Kako 
je kazao Rajić samo za obnovu fasade 
potrebno je milijun i 260.000 kuna, a 
sredstva koja još nedostaju pokušat će 
se namaknuti iz drugih izvora – tako su 
upućene zamolbe Ministarstvu kulture i 
Zagrebačkoj županiji. Velečasni Levanić 
podsjetio je na dugu povijest crkve koja 
potiče još od 1503. godine kada je na 
istom mjestu sagrađena drvena crkva. 
S obzirom da su tada na ovom područ-
ju vladale poplave, crkva je sagrađena 
na povišenom mjestu, brdašcu. Zidana 
crkva sagrađena je 1730. godine, a toranj 
koji je građen za sebe, prema nekim 
mišljenjima potiče iz razdoblja drvene 
crkve. Projekt rekonstrukcije napravljen 
je nakon temeljitih ispitivanja stručnjaka 

još 2002. i 2003. godine, no nakon što 
se izvedu vanjski radovi, potrebno ju je 
obnoviti i iznutra. Župi također nedo-
staje mrtvačnica jer trenutno se ispraćaj 
pokojnika organizira iz obližnje kapelice 
koja je u blizini groblja. 

No, Župa Oborovo, kao i naselje, una-
toč problemima ima i svijetle trenutke 
– tako je za svetkovinu Duhova HTV 
prenosila misno slavlje iz župne crkve 
koju je služio župnik Levanić, a samo 
nekoliko dana ranije održana je smotra 
folklora koju je organiziralo obnovlje-
no KUD «Posavka». Na ulazu u nase-
lje dočekat će vas obnovljeno raspelo s 
betoniranom pristupnom stazom koje 
su uredili građani Oborova, kazao je 
predsjednik MO Oborovo. Sretni smo 
također što je stopiran, najviše anga-
žmanom stanovnika, projekt izgradnje 
groblja kućnih ljubimaca koji je uosta-
lom i sam po sebi bio upitan, dodaje 
Rajić. No, nadamo se kako će se u sljede-
ćem razdoblju ostvariti projekt uređenja 
centra naselja u kojem će biti izgrađena 
i parkirališta, veli Rajić, a na kraju je i 
spomenuo problem brodarice koja je 
u lošem stanju. Vjerujemo kako će se 
zamolba upućena Općini Rugvici, još u 
srpnju prošle godine, sa zamolbom za 
sufinanciranje obnove brodarice uskoro 
ostvariti, zaključio je Rajić.

P O Z I V
MATURANTIMA I APSOLVENTIMA 

S PODRUČJA OPĆINE RUGVICA
Povodom Dana općine Rugvica dodijeliti će se nagrade:
- najboljem maturantu u školskoj godini 2007./2008.
- najboljem studentu-apsolventu u akademskoj godini 2007./2008.
Svi koji se žele natjecati za ovu nagradu trebaju donijeti ili poslati svoj 

zahtjev u kojem će ukratko opisati svoje dosadašnje školovanje, predočiti 
originale ili preslike svjedodžbi iz srednje škole za sve godine (maturanti), 
odnosno indeks fakulteta (apsolventi) u općinu Rugvica, Trg Josipa Predavca 
1, najkasnije do četvrtka, 26. 6. 2008. godine, do 12,00 sati.

OPĆINA RUGVICA

U tijeku zahtjevna rekonstrukcija crkve svetog Juraja i Jakova

Oborovo u novom izdanju
PriPremilA: I. G. O.



Prije početka 29. sjednice Gradskog 
vijeća održane 20. svibnja – ispred 
Mandatne komisije Stipo Velić izvije-
stio je vijećnike o prestanku mandata 
Damira Mesića i aktiviranju mandata 
Nenada Sedlara. U sklopu aktualnog 
sata vijećnika SDP-a Marijana Kriv-
ca zanimalo je hoće li aktualna vlast 
ukinuti prirez na porez dohotku koji 
za stanovnike grada Dugog Sela iznosi 

12 posto, te isto tako pitao je hoće li 
se uskoro raspisati izbori za mjesne 
odbore. Gradonačelnik Vlado Kruhak 
odgovorio je kako gradska vlast razmi-
šlja o smanjenju postotka prireza, no 
ne i o ukidanju, iako će se razmotriti i 
taj prijedlog. Što se tiče mjesnih odbo-
ra, gradonačelnik je potvrdio kako će 
izbori za mjesne odbore biti raspisani, 
no prethodno će se morati izmijeniti 
Statut Grada uz javnu raspravu. Izbori 
bi bili raspisani u sklopu lokalnih izbo-
ra kako ne bi došlo do dodatnih troško-
va, rekao je gradonačelnik Kruhak.

Vijećnica Zlata Vranić Paruž (SDP) 
upitala je kada će se Gradski odbor 
HDZ-a iseliti iz prostora u Domjaniće-
voj ulici, potkrjepljujući to činjenicom 
da je nedavno donijeta drugostupanj-
ska presuda Županijskog suda da HDZ 
mora iseliti iz prostora. U ime stranke, 
Stipo Velić, vijećnik HDZ-a i predsjed-
nik dugoselskog HDZ-a, kazao je kako 
će se ova stranka iz istih prostora iseliti 
za par dana.

Do kada će se koristiti prostor starog 
sajmišta u centru grada, s obzirom da 
je isto zemljište još prošle godine Grad 
prodao privatnim vlasnicima, upitao 
je vijećnik HSP-a Nenad Sedlar. Gra-
donačelnik Vlado Kruhak izvijestio je 
vijećnike kako se staro sajmište koristi 
do daljnjega - s obzirom da je na novoj 
lokaciji sajmišta potrebno izmjestiti 
još jedan plinovod Tvrtke PLINACRO, 
stoga od preseljenja zasada još ništa. 
Privatni vlasnici na starom sajmištu 
suglasni su da se do daljnjega njihovo 
zemljište koristi za potrebe sajma. 

Vijećnik HDZ-a Mirko Tržić tražio 
je objašnjenje zašto u uredu gradona-
čelnika prilikom primopredaje vlasti 
nije bilo hrvatskog grba. Gradonačelnik 
V. Kruhak odgovorio da je grb kasnije 
pronađen u ormaru, među spisima te je 
sada na odgovarajućem mjestu.  

Dječji vrtić Dugo Selo 
proširuje kapacitet za dvije 
odgojne skupine

Prema izvješću o radu za 2007. godi-
nu Dječji vrtić Dugo Selo pohađalo je 
312 djece u 11 odgojnih skupina, izvi-
jestila je ravnateljica Vrtića Draženka 
Sesan. Vrtić radi na dvije lokacije – u 
Perivoju I. B. Mažuranić 2 te u Luka-
rišću, Bjelovarska 82. U prošloj godini 
ostalo je neriješeno 67 zamolbi za upis. 
Roditelji su uputili 26 žalbi od kojih je 
6 pozitivno riješeno, no zbog velikog 
broja neriješenih zamolbi, a posebno 
djece jasličke dobi, nužno je proširiti 
kapacitete Vrtića te riješiti problem 
zastarjele opreme u kuhinji. Tako je ove 
godine planirana dogradnja prostora 
za dvije odgojne skupine i rekonstruk-
cija kuhinje, a kako je spomenuto, u 

tijeku je dobivanje lokacijske dozvole 
za ove radove. Dugoročno, kazala je 
ravnateljica Draženka Sesan, potrebno 
je razmišljati o rekonstrukciji sanitar-
nih čvorova u starom dijelu objekta te 
o kompletnoj zamjeni stolarije. Nada-
lje, Sesan je dodala kako je uvedena 
nova organizacija rada kojom svaki 
odgajatelj prema svakom djetetu ima 
odgovornost i brigu, povezane su iste 
dobne skupine te je sustavno uređivan 
okoliš na čemu će se i dalje raditi. 

U 2007. godini Vrtić je ostvario 5,9 
milijuna kuna prihoda. Ravnateljica 
je također ukazala na problem koji 
se ponavlja svakog vikenda kada se u 
dvorišnim prostorima Vrtića okuplja 
mlada populacija građana i uništava 
dječje sprave. Tako je proteklog viken-
da došlo i do same provale u Vrtić 
kada su otuđeni DVD i CD playeri te 
sada svakoj grupi to nedostaje. Kako bi 
se spriječili ovakvi problemi, ubuduće 
prostore Vrtića potrebno je osvijetliti 
vanjskom rasvjetom te uvesti alarm, 
predložili su vijećnici. 

Prihvaćeno izvješće o radu 
Pučkog otvorenog učilišta

Prema riječima ravnateljice Pučkog 
otvorenog učilišta Nade Kozić, u proš-
loj godini, prihodi Učilišta iznosili su 
1,6 milijuna kuna i za 19 posto su veći 
nego u 2006. godini. U sklopu svojih 
djelatnosti – kulture, informiranja i 
obrazovanja, u protekloj godini orga-
nizirano je i provedeno niz različitih 
aktivnosti. Organizirane su izložbe 
slika, koncerti ozbiljne glazbe, izdana 
je knjiga dr. Juraja Belaja «Templari i 
ivanovci na zemlji sv. Martina» te su 
organizirane aktivnosti na uspostavi 
suradnje i razmjene s predstavnicima 
Zajednice općina Kantona Saint Simon 
u Francuskoj te s Europskim kulturnim 
centrom Sv. Martin iz Toursa u Francu-
skoj. U sklopu djelatnosti informiranja 
– objavljeno je 11 brojeva Dugoselske 
kronike na 204 stranice što je više od 
planiranih 12 stranica mjesečno ili 144 
stranice godišnje. Svakog radnog dana 
pripremane su i uređivane dnevne 
radio novosti i vijesti na službenoj web 
stranici Grada Dugog Sela. U sklopu 
dopunskog obrazovanja organizirani 
su tečajevi engleskoj jezika, informa-
tike, gimnastike i ritmike za djecu te 
tečajevi informatike za odrasle, a tije-
kom zimskih praznika organizirane su 
besplatne radionice za školsku djecu. 
Vijećnik HSP-a Nenad Sedlar zatražio 
je popis honoraraca, suradnika u gla-
silu Dugoselska kronika te popis profe-
sora tečajeva pri Učilištu, dok je vijeć-
nik Stjepan Novosel komentirao kako 
bi drugi osnivači – Općina Brckovljani 
i Općina Rugvica trebali povećati svoje 
dotacije i učešće u financiranju rada 
Učilišta i Dugoselske kronike. Grad-
ski vijećnici jednoglasno su prihvatili 
izvješće o radu Učilišta. 

Ove godine Gradska 
knjižnica izdaje tri nova 
naslova u sklopu edicije 
"Terra sancti Martini"

Gradska knjižnica u 2007. godini 
evidentirala je 1.429 redovnih člano-

va, od čega najviše djece 627 i 650 
redovnih članova. Nabavljeno je 2. 622 
jedinica građe (knjiga i audio CD-a) za 
čiju nabavu je utrošeno 208.000 kuna. 
Fond Knjižnice u 2007. godini iznosio 
je ukupno 44.389 knjiga, a prostorni 
kapaciteti Knjižnice postaju sve manji, 
iznio je problem ravnatelj Gradske 
knjižnice Aleksandar Antolović. Kako 
bi se sva dosadašnja građa adekvatno 
smjestila. Knjižnici je potrebno 600 
m², a sada se nalazi na 200 m², kazao 
je Antolović. Prošle godine Knjižnica 
je organizirala i niz događanja – pro-
mocije knjiga, održane su prodajne 
izložbe slika i radova Centra Stančić, a 
u sklopu edicije «Terra sancti Martini» 
Knjižnica je izdala drugu knjigu, auto-
ra Stjepana Devčića «Spomenar sjete». 
Ove godine planirano je izdavanje triju 
novih naslova. Prihodi Gradske knjiž-
nice u 2007. godini iznosili su 891.000 
kuna. 

Suglasnost za osnivanje 
Društva DUKOM PLIN d.o.o.

Gradski vijećnici donijeli su odlu-
ku o davanju suglasnosti za osnivanje 
Trgovačkog društva DUKOM PLIN 
d.o.o. Ta sestrinska tvrtka, zadužena 
za distribuciju plina na dugoselskom 
području te na područjima općina Brc-
kovljani i Rugvica, bit će u sto- postot-
nom vlasništvu Dukom-a, a njena 
uprava će najmanje jednom godiš-
nje podnositi izvješće o poslovanju 
Skupštini Dukom-a. Dukom-u d.o.o. 
i Dukom plin-u d.o.o. nakon toga se 
nalaže da u roku od 6 mjeseci od dana 
registracije pri nadležnom Trgovač-
kom sudu zaključe ugovor kojim će 
regulirati međusobna prava i obveze 
vezano za status zaposlenika kao i za 
eventualnu diobu imovine koja je u 
vlasništvu Dukom-a. 

Donedavni vijećnik HSP-a 
Damir Mesić razriješen 
dužnosti potpredsjednika 
Gradskog vijeća

Uz tri SDP-ova glasa protiv i jedan 
glas suzdržan donedavni vijećnik 
HSP-a Damir Mesić razriješen je duž-
nosti potpredsjednika Gradskog vijeća 
Grada Dugog Sela te mu prava na 
temelju obavljanja dužnosti prestaju s 
20. svibnjom. Damir Mesić tom pri-
likom počeo je čitati svoje priopćenje 
vezano uz ovu temu, no vijećnik HSP-a 
Nenad Sedlar uložio je prigovor nakon 
čega je Mesić prosvjedujući napustio 
sjednicu. 

Usvojeno izvješće o 
programima gradnje i 
održavanja komunalne 
infrastrukture
U 2007. godini planirani prihodi nisu 
ostvareni u potpunosti – od planiranih 
27,1 milijun kuna ostvareno je 23,8 
milijuna kuna prihoda. Ostvareni 
rashodi iznose 13,6 milijuna kuna, 
a 22 milijuna je ugovoreno, tako da 
će se većina poslova ugovorenih u 
prošloj godini realizirati u ovoj godini. 
Između ostalog, najviše će se asfaltirati 
nerazvrstane ceste za čije poslove je 
angažirana Tvrtka Swietelsky d.o.o., a 
nedavno je iz prošlogodišnjeg programa 
asfaltirana ulica do nove osnovne 
škole – Ulica A. i B. Božikovića te je 
dovršena izgradnja kuće za ispraćaj na 
Starom groblju. Komunalna izgradnja 
u 2007. godini bila je intenzivna, a 
planirano je da će se tako nastaviti 
i dalje. Programom održavanja za 
prošlu godinu planirano je ukupno 
6,6 milijuna kuna – od toga ugovoreno 
je 5,3 milijuna kuna, a ostvareno 4,8 
milijuna kuna rashoda. Svi ugovoreni 
poslovi, kao i kod programa gradnje, 
koji se nisu realizirali u prošloj godini, 
– bit će izvršeni u ovoj godini, rečeno 
je. 

Prihvaćen godišnji obračun 
proračuna za 2007. godinu

Prema godišnjem obračunu prora-
čuna za 2007. godinu ukupni prihodi 
u prošloj godini iznoili su 69,8 mili-
juna kuna i veći su u odnosu na 2006. 

godinu za 97 posto. Na sve potrebne 
rashode i izdatke utrošeno je 48 mili-
juna 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, pre-
neseni su u ovu godinu. Prihodi od 
poreza i prireza u prošloj godini iznose 
25 milijuna kuna, od čega od prireza 
je prikupljeno 5 milijuna kuna, a tako 
bi trebalo biti i ove godine, ukoliko ne 
dođe do smanjenja postotka prireza o 
čemu je bilo riječi na sjednici. 

Tvrtka "Sativa" i dalje 
uređuje gradske javne i 
zelene površine

Gradski su vijećnici donijeli više 
odluka vezanih za odabir tvrtki za 
obavljanje komunalnih poslova. Tako 
je odlučeno da iskop, čišćenje i regu-
laciju odvodnih jaraka, putnih graba 
i odvodnju nerazvrstanih cesta na 
području grada za 2008. godinu obav-
lja dugoselski obrt "Autoprijevoznik 
i autopraona" vlasnika Josipa Kajbe. 
Obrt je izabran putem javnog natječaja 
objavljenog u "Dugoselskoj kronici", a 
dali su najprihvatljiviju ponudu koja 
iznosi ukupno 232.776 kuna i u okviru 
je osiguranih sredstava. Za poslove 

održavanje zelenih površina, gradskih 
parcela i uređenje dječjih igrališta na 
području grada izabran je obrt "Sativa" 
u postupcima javnog natječaja objav-
ljenim u "Dugoselskoj kronici". "Sati-
va" je bila i jedini ponuditelj na natje-
čajima, sve su ponude u okviru osi-
guranih sredstava; za zelene površine 
99.908 kuna; gradske parcele 149.450 
kuna; uređenje dječjih igrališta tako-
đer 149.450 kuna. Prije jednoglasnih 
odluka, vijećnici su raspravljali o nači-
nu uređenja grada slažući se kako ga 
treba više uređivati, a pogotovo kositi 
što je spomenuto i na Poglavarstvu. 
Vijećnik HSP-a Nenad Sedlar tražio je 
da "Sativa" dostavi popis svojih zapo-
slenika jer smatra da se "ne može sve 
odraditi, kako bi bilo dobro da uzmu 
kooperanta i da se ne ubijaju od posla". 
Esdepeovac Marijan Krivec smatra da 
bi, u slučaju da ova Tvrtka ne obavlja 
dobro posao, trebale reagirati komu-
nalne službe grada. S time se složio i 
hadezeovac Stipe Velić. 

Razrješenja i imenovanja 
članova gradskih odbora i 
upravnih vijeća ustanova 
proračunskih korisnika

Vijećnici su razriješili dužnosti čla-
nove Skupštine Društva «Dukom» 
d.o.o., na njihov vlastiti zahtjev, 
Jadranka Husarića, Zvonka Novosela 
Dolnjaka, Borisa Mahača i Janka Fili-
povića. Umjesto njih imenovani su 
Vlado Kruhak, Marijan Pavlić, Marko 
Piličić i Božidar Cik. Oni su prihva-
ćeni većinom glasova dok su SDP-
ovci bili suzdržani. HSP-ovac Sedlar 
dao je amandman koji nije prihvaćen 
– tražio je da umjesto Pavlića član 
Skupštine bude Frano Stopić. Stjepan 
Novosel imenovan je za člana Man-
datne komisije. Damir Mesić na istoj je 
sjednici razriješen dužnosti potpred-
sjednika Gradskog vijeća i dužnosti 
člana Odbora za izbor i imenovanje. U 

isti su Odbor imenovani Mladen Slavić 
i Marijan Krivec. Dužnosti članova 
Odbora za statut i poslovnik razriješeni 
su Ivan Stublić i Stjepan Bertek, umje-
sto njih imenovani su Stjepan Novosel i 
Mirko Tržić. Zvonko Novosel Dolnjak 
razriješen je dužnosti člana Odbora za 
proračun i financije, a imenovan Mile 
Krišto. Članovi Odbora za komunalne 
djelatnosti više nisu Marijan Štrac i 
Ivan Stublić, a imenovani su Darin-
ko Jančec i Ivan Slišković. Dužnosti 
člana Odbora za društvene djelatnosti 
i socijalnu skrb razriješena je Zlata 
Vranić Paruž, imenovana Marija Cik. 
Igor Pondeljak novi je član Odbora za 
dodjelu nagrada i priznanja, a razri-
ješen je Ivan Stublić. Stublić više nije 
član Odbora za poljoprivredu, imeno-
van je Mirko Tržić. U komisiju za popis 
birača imenovani su Miroslav Bača za 
predsjednika i Zoran Pandžić za člana, 
a razriješeni su Jasminka Kokot Bam-
bić i Ivan Majstorović. Mara Mamuza i 
Željko Babić članovi su Upravnog vije-
ća Dječjeg vrtića «Dugo Selo», a duž-
nosti su razriješene Zdenka Turčinec i 
Mirjana Škrlec. Turčinec je razriješena 
i dužnosti člana Upravnog vijeća Puč-
kog otvorenog učilišta, a imenovan 
je Josip Pintar. Vlado Kruhak, Denis 
Klaus i Igor Pondeljak imenovani su 
za članove Upravnog vijeća Sportskog 
centra, a Jasminka Kokot Bambić i 
Boris Mahač razriješeni su te dužnosti. 
Vijećnici su donijeli odluku o izmje-

nama i dopunama odluke o osniva-
nju Koordinacijskog odbora grada za 
provedbu programa "Grad - prijatelj 
djece" - Marijana Pekvarić tražila je da 
je se razriješi dužnosti člana Odbora, a 
zamijenila ju je Jela Ergović. Vijeće je 
dalo suglasnost na Pravilnik o izmjeni 
i dopuni pravilnika o unutarnjem redu 
tajništva grada i donijelo odluku o 
izmjeni i dopuni odluke o plaćama. 

Odluke o ostvarenju 
prednosti pri upisu djece 
u Dječji vrtić Dugo Selo te 
o sufinanciranju programa 
predškolskog odgoja u 
dječjim vrtićima drugih 
osnivača

Vijećnici su donijeli i odluku o 
načinu ostvarivanja prednosti pri 
upisu djece u Dječji vrtić Dugo Selo. 
Prednost pri upisu ostvaruju djeca 
s prebivalištem na području grada, 
ako su oba roditelja zaposlena i djeca 
zaposlenih samohranih roditelja. Ovo 
pravo ostvaruje se prema utvrđenom 
redu prvenstva, a kako se navodi 
u odluci, pravo će odsada imati i 
djeca s posebnim potrebama, osim 
djece s težim teškoćama u razvoju 
kategorizirane po rješenju nadležnog 
organa. Isto tako donijeta je odlu-
ka o izmjenama i dopunama odluke 
o sufinanciranju programa predš-
kolskog odgoja u dječjim vrtićima 
drugih osnivača na području grada. 
Dosadašnje sufinanciranje primar-
nog 10-satnog programa njege, odgo-
ja i naobrazbe djece od 800 kuna po 
djetetu, povišeno je na 1.000 kuna 
po djetetu. Povećanje sufinanciranja 
potrebno je radi sve većeg broja djece 
u dječjim vrtićima drugih osnivača 
na području grada, kao i zbog pove-
ćanja cijena prehrane. 
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O pitanjima s 
aktualnog sata…

Održana 29. sjednica Gradskog vijeća 

Gradsko vijeće razriješilo dosadašnje SDP-ove članove te u sastav odbora i 
upravnih vijeća imenovalo predstavnike vladajuće koalicije 

Vijećnici prihvatili izvješća korisnika proračuna



Jednoglasnom odlukom članova 
Skupštine, u novom sastavu, za pred-
sjednika Skupštine u sljedećem trogo-
dišnjem razdoblju imenovan je Vlado 
Kruhak. Također, jednoglasnom odlu-
kom donijeta je odluka o davanju sugla-
snosti za osnivanje Društva DUKOM 
PLIN d.o.o. za distribuciju plina sa 
sjedištem u Dugom Selu, odlučeno 
je na sjednici Skupštine održanoj 29. 
svibnja. Isti prijedlog odluke prethod-
no su prihvatila tijela Općina Rugvica 

i Brckovljani te Grada Dugog Sela – 
osnivača Trgovačkog društva DUKOM 
d.o.o.. Društvo DUKOM d.o.o. bit će 
jedini osnivač, odnosno član Društva 
DUKOM PLIN d.o.o. i u njemu će imati 
poslovni udjel od 100 posto temeljnog 
kapitala. Direktor ove sestrinske tvrtke 
DUKOM-a bit će Mladen Vrabec, direk-
tor matične Tvrtke. Poslovanje firme bit 
će bazirano na distribuciji plina,

Kako je tom prilikom objasnio pred-
sjednik Kruhak, s obzirom na nedou-
mice u Zakonu koji nije dovoljno jasan 
– ovom odlukom, u koju je kao novi-
tet uključeno i osnivanje Nadzornog 

odbora – formalno se može pokrenuti 
osnivanje Tvrtke u narednom šestomje-
sečnom razdoblju. U Nadzorni odbor 
imenovani su načelnici Općina i gra-
donačelnik – predstavnici suvlasnika 
tvrtke DUKOM – Željko Funtek, Ivan 
Remenar i Vlado Kruhak.

Ono što najviše zanima ljude, osobi-
to djelatnike DUKOM-a je budućnost 
zaposlenih u ove dvije tvrtke. Kako je 
bilo riječi – pojedeni zaposlenici bit će 
premješteni u novoosnovanu firmu, no 
očit je problem prevelikog broja zapo-
slenih u matičnoj tvrtki, kao i njihove 

strukture, kazao je direktor Vrabec. 
Čak 16 djelatnika od ukupno 89 njih 
u DUKOM-u ima više od 35 godina 
radnog staža, no 9 njih ima preko 
60 godina. Prema stručnoj spremi 50 
posto čine djelatnici srednje stručne 
spreme, 22 posto NKV djelatnika, 18 
posto KV djelatnika, 5 posto VSŠ i 
najmanje 3 posto VSS djelatnika. O 
daljnjoj budućnosti viška djelatnika, 
raspravljat će se u sljedećem razdo-
blju, a rješenje problema direktor Vra-
bec vidi ili u stimuliranju pojedinaca, 
dokupljivanjem staža za mirovinu ili 
davanjem otkaza tehnološkom višku. 

U prošloj godini zabilježena 
dobit od 6.000 kuna, a najveći 
gubici u djelatnosti vodoopskrbe 
od 2,5 milijuna kuna 

Na istoj sjednici članovi Skupšti-
ne prihvatili su financijsko izvješće 
DUKOM-a u 2007. godini. Ukupna 
dobit prošle godine iznosi 6.225 kuna. 
Prihodi u djelatnosti distribucije vode 
iznose 17,3 milijuna kuna, no također 
zabilježen je gubitak od 2,5 milijuna 
kuna. U distribuciji plina zabilježeno 
29,1 milijuna kuna prihoda i 1,9 mili-
juna kuna dobiti. U djelatnosti odvo-
za komunalnog otpada i održavanja 
deponija također bilježi se prihod u 
iznosu od 4,5 milijuna kuna te dobiti 
od 781.000 kuna. Djelatnost gradske 
tržnice u Dugom Selu bilježi gubitak od 
143.000 kuna, kao i dugoselska groblja 
u iznosu od 48.000 kuna, dok groblja u 
Rugvici bilježe dobit od 27.000 kuna. 

Kako je naglasio direktor Vrabec u 
prošloj godini DUKOM je u potpuno-
sti izvršio planom zacrtane obveze u 
pružanju svojih usluga. Evidentirano 
je povećanje u izvršenim priključcima 
na plinovodnu i vodovodnu mrežu, s 
obzirom na pojačanu stanogradnju u 
proteklim godinama na ovom područ-
ju, i unatoč potražnji DUKOM je među 
vodećim komunalnim poduzećima na 
području Županije, ali i na području 
države u pokrivenosti opskrbom plina 
i vode. U djelatnosti odvoza komu-
nalnog otpada također izvršene su svi 
potrebni radovi, osobito na uređenju 
deponije u Andrilovcu. Više, manje 
uspješno DUKOM je bio prošle godine 
uspješan u djelatnosti održavanja i 
uređenja groblja na području grada i 
općine Rugvica, no najveći problem i 
dalje im stvara dugoselska tržnica koja 
već redovno bilježi gubitke. 
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Pokrenuto osnivanje Društva 
DUKOM PLIN d.o.o.

Za predsjednika Skupštine DUKOM-a imenovan gradonačelnik Dugog Sela 
Vlado Kruhak

PRIPREMILA: I. G. O. 

Skupština Trgovačkog društva DUKOM – prihvaćeno izvješće o poslovanju 

Vatrogasna zajednica grada Dugog 
Sela održala je 25. travnja redovnu 
Godišnju skupštinu uz nazočnost 
brojnih gostiju, predstavnika svojih 
DVD-a kao i predstavnika vatrogasaca 
iz susjednih gradova i općina s kojima 
ostvaruju dugogodišnju prijateljsku 
suradnju. Skupštini su nazočili i pred-
stavnici Grada Dugog Sela, između 
ostalih, predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer i zamjenik gradonačelni-
ka Stjepan Bertek. U izvješću o radu 
za proteklu godinu rečeno je kako je 
VZG bogatija za još jedno dobrovolj-
no društvo, tako da ih je sada pet s 
DVD-om Donje Dvorišće, a zajednica 
trenutno broji 369 vatrogasaca. 

Tajnik Ivica Klarić naglasio je kako 
su tijekom prošle godine obavljena 

brojna osposobljavanja, edukacije i 
usavršavanja. Za vatrogasce je ospo-
sobljeno 24 ljudi, vatrogasnih časnika 
sada je 23 kao i onih koji su se usavr-
šili za specijalnost za dišne aparate. 
Ukupni broj osiguranih vatrogasaca 
je 138. Prošle su godine organizirana i 
brojna natjecanja. Tako je na natjeca-
nju Vatrogasne zajednice Zagrebačke 
županije u Kloštar Ivaniću, u jakoj 
konkurenciji u suhoj vježbi, sudjelova-
la ekipa DVD-a Andrilovec i zauzela 
22. mjesto. Andrilovec je bio uspješan 
i u Jastrebarskom gdje su u kategoriji 
djece od 6 do 12 godina u vježbi s 
brentačama osvojili visoko 4. mjesto. 

U ovoj godini planirani priho-
di oko milijun kuna

VZG Dugo Selo prošle godine zabi-
lježila je 74 intervencije s tim da 

je DVD Dugo Selo zabilježilo 66, 
Andrilovec 5, Donje Dvorišće 1, a 
DVD Leprovica 1 intervenciju. Pro-
tekle su godine kupljena dva kombi 
vozila te je obnovljen minimum 
vatrogasne opreme. Po financijskom 
izvješću za 2007. ukupni prihodi 
iznose 840 tisuća kuna, a rashodi 
oko 800 tisuća. U ovoj godini plani-
rani su prihodi od oko milijun kuna. 
Daljnje osposobljavanja i usavršava-
nja, nabava opreme te rad s djecom 
samo su neke aktivnosti planirane 
u programu rada za ovu godinu. Na 
Skupštini je imenovan novi zapo-
vjednik Nikola Rnjak umjesto Slavka 
Dorode te su podijeljena priznanja. 
U ime gradonačelnika Vlade Kru-
haka okupljenima se obratio njegov 
zamjenik Stjepan Bertek, ističući tra-
diciju i kontinuitet uspješnog orga-
niziranja vatrogasaca što podupire i 
sadašnje Poglavarstvo. Predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer česti-
tajući na uspješnom radu kazao je 
kako će biti transparentno osigurani 
s planiranim sredstvima. Kao najbo-
lji primjer organiziranja izdvojio ih 
je i predsjednik Turističke zajednice 
Boris Mahač ističući njihov anga-
žman u projektu "Grad Dugo Selo 
– prijatelj djece". Predstavnik Župa-
nijske vatrogasne zajednice Vladi-
mir Domin osvrnuo se i na potrebu 
pomlađivanja vatrogastva. Po riječi-
ma predsjednika Zajednice Zvoni-
mira Novosela Dolnjaka zaokruženo 
je uspješno jednogodišnje razdoblje, 
uspostavljeni su dobri temelji te nove 
mogućnosti razvoja i osposobljavanja 
vatrogasaca. 

Vatrogasne svibanjske aktivnosti 

Vatrogasna zajednica Dugo Selo 
broji 369 vatrogasaca
PRIPREMILA: A. M. Š.

Na Godišnjih skupštini istaknute brojne aktivnosti – osposobljavanje, vježbe, 
natjecanja 

Dobrovoljnom vatrogasnom druš-
tvu Dugo Selo dopremljeno je 29. svib-
nja novo vatrogasno vozilo s mobilnim 
visokotlačnim modulom na prikolici s 
kojim se, kako je kazao tajnik DVD 
Branko Milić, vatrogasci sada mogu 
probiti do neprohodnih, suženih pro-
stora te pružiti kvalitetnu protupo-
žarnu zaštitu. Iako nije novo osob-
no vozilo pick up model, staro četiri 
godine i ukupne vrijednosti 130.000 
kuna, u odličnom je stanju i zado-
voljava kriterije vatrogasnog vozila. 
Vozilo je nadograđeno s potrebnom 
kabinom te sa signalizirajućim plavim 
svjetlima u skladu s novim zakonom, 
za što je utrošeno 64.000 kuna. Novi 
visokotlačni modul koji je smješten na 
prikolicu, ukupne je zapremine 250 
litara, a za njega je utrošeno 78.000 
kuna. Sva ova oprema financirana 
je iz gradskog proračuna, odnosno 
iz Vatrogasne zajednice grada Dugog 

Sela za DVD Dugo Selo. Kako najav-
ljuje tajnik Milić ove godine za DVD 
Dugo Selo planirana je nabava 10 do 
15 interventnih vatrogasnih odijela. 
Od intervencija – dugoselski vatrogas-
ci su u utorak, 27. svibnja, sudjelovali 
u intervenciji požara suhe trave u Veli-
koj Ostrni. Nepažnjom građana, koji 
su palili suhi korov i travu, požar se 
proširio na šire poljoprivredno pod-
ručje, no brzom intervencijom vatro-
gasaca požar je saniran dok šteta nije 
zabilježena. A 30. svibnja, DVD Dugo 
Selo, prema ugovoru s Tvrtkom INA 
SINACRO sudjelovalo je u osiguranju 
područja u Ulici A. Stračevića i u 
Ulici Kiselica prilikom pripajanja pli-
novoda na nove višestambene objek-
te. Kako je objasnio tajnik Milić, za 
takve situacije potrebno je osigurati 6 
vatrogasaca i dva vatrogasna vozila te 
organizirati dežurstva dok se posao 
spajanja plinovoda ne završi.    I. G. O. 

Dugoselska Vatrogasna zajednica 
obilježila je u nedjelju, 4. svibnja, Dan 
Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca. 
Aktivnosti planirane za taj dan, ujedno 
i početak Mjeseca zaštite od požara, 

počele su već od 7 ujutro okupljanjem 
ispred vatrogasnog doma DVD Dugo 
Selo gdje su vatrogasci formirali sveča-
nu povorku te krenuli kroz grad prema 
župnoj crkvi sv. Martina. Za ovu su 
priliku odjenuli svečane odore, a povor-
ku su predvodile njihove kolege noseći 
svečane barjake svih pet dobrovoljnih 

vatrogasnih društava - Andrilovec, 
Donje Dvorišće, Leprovica, Ostrna i 
Dugo Selo. Nakon svečane mise koju 
je predvodio župnik Slavko Kresonja, 
operativne jedinice održale su taktično 
pokaznu vježbu na dugoselskom sajmi-
štu. Oko pedesetak posjetitelja moglo 
je vidjeti učinkovito gašenje požara 
na otvorenom, pri čemu su vatrogasci 
pokazali brzinu i uigranost. Kako je tom 
prilikom kazao predsjednik VZG Dugo 
Selo Zvonko Novosel Dolnjak prošla 
je godina bila vrlo uspješna, a u ovoj 
se očekuje nastavak dobrog rada kao i 
nabava potrebne opreme. Vatrogasna 
zajednica broji oko 400 vatrogasaca, a 
mnogo se polaže u nova osposobljavanja 
i usavršavanja. S time se složio i grado-
načelnik Vlado Kruhak, dodavši kako bi 
bilo dobro u budućnosti oformiti i lime-
nu glazbu koju su nekad imali. Oprema, 
pomlađivanje kadra te dodatne eduka-
cije potrebne su vatrogasnoj zajednici 
kako bi i dalje uspješno radila na svom 
cilju – zaštiti života i imovine. U obilje-
žavanju Dana zaštitnika vatrogasaca sv. 

Florijana sudjelovali su i predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer te ostali 
suradnici. Nakon uspješne vježbe vatro-
gasci su u koloni s raspoloživim vozili-
ma krenuli prema vatrogasnom domu 
DVD–a Dugo Selo gdje je nastavljen 
neformalni dio proslave.            A. M. Š.

Fotografije: J.K.B.

Svečano obilježen 
Dan Sv. Florijana

U svečanim odorama, s barjacima 
vatrogasci otišli na svetu misu

Nakon pokazne vježbe – analiza aktivnosti 

Novo vozilo i mobilni 
visokotlačni modul

Nova vatrogasna oprema poboljšat će kvalitetu protupožarne zaštite na ovom 
području



Usprkos ljetnim uvjetima i "sauni", 
koja se stvorila u dvorani KUD-a 
"Preporod", djeca i tete Dječjeg vrti-
ća Dugo Selo prigodnom, veselom i 
živopisnom predstavom zaključili 
su ovogodišnju pedagošku godinu. 
U svečanosti održanoj 27. svibnja u 
prepunoj dvorani Preporod mogli 
su uživati brojni roditelji, obitelji 
te predstavnici Grada koji su pra-
tili plesne točke, recitacije i zabav-
ne skečeve najmlađih Dugoselaca. 
Točke su izvele grupe matičnog 
Dječjeg vrtića i Područnog objek-
ta Lukarišće – i to grupe Sunce, 
Zečići, Zlatne ribice, Ježići, Buba-

mare i Srčeka uz pratnju njihovih 
teta Branke, Vesne, Sandre, Keti, 
Damirke, Snježane, Ankice, Sandre, 

Slavice, Višnje, Zorke i Zlatice dok 
su voditelji programa bili teta Viš-
nja Klečar i Stjepan Klarić, predš-

kolac. Veselim izvedbama u pjesmi 
i plesu, uz pokoji spontani izljev 
oduševljenja što vide svoje roditelje 
u publici, pojedina djeca oprostila 

su se od predškolskih dana te igro-
kazom Školski razgovor i recitaci-
jom Prvoškolski život najavila svoje 
buduće školske dane.
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PRIPREMILA:  I. G. O.

Održana završna predstava 
Dječjeg vrtića Dugo Selo

Najmlađi članovi KUD-a "Prepo-
rod" i njihovi gosti tradicionalnim su 
koncertom svojim majkama uputili 
najljepše čestitke za Majčin dan. Sve-
čanost je započela nastupom dječjeg 
folklornog ansambla "Preporod" koji 
su izveli posavske plesove. Plesove  
Zaprešićkog prigorja izveli su članovi 
Kulturno-umjetničke udruge "Prigo-
rec" iz Sesvetskog Kraljevca, a dječje 
pjesme i plesove Međimurja pokazali 
su članovi KUD-a "August Cesarec" 
iz Brckovljana. 

Koreografiju "Moslavačko Ivanje" 
izvele su članice KUD-a "Ivančice" 
iz Kutine, a dječja skupina KUD-a  
Sesvetska Sela otplesala je plesove 
Sesvetskog prigorja. 

Preporodaši, kao domaćini, poka-
zali su programe svojih folklornih 
radionica izvodeći dječje igre iz Sla-
vonije, igre i pjesme iz Međimurja te 
Hrvatskog zagorja. Brojni mali izvo-
đači tijekom programa tako su razve-
selili svoje majke prigodom njihova 
dana. Darovali su im  bogati program 
plesova i pjesama u kojem su uživali 
svi članovi obitelji malih folkloraša, 
koji od najranijeg djetinjstva njeguju 
tradiciju svojih krajeva.                                 

                               Pripremila: N. K.

Zahtjevnije i uvježbanije koreografije za koncert "Majci na dar"

Najljepši plesni korak, 
najljepša pjesma  za majke 

 "Ivančice" iz Kutine – gošće "Preporoda" na koncertu dječjih skupina 

Najmlađi pjevali i plesali za 
Majčin dan I ovogodišnji prvosvibanjski susreti 

u Perivoju grofa Draškovića uljepšani 
su nastupima kulturno-umjetničkih, 
sportskih i drugih udruga. Za brojne 
posjetitelje plesala je Udruga Hrvata iz 
Bosne i Hercegovine iz Zagreba, KUD 
"August Cesarec" iz Brckovljana i KUD 
"Ogranak Seljačke sloge" iz Lupoglava. 
Dugoselski izviđači "logorovali" su pri-
godom Praznika rada u Perivoju poka-
zavši posjetiteljima svoje vještine. Tije-
kom demonstracija članovi Taekwondo 
kluba "Dugo Selo" publici su zaustav-
ljali dah izvodeći nesvakidašnje zahva-
te. A najmlađe djevojčice iz ritmičke 
grupe POU Dugo Selo svima su izma-
mile osmjeh na licu plešući korakom 
cvjetnih latica.          Fotografije: N. K. i 
I. G. O.

Prvosvibanjski susreti 
uz glazbu i ples

Plesovi i pjesme naših krajeva 

Izvorni plesovi Hrvata iz Bosne i 
Hercegovine 

Umijeće taekwondoa zaustavlja dah gledateljima

Članice ritmičke grupe – ples i osmjeh za publiku 

Već od osam ujutro dugoselski su se 
maturanti Srednje škole Dugo Selo 21. 
svibnja počeli okupljati ispred svoje škole. 
Neki su u njoj skupljali znanje četiri, neki 
tri godine. Nakon što su brzo prodefilirali 
centrom Dugog Sela, opremljeni 
zviždaljkama i odjeveni u majice "pravih 
boja i pravih parola" krenuli su put 
Zagreba gdje su se pridružili maturantima 
na glavnom zagrebačkom trgu. 

"Mladost - ludost" - bile su reakcije 
prolaznika na koje se maturanti nisu 
obazirali. Na već tradicionalan način,  
nastavili su obilježavanje zadnjeg dana 
škole na Bundeku, uz glazbu, ludovanje, 
koju kilu brašna i nešto alkohola. 
Proslavili su kraj jednog životnog 
poglavlja, a mi im želimo sreću i uspjeh 
na početku novog…                                 

                                                 A. M. Š.

Norijada u Dugom Selu

Maturanti SŠ Dugo Selo prodefilirali 
gradom

Grupa Sunce izvela pjesmu "Snijela koka jaje"

Grupa Ježića otplesala je kaubojski ples

Glavni glumci Kukuruzne bajke "odjahali" u novi život

Dugoselska Osnovna škola poznata 
je po napučenosti, nedostatku prostora 
i nizu otegotnih okolnosti u kakvima 
se provodi osnovno obrazovanje. No,  
ostvareni rezultati i prosjek ocjena u 
proteklom obrazovnom razdoblju na 
razini Hrvatske potvrdio je vodeću 
poziciju upravo ovoj Školi. Tri razreda 
ove Škole, drugi, treći i četvrti vodeći 
su po najboljim rezultatima, a prosjek 
ocjena ovih razreda kreće se od 
4,52 do 4,65. Najbolji od najboljih, 
najbolji razred u državi je 2.d razred 
OŠ Dugo Selo. Ponosni su na ove 
rezultate učenici i roditelji, jednako 
kao i njihova učiteljica Aleksandra 
Vajzović, a tako i ravnateljica Škole 

Marijana Kozarić Ciković. I učiteljica 
Daniela Medaković, koja privremeno 
mijenja njihovu učiteljicu A. Vajzović 
dok je na porodiljskom dopustu, 
također je zadovoljna s ovim razredom. 
Iako neki tvrde kako ocjene nisu  
stvarni pokazatelj znanja, biti prvi po 
ocjenama ipak znači biti najbolji.  Iako 
neki tvrde kako se ocjene daju samo  
za odgovore i riješene testove, a ne za 
sveukupno znanje, neosporno je kako 
iza tih dobrih ocjena ipak stoji znanje. 
Tim više što su uvjeti rada nadasve 
teški zbog mnogobrojnih učenika, a 
maloga prostora, zbog nastave koja se 
odvija na dvije lokacije i u smjenama. 
Stoga naši dugoselski odlikaši, prvaci 

države po ocjenama i rezultatima 
zaslužuju veliku čestitku od sviju nas  
i od cijeloga grada. A to su:

Filip Bogović, Antonela Božić, 
Dražen Budim, Nikolina Debeljak, 
Hrvoje Geri, Klara Karagocev, 
David Kekić, Mirko Klarić, Anita 
Krišto, Loris Lukić, Dinko Maduna, 
Kristijan Marić, Marko Marić, Lucija 
Marošan, Maja Mesić, Mislav Meštrić, 
Magdalena Mikanec, Antonio Murat, 
Leon Novački, Marta Novosel, Nikla 
Pinjušić, Antun Prgomet, Melita 
Rendulić, Marko Sesar, Dominik 
Ščančar, Sara Tadić, Philipp Turčić, 
Mihaele Vražić i Ema Grozdek.   N. K.

Učenici iz OŠ Dugo Selo

NAJBROJNIJI I NAJBOLJI

Učiteljica A. Vajzović s malim sveznalicama – s djevojčicama i dječacima 2. d razreda 
– najboljeg razreda u Hrvatskoj 

U organizaciji Radio Martina i ured-
nice radio emisije "Igračka vjetrova" 
Gordane Makar u Cafe wine baru 
"Martinvs" održana je prozno-poetska 
večer pod nazivom "Mjesto na kojem 
ćemo provesti noć".

U programu je nastupio dugosel-
ski književno nagrađivani par Ivana 
Bodrožić Simić i Roman Simić Bodro-
žić dok su u glazbenom dijelu okuplje-
ne zabavljali Stipe Periša i Tomislav 
Zorić. 

Ivana Bodrožić Simić, talentirana 
pjesnikinja, dobitnica je nagrade Gora-

novo proljeće za mlade pjesnike 2005. 
godine, isto tako nagrade Kvirin Matice 
Hrvatske Sisak te je dobitnica potpore 
Ministarstva kulture za poticanje knji-
ževnog stvaralaštva u 2007. godini za 
roman "Hotel Zagorje". Roman Simić 
Bodrožić jedan je od najboljih prozaika 
mlađe generacije, autor je zapaženog 
proznog prvijenca "Mjesto na kojem 
ćemo provesti noć" i dobitnik je nagra-
de Jutarnjeg lista za najbolje prozno 
djelo 2005. godine za zbirku priča "U 
što se zaljubljujemo".                    I. G. O.

Dugoselska večer 
poezije na vrhu 
Radio Martina

Stečene vještine okupljenima pokazali i dugoselski izviđači

Književni par Ivana i Roman Simić Bodrožić 

Najmlađi s radošći izvode tradicionalne plesove Fotografije: I.G.O.

Fotografije: N.K.



Usprkos ljetnim uvjetima i "sauni", 
koja se stvorila u dvorani KUD-a 
"Preporod", djeca i tete Dječjeg vrti-
ća Dugo Selo prigodnom, veselom i 
živopisnom predstavom zaključili 
su ovogodišnju pedagošku godinu. 
U svečanosti održanoj 27. svibnja u 
prepunoj dvorani Preporod mogli 
su uživati brojni roditelji, obitelji 
te predstavnici Grada koji su pra-
tili plesne točke, recitacije i zabav-
ne skečeve najmlađih Dugoselaca. 
Točke su izvele grupe matičnog 
Dječjeg vrtića i Područnog objek-
ta Lukarišće – i to grupe Sunce, 
Zečići, Zlatne ribice, Ježići, Buba-

mare i Srčeka uz pratnju njihovih 
teta Branke, Vesne, Sandre, Keti, 
Damirke, Snježane, Ankice, Sandre, 

Slavice, Višnje, Zorke i Zlatice dok 
su voditelji programa bili teta Viš-
nja Klečar i Stjepan Klarić, predš-

kolac. Veselim izvedbama u pjesmi 
i plesu, uz pokoji spontani izljev 
oduševljenja što vide svoje roditelje 
u publici, pojedina djeca oprostila 

su se od predškolskih dana te igro-
kazom Školski razgovor i recitaci-
jom Prvoškolski život najavila svoje 
buduće školske dane.
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PRIPREMILA:  I. G. O.

Održana završna predstava 
Dječjeg vrtića Dugo Selo

Najmlađi članovi KUD-a "Prepo-
rod" i njihovi gosti tradicionalnim su 
koncertom svojim majkama uputili 
najljepše čestitke za Majčin dan. Sve-
čanost je započela nastupom dječjeg 
folklornog ansambla "Preporod" koji 
su izveli posavske plesove. Plesove  
Zaprešićkog prigorja izveli su članovi 
Kulturno-umjetničke udruge "Prigo-
rec" iz Sesvetskog Kraljevca, a dječje 
pjesme i plesove Međimurja pokazali 
su članovi KUD-a "August Cesarec" 
iz Brckovljana. 

Koreografiju "Moslavačko Ivanje" 
izvele su članice KUD-a "Ivančice" 
iz Kutine, a dječja skupina KUD-a  
Sesvetska Sela otplesala je plesove 
Sesvetskog prigorja. 

Preporodaši, kao domaćini, poka-
zali su programe svojih folklornih 
radionica izvodeći dječje igre iz Sla-
vonije, igre i pjesme iz Međimurja te 
Hrvatskog zagorja. Brojni mali izvo-
đači tijekom programa tako su razve-
selili svoje majke prigodom njihova 
dana. Darovali su im  bogati program 
plesova i pjesama u kojem su uživali 
svi članovi obitelji malih folkloraša, 
koji od najranijeg djetinjstva njeguju 
tradiciju svojih krajeva.                                 

                               Pripremila: N. K.

Zahtjevnije i uvježbanije koreografije za koncert "Majci na dar"

Najljepši plesni korak, 
najljepša pjesma  za majke 

 "Ivančice" iz Kutine – gošće "Preporoda" na koncertu dječjih skupina 

Najmlađi pjevali i plesali za 
Majčin dan I ovogodišnji prvosvibanjski susreti 

u Perivoju grofa Draškovića uljepšani 
su nastupima kulturno-umjetničkih, 
sportskih i drugih udruga. Za brojne 
posjetitelje plesala je Udruga Hrvata iz 
Bosne i Hercegovine iz Zagreba, KUD 
"August Cesarec" iz Brckovljana i KUD 
"Ogranak Seljačke sloge" iz Lupoglava. 
Dugoselski izviđači "logorovali" su pri-
godom Praznika rada u Perivoju poka-
zavši posjetiteljima svoje vještine. Tije-
kom demonstracija članovi Taekwondo 
kluba "Dugo Selo" publici su zaustav-
ljali dah izvodeći nesvakidašnje zahva-
te. A najmlađe djevojčice iz ritmičke 
grupe POU Dugo Selo svima su izma-
mile osmjeh na licu plešući korakom 
cvjetnih latica.          Fotografije: N. K. i 
I. G. O.

Prvosvibanjski susreti 
uz glazbu i ples

Plesovi i pjesme naših krajeva 

Izvorni plesovi Hrvata iz Bosne i 
Hercegovine 

Umijeće taekwondoa zaustavlja dah gledateljima

Članice ritmičke grupe – ples i osmjeh za publiku 

Već od osam ujutro dugoselski su se 
maturanti Srednje škole Dugo Selo 21. 
svibnja počeli okupljati ispred svoje škole. 
Neki su u njoj skupljali znanje četiri, neki 
tri godine. Nakon što su brzo prodefilirali 
centrom Dugog Sela, opremljeni 
zviždaljkama i odjeveni u majice "pravih 
boja i pravih parola" krenuli su put 
Zagreba gdje su se pridružili maturantima 
na glavnom zagrebačkom trgu. 

"Mladost - ludost" - bile su reakcije 
prolaznika na koje se maturanti nisu 
obazirali. Na već tradicionalan način,  
nastavili su obilježavanje zadnjeg dana 
škole na Bundeku, uz glazbu, ludovanje, 
koju kilu brašna i nešto alkohola. 
Proslavili su kraj jednog životnog 
poglavlja, a mi im želimo sreću i uspjeh 
na početku novog…                                 

                                                 A. M. Š.

Norijada u Dugom Selu

Maturanti SŠ Dugo Selo prodefilirali 
gradom

Grupa Sunce izvela pjesmu "Snijela koka jaje"

Grupa Ježića otplesala je kaubojski ples

Glavni glumci Kukuruzne bajke "odjahali" u novi život

Dugoselska Osnovna škola poznata 
je po napučenosti, nedostatku prostora 
i nizu otegotnih okolnosti u kakvima 
se provodi osnovno obrazovanje. No,  
ostvareni rezultati i prosjek ocjena u 
proteklom obrazovnom razdoblju na 
razini Hrvatske potvrdio je vodeću 
poziciju upravo ovoj Školi. Tri razreda 
ove Škole, drugi, treći i četvrti vodeći 
su po najboljim rezultatima, a prosjek 
ocjena ovih razreda kreće se od 
4,52 do 4,65. Najbolji od najboljih, 
najbolji razred u državi je 2.d razred 
OŠ Dugo Selo. Ponosni su na ove 
rezultate učenici i roditelji, jednako 
kao i njihova učiteljica Aleksandra 
Vajzović, a tako i ravnateljica Škole 

Marijana Kozarić Ciković. I učiteljica 
Daniela Medaković, koja privremeno 
mijenja njihovu učiteljicu A. Vajzović 
dok je na porodiljskom dopustu, 
također je zadovoljna s ovim razredom. 
Iako neki tvrde kako ocjene nisu  
stvarni pokazatelj znanja, biti prvi po 
ocjenama ipak znači biti najbolji.  Iako 
neki tvrde kako se ocjene daju samo  
za odgovore i riješene testove, a ne za 
sveukupno znanje, neosporno je kako 
iza tih dobrih ocjena ipak stoji znanje. 
Tim više što su uvjeti rada nadasve 
teški zbog mnogobrojnih učenika, a 
maloga prostora, zbog nastave koja se 
odvija na dvije lokacije i u smjenama. 
Stoga naši dugoselski odlikaši, prvaci 

države po ocjenama i rezultatima 
zaslužuju veliku čestitku od sviju nas  
i od cijeloga grada. A to su:

Filip Bogović, Antonela Božić, 
Dražen Budim, Nikolina Debeljak, 
Hrvoje Geri, Klara Karagocev, 
David Kekić, Mirko Klarić, Anita 
Krišto, Loris Lukić, Dinko Maduna, 
Kristijan Marić, Marko Marić, Lucija 
Marošan, Maja Mesić, Mislav Meštrić, 
Magdalena Mikanec, Antonio Murat, 
Leon Novački, Marta Novosel, Nikla 
Pinjušić, Antun Prgomet, Melita 
Rendulić, Marko Sesar, Dominik 
Ščančar, Sara Tadić, Philipp Turčić, 
Mihaele Vražić i Ema Grozdek.   N. K.

Učenici iz OŠ Dugo Selo

NAJBROJNIJI I NAJBOLJI

Učiteljica A. Vajzović s malim sveznalicama – s djevojčicama i dječacima 2. d razreda 
– najboljeg razreda u Hrvatskoj 

U organizaciji Radio Martina i ured-
nice radio emisije "Igračka vjetrova" 
Gordane Makar u Cafe wine baru 
"Martinvs" održana je prozno-poetska 
večer pod nazivom "Mjesto na kojem 
ćemo provesti noć".

U programu je nastupio dugosel-
ski književno nagrađivani par Ivana 
Bodrožić Simić i Roman Simić Bodro-
žić dok su u glazbenom dijelu okuplje-
ne zabavljali Stipe Periša i Tomislav 
Zorić. 

Ivana Bodrožić Simić, talentirana 
pjesnikinja, dobitnica je nagrade Gora-

novo proljeće za mlade pjesnike 2005. 
godine, isto tako nagrade Kvirin Matice 
Hrvatske Sisak te je dobitnica potpore 
Ministarstva kulture za poticanje knji-
ževnog stvaralaštva u 2007. godini za 
roman "Hotel Zagorje". Roman Simić 
Bodrožić jedan je od najboljih prozaika 
mlađe generacije, autor je zapaženog 
proznog prvijenca "Mjesto na kojem 
ćemo provesti noć" i dobitnik je nagra-
de Jutarnjeg lista za najbolje prozno 
djelo 2005. godine za zbirku priča "U 
što se zaljubljujemo".                    I. G. O.

Dugoselska večer 
poezije na vrhu 
Radio Martina

Stečene vještine okupljenima pokazali i dugoselski izviđači

Književni par Ivana i Roman Simić Bodrožić 

Najmlađi s radošći izvode tradicionalne plesove Fotografije: I.G.O.

Fotografije: N.K.



Tijekom proteklog svibnja dugosel-
ska Turistička zajednica predstavila je 
promotivne materijale na ovoproljetnom 
turističkom sajmu u okviru izložbenog 
prostora Turističke zajednice Zagrebačke 
županije.  Predstojeći mjesec lipanj prote-
ći će u znaku priprema za 14. izložbu vina 
Dugoselsko-vrbovečkoga vinogorja i 9. 
smotru narodnoga stvaralaštva. 

Pored toga Turistička će zajednica 
poduprijeti organizaciju međunarodnog 
Kyokushin karate turnira. 

A što se tiče ovogodišnje izložbe vina 
na sjednici Turističkoga vijeća održanoj 
27. svibnja 2008. godine,, kojoj su nazočili 
i predstavnici Vinogradarsko vinarske 
udruge «Terra sancti Marini», utvrđen je 
datum prikupljanja i ocjenjivanja  uzo-
raka vina.

Svi vinari mogu uzorke dostaviti 16. 
lipnja od 17 do 19 sati u Klet Bunčić. 

Stručni ocjenjivački sud pod vodstvom 
enologa Agronomskog fakulteta Zdenka 
Ivankića, dipl. ing., ocjenjivat će dostav-
ljene uzorke 18. i 19. lipnja. Popis uzo-
raka i vinara, dobivenih ocjena i odličja 
Udruga i Turistička zajednica objavit će u 
Katalogu 14. izložbe vina. 

Izložba i kušanje vina održat će se u 
nedjelju 6. srpnja u Kleti Bunčić od 15 
sati nakon čega će se podijeliti odličja i 
proglasiti šampion izložbe za 2008. godi-
nu. Tog popodneva održat će se i smo-
tra narodnoga stvaralaštva s prigodnim 

izložbama (domaći kolači, med i proi-
zvodi od meda, suveniri, ukrasni i upo-
rabni predmeti). Od 17 sati predviđeni su 
nastupi kulturno-umjetničkih društava. 
Kako tih dana Dugo Selo ugošćuje surad-
nike i glazbenike iz Francuske,  oni će 
na Smotri stvaralaštva predstaviti svoje 
proizvode poput vina, sira i ostalog  te će 
sudjelovati u glazbenom programu. 

Izložbi vina i smotri narodnoga stva-
ralaštva prethodit će glazbena i kulturno-
znanstvena događanja. 

Kako smo prošle godine 4. srpnja 
postavili "stopu sv. Martina" na zidine 
stare crkve na Martinu kao europski 
znamen kulturno povijesnih putova sv. 
Martina, tog će dana posjetitelji iz Fran-
cuske u pratnji domaćina i drugi uzvanici 
razgledati staru crkvu sa spomenutim 
znamenom. U prostoru Kleti Bunčić odr-
žat će se znanstveni skup o baštini sv. 
Martina tijekom kojeg će o toj temi izla-
gati znanstvenici i autori radova. U završ-
nici skupa predviđen je glazbeni program 
uz sudjelovanje francuskih glazbenika, 
članova VA "Duga" i "Preporod". 

Francuski će glazbenici obilježiti svoje 
gostovanje i koncertom u prostoru Sred-
nje škole Dugo Selo u subotu 5. srpnja 
gdje će izvesti program uz učešće VA 
"Duga". 

Uz predsjedavanja Borisa Mahača i 
nazočnost članova Turističkoga vijeća 
ovoj je sjednici nazočio i gradonačelnik 
Vlado Kruhak koji je potvrdio potpo-
ru Grada u organizaciji manifestacija i 

gostovanja grupe glazbenika i suradnika 
iz Francuske. Sjednici su nazočili i drugi 
suradnici, odnosno suorganizatori nave-
denih manifestacija. Turističko je vijeće 
imenovalo Povjerenstvo za ocjenjivanje  
uređenih okućnica i balkona prijavljenih 
na raspisani natječaj. To su Mirko Sertić, 
Tomislav Šturm i Jadranka Robić. 

Također je odlučeno o potpori Turi-
stičke zajednice u organizaciji završnice 
rukometnog prvenstva za mlađe kadete 
održane u organizaciji MRK Dugo Selo. 
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Obrtnici na osposobljavanju za 
korištenje računala 
Dugoselski obrtnici u mirovinu 

su ispratili svog člana Mirka Mare-
ša, dugogodišnjeg obrtnika i vlasnika 
tvrtke «Alatnica-plastika». Tom su mu 
prigodom uručili nagradu za uspješno 
poslovanje koju mu je dodijelila Obrt-
nička komora Zagreb. Obrtnici plani-
raju dvodnevni izlet u Budimpeštu 7. i 
8. lipnja. U narednom razdoblju članovi 
Udruženja obrtnika Dugo Selo ospo-
sobljavat će se za korištenje računala, 
posebice članovi Upravnoga odbora, 
Skupštine i drugih radnih tijela. Udru-
ženje će svim članovima sufinancirati 
osposobljavanje u polovičnom iznosu 
od ukupnih troškova. Osposobljavanje 
obrtnika organizirat će Pučko otvoreno 
učilištu u okviru programa osposoblja-
vanja odraslih.                               N.K.

Dugogodišnjeg obrtnika Mirka Mareša članovi Udruge ispratili u mirovinu 
proslijedivši mu priznanje Obrtničke komore Zagreb

Kako je bilo rečeno na Godišnjoj 
skupštini Udruženja obrtnika Dugo 
Selo, održanoj 30. svibnja, prošle godi-
ne prema podacima Porezne uprave 
na području grada Dugog Sela, općina 
Brckovljani i Rugvica bilo je registri-
rano 670 aktivnih obrtnika. U Obrt-
ni registar registrirano je 90 prijava 
obrta, a odjavljeno je 67 obrta. Pro-
tekle godine Udruženje je zabilježilo 
568.000 kuna prihoda, od čega najviše 
od članarina i naknada, dok je 185.000 
kuna preneseno iz 2006. godine, a 
sveukupno utrošeno je gotovo 300.000 
kuna. Udruženje broji sedam stru-
kovnih sekcija, no predsjednik Stje-

pan Valjak nije skrivao nezadovoljstvo 
zbog njihove nedovoljne aktivnosti. 
Naime, sekcije bit trebale najmanje 
dva puta godišnje održati sastanke, no 
osim sekcije frizera i kozmetičara koji 
su se dva puta okupili, ostale sekcije 
organizirale su po jedan sastanak. 

Kao i proteklih godina, Udruže-
nje je nagradilo najuspješnije učeni-
ke obrtničkih zanimanja s područ-
ja Dugog Sela. Tako je na zasluženo 
desetodnevno ljetovanje u odmaralište 
Društva «Naša djeca» u Velom Lošinju 
otišlo petero učenika. A prošle godine, 
uspješno je organiziran i 2. dugoselski 
sajam obrtništva i poduzetništva, koji 

je od 8. do 10. studenoga u prosto-
ru Gradske sportske dvorane okupio 
puno veći broj izlagača nego u 2006. 
godine – izlagalo je više od 60 izla-
gača. 

Skupštini su nazočili predstavnici 
Obrtničke komore Zagreb, Udruže-
nja obrtnika prijevoznika Zagreb te 
ispred Grada Dugog Sela predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer koji je 
pohvalio suradnju Udruženja i Grada 
te ohrabrio članove u daljnjima aktiv-
nostima, osobito u organizaciji ovo-
godišnjeg Sajma obrtništva i podu-
zetništva. Predstavnici Obrtničke 
komore Zagreb upoznali su članove 
Skupštine s novitetima –da odsada 
trgovačka društva mogu dobiti licen-
cu te kako je utvrđen Hrvatski kvali-
fikacijski okvir po kojem se vrednuju 
i uspoređuju zanimanja s onima u 
EU, a članovi Skupštine upoznati su 
i s brojnim natječajima i projektima 
koje je raspisalo Ministarstvo gospo-
darstva, rada i poduzetništva.                        

I. G. O. 

Turističko vijeće TZ Dugo Selo utvrdilo program događanja 

IZLOŽBA VINA I SMOTRA NARODNOG 
STVARALAŠTVA – 6. SRPNJA
Stručni skup o baštini sv. Martina, izložbe vina i stvaralaštva pratit će grupa 
posjetitelja iz Francuske čiji će glazbenici održati koncerte u Dugom Selu

PRIPREMILA: N. KOZIĆ

Obavijest vinarima 
– sudionicima 14. 

izložbe vina dugoselsko-
vrbovečkog vinogorja

Izložba vina bit će u 
nedjelju 6. srpnja 2008. 
godine u prostoru Kleti 
Bunčić na Martin Bregu. 
Vinari – sudionici izložbe 

mogu dostaviti uzorke 
vina (četiri vinske boce)  

16. lipnja od 17 do 19 sati 
u prostoru Kleti Bunčić.

Udruga organizira jednodnevni besplatni izlet za članove i djecu 
iz obitelji težeg imovinskog stanja s područja Dugog Sela, Rugvice i 
Brckovljana.

Izlet je planiran u nedjelju 15. lipnja u Eko selo Žumberak - kod 
Samobora. Sve troškove prijevoza, ručka uz pratnju odraslih članova 
Izviđačkoga odreda, snosit će Udruga i sponzori.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na broj telefona: 
098/ 456-993 - Sandra Geri.

U prostoru Osnovne škole Dugo 
Selo osnovana je Udruga u okviru koje 
će građani moći ostvarivati osobite 
interese i potrebe za zaštitu okoliša, za 
poboljšanje kvalitete života i boljitak 
sadašnjih i budućih generacija. Članovi 
Udruge moći će se idejama i djelovanji-
ma priključiti hrvatskim i europskim 
ekološkim pokretima s ciljem zaštite 
globalnog sustava Zemljine biosfere 
koju čine voda, zrak, tlo, sva živa bića, 
prirodni resursi i kulturna baština. 

Sjedište ove Udruge, nazvane "Dugo-
selski cvijet", sukladno Statutu koji je 
Skupština usvojila jednoglasno, jest u 
prostorima Osnovne škole Dugo Selo. 
Za predsjednicu je izabrana ravnate-
ljica škola Marijana Kozarić Ciković, 
Boris Mahač iz Turističke zajednice 
je potpredsjednik a Mirjana Perković 
izabrana je za tajnicu. Oni ulaze u 
sastav Upravnoga odbora a pored njih 

u Odbor je izabrano još 6 članova. 
To su Radojka Lulić, Darinka Svetec, 
Andrea Čukelj, Sonja Grgac, Zdenka 
Knežić i Ivan Gereci. 

Jozo Pletikosić, Jadranka Robić i 
Lucija Arabadžić članovi su Nadzor-
noga odbora. U zaštiti okoliša značajna 
je edukacija građana s ciljem stva-
ranja pravilnog odnosa prema svim 
dijelovima okoliša. Važnu ulogu imaju 
odgojno-obrazovne institucije stoga je 
ova udruga nastala inicijativom i djelo-
vanjem Turističke zajednice, Osnovne 
i Srednje škole, dječjih vrtića i drugih 
udruga koje niz godina surađuju u 
programima uređenja okoliša. U ovim 
aktivnostima pridružile su se i druge 
udruge koje provode programe i prido-
nose uređenju i očuvanju okoliša kao 
što su umirovljenici, izviđači, udruga 
mladih i drugi.                              N. K.

Osnovana Ekološka udruga 
"Dugoselski cvijet"

Odgojno obrazovne ustanove, udruge i svi drugi povezani programima za 
uređenje okoliša imaju važnu ulogu u stvaranju pravilnog odnosa prema 
prirodi 

DVD Andrilovec povodom Dana 
planeta Zemlja organizirala je ekološ-
ku akciju čišćenja. U akciji su sudje-
lovala vatrogasna mladež i djeca koji 
su od ulaza u naselje Andrilovec do 
željezničke pruge od različitog otpada 
očistili odvodni kanal uz cestu. Ovom 
se akcijom DVD Andrilovec uključio u 

akciju dugoselske Turističke zajednice 
obilježavanja Dana planeta Zemlja te, 
kako je objasnio zapovjednik DVD-a 
Andrilovec Krunoslav Ban, jedna je 
od aktivnosti u sklopu plana provedbe 
programa «Grad Dugo Selo – prijatelj 
djece».                                      I. G. O. 
                                 Foto arhiva DVDA

DVD Andrilovec 
organizirao eko akciju

Sakupljene ogromne hrpe smeća 

Poziv članovima Udruge 
"ADHD i ja" na izlet

Udruga Hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata (HVIDRA) 
Dugo Selo nakon duljeg vremena ponovno je počela s radom i aktivnostima 
vezanim za svoju djelatnost.

Obavješćuju se sadašnji i budući članovi HVIDRA-e Dugo Selo da je 
Udruga nastavila s radom na staroj lokaciji Zagrebačka 74, Dugo Selo. S 
obzirom da je u tijeku izrada novih iskaznica, mole se svi hrvatski ratni vojni 
invalidi s područja gradova Dugog Sela, Vrbovca, Sv. Ivana Zeline te općina 
Rugvica, Brckovljani i Vrbovečka Dubrava da im se pridruže. Uredovno 
vrijeme HVIDRA-e Dugo Selo je ponedjeljkom i četvrtkom od 9 do 12 sati, 
a sve informacije se mogu dobiti tijekom tog vremena i na telefonski broj 
2751-035. 

HVIDRA Dugo Selo obavješćuje 
svoje članove 

Na širem dugoselskom 
području prošle godine 
registrirano 670 aktivnih 
obrtnika



… Demobilizirani vojnik Mar-
tin odlazi ponajprije u Trier (lat. 
Treverorum), glavni grad rimske 
provincije Galije, grad koji je u 
Martinovo vrijeme bio rezidenci-
ja rimskih imperatora. Na temelju 
otkrivenoga eremitskoga skloništa, 
smatra se da se Martin u Trie-
ru, žedan vjere, predao trpljenju 
i askezi po uzoru na Isusove uče-
nike. Prema kronologiji događaja 
Martin je u Trieru boravio dosta 
dugo iskušavajući redovnički način 
života u samostanu kojega je baš u 
to vrijeme osnovao trierski biskup 
Maksimin. Martinovi susreti sa sv. 
Atanazijem u Trieru odigrali su 
presudnu ulogu u edukaciji mlado-
ga redovnika, u borbi protiv hereze 
i konačnom shvaćanju asketizma, 
redovništva i teologije općenito. 
Usprkos snažnim vjerskim pre-
viranjima kojima je bio svjedok, 
Martin strogo slijedi kršćanske 

ideje te svojom ustrajnošću nastav-
lja put u kršćanskoj vjeri, gradeći 
svoju karizmu. 

Iznenadna smrt biskupa Mak-
simina i poziv biskupa Hilarija iz 
Poitiersa, nadaleko znana učitelja 
i borac protiv arijanizma, dovode 
Martina u najjače kršćansko sredi-
šte Galije, u kojemu nastavlja svoje 
religiozno i filozofsko obrazova-
nje pod budnim okom Hilarije-
vim. Hilarijev utjecaj na Martina, 
iznimno ambiciozna učenika, oči-
tovao se u direktnom promicanju 
redovničkoga i asketskoga ideala. 
Tijesna suradnja dvojice asketa i 
njihova svesrdna predanost duhov-
nom životu, rezultirala je uteme-
ljenjem prve organizirane asketske 
zajednice u Ligugéu. 

Nepokolebljivi redovnik

Životopis priča da je jedno-
ga dana Martin usnuo čudan san 
nakon kojega je osjetio obvezu 
što prije posjetiti roditelje da bi 
ih preobratio na Kristovu vjeru 
u čemu ga je svesrdno podržao 
biskup Hilarije. Tako Martin krenu 
na put u svoj rodni kraj. Putovanje 
je trajalo oko pet godina, bilo je 
vrlo naporno i uzbudljivo, s mnogo 
iznenadnih i neugodnih događaja 
kako napominje Martinov životo-
pis. Evo jednoga.

Prelazeći Alpe napade Martina 
grupa drumskih razbojnika. Izne-
nada jedan od njih uze sjekiru i 
htjede mu odrubiti glavu, ali ga 
drugi spriječi u tome. Izmučenoga 
i opljačkanoga svezaše Martina i 
odrediše jednog razbojnika da ga 

čuva. On upita Martina je li ga 
bilo strah kad su ga napali, na što 
ovaj odgovori: "Još se nikada nisam 
osjećao kao tada, bez ikakve boja-
zni, jer znam da se Božja milost 
pojavljuje upravo u najvećim opa-
snostima." I poče propovijedati tatu 
kojega preobrati na kršćanski nauk, 
a ovaj ga zauzvrat pusti. 

Martin je nakon ovoga doga-
đaja nastavio put prema obitelj-
skom domu, ali ga na putu presrete 
đavao u ljudskom obliku, upitavši 

ga kamo ide. Martin mu odgovori 
da ide tamo kamo ga Gospodin 
zove, na što đavao reče: "Svugdje 
kamo budeš išao i bilo što da budeš 
poduzimao u svojoj vjeri, đavao će 
te uvijek pobijediti." Na to Martin 

odlučno uzvrati: "Gospodin je sa 
mnom; ne bojim se onoga što mi 
može učiniti čovjek!" Na te proro-
čanske riječi neprijatelj nestade.

U Sabariji Martin uspijeva preo-
bratiti majku, ali ne i oca. U svome 
zavičaju zaraženom herezom, Mar-
tin je doživio mnoge neugodnosti: 
bio je uhićen, mučen, javno šiban, 

i konačno protjeran. Jedino što mu 
ostade bijaše povratak u Poitiers. 

Krenuvši na put, Martin se zau-
stavi u Milanu, i tu bijaše razoča-
ran najnovijim bučnim političkim 
zbivanjima u kojima je kršćan-
stvo bilo gotovo pred slomom. 
Osamljen, izgubljen, ali ustrajan 
u vjeri, Martin pronalazi utočište 
na otočiću Gallinára u Ligurskom 
moru na kojemu je doživio mnoga 
iskušenja. 

Redovništvo – Martinov 
životni odabir

Stečeno teološko iskustvo tije-
kom svih tih godina definitivno 
je opredijelilo Martinov životni 
put u kojemu se iskristalizirao nje-
gov nepokolebljiv kršćanski stav i 
asketski principi. Od 361. godine s 
nekoliko sljedbenika mladi Martin 
se dušom i tijelom predaje skro-
mnom životu u prvom "samostanu" 
u Ligugéu, čiji su tragovi posto-
janja u novije vrijeme pronađeni 

tijekom arheoloških istraživanja. 
Martin postaje ocem novoosno-
vane prve kršćanske redovničke 
zajednice u Ligugé koja predstavlja 
stvarni početak redovničkog živo-
ta u današnjoj Francuskoj. U to 
vrijeme se dogodilo i prvo Marti-
novo čudotvorno vraćanje u život 
jednoga člana zajednice. "Martin 
se nadvi nad mrtvo tijelo, te se cije-
lim svojim bićem prepusti molitvi 
te povrati u život mladoga redov-
nika." Ubrzo nakon toga događa-
ja Martin povrati život mladomu 
robu koji se objesio na nedalekom 
imanju izvjesnoga Lupicinusa. 

 Poznato je također da je Mar-
tin povratio život još trojici čiji su 
uzroci smrti bili potpuno nepozna-
ti pa su zbog toga i tumačeni kao 
čuda utemeljena jedino na molitvi, 
vjeri i povjerenju u čovjeka. Tako je 
Martinovo ime bljesnulo u kršćan-
skom svijetu, Martin je ispunjen 
svetom moći i Kristov je sljedbenik. 
Martin je  Apostolicus! …..
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REDOVNIŠTVO - 
MARTINOV ŽIVOTNI ODABIR

Ususret 4. srpnju - o životu sv. Martina (II. dio)

PRIPREMILA: dr. Antonija Zaradija Kiš

Profesionalni fotografi, amateri i 
zaljubljenici u fotografiju doživjeli su 
trenutak osnivanja Foto kluba POZI-
TIV u Dugom Selu. Osnivačkom izbor-
nom skupštinom održanoj u Grad-
skoj vijećnici stvoreni su preduvjeti 
za skorašnje registriranje Udruge. Na 
sjednici je donijeta odluka o osniva-
nju Udruge te je prihvaćen Statut s 
napomenom kako bi se nakon osniva-
nja trebale donijeti određene izmjene, 
odnosno dodaci, no o tome će biti riječi 
na sljedećoj skupštini. Za predsjedni-
ka je imenovan Kruno Blažinović, za 
dopredsjednika Dejan Novački, a za 
tajnika Siniša Gavranović. Svi oni, uz 
člana Maria Taradija i Roberta Lehpa-
nera čine Izvršni odbor. U Nadzornom 
odboru sjede Robert Samardžić – pred-
sjednik te Edita Blažinović i Mihaela 
Benata Gavranović. Predsjednik Suda 
časti je Boris Mahač, a ostali članovi su 
Božena Begić i Mirjana Perković.

Kako je kazao predsjednik Kruno 
Blažinović, cilj Kluba je približiti foto-
grafiju svim generacijama sugrađana te 

kroz organizaciju tematskih radionica, 
edukacija i tečajeva doprinijeti daljnjoj 
popularizaciji fotografije. Planirano je 
i formiranje fotografske arhive Dugog 
Sela, na način da će članovi Kluba 
pratiti sva kulturna, sportska i ina 
događanja u gradu te ih bilježiti i doku-

mentirati za buduće generacije. Službe-
ne stranice Kluba nalaze se na adresi 
pozitiv.dugoselo.com, a u vrlo skoro 
vrijeme tamo će biti objavljene sve 
informacije vezane uz djelovanje samog 
Kluba, poručili su članovi Kluba.                 

     I. G. O.  

Osnovan Foto klub 
"POZITIV"

 Rukovodstvo Foto kluba POZITIV 

Odluke na Osnivačkoj skupštini podržali svi članovi

Crkva sv. Martina u Trieru (Njemačka)

  Martina napadaju razbojnici

  Martin i đavao

  Martin krsti majku 

Martin oživljava roba

Povodom Svjetskog dana Crvenog 
križa 8. svibnja dugoselski Crveni križ 
pozvao je sve dobročinitelje koji žele 
pomoći unesrećenim stanovnicima u 
Mijanmaru da svoje donacije mogu 
uplatiti na adresi Crvenog križa Dugo 
Selo, Osječka 3, svakim radnim danom 
od 8 do 15 sati. Isto tako svoje uplate 
mogu dati na žiro račun broj 2340009-
1511555516 poziv na broj odobrenja 16, 
ili pozivom na donatorski telefon broj 
060 60 20 90 (cijena 6,82 kn s PDV-
om po odslušanoj poruci), ili on-line 
donacijama na internetskim stranicama 
Hrvatskog Crvenog križa: www.hck.hr 

Hrvatski Crveni križ od 8. do 15. 
svibnja obilježio je Tjedan Hrvatskog 
Crvenog križa. Ove godine Tjedan je 
u znaku 130 godina rada i djelovanja 
Hrvatskog Crvenog križa, 55 godina 
dobrovoljnog darivanja krvi i 15 godina 
samostalnog djelovanja Hrvatskog 
Crvenog križa u Republici Hrvatskoj. 
Dugoselski Crveni križ tijekom cijele 
godine organizirao je niz aktivnosti 
kojima će se obilježiti ovi značajni 
jubileji, a kako najavljuje ravnateljica 
Crvenog križa Dugo Selo Gordana Kocaj 
– svečana sjednica Skupštine održat 
će se ujesen kada će biti dodijeljene 

zahvalnice i diplome zaslužnim 
dobročiniteljima s našeg područja.

Održane dvije akcije 
darivanja krvi 

U redovnim akcijama darivanja krvi 
28. travnja i 26. svibnja prikupljeno je 
ukupno 90 doza krvi. Krv se darivala 
u Srednjoj školi Dugo Selo i u Centru 
Stančić, a zabilježena su i četiri nova 
darivatelja. Inače, darivatelji krvi 
s dugoselskog područja u samom 
su vrhu po odazivu na ove humane 
akcije Crvenog križa, a svakom novom 
akcijom njihov se broj povećava. Kako 
je evidentirano pri zadnjoj akciji – 
devetero «starih» darivatelja odbijeno 
je zbog manjka željeza u krvi, kazala 
je tajnica Darinka Remenar, stoga bi 
do sljedećeg davanja trebali pripaziti 
na svoju prehranu. Sljedeća akcija 
održat će 12. lipnja za djelatnike HEP-a 
Pogon Dugo Selo i djelatnike Dalekovod 
Cinčaonice. U međuvremenu, 7. lipnja 
u Vrbovcu održat će se sportski susreti 
darivatelja krvi Zagrebačke županije 
u kojima će sudjelovati i dugoselski 
darivatelji. Zasada se prijavilo 30-tak 
njih, a prijave su još uvijek u tijeku. 
Darivatelji će se natjecati u nogometu, 
stolnom tenisu, beli, pikadu i potezanju 
užeta.

Obilježavanju "Europskog tjedna 
u Zagrebačkoj županiji" pridružila se 
i Srednja škola Dugo Selo gdje su 7. 
svibnja organizirane radionice, preda-
vanje i kviz vezani za Europsku uniju 
i Dan Europe. Dvadeset i pet srednjoš-
kolaca poslušalo je predavanje na temu 
"Hrvatska na putu prema EU" predstav-
nika Europskog doma i Ministarstva 
vanjskih poslova o procesu europskih 
integracija i obrazovnim programima 
Europske unije i aktivno sudjelovali 
u radionici o pravima djeteta. Na taj 
su način povećali razinu poznavanja i 
razumijevanja Europske unije, njezinih 
mehanizama i institucija te vrijednosti 
na kojima se ona temelji. Dugoselski su 
srednjoškolci pokazali na EU kvizu i 

svoje postojeće znanje o nadnacionalnoj 
integraciji europskih država čiji će dio, 
u skoroj budućnosti, biti i Hrvatska. 
Najuspješniji među njima su i nagrađe-
ni. Tako su na jednodnevni izlet u Cri-
kvenicu otputovali učenici 2 ek Marko 
Salopić, Nikolina Guja, Zvjezdana 
Jukić, Marija Vidović, Marijan Doutlik 
i Marina Doutlik. "Europski tjedan u 
Zagrebačkoj županiji" trajao je od 5. do 
9. svibnja u Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu, 
a cilj događanja bio je upoznati građane 
i učenike s europskim integracijama te 
mogućnostima i obvezama koje proi-
zlaze iz članstva u EU. Za tu su priliku 
organizirane, osim predavanja i radio-
nica, i mnogobrojne tribine, radionice, 
izložbe i koncerti.

Aktivnosti dugoselskoga 
Crvenoga križa uz 
Svjetski dan Crvenoga križa
PRIPREMILA: I. G. O. 

Europski tjedan u Srednjoj 
školi Dugo Selo – srednjoškolci 
uspješni u EU kvizu 

A. M. Š.



Prepoznavši nezadovoljstvo među gra-
đanima, a na temelju provedene ankete, 
dugoselska podružnica Hrvatske narod-
ne stranke na novinarskoj konferenciji 14. 
svibnja uputila je javni apel za raspisi-
vanjem izbora za Mjesne odbore. Kako 
je kazao Saša Paninčević, član Izvršnog 
odbora HNS-a Dugo Selo – ova stranka je 
još polovicom siječnja uputila Gradskom 
vijeću prijedlog za raspisivanjem izbora, 
argumentiravši kako je Dugo Selo jedan 
od tri gradova Zagrebačke županije koji 
nema oformljene mjesne odbore. Isto tako 
HNS smatra kako bi trebalo unijeti izmjene 

u Statut Grada dodajući još MO Puhovo 
i MO Kopčevec, s obzirom na značajan 
broj stanovnika koji živi u istim naseljima. 
Predsjednik dugoselskog HNS-a Dragutin 
Zadravec tražio je ovim putem da Gradsko 
vijeće na svojoj sljedećoj sjednici donese 
odluku o raspisivanju izbora, uostalom to 
je predviđeno i u gradskom proračunu u 
kojem je ove godine osigurano za tu namje-
nu 150.000 kuna. Primjer dobre suradnje 
Grada i građana, što je, prema mišljenju 
Zadravca, funkcija MO – je i početak pro-
jekta izgradnje Športskog rekreacijskog 
centra Puhovo što će pridonijeti boljoj kva-

liteti življenja stanovnika naselja Puhovo, 
ali i šire. HNS-liberalni demokrati podruž-
nice Dugo Selo, na istoj konferenciji izrazili 
su  zabrinutost zbog problematike prili-
kom osnivanja Savjeta mladih. Naime, prvi 
javni poziv za  kandidate za članove Savjeta 
mladih Grada Dugog Sela poništen je zbog 
neodaziva dovoljnog broja kandidata. No, 
nakon ponovljenog poziva predsjednik 
Zadravec nada se kako će se Savjet konač-
no i formirati. Osim članova dugoselskog 
HNS-a, tajnika Roberta Aušpergera – kon-
ferenciji je nazočio i predsjednik Županij-
ske organizacije HNS-a Josip Jambrač koji 
je tom prilikom kazao kako su MO osnova 
funkcioniranja lokalne vlasti, a zakonoda-
vac je propustio propisati rokove i sankcije 
ukoliko pojedine lokalne jedinice samou-
prave ne raspišu izbore za MO, radi čega 
mnogi gradovi u Hrvatskoj nemaju osno-
vane mjesne odbore.       Pripremila: I. G. O. 

Dugoselski esdepeovci održali su 26. 
svibnja pressicu reagirajući na raspravu 
o godišnjem obračunu proračuna na 29. 
sjednici Gradskog vijeća koji, kako je 
kazao predsjednik stranke Boris Mahač, 
«zorno prikazuje uredno i pozitivno 
poslovanje grada». Protiv su smanjenja 
proračuna teškog 100 milijuna kuna jer 
će to usporiti neophodnu izgradnju, a 
začuđuje ih kada «gradonačelnik kaže da 
se nemaju kamo utrošiti sredstva planira-
na za asfaltiranje i kanalizaciju». Navodi 
kako je «saniran manjak iz prethodnog 
razdoblja, redovno otplaćivan kredit, 
povećan prihod za 97 posto, a rashodi za 
52 posto što je dovelo do viška prihoda 
od 21 milijun kuna. Taj je novac rezer-
viran za nabavljene i ugovorene radove 
koji traju (asfaltiranje i kuća za ispraćaj) 
i koji će biti plaćeni u ovoj godini. Za 
komunalnu je izgradnju u 2007. utro-
šeno 13,6, godinu ranije 3,6 milijuna 
kuna, a nova vlast do sada nije provela 
ni jednu nabavu za izvođenje radova. 
Neistina je i kako nema gotovih projekata 
za komunalnu infrastrukturu jer postoji 
dokumentacija i dozvole za asfaltiranje 
Sajmišne i Oborovske ulice, kanalizaciju 
u Kopčevcu. Optužbe HDZ-ovca Mirka 
Tržića za pronovjeru (plaćanje SDP-ovih 
faktura za proslavu 1. svibnja iz grad.
proračuna), gradonačelnika da se koristio 
položajem predsjednika TZ-a pozivajući 
na proslavu, naziva lažima i govorom 
mržnje, a to da nije bilo hrvatskog grba u 
uredu još nižim udarcem. Osvrnuo se na 
«sječu SDP-ovih glava» koji su smijenjeni 
iz odbora, komisija i upravnih vijeća, a 
tvrdi kako ih gradonačelnik i predsjed-
nik Grad. vijeća ne žele ni u udrugama 
građana. Na novinarsko pitanje kako to 
da je onda Jadranka Robić postala pred-
sjednica ŽRK, a on potpredsjednik eko-
loške udruge, Mahač smatra uspjehom 
unatoč pritiscima. Gradnja osnovne škole 
uslijedila je dva dana nakon smjene i 
zanima zašto se čekalo od listopada 2007. 
jer je mogla biti gotova već ove školske 
godine, a nedopustivo je kašnjenje od 6 
mjeseci isplata za vrtić iako su sredstva 

osigurana za tu namjenu. SDP je s 5 
vijećnika najjača stranka, vodi politiku 
u interesu građana jer «Bez laži i smica-
lica, ostvarenja osobnih interesa, slučaja 
«voćnjak», uzurpacije gradskog prostora, 
podmetanja i lažnih informacija (otkup 
zemljišta za sajmište koje je inicirao Kru-
hak)» - kazao je Mahač. SDP Dugo Selo 
ima 7 zahtjeva: povećanje proračuna i 

kreditnim zaduženjem; raspisivanje izbo-
ra za MO; odmah početi s izgradnjom 
sportske dvorane uz školu; izgradnjom 
dječjeg vrtića; realizacijom projekta u 
Ostrni na proširenju; novac trošiti u skla-

du sa zakonskim propisima, ne kao u 
slučaju adaptacije Vatrogasnog doma u 
Ostrni gdje se radovi u vrijednosti većoj 
od 70 000 kuna nabavljaju mimo njih; 
nastavak asfaltiranja 40 km prometnica. 
Je li sugestija SDP-ovog vijećnika Mari-
jana Kriveca o ukidanju prireza politička 
provokacija s obzirom da ga je uveo sam 
SDP, Mahaču je stav za diskusiju. SDP 

ne surađuje s HSP-om, bio je Mahačev 
odgovor na pitanje vezano za promjene u 
toj stranci i možebitne promjene omjera 
snaga u Gradskom vijeću.

SDP-ovci istakli sedam zahtjeva te upozorili kako  se radovi u Ostrni provode mimo 
Zakona o javnoj nabavi 

S pressice HDZ-a

Ne smanjivati gradski proračun!
SDP Dugo Selo s tiskovne konferencije poručuje:
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Prilikom obilježavanja Praznika rada SDP Dugo Selo očitovao potporu radnicima 
u ostvarivanju njihovih prava te se kritički osvrnuo na nedemokratske postupke u 
politici Grada 

Konferencija za tisak dugoselskog 
HDZ-a održana 30. svibnja započela je 
u pomalo bajkovitom tonu. Naime, pot-
predsjednik Ivan Gereci usporedio je 
predsjednika SDP-a Borisa Mahača s 
Trnoružicom koja nakon buđenja optu-
žuje sve i svakoga. HDZ-ovci smatraju 
kako SDP-u očito godi boravak u oporbi 
jer «najednom znaju što bi radili, a to 
nisu znali proteklih 7 godina» te kako 
Mahač sada spominje projekte koji ne 
postoje. Naglašavaju kako Mahačeva 
vladavina ima dubioze i minuse poput 
«dovođenja podobnih kadrova iz drugih 
gradova, optužbi za nerad opoziciji i 
djelatnicima gradske uprave kojima je 

smanjio plaće za 25, a sebi i podobnima 
podigao za čak 100 posto, neracionalnu 
potrošnju veću od prihoda čime je doveo 
proračun u minus od 4,5 milijuna kuna 
iz čega ga je izvukla odluka hrvatske 
Vlade o povratu poreza na dohodak…» 
- stoji u priopćenju predsjednika Stipe 
Velića koje je predočeno novinarima. 
On negira i Mahačeve tvrdnje kako je 

ostavio proračun od 100 milijuna kuna 
jer «prava je istina da realni prihodi 
iznose 54,9 milijuna», a «dodao je 22,2 
milijuna od nepotrebne prodaje sajmišta 
i zemljišta uz staru školu te ih oročio» 
te «dodao planirano zaduženje od 22 
milijuna kuna koje je vjerojatno mislio 
isto oročiti jer u poglavarstvu nisu našli 
nikakve projekte za investicije tih sred-
stava». Između ostalog, Velić spominje 
i odrednice programa koalicije HSS-
HDZ-HSP izrada projekata, odblokirati 
oročena sredstva i sa sredstvima redovi-
tih prihoda, bez zaduženja početi obno-

vu i gradnju komunalne infrastrukture, 
kapitalne investicije kao što su sportska 
dvorana, obilaznica, nadvožnjak, podu-
zetničku zonu, izgradnju kanalizacijskog 
ipsilona i spajanje na pročistač, kilometri 
asfaltiranja i pločnika, pojačano održa-
vanje kao i obnovu kuglane i športskog 
restorana. Ove činjenice i smjena nespo-
sobnog tima, a ne projekcija koalicije na 
državnoj razini razlog su nove koalicije. 
Zamjeraju Mahaču «esdepeovizaciju» 
međunarodnog Praznika rada 1. svibnja 
navodeći kako je proslava financirana 
sredstvima TZ koja ne pripadaju SDP-u 
te kako je na proslavi dijeljen pamflet 
SDP-a kojim se bivši gradonačelnik više 
razračunava sa svojim članstvom negoli 
s koalicijom. Mahačeve optužbe za smje-

njivanje SDP-ovaca, odbacili su tvrdnjom 
da je to isto radio i on 2001. godine te da 
je to normalna demokratska procedura. 
Podsjećaju da je HDZ 2001. bio najjača 
stranka. Izjavu njihovog vijećnika Mirka 
Tržića na zadnjoj sjednici Vijeća kako 
prilikom primopredaje vlasti u uredu 
gradonačelnika nije bio istaknut hrvat-
ski grb, a što je Mahač nazvao govorom 

mržnje, potvrdio je i Bertek rekavši kako 
ne želi ulaziti u razloge za neisticanje 
državnog simbola. Na pitanje novinara 
što je s prostorom Grada, Bertek je rekao 
kako HDZ poštuje pravnu državu, neće 
se žaliti na sudsku odluku te kako su 
se već dijelom iselili. Novinare je zani-
mala i stabilnost koalicije, s obzirom na 
stranačka previranja u HSP-u. Koaliciju 
službeno čine HSS-HDZ-HSP, a u tijeku 
su pregovori s nezavisnim vijećnikom 
Stjepanom Novoselom – kazao je na 
kraju konferencije Bertek.

Započeti kapitalne projekte bez 
bespotrebnog zaduživanja!

Raspad HSP-a u Dugom Selu i 
Zagrebačkoj županiji bio je tema tiskovne 
konferencije koju je 14. svibnja sazvao 
Damir Mesić, tada već bivši predsjednik 
IO HSP-a i člana ŽV Zagrebačke županije. 
Navodeći kronologiju političkih događanja 
u Dugom Selu, rekao je kako je Nenad 
Sedlar od samog početka bio uključen 
u smjenu i stvaranje nove vlasti. Tada 
se događa preokret – Sedlar organizira 
sastanak s A. Đapićem u Osijeku na kojem 
Mesić i Ivan Karačić, 2. vijećnik HSP-a, 
dobivaju drugačije naputke – da moraju 
opstruirati rad Gradskog vijeća te dati 
potporu SDP-u i bivšem gradonačelniku 
Borisu Mahaču. Mesić spominje i osječku 
koaliciju SDP-HSP. No, Mesić i Karačić, 
ipak daju potporu, kao što je poznato, 
novoj koaliciji, a posljedica je stegovni 
postupak protiv Mesića, raspuštanje 
stranke i Sedlar kao Đapićev povjerenik. 
Mesić optužuje Sedlara za malverzacije, 
zlouporabe položaja i spominje čak 70 
kaznenih prijava. Sređivanje građevinskih 

dozvola, zapošljavanja za mito, neplaćanje 
računa te prodaja nekretnina bez 
registriranog poduzeća ili obrta... Tvrdi 
kako su to sve provjerene činjenice te 
kako je IO još prošle godine u vrh stranke 
poslao zaključak za stegovni postupak 
protiv Sedlara. Dodaje kako se Sedlar nije 
vratio u Dugo Selo rješavati probleme 
unutar podružnice, a "zbog kalkulacija s 
Mahačem ni biti dio tima nove koalicije, 
već samo s dvije zamisli: kako sve srušiti i 
dobro naplatiti – naravno financijski."

Mesić nadalje kaže kako je izašao iz 
HSP-a. Na novinarsko pitanje što će dalje 
najavio je osnivanje udruge "Građanske 
inicijativa Dugo Selo" i tako nastaviti s 
projektima za razvoj grada.           A. M. Š.

Nenad Sedlar demantira 
Nakon održane novinarske konferencije 

Damira Mesića, dosadašnjeg HSP-ovog 
vijećnika u Gradskom vijeću, povjerenik 

HSP-a Dugo Selo Nenad Sedlar te ujedno 
gradski vijećnik održao je konferenciju 
na kojoj je demantirao «objede prijašnjeg 
vijećnika». «Njegove izjave su osobni 
napad na mene», kazao je Sedlar te je 
priložio svoju Obrtnicu i novinske članke 
iz različitih listova kako bi dokazao da se 
bavi legalnim poslom te da je organizirao 
stranačke i humanitarne aktivnosti ne 
radi svoje koristi, za što ga, kako kaže 
Sedlar, optužuje dotadašnji stranački 
kolega Mesić. «Prema njemu ja sam 
kriminalac», veli Sedlar, «a ja sam dijelio u 
akcijama ribice, slatkiše, jaja, organizirao 
druženje sa socijalno ugroženima na 
uštrb obiteljskog proračuna, dok su 
za ostale akcije stvari kupovane preko 
računa stranke; pomagao sam sportaše 
– kupivši im sportsku opremu, a obnovio 
sam i izgradio ljulajčke u parkovima; 
nikog nisam zaposlio od svoje obitelji u 
gradskoj upravi, no zato sam pomogao pri 
zapošljavanju Mesićeve supruge», navodio 
je Sedlar. U Dugom Selu imam 15 dužnika 
novaca, a protiv mene vode se sudske 
tužbe od 1993. i 1994. godine, za što me 
optužuje Mesić. «Mirno spavam, što se 
tiče stranke HSP-a, a jedini interes koji me 
vodi dalje u mom radu – je interes Dugog 
Sela i njegovih građana», poručio je na 
kraju Sedlar.                                     I. G. O.

PRIPREMILA: A. M. Š.

Sukob dojučerašnjih stranačkih kolega 
- Damira Mesića i Nenada Sedlara 

Vodstvo HDZ-a istaklo odrednice programa koalicije  HSS-HDZ-HSP

Akcija Mladeži HDZ-a – prikupljanje knjiga za Knjižnicu 

HNS podružnica Dugo Selo održala novinarsku konferenciju 

«Tražimo raspisivanje izbora za 
mjesne odbore»

Damir Mesić iznosi optužbe

Povjerenik Hrvatske stranke prava 
Dugo Selo Nenad Sedlar osvrnuo se na 
konferenciji za novinare 8. svibnja na 
aktualnu političku situaciju u gradu. 
Kao prvi problem navodi proslavu Pra-
znika rada u gradskom parku, izraziv-
ši ogorčenje zbog «privatizacije ovog 
međunarodnog praznika što se vidjelo 
na primjeru dijeljenja SDP-ovih letaka i 
politički obojenog govora predsjednika 
dugoselskog SDP-a», rekao je Sedlar. 
Drugi problem je vidljiv u dugoselskoj 
podružnici HSP-a, navodi Sedlar, radi 
čega se «vratio s pozicije potpredsjed-
nika Skupštine Zagrebačke županije, na 
mjesto gradskog vijećnika», kako bi se 
«dugoselski HSP mogao kvalitetno pri-
premiti za sljedeće lokalne izbore, kao 
što je kvalitetno radio prije tri godine», 

smatra Sedlar. Za treći problem naveo 
je odnos vlasti u Dugom Selu – pod 
tim Sedlar pojašnjava kako HSP nije 
trgovačka stranka, već žele biti partneri 
u vlasti. «Nedopustivo je da se nazivaju 
pojedinci iz naše stranke i da se na njih 
vrši pritisak, odnosno HSP ne želi poje-
dinačne ponude, već traži razgovor na 
razini stranaka, a ukoliko do tog sastan-
ka ne dođe – HSP će raditi po svom» 
veli Sedlar. Na pitanje novinara što HSP 
očekuje od nove gradske koalicije – Sed-
lar jasno odgovara kako oni žele izvršnu 
vlast. U Gradskom vijeću sada HSP 
predstavljaju Ivan Karačić i Nenad Sed-
lar, a mjesto potpredsjednika Gradskog 
vijeća na koje je bio imenovan Damir 
Mesić, dosadašnji HSP-ov vijećnik, sada 
je ispražnjeno.                              I. G. O.

HSP Dugo Selo o trenutnoj političkoj situaciji u gradu

«Želimo izvršnu vlast»
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Vjenčani od 22. 4. do 26. 5. 2008.

1. ZVONIMIR MARENIĆ I KRISTINA MIJATOVIĆ vjenčani 25.4.2008.
2. MARKO NOVAK GRGEC I SANELA VANJEK vjenčani 25.4.2008. 
3. ANĐELKO ČAVAR I JELENA ŽIVKOVIĆ vjenčani 2.5.2008.
4. MIROSLAV IVANOVIĆ I ELVIRA ČIZMIĆ vjenčani 2.5. 2008.
5. ALEN PRELDŽIĆ I LJUBICA LAUŠ vjenčani 2.5.2008.
6. NIKO JOSIPOVIĆ I DANIJELA ŠOLA vjenčani 3.5.2008.
7. JOSIP SKRBIN I MARINA ŠTABARKOVIĆ vjenčani 3.5.2008.
8. GORAN TOMAŠIĆ I KSENIJA VRABEC vjenčani 3.5.2008.
9. JOSIP PAPA I GORDANA RUSTAMBEG vjenčani 9.5.2008.

10. IVAN CRNJAC I MARTINA TURK vjenčani 10.5.2008.
11. IVICA EŠEGOVIĆ I MARIJA LJILJANA MEZNARIĆ 
       vjenčani 10.5.2008.
12. NIKOLA GORIČKI I MARIJA MEIĆ vjenčani 10.5.2008.
13. IVICA KOLAR I DARINKA JURIČKO vjenčani 10.5.2008.
14. DARKO TUTIĆ I JASMINA AĆIMOVIĆ vjenačni 10.5.2008.
15. MIROSLAV KOLAR I BOJANA BREZAK vjenčani 16.5.2008.
16. IVAN KRZNARIĆ I ANAMARIJA BARUN vjenčani 16.5.2008.
17. JOSIP BIŠKO I MARIJA DRMIĆ vjenčani 17.5.2008.
18. DAMIR BUKOVAC I DIJANA KASUMOVIĆ vjenčani 17.5.2008.
19. SINIŠA CIK GRGOŠIĆ I ALEKSANDRA VUGEC vjenčani 17.5.2008.
20. MARJAN IVIĆ I DANICA PERIĆ vjenčani 17.5.2008.
21. MILAN KOVAČINA I ANNA MARIA PERKOVIĆ vjenčani 17.5.2008.
22. IGOR POLAČEK I MARIJA BRKIĆ vjenčani 17.5. 2008.
23. JADRANKO PUŽEK I TEA KATUŠIĆ vjenčani 17.5.2008.
24. DARKO BRLJAČIĆ I ĐURĐICA ŠARDI vjenčani 20.5.2008.
25. SANJIN KOLAR I MARTINA RAKIŽEVEC vjenčani 22.5.2008.
26. DARKO ANTUNOVIĆ I TATJANA MOSKOVIĆ vjenčani 23.5.2008.
27. MARIO DUBRAVČIĆ I JASMINA ĐURKOVIĆ vjenčani 24.5.2008.

UMRLI
IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 
22. 4. DO 26. 5. 2008.GODINE
1. MARIJA GARAČA, stara 82 godine
2. BARBARA FILKOVIĆ, stara 77 godina
3. KATARIN JAGATIĆ, stara 71 godinu
4. ANKICA KUZMANIĆ, stara 55 godina
5. NADA KIŠIČEK, stara 67 godina
6. ANTE TOLIĆ, star 21 godinu
7. LJUBICA LEVAK, stara 103 godine
8. ADAM VLASAC, star 83 godina
9. DRAŽEN ŠTURBEK, star 40 godina

10. KATA STJEPANDIĆ, stara 90 godina
11. ZDENKA DABAC, stara 64 godine
12. KATARINA BANKO, stara 84 godine
13. SOFIJA DEVČIĆ, stara 76 godina
14. ZVONIMIR CAFUTA, star 63 godine
15. DRAGO ILIČIĆ, star 78 godina
16. IVICA HORVAT, star 33 godine
17. BRANKA BILEN, stara 69 godina
18. MARIJA PIŠĆENEC, stara 67 godina
19. FRANJO ŠLOGAR, star 83 godine
20. JOSIP CESAR, star 79 godina
21. ANA ŽIDAK, stara 87 godina
22. IVAN ZAVACKY, star 82 godine
23. EDVIGE SRŠEN, stara 80 godina 

Tužno sjećanje
na

STJEPANA PISKA
7. 5. 1998. – 7. 5. 2008.

Prošlo je deset godina od našeg rastan-
ka s Tobom. Čuvamo uspomenu na Tebe, 
posjećujemo Tvoje vječno počivalište.

Tvoji: supruga, sin, snaha, 
unuci i praunuke Dora, Iva i Ema

Tužno sjećanje
na

BOŽIDARA HARAMBAŠU
8. 5. 2005. – 8. 5. 2008.

Treća godina prolazi otkako si otišao. Tuga, 
bol i praznina ostala je u našim srcima. Sjećanje 
na Tebe bolno je, vrijeme koje prolazi tužno je, 
život bez Tebe težak je, no ljubav prema Tebi 
vječna je!

Tvoji najmiliji: supruga Marica, 
sinovi Ivan i Matija, otac Ivan

Tužno sjećanje
na našeg voljenog

NIKOLU VULETIĆA
29. 5. 2006. – 29. 5. 2008.

Postoji nešto što nikad neće prestati, bol 
i tuga za Tobom voljeni sine. Vječno tužni 
Tvoji najmiliji. Hvala svima koji Te se sjećaju i 
obilaze tvoj tihi dom. Počivao u miru Božjem.

Tužno sjećanje
U svakoj zraci Sunca, u svakoj kapi kiše, u 

svakom otkucaju srca naših
u dome svome – uvijek je s nama voljeni naš

STJEPAN KOLARIĆ
10. 5. 2002. – 10. 5. 2008.

Eh, da znaš zašto mi je suzama 
obliveno lice – 

zašto sam se sakrila u kut?
Zašto jednu sliku prinosim srcu 

po sto i prvi put –
zašto duša već dugo sretna nije?

Zato što ništa nije kao prije!
Tugujemo za Tobom tiho, bolno, neprestano.               Najmiliji

Tužno sjećanje
na

STJEPANA GARAŠIĆA
26. 5. 2000. – 26. 5. 2008.

Već osam godina u vremenu koje prolazi 
čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoja supruga Marica, Orlando, 
Diana i Nada

Tužno sjećanje

na supruga i oca

STJEPANA ŠPILJARA
25. 5. 2001. – 25. 5. 2008.

Supruga i sin

Tužno sjećanje
na

MILANA PEĆNJAKA
10. 5. 2004. – 10. 5. 2008.

Uvijek si s nama u našim srcima i mislima!
Tvoji: supruga Dragica, kćeri Nada i 

Đurđa s obiteljima

Tužno sjećanje

ADELA VIDAKOVIĆ rođ. 
SMOLČIĆ

13. 5. 2002. – 13. 5. 2008.
Poklonila si nam najveća bogatstvo na 

svijetu, ljubav i dobrotu i zato Ti velika hvala. 
Živjet ćeš vječno u našim srcima i mislima

Ožalošćeni Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje
na

IVANA MARKIĆA
7. 5. 1997. - 7. 5. 2008.

Prošlo je jedanaest godina od kada Te nema s nama. Ali Tvoj lik, 
dobrota i ljubav ostat će zauvijek u našim srcima. Hvala svima koji Te se 
sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

Tvoji: supruga, sinovi, kćeri, snahe, 
zetovi i unuci te ostala rodbina

SJEĆANJE
na

MARIJU TOPOL
5. 6. 2007. – 5. 6. 2008.

Sin i kći s obiteljima

Tužno sjećanje
na

MATU ŠOKA
25. 5. 1995. – 25. 5. 2008.

Živiš s nama i u našim srcima i našim 
sjećanjima.

Tvoji: supruga Ana, sinovi Zvonimir i 
Slavko s obiteljima

ZAHVALA
Oprostili smo se od naše voljene

GJURGJICE VAJZOVIĆ 
rođ. DEVČIĆ

1932. – 2008.
koja je preminula u petak 9. svibnja, a 
ispraćena 13. svibnja na groblju Mirogoju. 
Ovim putem zahvaljujemo se rodbini, 
prijateljima, susjedima i znancima koji su 
našu dragu pokojnicu dostojno ispratili na vječni počinak. Posebno 
se zahvaljujemo djelatnicama Doma zdravlja Dugo Selo dr. Milici 
Starčević i medicinskoj sestri Neni Čović, kao i cijeloj ekipi hitne 
medicinske pomoći.

Njeni najmiliji

Prije kratkog vremena zauvijek nas 
je napustio naš dobri 

otac, djed, pradjed, svekar i punac
dr. sc. JADRANKO CRNIĆ, 

dipl. iur
U povodu njegove smrti primili smo bro-

jne pisane izraze sućuti i čuli mnogo toplih, 
iskrenih riječi suosjećanja u našoj boli. Zah-
valjujemo se mnogim ljudima, organizacijama 
i institucijama, među njima brojnim Dugosel-
cima, koji su nas svojoj pažnjom i potporom u teškim trenucima oproštaja 
na različite načine poduprli, kao i onima koji su mu u zaista velikom broju 
odali poštovanje prilikom posljednjeg ispraćaja. Posebno zahvaljujemo 
liječnicima i drugom medicinskom i bolničkom osoblju KBC Rebro u 
Zagrebu koji su svojim profesionalnim i ljudskim pristupom olakšali nje-
gove posljednje dane u borbi za život. Posebna hvala Hrvatskom Crvenom 
križu, Gradu Dugo Selo i Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji su 
svojom organizacijom komemorativnih skupova omogućili podsjećanje 
na njegov životni i radni put. Hrvatskom Crvenom križu velika hvala i na 
pomoći pri organizaciji posljednjeg ispraćaja na zagrebačkom Mirogoju. 
Zahvaljujemo se svim govornicima na tim skupovima na riječima kojima 
su toplo, ljudski opisali njegovu ljubav prema pravu kao profesiji, doprinos 
pravnoj struci i znanosti, društveni angažman u brojnim udrugama civil-
nog društva, humanitarni rad i ljubav prema svakom čovjeku u kojem, 
kako je govorio – postoji anđeo, samo ga valja probuditi.
Hvala svima koji uspomenu na njega nose u svojim mislima i srcu.

Njegovi: djeca Ivica i Maja, unučad Jadranka, Franjo i Ana, 
praunučad Frane i Niko, snaha Mirjana i zet Mladen i ostala rodbina

Tužno sjećanje 
BRANKO VLAHOVIĆ

26. 5. 2005. – 26. 5. 2008.
U tišini i tuzi obilazimo njegov vječni dom. 

Hvala svima koji ga nose u sjećanju, koji 
dolaze zapaliti svijeću i osvijetliti mu put u 
vječni spokoj. 

Tužna obitelj: sin Tin, supruga Boba, 
tata Josip, sestra Nada s obitelji 

Tužno 
sjećanje

na naše 
drage i 
voljene 

MARICU i IVANA TOMINCA
3. 6. 1992. – 3. 6. 2008.

Uspomene na vas još uvijek žive u nama.
Vaše kćeri, zetovi, unuci, praunuke i praunuci

ZAHVALA

povodom odlaska u vječnost mog dragog 
sina

 
MLADENA TRNSKOG 

preminulog 19. travnja 2008. godine

Zahvaljujemo rodbini, prijateljima, 
znancima i njegovim kolegama iz 
Ratne mornarice; Zrinskoj gardi iz 
Čakovca; KUD-u "Ivana Viteza Trnskog" 
iz Novigrada Podravskog; djelatnicima Muzeja iz Koprivnice i 
Vokalnom ansamblu "Duga" iz Dugog Sela na ispraćaju. Hvala 
svim liječnicima i osoblju svih bolnica na svesrdnoj pomoći gdje se 
Mladen borio za život. Zahvaljujemo svećenicima na molitvama i 
oproštaju. Hvala g. Milanu Rakovcu, novinaru HRT-a koji je u ime 
kolega novinara govorio s iskrenom i dubokom ljubavlju o Mladenu. 
Mnogo hvala g. Bojanu Kocijanu iz Zrinske garde i počasnim 
članovima koji su dostojanstveno odavali počast stražareći uz 
Mladenov odar. Hvala g. Ivici Mađeru koji se u ime KUD-a "Ivan 
Vitez Trnski" oprostio toplim riječima i žalosti što mu Mladen 
više nikada neće doći. Zahvaljujemo g. prof. Ivi Mažuranu koji je 
unatoč bolesti došao se oprostiti od njega i njihovih zajedničkih 
putovanja po hrvatskoj povijesti. Zahvaljujemo svima koji su okitili 
odar cvijećem, izrazom sućuti telegramima i pismima i riječima 
utjehe koje su stizale iz Dugog Sela, Zagreba, Đakova, Crikvenice, 
Kastva, Svedruže, Sesveta, Gabajeve Grede, Novigrada Podravskog, 
Zdenčine, iz Amerike, Afganistana, Italije itd. Posebna hvala HRT-
u na obavješćivanju javnosti o smrti, kao i prikazivanju ulomaka iz 
dokumentarnih serija. Zahvaljujem svim djelatnicima televizije koji 
su u velikom broju došli ispratiti Mladena, a jedan od sudionika mi 
je prišao i rekao: «Majko, tu sliku zadržite u sjećanju.» Zahvaljujem 
prijatelju iz Podravine koji je donio šaku dravskog pijeska i bočicu 
vode iz rijeke Drave, koju je volio, i stavio ih na Mladenov grob. 
Drava će i dalje teći kraj njegovog malog imanja kroz voljenu 
Podravinu.

Podravino moja mila
Moj premili rodni kraj
Ja iz tebe sad odlazim

I više se ne vraćam
Dravo, Dravo, rijeka Dravo

Pozdravi mi doma sve
Pozdravi mi oca, majku
I moje drage prijatelje.

Neka mu bude laka hrvatska gruda.
Tužna majka i obitelj Trnski

Tužno sjećanje

na našu dragu mamu, suprugu i baku

MARIJU GOTAL
12. 5. 1996. – 12. 5. 2008.

Prošlo je jedanaest tužnih godina otkako 
nisi više s nama. S ljubavlju i tugom čuvamo 
uspomenu na Tebe.

Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje
na našeg voljenoga supruga, oca, 

svekra i djeda

ANTU DUVNJAKA
9. 5. 2000. – 9. 5. 2008.

Godine tiho prolaze, ali ne donose zaborav. 
Čuvamo uspomenu na Tebe u našim srcima i 
mislima.

Uvijek Te se sjećaju Tvoji najmiliji: supruga, 
sinovi, snahe i unuci

Tužno sjećanje
na voljenu

BOŽENU IVAK
Prošla je godina dana puna žalosti,
praznine i tuge koju osjećamo za tobom. 
S nama si u našim srcima.

Tvoji: mama Ljubica, brat Krešimir, sestra Ljerka, 
šogorica, šogor, nećaci i nećakinja s obiteljima



M lađi kadeti ’92, MRK ‘’DUGO 
SELO’’ osvojili su naslov 
PRVAKA HRVATSKE za 

2007./09. godinu, na Završnici prven-

stva Hrvatske koja se, u organiza-
ciji MRK ‘Dugo Selo’, održala 22.-
25. svibnja u športskoj dvorani Dugo 
Selo i dvorani Srednje škole Sesvete. 
Sudjelovalo je 12 najboljih momčadi 
iz Hrvatske koje su se tjekom sezo-
ne 2007./08., natjecale u 1. HMKRL 
‘Zapad’, ‘Sjever’ i ‘Jug’.

Završno natjecanje odvijalo se u 2 
skupine po 6 momčadi.

Dugoseloski rukometaši natjecali su 
se u skupini ‘’A’’, u športskoj dvorani 
Dugo Selo, gdje su postigli 4 uvjerljive 
pobjede, protiv momčadi:

‘’Solin’’ 27-14, ‘’Viro Virovitica’’ 19-
15, ‘’Hrvatski dragovoljac’’ Dugi Rat 
25-19, ‘’Perutnina PIPI IPC’’ Čakovec 
28-18 uz jedan poraz od RK ‘’C.O. 
Zagreb’’ 14-22. Tako su ostvarili pvro  
mjesto u skupini. 

U skupini ‘’B’’ koja se natjecala u 
dvorani Srednje škole Sesvete, nakon 
5 odigranih kola, momčad ‘’Medve-
ščak’’ je bila najuspješnija s maksimal-
nim učinkom i 10 osvojenih bodova.

Slijedili su ‘’Ivančica Ivanec’’ s 8 
bodova, ‘’Adriakem Kaštela’’ 6, ‘’Kar-
lovac’’ i ‘’Ogulin’’ s 4 boda te ‘’Osijek 
Elektromodul’’ bez osvojenih bodova.

Posljednji dan natjecanja, u šport-
skoj dvorani Dugo Selo, na programu 
su bile polufinalne i finalne utakmice 
te utakmica za 5. mjesto.

U prvoj polufinalnoj utakmici 
momčad ‘’C.O. Zagreb’’ je, nakon 
izvođenja sedmeraca postigla pobje-
du protiv momčadi ‘’Ivančica Ivanec’’ 
rezultatom 24-23 te tako postala prvi 
finalist.

Potom je uslijedila druga polufinal-
na utakmica između MRK’’Dugo Selo’’ 

i momčadi ‘’Medveščak’’. U uzavreloj 
atmosferi pred 400 gledatelja Dugo-
selci su izvanrednom igrom u obrani 
iz koje su se razvijale brze ‘’polukon-
tre i kontre’’ te visokom efikasnošću 
u napadu, postigli uvjerljivu pobje-

du rezultatom 24-17 te tako osigurali 
borbu za naslov prvaka Hrvatske.

Spektakularna završnica 
– trijumf Dugoselaca 

Pred najmanje 600 gledatelja, ‘’nao-
ružano’’ bubnjevima, trubama i osta-
lim navijačkim rekvizitima na parket 
su istrčali finalisti: MRK ‘’Dugo Selo’’ 
i RK ‘’C.O. Zagreb’’.

U utakmici, ‘’ljepotici prvenstva’’, 
Dugoselski ‘’žuti’’ i zagrebački ‘’plavi’’ 
prikazali su izvanredno rukometno 
umijeće, a svaki lijepi potez i posti-
gnuti gol, objektivno, gledateljstvo  
nagradilo je pljeskom.

Nakon početnog vodstva zagreba-
ša sa 7-4 u osmoj minuti utakmice, 
Dugoselci, nakon ‘’time-out-a’’, rade 
seriju od 4-0 čime prelaze u mini-
malno vodstvo. Izvrsnom igrom u 
obrani, vrlo pokretljivom ‘’zonom’’ i 
velikom borbenošću te racionalnom 
i nadasve taktički ‘’mudrom’’ igrom 
u napadu dugoselski dečki održavaju 
prednost od 2-3 pogotka razlike da bi 
u 35 minuti poveli s, neuhvatljivih, 5 
pogodaka razlike (21-16) kada nastu-
pa kulminacija oduševljenja i slavlja 
u prepunom gledateljstvu, jer, bilo je 
jasno da je Dugo Selo ponovno dobi-
lo PRVAKE HRVATSKE uz krajnji 
rezultat 21-18.

Pod vodstvom trenera Zvonka 
Kaleba i ‘’tehnika’’ Denisa Kovačevi-
ća, prvaci Hrvatske su postali: Ante 
Duvnjak, Toni Taraba 18 pogodaka, 
Matija Šukan 20, Ante Gadža 7, Jozo 
Jurić 19, Ante Kaleb 61, Hrvoje Dana-
nić, Žarko Ćurić, Matija Prebežić, 
Dominik Mišković 15, Sven Raos 1, 

Mate Mamić, Luka Dakić 6, Ivan 
Kovačević 7, Tin Derušek 4. 

Završni poredak: 
MRK ‘’DUGO SELO’’
RK ‘’C.O. ZAGREB’’

RK ‘’IVANČICA – IVANEC’’
RK ‘’MEDVEŠČAK’’Zagreb
RK ‘’ADRIAKEM – KAŠTELA’’
RK ‘’SOLIN’’
RK ‘’KARLOVAC’’ (61 pogodak)
RK ‘’OGULIN’’
RK ‘’HRV. DRAGOVOLJAC’’ Dugi Rat
10. RK ‘’VIRO – VIROVITICA’’
11. RK ‘’PERUTNINA PIPO IPC’’ 
Čakovec
12. RK ‘’OSIJEK – ELEKTROMODUL’’ 

Na kraju prvenstva proglašeni su i 
najbolji pojedinci te najbolja sedmor-
ka prvenstva: Najbolji igrač i najbolji 
strijelac je Ante Kaleb, ‘’Dugo Selo’’ 
(61 pogodak), a Mate Mamić iz Dugog 
Sela je najbolji vratar.
U najbolju sedmorku ušli su: 
Mate Mamić, Ante Kaleb, Dominik 
Mišković (‘’Dugo Selo’’), Filip Štem-
bal, Mario Vuglač, Filip Ćelić (‘’C.
O. Zagreb’’), Jurica Vidačak (‘’Ivan-
čica’’)

Pehare i medalje ‘’zlatnim, srebr-
nim i brončanim’’ uručili su gospodin 
Zlatko Lukić iz HRS-a i gradonačel-
nik grada Dugo Selo, gospodin Vlado 
Kruhak. Najboljim pojedincima i 
sedmorci prvenstva nagrade je uru-
čio gospodin Silvio Ivandija, izbornik 
reprenzetacije Hrvatske – ml. kadeti 
’92.

Ovim putem MRK ‘’Dugo Selo’’  
zahvaljuje se  gledateljima koji su četi-
ri dana bodrili naše ‘’zlatne dečke’’ 
te brojnim sponzorima i donatorima 
te medijskim pokroviteljima koji su 
pružili potporu u organizaciji i pro-
vedbi Završnice prvenstva Hrvatske 
za mlađe kadete ’92.
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Rukometaši MRK Dugo Selo 
– PRVACI HRVATSKE

PRIPREMIO: Z. Kaleb 

Završnica prvenstva Hrvatske za mlađe kadete 

Ekipa pobjednika u trenucima radosti nakon osvojena prvenstva Hrvatske za mlađe kadete 

Dugoselci nezaustavljivi u napadu, čvrsti i taktični u obrani – u završnoj utakmici pokazali ono najbolje 

Šahovski klub "Dugo Selo" zabi-
lježio je značajan rezultat u 5. kolu 
seniorske lige. Proljetni dio natje-
canja završili su susretom u gosti-
ma u Zagrebu gdje su pobijedili 
ŠK "Srebro" s rezultatom 5,0 – 1,0. 
Tako su dospjeli na sam vrh tablice 
s ukupno 20,5 bodova. Dugoselske 
šahiste očekuje još natjecanje juni-
orske lige u lipnju. Prvi krug igrat 
će se 1. lipnja u Đurđevcu, 2. krug 2 
kola u zagrebačkom Domu sportova 
8. lipnja. Početkom rujna Dugo Selo 
je domaćin 3. kruga ovog šahovskog 
natjecanja. 

Darijo Bekić najbolji kadet 
Polaznici najnovije generacije 

Šahovske škole ŠK "Dugo Selo" tije-
kom travnja i prvih dana svibnja 
odigrali su Kadetsko prvenstvo za 
2008. godinu za uzrast do 13 godi-

na. Prvenstveno natjecanje održano 
je u Lukarišću ove subote 10. svib-
nja, i to po dvokružnom Bergero-

vom sustavu u 10 kola. Pobjedu je 
odnio desetogodišnji Darijo Bekić 
koji je osvojio ukupno 9 bodova, 
odnosno 90 posto ili bod više od 
drugoplasiranog Josipa Bekića. Na 
trećem je mjestu Vedran Benčić sa 
6 bodova. Ovaj uspješni sedmogo-
dišnjak tek će na jesen krenuti u 
školu. Slijede ga s 3,5 bodova Jelena 
Benčić, s 3 boda Matej Jandrijević 
i Hrvoje Benčić s pola boda. Na 
Prvenstvu je sudio državni šahov-
ski sudac Marijan Krapec, ujed-
no i voditelj Šahovske škole, dok 
je prigodne nagrade sudionicima 
natjecanja u nazočnosti njihovih 
roditelja uručio Anto Filipović, taj-
nik Kluba. Nakon skromne sveča-
nosti, na pojedinačnom turniru u 
brzopoteznom šahu najbolji je bio 
Vedran Benčić ispred Darija i Josipa 
Benčića. Kadetima slijedi nastavak 
usavršavanja u šahovskoj školi, a u 
drugom polugodištu i serija natje-

canja u pojedinačnoj i momčadskoj 
konkurenciji na gradskoj, županij-
skoj i državnoj razini.

Uspješni dugoselski šahisti
PRIPREMILA: A.M.Š.

Nakon dosadašnjih uspjeha, dugoselskim mladim šahistima slijedi daljnje 
usavršavanje

Športsko ribolovno društvo "Dugo 
Selo" otvorilo je natjecateljsku sezonu 
27. travnja s Društvenim natjecanjem 
na jezeru Ciglana I. Na natjecanju 
je nastupilo 23 natjecatelja i to pet 
kadeta, po jedna kadetkinja i seniorka, 
četiri juniora i dvanaest seniora. 

U kadetskoj konkurenciji prvo 
mjesto osvojio je Mato Tečić s 2.720 

grama ribe i tako odnio titulu Prvaka 
društva za 2008. godinu. Iza njega 
slijede Tomislav Sambolić kao drugi 
i Antonio Horvat kao treći. Antonija 
Vrkljan osvojila je prvo mjesto u 
kategoriji kadetkinja, a Ljiljana Presečki 
u kategoriji seniorki. Kod juniora prvo 
mjesto osvojio je Tomislav Horvat, 
Dino Fuks je bio drugi, a Vanja Pekera 
treći. U seniorskoj kategoriji prvi je 
bio Božidar Grebenar, drugi Marijan 

Strancarić, a treći Mladen Fuks.
Nakon toga došla su natjecanja 

na Prvenstvu županije. U subotu 10. 
svibnja na jezeru u Zaprešiću juniori u 
sastavu Tomislav Horvat, Vanja Pekera 
i Dino Fuks osvojili su prvo mjesto i 
postali prvaci Županije te se plasirali 
na Prvenstvo II zone na kojem su 
osvojili treće mjesto i tako osigurali 

odlazak na Kup Hrvatske u Ivanac 
koji se održava od 11. do 13. srpnja na 
jezerima u Ivancu. Bistro vam bilo!!!

Kadeti u sastavu Mario Gašpar, 
Antonio Horvat i kadetkinja Antonija 
Vrkljan nastupili su na Prvenstvu 
Županije 11. svibnja na jezeru u 
Vrbovcu gdje su ekipno osvojili sedmo 
mjesto.

Mladen FUKS
Foto arhiva ŠRD DS

Juniori ŠRD "Dugo Selo" 
prvaci Zagrebačke županije

 Prvaci Županije T. Horvat, D. Fuks, V. Pekera i vođa ekipe M. Fuks

SPORTSKE VIJESTI



Odred izviđača Porječana "Vidra" 
Dugo Selo održao je u petak, 25. trav-
nja, Izvanrednu izbornu skupštinu. 

Iako je redovna skupština održana kra-
jem prošle godine, zaključeno je da 
zbog neizvršenja zaključaka Izviđač-
ki odred ne može dalje funkcionirati. 
Naime, dosadašnji predsjednik Udruge 
Zoran Marčinković podnio je pisanu 
ostavku, a isto je učinila i tajnica Đur-
đica Perković. Zbog bolesti, dužnost ne 
može dalje obavljati ekonom Odreda, a 
i vođa družine poletaraca Tanja Micić 
zajedno s još nekim članovima Odreda 
napustila je Udrugu. Na posljednjem 
sastanku uprave Odreda, sagledane su 
sve navedene činjenice te je odlučeno da 
se predloži novo rukovodstvo Udruge. 
Tako je na Izvanrednoj skupštini za 
predsjednika Udruge izviđača izabran 
Nenad Geri, za dopredsjednika Damir 

Mesić, za načelnika Karlo Buretić i za 
tajnicu Anita Čaran. Na Skupštini su 
također donijete i izmjene Statuta.

Novo predsjedništvo je s budućim 
planovima upoznalo članove Skupšti-

ne te je između ostalog rečeno da se 
radi na realizaciji projekta za DOM 
IZVIĐAČA na Martin Bregu. Naime,  
sa Šumarijom Dugo Selo postignut je 
dogovor oko rušenja starog objekta  
(bivši disko klub «Alta») na Martin 
Bregu koji je potpuno devastiran. Dok 
pozivaju sve one koji na bilo koji način 
mogu pomoći da se priključe hvalevri-
jednoj akciji, a oni sami su već počeli 
s aktivnostima na Martin Bregu te su 
u nedjelju organizirali bivak u šumi 
u neposrednoj blizini budućeg Doma 
izviđača. Učili su vještine postavljanja 
šatora i korištenja šatorskog krila. Od 
ostalih akcija koje pripremaju, izviđači 
ističu pomoć oko uređenja kontejnera 
na jezeru Ciglana, a u tijeku su i pripre-
me za nabavu uniformi, majica i zastave 
Odreda. Važno je napomenuti da je 
osnovan i odred Brđanki, a ukoliko se 
bilo tko želi uključiti u rad Izviđačkog 
odreda može to učiniti svake nedjelje u 
vremenu od 13,30 do 18 sati u prosto-
ru Udruge hrvatskih branitelja pokraj 
gradske tržnice u Arcusovoj zgradi. 

Novo vodstvo u Udruzi izviđača 
PRIPREMILA: J. K. B.
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U šumi pored budućeg Doma izviđači vježbali postavljanje šatora i korištenje 
šatorskoga krila 

Na Izvanrednoj skupštini izviđači izabrali Nenada Gerija za predsjednika, a Damira 
Mesića za dopredsjednika 

Izložba ptičara i retrivera 

K inološko društvo Dugo Selo 
organiziralo je u subotu 26. 
travnja na Martin Bregu 

specijalnu izložbu ptičara i retrivera s 

dodjelom kandidature CAC HR. Izložba 
je organizirana pod pokroviteljstvom 
Turističke zajednice grada Dugog Sela 
i Tvrtke «Bosh». Ispred Grada Dugog 
Sela izložbu je otvorio predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer, a u ime 

organizatora okupljene je pozdravio 
predsjednik Kinološkog društva 
Dugo Selo Velimir Sruk. Za izložbu su 
prijavljena 73 psa, a sudili su poznati 

suci, specijalisti za pasmine. Retrivere 
je sudila Barbara Kroflin, a ptičare 
Andreja Strajnar. Za brojne posjetitelje 
na Martin Bregu najzanimljiviji je bio 

revijalni dio izložbe kada su izabrani 
najljepši psi u kategorijama; pas i dijete, 
junior handling za djecu do 18 godine, 
najljepše štene izložbe, najljepši mladi 
pas, najljepši par i uzgojna skupina te 
najljepši veteran izložbe kao i najljepši 

retriver i najljepši ptičar. Najljepšim 
psom izložbe proglašena je ženka, crna 
labradorica vlasnika Tome Pavića iz 
Zagreba. 

Na ovogodišnjoj izložbi više od sedamdeset pasa 

Crna labradorica – najljepši pas izložbe 

Dvogodišnji intenzivni rad u 
Taekwondo klubu Dugo Selo rezulti-
rao je prvim uspjesima. Za natjecanje 
su konačno stasali mlađi kadeti, kadeti 
i juniori. Prepuni želja za stjecanjem 
iskustva i dokazivanjem na turnirima 
članovi Taekwondo kluba Dugo Selo 
postigli su prvi veći klupski uspjeh 
na Međunarodnom turniru "Jurjevo 

2008." održanom u Sisku 19. travnja. 
Na Turniru je nastupilo 250 natjeca-
telja, a u kategoriji kadetkinja za Dugo 
Selo zlatnu medalju osvojila je Ivana 
Šantić. Srebrom su se okitili Katarina 
Drmić i Matija Ilievski, a Tomislav 
Sambolić i Mario Mehmeti osvojili su 
brončane medalje. U kategoriji juniora 
Ivan Matić osvojio je zlatnu medalju, a 

Šimun Valjak brončanu. 
Članovi Taekwondo kluba Dugo 

Selo nastavili su s dobrim rezultati-
ma te su postigli izvanredan uspjeh 
na Međunarodnom turniru "15. DAN 
GUN OPEN" koji je održan u Podsu-
sedu 17. svibnja.. Na Turniru je nastu-
pilo 270 natjecatelja iz 38. klubova iz 
Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovačke, 
Slovenije i BIH. U kategoriji juniora 
Janja Bambić i Šimun Valjak osvojili su 

zlatnu medalju dok je srebrnu osvojio 
Ivan Ivić. U kategoriji mlađih kadeta 
srebrnu medalju osvojio je Ante Duja-
ković, a broncu Filip Karačić i Dino 
Hajdarović. 

Tijekom mjeseca lipnja članove 
Taekwondo kluba Dugo Selo očekuje 
polaganje za učeničke pojaseve, a u pri-
premi je i godišnja skupština Kluba. 

Izvanredni rezultati na 
turnirima 
PRIPREMILA: J. K. B.

Uspješna natjecateljska sezona Taekwondo kluba 
Dugo Selo

Uspješan nastup u Podsusedu 

Odigrano ekipno i 
pojedinačno Prvenstvo 
Hrvatske za juniore i juniorke

U Zagrebu je 26. i 27. travnja odigrano 
pojedinačno i ekipno Prvenstvo Hrvatske 
za mlađe kadetkinje i mlađe kadete. 
U ekipnom dijelu prvenstva nastupila 
je ekipa mlađih kadetkinja i na kraju 
osvojila 6. mjesto. U pojedinačnom dijelu 
nastupio je naš najmlađi kadet Matej 
Murat. Matej je na prvenstvu nastupio po 
pozivu trenera reprezentacije zbog toga 
što je treći na rang listi najmlađih kadeta 
Hrvatske. Poprilično impresioniran 
Turnirom nije pružio svoje najbolje igre. 
Na kraju se plasirao između 24. i 32. 
mjesta.

U isto vrijeme u Dugom Selu 
odigrano je ekipno i pojedinačno 
Prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke. 
Organizator Turnira bio je GSTK Zagreb, 
a Turnir je prebačen u naš grad zbog 
zauzetosti Doma sportova. Konačni 
rezultati Turnira: juniori ekipno: 1. 
mjesto Frim Zagreb, 2. mjesto Libertas 
Dubrovnik, 3. mjesto Vodovod Osijek 
i GSTK Zagreb; juniorke ekipno: 1. 
mjesto Mladost-Iskon Zagreb, 2. mjesto 
Arena Pula, 3. mjesto STK Pula i Frim 
Zagreb; juniori parovi: 1. mjesto Kovač 
– Fučec, 2. mjesto Divković – Sinčić, 3. 
mjesto Kojić – Zeljko i Čipin – Mamut; 
juniorke parovi: 1. mjesto Janković 
– Jadreško, 2. mjesto Jeger – Zajec, 3. 
mjesto Mikac – Šuman i Fazlić – Pervan; 
juniori pojedinačno: 1. mjesto Kovač 
Borna Industrogradnja Zagreb, 2. mjesto 
Mileusnić Maro Konavljanin Ćilipi, 3. 
mjesto Mihaljević Fran Vodovod Osijek 
i Kojić Frane Frim Zagreb; juniorke 
pojedinačno: 1. mjesto Dina Pervan STK 
Pula, 2. mjesto Ljiljana Janković Arena 
Pula, 3. mjesto Martina Zovko Mladost-
Iskon Zagreb i Mateja Jeger Mladost-
Iskon Zagreb. 

Kadetkinje iz Dugog Sela 
viceprvakinje Hrvatske

U subotu i nedjelju 3. i 4. svibnja u 
Osijeku je odigrano pojedinačno i ekipno 
Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu za 
kadete i kadetkinje. Na Turniru je nastupilo 
po osam najboljih ekipa u muškoj i isto 
tako u ženskoj konkurenciji. Nastup na 
Prvenstvu Hrvatske ekipe su izborile kroz 
regionalna natjecanja. U pojedinačnom 

dijelu nastupilo je po 32 igrača i isto 
toliko igračica koji su kroz kvalifikacije 
izborili nastup na Turniru. U ekipnom 
dijelu natjecanja kadetkinje iz Dugog 
Sela postale su viceprvakinje Hrvatske 
osvojivši 2. mjesto. Na putu do finala 
svladane su ekipe STK Vodovod iz Osijeka 
i STK Petehovec iz Delnica rezultatom 
3:1 i STK Drava iz Žabnika rezultatom 
3:2. U finalu Dugoselke su se sastale s 
kvalitetnijom ekipom STK Mladost-Iskon 
iz Zagreba koja je pobijedila rezultatom 
3:1. Ekipa je nastupila u sastavu: Ida 
Jazbec, Nika Bobnar, Ana Zovko i Tea 
Bikić. U pojedinačnom dijelu natjecanja 
Nika Bobnar plasirala se između 17. i 24. 
mjesta dok je Ida Jazbec osvojila sjajno 
3. mjesto na pojedinačnom prvenstvu 
Hrvatske.

U subotu 10. svibnja u Dugom Selu su 
se trebale odigrati kvalifikacije za popunu 
II. Hrvatske stolnoteniske lige-Zapad za 
žene. Dugoselske stolnotenisačice su kao 
devetoplasirane na kraju sezone opstanak 
u ligi trebale izboriti kvalifikacijama. 
Uz našu ekipu na Turniru su još trebale 
nastupiti ekipe STK Urania iz Baške Vode, 
STK Donat iz Zadra i STK Frim iz Zagreba. 
Dvije prvoplasirane ekipe izborile bi 
pravo nastupa u II. Hrvatskoj ligi- Zapad 
za žene. U petak navečer na Hrvatski 
Stolnoteniski Savez stigle su obavijesti 
oba kluba iz Dalmacije da odustaju od 
kvalifikacija. Tako će se Dugoselke uz 
ekipu STK Frim iz Zagreba i sljedeće 
sezone natjecati u II. Hrvatskoj ligi.

Dugoselci najbrojniji na 
Zagipingu 

U zagrebačkom Domu sportova od 16. do 
18. svibnja odigrano je 55. Međunarodno 
kadetsko prvenstvo Zagreba, popularni 
Zagiping. Turnir je ove godine bio 
iznimno kvalitetan. Okupio je 1 500 
igračica i igrača iz 15 zemalja. Naš Klub 
je i ove godine po broju natjecatelja bio 
jedan od najbrojnijih. Nastupile su četiri 
naše ekipe u ekipnom dijelu natjecanja 
i 17 igračica i igrača u pojedinačnom 
dijelu Turnira. Najuspješniji pojedinci 
bili su kod mlađih kadeta Dominik 
Križan koji se kroz kvalifikacije probio 
u glavni ždrijeb i tu bio zaustavljen. Isti 
rezultat ponovila je Tea Bikić u kategoriji 
najmlađih kadetkinja kao i Filip Prgomet 
u kategoriji najmlađih kadeta. Najbolji 
plasman postigao je Matej Murat koji je 
došao do šesnaestine finala.

U sljedećem četverogodišnjem 
razdoblju predsjednik Kluba i 
dalje Ilija Papak

U prostorijama restorana Ribarska 
koliba održana je Izborna skupština 
Stolnoteniskog Športskog Kluba Dugo 
Selo. Uz članove Kluba skupštini su kao 
gosti prisustvovali predsjednik i tajnik 
Zajednice športskih udruga grada Dugo 
Selo Zlatko Lasan i Ivica Plašić. Skupštinu 
je otvorio predsjednik Kluba Ilija Papak. 
Po izboru radnih tijela saslušana su 
izvješća koja su poslije kratke rasprave 
jednoglasno usvojena. Uslijedilo je 
razrješenje dosadašnjih tijela upravljanja 
Kluba i pristupilo se izboru novih.Za 
predsjednika ponovo je jednoglasno 
izabran Ilija Papak. Novi dopredsjednik 
kluba je gospodin Nikola Verović. Izvršni 
odbor kluba čine Ilija Papak predsjednik, 
Nikola Verović dopredsjednika, Nino 
Ivan Zovko – tajnik kluba, Željko Murat, 
Niko Basić, Jeronim Matešić i Sven Jurec 
– članovi. Nadzorni odbor kluba: Ivica 
Bulić – predsjednik Nadzornog odbora, 
Marinko Solina i Tomislav Matešić 
članovi. Stegovni sud: Dragan Barišić 
– predsjednik, Mato Ključević i Marijan 
Ščančar članovi. Za članove Skupštine 
Zajednice športskih udruga grada 
Dugog Sela u mandatu 2009. do 2013. 
izabrani su Ilija Papak i Nikola Verović. 
Za predstavnika u Skupštini Hrvatskog 
Stolnoteniskog Saveza na mandat od 
četiri godine izabran je Nino Ivan Zovko. 
Svi izbori bili su jednoglasni. Uslijedila 
su prihvaćanja Financijskog plana za 
2008. godinu i Plana rada za sezonu 
2008./2009. 

Matej Murat na 1. mjestu 2. 
pozivnog turnira najmlađih 
kadeta Hrvatske

U subotu je 31. svibnja u stolnoteniskoj 
dvorani u Dugom Selu odigran je 2. 
pozivni turnir najmlađih kadeta Hrvatske. 
Na Turniru je nastupilo dvanaest najboljih 
najmlađih kadeta koje trenutno Hrvatska 
ima. Nedostajao je samo Josip Mustapić 
iz STK Prerada iz Splita. Na turniru je 
nastupio i Matej Murat član STŠK Dugo 
Selo koji je na kraju osvojio uvjerljivo 1. 
mjesto bez i jednog izgubljenog meča. Na 
cijelom Turniru Matej je izgubio samo 
nekoliko setova i time dokazao da spada 
u sam vrh u kategoriji najmlađih kadeta 
u našoj zemlji. Prvo mjesto osvojio je 
naš Matej Murat iz STŠK Dugo Selo, na 
drugom mjestu je Toni Kolega iz STK 
Kali, a na trećem Danijel Mijatović iz STK 
Donat iz Zadra. 

Zvonko POKAS

Iz Stolnoteniskog športskog 
kluba Dugo Selo



U veseloj atmosferi, 29.svibnja u 
dugoselskom Kulturnom centru za 
posjetitelje, obilježeno je više od pola 
stoljeća ljetovanja djece u Velom 
Lošinju. Obljetnicu je organiziralo 
Društvo "Naša djeca" Dugo Selo, a 
mnogobrojni gosti uživali su, una-
toč sparini, u kulturno-izložbenoj 
večeri. Sve prisutne, bivše i buduće 
korisnike odmarališta, pozdravio je 
Ivica Grgošić, predsjednik Društva, 
napominjući kako je u 51 godini u 
blagodatima otoka Lošinja uživalo 
njih 10 770. Okupljenima se obratio i 
gradonačelnik Vlado Kruhak rekavši 
kako je i on jedan od njih te kako 
je njegov prvi doticaj s morem bio 
upravo u Velom Lošinju od kuda nosi 
samo lijepe uspomene dodavši kako 

treba učiniti sve kako bi se ova tradi-
cija održala.

Za tu je prigodu osmišljen pro-
gram čiji su sudionici bila djeca iz 
Dječjeg vrtića Dugo Selo, Osnovne 
škole i Dječjeg foruma, a otvorena je i 
izložba slika članova Likovne udruge 
Dugo Selo. Vrtićka djeca su, zajedno s 
svojom voditeljicom Snježanom Fuks, 
izrecitirali pjesmicu «Kakve je boje 
potok», izveli ples «Pazi, pazi Sunce», 
a posebno oduševili plesom s tera-
se hotela «Punta» Veli Lošinj. Dječji 
forum pod vodstvom Marijane Tečić 
izveo je dva recitala – «Jutro mrav-

lje kraljice» i «Gospođica majoneza». 
Nakon zabavnog dijela programa, 
koji je vodila Marina Vučetić, učenica 
gimnazije dugoselske Srednje škole, 
posjetitelji su razgledavali slike nasta-
le na «Likovnoj koloniji Veli Lošinj 
2007.» Ivo Ostojić, Zlatko Delač, Sla-
vimir Slaviček, Robert Samardžić, 
Rudolf Dokuš, Milka Fureš, Zorica 
Balija, Sandra Bekec, Željko Drobac, 
Milan Mašić i Đuro Paruž zabilježili 
su ljepote otoka i pretvorili ih vještim 
potezima kista u zajedničke uspo-
mene. Njihova djela donose svježinu 
lošinjskih vedrih jutara, mirise bilja u 

zlatnom sutonu i atmosferu zabavnih 
ljetnih večeri. Izložba je bila i više 
nego uspješna – sve su slike odmah 
prodane, a sav prihod bit će iskorišten 
za održavanje odmarališta «da i dalje 
«živi» za nove generacije dugoselske 
djece koja će u ovaj jadranski biser 
dolaziti, a zatim se, kao dugoselski 
umjetnici, iz godine u godinu, njemu 
neprekidno vraćati» - stoji u predgo-
voru predsjednika LUDS-a Nenada 
Haleuša Malog. Kako nam je rekao 
Grgošić, s prošlogodišnjim sredstvi-
ma, prikupljenim iz donacija, spon-
zorstava i od prodaje slika izvršeni 
su brojni radovi na objektu. Stalno se 
nešto radi, naravno u skladu s moguć-
nostima, izvršeni su brojni popravci, 
promijenjen je pokrov na krovu tera-
se, kupljen je namještaj te je renovi-
rana kuhinja, a u dogledno vrijeme u 
planu je i obnova pročelja.

Uz obilježavanje dva važna 
datuma – Dana planeta Zemlje 
i Dana "za odgoj bez batina 
Udruga Roda" organizirala je 
prigodnu akciju u centru grada. 
U Kolodvorskoj ulici 26. travnja 
zainteresirani građani na štandu 
s prigodnim edukativnim mate-
rijalima mogli su kupiti Rodine 
majice za mališane, kao i platne-
ne pelene po promotivnoj cijeni. 
A u suradnji s tetama iz Dječjeg 
vrtića Dugo Selo uz štand su za 
sve male posjetitelje organizira-
ne kreativne radionice. 

Briga za okoliš čin je odgovor-
nosti svakog roditelja za buduć-
nost djece. Zato ih se želi upozo-
riti kako već u prvim godinama 
roditeljstva mogu smanjiti veliku 
količinu otpada povezanog upra-
vo s brigom o malom djetetu – 
kroz upotrebu platnenih perivih 
pelena, dojenje i razmjenu dječje 

odjeće. S druge strane, Udruga 
RODA odlučila je ove godine 
priključiti se globalnoj inicija-
tivi za odgoj djece bez tjelesnog 
kažnjavanja i porukom NE! po 

guzi, potaknuti roditelje na raz-
mišljanje o vlastitim odgojnim 
metodama i pozitivnim alterna-
tivama.                           I. G. O. 
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Zabavnu ljetnu večer djeca Dječjeg vrtića Dugo Selo plesom prenijela u prostor 
KUC-a

Uspješna izložba – slike odmah prodane

 Članovi Društva i predstavnici Grada na otvorenju izložbe

Vječno popularne melodije, valceri, 
tango, filmska glazba, tradicionalne 
latino skladbe te Bramsov Mađarski 
ples svidjele su se posjetiteljima na 
koncertu održanom 29. svibnja u pro-
storu Gradske knjižnice. Trio Calva-
dos nastupio je u ciklusu Glazbenog 
prstena Zagrebačke županije, u orga-
nizaciji Koncertne direkcije i Pučkog 
otvorenog učilišta.  Violinist Nenad 
Šilobad, kontrabasist Jurica Štelma  
te gitarist i pjevač Ervin Palanović  
nagrađeni su pljeskom zadovoljne 
publike. Vjerne posjetitelje glazbenih 
i inih kulturnih zbivanja u našemu 

gradu gostujući su glazbenici uveli u 
raspoloženje izvodeći poznate  skladbe 
Jalousie i tradicionalnu Valse fantasy. 
La cumparsita i Amor, Brasil i tradi-
cionalna La bamba bile su vrhunac  
latino ugođaja ove tople ljetne večeri. 
Senzibilna Besame mucho upotpunila 
je emotivni doživljaj glazbe na koju 
nitko ne ostaje ravnodušan. Tako su 
posjetitelji reagirali emocijama, ali 
i pokretima, u ritmu skladbi koje su 
dopirale iz žičanih instrumenata  triju 
glazbenika u sinergiji s  latino oboje-
nim glasom pjevača E. Palanovića.  

N.K.

Koncert 
Tria Calvados 

Violinist, gitarist – pjevač i kontrabasist – za dugoselsku publiku izvodili vječno 
popularne melodije 

Vjerni posjetitelji glazbenih događanja  ugodno iznenađeni programom 
koncerta

Udruga "Roda" potiče roditelje na 
brigu za okoliš te na odgoj djece bez 
tjelesnog kažnjavanja

Aktivni roditelji u Udruzi "Roda" organizirali još jednu akciju u Dugom Selu 
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