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Prema informacijama iz gradske 
uprave tijekom proteklog mjeseca 
prema programu gradnje i održavanja 
komunalne infrastrukture pokrenuto 
je niz akcija asfaltiranja ulica. Tako 
su u Dugom Selu asfaltirane ulice II. 
savski odvojak i Lonjska, Odvojak 
Rugvičke ulice (prema trafo-stanici). 
Slojem asfaltnog zastora prekrivene su 
još i Obrtnički odvojak te dio Indu-
strijske ulice. Asfaltirane su i «cvjetne» 
ulice u naselju Kopčevec – Jorgovan, 
Ružmarin i Magnolija. u Andrilovcu 
– asfaltiran je dio Andrilovečke ceste, 
Galovčeva, Pavlićeva i Rustambegova 
te je asfaltiran okoliš oko Vatroga-
snog doma, dok će se odvodnja riješiti 
naknadno. Asfaltirano je više ulica u 
Ostrni i to Samoborska, Obrtnička, 
Sesvetska, Augustinčićeva te prostor 
oko tamošnjeg parka. U Donjem Dvo-
rišću asfaltiran je dio platoa oko DVD-
a. Za sva asfaltiranja na području 
Grada zadužena je zagrebačka tvrtka 
«Swietelsky». Što se tiče nasipavanja, 
slojem šljunka pokrivene su dio Sav-
skog puta na Kozinščaku, Šimunčeva 
u Prozorju, Odvojak Bože Huzanića 
te Odvojak Starčevićeve kao i Ulica 
Novo Brdo i Živice. U Ostrni su nasi-
pane Čulinečka i Odvojak Čulinečke 
te Ulica Bertovica u Lukarišću. Ovi 
radovi spadaju u program održavanja 
komunalne infrastrukture - poslovi 
održavanja nerazvrstanih cesta na 
području grada, a izvela ih je dugo-
selska Tvrtka «Graditelj». U lipnju je 

dovršeno i pročelje kuće za ispraćaj 
na Starom groblju, a taj je objekt kao i 
lokacija novog sajmišta, priključen na 
vodovodnu mrežu. Osim toga, Dukom 
je izmjenio plinovod u Zagrebačkoj te 
vodovod u Starčevićevoj ulici. Osim 
gradnje i održavanja komunalne 
infrastrukture radilo se i na estetskom 
izgledu grada. U proteklom je razdo-
blju tvrtka «Sativa» radila na održava-
nju gradskih površina te su pokošene 
Kažotićeva, Krležina, Osječka (lijeva 
strana i sjever), Ivana Gorana Kova-
čića – otok, Perivoj grofova Draško-
vića te igralište u Kopčevcu. Tvrtka 
«Sativa» pokosila je Perivoj Ivane Brlić 
Mažuranić te Mihanovićevu ulicu, 
Zorićevu, Zagrebačku i Domjaniće-
vu od Doma zdravlja i oko gradskog 
vrtića. Uređen je park oko gradske 
fontane u Kolodvorskoj, a očišćeni su 
i rubnjaci od korova.

Uređenje raskrižja 
Kolodvorska – Kažotićeva

Nakon rušenja tzv. «žute kuće» u 
Kolodvorskoj ulici, krenulo se s uređe-
njem raskrižja. Raskrižje se proširuje 
prema odredbama Detaljnog plana 
uređenja. Projekt uređenja raskrižja 
povjeren je tvrtki «Foretić i sinovi», a 
obuhvaća izgradnju nogostupa, par-
kirališta te uređenje zelene površine. 
Nakon proširenja, puno preglednije 
križanje je asfaltirano.     A.M.Š i I.G.O. 

Komunalne 
akcije – 
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nasipavanje, 
uređenje
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Korisnici grobnih mjesta na Sta-
rom dugoselskom groblju s pijete-
tom obilaze vječna počivališta svo-
jih najbližih. No, prilikom posljed-
njeg ispraćaja godinama su nego-
dovali zbog neprimjerenih uvjeta. 
Ispraćaji su se obavljali gotovo na 
prometnici, na Martinskoj ulici 
uzduž gdje bi parkirali automobi-
le, a kuća za ispraćaj bila je više 
nego neprihvatljiva zbog stravič-
nog izgleda i nefunkcionalnosti. 
Stoga su gradske vlasti prošle godi-
ne otkupile zemljište zapadnije od 
groblja gdje je izgrađen novi objekt 
za ispraćaje i put do groblja. Tako 

je stara nekadašnja mrtvačnica 
predviđena za rušenje, a prostor za 
parkiranje. 

Ispraćaji će se obavljati iz novo-
sagrađenog objekta  bez izlaženja 
povorke na prometnicu. Objekt je 
u funkciji natkrivenoga prosto-

ra samo za trenutke posljednje-
ga ispraćaja za koje je predviđeno 
mjesto i put do groblja. Ovi zahvati 
za koje je izdvojeno pola miliju-
na kuna iz proračuna osigurat će 
uvjete za miran i dostojanstven 
ispraćaj. 

Na Starom groblju 
dostojanstveniji ispraćaji 

Novi izgled prostora ispred Vatrogasnog doma Donje Dvorišće 

U ovom broju objavljujemo
Gradsko vijeće i Poglavarstvo Dugog Sela pokrenulo izmjene Pro-
stornog plana - privremena ograničenja u izgradnji str. 4. i 6.
Izglasan prvi rebalans gradskog proračuna - 97,1 milijun kuna str. 6.
Počinje gradnja kanalizacijskog sustava dugog 10,5 kilometara 
na području općine Brckovljani str. 3.
Dan općine Rugvica od 4. do 6. srpnja; IGM Šljunčara Trstenik 
organizirala Dan otvorenih vrata  str. 5.
U izgradnji trgovina LIDL, hladnjača Dugo Selo proširuje kapa-
citete str. 7.
O aktivnostima udruga str. 10. i 11.
Sportske vijesti str. 14. i 15. 

Nebrojeni su primjeri uništavanja u 
gradskome okružju. Na udaru destruk-
tivnih pojedinaca ili grupa je sve lomlji-
vo, sve što se može oštetiti ili uništiti. 
Godinama se to događa vlasnicima 
objekata i zgrada pored kojih se oku-
pljaju počinitelji s viškom slobodnog 
vremena i energije, te je, eto, usmjera-
vaju u nanošenje šteta. Ujutro osvanu 
prevrnute i razbijene posude za cvije-
će, razbijena stakla, oštećeni prometni 
znakovi, klupe i posude za smeće. Na 
udaru su objekti poput škola, dječjeg 
vrtića, ustanove. Štoviše uz oštećenja 
događaju se provale i krađe. Organizi-
raju se natjecanja u razbijanju stakla na 
prozorima. Pomaže li video nadzor? 

Devastacije se ne događaju isklju-
čivo noću, već i po bijelome danu, u 
prisutnosti odraslih na čija upozorenja 
počinitelji ne obraćaju pozornost. Naši 
novinari često imaju bliske susrete s 
malim vandalima koji na upozorenja 

uzvraćaju ružnim riječima. Stoga pri-
mjenjuju jedino raspoloživo sredstvo 
i metodu – fotografiranje na mjestu 

događaja kako bi se roditelje uvjerilo u 
potrebu ulaganja većega truda u odgoju 
djece. 

Vandalizam na djelu 

U zrcalima namijenjenim vozačima za sigurniji promet često se zrcale loše 
navike pojedinih naših sugrađana – zamjenu razbijenih zrcala i prozora  skupo 
plaća Grad, svi mi, i to u nedogled 

I. G. O. 

A. M. Š. 

I. G. O. 

N. K. 

N. K. 
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Upravni odjela za gospodarstvo 
Zagrebačke županije raspisao je natje-
čaj za dodjelu bespovratnih potpora 
za početak poslovanja poduzetnika 
za 2008. godinu. Županija će u ovoj 
godini dodijeliti 250 000 kuna bespo-
vratnih potpora za početak poslova-
nja poduzetnika te 200 000 kuna za 
uvođenje i primjenu novih metoda 
poslovanja i upravljanja standarda 
kvalitete i certificiranja. Najviši iznos 
potpore sukladno javnom natječaju je 
50 posto troškova za pojedinu namje-

nu, a najviše 10 000 kuna ukupno za 
sve namjene. Korisnici potpora mogu 
biti subjekti malog gospodarstva sa 
sjedištem u Županiji koji nisu regi-
strirani duže od 24 mjeseca. Sredstva 
se mogu dodijeliti za izradu poslov-
nog plana, investicijske studije, plana 
marketinga, nabavu informatičke 
opreme… 

Prednost imaju mladi do 30 godi-
na. Natječaj je otvoren do iskori-
štenja sredstava, a najkasnije do 1. 
prosinca 2008. godine do kada treba 

predati zahtjeve s potrebnom doku-
mentacijom, osobno ili preporuče-
nom poštom, na adresu Zagrebačka 
županija, Upravni odjel za gospo-
darstvo, Ulica Grada Vukovara 72/V, 
p.p. 974, 10 001 Zagreb. Nepotpuni 
zahtjevi neće se razmatrati, a sve 
dodatne informacije mogu se dobiti 
na gore navedenoj adresi, soba 26, 
radnim danom od 9 do 12 sati, telefon 
01/6009-457 ili na web stranici www.
zagrebacka-zupanija.hr           A. M. Š.

Natječaj za početnike poduzetnike 

Pokrenuta izrada projekata 
magistralnih cjevovoda za istočni 
dio Zagrebačke županije

Zagrebačka županija dodijelit će 5 
milijuna kuna tvrtki Vodoopskrba i 
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. 
za realizaciju projekata izgradnje magi-
stralnih cjevovoda i ostalih vodoop-
skrbnih objekata na području županije 
zacrtanih u Studiji “Osnovne postavke 
koncepcije razvitka vodoopskrbe Zagre-
bačke županije“, odlučeno je na sjednici 
Poglavarstva Zagrebačke županije odr-
žanoj 19. lipnja. Kako bi se riješila vodo-

opskrbna problematika na istočnom 
području Zagrebačke županije, Pogla-
varstvo je odlučilo krenuti s izradom 
glavnih i izvedbenih projekata magi-
stralnih cjevovoda Sesvetski Kraljevec 
– Ivanić Grad, VS Cerje – VS Vukovje, 
Sesvetski Kraljevec – Božjakovina te 
glavnog projekta vanjskog uređenja par-
cele crpilišta Kosnica. Vrijednost izrade 
projektne dokumentacije procjenjuje se 
na 2,7 milijuna kuna, a 1,9 milijuna 
kuna osigurat će Županija, dok će ostali 
iznos financirati Hrvatske vode.

Cijene prijevoza za učenike čiji pri-
jevoz financira Zagrebačka županija 
povisit će se za razdoblje od 1. do 30. 
lipnja za 10 posto zbog povećanja cijena 
goriva. Ovu odluku prihvatilo je Pogla-
varstvo na današnjoj sjednici nakon što 
je od članica strukovne skupine putnič-
kog prometa pri Hrvatskoj gospodarskoj 
komori dobilo zahtjev za povećanje cije-
na u iznosu od 11,5 posto. Odlučeno je 
i da se kreće s postupkom javne nabave 
za usluge prijevoza učenika osnovnih 
škola. 
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PRIPREMILA: Iva GRGIĆ OZIMEC

U tijeku je izgradnja temelja 
za novu osnovnu školu. Izvođač 
radova splitski Lavčević bez zastoja 
gradi jedan od najvažnijih kapital-
nih projekata u Gradu, a kako je 
predviđeno u ugovoru izgradnja bi 
trebala biti dovršena u ovo vrijeme 
sljedeće godine. Podsjećamo, nova 
školska zgrada gradi se na zapad-
nom dijelu grada, a u blizini Doma 
HV-a. Projektant je dugoselska 

Tvrtka APG inženjering, izvođač je 
Lavčević iz Splita, a nadzor izvodi 
Tvrtka M-P-V iz Zagreba. Učenici 
Dugog Sela u nove školske prostore, 
planira se, mogli bi ući u školskoj 
godini 2009./2010. Kapacitet nove 
škole je 800 učenika, a trenutno 
staru školu na dvije lokacije pohađa 
1 563 učenika. Uz zgradu nove škole 
trebala bi početi i gradnja pratećeg 
objekta - sportske dvorane.    I. G. O.

Napreduje izgradnja 
nove osnovne škole 

U novu školu učenici bi mogli ući 2009. godine 

Učenici Osnovne škole Dugo Selo 
smješteni u prostoru Doma oru-
žanih snaga u Zagrebačkoj ulici, 
do otvorenja nove osnovne škole, 
od sada će se, kao i njihovi rodite-
lji osjećati sigurnije. Naime, ispred 
zgrade je postavljena zaštitna ogra-
da koja će zaštiti djecu prilikom 
izlaska iz škole. Isto postavljanje 
ograde zatraženo je u peticiji građa-
na o kojoj je Gradsko poglavarstvo, 
u bivšem sazivu, raspravljalo polo-
vicom listopada prošle godine. Bez 

obzira što su u tom dijelu postavljeni 
prometni znakovi ograničenja brzi-
ne u blizini škole, brojni vozači se na 
to ne obaziru, a djeca su ugrožena. 
Stoga je u peticiji također zatraženo 
postavljenje semafora na glavnoj i 
vrlo prometnoj Zagrebačkoj ulici. 
Kako je tada bilo rečeno, u realiza-
ciju projekta postavljanja semafo-
ra trebalo je krenuti ove godine, a 
zaštitna ograda planirana je s južne 
i sjeverne strane Zagrebačke ulice. 
Ogradu ispred Doma OS postavili 
su radnici tvrtke «Talan promet», 
a ukupna vrijednost radova iznosi 
29.630 kuna.

PRIPREMILE: I. G. O. i A. M. Š.

Postavljena zaštitna 
ograda ispred Doma 
oružanih snaga

Sigurnost učenika više ne bi trebala biti ugrožena  

Župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić, zajedno sa svojom 
zamjenicom Mirjanom Mataušić 
Pišl susreo se s učenicima osnovnih 
i srednjih škola koji su sudjelovali 
na ovogodišnjim državnim natje-
canjima (predmetnim, strukovnim, 
umjetničkim i sportskim). Tom 
je prigodom - poklon bonovima, 
MP4 playerima, DVD playerima i 

recorderima, fotoaparatima, glaz-
benim linijama, računalima i pri-
jenosnim računalima - nagrađeno 
106 učenika, a poklone su dobili i 
njihovi mentori. Između ostalih, na 
sportskim natjecanjima prvo mje-
sto osvojili su rukometaši Osnovne 
škole Dugo Selo te stolnotenisačice 
OŠ Sveta Nedelja.                   I. G. O.

Rukometašima OŠ 
Dugo Selo župan uručio 
nagradu za osvojeno 
prvo mjesto

U Zagrebačkoj županiji 18. lipnja 
osnovan je Savjet mladih Zagrebač-
ke županije, kao savjetodavno tijelo 
Županijske skupštine. Savjet mladih 
čini 13 članova koji žive na području 
Zagrebačke županije, a osnovan je s 
ciljem aktivnog uključivanja mladih 
u javni život cijele Županije. Kao 
što smo već izvještavali, Skupština 
Županije izabrala je članove Savjeta. 
Između 29 kandidata, brinući o rav-
nomjernoj 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 Donje Zeline, Tomislav 
Lepesić iz Prigorja Brdovečkog, 
Tomislav Lukšić iz Velike Gorice, 
Ivana Bakšić iz Jastrebarskog, Sandra 
Stojšić i Sanja Horvat iz Bregane, Tin 
Bregović i Luka Gudić iz Vrbovca i 
Maja Jenei iz Zaprešića. Na konsti-
tuirajućoj sjednici za predsjednicu 

Savjeta mladih Zagrebačke županije 
izabrana je Sandra Stojšić iz Bregane, 
dok je za potpredsjednika izabran 
Luka Gudić iz Vrbovca. Predsjed-
nica Skupštine Zagrebačke županije 
Palma Klun Posavec pozvala je čla-
nove da budu aktivni, kreativni i oštri 
savjetnici te da se aktivno uključe u 
javni i politički život svojih lokalnih 
zajednica i Županije.              A. M. Š. 

Osnovan Savjet mladih Zagrebačke župa-
nije – član Dugoselac Robert Aušperger

U Vrbovcu 7. lipnja održani su 
10. sportski susreti darivatelja krvi 
Zagrebačke županije, na kojima je 
sudjelovalo 35 darivatelja s područja 
djelovanja Crvenog križa Dugo Selo 
te ukupno preko 350 darivatelja iz 
cijele Županije. Natjecali su se u 
sljedećim disciplinama: mali nogo-
met, povlačenje užeta za muškarce 
i žene, pikado, stolni nogomet, šah 
i bela. Dugoselski darivatelji bili su 
posebno uspješni u stolnom nogo-
metu (1. mjesto) i potezanju užeta 
za žene (3. mjesto).

U organizaciji Crvenog križa 
Dugo Selo održana je akcija dari-
vanja krvi za djelatnike HEP-a 
Pogon Dugo Selo i za djelatnike 
Dalekovod-cinčaonice. Odazvalo se 
ukupno 57-ero darivatelja, a krv 
je moglo darovati 52 darivatelja, a 
registrirana su i tri nova.     I. G. O.

Održani 10. sportski 
susreti darivatelja krvi 
Zagrebačke županije

 Dugoselci prvi u stolnom nogometu, a Dugoselke treće u potezanju užeta

Oko 1 900 umirovljenika, u najbo-
ljim godinama okupilo se u nedjelju 
8.lipnja na tradicionalnom susretu 
umirovljenika Zagrebačke župani-
je koji je ove godine organizirala 
Udruga Vrbovec. Već tradicionalno 
druženje proteklo je u druženju, 
plesu, ali i u natjecanju u streljaš-
tvu, pikadu, kartanju, šahu, kugla-
nju te potezanju užeta. Na susreti-

ma su sudjelovali i članovi Gradske 
udruge umirovljenika Dugo Selo u 
više kategorija – šahu, beli, streli-
čarstvu i pikadu. Bili su uspješni i 
osvojili 2 pehara, za kuglanje gdje 
su izborili 2. mjesto i za 3. mjesto 
u šahu. Susrete je otvorio župan 
Stjepan Kožić te tom prilikom spo-
menuo kako svake godine dolaze 
sve kvalitetniji prijedlozi udruga 

umirovljenika koje Županija s veli-
kim zadovoljstvom prihvaća i sufi-
nancira. - Na području Zagrebačke 
županije djeluje 30 udruga umirov-
ljenika za čiji smo rad u ovoj godi-
ni proračunom predvidjeli milijun 
kuna - istaknuo je župan. Inače, u 
Zagrebačkoj županiji trenutno ima 
oko 61 tisuća umirovljenika.                         

                                              A. M. Š.

Dugoselski umirovljenici uspješni na
14. susretima umirovljenika Zagrebačke županije
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Obilježena 40. 
obljetnica KUD-a 
"August Cesarec"

Održana 5. smotra folklora Brckovljani

Kulturno umjetničko druš-
tvo “August Cesarec” bio je 
domaćin ovogodišnje 5. smo-

tre folklora Brckovljani, održane 
28. lipnja ispred Osnovne škole 

“Stjepan Radić”. Društvo je ujedno 
na taj način proslavilo i svoju 40. 
godinu postojanja te ugostilo broj-
na društva koja su svojim plesom 

i pjesmom prenijela duh kultur-
ne baštine različitih krajeva naše 
domovine. Na Smotri je nastupilo 
osam društava: “Ogranak Seljačka 
Sloga” iz Lupoglava, “Prepuštovec” 
iz Prepuštovca, “Rodna Gruda” 
iz Dugog Sela, “Matija Gubec” 
iz Gornje Stubice, “Nova Zora” 

iz Donje Lomnice, “Posavka” iz 
Oborova, “Frankopan” iz Dubrave 
pokraj Vrbovca te posebni gosti 
iz Makedonije, KUD “Racin” iz 
Kičeva, koje je svojim plesom i 
narodnom nošnjom oduševilo gle-
datelje.

Uz dobru pjesmu i ples ide i 
dobra kapljica za koju se pobrinula 
Udruga vinara Općine Brckovlja-
ni, dok je Udruga žena "Hrebi-

nečko srce" cijeloj manifestaciji 
doprinijela tradicionalnim kola-
čima. Uz pjesme i plesove koji su 
stoljećima njegovani, Društva su 
nam pokazala kako još uvijek vri-
jedi ona stara da "Bolje da nestane 
sela nego običaja".

PRIPREMILA: Ana KAŠNAR

U Domu za starije osobe "Bre-
zak", 23. lipnja je održana radi-
onica na temu prava osoba s 
invaliditetom u sustavu socijalne 
skrbi. Kako je kazala ravnateljica 
dugoselskog Centra za socijalnu 
skrb Marica Belaić, pozdravljaju-
ći okupljene, zajedničkim orga-
niziranjem ovog skupa nastavlja 
se tradicija suradnje s Društvom 
invalida Dugo Selo. Na radioni-
ci su, između ostalih, sudjelovali 
gradonačelnik Dugog Sela Vlado 

Kruhak, predsjednica Hrvatskog 
saveza udruga tjelesnih invalida 
Mirjana Dobranović, predstavni-
ce Zagrebačke županije, ravnate-
ljica dugoselskog Crvenog križa 
Gordana Kocaj, predsjednica i 
tajnik Društva invalida Dugo Selo 
Gordana Rađenović i Ivica Grgo-
šić, ravnatelj Centra Stančić Ivo 
Vrgoč. Socijalna radnica iz dugo-
sleskog Centra Jela Ergović iznijela 
je podatke o pravima ostvarenim 
u prošloj godini. Evidentirano je 
356 osoba s invaliditetom koje su 
ostvarile različita prava iz sustava 
socijalne skrbi. Od toga su 234 
odraslih te 122 djece. Jedan dio 
nije uspio ostvariti svoja prava 
iako su evidentirani. Potrebno je 
savjetovanje osoba i podrška da 
ustraju u dobivanju svojih prava 
od obveznika uzdržavanja ili od 
imovine, odnosno ostvarivanja 

prava u drugim sustavima. Odra-
sle osobe s invaliditetom, uz prava 
koja imaju svi građani, imaju i 
prava prema Zakonu o socijalnoj 
skrbi i posebnim propisima. Neka 
od njih su stalna pomoć, pomoć 
za podmirenja troškova stano-
vanja, jednokratna pomoć, skrb 
izvan vlastite obitelji, doplata za 
pomoć i njegu, osobna invalidni-
na, naknada do zaposlenja, pravo 
na status roditelja njegovatelja… 
Zabrinjava tendencija rasta broja 
djece s različitim vrstama i stup-
njevima zdravstvenih oštećenja. 

Roditelji ostvaruju za svoju djecu 
prava na osobne invalidnine (36 
djece u 2007. godini ostvarilo to 
pravo), doplatak za pomoć i njegu 
(12 djece) te skrb izvan vlastite 
obitelji (7 djece). Centar ima pro-
blema i s prostorom – nalazi se 
u potkrovlju i teško je dostupan 
osobama s invaliditetom. Vješta-
čenja za vrstu, stupanj i težinu 
invaliditeta provode se u prosto-
rijama Društva invalida što je 
također neadekvatno rješenje te 
Centar s nestrpljenjem očekuje 
preseljenje u novi prostor. Pred-
stavnica Županije Ivana Pašer 
informirala je okupljene o župa-
nijskim natječajima za udruge 
kojima se sufinanciraju programi 
i projekti tokom cijele godine, 
među koje spadaju i jednokratne 
pomoći kao i pokrivanje troškova 
lijekova, liječenja i rehabilitacije. 

Svoja je zapažanja iznio gradona-
čelnik Vlado Kruhak izražavajući 
nezadovoljstvo zbog arhitekton-
skih barijera koje će Grad riješiti. 
Grad je socijalno osjetljiv, godiš-
nje izdvaja oko 800.000 kuna 
za socijalne potrebe, a nedavno 
je dogovoreno i sufinanciranje 
defektologa i psihologa u osnov-
noj školi za potrebe rada s djecom 
koja imaju ADHD poremećaj. Što 
se tiče nedostatka prostora Grad 
u vidu ima vojarnu i Dom HV-
a. Po riječima tajnika Grgošića 
Društvo invalida broji 444 člana 
s time da je na ovom području 
evidentirano 1 593 osoba s inva-
liditetom. Ima puno posla, sve 
se obavlja volonterski i potreb-
no je zaposliti jednu osobu, što 
je već više puta ponavljao. Uz 
problem građevinskih barijera, a 
iako surađuju s MUP-om pomaka 
baš i nema u vezi parkirališnih 
mjesta. Jasna Lisički iz Centra 
Stančić najavila je skorašnju rea-
lizaciju Dnevnog centra za osobe 
s intelektualnim poteškoćama, a 
na području Grada. Predsjednica 
HSUTI- Mirjana Dobranović na 
kraju je podijelila svoja iskustva 
i znanja. U Hrvatskoj ima više od 
400.000 invalida te su "respek-
tabilna skupina o kojoj se mora 
voditi računa". Dva su najveća 
problema osoba s invaliditetom: 
nedovoljna informiranost i svi-
jest u glavama ljudi. No, ipak se 
nešto mijenja pogotovo po pita-
nju redovnog sustava obrazova-
nja. Tome u prilog ide podatak 
kako na Zagrebačkom sveučilištu 
studira oko 250 osoba s invalidi-
tetom, a s drugim sveučilištima 
zajedno oko 500. Ide na bolje 
i sa zapošljavanjima. Potrebno 
je osposobiti osobu za život što 
uključuje stanovanje, obitelj, pri-
jevoz, obrazovanje. Problem su i 
male naknade do zaposlenja od 
samo 280 kuna, a trebalo bi i har-
monizirati zakone. U taj proces 
treba svakako uključiti i osobe s 
invaliditetom, a sve po principu 
"O nama uvijek s nama" što je 
ujedno i slogan HSUTI-a.

O nama uvijek s nama
Održana radionica "Prava invalidnih osoba u sustavu socijalne skrbi" 

PRIPREMILA: A. M. Š.

Na dugoselskom području evidentirano je 1 593 osobe s invaliditetom

KUD "August Cesarec" ugostio brojna folklorna društva

Nastupiolo osam društava, što domaćih, što stranih

Gosti oduševili nošnjama i izvedbom

Stoljećima njegovani običaji opstaju i dalje

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07.) Općina Brckovljani daje

O B A V I J E S T
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani (PPU)

Općina Brckovljani potpisala je 
24. lipnja ugovor s Ministarstvom 
regionalnog razvoja, šumarstva 
i vodnog gospodarstva o izgrad-
nji kolektora A i B te sekundarne 
mreže. Ovaj kanalizacijski sustav 
dug je 10,5 kilometara, a počinje u 
gospodarskoj zoni od županijske 

ceste, preko Gračeca, Stančića i Brc-
kovljana. Vrijednost je oko 8 mili-
juna kuna, a izgradnju kanalizacije 
zajednički financiraju Ministarstvo 
sa 60 posto i Općina sa 40 posto. 
Radove izvodi varaždinska tvrtka 
"Coning", a počinju početkom srp-
nja. Pred samim su krajem i rado-
vi na izgradnji BB1 kolektora koji 
gradi tvrtka "Kongrad" iz Pitomače. 

Položena je cijela trasa, sanirane su 
bankine, a rade se i budući priključ-
ci pa će priključenje na ovaj dio 
kanalizacijskog sustava biti moguć 
krajem srpnja ili početkom kolovo-
za. Asfaltiran je dio ulice Stjepana 
Radića u duljini od 700 metara, kao 
i prostor ispred ambulante u Božja-
kovini. Radove je izvela Županijska 
uprava za ceste.

Radno ljeto u općini – gradi se 10,5 
kilometara kanalizacije

PRIPREMILA: A. M. Š. 

Temeljem Odluke o izmjenama 
i dopunama Prostornog plana ure-
đenja Općine Brckovljani (Službe-
ni glasnik Općine Brckovljani broj 
01/08.) započeta je izrada prijed-

loga izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Brckovlja-
ni (Službeni glasnik Općine Brc-
kovljani 12/06.) Detaljne infor-
macije o tijeku izrade navedenog 

Prijedloga izmjena i dopuna PPU 
mogu se dobiti u Upravnom odje-
lu Općine Brckovljani u Dugom 
Selu, Josipa Zorića 1 ili na broj 
telefona 01/2753-524.
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Selo ima za vrijeme svake malo jače 
kiše, a zadnja jaka poplava dogodila se u 
srpnju 2005. godine kada je voda popla-
vila mnoge stambene objekte u prize-
mlju, a posebice podrume. Tada je bila 
potrebna intervencija nadležnih službi, 

a ovaj se put zbog puno manje količine 
padalina, voda sama povukla.

Na sastanku, održanom početkom 
svibnja, 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 raspravljalo 
se i o tom problemu. Tada je rečeno 
kako će Ministarstvo i Hrvatske vode 
financijski podržati projekt odvodnje 
oborinskih voda za područje grada, 
projekt kanalizacijskog sustava za 
područje grada te zajednički projekt 
odvodnje otpadnih voda za područje 
grada Dugog Sela i općine Rugvica sa 
zajedničkim uređajem za pročišćavanje 
u Oborovskim Novakima. Ove godine 
u projekte oborinskih i otpadnih voda 
uložit će se ukupno 16 milijuna kuna, 
od čega 50 posto financiraju Ministar-
stvo i Hrvatske vode, a ostalih 50 posto 
podmirit će se iz gradskog proračuna 
– rečeno je na tom sastanku.       

 FOTO: Danijela Karas

Obilati pljusak, koji se 5. lipnja 
obrušio na Dugo Selo, uzrokovao je 
slijevanje bujice oborinskih voda niz 

ulice. U samom središtu voda je pre-
plavila kolnike i pločnike te se promet 
odvijao otežano. Ovaj problem Dugo 

Gradsko poglavarstvo je na 44. 
sjednici 16. lipnja utvrdilo prijed-
log izmijenjenog Proračuna grada 
za 2008. godinu u kojem ukupni 
primici s prenesenim sredstvima iz 
prethodne godine iznose 97.129.656 
kuna, što je za gotovo 3,3 miliju-
na manje u odnosu na prethodno 
usvojeni proračunu. Izmjenama su 
izostavljeni primici od zaduženja, 
a povećani su prihodi od komunal-
nog doprinosa, poreza za imovinu 
i naknada za priključenje. Poveća-
nje prihoda očekuju se temeljem 
ostvarenih prihoda tijekom prvih 
pet mjeseci 2008. godine koji pre-
mašuju 36 milijuna kuna, što je 15 
posto više nego lani u istom razdo-
blju. Rebalans proračuna prihvati-
lo je Gradsko vijeće, a više o tome 
pročitajte na 6. stranici.

Izmjene prostornih planova 
– privremena ograničenja u 
izgradnji

Članovi Poglavarstva prihvatili su 
prijedlog izmjena i dopuna važećeg 
Prostornog plana uređenja Dugog 
Sela koji će se uskladiti sa zakonskim 
novitetima, potrebama i primjed-
bama građana. Potrebe građana i 
ispravak nepravde uslijed izgrađe-
nosti velikih stambenih objekata 
na što ukazuju građani peticijama 
jedan su od razloga – istaknuto je 
u raspravi na sjednici Poglavarstva. 
Poglavarstvo predlaže izmjene i u 
samom središtu grada na području 
obuhvata detaljnih planove radi rje-
šavanja urbanih problema. Zahtjevi 
investitora idu su smjeru postizanja 
što veće iskoristivosti prostora – tako 
se traži pet – šest nadzemnih etaža te 
parkiranje u podzemlju u više razi-
na. Gradsko vodstvo smatra nepo-
trebnim toliko podzemnih garaža 
ispod svake građevine, a problem 
parkiranja želi zasebno riješiti. I ova 
je odluka proslijeđena Vijeću pa više 
o tome možete saznati na strani 6.

Asfaltiranje ulica bez učešća 
građana 

Članovi Poglavarstva utvrdili su  
prijedlog I. izmjena i dopuna pro-
grama gradnje objekata i uređaja 
za 2008. godinu. Po rekapitulaciji 
novi iznos je 28,3 milijuna, a pri-
jašnji je iznosio 39,3 milijuna kuna. 
Utvrđen je i prijedlog I. izmjena 
i dopuna održavanja komunalne 
infrastrukture koji iznosi 7,4 mili-
juna kuna. Poglavarstvo je donijelo 
odluke o početku postupka javne 
nabave za projektiranje u području 
zahvata DPU Centar i DPU Centar 
II, a procijenjena vrijednost naba-
ve je 240.000 kuna. Pokrenut je i 
postupak za izradu idejnog pro-
jekta obilaznice od Sajmišne ulice 
do Rimskog puta, procijenjena vri-
jednost iznosi 240.000 kuna. Kako 
je upozorio gradonačelnik, to nije 
obilaznica u pravom smislu riječi, 
no ona će svakako oteretiti promet 
u centru Grada. Početak postupka 
javne nabave pokrenut je i izgrad-
nju nogostupa u Rimskog putu kao 
i za nogostup u ulici A. i B. Boži-
kovića. Zaključkom Poglavarstva 

nova Osnovna škola oslobođena 
je u potpunosti plaćanja nakna-
de za priključenje na komunalnu 
infrastrukturu – uličnu vodovod-
nu i kanalizacijsku mrežu u iznosu 
od oko 1,2 milijuna kuna. Pročel-
nik ureda za komunalne djelat-
nosti Goran Bučević informirao 
je članove Poglavarstva o interesu 
jedne tvrtke za uređenje parcele 
u vlasništvu Grada. Grad će pot-
pisati ugovor s tom tvrtkom koja 
bi uredila dječje igralište i zelenu 
površinu. Donijet je i zaključak o 
rekonstrukciji – proširenju Odran-
ske ulice na zahtjev građana s time 
da će Grad kontrolirati te radove. 

Za asfaltiranje ulica 4 
milijuna kuna

Prihvaćeno je više prijedloga 
ugovora za obavljanje komunal-
nih poslova u 2008. godini. Iskop, 
čišćenje, regulaciju odvodnih jaraka, 
putnih graba i odvodnju nerazvrsta-
nih cesta obavljat će tvrtka «Kajba» 
za 232.776 kuna. Tvrtka «Sativa» u 
ovoj bi godini radila na uređenju 
zelenih površina za 99.908 kuna, 
uređenju dječjih igrališta za 149.450 
kuna i održavanju gradskih parcela 
za 197.914 kuna. Asfaltiranje ulica 
radit će i dalje «Swietelsky» iz Zagre-
ba, a vrijednost radova je 4,1 milijun 
kuna. Napomenuto je ponovno kako 
se ovaj ugovor u cijelosti financira iz 
gradskog proračuna. U ugovorima 
je spomenuto kako investitor ima 
pravo smanjiti obim radova ukoliko 
je to potrebno. Prihvaćen je i prijed-
log Ugovora između ŽUC-a i Grada 
o sufinanciranju radova izvanred-
nog održavanja lokalne ceste na 
području Grada. Radi se o dionici 
Martinske ulice, ukupna vrijednost 
radova je 400.000 kuna, a sufinanci-
ranje je pola-pola. Gradonačelnik se 
osvrnuo i na potrebu jače suradnje sa 
ŽUC-om, posebno stoga što je sada 
većina prometnica pod županijskom 
nadležnošću. Pročelnik Bučević 
izvijestio je članove Poglavarstva o 
realizaciji programa gradnje objeka-
ta i uređaja komunalne infrastruk-
ture – izgradnji vodovodne mreže uz 
učešće građana. Radi se o ulicama: 
Ključec 1. etapa, Robićevoj, Šašec, 
CetinGradskoj, Dubravkinom putu 
– produžetak, produžetku Savske, 
Bunarskoj, Odvojak Zagrebačke 
u Velikoj Ostrni, Trsje na Martin 
Bregu, a ukupna vrijednost radova 
je 302.486 kune, uz sufinanciranje 
građana od 50 posto. 

Veći koeficijenti za 
službenike sa srednjom 
stručnom spremom

Utvrđen je prijedlog odluke o rad-
nom vremenu ugostiteljskih obje-
kata na području Grada. Dva su 
objekta predala zahtjeve za produ-
ljene radnog vremena, a kako se radi 
o objektima koji nisu u stambenoj 
zoni te njihov rad ne ometa mir 
građana, članovi Poglavarstva doni-
jeli su i rješenje o njihovim novim 
radnim vremenima. Poglavarstvo 
je donijelo zaključak te predložilo 
Gradskom vijeću da imenuje Deni-
sa Klausa predsjednikom Upravnog 
vijeća Sportskog centra. Dana je i 
suglasnost na Pravilnik o radu kojim 

se uređuju prava i obveze iz rad-
nog odnosa, plaća organizacija rada, 
postupak i mjere zaštite dostojanstva 
službenika i namještenika u gradskoj 
upravi, način i postupak njihovog 
ostvarivanja, organi koji o njima 
odlučuju kao i druga pitanja koja 
se odnose na njihova prava i obve-
ze. Kako je rekla tajnica Gradskog 
Vijeća i Poglavarstva Marija Cesar, 
pravilnik je donesen na temelju 
Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima. Službenici i namje-
štenici bit će stimulirani za 10, 20 ili 
30 posto uvećanja plaće, odnosno 
destimulirani, ovisno o načinu na 
koji obavljaju svoje poslovne zadat-
ke. Također, utvrdili su i prijedlog 
odluke o izmjeni i dopuni odlu-
ke o plaćama kojima se povećava 
koeficijent službenika sa srednjom 
stručnom spremom. Kako je rekao 
zamjenik gradonačelnika Stjepan 
Bertek, ni ti koeficijenti nisu na istoj 
razini na kakvoj su bili prije sedam 
godina, a koje je smanjio bivši saziv 
Poglavarstva. Gradonačelnik Vlado 
Kruhak na to je odgovorio kako se 
ne mogu odmah vratiti na staro već 
da ovo Poglavarstvo ostavlja i drugi-
ma mogućnost daljnjeg ispravljanja 
nepravde. 

Prihvaćen prijedlog ugovora 
o kupoprodaji nekretnina 
između Dalekovoda i Grada

Prihvaćen je prijedlog ugovora 
o kupoprodaji nekretnina između 
Dalekovoda d.d. i Grada. Radi se o 
oranici Puhovo, površine 1 403 m2, 
a nalazi se neposredno uz zemljišta 
koja su u vlasništvu Dalekovoda. 
Cijena, sukladna procjeni Ministar-
stva financije, iznosi 400 kuna po 
m2, a ukupna vrijednost je 561.200 
kuna. Kako je pojasnio gradonačel-
nik Kruhak, Dalekovod planira pre-
seliti svoje pogone iz Velike Gorice 
i Žitnjaka u Dugo Selo, u fazi su 
traženja lokacijske dozvole koju će 
dobiti nakon što se realizira otkup 
ove čestice. Gradnja proizvodnog 
pogona omogućit će i razvoj indu-
strijske zone Dugog Sela te punjenje 
proračuna komunalnim doprinosi-
ma. Utvrđen je prijedlog odluke o 
imenovanju te se predlaže Gradskom 
vijeću da donese odluku. Na sjed-
nici je donijet Pravilnik o izmjeni 
i dopuni Pravilnika o unutarnjem 
redu upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, komunal-
no i stambeno gospodarstvo. 

Odluke vezane za društvene 
djelatnosti

Više je odluka bilo vezano za 
Odjel društvenih djelatnosti. Tako 
su članovi Poglavarstva pozitivno 
odgovorili na zamolbe za jednokrat-
ne novčane pomoći socijalno ugro-
ženim građanima, Gradske organi-
zacije Crvenog križa za upućivanje 
djece na besplatno ljetovanje te za 
sufinanciranje školovanja. Pogla-
varstvo je dalo suglasnost za imeno-
vanja zapovjednika DVD Dugo Selo 
Nikole Rnjaka i njegovog zamjenika 
Dražena Buljića. Pročelnik odjela 
Veljko Bertak izvijestio je članove 
o programu «Međunarodne EKO 
ŠKOLE» u koji bi se želio uključiti 
i Dječji vrtić Dugo Selo, a Gradsko 
poglavarstvo dalo je suglasnost. 
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Sa 44. sjednica Gradskoga poglavarstva 

Prijedlog izmjena proračunskoga 
okvira za 2008. godinu

Poplavljen centar 
Dugog Sela
PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O.

PRIPREMILA: A. M. Š. i N. K.

Bujica iz Osječke… 

 …poplavila Centar

Udruga HVIDR-a koja okuplja člano-
ve, branitelje Domovinskog rata s inva-
liditetom, s područja gradova Dugo Selo, 
Sv. Ivan Zelina, Vrbovec te s područja 
općina Vrbovečka Dubrava, Brckovljani 
i Rugvica, do 1. siječnja sljedeće godi-
ne mora riješiti pitanje prostora. Naime, 
nakon što je sjedište HVIDR-e premješte-
no iz prostora Doma HV-a zbog smještaja 
učeničkih razreda dugoselske Osnovne 
škole, sjedište je organizirano u privat-
nom prostoru u Zagrebačkoj ulici, u 
naselju Kopčevec, čije je troškove najma 
financirala Zagrebačka županija, no s 
1. siječnjem 2009. godine – situacija se 
mijenja. Prema ugovoru sa Zagrebačkom 
županijom financiranje prostora u Kop-
čevcu bit će omogućeno samo do kraja 
godine, nakon čega, kako je kazao v.d. 
predsjednika dugoselske HVIDR-e Želj-
ko Radovanović na sastanku s gradona-
čelnikom Vladom Kruhakom, trebalo bi 
pronaći adekvatniji prostor. Dosadašnji 
u Kopčevcu, iako prilagođen pristupu 
osobama s invaliditetom, udaljen je od 
centra, a velik broj članova nema moguć-
nosti doći osobnim automobilima, rekao 

je Keleminović. HVIDR-a predlaže da 
se unajme prostori u sklopu Arcusovog 
centra, koji bi bio puno primjereniji nji-
hovim članovima, što je gradonačelnik 
Kruhak podržao. No, naglašeno je kako 
se u financiranju najma novog prostora, 
proporcionalno broju članova s ostalih 
područja gradova i općina, raspodijele i 
troškovi. Na području grada Dugog Sela, 
općina Brckovljani i Rugvica registrirano 
je 178 HRVI-a, na području Sv. Ivana 
Zeline 32, a na području Vrbovca 65, no, 
kako naglašava predsjednik Keleminović, 
svi oni nisu uključeni u Udrugu.

Osim okvirnog dogovora o budućem 
prostoru Udruge, gradonačelnik je jučer 
priopćio kako je u predloženom rebalan-
su ovogodišnjeg gradskog proračuna, koji 
će se naći na dnevnom redu Gradskog 
poglavarstva sljedeći tjedan, osigurano 
10.000 kuna, što je povećanje za 3.000 
kuna. Sljedeće godine, pozvao je Kruhak, 
Udruga bi trebala dati svoj program rada 
prema kojem će se moći predvidjeti pro-
računska sredstva, no isto tako potrebno 
je do kraja godine predvidjeti sredstva i za 
najam budućeg prostora.                I. G. O.             

Udruga HVIDR-a Dugo Selo 

Od sljedeće godine 
potrebno promijeniti 
prostore sjedišta

Na sastanku dogovoreno i povećanje gradske dotacije za rad Udruge          
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Na eksploatacijskom polju IGM 
Šljunčare, na jezeru Abesenija  ova 
je tvrtka kao koncesionar  pred-
stavila kvalitetno rješenje budućega 
tijeka eksploatacije šljunka i plan 
privođenja eksploatacijskoga polja 
konačnoj namjeni za šport i rekrea-
ciju u prirodnom okruženju. Regi-
onalna razvojna agencija Zagrebač-
ke županije vodila je radionicu o 
društveno odgovornom poslovanju 
koncesionara, održivom razvoju i 
javno-privatnom partnerstvu. To je 
jedna od prioritetnih mjera u pro-
vođenju akcijskog plana Županije za 
provedbu studije društveno-gospo-
darskoga značaja, potreba i oprav-
danosti eksploatacije mineralnih 
sirovina. U radionici o društveno 
odgovornom poslovanju koncesio-
nara, održivom razvoju i javno-pri-
vatnom partnerstvu sudjelovali su 
predstavnici državnih institucija, 
Državne uprave za vode, Hrvatskog 
poslovnog savjeta za održivi razvoj, 
Gospodarskog interesnog udruženja, 
Središnjeg državnog ureda za uprav-
ljanje imovinom te čelnici predstav-
ničkih tijela i izvršne vlasti lokalne 
samouprave. Svoj doprinos skupu,  
pored domaćina Predraga Mikulčića 
– direktora IGM Šljunčare, dali su 
direktor Razvojne agencije Zlatko 
Herček, načelnik općine Rugvica 
Ivan Remenar te predstavnici držav-
nih i strukovnih institucija. 

Dječje kreativne radionice 
Ovome su  prethodile dječje radi-

onice, igraonice i aktivnosti. Utrka 
učenika održana je kao najava budu-
ćih športsko-rekreativnih sadržaja 
koji su planirani u prostoru današ-
njeg eksploatacijskoga područja. 
Učenici OŠ Rugvica  i polaznici 
Dječjeg vrtića Dugo Selo kreativno 
su se izražavali modelirajući glinu 
– materijal s ovoga područja. Oslika-
vali su kamene oblutke, keramiku i 
primjenjivali druge oblike stvaranja. 
I slikari su pronašli inspiraciju u 
okolišu zelenila i umjetnih jezera. 
Prostor na obali jezera oplemenjen je 
ostacima pronađenog drva u dubin-
skom sloju čija se starost procjenjuje 

i do 2.000 godine. U svakom slučaju, 
skup je pridonio svijesti i nastojanju 
te konkretnim programima očuva-
nja okoliša nakon industrijskih, pro-
izvodnih i eksploatacijskih zahvata. 

Odgovorni i stručni ljudi ne dvoje 
kako prostor treba sanirati i smje-
stiti u okvire prirodnoga, omogućiti 
korisne djelatnosti, sport i rekreaciju 
u prirodnom okružju. 

Odlukom vijećnika na sjednici održa-
noj 27. lipnja – općinski proračun nakon 
prvih izmjena i dopuna ukupno iznosi 
blizu 51 milijun i 189.000 kuna, što je 
za 15 milijuna kuna više od planiranog 
proračuna. Naime, proračun predviđa 
15 milijuna kuna prihoda od prodaje 
građevinskog zemljišta koju je Vlada RH 
prošle godine darovala Općini za razvoj 
gospodarske zone. Isto tako proračun 
je ugradio i 15 milijuna kuna prihoda 
od prodaje zemljišta koji se prenose iz 
prošle godine. U objašnjenju koje je iznio 
načelnik Općine Ivan Remenar, proračun 
također, između ostalog, bilježi poveća-
nje prihoda od porez za više od milijun 
kuna i od poreza na imovinu za dva 
milijuna kuna, što ukazuje na pozitivni 
trend koji će nastaviti do kraja godine. Na 
sjednici Klub vijećnika HSS-a predložio 
je amandmane na proračun koje su ostali 
vijećnici prihvatili. Za potrebe Vatroga-
sne zajednice općine Rugvica sredstva su 
povećana za 25.000 kuna, za sport pove-
ćana je stavka za 30.000 kuna za potrebe 
NK Rugvica te su povećana sredstva za 
zajmove za nabavu repromaterijala za 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
za 200.000 kuna. Vijećnik HDZ-a Ilija 
Lovrić predložio je amandman da se 
političkim strankama poveća planirana 
svota za duplo, tako da sada proračun 
osigurava 26.000 kuna koji će se raspo-
rediti za rad svih političkih stranaka na 
području općine. Uz rebalans proračuna 
prihvaćene su izmjene i dopune pro-
grama gradnje i programa održavanja 
komunalne infrastrukture te program 
javnih potreba u kulturi. 

Odvoz komunalnog otpada 
s područja općine ne može 
obavljati DUKOM

Direktor DUKOM-a Mladen Vrabec 
prezentirao je vijećnicima izvješće o 
radu DUKOM-a u 2007. godini prema 
kojem je ukupna dobit prošle godine 
iznosila 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 milijuna kuna dobiti. U djelatnosti 
odvoza komunalnog otpada i održava-
nja deponija na području grada Dugog 
Sela također bilježi se prihod u izno-
su 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. Na područ-
ju općine Rugvica, stoji u izvješću, pro-
dano je ukupno 23,14 posto vode te je 
izvedeno 76 priključaka (26,76 posto), 
dok je plina prodano 24,41 posto te je 
izvedeno 70 novih priključaka u prošloj 
godini (23,81 posto). Prilikom rasprave 

koja je uslijedila, vijećnike je zanimalo 
može li DUKOM preuzeti poslove odvo-
za komunalnog otpada, s obzirom da je 
na istoj sjednici trebalo donijeti odlu-
ku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za odvoz komunalnog otpada. Kako je 
kazao direktor Vrabec, DUKOM bi rado 
preuzeo iste poslove i na području općine 
Ruvica i općine Brckovljani, no zbog toga 
što se deponij, koji je i tako vrlo ograniče-
nog kapaciteta, nalazi na području grada 
Dugog Sela – taj posao nije moguć. Pored 
toga odlukom je regulirano kako se na 
dugoselskom deponiju ne može odlaga-
ti otpad s područja susjednih općina i 
gradova. 

Vijećnici iznenađeni novom 
predloženom cijenom 
odvoza komunalnog otpada

Kako stoji u jedinoj ponudi pristigloj 
na natječaj za dodjelu koncesije odvoza 
komunalnog otpada na području općine 
Rugvica, objavljenom 6. lipnja, nova cije-
na za domaćinstva veća je za 70 posto! 
Umjesto dosadašnjih 45 kuna, tvrtka 
Eko-f lor plus d.o.o. povisila je svoju 
ponudu na 65 kuna. 

Tvrtka Eko-flor plus d.o.o. i dosada 
je obavljala poslove odvoza smeća, no 
s obzirom da je istekao ugovor te je 
tvrtka morala obaviti prekategorizaciju 
– raspisan je novi natječaj. Na natječaj je 
pristigla jedino njihova ponuda s novim 
cijenama odvoza koji se za domaćinstvo 
penju do 70 posto. Smatrajući kako će 
ovo povećanje biti novi udar na život-
ni standard građana, predložili su da 
do sljedeće sjednice Općinskog vijeća 
izabrano članstvo Povjerenstva nastoji 
s predstavnicima tvrtke Eko-flor plus 
iznaći kompromisno rješenje, a odluka 
o odabiru ponuditelja bit će donesena na 
sljedećoj sjednici. 

Vijećnici su uz ove točke na ovoj sjed-
nici raspravljali i o zamolbi Mjesnog 
odbora Ježevo za otkup parcele za sport i 
rekreaciju. Radi se o dvije parcele koje se 
nalaze u naselju Ježevo, a koje bi bile ure-
đene u sportske terene. Općina je voljna 
ponuditi vlasniku 160.000 kuna, o čemu 
se vlasnik još naknadno treba izjasniti. 

Na sjednici je također donijeta odluka 
o dodjeli nagrada i priznanja povodom 
Dana općine Rugvica koji će se obilje-
žiti u petak 4. srpnja svečanom sjedni-
com Općinskog vijeća i Poglavarstva. 
Posavski sportski susreti održat će se 
u subotu 5. i u nedjelju 6. srpnja. U 
natjecanjima mogu sudjelovati svi gra-
đani s područja općine i to u sljede-
ćim sportskim kategorijama: stolni tenis 
(muški – ekipno i pojedinačno), gađanje 
zračnom puškom, štafetna utrka, pika-
do, nogomet (žene), belot, nogomet za 
kadete, vatrogasna vježba, stolni tenis 
(žene), mali nogomet (muški), potezanje 
užeta, bacanje kugle te prigodni nastup 
Taekwondo kluba Rugvica. 
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Općinsko vijeće donijelo prvi rebalans proračuna

PRIPREMILA: I. G. O.

Proračun iznosi blizu 
51,2 milijuna kuna

Dan otvorenih vrata IGM Šljunčare – radionice i projekti 

DANAS EKSPLOATACIJA – 
SUTRA REKREACIJA 
PRIPREMILA: N. K.

Vodstvo HDZ-a Rugvica na čelu s 
predsjednikom Tomislavom Bešlićem 
na konferenciji za novinare 10. lipnja 
zatražila je od aktualne izvršne vlasti 
Općine Rugvica objašnjenje i odgovore 
na sljedeća pitanja – radi čega izvršna 
vlast ne poziva predstavnike ove stranke 
na sastanke vezane uz obilježavanje i 
organizaciju Dana općine. Isto tako traže 
objašnjenje zbog čega rugvički HDZ nije 
pozvan na potpisivanje ugovora o dodjeli 
državnog zemljišta za razvoj rugvičke 
gospodarske zone. Naime, kako je kazao 
Bešlić, HDZ na ovaj značajan događaj 
nije dobio poziv od načelnika Općine, 
već drugim kanalima, a isto tako uz ovu 
temu predlažu da se prihodi od proda-
je darovanog zemljišta ulože u izgrad-
nju kanalizacijskog sustava. I kao treće 
– HDZ Rugvica smatra kako između 
izvršne vlasti Općine Rugvica i mjesnih 
odbora Oborovo i Rugvica ne postoji 
pozitivna suradnja.

- HDZ Rugvica je od ranije isticao 
svoj program u kojem su se zalagali za 
izgradnju nove škole, sportske dvorane, 
izlaza na autocestu te za darovanje 25 
ha državnog zemljišta Općini, kazao je 
Bešlić, i stoga smatramo kako nam nitko 
ne može oduzeti, niti umanjiti doprinos 
koji smo dali kako bi se ovi ciljevi ispu-

nili. Pored toga smatramo kako općinski 
vijećnici ne dobivaju redovito zapisnike 
sa sjednica Općinskog poglavarstva te 
nisu u potpunosti upoznati s novostima 
u radu, kao i s odlukama Poglavarstva. 
Tako nije im poznat stav Poglavarstva o 
prijedlogu državne Agencije za promi-
canje izvoza i ulaganje za kupnju 50 ha 
zemljišta na području općine (uz indu-
strijsku zonu, do kanala Črnec). Agencija 
kao posrednik zastupa tvrtku koja bi na 
istom području izgradila logistički dis-
tributivni centar. Također rugvički HDZ 
nije upoznat s odlukom Poglavarstva o 

inicijativi APN-a da u suradnji s Opći-
nom Rugvica realizira program POS-a. 
Predlažemo da se pokrene anketa među 
građanima Općine o zainteresiranosti 
za kupnju POS-ovih stanova te da se na 
temelju toga donesu određene odluke, 
rekao je Bešlić.

Tajnik HDZ-a Rugvica Robert Mun-
đer zatražio je od Poglavarstva da se 
vijećnike i Mjesni odbor Rugvica upozna 
te de im se prezentira izvješće o svim 
dosadašnjim radovima, kao i troškov-
nik rekonstrukcije Vatrogasnog doma u 
Rugvici.                                           I. G. O.

Čelni ljudi HDZ-a Rugvica 

HDZ Rugvica organizirala konferenciju za novinare

Nedovoljno upoznati s radom izvršne vlasti

Eksploatacija mineralnih sirovina, održivi razvoj i odgovornost koncesionara, 
sanacija i buduća korisna namjena područja – zajedničke teme IGM Šljunčare, 
Regionalne razvojne agencije Županije i Općine Rugvica 

Prostor i materijali poput gline, kamena i staroga drveta pruža neiscrpne 
mogućnosti za kreativne radionice djeci i umjetnicima

Očuvano prirodno okružje – ostaci starog drva nađenog u dubini vode sada 
tvore park skulptura

Udruga HVIDR-a Dugo Selo u 
suradnji s Ministarstvom obrane i 
Hrvatskim vojnim učilištem «P. Zrin-
ski» 19. lipnja donirala je rabljeni 
namještaj za štićenike i djelatnike 
Caritasovog doma «Sv. Vinko Paul-
ski» u Oborovu. Ovo je prva takva 
donacija dugoselske HVIDR-e Cari-
tasovom domu, no ne i zadnja, kazao 
je v.d. predsjednika HVIDR-e Dugo 
Selo Željko Radovanović. Više od 
desetak ormara i stolica dopremlje-
nih u kombiju pomoći će do daljnjega 
u smještaju i brizi za 67-ero štićenika 
s višestrukim oštećenjima te u radu 
49 djelatnika – medicinskih sestara, 
njegovatelja, radnih terapeuta, fizi-
oterapeuta, defektologa, socijalnih 
radnika i pomoćnih radnika. Tom 
prilikom istaknuto je kako je Caritso-

vom domu potrebno još 30 garderob-
nih ormara koji bi trebali hitno kako 
bi njihovi djelatnici mogli odlagati 
svoju odjeću.               I. G. O. i A. M. Š.

Udruga HVIDR-a donirala 
rabljeni namještaj 

Dopremljeni namještaj dobro će doći 
Caritasovom domu, no potrebno im je i 
30 garderobnih ormara
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Aktualni sat 30. sjednice Gradskog 
vijeća započeo je s pitanjima SDP-
ovog vijećnika Marijana Krivca kojeg 
je zanimalo kada će aktualna vlast 
ukinuti ili smanjiti prirez, ponovivši 
pitanje s prošle sjednice Gradskog 
vijeća. Gradonačelnik Vlado Kruhak 
potvrdio je kako je prirez dodatni 

trošak za građane te će se u nared-
nom razdoblju o tome raspravljati 
hoće li prirez u potpunosti biti ukinut 
ili će biti smanjen, no sigurno je kako 
se takva odluka ne može donositi u 
polovici godine, već će biti donijeta 
za sljedeću godinu. Također, Krivec 
je zatražio odgovor na pitanje kada će 
biti raspisani izbori za mjesne odbore. 
Tajnica Gradskog vijeća Marija Cesar 
kazala je kako je radni materijal o 
ovoj temi pripremljen, a narednih 
dana sastat će se Statutarna komisija 
kako bi predložila izmjene Statuta 
grada. Vijećnik HSS-a Mladen Slavić 
zatražio je da se u Domobranskoj 
ulici zamijene stakla na prometnim 
ogledalima. Za nabavu novih ogle-
dala izvršena je narudžba, kazao je 
pročelnik za komunalne djelatnosti 
Goran Bučević, a bit će i uskoro 
postavljena. Ogledala su stalna meta 
vandala, dodao je Bučević, a za naba-
vu novih iz gradskog proračuna mora 
se pojedinačno izdvojiti do 6.000 
kuna. Vijećnica SDP-a Jasminka 
Kokot Bambić zatražila je objašnjenje 
kako su nabavljeni radovi na Vatro-
gasnom domu u Ostrni u ukupnom 
iznosu od 240.000, s obzirom, kako 
je ona kazala, nisu provedeni suklad-
no novom Zakonu o javnoj nabavi. 
Pročelnik Bučević odgovorio je kako 
se na istom objektu, između ostalog, 
rekonstruira pročelje, asfaltira plato 
te uređuje okoliš, a za te poslove izda-
ne su četiri nabave ispod 70.000 kuna, 
a sve u okviru osiguranih sredstava 
- 240.000 kuna. 

Poglavarstvo u punom 
sastavu, prisegnuli novi 
vijećnici

Odbor za izbor i imenovanje donio 
je zaključak o izboru Stjepana Novo-
sela, nezavisnog vijećnika na mjesto 
zamjenika gradonačelnika o čemu je 
danas glasovalo Gradsko vijeće. Pri 
tome vijećnici SDP-a iznijeli su svoje 
negodovanje zbog predloženog vijeć-
nika smatrajući kako se radi o «poli-
tičkoj trgovini», kazala je vijećnica 
Jasminka Kokot Bambić. Imenovanje 
Novosela za drugog zamjenika gra-
donačelnika podržalo je osam vijeć-
nika, dok je četvero SDP-ovih i dvoje 
HSP-ovih glasovalo protiv. 

Po imenovanju zamjenik grado-
načelnika Stjepan Novosel kazao je 
kako će se zalagati za rješavanje pita-
nja umirovljenika i starijih osoba te 
da vijećnici koji su podržali njegov 
izbor nisu pogriješili, a «priče o nekoj 
političkoj trgovini postat će neute-
meljene i promašene». Na prijedlog 
Mandatne komisije mandat vijećni-
ka Stjepana Novosela miruje, a na 
njegovo mjesto u Gradskom vijeću 

imenovan je Dragutin Navrtek. Na 
istoj sjednici imenovan je i sedmi, 
posljednji član, Gradskog poglavar-
stva – Stjepan Valjak, a na njegovo 
mjesto u Gradskom vijeću imenovan 
je Mirko Krištof. Ova imenovanja 
podržalo je osam vijećnika, dok su 
SDP-ovi bili protiv, a HSP-ovi vijeć-
nici suzdržani. 

Izmjena proračunskoga 
okvira za 2008. godinu 

Na sjednici je donijeta odluka izmi-
jenjenog Proračuna Grada za 2008. 
godinu s 10 glasova za te 4 suzdržanih 
SDP-ovih. Ukupni primici s prenese-
nim sredstvima iz prethodne godine 
iznose 97.129.656 kuna, što je za goto-
vo 3,3 milijuna manje u odnosu na 
prethodno usvojeni proračun. Pove-
ćanje prihoda očekuju se temeljem 
ostvarenih prihoda tijekom prvih pet 
mjeseci 2008. godine koji premašuju 
36 milijuna kuna, što je 15 posto više 
nego lani u istom razdoblju. Glav-
ne korekcije odnose se na komu-
nalnu infrastrukturu. Očekuje se i 
više novca od Hrvatskih voda, oko 8 
milijuna kuna, za projekte odvodnje 
i vodoopskrbe. Izdaci za pet ovogo-
dišnjih mjeseci iznose 17,1 milijun 
kuna tako je ostvarena razlika od 
gotovo 19 milijuna kuna. Planirani 
ukupni izdaci u 2008. godini također 
su u visini 97,1 milijun kuna među 
kojima su povećani izdaci za nabavu 
nefinancijske imovine i materijalne 
rashode na pozicijama ulaganja u 
komunalnu infrastrukturu. Naknad-
no je ugrađeno i dodatnih 100.000 
kuna za geodetsko-katastarske usluge 
što je ukupno 124.400 kuna. Vijećnici 
SDP-a imali su zamjerke na sma-
njenje proračunskog okvira te na 
odbijanje kreditnog zaduženja od 22 
milijuna kuna. Esdepeovka Jasminka 
Kokot Bambić smatra kako ova vlast 
time pokazuje kako nema jasnu viziju 
Dugog Sela u budućnosti jer ne zna u 
što će uložiti i kako potrošiti novac. 
Jedno od njenih pitanja bilo je zbog 
čega se odustalo od rekonstrukcije 
Doma HV-a. Predsjednik Gradskog 
Vijeća Anto Bauer kazao je kako taj 
kredit trenutno nije potreban, a ako 
bude, bit će ugrađen u proračun za 
2009. godinu. Što se tiče Doma, škola 
će se iseliti kad bude sagrađen novi 
objekt sljedeće godine pa će rekon-
strukcija također u proračun za slje-
deću godinu. 

Ograničenja u stanogradnji 
na osam mjeseci

Vijećnici su većinom glasova pri-
hvatili izradu izmjene i dopune važe-
ćeg Prostornog plana uređenja Dugog 
Sela. Taj krovni planski dokument 
uskladit će se sa zakonskim novi-
tetima, potrebama i primjedbama 
građana te unaprijediti uvjeti cjelo-
kupnog razvitka Grada – rečeno je na 
sjednici. Do donošenja predloženih 
izmjena, a to je 8 mjeseci, zabranje-
no je izdavanje lokacijskih dozvola 
za građevine veće od 400 metara 

od čega je izuzet prostor obuhvata 
detaljnih planova Centar i Centar II. 
Na ostalom prostoru obuhvaćenom 
Prostornim planom moguća je grad-
nja manjih stambenih i poslovnih 
građevina do 400 kvadrata po rješe-
njima, tako se privremena zabrana 
do donošenje izmjene plana odnosi 
samo na veće višekatne zgrade. Javne 
rasprave o izmjenama ovih dokume-
nata pokazat će stvarne interese gra-
đana i investitora. Vijećnici su doni-
jeli i odluke o izradi izmjene i dopune 
Detaljnih planova Centar i Centar II, 
a razlog je usklađenje s novim Zako-
nom o prostornom uređenju i gradnji, 
a cilj je osiguranje razvoja Grada na 
načelima održivog razvoja. 

Prihvaćen Program gradnje 
objekata

Prihvaćene su I. izmjene i dopune 
programa gradnje objekata i uređaja 
za 2008. godinu. Novi iznos je 29 
milijuna, a prijašnji je iznosio 39,3 
milijuna kuna. Za asfaltiranje ulica 
na području grada planirano je utro-
šiti oko 4 milijuna kuna. Ukida se 
stavka asfaltiranje ulica uz učešće 
građana što znači da će se za njih 
izdvajati sredstva iz Gradskog prora-
čuna. Neke su stavke pojačane poput 
projektiranja nogostupa za što je bilo 
planirano 240.000 kuna, a sada je 
iznos 300.000 kuna. Za izgradnju 
svih nogostupa planirano je ukupno 
3 milijuna kuna. Planirani prihodi 
za opskrbu vodom te odvodnju i pro-
čišćavanje otpadnih voda iznose 11,6 
milijuna kuna i uvećani su za oko 
348.000 kuna. Za izgradnju kanali-
zacije na Kozinščaku utrošit će se 1,4 
milijuna kuna uz 50 posto sufinanci-
ranja Hrvatskih voda. Gradonačelnik 
Kruhak informirao je kako se biraju 
izvođači za kanalizaciju u Puhovu 
koju će također sufinancirati Hrvat-
ske vode s 50 posto, a Grad s 2,8 mili-
juna kuna. Grad je uspio ugovoriti 
sufinanciranje od oko 8 milijuna s 
Hrvatskim vodama za ove projek-
te. Jasminka Kokot Bambić iz SPD-a 
smatra kako su ove izmjene nespret-
na odluka s obzirom na smanjenje 
od čak 10 milijuna kuna, a slaže se 
s projektiranjem nogostupa u što bi 
trebalo uključiti i Domjanićevu ulicu. 
Na pitanja vezana za poduzetničku 
zonu, gradonačelnik Kruhak je kazao 
kako se, konkretno u Črnovčaku, 
prvo mora donijeti UPU pa onda ići u 
realizaciji. Na ostale primjedbe, veći-
nom SDP-a, rekao je kako je ostao isti 
broj projekata koji će se i realizirati s 
manje novaca. Vijećnici su prihvatili 
i izmjene i dopuna održavanja komu-
nalne infrastrukture koji sada iznosi 
7,4 milijuna kuna. 

Upravni odjel za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, 
komunalno i stambeno 
gospodarstvo dijeli se na 
dva odsjeka

Vijećnici su odlučili da će tvrtka 
Graditelj obavljati komunalne poslove 
sanacije cijevnih propusta na područ-
ju grada za 2008. godinu za oko 
24.000 kuna, koliko je i osigurano u 
proračunu za tu namjenu. Ista tvrtka 
izabrana je i za uređenje Rekreacij-
skog centra Puhovo, a vrijednost ovih 
radova je oko 150.000 kuna. Također, 
donijeli su odluku o izmjeni i dopuni 
odluke o plaćama kojima se povećava 
koeficijent službenika sa srednjom 
stručnom spremom. Dana je sugla-
snost o izmjenama i dopunama Pra-
vilnika o unutarnjem redu upravnog 
odjela za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, komunalno i stambeno gos-
podarstvo. Taj odjel ustrojit će se tako 
da ima 2 odsjeka i to za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša te odsjek za 
komunalno i stambeno gospodarstvo. 
Imat će pročelnika te voditelje tih 
odsjeka, a nije prihvaćeno predlože-
no zapošljavanje još dva komunalna 
redara s obzirom da su potrebni zbog 
obima posla – komunalnih akcija 
koje su u tijeku i koje su planirane na 
području Grada.

Dana suglasnost Dječjem 
vrtiću Dugo Selo za projekt 
«EKO VRTIĆ»

Vijeće je jednoglasno imenovalo 
Aleksandra Antolovića za ravnatelja 
Gradske knjižnice. Novi/stari ravna-
telj na čelu te gradske institucije bit 
će naredne 4 godine. Gradsko vije-
će dalo je suglasnost Dječjem vrtiću 
Dugo Selo za uključivanje u projekt 
«EKO ŠKOLA-EKO VRTIĆ» kojim 
će, nakon što ispune 7 propisanih 
koraka, gradski vrtić postati eko vrtić 
i dobiti «zelenu zastavu». Većinom 

glasova donijeta je i odluka o radnom 
vremenu jednog ugostiteljskog objek-
ta kojem je tako produljeno radno 
vrijeme do 2 sata, umjesto prijašnjih 
24 sata. Esdepeovci su bili protiv 
ove odluke jer smatraju da će okolni 
stanovnici imati problema zbog buke. 
Denis Klaus nije imenovan predsjed-
nikom Upravnog vijeća Sportskog 
centra Dugo Selo. Ta točka je skinuta 
s dnevnog reda jer je uočeno kako 
nije poštivan statut Sportskog centra. 
Na temelju zahtjeva građana, Vije-
će je donijelo odluku o imenovanju 
putova u k.o. Dugo Selo II u Črnečki 
gaj i Vrtni put. Obje su ulice iza želje-
zničke pruge, a vežu se na Rugvičku. 
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Stjepan Novosel drugi 
zamjenik gradonačelnika

Sa sjednice Vijeća

Gradonačelnik Kruhak na 
prijemu kod Predsjednika

U uredu predsjednika Republi-
ke Hrvatske Stjepana Mesića na 
zagrebačkom Pantovčaku uprili-
čen je 24. lipnja, prijem prigo-
dom Dana državnosti. Svečanom 
obilježavanju nazočili su državni  
dužnosnici, članovi Vlade, stra-
nački predstavnici, predstavnici 
vjerskih zajednica te diplomatski 
zbor. Prijemu su prisustvovali i 

lokalni dužnosnici, a Dugo Selo je 
predstavljao gradonačelnik Vlado 
Kruhak. Hrvatski sabor je 25. lip-
nja 1991. donio povijesnu Dekla-
raciju o proglašenju suverene i 
samostalne Republike Hrvatske i 
taj je datum jedan od važnijih u 
hrvatskoj povijesti te je odredio 
demokratsku budućnost Hrvat-
ske.                                      A. M. Š.

Povodom Dana antifašističke borbe 
vodstvo Grada - predsjednik Gradskog 
Vijeća Anto Bauer, gradonačelnik Vlado 
Kruhak sa suradnicima, položili su 22. 
lipnja vijence u Ostrni i Leprovici gdje 
se nalaze spomenici civilnim žrtvama 
antifašističke borbe. Također, vijenci su 
položeni i na dugoselskom Novom gro-
blju i u Draškovićevom perivoju gdje je 
počast odana ispred spomenika podi-
gnutog u čast 55-ero građana Dugog 
Sela, Kozinšćaka i Lukarišća – žrtava 

fašističkog terora. U obilježavanju tog 
dana sudjelovali su još i predstavnici 
policije te Udruge antifašističkih boraca 
Grada Dugog Sela, općina Rugvica i Brc-
kovljani. Zamjenik gradonačelnika Stje-
pan Bertek obratio se okupljenima pri-
godnim riječima govoreći o tekovinama 
antifašizma i antifašističkog pokreta na 
dugoselskom području. U II. svjetskom 
ratu borilo se 1.765 Dugoselaca, od čega 
ih je 260 poginulo, dok je živote izgubila 
161 civilna osoba.                            N. K.

Položeni vijenci povodom 
Dana antifašističke borbe

Predstavnici Grada položili vijence na spomenike žrtvama fašističkog terora

Asfaltirano prošireno križanje Kažotićeve i Kolodvorske ulice 

Povodom Dana državnosti položeni 
su vijenci i odana počast kod spomen 
obilježja ispred Hrvatske pošte. Vodstvo 
Grada Dugog Sela – Predsjednik Grad-
skog Vijeća Anto Bauer i gradonačel-
nik Vlado Kruhak sa suradnicima, uz 
nazočnost predstavnika Udruge udovica 
i roditelja nestalih u Domovinskom ratu, 
predstavnika Hrvatske vojske i MUP-a, 
udruge «Hrvatski vitezovi – ratni vete-
rani 91» Dugo Selo te predstavnika HVI-
DRE Zagrebačke županije i Dugog Sela. 
Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i 
molitvom odano je poštovanje svim pogi-
nulim i nestalim braniteljima Domovin-
skog rata koji su omogućili stvaranje 

hrvatske države, a posebno poginulim 
dugoselskim pripadnicima HV-a i MUP-
a - Ivanu Bešeniću, Željku Filipoviću, 
Milivoju Halaru, Mati Herdomanu, Ivanu 
Keseru, Anti Kolovratu, Željku Kovačevi-
ću, Davoru Ljubanoviću, Božidaru Huza-
niću i Anti Salapiću čija su imena uklesa-
na na ovo spomen obilježje. Prigodnim 
riječima o značaju obilježavanja Dana 
državnosti, kada je 1991. godine Hrvatski 
sabor donio Ustavnu odluku o suvere-
nosti i samostalnosti RH i tako započeo 
formalno raskidanje pravnih i političkih 
veza s tadašnjom Jugoslavijom - okuplje-
nima se obratio dogradonačelnik Stjepan 
Bertek.                                            A. M. Š.

Položeni vijenci uz Dan državnosti
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Andrilovčani najuspješniji 
U gradskom vatrogasnom natjecanju sudjelovalo 13 ekipa  

Gradsko vatrogasno natjecanje u 
organizaciji Vatrogasne zajednice grada 
Dugog Sela održano je 22. lipnja pokraj 
Vatrogasnog doma Donje Dvorišće. U 
vježbi s brentačama (dječaci) 6 do 12 
godina 1. mjesto osvojila je ekipa Andri-
lovec, 2. su Dugo Selo II. i 3. Donje Dvo-
rišće, a na 4. Dugo Selo I. i na 5. mjestu 
ekipa Ostrne. U vježbi s brentačama 
(djevojčice) od 6 do 12 godina jedino 
je sudjelovala ekipa Ostrne. U školskoj 
vježbi A ekipe 1. mjesto osvojila je ekipa 
Andrilovec I, na 2. ekipa Andrilovec 
II., na 3. ekipa Dugo Selo, na 4. smjestu 
Donje Dvorišće i na 5. ekipa Leprovice. 
U Školskoj vježbi B ekipe na 1. mjestu je 
Ostrna, a na 2. mjestu Dugo Selo.

Usprkos ljetnim vrućinama na novo-
asfaltiranom poligonu uz Vatrogasni 
dom Donje Dvorišće okupio se veliki 
broj vatrogasaca. Ovo dosada najveće 
okupljanje dobrovoljnih vatrogasaca u 
gradskom natjecanju, posebno je i radi 
činjenice što je u natjecanju sudjelovalo 
sedam dječjih ekipa, što je dalo nadu 
u opstanak dobrovoljnog vatrogastva, 
zasada jedinih, mogućih zaštitnika ljudi 
i ljudske imovine od požara na području 
grada Dugog Sela. Okupljene vatrogasce 
pozdravili su predsjednik VZG Dugo 

Selo Zvonko Novosel-Dolnjak te pred-
stavnici Grada – gradonačelnik Vlado 

Kruhak i predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer.

Na sjednici Koordinacijskog odbora 
grada Dugog Sela za provedbu programa 
Grad prijatelj djece utvrđeno je finan-
ciranje aktivnosti vezanih za program. 
Tako će se iz sredstava osiguranih u 
gradskom proračunu za 2008. godinu 
financirati rad Dječjih foruma i Dječ-
jeg gradskog vijeća kao i sve aktivnosti 
vezane za akciju Dječji tjedan koja će se 
provoditi početkom listopada. 

Ustanove i Udruge  iz kulture, sporta 
i obrazovanja koje djeluju na području 
grada dostavile su svoje programe za 
provođenje akcije Dječji tjedan Koor-
dinacijskom odboru. Pučko otvoreno 
učilište planira u Dječjem tjednu orga-
nizirati besplatne radionice likovnog, 
informatike, ritmike i plesa te engleskog 

jezika za učenike osnovnih škola. Odred 
izviđača Porječana «Vidra» Dugo Selo 
organizirat će posljednjeg dana trajanja 
Dječjeg tjedana (nedjelja 12. listopada) 
Dan otvorenih vrata Izviđačkog odreda 
u sklopu kojeg će se postaviti cjelodnevni 
propagandni izviđački logor u kojem 
će  se organizirati  različita natjecanja i 
prezentacije izviđačkih vještina. 

KUD Preporod organizirat će u Dječ-
jem tjednu folklorne radionice i Smotru 
dječjega narodnog stvaralaštva, a Dječji 
vrtić Dugo Selo odnosno dramska skupi-
na, pripremit će priredbu za djecu «Ivica 
i Marica».

U obilježavanje Dječjeg tjedna uključit 
će se i sportske Udruge članice Zajednice 
športskih udruga grada Dugog Sela koje 

će organizirati Otvorene dane športa s 
ciljem upoznavanja djece sa sportovi-
ma kojima se bave njihovi vršnjaci na 
području grada Dugog Sela.

U radu sjednice sudjelovali su i grado-
načelnik Vlado Kruhak, član Poglavar-
stva zadužen za rad udruga Ivan  Gere-
ci te pročelnik za društvene djelatnosti 
Veljko Bertak. Nazočni dužnosnici  ista-
knuli su podršku radu Koordinacijskog 
odbora te izrazili nadu da će sve što je 
dosad napravljeno i što se planira učini-
ti ove godine na realizaciji Izvedbenog 
plana ostvarivanja prava i potreba djece 
u gradu Dugom Selu rezultirati proglaše-
njem grada Dugog Sela »Gradom - prija-
teljem djece».                                J. K. B. 

Svi koji prolaze Trnoščicom, južno 
od željezničke pruge, mogli su tijekom  
proteklih mjeseci primijetiti intenziv-
ne građevinske radove na području 
pogona Hladnjače Dugo Selo – gdje se 
dosadašnji objekt proširuje i uređuje za 
nove kapacitete. Tim povodom zatraži-
li smo dodatne informacije koje je nam 
je omogućio direktor tvrtke Agrovoće 
Dinko Pavičić.  

Agrovoće trenutno je i u izgrad-
nji dodatnih kapaciteta za skladištenje 
jabuka od 2 830 tona, zrionice banana 
te expedita za prijem i otpremu roba s 
utovarno istovarnim rampama. Radovi 
se izvode na dodatnih 2 150 m2, plus 
prometnice oko 750 m2. Radovi su 
započeti u veljači ove godine, s pravo-
valjanom građevinskom dozvolom i 
trebali bi biti završeni do prve polovice 
rujna 2008. godine. Izgradnja anexa 
hladnjače Dugo Selo pokrenuta je iz 
razloga nedovoljnoga kapaciteta posto-
jećega objekta. U dotičnim objektima 
skladišti se vlastita proizvodnja jabuka 
i proizvodnja hrvatskih proizvođača 
koja iz godine u godinu raste. Pro-
cijenjena vrijednost izgradnja aneksa 
Hladnjače Dugo Selo iznosi oko 15 
milijuna kuna.

Pogon Hladnjače Dugo Selo inače 
je u vlasništvu tvrtke Agrovoće d.o.o. 
društva s ograničenom odgovornošću 
za poljoprivrednu proizvodnju. Agro-
voće bavi se proizvodnjom, otkupom 
i skladištenjem te pakiranjem voća. 
Kapacitet Hladnjače Dugo Selo trenut-
no je 7 500 tona uskladištene jabuke 
ili drugoga voća. Ukupna izgrađena 
površina danas je 8 000 m2 od čega se 
6 000 m2 odnosi na skladišni prostor, a 
ostalo na poslovne prostorije i prostore 

za konfekcioniranje i pakiranje voća.

Hladnjača više ne koristi 
amonijak 

Ono što posebno zanima građane 
Dugog Sela, ali i šire okolice, je pita-
nje sigurnosti. Naime, Hladnjača koja 
se nalazi u industrijskoj tj. radnoj 
zoni Dugog Sela, u neposrednoj blizi-
ni tvrtki Monting, Makart i skladišta 
roba, te dijelova naselja donedavno 
je zbrinjavala 7 tona amonijaka koji 
su bili smještani u nadzemnom spre-
mniku. U slučaju isticanja opasnost 
bi bila prisutna u radijusu od 1 800 
metara. Stoga je pogon Hladnjače još 
2005. godine prema odluci Županijske 
skupštine naveden kao jedan od 37 
subjekata na području Županije koji 
koristi ili skladišti opasne tvari te je 
uključen u plan intervencija u zašti-
ti okoliša. No, kako doznajemo od 
direktora Pavičića, na lokaciji dugo-
selske Hladnjače trenutno se više ne 
nalazi amonijak. Tijekom ljeta 2007. 
godine Hladnjača je rekonstruirana 
i amonijak kao rashladni medij pot-
puno je napušten. Amonijak je u toj 
rekonstrukciji zbrinut po zakonima i 
propisima za opasne tvari Republike 
Hrvatske. U postrojenja su ugrađeni 
strojevi koji kao rashladni medij u 
primarnoj rashladi koriste ekološki 
prihvatljiv freon R 404, a sukladno 
tome dugoselska Hladnjača trenutno 
ne predstavlja nikakvu opasnost za 
susjedne objekte, a niti za građane 
Dugog Sela, kazao je Pavičić te dodao 
kako će istu takva oprema ugraditi u 
nadograđeni objekt.  

Iva GRGIĆ OZIMEC

Jedan od najvećih njemačkih 
maloprodajnih lanaca prehrambe-
nih proizvoda «LIDL» koji se od 
prije nekoliko godina nalazi i na 
hrvatskom tržištu - u Dugom Selu 
je započeo s gradnjom svog novog 
objekta. Trgovina prehrane gradi se 
u Ulici Anđelke i Belizara Božiko-
vića, a radovi su počeli početkom 
lipnja. Izvođač radova je tvrtka Gra-
đenje Petković d.o.o. iz Sesveta, tvrt-
ka koja u Dugom Selu gradi i zgradu 
iz POS-ovog programa kraj Doma 
zdravlja. Projektant je tvrtka Cota 
& Cota d.o.o. iz Zagreba, a nadzorni 
inženjer je Krešimir Tarnik. Građe-

vinska dozvola izdana je 6. ožujka 
ove godine. 

Prema informacijama iz Ureda za 
odnose s javnošću tvrtke Lidl Hrvat-
ska d.o.o izgradnja bi trebala biti 
okončana krajem rujna, a otvorenje 
je planirano krajem listopada. Trgo-
vina će imati oko 1 000 m2 prodaj-
nog prostora, a za kupce će nuditi 
stotinjak parkirnih mjesta. Kako se 
navodi u priopćenju LIDL-a d.o.o. 
u njihovoj dugoselskoj trgovini bit 
će otvoreno desetak radnih mjesta, 
a prilikom zapošljavanja svakako 
će dati prednost radnicama/cima iz 
Dugog Sela i okolice.              I. G. O. 

PRIPREMILA: I. G. O.

Gradonačelnik V. Kruhak zaželio puno uspjeha prije natjecanja

Dječja ekipa DVD-a Andrilovec osvojila prvo mjesto

Dogovorene aktivnosti za obilježavanje 
Dječjeg tjedna u listopadu

Kako je rečeno na sastanku direktora 
Agencije za pravni promet i posredo-
vanje nekretninama mr. Grge Ivezića i 
gradonačelnika Vlade Kruhaka – radovi 
na postojećoj zgradi odvijaju se prema 
predviđenom roku, a rok završetka rado-
va predviđa se do 31. ožujka 2009. godi-
ne. Sastanak održan 6. lipnja na kojem je 
bila tema izgradnja prve zgrade prema 
Programu poticane stanogradnje na 
području grada, imao je za cilj dotaknuti 
i pitanje, odnosno mogućnost otkupa 
poslovnih prostora u prizemlju iste zgra-
de. Naime, APN, kao investitor izgradnje 
ponudio je Gradu te ustanovama i insti-
tucijama mogućnost kupnje poslovnih 
prostora po povoljnijoj cijeni, a ukoliko 
ne bude zainteresiranih poslovni pro-
stori bit će ponuđeni na licitaciju. APN 
je također izrazio interes za izgradnju 
još jedne zgrade u Dugom Selu, no isto 
tako ponuđena je mogućnost za poticaj-
nu individualnu izgradnju - obiteljskih 
kuća, uz povoljnije uvjete. 

Dok budući stanari POS-ove zgrade u 
Dugom Selu rješavaju posljednju papiro-
logiju u bankama prije početka, dugogo-
dišnjeg, otplaćivanja stambenih kredita 
– radovi na izgradnji zgrade teku bez 
zastoja, a zgrada je poprimila prepoznat-
ljive vizure iz idejnog projekta. Na zgradi 
su trenutno izvedeni grubi građevinski 
radovi, nakon čega slijedi unutarnje ure-
đivanje, što zahtjeva i vremena. Najviše 

iznenađenja među građanima pobudilo 
je zapadno začelje zgrade na kojoj su 
izgrađena tri velika kruga koja se protežu 
od prve do zadnje etaže zgrade. Na tom 
dijelu zgrade, koji je u principu drugi 
objekt, smješten je hodnik, stepenište i 
lift, a spomenuti krugovi bit će, naravno, 
ostakljeni. Vanjskim izgledom zapadna 
strana zgrade podsjećat će na bočni dio 
trupa broda. Stanovi u glavnom objek-
tu orijentirani su istočno te će gledati 
na Ulicu M. J. Zagorke. Planirano je 
ukupno 18 stanova i tri poslovna pro-
stora u prizemlju gdje će biti smješteni 

skladišni prostori za svaki stan. Projek-
tnu dokumentaciju za građevinu izradila 
je Firma "KINCL" d.o.o. iz Zagreba, a 
nadzor je povjeren Tvrtki" APG - inže-
njering" d.o.o. iz Dugog Sela. Izabran 
izvođač - Tvrtka "Građenje Petković" 
dosada je bila angažirana na projektima 
izgradnje POS-ovih zgrada u Rovinju 
i Karlovcu 2005. godine, prošle godine 
bili su izvođači radova na izgradnji kuća 
za stopostotne hrvatske vojne invalide u 
Rijeci, a u Dugom Selu odnedavno grade 
i novu trgovinu LIDL.

Iva GRGIĆ OZIMEC 

APN, ponovno, ponudio Gradu kupnju 
poslovnih prostora u zgradi

Izgradnja POS-ove zgrade u skladu s rokovima 

Betonsko zdanje – nije najsretnije i najzdravije rješenje za stanovanje, no za 
mnoge stanare jedino rješenje 

Rok završetka planiran 
do prve polovice rujna 

Hladnjača Dugo Selo proširuje svoje kapacitete 

Gradnje prostora za skladištenje i pakiranje voća 

Započela izgradnja 
trgovine LIDL

Izgradnja u početnoj etapi, otvorenje planirano ujesen ove godine 
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Nastavljajući tradiciju nagrađiva-
nja najboljih srednjoškolaca obrtnič-
kih zanimanja Udruženje obrtnika 
Dugo Selo organiziralo je  svečanu 
dodjelu nagrada  najboljim srednjoš-
kolcima. Destodnevnim ljetovanjem 
u odmaralištu Društva Naša djeca 
Dugo Selo u Velom Lošinju nagra-
đeni su Marko Matanić - autome-
haničar 1. a razreda, Ivan Dobrotić 
- elektromehaničar 1. e razreda, Stje-
pan Bilanđija – elektroinstalater, 2. e 
razreda, Martina Pašalić – frizer 2. f 
razreda i Nikolina Kokot – frizer 1. f 
razreda – svi iz Srednje škole Dugo 
Selo. Oni će u Velom Lošinju ljetovati 
od 30. srpnja do 9. kolovoza.

Ove godine za nagradna ljetovanja 
kandidirano je sedam učenika, no ovaj 
puta kandidate su predložili Srednja 
škola Dugo Selo i obrtnici kod kojih 
srednjoškolci odrađuju praktičnu 
nastavu, za razliku od prošlih godina 
kada je objavljen javni poziv sred-
njoškolcima. S obzirom da je svega 
dvoje kandidata ostalo nenagrađeno 
– predsjednik Udruženja obrtnika 
Dugo Selo Stjepan Valjak predložio 
je da se i njima omogući ljetovanje, 
ukoliko se oslobode mjesta u Velom 
Lošinju. Naime, predsjednik Društva 
Naša djeca Ivica Grgošić kazao je 
kako su sve grupe do 9. kolovoza za 

ljetovanje u V. Lošinju – popunjene, 
no ako netko odustane i ostalo dvoje 
kandidata srednjoškolaca mogli bi 
dobiti besplatno ljetovanje.

U ime Srednje škole i srednjoškola-
ca Udruženju se zahvalila ravnateljica 
Darinka Svetec koja je pohvalila ovu 
suradnju, s nadom da će se nastaviti 
i dalje. Jučerašnjoj sjednici nazočio 
je i predsjednik Obrtničke komore 
Zagreb Ivan Obad te potpredsjed-
nik Miroslav Čihak koji je ujedno 
i predsjednik Udruženja obrtnika 
Sesvete. S obzirom je i ove godine 
jedan nagrađeni učenik s područ-
ja Sesvete, predstavnici Obrtničke 

komore Zagreb ponudili su snositi 
troškove njegovog ljetovanja, no isto 
tako ponudili su mogućnost da se iz 
sredstava zagrebačke komore Zagreb 
financiraju učenici slabijeg imovin-
skog statusa. Predsjednik dugosel-
skog Udruženja Valjak razveselio je 
nagrađene s viješću kako će Općina 
Brckovljani učenike s prebivalištem 
na njenom području dodatno nagra-
diti novčanim sredstvima one, dok će 
se za učenike s područja grada Dugog 
Sela nastojati iznaći dodatna sredstva 
iz gradskog proračuna u sljedećem 
razdoblju.                                  I. G. O.

Najbolji učenici obrtničkih zanimanja nagrađeni boravkom na Lošinju 

Udruženje obrtnika ljetovanjem 
nagradilo učenike 

Završna predstava u 
Dječjem vrtiću Buba - Biba 

Plesni nastupi u aktualnim crveno-bijelim opravama 

N. K.

Izlučna smotra za odabir kulturno-
umjetničkih društava za županijsku 
smotru folklora održana je u nedjelju 
8. lipnja u dvorani «Preporod». Svoje 
najbolje izvedbe pokazali su članovi 
društava iz Dugog Sela, Lupoglava i 
Brckovljana. Za manifestacije višega 
ranga stručni je sud odabrao dječju 
skupinu Preporoda koja će nastupiti na 
smotri dječjih ansambala u Samoboru 
s plesovima i pjesmama Slavonije. 

«Djeca su plesno i pjevački vrlo 
dobro uvježbana, tim više što izvode i 
materijal koji je primjereniji odraslima 

… a i tamburaši su vrlo dobri – napisao 
je, između ostaloga,  u stručnom osvrtu 
prof. Bojan Pogrmilović, ukazavši na 
mogućnost  poboljšanja izvedbe. 

Za smotru koreografiranog folklo-
ra u Velikoj Gorici izabran je prvi 
ansambl KUD-a Preporod, koji će 
također nastupiti sa slavonskim pje-
smama i plesovima. 

I za njih je prof. Pogrmilović napisao 
pozitivnu ocjenu: «Vrlo dobro uvjež-
bani ansambl izveo je dobru, sada već 
klasičnu, koreografiju. Stilski odličan 
orkestar, vrlo dobro dvoglasno pjevanje 

te odlično izvedeni i ujednačeni plesni 
elementi…»

Dobre ocjene stručnjaka ukazuju na 
kvalitetan rad u Preporodu, na uvjež-
banost članova folklornih i tamburaš-
kih sekcija ali i dobar rad voditelja: 
Dalibora Blaževića koji vodi fokloraše, 
voditelja tamburaša Zorana Jakunića 
te Tomislava Habulina odgovornog za 
pjevanje. 

KUD Ogranak seljačke sloge iz Lupo-
glava sudjelovat će svojom izvornom 
točkom na Smotri izvornoga folklora u 
Zelini.                                           N. K.

«Preporod» izborio sudjelovanje na 
županijskim smotrama folklora

Na županijskoj smotri nastupit će mladi Preporodovi folkloraši u svojoj kategoriji, te prva postava folklornoga ansambla – obje 
grupe izvodit će slavonske pjesme i plesove

N. K.

N. K.

Polaznici Dječjeg vrtića Buba – Biba uz 
pomoć teta i roditelja priredili su završnu 
predstavu kojom su obilježili kraj peda-
goške godine i početak ljeta. Za brojne 
posjetitelje, uglavnom roditelje, izveli su 
niz plesnih i pjevačkih nastupa. Svečanost u 

Vrtiću pratio je i zamjenik gradonačelnika 
Dugog Sela Stjepan Bertek. Nakon progra-
ma koji je održan na otvorenom prostoru 
pored vrtića, svi su sudionici i posjetitelji u  
uživali u pripremljenom roštilju.         N. K.

Dok prodavači roba i usluga skupo 
plaćaju oglasni prostor na pročeljima kuća, 
mega-panoima ili oglasnim stupovima, 
prodavač jarića iskoristio je bazu trokuta 
koji je, slučajno, i prometni znak. Štoviše, 
njegova je reklama povremeno i svjetleća. I 
besplatna. Oglasni prostor nije baš veliki no 
sasvim je sigurno da svi koji tuda prolaze, 
posebice vozači, u nj gledaju netremice. Gleda 
se pet, deset minuta, četvrt sata, pa i više. I 
sasvim sigurno pročitaju oglas. Od poduljeg 
svakodnevnog čekanja, koje tijekom dana 
ukupno traje i do deset sati, zasigurno 
i ogladne. Čim utrne crveno svjetlo, 
krenu u kupnju jarića za ručak. 

Dobra je to ideja za buduće oglaši-
vače. Idealno mjesto za «gutače reklama» koji 
čekaju prijelaz preko pruge pa bi 

uz reklamu najradije progutali i cijeli 
signal. 

Je li pro- daja jarića krenula? 
Nazovite broj mobitela i provjerite. 
Buduće ogla- šivače molimo da kod 
i n s t a l a c i j e svojih oglasa na ovu 
top poziciju pripaze kako ne bi oblijepili i 
– crvenu svjetiljku.                                   N. K.

Top oglašavanje - na 
pružnom prijelazu

Aktivnosti Odreda izviđača porječana 
„Vidra“ Dugo Selo u proteklih mjesec dana 
su bile u punom zamahu. Uz redovne sastan-
ke 8. lipnja organiziran je izlet na Medved-
nicu, točnije posjet Medvedgradu i Oltaru 
domovine. Ukupno je bilo 34 izviđača i 9 
punoljetnih pratitelja (brđana) koji su na 
Oltaru domovine odali počast palim bra-
niteljima u Domovinskom ratu. Uslijedio 
je kratak odmor i okrepa s hranom koju su 
ponijeli od kuće te razgledavanje  Medved-
grada i upoznavanje s njegovom prošlošću. 
Nakon odigranih tradicionalnih izviđačkih 
igara, kao što su otimanje marama i turnira 
u vezivanju čvorova, krenuli su prema želje-
zničkom kolodvoru Zagreb praćeni laga-
nom kišicom. U Dugo Selo su došli u 18.00 
sati praćeni laganim pljuskom, no to ih nije 
omelo da se rastanu uz izviđački pozdrav: 
Budi pripravan!

Članovi kluba Brđana "sv. Martin" odazva-
li su se pozivu Udruge ADHD I JA za pomoć 
koja je 15. lipnja organizirala jednodnevni 
izlet za djecu članove Udruge i djecu slabijeg 
socijalnog statusa na imanje Seoskog turizma 
"Lojzekovu hižu" u Gornjoj Stubici. Odazvalo 
se 36 –toro djece i 6 punoljetnih pratitelja, od 
kojih je bilo četvoro iskusnih izviđača (brđa-
na) koji su ujedno bili i animatori na tom 
izletu. U sklopu Izviđačkog programa je i dio 

koji se sastoji od rada s vatrom i oko nje tako 
da je trinaestoro naših izviđača u sklopu tog 
programa bilo uključeno u rad s DVD-om 
Dugo Selo tijekom protekla četiri mjeseca u 
kojima su stekli osnovna znanja. Dvije mlađe 
ekipe izviđača sudjelovale su na natjecanju 
koje je održano 22.lipnja u Donjem Dvorišću 
gdje se ukupno natjecalo 13 ekipa u raznim 
uzrastima. Izviđačke ekipe osvojile su 3. i 4. 
mjesto za uzrast od 6-12 godina. Kad se uzme 
u obzir da im je to bio prvi susret s ovakvom 
aktivnošću, rezultat je više nego izvrstan i 
ostvaren u tako kratkom razdoblju. 

Završni sastanak jata Nimphea i Divlje 
patke, patrola Sove i Gliste održan je 23. 
lipnja. Sastanak je upriličen u slastičarnici 
"Slastice kod Katice", gdje su poletarci i pče-
lice te izviđači i planinke konzumirali veliku 
tortu koju su dobro zalili sokom, a za put kući 
svako je dobio po kuglicu sladoleda. Moramo 
napomenuti da su si sve ove delicije oni sami 
priuštili skupljajući stari papir i prazne boce. 
Tijekom cijele školske godine  bili su ekološki 
osviješteni te su za taj trud i nagrađeni. . 

Obavještavamo sve zainteresirane da nam 
se priključe poslije praznika a ujedno vas 
pozivano na dane Otvorenih vrata Odreda 
izviđača Porječana „Vidra“ Dugo Selo dana 
12. listopada 2008. godine (nedjelja) u 10 sati 
na rukometnom igralištu u Dugom Selu.

Odred Izviđača Porječana „Vidra“ Dugo Selo

Natjecanje, izlet i torta za 
nagradu
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Gradska udruga umirovljenika 
Dugo Selo i ove je godine tradicio-
nalno okupila članove na Godišnjoj 
skupštini koja je održana 6. lipnja.  
Vodstvo Udruge upoznalo je više od 
250 umirovljenika s poslovanjem u 
2007. godini te s programom rada za 

ovu godinu. Rad Skupštine pratili su 
predsjednik Zajednice umirovljenič-
kih udruga Županije Rudolf Benček i 
tajnik Stjepan Habazin. Nazočili su i 
predstavnici umirovljeničkih udruga 
iz Ivanić Grada, Križa i Novosel-
ca, Vrbovca, Dubrave kraj Vrbovca, 
Gradeca, Rugvice, Svete Nedjelje, 
Sesvetskoga Kraljevca i drugi. 

Sve je umirovljenike pozdravio 
predsjednik Gradskoga vijeća  Dugo-
ga Sela Anto Bauer, očitujući potpo-

ru njihovim aktivnosti uz pripome-
nu kako se i sam ubraja među njih. 
Potporu u radu  uz pohvale za brojne 
aktivnosti očitovao je i gradonačel-
nik Vlado Kruhak, kazavši kako će 
se zalagati za uređenje prostora u 
objektu nekadašnjeg Športskog za 

potrebe ove Udruge i drugih zainte-
resiranih.  Skupu je nazočio i zamje-
nik gradonačelnik Stjepan Bertek. 
Predsjednik Turističke zajednice 
Boris Mahač zahvalio je i istaknuo 
petnaestgodišnju suradnju Zajednice 
s umirovljenicima i Klubom žena 
u realizaciji turističkih projekata a 
posebice Dugoselskih jeseni. 

- Temeljni program djelovanja 
Udruge jest zadovoljiti potrebe, 
interese i želje umirovljenika, kazao 

je predsjednik Stjepan Novosel, 
dodavši kako se to ostvaruje unu-
tar športskih klubova i Kluba žena. 
Okupljaju se u prostorima Udruge 
uz šah i druge društvene igre, uz 
dnevni tisak,  a Klub žena organizira 
niz društvenih i korisnih aktivnosti. 
Dva puta mjesečno organiziraju ple-
sne večeri. Redovito obilaze bolesne 
članove, članove slabijeg imovinskog 
stanja, organizirano nabavljaju ogr-
jev te odlaze na izlete i putovanja. 
Predsjednik Novosel zahvalio je na 
doprinosu Poglavarstvu i Gradsko-
me vijeću, istaknuvši potrebu ure-
đenja vlastitoga prostora i krova u 
Športskom. 

- Udruga iz godinu u godinu ostav-
lja dio neutrošenih sredstava tako je 
od 2007. godine ostalo 133.207 kuna 
što će utrošiti za ovogodišnje progra-
me. Ukupni lanjski prihodi iznosili 
su 242.590 kuna, a ove godine pla-
nirali su prihod od 295.000 kuna. 
Lani su od Županije ostvarili prihod 
od 20.000 kuna za program huma-
nitarnih aktivnosti "Zadovoljno i 
uspješno starenje", koji će Županija 
financirati i ove godine s 37.000 kuna 
– kazao je Novosel. 

Prema dobrom običaju dugosel-
skih umirovljenika  radna je skup-
ština završila zajedničkom večerom i 
pićem po principu "pij kol'ko možeš", 
kako naglašavaju, uz ples i glazbu 
sastava "Zlatne sjene" u prostoru 
restorana "Dioniz".                      N. K. 

Više od 250 članova Gradske udruge i gosti na Godišnjoj skupštini 

Zajednica "Molitva i riječ" orga-
nizirala je 14. lipnja  cjelodnevna 
događanja u svrhu duhovne obnove 
obitelji s nazivom "Neka dobrota 
Tvoja, o Bože, bude nad nama". 
U prostoru Srednje škole bračni 
parovi i roditelji pohađali su semi-
nar. Obrađene su teme – egzisten-
cija – božji poziv na brak, grijeh i 
obraćenje, o molitvi u obitelji kao 
razgovoru s Bogom, o viđenju obi-

telji kao Crkve u malom te o sve-
tim sakramentima. U prostoru su 
boravila i djeca od 5 do 8 te od 9 do 
14 godina sudjelujući u molitveno-
kreativnim radionicama na temu 
"Ja nosim blago u sebi". Pjesmom, 
riječima, igrom, stvaranjem uz vod-

stvo učiteljica ostvarili su temu pri-
donoseći zajedništvu i duhovnosti 
svojih obitelji. 

Radovi djece iz kreativnih radio-
nica ovom su prilikom izloženi na 
prodajnoj izložbi. 

- "Budi totalno drukčiji od dru-
gih" - bio je moto i poruka mladih 
okupljenih u radionici za duhovni 
"make up" organiziranoj u prostoru 
Gradske knjižnice. 

Cjelodnevne usklađene aktivno-
sti namijenjene duhovnoj obnovi 
cjelovitih obitelji, završile su zajed-
ničkom molitvom i sv. misom koja 
je u večernjim satima održana u 
Srednjoj školi Dugo Selo.          N. K. 

  

Duhovna obnova 
obitelj u organizaciji 
Zajednice "Molitva i 
riječ" u Dugom Selu 

"Neka dobrota Tvoja, o Bože, bude nad nama" zajednički je naziv niza duhovnih 
aktivnosti na obnovi obitelji. Bračni parovi bavili su se temom obitelji kao 
zajedništvom praštanja i ljubavi

Skupština dugoselskih umirovljenika 

"Zadovoljno i uspješno starenje" 
na koristan i aktivan način 

Vodstvo Udruge predvidjelo 295.000 kuna za ovogodišnje umirovljeničke 
programe 

U suradnji s Patronažnom službom 
Doma zdravlja Dugo Selo Sindikat 
umirovljenika Hrvatske podružnice 
Dugo Selo organizira akcije mjere-
nja šećera u krvi i krvnog tlaka za 
svoje članove i sve zainteresirane. 
Provedena je već druga akcija koju je 
organizirao SUH, a kako veli pred-
sjednik dugoselske podružnice Josip 
Sahor, organizirat će se i dalje jednom 
mjesečno. U pripremi je organizacija 
i akcija dodjele pelena za odrasle, 
također u suradnji s Patronažnom 
službom Doma zdravlja. Na ovaj 
način organizacijom humanitarnih 
aktivnosti članstvo SUH-a se pove-
ćava, što posebno veseli predsjednika 
Sahora, no prije svega ističe humanu 
dimenziju ovih akcija.

Akcija besplatnog mjerenja šećera 
u krvi i krvnog tlaka, koju je vodila 

glavna sestra Patronažne službe Hele-
na Drpić održana je u novim prosto-
rima SUH-a u Kažotićevoj 8. Prostor 
od 35 m2 smješten uz prostore Druš-
tva invalida Dugo Selo Sindikalisti su 
iznajmili do trenutka kada će Grad 

Dugo Selo pronaći vlastiti adekva-
tan prostor za ovu Udrugu, kazao je 
Sahor, a godišnji najam iznosi 14.400 
kuna koji se financira iz gradskog 
proračuna.                                 I. G. O.

Sindikat umirovljenika Hrvatske 
organizira mjerenja šećera u krvi i 
krvnog tlaka

U besplatnom mjerenju šećera u krvi i krvnoga tlaka pomaže sestra Helena Drpić 

"Ja nosim blago u sebi" - naziv je dječjih kreativnih radionica koje su vodile 
Ljiljana Katić, Sonja Nekić, Marija Slišković,  Marina Periša

U radionici mladih «Duhovni make up» prepoznati su načini uljepšavanja svoje 
duše 

Po podacima dobivenim od Grad-
skog ureda za društvene djelatnosti, 
do 2. lipnja ove godine dodijeljeno 
je više od sto potpora za novoro-
đenčad ili 142.800 kuna. Do sada je 
rođeno ukupno 119 Dugoselaca i to 
68 dječaka i 51 djevojčica. Za uspo-
redbu, tijekom cijele prošle godine 
dodijeljeno je ukupno 181 potpora. 
Inače, Dugo Selo ima vitalni indeks 
od 151,8, dok Velika Gorica bilježi 
125, Zaprešić 105, a ostali grado-
vi Županije su po vitalnosti ispod 

toga. Zbog toga je Dugo Selo "najvi-
talniji grad Zagrebačke županije" te 
je također i među deset najvitalnijih 
u Hrvatskoj.

Prema odluci Gradskog pogla-
varstva, od 1. siječnja ove godine 
potpora je uvećana za 200 kuna. 
Tako roditelji s prebivalištem na 
području grada ove godine mogu 
ostvariti pravo na jednokratnu nov-
čanu potporu u visini od 1.200 kuna 
za svako novorođeno dijete.
                                                 A.M.Š.

Dugoselski baby boom - 
rođeno 119 djece

str_10.indd   1 30.6.2008   17:44:40



U Gradskoj je vijećnici 9. lipnja 
održan sastanak udruge "ADHD i 
ja" koja se bavi problemima djece s 
poremećajima u ponašanju. Sastan-
ku su nazočili zamjenica župana 
Zagrebačke županije Mirjana Mata-
ušić Pišl, načelnik Općine Brckov-
ljani Željko Funtek te predstavnik 
Grada, pročelnik odjela za društve-
ne djelatnosti Veljko Bertak. Povod 
ovog sastanka bila je inicijativa 
Udruge da se za istočni dio Zagre-
bačke županije osnuje ustanova koja 
bi se na stručan način bavila tom 
problematikom. Pozvani su bili i 
predstavnici susjednih gradova Iva-
nić grada i Vrbovca koji se nisu 
odazvali. Djeca s ADHD-om nema-
ju mentalnu retardaciju, idu u školu 
gdje im se pruža određena terapija. 
Sandra Geri, predsjednica Udruge 
iznijela je svoju zamisao o ustanovi 
u kojoj bi djeca dobivala stručnu 
pomoć tijekom cijele godine, a ne 
samo školske. Istakla je kako rodi-
telji, čija djeca odlaze na terapiju u 
Zagreb, jednostavno sve ne stignu, 
a tu je još i financijski problem. 
Zagreb je prebukiran, želite li se 
sad naručiti čeka se do listopada 
na termin, a samo dijagnosticira-
nje traje 4 do 5 sati. Takvoj je djeci 
potrebno konstantno praćenje od 
dijagnosticiranja poremećaja do 
terapije. Grad Dugo Selo pomaže 
roditeljima u troškovima prijevoza, 
a sufinancira terapije u Logoped-
skom kabinetu "Blaži". Roditeljima 
je ta razlika svejedno prevelika, a 
kako bi se olakšalo i djeci i rodi-
teljima apelirala je na Grad Dugo 
Selo, Općine Brckovljani i Rugvica 
da zajednički sudjeluju u osnivanju 
takve ustanove na području Grada, 
a koja bi onda bila svojevrsni centar 
i za susjedne gradove, koji bi onda 
i dijelili troškove. U takvoj ustano-
vi bi trebalo i zaposliti stručnjake 
– logopeda, defektologa, psihologa 

i psihijatra. Županova zamjenica 
Pišl izrazila je žaljenje zbog nedo-
laska ostalih pozvanih te kazala 
kako Županija ne može osnova-
ti takav centar. Ono što može je 
pomoći Udruzi preko natječaja za 
financiranje programa i projekata. 
Spomenula je sličnu takvu usta-
novu u Velikoj Gorici "Centar za 
mlade i djecu" koja se bavi tim i 
drugim problemima, napominjući 
kako tamo nemaju psihijatra. Osta-
lo stručno osoblje dugi niz godina 
radilo je volonterski, a sada primaju 
naknadu za svoj rad. Po riječima 
pročelnika Bertaka, Grad je socijal-
no senzibilan za djecu i to od ranije 
dobi. Grad je promptno reagirao te 
napravio inicijalne aktivnosti po 
pitanju djece s ADHD-om. Istaknuo 
je suradnju s osnovnom školom u 
kojoj nastavu pohađa oko 60 djece 
s ADHD-om, a koja bi se organizi-
rala tako da pomaže djeci u obliku 
vannastavnog programa tzv. produ-
ženog stručnog postupka. Predočio 
je i program škole po kojem ona ima 
prostor, osiguranu ishranu te stru-
čan pedagoški tim. Načelnik Brc-
kovljana Funtek zalaže se za pomoć 
u bilo kojem obliku, no oni ne mogu 
biti nositelji osiguranja. Smatra 

kako je potrebno dugoročno pro-
matranje te prepoznavanje signala 
od vrtića. Geri smatra, kako škola 
možda neće uspjeti u svom planu 
prvenstveno zbog manjka prostora. 
Nameće se pitanje što je s ostalom 
djecom (vrtić, srednjoškolci). Osim 
toga, ona smatra kako škola nema 
adekvatan pristup jer svako dijete 
zahtjeva drugačiji tretman, što nije 
samo grupna terapija već i indivi-
dualan pristup. Kako je rečeno na 
sastanku, Grad nije u mogućnosti 
da ulazi u financiranje i osnivanje 
ustanove. Primjer školske pomoći 
smatra dobrim i efikasnim potezom 
i treba mu dati šansu. Grad će za 
tu svrhu financirati još dva stručna 
kadra. Zaključeno je kako je nužna 
suradnja svih odgojno-obrazovnih 
ustanova, a za osnivanje centra u 
budućnosti potrebno je ići korak 
po korak. 
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Za sada jedino 
osnovnoškolcima pomoć

Održan sastanak udruge "ADHD i ja" o inicijativi osnivanja Centra za djecu s 
ADHD-om

PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O. 

Prema programu rada članovi 
Vinogradarsko-vinarske udruge 
"Terra sancti Martini" ostvarili su 
stručno putovanje u šibensko-knin-
sku županiju, na područje drniško-
ga vinogorja. Posjetili su Vinariju 
Dalmacija vina Split u Drnišu gdje 
su se upoznali s tehnologijom proi-
zvodnje vina te vinskoga octa. Debit 
je autohtona sorta tog područja, 
a zastupljen je i merlot koji u pri-
mjeni tehnologije prerade i proi-
zvodnje daje visokokvalitetno vino. 
Proizvodnja grožđa zastupljena je 
na 220 ha površina na području 
Petrovoga polja, no mogla bi biti 
znatno veća budući da se od 5 tisuća 
hektara obrađuje najmanje 3.000 
hektara s obećavajućom mogućno-
šću povećanja uzgoja vinove loze za 
što postoje planovi razvoja vinogra-
darstva na tom području. Kušajući 
dobra vina s tog područja izletnici-

ma su godili i drugi specijaliteti tako 
su posjetili pršutanu u Miljevicima 
te kušali poznati drniški pršut i 
suhomesnate proizvode. Razgledali 
su pršutanu tvrtke "Bel-Cro" d.o.o 
kapaciteta 20.000 pršuta godišnje 
čiji je vlasnik Drago Pletikosa, koja, 
između ostali snabdijeva i potre-
be ugostiteljskih objekata Bunčić. 
S grupom vinara na izletu su bili 
i članovi ŠRD Dugo Selo, čiji je 
predsjednik Branko Deronja, rođen 
u ovome kraju, te je bio jedan od 
organizatora dvodnevnog putova-
nja i programa posjete. 

Grupa od 37 dugoselskih vinara 
obišla je Nacionalni park Krka, fra-
njevački samostan Visovac, mana-
stir Krka, Roški slap. Razgledali su 
i mlinice koje su danas dio tradicij-
sko-ugostiteljske i kulturne ponude, 
u nekima se još uvijek melje brašno.                                                                                             
                                      B. MAHAČ

Vinari na stručnom 
putovanju u drniško 
vinogorje 

Meštrovićev mauzolej kraj Otavica bio je dio turističko-kulturnog obilaska 
dugoselskih vinara 

Zamjenica župana M. Mataušić Pišl i predsjednica Udruga S. Geri u raspravi o 
organizaciji pomoći djeci s poteškoćama u ponašanju 

Za 14 izložbu vina Dugoselsko 
– vrbovečkoga vinogorja vinari su 
dostavili 137 uzoraka na ocjenjiva-
nje. Stručni ocjenjivački sud pod 
vodstvom enologa Agronomskoga 
fakulteta dipl. ing. Zdenka Ivan-
kovića, dr Maje Firšt Baća, dipl. 
ing. Vesne Bakote, dipl. ing. Vlaste 
Rubeša Vili i mr. Marka Karoglana 
kušao je i ocijenio vina za ovogodiš-
nju izložbu. 

Na 14. izložbi vina u organizaci-
ji Vinarsko-vinogradarske udruge 
"Terra sancti Martini" Dugo Selo, 
koja će se održati u nedjelju 6. srp-
nja na Martin Bregu, posjetitelji će 
moći kušati sve uzorke. Rezultati 
ocjenjivanja i pripadajuća odlič-
ja bit će objavljeni u izložbenom 

katalogu. Tijekom programa bit će 
proglašeni dobitnici zlatnih odličja  
te vino s najvišom ocjenom kao 
šampion izložbe. Od 137 dostav-
ljenih uzoraka osam vina okitit će 
se zlatnim odličjem, a koja su to 
vina i kojih proizvođača – saznat 
će posjetitelji 14. izložbe 6. srpnja u 
prostoru Kleti Bunčić. 

I ove će godine izložbu vina pra-
titi smotra narodnoga stvaralaštva: 
izložba kolača, izložba meda i pro-
izvoda od meda, izložbe ukrasnih 
predmeta, glazbeni nastupi folklor-
nih skupina te predstavljanje grupe 
posjetitelja i suradnika iz Francuske 
s njihovim proizvodima i glazbenim 
programom.  

Za 14. izložbu vina 
ocijenjeno 137 uzoraka 
– proglašenje rezultata 
ocjenjivanja 6. srpnja 

U organizaciji Udruge ADHD i JA i donatora  djeca s područja Dugog 
Sela i Rugvice otputovala su na jednodnevni besplatni izlet na seosko 
imanje Lojzekova Hiža u Gornjoj Stubici.

Izlet su nam omogućili sponzori: Grad Dugo Selo koji je platio 
prijevoz i ručak za svu dugoselsku djecu i pratnju, Konzum - Dugo Selo 
koji je donirao slatkiše za djecu, tvrtka Hruškar d.o.o. iz Male Ostrne 
koja je platila ručak za rugvičku djecu i slatkiše, bojice, vodu i sokove za 
svu djecu, Udruga Hrvatski vitezovi Dugo Selo platili su sladoled za svu 
djecu, odred izviđača porječana "Vidra" Dugo Selo bili su nam pratnja 
za svu djecu, Tvrtka Čazmatrans koja nam je omogućila povoljniju 
cijenu prijevoza s vozačem Željkom koji je izletnicima ispunjavao želje.

Izlet djece u dobi od 5 do 16 godina,  s više dječaka nego djevojčica 
iz dviju  škola, dugoselske i rugvičke, bio je koristan i zabavan, prošao 
je u ugodnom druženju tako se djeca, roditelji i vodstvo Udruge svima 
zahvaljuje. 

Održan zadnji roditeljski sastanak za 
ovu školsku godinu

Roditeljski sastanak  članova Udruge ADHD i JA gdje su  roditeljima 
podijeljene slike s izleta održan je 17. lipnja. 

Molimo sve roditelje koji nisu dobili slike da nam se jave  na broj 
098/456-993 Sandra Geri. Sve  one koji nam se žele pridružiti u našu 
Udrugu neka nas kontaktiraju ukoliko imaju bilo kakvih problema s 
djecom.

Svoj djeci želimo lijepe i sretne ljetne praznike, a roditeljima da se 
vidimo u rujnu. 

Predsjednica Udruge ADHD I JA
Sandra Geri

Izlet djece s posebnim 
potrebama 
u Gornju Stubicu

Ocjenjivači vina  predvođeni enologom Z. Ivankovićem i organizatori izložbe 

Iako regi-
strirana na 
p o d r u č j u 
grada Zagre-
ba Udruga za 
zaštitu prava 
muškaraca i 
djece u obite-
lji te pomoć 
samohranim 
o č e v i m a 
"Dudeki" svojim jedinstvenim radom 
zainteresirane članove mogla bi pronaći 
i na dugoselskom području. Udruga 
"Dudeki" registrirana je s ciljem pro-
micanja i unapređenja muških ljud-
skih prava kao i zaštitu muškaraca i 
djece u obitelji. Udruga se zalaže za 
ravnopravnost i jednako provođenje 
zakonom predviđenih sankcija, kako 
prema muškarcima, tako i prema žena-
ma, a pritom uzevši u obzir zaštitu i 
nepovredivost djece kada je u pitanju 
kršenje obiteljskog zakona. Smatrajući 
muškarce kao jači spol Dudeki sma-
traju da se obiteljski zakon u pravilu 
ne provodi kako bi trebao, a isto tako 
provode se sve potrebite istražne radnje 
u postupku utvrđivanja odgovornosti, 
kako u prekršajnom, tako i u kaznenom 
postupku.

Predsjednik Udruge "Dudeki" Damir 
Bartolčić, inače Dugoselac, poziva sve 
zainteresirane muškarce, očeve koji se 
žele učlaniti u ovu Udrugu koja će 
im pružiti zaštitu i pomoć ili ako žele 
doznati više informacija o njezinom 
radu da to mogu učiniti na sljedeće bro-
jeve telefona 098/515930 ili 098/9629746 
te putem mail adresa dudeki@dudeki.
hr ili udruga.dudeki@gmail.hr. Sjedište 
Udruge je u Zagrebu, Breščenskog 16, a 
web stranica je www.dudeki.hr.             
                                                     I. G. O. 

Udruga 
"Dudeki" 
poziva nove 
članove

N. K.
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Izražavamo negodovanje i čuđenje što 
je rebalansom gradski proračun smanjen 
za tri milijuna kuna, dok se prihodi pove-
ćavaju, kazao je predsjednik SDP-a Dugo 
Selo Boris Mahač na konferenciji za novi-
nare 24. lipnja. «To je samo potvrdilo naša 
početna predviđanja da će se proračun 
povećavati, a kako je iznijeto u izvješću 
o realizaciji proračuna za 5 mjeseci pri-
hodi se povećavaju i više nego što su tada 
predvidjeli», rekao je Mahač, dodavši kako 
je proračun trebao iznositi 120 milijuna 
kuna. Dobro punjenje gradske blagajne 
posljedica je povećanja radnog stanovniš-
tva, odnosno najjače gospodarske grane 
posljednjih nekoliko godina u Dugom 
Selu – stanogradnje. Prihodi od poreza 
te od komunalnog doprinosa najviše su 
doprinijeli povećanju proračuna, stoga 
smo još više iznenađeni odlukom nove 
gradske vlasti o izmjenama i dopunama 
Prostornog plana, govori Mahač. Naime, 
istom odlukom do daljnjega obustavit će 
se izdavanje lokacijskih i građevinskih 
dozvola za građevine veće od 400 kva-
dratnih metara (izuzeti prostori obuhvata 
detaljnih planova Centar i Centar II.) jer 
će procedura izmjena Prostornog plana 
potrajati više mjeseci, do godine dana. 
Osim što će na taj način biti stopirana više-
stambena stanogradnja, rekao je Mahač, 
tijekom tog razdoblja proračun će biti 
zakinut za višemilijunske prihode. Prošle 
godine od komunalnog doprinosa u pro-
račun se slilo 6 milijuna kuna, a tijekom 
prvih pet mjeseci ove godine 8 milijuna 
kuna, što bi kroz godinu dana, procje-
njuje Mahač, proračun od komunalnog 
doprinosa mogao prihodovati 15 milijuna 
kuna. Na istoj konferenciji vodstvo SDP-a 
osvrnulo se i na izmjene i dopune pro-
grama gradnje komunalne infrastrukture 
koji je sada 10 milijuna kuna manji. Sma-
njuju se sredstva za nerazvrstane ceste, 
navodi Mahač, zatim za otkup zemljišta 

za izgradnju prometnica – i to od Sajmiš-
ne do Huzanićeve. Sredstva za izgradnju 
komunalne infrastrukture u poduzetnič-
koj zoni nisu osigurana u rebalansu, iako 
postoji rok od dvije godine koji je zadala 
država tijekom kojeg je potrebno zonu pri-
vesti svrsi, navodi Mahač. Također dodaje 
kako je povećanje plaća za djelatnike SSS u 
gradskoj upravi, no ne i svim djelatnicima 
u gradskoj upravi, kao ni djelatnicima u 
gradskim ustanovama – podilaženje bira-
čima, rekao je Mahač. I na ovoj konferen-

ciji za novinare SDP Dugo Selo uputio je 
zahtjev za što skorijim raspisivanjem izbo-
ra za mjesne odbore na području grada te 
je, između ostalog, dodao kako pozdravlja 
sudsku presudu o iseljenju HDZ-a iz pro-
stora u Mihanovićevoj ulici. 

Predstavnici SDP-a Dugo Selo za Dan 
antifašističke borbe polaganjem vijenaca i 
paljenjem svijeća odali su počast poginu-
lim civilnim i vojnim žrtvama antifašistič-
ke borbe na spomen obilježjima u Perivoju 
grofova Drašković, u Leprovici i u Ostrni. 

HDZ Dugo Selo organizirao tribinu o poduzetništvu i 
gospodarstvu«Stopiranjem višestambene stanogradnje 

proračun gubi 15 milijuna kuna»

Dugoselski SDP na konferenciji iznio kritike na donošenje rebalansa gradskog proračuna 
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Udruga antifašista i članovi SDP-a položili vijence na obilježja fašističkim žrtvama 
prigodom Dana antifašističke borbe 

Gradski odbor HDZ-a Dugo Selo 
organizirao je tribinu o poduzetništvu 
i gospodarstvu na kojoj je glavni gost 
bio državni tajnik pri Ministarstvu 
gospodarstva, rada i poduzetništva 
Miljenko Pavlaković. Tribinu, održa-
nu 17. lipnja, vodio je Ivan Gereci, pot-
predsjednik HDZ-a te član Gradskog 
poglavarstva. Zanimljiva tema privukla 
je velik broj dugoselskih poduzetnika, 
a tribini su prisustvovali i gradonačel-
nik Vlado Kruhak, članovi Gradskog 
Vijeća i Poglavarstva sa suradnicima 
kao i predsjednik Udruženja obrtnika 
Dugo Selo Stjepan Valjak. Državni 

tajnik Pavlaković predstavio je Opera-
tivni plan poticanja malog i srednjeg 
poduzetništva u 2008. godini Vlade 
RH čiji je cilj jačanje tog dijela hrvat-
skog gospodarstva. Njime su planirani 
projekti, mjere i poticaji čiji je ukupni 
iznos za ovu godinu preko 350 miliju-
na kuna. Ministarstvo gospodarstva 
razradilo je cijeli niz projekata za male 
i srednje poduzetnike – za sve koji jesu 
ili to žele postati. No, većina projekata 
odnosi se na proizvodnju. Neki od 
poticaja odnose se na zapošljavanja, 
ulaganja u razvoj i nabavu novih teh-
nologija, marketing, inovacije i nove 
proizvode, obrazovanja, prekvalifi-
kacije, tradicijske obrte, poduzetni-
ke početnike... Ono što je posebno 
interesantno poduzetnicima je da su 
sve te potpore bespovratne. Pavlaković 
smatra kako je dugoselski poduzet-
nički potencijal puno veći nego što se 
pokazuje – u prošloj godini dugosel-
ski su poduzetnici dobili svega oko 
200.000 kuna poticaja. Kako je rekao, 

treba poraditi na informiranju kako 
bi došli do više bespovratnih sredsta-
va. Osim toga, poduzetnici se mogu 
prijaviti na više natječaja jer jedan se 
projekt veže za drugi. Inače, prijave 
za većinu ovih poticaja produljene su 
do 10. srpnja. Naravno, poduzetnici 
moraju zadovoljavati i određene uvjete 
– bez dugovanja, solventnost, imati 
svu potrebnu dokumentaciju, a koju 
to mogu saznati na web stranicama i 
besplatnim telefonima Ministarstva. 
Podatak koji je iznio Pavlaković, a koji 
još više ohrabruje, je realiziranih 67 
posto projekata prijavljenih na natje-
čaje. Indirektno vezano za poduzet-
nike je potpora za projekt izgradnje 

poduzetničke zone čiji korisnici mogu 
biti jedinice lokalne samouprave gra-
dovi, općine i županije. Pavlaković 
smatra kako Dugo Selo ima više podu-
zetničkih zona, ali na papiru. No, na 
dobrom je putu prema realizaciji te je 
pozvao Grad da se kandidira. Grado-
načelnik Vlado Kruhak rekao je kako 
se u Gradu konkretno radi na tome u 
odjelu gospodarstva, a poduzetnike 
je uputio na stručnu suradnicu Zvjez-
danu Budor Klarić. U rebalnsu pro-
računa za razvoj poduzetničke zone 
osigurano je 811.140 kuna te 320.000 
za Poduzetnički centar, od čega je 20 
tisuća za rad, a 300.000 za sufinan-
ciranje projekta. Grad se već prijavio 
na neke natječaje, a najavljena su i 
veća ulaganja u gospodarstvo i, usko 
vezanu za njegov razvoj, komunalnu 
infrastrukturu. U nastavku rasprave 
dugoselski su poduzetnici postavljali 
praktična pitanja i informirali se oko 
pojedinosti Operativnog plana.

Poduzetnici, prijavite projekte 
za bespovratne potpore!
PRIPREMILA: A. M. Š.

Ivan Gereci vodio tribinu na kojoj je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva 
Miljenko Pavlaković informirao dugoselske poduzetnike o bespovratnim 
poticajima

«Zatražili smo provođenje nadzora nad 
zakonitošću rada Grada Dugo Selo»

GO HDZ Dugo Selo donirao je Grad-
skom Dječjem vrtiću ukupno 5 DVD-
ova. Donaciju su 4. lipnja, na za to 
organiziranoj konferenciji za novinare 
u samom vrtiću, uručili potpredsjednik 
HDZ-a Ivan Gereci, Mara Mamuza koja 
je ujedno i predsjednica Upravnog vije-
ća vrtića te Željko Babić, član Upravnog 
vijeća vrtića. Kako je nedavno prova-
ljeno u vrtić i ukraden dio elektronskih 
uređaja, stranka je odlučila nabaviti 
nove uređaje neophodne za rad i uče-
nje. Rekavši kako je ovo samo skroman 
doprinos i praktično djelovanje, Gereci 
je pozvao i druge potencijalne donatore, 
kako gospodarstvenike tako i stranke, 
da se pridruže u nabavi potrebne opre-
me koja bi djeci omogućila zabavnije, 
interesantnije i ispunjenije vrijeme koje 
provode u vrtiću. Ravnateljica vrtića 
Draženka Sesan se osvrnula na rad vrti-

ća i na probleme koji bi se uskoro trebali 
riješiti - proširenje vrtića, rekonstruk-
cija kuhinje, prenamjena kotlovnice u 
prostor za više grupa. Gereci, koji je i 
član Gradskog poglavarstva, kazao je 
kako je Grad senzibilan na ove pro-
bleme, a napomenuo je kako će vrtić 
dobiti video nadzor čime će se riješiti 
problem provala i devastiranja vrtićkog 
vanjskog prostora. Ravnateljica Sesan 
tom je prilikom predstavila i projekt 
«EKO VRTIĆ». U Hrvatskoj je registri-
rano 400 takvih «ekološko osviještenih» 
vrtića, a zelenu zastavu ih ima samo 6. 
Istaknula je napor djelatnika koji ulažu 
u ostvarenje tog projekta. No, sav taj 
napor nije toliko težak jer se radi o djeci, 
a djelatnici vrtića imaju kreativnost, 
struku, iskustvo i mladost – kazala je 
Sesan zahvalivši na ovoj donaciji.

                                                A. M. Š.  

HDZ donirao DVD-ove 
Gradskom vrtiću

Vodstvo SDP-a  upozorilo na smanjenje komunalne izgradnje za deset milijuna u 
izmijenjenom programu  

Doniravši DVD-ove, HDZ-ovci pozvali i druge na iste akcije

HNS uputio je priopćenje kojeg objav-
ljujemo u cijelosti. «Zbog iznimno gru-
bog i drskog kršenja Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
Statuta Grada, Hrvatska narodna stranka 
- liberalni demokrati podružnica Dugo 
Selo, zatražila je od Središnjeg državnog 
ureda za upravu provođenje nadzora nad 
zakonitošću rada Grada Dugo Selo. Sra-
motna je činjenica da se građanima grada 
Dugo Selo zbog bahatosti i ignorancije 
gradske vlasti već gotovo sedam godina 
negira pravo na mjesnu samoupravu. Naša 

opetovana nastojanja i inicijative, u kojima 
nas podržava većina građana Dugog Sela 
i gotovo sve političke stranke koje djeluju 
na području grada, nisu urodile plodom 
jer se predsjednik Gradskog vijeća i grado-
načelnik na njih oglušuju i odbijaju svaku 
raspravu na temu mjesnih odbora. 

Od Središnjeg državnog ureda za upra-
vu zatražili smo provođenje nadzora nad 
zakonitošću rada Grada Dugo Selo i u 
skladu s ovlastima poduzimanje svih potre-
bitih radnji kako bi se okončalo nezakoni-
to postupanje Gradskog vijeća i otklonile 

štetne posljedice po grad Dugo Selo i nje-
gove građane. U suprotnom, od Središ-
njeg državnog ureda očekujemo da Vladi 
Republike Hrvatske predloži raspuštanje 
predstavničkog tijela radi težih povreda 
zakona i drugih propisa, u skladu sa član-
kom 84. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, kako bi se gra-
đanima grada Dugo Selo omogućilo ostva-
renje Ustavno zajamčenog prava na mjesnu 
samoupravu», stoji na kraju u priopćenju.

Priopćenje HNS-a Dugo Selo

U 84. godini života, nakon dugih godi-
na književnoga rada napustio nas je naš 
suradnik prof. Ivan Brajdić. 

Rođen 1924. godine u Gornjim Kutima 
kraj Brod Moravica u Gorskome kotaru u 
trećoj godini života doselio je s roditelji-
ma u Zagreb, a potom u Dugo Selo gdje je 
pohađao osnovnu školu. Klasičnu gimna-
ziju i studij slavistike na Filozofskom 
fakultetu završio je u Zagrebu. Radio je 
kao novinar, gimnazijski profesor, ured-
nik u nakladništvu,  prevoditelj i filmski 
dramaturg. Bio je član Društva hrvatskih 
književnika, Društva hrvatskih književ-
nika prevoditelja, dopisni član Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Osim 
pisanja bavio se i slikarstvom.  Kraj života 
dočekao je u Zagrebu. 

Objavio je: Posljednji juriš Jačine 
Kamana, Spaljene duše I-II., Posrtanje 
po mraku, Tuđin postadoh braći svojoj, 
Dugoselska kronika 1941., Suza u oku 
– propali snovi, Josip Predavec – povje-
sničar i prosvjetitelj hrvatskoga seljaš-
tva, Nasred sela zvonik, Jakov Majnarić 
– pjesnik romance «Na te mislim», S one 
strane Sutle i Kupe, Na te mislim, Bajke o 
vitezovima Domovinskoga rata, Susret sa 

sjenama prošlosti, Goranske priče, Hod 
po mukama, Trešnjevačke noći, Bizon-
sko doba i posljednji ovogodišnji roman 
Labuđi pjev Filipa Malnara. 

U mnogim njegovim djelima žive zapi-
si iz Dugog Sela, tako su promovirana 
u našem gradu u organizaciji Pučkog 
otvorenog učilišta. Brajdićeva djela dio 
su zavičajne zbirke u  Gradskoj knjižnici. 
Tako je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj 
književnosti, posebice pišući  o temama iz  
svih  povijesnih razdoblja od četrdesetih 
godina do danas,  s posebnim posvetama 
goranskome  i dugoselskom  kraju za koji 
je ostao doživotno vezan. 

Preminuo je 5. lipnja 2008. godine 
u Zagrebu. Poštujući njegovu želju od 
njega su se oprostili njegovi najbliži. Ivan 
Brajdić počiva  u miru na groblju u Brod 
Moravicama, u Gorskom kotaru. Njegov 
književni opus, kao trajni spomen, dostu-
pan je čitateljima u knjižnicama te čini 
sastavni dio zavičajne zbirke  u Dugom 
Selu.                                               N. KOZIĆ 

U prošlom broju Kronike objavljen je 
članak pod naslovom: «Tražimo raspisiva-
nje izbora za mjesne odbore». Inicijativa 
HNS došla je kao podsjetnik na nešto što 
smo odavno trebali imati. Naš se grad pro-
širio toliko da ima opravdanja i za gradske 
četvrti, zar ne?

Živim ispod željezničke pruge u Rugvič-
koj ulici koja je postala osjetno prometni-
ja izgradnjom čvora Rugvica na Autocesti 
Zagreb – Lipovac. Sada imamo s jedne 
strane zadovoljne vozače koji bez gužve 
brzo stižu do Zagreba,  a s druge strane je 
veća ugroženost ljudi koji žive u Rugvičkoj 
ulici. Ta ulica i nije pogodna za frekventniju 
prometnicu, vijugava je, nepregledna i uska 
s oštećenjima na kolniku. Tek pola ulice ima 
nogostup i to samo jednostrano. Izgrad-
njom nogostupa do jezera Ciglana dobili 
bismo šetnicu do ove turističke destinacije 
na kojoj se pružaju mogućnosti uređenja 
igrališta. U spomenutom članku govori se 
i o izgradnji športsko-rekreacijskoga centra 
u Puhovu. Takvu potrebu imaju žitelji i 
drugih dijelova grada: u Kopčevcu, Kozin-
ščaku, Lukarišću, na Martin Bregu. Svatko 
je najbolje informiran o problemima koje 
treba rješavati upravo u onome dijelu u 
kojem stanuje. Stoga je inicijativa HNS-a za 
podršku bez obzira zvali se mjesni odbori ili 
gradske četvrti. Neka se ostvari što prije na 
dobrobit svih građana.                B. CARIĆ

Može i izbori za 
gradske četvrtiU spomen

književniku
IVANU BRAJDIĆU
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Vjenčani

UMRLI

Tužno sjećanje
na

STJEPANA BUJANA
6. 6. 2002. –  6. 6. 2008.

Zašto više nisi među nama...
                                   Ožalošćeni: 

supruga Dragica, sin Božidar, snaha 

Tužno sjećanje
na voljenog supruga

STEVANA ĐURĐEVIĆA
8. 7. 2005. –  8. 7. 2008.

Vrijeme prolazi, ali ne donosi zaborav 
već stalna sjećanja.

Tvoja supruga Irena

Tužno sjećanje
na voljene

ANICU BOGDANOVIĆ
13. 6. 1999. – 13. 6. 2008.

i

BOGDANA 
BOGDANOVIĆA

14. 6. 2007. – 14. 6. 2008.
Vrijeme ne donosi zaborav već 

tužnu istinu da vas nema.

                  Vaši: kćer Jadranka, 
unuk Ivan Goran i zet Drago

Sjećanje
na

IVANA LULIĆA
(Danjaka)

17. 6. 2002. - 17. 6. 2008.
Godine tiho prolaze, ali ne donose 

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

      Tvoji: supruga Manda, sinovi Ivan i Mario, unučice 
Katja i Mia, snahe Ana i Jasna

Tužno sjećanje
na našeg dragog

STJEPANA HARCETA
12. 6. 2005. – 12. 6. 2008.

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu 
na Tebe. Hvala svima koji posjećuju 
Tvoj tihi dom.

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

Tužno sjećanje
na

STJEPANA BALOGA
24. 6. 2007. – 24. 6. 2008.

Prošla je tužna godina dana od kada 
Te nema među nama, ali Ti ćeš uvijek 
ostati u našim mislima.

Tugujući:  supruga, kćerke, 
zetovi i unučad

ZAHVALA
Povodom prerane smrti našeg 

poštovanog člana i brata vatrogasca
VLATKA ŠKARE

27. 4. 1939. – 5. 5. 2008.
U dubokoj tuzi za našim vrijednim 

i štovanim članom ovim putem 
želimo zahvaliti svima koji su DVD-
u Brckovljani izrazili sućut, odali posljednju počast, te ga 
zajedno s nama ispratili na vječni počinak i to: DVD-ima 
Gračec, Stančić – Štakorovec, Tedrovec, Prečec te svima 
ostalima nazočnima na sahrani.

Vječna mu slava i HVALA.

                                                       Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Brckovljani

ZAHVALA
Oprostili smo se od našeg voljenog 

supruga, oca, djeda, pradjeda, svekra, 
šogora i strica

MIHAELA MIJE PAPEŠA
rođen 1914. – umro 2008.

koji je blago u Gospodinu iznenda 
preminuo u petak 30. svibnja 2008. 
god. u 94 godini života, a ispraćen 2. lipnja 2008. godine 
na Novom groblju u Dugom Selu. Ovim putem se zah-
valjujemo rodbini, prijateljima, susjedima i znancima koji 
su našeg pokojnika ispratili na vječni počinak. Posebno 
se zahvaljujemo na toplim riječima predsjedniku umirov-
ljenika Stjepanu Novoselu, velečasnom Slavku Kresonji, 
pogrebnom prijevozniku Zdravku Srdiniću i Dukomovim 
djelatnicima Novog groblja na brizi oko pogreba pokojnog.

         Ožalošćeni: supruga Sofija, sinovi Željko i Boris, 
snahe Ankica i Katica, unučad,                                     

 praunučad te ostala rodbina

SJEĆANJE

LJUBICA VLAHOVIĆ
19. 6. 2007. – 19. 6. 2008.

i

MATO VLAHOVIĆ
30. 7. 1994. – 30. 7. 2008.

Za života vašeg mnogo suza i znoja 
je palo, u sjećanje na vas, dosta je 
toga ostalo... S tugom u srcu gledam 
u daljinu, misli mi lutaju, a sjećanja 
na vaša djela ostaju. Hvala vam na 
svemu. Hvala svima koji vaš grob posjećuju.

                     Sin s obitelji

Tužno sjećanje
na našeg sina, brata, šogora i strica

JOSIPA GRGOŠIĆA
dipl. ing.

22. 6. 1990. – 22. 6. 2008.
Prošlo je osamnaest godina bolnog 

sjećanja na dan Tvog odlaska u 
vječnost. U mislima i molitvi uvijek 
s Tobom.

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

Tužno sjećanje
na voljenog

DAVORA LJUBANOVIĆA
8. 7. 1992. – 8. 7. 2008.

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

kći i brat s obitelji

U dubokoj boli javljamo svim 
rođacima, prijateljima i znancima 

tužnu vijest da je naš dragi
prof. IVAN BRAJDIĆ

književnik
preminuo 5. lipnja 2008. godine 

u 84. godini života.
Poštujući želju voljenog nam poko-

jnika ispratili smo ga 10. lipnja 2008. godine u krematoriju 
na Mirogoju, u krugu obitelji. 
Urna je položena u grob 14. lipnja 2008. godina na groblju 

u Brod Moravicama, Gorski Kotar. 

Ožalošćeni: supruga Fanika, sestra Sofija s obitelji, 
sestra Božena s obitelji, obitelj Jurković, obitelj Mance, 

Erika i Ljiljana s obiteljima 
Počivao u miru!

TUŽNO SJEĆANJE 

na
voljenog supruga i tatu

ZLATKA ĐIVANA
Nema rastanka ni zadnjega zbogom,
dok živimo mi, živiš i Ti!

U mislima i molitvama
Zauvijek s Tobom

Verica, Vesna i Jasna

Tužno sjećanje
na voljenog sina i brata

STJEPANA KIČUDU
KIĆU

13. 6. 2007. – 13. 6. 2008.
Uvijek zaboli jače, uvijek u ove dane 

uzalud ostaje nada da vrijeme liječi 
rane.                                               Tvoje: mama i sestra

Tužno sjećanje
na

MARKA VAJDIĆA
27. 6. 2001. – 27. 6. 2008.

Prošlo je sedam tužnih godina od 
našeg tužnog rastanka. Sedam godina 
tuge i boli, ali naše srce Te uvijek voli, 
dragi Marko. Počivaj u miru Božjem. 

 Tvoje baka Marica 
i prabaka Dragica

SJEĆANJE

IVAN LABAŠ
30. 6. 1993. – 30. 6. 2008.

i

KATICA LABAŠ
30. 6. 2004. – 30. 6. 2008.

Živite s nama, u našim srcima i našim sjećanjima.

                          Vaši: kći Biserka, unuci Ivan, Tomislav, 
Matija, Ana i zet Jonče

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

U samoći i boli prošlo je pet godina. 
Sjećamo se Tvoje dobrote. S ljubavlju i 
poštovanjem čuvamo Te u uspomenama. 

Tvoji najmiliji: supruga Marija, kćeri 
Jadranka i Ljiljana, unuka Irena,                   

zetovi Branko i Stjepan te ostala rodbina

IZVJEŠĆE O UPISU VJENČANIH ZA RAZDOBLJE OD 25. 5. DO 
23. 6. 2008.

1. ANTUN KATUŠIĆ i NATAŠA HUDIĆEK vjenčani 30. 5. 2008.
2. ANTO PAPIĆ i GORDANA ĆOSIĆ vjenčani 30. 5. 2008.
3. TOMISLAV BIŠKUPOVIĆ i SUZANA OŽANIĆ vjenčani 31. 5. 2008.
4. KREŠIMIR ĐURANEC i LANA PERGAR vjenčani 31. 5. 2008.
5. VLADIMIR FUNTEK i DEJANA TATOMIR vjenčani 31. 5. 2008.
6. MARIO ZIRDUM i ANĐELINA MAJIĆ rođeni 31. 5. 2008.
7. MARIJO MATIĆ i TONKA MAMIĆ vjenčani 6. 6. 2008.
8. PERO BILIĆ i DANIJELA VIDOVIĆ vjenčani 7. 6. 2008.
9. MORAN MRGAN i ŽELJKA KVAKAN vjenčani 14. 6. 2008.

10. VINKO MURAT i JASNA MUŠEC vjenčani 14. 6. 2008.
11. VJERAN PETERNEL i EUGENIJA LUČIĆ vjenčani 14. 6. 2008.
12. GORAN RAK i MARIJA GRETIĆ vjenčani 14. 6. 2008.
13. DANIJEL KAMENŠĆAK i ANITA MARINČIĆ vjenčani 20. 6. 2008.
14. IVAN SERTIĆ i MARINA ŠTEFANČIĆ vjenčani 20. 6. 2008.
15. IGOR KRANJEC i VIKTORIJA KNEZIĆ vjenčani 21. 6. 2008.
16. ANĐELKO PAŠA i GABRIJELA JAKOVLJEVIĆ vjenčani 21. 6. 2008.

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 6.  DO 
23. 6. 2008.
1. IVAN MARIĆ star 57 godina
2. DANICA GJURANEC stara 85 godina
3. BISERKA HANŽEL stara 65 godina
4. KATICA SEVER stara 88 godina
5. KATA IVIĆ stara 77 godina
6. TEREZIJA BOHINEC stara 67 godina
7. MILICA ĐORĐEVIĆ stara 96 godina
8. JELKA DRAGIĆ stara 87 godina
9. STJEPAN CERTIN star 84 godina
10. ANA TARNIK stara 74 godine
11. TOMISLAV PLANINČIĆ star 66 godina
12. ALBIN KLARIĆ star 87 godina

Tužno sjećanje
na voljenu suprugu, majku baku i 

sestru

VAHIDU – IDU 
BOŽIKOVIĆ 

28. 6. 2000. – 28. 6. 2008. 
Zahvaljujemo svima koji posjećuju i kite 

Tvoj tihi dom.
Tvoji najmiliji
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Biciklistički klub Dugo Selo 
sudjelovao je 25. svibnja na 5. 
karlovačkom maratonu. Na stazi 
duljine 75 kilometara nastupilo je 
oko 120 vozača iz cijele Hrvatske, 
pobjednik je bio hrvatski legen-
darni biciklist Vladimir Fumić! 
Najbrojnija ekipa na maratonu je 

bila iz Dugog Sela. Za BK Dugo 
Selo su nastupili, Ivana Baloh, 
Sanja Begović Geceg, Maja Micić, 
Ivan Ferenčak, Zvonimir Feren-
čak koji je ujedno osvojio nagradu 
za najstarijeg sudionika (59 g.), 
Ivica Preložnjak, Tomislav Mažar, 
Vedran Planinšek, Krešimir Jelo-
večki, Mario Novosel te Josip 
Vrdoljak. 

Sedam plesnih skupina okuplje-
nih u plesnom studiu «Lana», u 
kojem su učenici Osnovne škole 
Dugo Selo, Kašina i Sesvete, izvelo 
je više od dvadesetak plesnih toča-
ka za brojne posjetitelje u Gradskoj 
športskoj dvorani. Humanitarni 
koncert organiziran je u subotu 
21. lipnja, ulaz je bio besplatan 
no dobrovoljni prilozi posjetitelja 
donirat će se djeci – učenicima 
OŠ Dugo Selo slabijeg imovinskog 
stanja. Program koncerta zabavio 
je posjetitelje raznolikim nastupi-
ma, zanimljivim koreografijama 
plesnih grupa, parova i pojedinih 
plesača. Dugoselski učenici upravo 
čine većinu članova plesnih grupa. 
U stanci plesnoga programa nastu-
pila je dramska grupa MRAVS iz 
Zajednice molitva i riječ. 

Nakon završetka programa 
posjetitelji su ostavljali dobrotvor-
ne priloge tako će sav novac biti 
upućen kao pomoć djeci slabijeg 
imovinskog stanja. 
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Plesni nastupi za pomoć djeci 
PRIPREMILA: N. K. 

Biciklistički klub Dugo Selo 
sudjelovao na Karlovačkom 
maratonu
PRIPREMILA: I. G. O.

SPORTSKE VIJESTI

Sedam plesnih skupina izvelo 22 plesne točke na priredbi «Od srca djeci» 

Biciklist Zvonimir Ferenčak iz BK Dugo Selo zaslužio nagradu u svojoj aktivnoj 
životnoj dobi 

Dječaci Muškog rukometnog 
kluba Dugo Selo, rođeni 1996. godi-
ne i mlađi, osvojili su treće mjesto 
na završnici prvenstva države koje 
se održalo u Rijeci od 12. do 15. 
lipnja. Odigravši sjajan turnir i 
pobijedivši skoro sve najbolje ekipe 
u Hrvatskoj, ne možemo se oteti 
dojmu da je ova ekipa zaslužila i 
stepenicu, dvije više. Borbenošću i 
zajedništvom, pokazali su svima da 
im je mjesto u samom vrhu hrvat-
skog rukometa te da su postali 
dostojni promicatelji dugoselskog 
rukometa i dugoselskog sporta. U 
završnicu prvenstva plasiralo se 
20 ekipa iz cijele hrvatske, i ovaj 
rezultat pokazuje koliko se dobro 
radi sa ovom generacijom.

Završni poredak: 
1. MRK Zamet
2. MRK Kozala
3. MRK Dugo Selo
4. MRK Trsat

Pod vodstvom trenera Denisa 
Klausa, treće mjesto osvojili su: 

Marko Jurakić, Ivan Katavić, Josip 
Matezović, Marko Svečnjak, Eugen 
Babić, Nikola Pokrajčić, Dorijan 
Markušić, Josip Vranić, Filip Ron-
čević, Dominik Srećić, Branimir 
Čaran, Mislav Šuker. Najbolji stri-
jelac turnira je Josip Matezović 
(MRK Dugo Selo), najbolji igrač 
Frano Marinelli (MRK Zamet), 

a najbolji golman Dražen Sertić 
(MRK Kozala). Izabrana je i najbo-
lja sedmorka prvenstva i u njoj su 
dva igrača iz našeg kluba: Marko 
Jurakić (desno krilo) i Ivan Katavić 
(kružni napadač).
MRK Dugo Selo
Foto arhiva MRK DS 

Ekipa MRK Dugo Selo

Kako bi osvježio svoje redove i 
unio svježu krv Atletski klub "Mar-
tin Dugo Selo" odlučio je ove godi-
ne težište rada i raspoloživa sredstva 
usmjeriti na rad s mladim kadrovi-
ma, a plasman u klupskom prvenstvu 
Hrvatske staviti u drugi plan kako bi 
narednih godina ojačao momčad iz 
vlastitih redova i napokon ostvariti 
san o ulasku u prvu ligu. Uspješnost 
takve strategije iznenadio je i nas 
same jer ono što su ti mladići postigli 
u tako kratkom vremenu premašilo je 
sva naša očekivanja.

U ekipnom poretku Juniorskog 
kupa Hrvatske trenutno zauzima-
ju 3. mjesto iza TK Maraton 95 iz 
Varaždina i AK Dinama iz Zagreba 
dok se u pojedinačnoj konkurenciji 
nakon prvog dijela sezone naš najbo-
lji junior, Siniša Majdandžić nalazi u 
vodstvu s jednim bodom prednosti 
(286) ispred P. Delaša iz AK Sinj 
(285) i jedan je od najozbiljnijih kan-
didata za osvajanje kupa.

Takvi rezultati pred Klub postav-
ljaju nove ciljeve koje bez pomoći 
Zajednice športskih udruga i grad-
ske vlasti neće biti u stanju ostvariti. 
Ozbiljan trenažni rad kao preduvjet 
za postizanje kvalitetnih rezultata 
postaje neizvediv. Dosadašnje loka-
cije koje smo koristili za trening zbog 
višestrukog povećanja prometa (cesta 
Ježevo-Rugvica – otvoren izlaz na 
autocestu) postale su neprimjerene 
i opasne. Nadamo se kako će vodeći 
ljudi sporta i grada imati sluha za 

ovaj naš "vapaj" te pronaći rješenje 
kako bi se i ova grana sporta mogla 
razvijati. Atletika na ovim prostorima 
ima dugu tradiciju, sredinom 80.-tih 
djelovao je AK Radnik, ali nedostajalo 
je sluha i potpore. Potrebno je samo 
ono što ostali sportovi u gradu imaju, 
a to je prostor za nesmetan rad. 

Rezultati juniora u zadnjem kvar-
talu:
13.4. - Međunarodni Osječki polu-
maraton 21,1 km: Mario Flajs 2. mj. 
kat. M23 1:28:56

27.4. - III. kolo Juniorskog kupa Hr. 
Rijeka: S. Majdandžić 1. mj. st. jun; 
M. Graberec 2. mj. kad.

18.5. - Planinski kup  "Sljeme"(izborna 
za prv. Europe): Flajs 2. mj. ml. jun; 
Graberec 3. mj. kad; Majdandžić 6. 
mj. st. jun.

25.5. - IV. kolo Jun. kupa Hr. Jastre-
barsko: M. Graberec 2. mj. kad; Maj-
dandžić 3. mj st. jun; Flajs 4. mj. ml. 
jun.

8.6. - Vrbovečki polumaraton 21,1 
km: Majdandžić 2. mj. M23

14.6. - Grand Prix Hrvatske – Dina-
mo-Zrinjevac (međunarodnog karak-
tera):
1000 m : 1. Zsolt Vince – Mađarska             
2:30:93
2. Sandy Protić – Dinamo               2:31:15 
(HR. rekord)
7. S. Majdandžić – Martin Dugo Selo 
2:41:85                         Tihomir ANĐAL

Rukometaši '96. godišta treći u državi
Muški rukometni klub Dugo Selo JUNIORI SVE BOLJI – UVJETI 

ZA TRENING SVE GORI

Iz Atletskog kluba "Martin Dugo Selo"

Članovi Atletskog kluba nakon Vrbovečkog polumaratona

Taekwondo klub Rugvica 
nastupio je na četiri natjecanja i po 
običaju zabilježio novi niz uspjeha. 
Prvi je bio nastup u Otočcu 10. 
svibnja, na 8. Gacka kupu gdje je u 
konkurenciji 335 natjecatelja iz 41 
kluba osvojeno sveukupno treće 
mjesto, a i kadetkinje su ekipno 
bile treće. Pojedinačne medalje u 
Otočcu osvojili su Marija Štetić, 
Matina Šapina i Petar Macukić 
zlato, Kristijan Adrinek srebro, a 
Mate Šapina, Ena Čorić, Dragan 
Kerošević, Antonio Divković i 

Nikolina Nikić broncu.
Nakon toga 16. svibnja u OŠ 

Sesvetska Sopnica održan je 
susret pet osnovnih škola, a u 
organizaciji TK Rugvica gdje 
su nastupili borci početnici. 
Nastupile su OŠ Rugvica, 
Sesvetska Sopnica, Botinec, 
Žitnjak i Granešina - sveukupno 
sa 72 mala sportaša kojima je to 
bio prvi javni nastup.

Jedan dio članova 17. svibnja 
nastupio je u Budimpešti, a drugi 
dio u Podsusedu. U Budimpešti 
osvojeno je osam zlatnih i jedna 
srebrna medalja. Zlato su osvojili 

Mate Šaravanja, Ana Šaravanja, 
Magdalena Šapina, Ena Čorić, 
Marija Šapina, Matina Šapina, 
Tena Vrh i Jelena Jurić, a srebro 
je osvojila Mirna Šapina što je 
bilo dovoljno za drugo mjesto u 
sveukupnom poretku. Drugi dio 
ekipe je na pokalu Susedgrad 
Sokol osvojio šest medalji - tri 
u borbama i tri u formama. U 
borbama Mihael Jelečević osvojio 
je zlato, a Luka Čičak i Nikolina 
Nikić broncu, a u formama zlato 
su osvojili Luka Svaguša i Mario 
Krupljanin, dok je Tereza Svaguša 
osvojila broncu.

Organiziran susret pet osnovnih škola
Taekwondo klub Rugvica

PRIPREMIO: Darko HRDAN 
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U gradskoj sportskoj dvorani 
7. lipnja, Kyokushin karate 
klub "Dugo Selo" organi-

zirao je tradicionalno natjeca-
nje Cup Dugo Selo povodom 
Dana državnosti. Natjecanje 
je nacionalnog karaktera i od 
velike važnosti za KKK "Dugo 
Selo", Hrvatski Kyokushin karate 

i, naravno, za grad Dugo Selo. 
Tradicija se nastavlja tako je 15. 
put CUP "DUGO SELO 2008." bilo 
jedno od natjecanja za prvenstvo 
Hrvatske. Prije službenog početka 
natjecanja demo tim KKK "Dugo 
Selo" započeo je program pri-
godnom demonstracijom loml-
jenja građevinskog materijala i 
prikaza vještine karatea. Ovu 
sportsku manifestaciju otvorio je 
zamjenik gradonačelnika Stjepan 

Bertek, a osim njega događanje u 
sportskoj dvorani pratili su taj-
nik Zajednice športskih udru-
ga Zagrebačke županije Juro 
Horvat, predsjednik Zajednice 
športskih udruga grada Dugog 
Sela Zlatko Lasan, tajnik Ivica 
Plašić. U ime pokrovitelja natje-
canja - Turističke zajednice grada 
Dugog Sela nazočio je predsjed-
nik Boris Mahač. Nastupila su 103 
najbolja natjecatelja u borbama iz 
svih Hrvatskih klubova. Po prvi 

puta Klub je imao mogućnost 
organizirati i natjecanje u kata-
ma. Nastupilo je 27 natjecatelja 
u katama. Sudjelovao je i jedan 
natjecatelj iz Republike Srbije kao 
gost. Klub "Dugo Selo" je nastu-
pio sa 14 natjecatelja u borbama 
i 5 natjecatelja u katama. Marija 
Đuran, Luka Dragić, Josip Zelić, 

Ana Pavlić i Denis Levicki su 
osvojili broncu. Bruno Falačec 
i Robert Hranilović osvojili su 
srebro. Tena Vrh, Mia Kovačević, 
Nikola Tucaković i Dominic 
Vidović osvojili su zlatna odličja. 
To su nagrađeni u borbama. 
Martin Čekada je osvojio srebro 
u katama.  Foto arhiva KKK DS

15DUGOSELSKA 30. lipnja 2008. kronika SPORTSKE VIJESTI

Za predsjednika Stolnoteniskog 
saveza Zagrebačke županije 
izabran Jeronim Matešić iz 
STŠK “Dugo Selo“

Rebalansom financijskog plana 
javnih potreba u sportu grada 
Dugog Sela za ovu godinu previđeno 
je milijun i 747.000 kuna – od čega 
je iz gradskog proračuna osigurano 
milijun i pol kuna, rečeno je na 
Skupštini Zajednice športskih 
udruga grada Dugog Sela 21. lipnja. 
Od iste svote prihoda – financira 
se rad sportskih klubova – ukupno 

njih 15 i program sportskih škola 
uz ostale troškove natjecanja, 
najma prostora, prijevoza sportaša, 
itd.. Kako je tom prilikom kazao 
gradonačelnik Vlado Kruhak – Grad 
ukupno za program javnih potreba 
u sportu u ovoj godini planira 2 
milijuna i 780.000 kuna – osim 1,5 
milijuna kuna za ZŠUGDS, 730.000 
kuna planirano je za izgradnju i 

održavanje sportskih objekata i 
održavanje igrališta te 550.000 kuna 
za redovnu djelatnost Sportskog 
centra. Pored toga, gradski proračun 
će pokriti troškove izrade projekta 
Sportskog centra u Puhovu te za 
izgradnju igrališta na Kozinščaku, 
što ukupno penje izdvajanje za sport 
na oko 3 milijuna kuna ove godine 
– rekao je gradonačelnik Kruhak 
te izrazio uvjerenje kako će takva 
izdvajanja biti i sljedeće godine, ako 

ne i veća. Napomenuo je jedino, 
ukoliko se u proračunu predvide 
određena sredstva za sport, ista 
sredstva neće se povećavati. Želja 
nam je također, rekao je Kruhak, 
novac za sport se raspoređuje od 
strane ljudi koji se bave sportom.

Tijekom sjednice predstavnici 
Šahovskog kluba zatražili su 
povećanje dotacije od postojećih 7.000 

kuna godišnje, što je prihvaćeno, a 
Upravni odbor razmotrit će prijedlog 
na sljedećoj sjednici. Atletski klub 
"Martin" podsjetio je sve na otežane 
uvjete trenaže njihovih članova koji 
postižu zavidne rezultate na državnom 
prvenstvu. Naime, njihovi treninzi se 
održavaju na prometnici od čvora 
Rugvica do Ježeva, jer Dugo Selo 
nema atletsku stazu. Kako su rekli, 
oni ne očekuju izgradnju atletske 
staze, no traže bolje uvjete treninga. 
Gradonačelnik Kruhak spomenuo 
je mogućnost uređenja staze uz 
nogometno igralište te uređenje 
šetnice Kontesin put u trim stazu, no 
o tome će se još daljnje dogovarati te 
doći do optimalnog rješenja. Teniski 
klub "Dugo Selo" upozorio je kako 
Teniski Klub "Martin" nije aktivan 
više od dvije godine te se za njega ne 
bi trebala izdvajati sredstva. Za isti 
Klub nisu izdvojena sredstva, samo 
su planirana, no očito je kako će se 
taj Klub, najvjerojatnije u listopadu 
ove godine, brisati iz ZŠUGDS, 
kazao je predsjednik Zajednice 
Zlatko Lasan. Rad ZŠUGDS, kao i 
organizaciju, pohvalio je predsjednik 
Zajednice športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije Marijan Jurić 
koji je nazočio sjednici, uz ostale 
goste – predsjednika Gradskog 
vijeća Antu Bauera, člana Gradskog 
poglavarstva Ivana Gerecija te 
pročelnika za društvene djelatnosti 
Veljku Bertaka. 

Na istoj sjednici Skupština je 
prihvatila izvješće o provedenom 
programu sporta za 2007. godinu te 
plan sufinanciranja. 

Ove godine za sportske klubove 
planirano 1,7 milijuna kuna

Zajednica športskih udruga grada Dugog Sela 

PRIPREMILA: I. G. O.

Vodstvo Zajednice raspravlja o financiranju i radu 15 sportskih udruga 

Stolnoteniski športski klub "Dugo Selo" 

U srijedu 11. lipnja, u druš-
tvenom domu u Strm-
cu održana je redovna 

Godišnja skupština Stolnoteni-
skog saveza Zagrebačke župani-
je. Skupštinu je otvorio Stjepan 
Štaba, dosadašnji predsjednik 
STSZŽ-e, predložio dnevni red 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
Uslijedio je izbor radnih tijela, a 
nakon toga podnesena su izvje-
šća o radu u 2007. godini. Nakon 
kraće diskusije izvješća su jed-
noglasno prihvaćena. Potom je 
Štaba podnio neopozivu ostav-
ku na mjesto predsjednika Save-
za. Ostavku je Skupština pri-
hvatila i pristupilo se izboru 
novog predsjednika STSZŽ- e. 
Kandidirani su Bernard Brglez 
iz STK "Sveta Nedjelja-Novaki" i 
Jeronim Matešić iz STŠK "Dugo 
Selo". Nakon izbora većinom 
glasova za predsjednika STSZŽ-
e izabran je Jeronim Matešić iz 
STŠK "Dugo Selo". Na kraju klu-
bovima su dodijeljeni sportski 
trofeji za prva tri mjesta u odi-
granoj kadetskoj "Ligi nada". U 
ženskoj ligi dugoselske stolnote-
nisačice osvojile su 2. mjesto. U 
muškoj ligi prva kadetska ekipa 
Dugoselaca osvojila je 2. mjesto, 
a druga kadetska ekipa našeg 
Kluba osvojila je 3. mjesto. 

Uspješan nastup 
kadetkinja i kadeta na 
2. pozivnom turniru 

U Svetoj Nedelji 8. lipnja odigran 
je 2. pozivni turnir kadetkinja i 
kadeta Zagrebačke županije. Na 
Turniru je nastupilo po osam naj-
boljih igračica i igrača iz svake 
kategorije. U kategoriji mlađih 
kadeta Dominik Križan osvojio je 
3. mjesto. U kategoriji najmlađih 
kadetkinja Ingrid Stipić osvojila 
je 2. mjesto, Tea Bikić 4. mjesto, a 
Ana Murat 6. mjesto. U kategori-
ji najmlađih kadeta Matej Murat 
osvojio je 1. mjesto, Filip Prgomet 
4. mjesto, Luka Barišić 5. mjesto, a 
Tomislav Nagy 7. mjesto.

Matej Murat treći na 25. 
međunarodnom Cupu 
grada Rijeke

U subotu 7. lipnja u Rijeci je odi-
gran 25. međunarodni Cup grada 
Rijeke u stolnom tenisu. U kate-
goriji najmlađih kadetkinja nastu-
pile su Ingrid Stipić, Tea Bikić i 
Ana Murat. Niti jedna od njih nije 
uspjela proći prvi dio natjecanja po 
grupama. U kategoriji najmlađih 
kadeta Matej Murat je osvojio 3. 
mjesto, Filip Prgomet, Luka Bari-
šić i Tomislav Nagy dospjeli su do 
osmine finala, a Roman Budek nije 
uspio proći prvi dio natjecanja po 
grupama.                          Z. POKAS 

Četvero dugoselskih karatista 
osvojilo zlatna odličja 

Održan Kyokushin karate cup "Dugo Selo 2008."

PRIPREMILI: Iva GRGIĆ OZIMEC i 
                   Nikola BANJEGLAV

Brojni gledatelji i gosti pratili tradicionalni Kyokushin karate cup

Efektan nastup dugoselskih natjecatelja 

Nastupilo više od stotinu natjecatelja iz svih hrvatskih klubova
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                               A. M. Š.

U sklopu promoviranja mladih i 
još neafirmiranih ljudi Dugoselska 
Akcija Mladih održala je 13. i 14. 
lipnja otvorenu izložbu fotografija. 
Na izložbi je svoje radove izložilo 
pet mladih umjetnika. Raznovrsni 
motivi i duhovite situacije, detalji 
što morski što domaći - dugosel-

ski, uhvaćeni u objektive fotografa, 
pobudili su pažnju većinom mlađe 
publike, a fotografije su došli vidjeti 
i "kolege" iz Foto kluba "POZITIV". 
Izložbaj e održana u prostorijama 
nekadašnjeg Doma zdravlja u Dugom 
Selu – Kulturnom centru za posjeti-
telje.                               A. M. Š.

Polaznici tečaja slikanja, crtanja 
i modeliranja pri Pučkom otvorenom 
učilištu izložili su najbolje svoje radove 
nastale tijekom tečaja.

Grupa učenika pokazala je radove 
različitih tema i primjene raznih teh-
nika – od crtanja olovkom i tušem do 
slikanja temperom i akvarelom te urat-
ke od papira, staniola, drva i drugih 
materijala. Pejsaže, portrete, akt, mrtvu 

prirodu i druge teme obradili su odrasli 
polaznici tečaja u više likovnih tehni-
ka. Rezultati su to višemjesečnog rada 
u likovnim radionicama Učilišta pod 
stručnim vođenjem akademskog slikara 
Roberta Samardžića.  Radovi su izloženi 
u prostoru budućeg Kulturnog centra 
kao završnica tečaja započetog počet-
kom ove godine. Polaznici će aktivnost 
nastaviti ujesen tako se sljedeća izložba 
očekuje s još bogatijom i kvalitetnijom 
kolekcijom. 

ISSN 0352-0609

Izloženi radovi 
iz likovnih 
radionica 

PRIPREMILA: A. M. Š. i N. K.

Nakon izložbe polaznici tečaja dobili uvjerenja o poduci likovnim tehnikama 

N. K.

Članovi male dramske grupe za 
učenje engleskoga jezika u Pučkom 
otvorenom učilištu završni godišnji 
ispit "polažu" na pozornici baš kao i 
budući glumci Akademije dramskih 
umjetnosti. I to na engleskom jeziku, 
u kostimima i sceni koju zajednički 
pripremaju s voditeljicom – profeso-
ricom Majom Rijevec. Prava riječ u 
konkretnoj situaciji – osnova je meto-
de  učenja stranoga jezika u dramskoj 
grupi. To je najlakši i trajni način 
usvajanja znanja engleskoga jezika, uz 
pravilan izgovor. Svaki mali glumac 
i učenik engleskoga upamti podo-
sta teksta koji izgovara u  određenoj 
situaciji, uz glumu, pokret i to na 
pozornici pred gledateljstvom. Tako 
je izvedena predstava "Zločesta djeca", 
puna zgodnih dogodovština svojstve-
nih djeci, zabavna i dopadljiva gleda-
teljima te sasvim uspješna za grupu i 

voditeljicu. "Zločestu djecu" uspješno 
su odigrala dobra i vrijedna djeca koja 
relativno kratko, ali vrlo uspješno uče 
engleski jezik u Pučkom otvorenom 

učilištu, ali tako uspješno da mogu 
izvesti polusatnu predstavu, zabavi-
ti sebe i gledatelje govoreći sasvim 
dobro engleski jezik.                    N. K.

Predstava engleske dramske 
grupe – ispit na pozornici 

Dinamična radnja, uspješna gluma i nadasve dobar izgovor 

Mrtva priroda i pejsaži – omiljeni motivi slikara  i posjetitelja 

Glumci – članovi dramske grupe za učenje engleskoga jezika i voditeljica M. Rijavec 

DAM održala izložbu fotografija

Fotografija sve zanimljivija svim generacijama 

4. srpnja

5. srpnja

6. srpnja

4. srpnja – obilježavanje godišnjice postav-
ljanja stope sv. Martina na staru crkvu

U 17 h  - okupljanje na Martin Bregu kod skul-
pture i stare crkve sv. Martina 

U 18 h – stručni skup o baštini sv. Martina i 
turističko-povijesnom itinereru "Putovi sv. Mar-
tina" – stručna izlaganja i glazbeni program u 
Kleti Bunčić 

  

5. srpnja u 19 sati  KONCERT FRANCU-
SKIH  I   DUGOSELSKIH GLAZBENIKA

Srednja škola Dugo Selo – ulaz besplatan 
Najljepše klasične i tradicionalne skladbe izvo-

de pjevačice iz Francuske EDITH RIBEAU i 
ROSE-ANDRE RATTIN uz klavirsku pratnju 
Jerome SZCZUR i Dugoselski vokalni ansambl 
DUGA uz vodstvo Zlatice ŠAJKOVIĆ 

Koncert je organiziran u programu među-
narodne kulturne suradnje Grada Dugog Sela i 
Zajednice općina Kantona st. Simon iz Francu-
ske 

6. srpnja  
14.  IZLOŽBA VINA DUGOSELSKO-VRBO-

VEČKOGA VINOGORJA 
9. SMOTRA NARODNOGA STVARALAŠ-

TVA  
Klet Bunčić- Martin Breg
od 15 sati – degustacija vina, izložba kolača, 

meda, ukrasnih predmeta 
od 17 sati – nastup kulturno-umjetničkih 

udruga i podjela zlatnih odličja vinarima 
u 19,30 sati – nastup OPERETTE grupe fran-

cuskih glazbenika 
Klet Bunčić – sala Rubin 

N a j a v l j u j e m o … .

Srpanjske manifestacija i kulturna događanja
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