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Nizom kulturnih i tradicijskih 
događanja  bio je obilježen početak 
ljetnoga mjeseca srpnja  u Dugom 
Selu i na Martin Bregu. Gostujući 
glazbenici iz Francuske, iz Kantona 
St. Simon  održali su tri nastupa 
u Dugom Selu uz učešće dugosel-
skih glazbenika. Uz koncerte kla-
sične i popularne glazbe izvedena 
je i glazbeno-scenska  predstava s 
fragmentima iz poznatih opereta.  
Održana je 14. izložba vina Dugo-
selsko-vrbovečkoga vinogorja na 
kojoj je osam od 139 vina  osvojilo 
zlatno odličje. Na smotri narodno-

ga stvaralaštva nastupale su kul-
turno-umjetničke udruge, izlože-
ni su domaći kolači, med i drugi 
pčelinji proizvodi, rukotvorine i 
ukrasi. Obilježen je 4. srpanj – dan 
kada je na staru crkvu sv. Marti-
na postavljena «stopa» kao znamen 
europskoga  kulturno-povijesnog  
itinerera. Održan je i znanstveni 
skup o baštini sv. Martina. Moto 
klub «Sv. Martin» odvozio je prvi 
defile dugoselskim ulicama. 

Opširnije na stranicama 11., 12. 
i 20. 

Srpanjske manifestacije                     
na Martin Bregu 

Bogat folklorni i glazbeni program, izložbe i koncerti 

Srpanjske manifestacije                     
na Martin Bregu 

Prigodne riječi, čestitke i dobre želje 
u ostvarenju programa te nagrade za 
izuzetne dosege ispunile su progra-
me obilježavanja Dana Zagrebačke 
županije, Dana općine Rugvica i Dana 
općine Brckovljani. Predsjednik RH 
Stjepan Mesić proglašen je počasnim 

građaninom Zagrebačke županije, 
predsjednik županijske skupštine D. 
Mikuljan i župan S. Kožić govorili su 
o postignućima i razvoju, ulaganjima 
u sve djelatnosti, a posebice gospodar-
stvo i obrazovanje. (str. 2.) 

Zagrebačka županija, 
općina Brckovljani 
i općina Rugvica –              
obilježile svoj dan 

Zagrebačka županija, 
općina Brckovljani 
i općina Rugvica –              
obilježile svoj dan 

Državni dužnosnici i županijski čelnici na svečanoj sjednici održanoj 17. srpnja 

Visoki dužnosnici u Rugvici – općini koju često ističu kao pozitivan primjer 
snažnog razvoja uslijed značajnih prometnih i gospodarskih ulaganja 

U općini Brckovljani otkriveno je 
spomen obilježje poginulim branitelji-
ma s tog područja, koje je blagoslovio 
župnik D. Mostečak. Općinski dužno-
snici i članovi obitelji položili su cvije-
će i zapalili svijeće za svoje drage koji 
su izgubili živote braneći Hrvatsku. 

Predsjednik Općinskoga vijeća 
Milan Kralj i načelnik Željko Funtek 
spomenuli su posebnosti ove općine u 
vidu prirodnih bogatstava i tradicijske 
baštine te su istaknuli značajne gospo-
darske i komunalne projekte čija reali-
zacija pridonosi sveukupnom razvitku 
ovoga kraja. Prigodom 15. dana općine 
uručili su zahvalnice i priznanja mno-
gim suradnicima.  (opširnije na str. 3.)

Općina Rugvica nagradila je naj-
uspješnije studente, učenike, gospo-
darstvenike te vlasnike lijepo uređe-
nih okućnica i stanovnike uređenih 
naselja. Ovom prigodom općina je 
uručila priznanje Dugoselskoj kro-
nici prigodom 40 godina izlažanja 
i 500. objavljenih brojeva tijekom 
kojih je zabilježena stvarnost rugvič-
koga područja. O razvojnom zama-
hu i ambicioznim planovima općine 
govorio je načelnik Ivan Remenar. 
(str. 5. i 6.) 

Ugovorom vrijednim 10,4 milijuna 
kuna do kraja godine planirano je 
izgraditi kanalizacijski sustav u naselju 
Puhovo, dograditi sustav u Kozinšča-
ku te izgraditi kanalizaciju u Ulici 
Hrvatskog preporoda, stoji u ugovoru 

kojeg su 30. srpnja potpisali državni 
tajnik Ministarstva regionalnog razvo-
ja, šumarstva i vodnog gospodarstva 
Zdravko Krmek, direktor Hrvatskih 
voda Jadranko Husarić i gradonačel-
nik Vlado Kruhak.                    (str. 8.) 

Za izgradnju 
kanalizacijskog sustava 
na području grada Dugog 
Sela 10,4 milijuna kuna 

Predstavnici Ministarstva, Hrvatskih voda i Grada zajedničkim snagama rješavaju 
problematiku dugoselskog kanalizacijskog sustava

Članovi obitelji branitelja, predstavnici Općine i udruga, te župnik D. Mostečak 
ispred spomen – obilježja poginulim braniteljima u Brckovljanima

Općina Brckovljani i Općina Rugvica 
prigodom svog dana dodijelile pri-
znanja Pučkom otvorenom učilištu i 
Dugoselskoj kronici 
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Natječaj za dodjelu lokacija za 
postavljanje pokretnih napra-
va, štandova na novom sajmi-
štu u Dugom Selu, str. 4.

Grad Dugo Selo - aktivnosti 
na informiranju poduzetnika 
o ostvarivanju financijskih 
prava i natječajima, str. 9.

U ovom broju objavljujemo
Natječaj za dodjelu lokacija za 
postavljanje pokretnih napra-
va, štandova na novom sajmi-
štu u Dugom Selu, str. 4.

Grad Dugo Selo - aktivnosti 
na informiranju poduzetnika 
o ostvarivanju financijskih 
prava i natječajima, str. 9.
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Nova koalicija HSS – HDZ 
preuzela vlast 

Na 19. sjednici Skupštine Zagrebač-
ke županije održanoj 3. srpnja došlo je 
do promjena omjera političkih snaga. 
Dodadašnjoj predsjednici Palmi Klun 
Posavec (SDP) izglasano je nepovjere-
nje, a za novog predsjednika izabran 
je Damir Mikuljan (HDZ). Smjeni 
je prethodila burna rasprava izazva-
na raskidom koalicije HSS – SDP 
– HNS – HSU manje od godinu dana 
prije isteka mandata i potpisivanjem 
nove između HDZ–a i HSS-a. Duž-
nosti  potpredsjednika razriješen  je 
i Rudolf Vujević kako bi na sljedećoj 

sjednici nova oporba mogla predlo-
žiti svog predstavnika. Sjednica je 
prekidana zbog dvije konferencije za 
novinare - HNS-ove i SDP-ove. HNS 
– ovci su protiv ovog političkog pri-
stupa, smatraju kako ovo preslagiva-
nje vlasti nije zbog nesuglasica jer su  
dogovoreni projekti ostvareni s   80 
posto. Potez HSS-a samo je poku-
šaj predigre prije lokalnih izbora, a 
kakvi će efekti biti pokazat će birači. 
Na konferenciji SDP-a mogle su se 
čuti slične konstatacije. Oni smatraju 
kako su HDZ i HSS prevarili birače, 
podijelili sva interventna županijska 
sredstva. Ovakav način nije put u 
EU, kazali su SDP-ovci. Nakon smje-

ne, Palma Klun Posavec izjavila je 
kako odlazi dostojanstveno, kako će 
nastaviti raditi u Skupštini te se još 
jednom osvrnula na "nedosljednost 
HSS-a i političku prevaru prve vrste." 
Prilikom preuzimanja dužnosti novi 
predsjednik Damir Mikuljan kazao 
je kako ovo županijsko tijelo "mora 
biti mjesto normalnog političkog 
raspravljanja i političke snošljivosti. 
HDZ se opredjelio za to i to je pre-
poznato." Što se tiče daljnjeg rada 
Skupštine HDZ-ovci su kazali kako 
će nova vlast imati više sluha budući 
da je odnos prema oporbi do sada bio 
katastrofalan. Predstavnici HSU – a 
raspad koalicije smatraju neprihvat-
ljivim, a HSP-ovci su bili suzdržani. 
Nakon smjena, Skupština je nastavila 
po dnevnom redu. Za vrijeme aktual-
nog sata vijećnik Boris Mahač posta-
vio je pitanje o nedavno izvršenoj 
prekategorizaciji cesta prema kojoj se 
Zagrebačka županija mora skrbiti za 
30 km cesta više nego do sada. Među 
prekategoriziranim cestama je i D-41 
– glavna prometnica  koja prolazi 
Dugim Selom. Skupština je prihvatila 
i prijedlog zaključka o dodjeli jav-
nih priznanja Zagrebačke županije za 
2008. godinu.                          
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Sjednica Skupštine Zagrebačke županije

Burna rasprava tijekom raskidanja koalicije dosad vladajuće  HSS-SDP-HNS 

Novoizabrani predsjednik Skupštine 
Damir Mikuljan iz redova nove koalcije 
HSS-HDZ

Vijećnici SDP-a, kao i HNS-a prešli u oporbene klupe Županijske skupštine 

Brojne uzvanike, vijećnike i viso-
ke hrvatske dužnosnike pozdravio 
je predsjednik Županijske skupštine 
Damir Mikuljan koji je isticao posti-
gnuća u svim djelatnostima naglaša-
vajući značaj suradnje i  partnerstva, 
integracija i sinergije u hrvatskoj poli-
tici utemeljenih u europskom civiliza-
cijskom krugu.

«Živimo u vremenu u kojem se 
vrednuje s ključnim pojmovima 
– suradnja, partnerstvo, integracija i 
sinergija. Europski civilizacijski krug 
kojem težimo i u čije smo dijelove 

već primljeni putem raznih asocijaci-
ja, počiva isključivo na timskom radu 
jer timski rad i partnerstvo daju novu 
kvalitetu odnosa i dovode do sinergij-
skih učinaka» - kazao je predsjednik 
Mikuljan. 

O ulaganjima županijskoga novca 
u sve djelatnosti na području župa-
nije govorio je župan Stjepan Kožić 
ističući pozitivne gospodarske poka-
zatelje te znatne investicije u odgoju i 
obrazovanju. Jednoj od najrazvijenijih 
hrvatskih županija, Zagrebačkoj, nova 
koalicija dati će novi razvojni zamah, 
uvjeren je župan Kožić. 

Ponosni smo na sve ostvareno i 
postignuto, ali naš je pogled uprt u 
budućnost i vrijeme koje dolazi. Zato 
i nije na odmet ponoviti i temeljnu 
postavku Razvojne strategije kojom 
je naša vizija da će Zagrebačka župa-
nija u povezanosti i skladu s Gra-
dom Zagrebom postati vodeća ino-
vativna gospodarska regija, temeljena 
na društvu znanja, prepoznatljive i 
očuvane kulturne i prirodne baštine, 
privlačna i ugodna za rad, boravak i 
življenje – dodao je župan Kožić uz 
čestitke svim žiteljima prigodom dana  
Županije. 

Da će Vlada pratiti razvojne župa-
nijske projekte najavio je i ministar 

financija Ivan Šuker kazavši kako su 
ključni vladini ministri za financije i 
poljoprivredu, državni tajnici i drugi 
dužnosnici iz Zagrebačke županije - 
glavni županijski aduti za postizanje 
ciljeva. Čestitke je uputio i zadovolj-
stvo očitovao i saborski potpredsjed-
nik Josip Frišćić, županica Dubro-
vačko-neretvanske županije Mira 
Bunocić te Višnja Tafra, pomoćnica 
savjetnika za politički sustava u Uredu 
predsjednika RH Stjepana Mesića. 

Iako je proglašen počasnim gra-
đaninom Zagrebačke županije, pred-

sjednik Republike Hrvatske Stjepan 
Mesić, ove godine nije nazočio župa-
nijskoj svečanosti ispričavši se držav-
ničkim obvezama. Počasnu titulu nije 
preuzela niti njegova izaslanica, već je 
pozvala županijsko vodstvo u pred-
sjednikov Ured, a sam je Mesić ovim 
povodom u medijima očitovao svoje 
neslaganje s HSS-ovim postupcima, 
koji je i u Zagrebačkoj županiji nedav-
no razvrgnuo predizbornu koaliciju s 
SDP-om i HNS-om, ušavši prije pred-
stojećih izbora u koaliciju s HDZ-om. 

Prigodom Dana županije, povelje 
i nagrade primile su uspješne tvrtke 
iz Samobora i Sv. I. Zeline te Vrbov-
ca. Za promociju Županije nagra-
đeni su KUD «Dučec» iz Mraclina, 
KUD «Graničar» iz Križa, atletičarka 
Danijela Grgić iz Strmca te zlatarski 
umjetnik Stjepan Balija iz Zaprešića. 
Županijska nagrada za životno djelo 
dodijeljena je posmrtno Dragutinu 
Režeku, vinogradaru iz Jaske. Povelju 
Zagrebačke županije dobila je tvrt-
ka Klimaoprema d.d. iz Samobora te 
Gotes d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, a 
županijsku nagradu za iznimna dosti-
gnuća u proteklom jednogodišnjem 
razdoblju dobili su tvrtka DIV d.o.o. 
iz Samobora i DVD Tkalec iz Vrbov-
ca.                                                N. K.

Dan Zagrebačke županije obilježen 17. srpnja 

Vodstvo Županije s uzvanicima na svečanosti 

Dan prije županijske svečanosti 
održana je radna sjednica Skupšti-
ne Zagrebačke županije na kojoj se 
izglasavalo nepovjerenje pojedinim 
dosadašnjim članovima Poglavarstva, 
kao i članovima Skupštine Zagrebač-
ke županije. Tako su dosadašnjim 
zamjenicima župana Josipu Jambraču 
(HNS) i Mirjani Mataušić Pišl (SDP) 
vijećnici izglasali nepovjerenje. Koa-
licija HDZ-HSS izabrala je tri nova  
zamjenika župana, a to su Rudolf 
Vujević (HDZ), Damir Tomljenović 
(HDZ) i Roman Rodić (HSS). Nepo-
vjerenje je izglasano i dosadašnjim 
članovima Županijskog poglavarstva 
Borisu Kovačiću (SDP), Stjepanu 
Puheleku (SDP), Vladimiru Lasiću 
(HNS) i Mirku Žužiću (HNS), a za 
nove članove izabrani su Paula Radišić 
Huzjan (HDZ), Ervin Kolarec (HDZ) 

i Ivan Gereci (HDZ). Za vrijeme 
aktualnog sata vijećnici su postavljali 
pitanja o pogoršanju kakvoće vode 
rijeke Odre, jedine rijeke u Zagre-
bačkoj županiji u kojoj je voda pitka 
te o rekonstrukciji cesta na području 
Donje Lomnice i Dugog Sela, kao i 
o početku radova na dugoselskom 
pružnom prijelazu.

 

Novo vodstvo iz HDZ-HSS koalicije

Ivan Gereci, član Gradskog pogla-
varstva Dugog Sela odsada i član 
Poglavarstva Zagrebačke županije 

Benzinska postaja INA na zapad-
nom ulazu u Dugo Selo prema sudu 
Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje 
pristiglih kandidatura u akciji Zeleni 
cvijet 2008. osvojila je treće mjesto 
u kategoriji najuređenijih benzinskih 
postaja u B kategoriji – pojedinačni 
objekti. Prvo mjesto osvojila je benzin-
ska postaja TIFON u Jastrebarskom, a 
drugo mjesto INA u Velikoj Gorici. 
Za prva tri mjesta u svakoj od podka-
tegorija u kategoriji A i B dodjeljuje 
se priznanje Zeleni cvijet sa zlatnim, 
srebrnim i brončanim znakom. Osta-
lim uspješnijim sudionicima natječaja 
dodjeljuje se priznanje Zeleni cvijet 
sa zelenim znakom za sudjelovanje u 

akciji. U kategoriji A – uređenost mje-
sta kao cjeline – prvo mjesto osvojio 
je Samobor. Drugo mjesto osvojio je 
Zaprešić, a na trećem mjestu je Velika 
Gorica.

Završnica ocjenjivanja županijskog 
natječaja za najbolje uređene grado-
ve i turistička mjesta, te pojedinačne 
objekte u kategorijama iz Pravilnika 
akcije Volim Hrvatsku - Zeleni cvi-
jet 2008. godine provedena je od 18. 
do 20. lipnja obilaskom kandidata po 
kategorijama iz ovogodišnjeg natje-
čaja. Kandidature u 2008. godini TZ 
Zagrebačke županije do 11. lipnja pod-
nijeli su: TZG Dugog Sela, TZG Iva-
nić-Grada, TZG Jastrebarskog, TZG 

Samobora, TZG Svete Nedelje, TZG 
Velike Gorice, TZG Vrbovca, TZG 
Zaprešića, TZO Krašić, TZO Pisa-
rovina, Ekološko društvo Žumberak. 
Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje 
pristiglih kandidatura u akciji Zeleni 
cvijet 2008. godine bilo je sastavljeno 
od tri člana - Mirko Sertić, Hrvatske 
šume - Uprava šuma Zagreb, Šumarija 
Dugo Selo, Marijana Malenica, Zagre-
bačka županija - Zavod za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za 
zaštitu okoliša i Ružica Rašperić, Turi-
stička zajednica Zagrebačke županije.                         

I. G. O.

INA benzinska postaja u Dugom Selu 
nagrađena Zelenim cvijetom s 
brončanim znakom

Nagrađena Inina postaja u Dugom Selu
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Za jesenski upisni rok u Srednju školu Dugo Selo ostalo je još 20 
slobodnih mjesta – i to za smjer opća gimnazija, dok su ostali smjerovi 
popunjeni još u prvom ljetnom upisnom roku. Kako doznajemo jesenski 
upisni rok bit će raspisan najkasnije do 22. kolovoza. Više informacija 
zainteresirani mogu pronaći na web stranici www.ss-dugo-selo.skole.
hr ili na broju telefona 2756-000 i 2756-001. 

Ove školske godine predviđen je upis novih 270 učenika u 10 
ponuđenih smjerova. Četverogodišnje obrazovanje je u smjerovima 
opća gimnazija, tehničari za računalstvo i ekonomisti, dok je kod 
smjerova automehaničari, instalateri grijanja i klimatizacije, 
plinoinstalateri, vodoinstalateri, elektroinstalateri, elektromehaničari i 
frizeri obrazovanje trogodišnje.                                                     I. G. O.

Za jesenski upisni rok u Srednju školu 
Dugo Selo – 20 slobodnih mjesta
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Svečanom sjednicom održanom u 
Osnovnoj školi Stjepana Radića, 29. srp-
nja, obilježen je Dan općine Brckovljani, 
ujedno i 15. godišnjica od osnutka 

Sjednici su nazočili državni tajnik 
Ministarstva regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva Bran-
ko Mučnjak, župan Zagrebačke županije 
Stjepan Kožić  i njegov zamjenik Damir 
Tomljenović, a uz članove Poglavarstva 

Zagrebačke županije sjednici su također 
nazočili i predstavnici Grada Dugog 
Sela i općina Kloštar Ivanić i Rakovec. 

Načelnik Željko Funtek o 
ostvarenjima tijekom 15 
godina 

Kad je općina prije 15. godina osno-
vana nedostajali su objekti opskrbe kva-
litetnom pitkom vodom, plinom, javne 
rasvjete, nerazvrstane ceste i ulice bile 
su bez asfaltnih kolnika, groblja su bila 
zapuštena, nije bilo dječjeg vrtića, vatro-
gasni domovi zapušteni, nije bilo niti 
jednog metra kanalizacije – istaknuo 
je načelnik Ž. Funtek na svečanosti. U 
nastavku je naveo ostvarene projekte 
proteklog razdoblja: 

- Izgrađena je mreža vodoopskrbe i 
plinoopskrbe u svim naseljima,  rekon-
struirano je 7 kilometara vodovoda, 
asfaltirane su ulice, postavljena javna 
rasvjeta. Vrijednost radova je 29 mili-
juna kuna, a ostvarena je uz pomoć 
Hrvatskih voda, Zagrebačke županije, 
manjim dijelom Ministarstva mora, 
prometa i infrastrukture i većine naših 
građana koji su sufinancirali izgradnju 
spomenute komunalne infrastrukture, 
dok je asfaltiranje u cijelosti plaćeno iz 
vlastitih prihoda. Još je izgrađen peron 
u Prečecu i Božjakovini, uređena su  
groblja u Lupoglavu i Brckovljanima  s 
novim proširenim dijelom. 

Izgrađena je i školska dvorana koju je 
tada financiralo Ministarstvo prosvjete 
i športa, uređeni su domovi i prostor za 
dječji vrtić u Prikraju za 80 djece koji 
će se proširiti, dograđena je osnovna 
škola, a nova područna gradi se u Lupo-
glavu. Od komunalne infrastrukture 
preostala je gradnja kolektora otpadnih  
voda i nogostupi. U tijeku je izgradnja 
17,6 kilometara kanalizacije. Zajedno 
s Ministarstvom regionalnog razvo-
ja, šumarstva i vodnog gospodarstva 
iz programa EIB-II, Općina financira 
izgradnju 11 km kanalizacije, kolektora 
A i B. Radovi su započeli prošli tjedan, 
a rok završetka je 180 dana. Paralelno 
se gradi i kanalizacija u gospodarskoj 

zoni, tako da bi do proljeća 2009. godine 
trebalo biti izgrađeno sveukupno 22 km 
kanalizacije. Započela je nabava izgrad-
nje pročistača voda u gospodarskoj zoni  
uz sufinanciranje Ministarstva regional-
nog razvoja - sredstvima svjetske banke 
iz programa EIB-II i Hrvatskih voda. U 
tijeku je izrada tender dokumentacije za 
izgradnju kanalizacije, te rekonstruk-
cija vodovoda i plinovoda kroz naselja 
Gornja Greda, Lupoglav u duljini 6 km. 
Investitor navedenih objekata je novo-

osnovana općinska tvrtka «Komunalac 
Brckovljani», a predviđena vrijednost 
objekata iznosi 24 milijuna kuna.

Načelnik Funtek istaknuo je značaj 
gospodarskih zona, kupnju zemljišta 
za tu namjenu prije desetak godina i 
današnje investitore - «Furnir» iz Zagre-
ba, «Toljan trans» iz Donjeg Dvorišća, 
«Darojković» iz Brckovljana, «Sjemenara 
Zagreb» iz Zagreba, «Konzum», «Helb» 
iz Dugog Sela, «Inox» iz Sesveta te «Elka 
- kabeli» koja dolazi. Osim gospodarstva 
općina potiče poljoprivrednu proizvod-
nju u obiteljima, financira društvene 
djelatnosti i potrebe građana. Zbog 
bržeg razvoja i izgradnje infrastrukture 
Općina je prošle godine osnovala svoje 
komunalno poduzeće “Komunalac Brc-
kovljani”, koji je investitor većini nave-
denih komunalnih projekata. Također 
je ugovorio i idejni projekt pješačkih 
staza u duljini 25 km uz sve županijske 
ceste i to za pravce od Božajkovine 
Gračec Stančić Štakorovec, Božajkovina 
Brckovljani Gračec, Brckovljani Prikraj 
Gornja Greda Lupoglav i naselja Prečec. 
Pored navedenog izrađeni su projekti 
idejnog rješenja za općinsku zgradu, 
veliko nogometno igralište, te trodijel-
nu dvoranu koji će se graditi na parceli 
pored škole. Govoreći o nizu projekata 
i programa koji predstoje načelnik Ž. 
Funtek zahvalio je svima na suradnji 
i doprinosu. Žaljenje je očitovao zbog  
zakonske regulative koja nije u svim 
odredbama sklona lokalnoj samoupravi, 
kao i zbog nemogućnosti da općina rje-
šava samostalno javni prijevoz građana, 
posebice učenika i studenata.

Predsjednik Općinskog 
vijeća M. Kralj o 
mogućnostima razvoja 
seosko-izletničkog i vikend 
turizma

Predsjednik Općinskog vijeća Milan 
Kralj istaknuo je neke komparativne 
prednosti općine koje utječu na ubr-
zani razvoj ovog područja – blizina 
grada Zagreba, dobar prometni položaj 
i privlačan krajolik. «Sve ove predno-
sti daju nam za pravo da s optimiz-
mom gledamo u budućnost», rekao je 
predsjednik Kralj. Najvažniji trenutak u 
novijoj povijesti općine bila je kupovi-
na državnog zemljišta 1998. godine na 
kojem se sada razvija gospodarska zona, 
a podno zgrade osnovne škole izgradit 
će se općinski centar sa svim potrebni 
sadržajima. Kralj budućnost općine vidi 
i u razvoju seosko-izletničkog i vikend 
turizma, kao poveznice ugostiteljstva, 
obrta, trgovine i poljoprivredne pro-
izvodnje. Kako bi se seoski turizam 
mogao razviti potrebno je sačuvati pri-
rodu i prelijepi krajolik s objektima 
kulturno povijesnog značenja, sačuvati 

naše dvorce, kurije, crkve, podrume, 
stare škole, stoljetne drvene kleti i kuće; 
povesti veću brigu o očuvanju čistog 
okoliša i uređenju naselja te očuvati 
običaje i tradiciju u obiteljima i kulturno 
umjetničkim društvima, kazao je Kralj. 

Kako bi se oživotvorili ovim planovi, 
Kralj smatra kako je tome potrebno pri-
lagoditi Prostorni plan općine. Naime, 
kako govori Kralj, Prostorni plan mora 
imati za cilj očuvati prirodne resurse, 
šume i poljoprivredne površine, a isto-
vremeno omogućiti racionalno širenje 
naselja i njihov razvitak. «Posebno je 
osjetljivo područje vinogorja koje bi se 
Prostornim planom trebalo zaštiti, da 
ti naši bregi i dalje ostanu živopisni bre-
žuljci s vinogradima, kletima, voćnja-
cima i šumarcima gdje će ljudi u miru i 
tišini, uz cvrkut ptica moći popiti gemišt 
i družiti se nakon napornog rada», opi-
suje Kralj, dodavši da je potrebno napra-
viti plan razvoja vinogorja i vezati ga za 
seoski-izletnički i vikend turizam. 

- Možda će to potaknuti poduzetne 
ljude da krenu s realizacijom te ideje 
– i onda, tko zna, možda ćemo za koju 
godinu, Dan općine slaviti u prekra-
snom ambijentu naših gorica na brcko-
večkom ili hrebinečkom bregu, zaklju-
čio je na kraju predsjednik Općinskog 
vijeća Milan Kralj.

  

Dodijeljene povelje, 
zahvalnice i priznanja uz 
jubilej 

Prigodom obilježavanja malog jubi-
leja Općina Brckovljani uručila je pove-
lje Ministarstvu gospodarstva, rada i 
poduzetništva za doprinos u izgradnji 
komunalne infrastrukture u zoni gos-
podarske namjene, Ministarstvu regio-
nalnog razvoja, šumarstva i vodnog gos-
podarstva za doprinos u izgradnji siste-
ma odvodnje otpadnih voda, Hrvatskim 
vodama za doprinos u izgradnji sistema 
odvodnje otpadnih voda i Zagrebač-
koj županiji za unapređenje osnovnog 
školstva. 

Posebna zahvalnica za požrtvovnost 
u gašenju požara u Lipičicama i Lupo-
glavu dodijeljena je Vatrogasnoj zajed-
nici općine Brckovljani. Povodom 15. 
godišnjice osnutka Općina je dodijelila i 
priznanja – Udruzi umirovljenika općine 
Brckovljani, Udruzi roditelja i udovica 
poginulih branitelja, KUD-u «August 
Cesarec» Brckovljani, KUD-u «Seljač-
ka sloga» Lupoglav, Udruzi žena «Hre-
binečko srce» Hrebinec, Rukometnom 
klubu «Polet» Stančić, Športsko ribolov-
nom društvu «Klen, Lovačkom društvu 
«Srna» Lupoglav, Lovačkom društvu 
«Sokol» Stančić, Nogometnom klubu 
«Hrebinec», Auto klubu HBT Racing 
Brckovljani, OŠ «Stjepan Radić» Bož-
jakovina, Pučkom otvorenom učilištu 
Dugo Selo, Gradskom društvu Crvenog 
križa Dugo Selo, DVD-ima Brckovljani, 
Gračec, Hrebinec, Lupoglav, Stančić-Šta-
korovec, Prečec i Tedrovec, Udruženju 
obrtnika Dugo Selo i Vinogradarsko-
vinarskoj udruzi općine Brckovljani. 

Nagrađeni uspješni učenici 
Svake godine Općina Brckovljani 

nagrađuje uspješne učenike novčanim 
nagradama. Na prijedlog Srednje škole 
Dugo Selo i Udruženja obrtnika nagra-
đeni su učenici obrtničkih zanimanja 

s 1.000 kuna – i to Martina Pašalić i 
Marko Matanić, oboje iz Lupoglava. 
Novčanom nagradom od 2.000 kuna, 
nagrađena je Mia Mišković za osvoje-
no 5. mjesto na državnom natjecanju u 
poznavanju hrvatskog jezika. Mentorici 
Mie profesorici hrvatskog jezika Jeleni 
Jurić dodijeljena je novčana nagrada od 

1.000 kuna. U sklopu svečane sjednice 
održan je i prigodni program u kojem 
su sudjelovali učenici Osnovne škole 
«Stjepan Radić» iz Božjakovine – reci-
tacijama Krešimira Bana, Domagoja 
Perkovića i Zvonimira Jukića, učenici 
su pokazali svoje poetske talente, dok 

je pomladak KUD-a «August Cesa-
rec» izvevši dječje pjesme i plesove iz 
Posavine pod nazivom «Savila se bijela 
loza vinova», a u pratnji tamburaškog 
orkestra posvjedočio kako se tradicija 
narodnih običaja, nošnji i dalje njeguje 
u brckovečkom kraju. 
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Osmišljenim 
projektima 
ubrzan razvoj 

Općina Brckovljani proslavila 15. godišnjicu 

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

Okupljeni gosti pratili sjednicu u dvorani OŠ «Stjepan Radić»

Načelnik Ž. Funtek i predsjednik OV-a 
M. Kralj istaknuli važnost gospodar-
skog razvoja 

Državnom tajniku Ministarstva regi-
onalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva B. Mučnjaku uručena 
povelja

Zagrebačka županija primila povelju 
za unapređenje osnovnog školstva 
na području općine - u ime Županije 
povelju primio župan S. Kožić

Priznanje za POU Dugo Selo primila ravnateljica N. Kozić 

Uspješni srednjoškolci iz Lupoglava M. Pašalić i M. Matanić

Prigodom 15. obljetnice Opći-
na je izgradila spomenik poginu-
lim braniteljima koji su životima 
pridonijeli hrvatskoj samostal-
nosti a nas zadužili vječnim sje-
ćanjem i hvalom. Njihove obitelji 
zauvijek su osuđene na njihovu 
neprisustnost koja nosi životnu 
bol i tugu. Veliko i vječno hvala 
Ivanu Horvatić, Vlatku Margetić, 
Siniši Hođić, Josipu Rožić, Ratku 
Grozdek i Dragi Matanović – 
kazao je načelnik Funtek. 

U ime Udruge roditelja i udovica 
poginulih branitelja predsjednik B. 
Margetić zahvalio se općinskim tijeli-
ma na izgradnji spomen obilježja pogi-
nulim braniteljima Domovinskog rata

Zbog izuzetnog uspjeha na državnom 
natjecanju nagrađena M. Mišković

Pomladak KUD-a «A. Cesarec» izveo 
pjesme i plesove Posavine

Z. Jukić recitacijom svoje pjesme 
«Hvala vam» zahvalio se roditeljima 
povodom njihovog srebrnog pira 
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Mladen Vrabec, direktor «Dukoma» 
izvijestio o radu radne jedinice groblja u 
Dugom Selu u 2007. godini, na 45. sjednici 
Gradskog poglavarstva 11. srpnja, Ukupni 
prihodi iznose oko 990.000 kuna, a rashodi 
oko milijun kuna iz čega proizlazi manjak 
od oko 48.000 kuna. Vrabec se u izvješću 
osvrnuo na probleme kao i na planove. Na 
ovim poslovima je previše zaposlenih, a i 
upitna je i struktura djelatnika. U planu 
je rekonstrukcija mrtvačnice na Novom 
groblju te proširenje groblja kupnjom 

novih parcela. Kako je kazao Bučević, za 
rekonstrukciju mrtvačnice izdvojeno je u 
rebalansu proračunu oko 150.000 kuna za 
nove pristupne staze, naručen je projekt za 
rekonstrukciju i osigurana su sredstva za 
adaptaciju. Dosadašnju kuću za ispraćaj 
uredit će kao jednu sala kako bi ispraćaj bio 
dostojanstveniji. 

Kreću izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja 
Grada

Gradsko poglavarstvo donijelo je odlu-
ku o početku postupka javne nabave usluge 
izrade izmjena i dopuna prostornog plana 
uređenja Grada Dugog Sela. Procijenjena 
vrijednost nabave je 300.000 kuna. Pogla-
varstvo pokreće postupak zbog usklađenja 
s novim Zakonom o prostornom uređe-
nju i gradnji, PP Zagrebačke županije te 
djelomične izmjene granica građevinskih 
područja prema iskazanim interesima mje-
štana pojedinih naselja na području Grada. 
Takva je odluka donijeta i za izrade izmje-
na i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 
Centar naselja Dugo Selo i Centar II. 

Počinje i postupak javne nabave za izra-
du projektne dokumentacije za kanalizaciju 
Dubravkin put i odvojci. Vrijednost nabave 
je 360.000 kuna. Odlučeno je i o početku 
postupka javne nabave za rekonstrukciju 
nogostupa u Zagrebačkoj i Zorićevoj ulici, 
a osigurana su sredstva od 652.5000 kuna. 

Cvjetna ulica jednosmjerna ili 
dvosmjerna?

Pročelnik odjela za komunalne djelat-
nosti Goran Bučević izvijestio je članove 
Poglavarstva o realizaciji 1. izmjena i dopu-
na Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture i to o izgradnji 
vodovodne mreže uz učešće građana. Radi 
se o ulicama Ključec II etapa gdje je vri-
jednost radova 76.456 kuna te o Mlaki u 
Velikoj Ostrni za 27.330 kuna. Prihvaćen 

je i prijedlog Ugovora o sanaciji cijevnih 
propusta za 2008. godinu s tvrtkom «Gra-
ditelj». Vrijednost radova je 241.492 kune. 
Ista tvrtka izvodit će radove na uređenju 
Rekreacijskog centra Puhovo za što je, po 
ugovoru, osigurano 156.343 kune. Što se 
tiče inicijative građana Kozinščaka za dru-
gačiju regulaciju prometa u Cvjetnoj ulici, 
odnosno da ta jednosmjerna ulica ponovno 
postane dvosmjerna, Poglavarstvo je odlu-
čilo konzultirati nadležne stručne službe. 

Zbog uklonjenog krovišta 
kuglane prostori KUD-a 
«Preporod» navlaženi

Nakon što je uklonjeno trošno krovište 

stare kuglane u okviru kompleksa Sport-
ski kojeg koristi Udruga umirovljenika 
Dugo Selo - zid između kuglane i dvorane 
Preporod uslijed obilnog kišnog razdoblja 
tijekom proljetnih mjeseci počeo je vlažiti. 
Navlažene su prostorije garderobe, a voda 
je, s obzirom da adekvatno nije riješen 
odvod oborina, počela ulaziti i u dvoranu. 
O ovoj problematici koja će se u narednom 
razdoblju nastojati riješiti, bilo je riječi u 
sklopu rasprave o izvješću o poslovanju 
Kulturno umjetničkom društvu «Prepo-
rod» za 2007. godinu. Kako je u svom izvje-
šću kazao predsjednik KUD-a «Preporod» 
Daniel Šturm, u 2007. godini ostvareno je 
ukupno 517.715 kuna – iz gradskog prora-
čuna 201.000 kuna, uz dodatnih 182.100 
kuna za financiranje obilježavanje 100. 
obljetnice Društva. Od Zagrebačke župa-
nije dobivena je dotacija od ukupno 30.000 
kuna. Rashodi su veći za 24.219, no oni će 
biti pokriveni iz neutrošenih sredstava po 
završenom računu iz 2006. godine, rečeno 
je na sjednici. U prošloj godini u Društvu 
djeluje 12 sekcija s preko 250 članova – pet 
grupa podmlatka s tendencijom rasta i u 
ovoj godini, dječji folklorni ansambl, A 
folklorni ansambl, grupa starijih veterana, 
grupa mlađih veterana okupljenih povo-
dom 100. obljetnice i tamburaški orkestar 
pojačan s bivšim tamburašima. Protekla 
godina bila je u znaku obilježavanja 100. 
godišnjice KUD-a – između ostalog, odr-
žani su koncerti u zagrebačkom HNK-a, u 
Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom Selu, 
snimljen je prigodni CD, DVD te je izdana 
monografija. 

Izvješće Zajednice športskih 
udruga grada Dugog Sela u 
2007. godini

Prema izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Zajednice športskih udruga 
grada Dugog Sela za 2007. godinu – ostva-
reno je ukupno milijun i 473.645 kuna pri-
hoda, dok rashodi iznose 1,488.318 kuna. 
Manjak u iznosu od 14.673 kune pokriven 
je iz iskorištenog dozvoljenog minusa po 
redovnom žiro računu, stoji u izvješću 
Zajednice športskih udruga grada Dugog 
Sela koje je na sjednici Gradskog pogla-
varstva iznio tajnik Ivan Plašić. Gradski 
proračun prošle godine osigurao je milijun 
i 200.000 kuna te dodatnih 200.000 kuna 
rebalansom, dok je od Zajednice šport-
skih udruga i saveza Zagrebačke županije 
dotirano 60.000 kuna. Od iste svote pri-
hoda - financira se rad sportskih klubo-
va - ukupno 14 njih i program sportskih 
škola uz ostale troškove natjecanja, najma 
prostora, prijevoza sportaša, itd.. Inače u 
Zajednicu je udruženo 19 sportskih udruga 
– od toga četiri udruge su novoprimljene 
krajem godine i to Taekwondo klub Dugo 
Selo, Taekwondo klub «Martin grad» Dugo 
Selo, Odbojkaški klub Dugo Selo i Druš-
tvo za športsku rekreaciju «Šport za sve» 
Dugo Selo. Iz evidencije su brisani SD Rad-
nik i ŠD Dugo Selo. Prilikom razmatranja 
izvješća predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer dao je kritiku na rad i vođenje poslo-
va u Zajednici, naglasivši kako je potreb-
no ubuduće imati transparentu poslovnu 
dokumentaciju.

Predloženo 
imenovanje 
Stožera zaštite i 
spašavanja Grada 
Dugog Sela

Kako je odlučeno na 
sjednici Gradskog pogla-
varstva utvrđen je prijed-
log odluke o imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja 
Grada Dugog Sela. Načel-
nikom Stožera predložen 

je Stjepan Bertek, zamjenik gradonačel-
nika, a ostalih 12 članova – predstavnici 
su Odjela za zaštitu i spašavanje PUZS 
Zagreb, Policijske postaje Dugo Selo, 
Vatrogasne zajednice Dugo Selo, Isposta-
ve Doma zdravlja Dugo Selo, DUKOM-a, 
Hrvatskih voda, INA-e, Cinčaonice Dale-
kovod, Hrvatskih šuma, HEP-a Pogona 
Dugo Selo te gradskih upravnih odjela. 

Zakonom o zaštiti i spašavanju propi-
sano je da operativnim snagama zaštite i 
spašavanja na razini lokalne samouprave 
rukovodi i koordinira gradonačelnik, uz 
stručnu potporu Stožera zaštite i spašava-
nja. Istim Zakonom propisano je da grado-
načelnik izravno zapovijeda operativnim 
snagama zaštite i spašavanja u katastro-
fama i velikim nesrećama. Pravilnikom 

o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja propisano je da 
je zamjenik gradonačelnika po svom polo-
žaju načelnik Stožera zaštite i spašavanja 
jedinice lokalne samouprave. 

Raspis natječaja za prijam u 
gradsku službu 

Gradsko poglavarstvo prihvatilo je pri-
jedlog natječaja za prijam u službu vodi-
telja odsjeka za komunalno i stambeno 
gospodarstvo u Upravni odjel za prostor-
no uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i 
stambeno gospodarstvo grada. Natječaj će 
biti raspisan u Narodnim novinama. Kako 
je rečeno na sjednici, zbog obima posla u 
ovom upravnom odjelu, kao iz zbog niza 
pokrenutih komunalnih projekata i poslo-
va u sljedećem razdoblju, a koji se iz godine 
u godinu povećavaju, potrebno je uposliti 
osobu koja će voditi odsjek za komunalno i 
stambeno gospodarstvo. 

I dalje tv-emisija Dugoselska 
kronika na OTV-u

Prihvaćenjem prijedloga ugovora o 
suradnji u realizaciji tv-emisije Dugoselska 
kronika, između Grada i tvrtke Ramona 
Rubin d.o.o. iz Zagreba – televizijska emisi-
ja Dugoselska kronika i dalje će se emitirati 
na OTV-u, a kako se navodi u ugovoru u 
razdoblju od rujna 2008. do lipnja 2009. 
godine. U istom razdoblju emitirat će se 
10 emisija (po jedna emisija mjesečno) u 
trajanju od 20 minuta. Za istu namjenu u 
gradskom proračunu osigurano je 120.000 
kuna, no sredstva bi se mogla i povećati 
s obzirom da tvrtka u novoj sezoni traži 
naplatu dodatnih izlazaka ekipe na teren 
– koji bi po izlasku iznosio 500 kuna (bez 
PDV-a). 

Između ostalog na sjednici Gradskog 
poglavarstva zamjenik gradonačelnika 
Stjepan Novosel prigovorio je kako građa-
ni Dugog Sela nisu upoznati s terminima 
emitiranja iste emisije, kao i s reprizama te 
kako bi o tome trebalo voditi računa. 

Prihvaćen aneks sporazuma 
o partnerstvu za provedbu 
Programa za inovacije i učenje

Prema prijedlogu aneksa sporazuma o 
partnerstvu za provedbu Programa za ino-
vacije i učenje između Grada Dugog Sela i 
Centra za rehabilitaciju «Stančić» mijenja 
se rok definiran prema prvotnom spora-
zumu. Naime, suradnju na održivosti pro-
jekta na način da Grad Dugo Selo preuzme 
podmirenje troškova najma prostora za 
Dnevni centar po isteku financijskih sred-
stava osiguranih iz Programa za inovacije i 
učenje, nakon isteka roka od 15 mjeseci od 
dana potpisivanja Sporazuma, a na dvije 
godine kao što je bilo definirano prema 
prvotnom Sporazumu. Centar Stančić je 
sukladno raspisanom natječaju Programa 
za inovacije i učenje, prijavio projekt razvo-
ja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te 
je za realizaciju i održivost projekta pred-
vidio partnerstvo s Gradom Dugim Selom. 
Međusobnim Sporazumom realizirat će se 
projekt Centra za dnevni boravak osoba s 
intelektualnim teškoćama. 

Grad donira financijska 
sredstva za izgradnju Spomen 
– središta žrtava Bleiburške 
tragedije na Bleiburškom 
polju

Odlukom Gradskog poglavarstva iz 
gradskog proračuna osigurat će se iznos od 
10.000 kuna kao donacija Projektu izgrad-
nje Spomen – središta žrtava Bleiburške 
tragedije na Bleiburškom polju. Naime, na 
adresu Grada Dugog Sela stigla je zamolba 
Kluba hrvatskih povratnika iz iseljeništva 
u Zagrebu kojom su zatražena sredstva za 
realizaciju ovog projekta započetog prije 
četiri godine. U međuvremenu završene 
su prve dvije faze projekta – kupljeno je 
zemljište veličine 29 500 m2, obnovljen je 
i dograđen spomenik te je izgrađena kape-
lica i oltar. U tijeku je izgradnja Hrvatskog 
vojnog groblja, a u sljedećem razdoblju u 
planu je gradnja spomen parka i muzeja. 

Definiran način korištenja 
multimedijalne dvorane u 
Gradskoj knjižnici 

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je prijed-
log odluke o korištenju multimedijalnog 
prostora u Gradskoj knjižnici prema kojoj 
će organizirati način korištenja dvorane. 

Dvorana će se moći koristiti za organiza-
ciju kulturnih, obrazovnih i izložbenih 
aktivnosti, književnih večeri, kao i drugih 
događanja iz područja društvenih djelat-
nosti. Za korištenje prostora koji nije pro-
računski korisnik naplaćivat će se naknada 
u iznosu od 300 kuna po jednom satu, a 
odlukom je također definirano kako se 
prostor ne može koristiti za organiziranje 
političkih događanja i okupljanja političkih 
stranaka. 

Udruga «Rodna gruda» 
sudjeluje na tri smotre 
folklora u BiH-a 

Udruga Hrvata Bosne i Hercegovine 
«Rodna gruda» pozvana je na sudjelova-
nje na tri događanja u susjednu državu 
Bosnu i Hercegovinu. S obzirom na nji-
hova ograničena sredstva zatražili su od 
Gradskog poglavarstva pokrivanje troško-
va prijevoza na ova  događanja. U zamolbi 
su naveli pomoć za sudjelovanje na smotri 
u  Domaljevcu, koja je održana 20. srp-
nja i na kojoj su pobijedili.  Zatim 2. i 3. 

kolovoza od strane Turističke zajednice 
Gradačac pozvani su na smotru folklora, a 
15. kolovoza pozvani su na međunarodnu 
smotru folklora u Odžak. Ukupni troškovi 
prijevoza iznose blizu 21.400 kuna, a kako 
su odlučili članovi Gradskog poglavarstva 
troškovi će se podmiriti iz gradskog prora-
čuna. Tom prilikom pripomenuto je kako 
Udruga «Rodna gruda» do kraja godine 
mora pripremiti program rada za sljedeću 
godinu prema kojem će se u gradskom 
proračunu za sljedeću godinu planirati 
određena sredstava i financirati njihove 
projekte, odnosno aktivnosti, jer aktivnosti 
izvan tog programa gradski proračun neće 
pokrivati. 

Predloženi članovi Upravnog 
vijeća Sportskog centra 

Gradsko poglavarstvo predložilo je 
Gradskom vijeću imenovanje dva člana 
Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo 
Selo. Predloženi su članovi Gradskog pogla-
varstva Stjepan Novosel i Ivan Gereci. 
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Sa 45. sjednice Gradskog poglavarstva 

Uskoro rekonstrukcija kuće za 
ispraćaj na Novom groblju

PRIPREMILA: A. M. Š. i I. G. O.

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog 
građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava (Službeni glasnik Grada 
Dugog Sela, broj 5/99.) i članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 
Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.) Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, 
raspisuje 

   N  A  T  J  E  Č  A  J
za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava (štandova) 

na novom sajmištu u Dugom Selu
Tip  Namjena  ¸     Broj mjesta      Dužina    Početna   Jamčevina
lokacije       (lokacije)                           cijena
                           u kn/mjesec  

     1. Razna roba        2 – 15, 17-30   2 m1          140,00 140,00 kn
2. Razna roba 33- 52 4 m1 240,00 240,00 kn
3. Razna roba 31,32,53-69 6 m1 140,00 140,00 kn
4. Razna roba 71-80 8 m1 360,00 360,00 kn
5. Prigodna prodaja 101 - 130 6 m1 280,00 280,00 kn
6.  Ugostiteljstvo 202, 204 10 m1 400,00 400,00 kn
7. Kamioni 
 - drvena galanterija   301-302 10 m1 200,00 200,00 kn
6. Kamioni 
 – voće i povrće 303-306 10 m1 200,00 200,00 kn
1. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe. 
2. Pisane prijave za sudjelovanje na javnoj licitaciji dostavljaju se u pisarnicu Grada 

Dugog Sela, soba broj 36, na adresi: GRAD DUGO SELO, Povjerenstvo za davanje u 
zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, Ulica Josipa Zorića 1, 
u zatvorenoj, sa naznakom: «ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA DODJELU LOKACIJA 
NE OTVARAJ», do 01.09.2008. (ponedjeljak) do 15,00  sati. 

Prijava  mora sadržavati:
- ime i prezime ponuđača, 
- namjena i dužinu lokacije,
- dokaz o pologu jamčevine,
- rješenje o obrtu s datumom početka obavljanja djelatnosti (za fizičke osobe), ili 

naziv pravne osobe s adresom i preslikom izvatka iz sudskog registra (za tvrtke), ili 
rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili potvrda o izvršenom 
upisu, 

- presliku osobne iskaznice, 
- potvrda Grada Dugog Sela, Upravnog odjela I, da je izvršio sve obveze prema 

Gradu Dugom Selu. 
Dokaz o pologu jamčevine (kopija uplatnice) u iznosu _____ kn na žiro račun 

broj: 2360000-1810100008 Grad Dugo Selo – Proračun  s pozivom na broj: 5738 - 
matični broj pravne osobe, ili s pozivom na broj: 5738 - JMBG (za fizičke osobe), s 
naznakom “Jamčevina za natječaj – namjena – dužina lokacije____ ”. 

Nepotpune ponude ponuđača neće se razmatrati. 
3. Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom, jamčevina se vraća u roku 

15 dana od dana zaključenja natječaja. Ako ponuditelj koji je uspio u natječaju, 
odustane od ponude ili sklapanja ugovora o zakupu, jamčevina se ne vraća.  

4. Ponuditelj se može natjecati za više lokacija, ali može zakupiti samo jednu 
lokaciju, ukoliko ispunjava uvjete iz ovog natječaja. 

5. Nakon utvrđene početne cijene, natjecatelji ne mogu nuditi manju ponudu 
od 10 kn od početne cijene i to prvi natjecatelj, a svaki daljni natjecatelj 10 kn od 
zadnje ponuđene cijene ili više zaokruženo na deseticu.  

6. Najpovoljniji ponuđač je onaj  koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ponudi 
najvišu cijenu. Ugovor se sklapa za tekuću godinu, s mogućnošću produljenja, a za 
prigodnu prodaju na rok od 30 dana. 

7. Sa HRVI koji ponudi najvišu cijenu za određenu lokaciju, a koji ispunjava sve 
uvjete iz natječaja, ugovorit će se zakupnina umanjena za 20%.     

8. Javna licitacija provest će se 08.09.2008. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati na 
lokaciji Novog sajmišta u Dugom Selu, Nova cesta. Javnoj licitaciji mogu biti nazočni 
natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje ovjerene punomoći.  

9. Izlicitirani iznos plaća se jednokratno, a cijena najma je određena u Cjeniku 
usluga na sajmišnom prostoru u Dugom Selu. 

10. Odabrani natjecatelji dužni su platiti izlicitiranu cijenu u roku 48 sati od 
dana  javne licitacije, u protivnom smatrat će se da su odustali.   

11. Obavijesti u svezi lokacije i uvjeta natječaja mogu se dobiti u GRADU DUGOM 
SELU, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i 
stambeno gospodarstvo, soba br. 40, tel. 01/ 2755-680, ili na licu mjesta, svaki radni 
dan do 01.09.2008. godine,  u vremenu od 12 do 13 sati. 

Pregled lokacije sa potrebnim objašnjenjem  moguće je izvršiti svaki radni dan 
od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu na tel: 01/2755-680.  

GRADSKO POGLAVARSTVO
     GRADA  DUGOG  SELA

Postojeća mrtvačnica čeka preuređe-
nje

Stanovnici Cvjetne žele voziti u oba smjera 
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Povodom Dana općine Općinsko vijeće 
i poglavarstvo pojedincima, udrugama, 
gospodarstvenicima i obrtnicima koji su 
svojim radom doprinijeli razvoju, ugledu 
i promicanju općine te svojim radom 
i uspjesima služe kao primjer ostalima 
– dodijeljene su nagrade i priznanja.

Priznanje i novčanu nagradu od 2.000 
kuna dobila je učenica 8. razreda Osnov-
ne škole Rugvica MAJA PULJIĆ, koja je 

proglašena učenicom generacije. Maja je 
sve razrede završila s prosjekom 5,0 te 
sudjelovala na školskim i županijskim 
natjecanjima iz Lidrana, hrvatskog jezika 
i zemljopisa. 

Najuspješnijim maturantom s područ-
ja općine ove godine proglašena je IVA 
CESAR kojoj je uručeno priznanje i nov-

čana nagrada od 2.000 kuna. Nakon što je 
sve razrede u OŠ Rugvica završila s odlič-
nim uspjehom Iva je i sva četiri razreda 
Srednje škole za primalje u Zagrebu zavr-
šila s izvrsnim ocjenama. Namjera joj je 
upisati studij psihologije na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. 

Za najboljeg studenta-apsolventa 
ove godinu proglašen je IVAN ŠAJNO-
VIĆ, student Veterinarskog fakulteta u 

Zagrebu. Ivan je osnovnu školu završio 
u Rugvici, a Srednju veterinarsku školu 
u Zagrebu. Uz redovno izvršavanje stu-
dentskih obveza Ivan je aktivan u među-
narodnim studentskim organizacijama. 
Ivanu je uručeno priznanje i novčana 
nagrada u iznosu od 2.000 kuna. 

Ove godine u kategoriji najuređenijeg 
dijela naselja na području općine – pro-
glašen je I. Školski odvojak u naselju 
Struga Nartska, a Mjesni odbor Jalševec 
Nartski, u čijem je sastavu nagrađeno 

naselje, nagrađeno je iznosom od 5.000 
kuna. U ime MO nagradu je preuzeo 
predsjednik Mladen Glavač. 

Priznanje za najljepšu okućnicu na 
području općine ove godine uručeno 
je okućnici Silvane i Andrije Borasa iz 
Svibja. Priznanje i novčanu nagradu od 

1.000 kuna primila su djeca nagrađe-
nih supružnika Boras. U istoj kategoriji 
posebno je pohvaljena okućnica Anite 
i Kreše Kuzmeca iz Rugvice koji ulažu 
veliki trud da dio javne površine nasuprot 
svoje obiteljske kuće očuvaju urednim i 
na njemu sačuvaju autohtono raslinje i 
drveće. Pohvaljene su i okućnice obitelji 
Vrbančić iz Trstenika Nartskog i obitelji 
Kuprešak iz Novog Svibja. 

Priznanje za razvoj gospodarstva 
i poduzetništva i ove godine dodijelje-
no je tvrtci "IGM šljunčara Trstenik", 
a priznanje je primio direktor Predrag 

Mikulčić. Tvrtka koja je u 2007. godini od 
prodaje 504.000 m3 građevnog šljunka, 
pijeska i agregata ostvarila neto dobit 
od 3,7 milijuna kuna te time potvrdila 
glavnu poziciju među koncesionarima 
s područja grada Zagreba i Zagrebačke 
županije. Ukupna novoostvarena vrijed-
nost tvrtke iznosi 18,2 milijuna kuna. Uz 
redovne djelatnosti tvrtka je započela s 
provođenjem radne sanacije eksploata-
cijskog polja Abesinija s ciljem ostvarenja 
Urbanističkog plana uređenja i sportskog 
rekreacijskog centra. U ovoj kategoriji 
pohvaljene su i tvrtke «Plamegal-trio» iz 
Rugvice i «AB Petrol» iz Sopi. 

Priznanje za razvoj gospodarstva i 
obrtništva ove godine dobio je autopri-
jevoznik Zvonko Mutka iz Dragošičke. 
Ovim poslom uspješni obrtnik bavi se 
već 20 godina, a u svom voznom parku 
posjeduje osam vozila. Usluge prijevoza 
obavlja za ugledne tvrtke poput Kraša, 
Plive, Badela i drugih.     

Priznanje za doprinos u razvoju, ugle-
du i promicanju općine na području 
informiranja ove godine dodijeljeno je 
javnom glasilu Grada Dugog Sela, Općine 
Brckovljani i Općine Rugvica «Dugo-
selska kronika». Priznanje se dodjeljuje 
povodom obilježene 40. godine izlaženja 
i 500 broja, a priznanje je primila glavna 
urednica Nada Kozić.   

Na prijedlog Osnovne škole Rugvica 
priznanja su primile i dvije nastavnice 
za izuzetne rezultate u pedagoškom radu 
i promicanju ugleda općine – Danijela 
Klajn za stjecanje međunarodnog prizna-
nja ISSA certifikata izvrsnosti i Jasminka 
Kapetanović za sudjelovanje na međuna-
rodnim likovnim natjecanjima u Slove-

niji te na ovogodišnjem natječaju «Volim 
Hrvatsku». 

Za izuzetne sportske rezultate ove 
godine priznanje je dodijeljeno Taekwon-
do klubu Rugvica. Uz to, predsjedniku 
Kluba Darku Hrdanu i treneru Antunu 
Marasu uručen je poklon, dva elektron-

ska oklopa što će im omogućiti kvali-
tetnije treniranje i natjecanje. Rugvički 
taekwondo klub djeluje već 10 godina, a 
danas jedan od pet najuspješnijih klubova 
Hrvatske.

A povodom ostvarenja prijatelj-
ske suradnje Općine Rugvice i Općine 
Petrovsko u Krapinsko-zagorskoj župa-
niji, koju je pokrenuo župnik župe Sav-
ski Nart Dragutin Smrkulj, inače rodom 
iz Petrovskog, predsjedniku Općinskog 
vijeća Petrovsko Milanu Hršaku pred-
sjednik Općinskog vijeća Rugvica Stjepan 
Koledić uručio je posebno priznanje za 
nastavak suradnje i za gajenje budućih 
dobrih odnosa.

U predvorju Osnovne škole Rugvica 
4. srpnja svečanom sjednicom Općin-
skog vijeća i poglavarstva obilježen je dan 
Općine Rugvica. Među brojnim gostima 
sjednici su nazočili državni tajnik Mini-
starstva poljoprivrede, ribarstva i rural-
nog razvitka Josip Kraljičković, državni 
tajnik Ministarstva pravosuđa Dražen 
Bošnjaković, župan Zagrebačke župani-
je Stjepan Kožić, gradonačelnik Dugog 
Sela Vlado Kruhak, načelnik općine Brc-
kovljani Željko Funtek te mnogi drugi 
uzvanici. 

Načelnik Općine Rugvica Ivan Reme-
nar u svom obraćanju rezimirao je prote-
klih 11 godina otkako se Općina Rugvica 
izdvojila iz bivše Općine Dugo Selo i 
postala samostalna. Tada, devedesetih 
godina, u 11 od 23 naselja nije bilo jav-
nog vodovoda, a u osam nije bilo plin-

ske mreže. Županijska cesta Hrušćica 
– Rugvica bila je u devastiranom stanju, 
a djeca su se školovala u staroj školi u tri 
smjene. Nije bilo organiziranog odvoza 
kućnog otpada, groblja su bila zapuštena i 
neorganizirana, bez mrtvačnica i planova 
širenja. O gospodarskim perspektivama 
puno se razmišljalo, ali put ka bržem 
privrednom razvoju nije bio ni jasan ni 
izvjestan. U vrtićima grada Zagreba i 
susjednog Dugog Sela boravilo je 15 djece 
s područja općine, istaknuo je načelnik 
Remenar. 

Danas je vodovodna i plinovod-
na mreža izgrađena u svim naseljima, 
izgrađena je javna rasvjeta. Djeca idu u 
novu moderno opremljenu školu, Opći-
na sufinancira boravak djece u dječjem 
vrtiću, a ove je godine sklopljen ugovor 
o uređenju još jednog vrtića u Jalševcu 
Nartskom u zgradi stare nartske škole. 
Desetu godinu organizirano se odvozi 
kućni otpad putem koncesionara. Sva tri 
groblja redovito se održavaju, uređuju i 
proširuju. Opremljena su objektima za 
ispraćaj pokojnika, izrađuju se detaljni 
planovi uređenja za njihovo proširenje.

Izgrađenu školu načelnik je nazvao 
događajem desetljeća, a sreća i zadovolj-
stvo nastavnika i učenika, te posebno sve 
brojnijih sportaša biti će potpuna kada se 
dovrši školska sportska dvorana. Ugovo-
reni rokovi i prognoze izvoditelja radova 
daju nadu kako će objekt biti dovršen do 
kraja godine, a otvoren početkom drugog 
polugodišta nove školske godine. Od defi-
niranja predviđene cijene koštanja dvora-
ne, do potpisa ugovora o izvođenju prošlo 
je nekoliko godina. Zbog povećanja cijena 
materijala porasla je ukupna cijena grad-
nje i opremanja objekta te u ovoj fazi koja 
je ugovorena dvorana neće biti opremlje-
na svime što je u početku bilo projektom 
predviđeno. To znači nabavu pokretnih 
tribina, semafora, pregrada i ostale opre-
me. Za tu namjenu u 2009. godini osigu-

rat će se sredstva općinskog proračuna, 
a kako vjeruje načelnik u financiranju 
Općini će pomoći i Zagrebačka županija.

Načelnik se osvrnuo na još jedan zna-
čajan događaj ove godine – otvorenje izla-

za Rugvica na autocesti Zagreb – Lipovac 
koji će obilježiti i usmjeriti razvojne toko-
ve u narednim desetljećima. Na sjedni-
ci je najavljeno kako će Quaestus fond 
koji je vlasnik zemljišta u južnom dijelu 
poslovne zone Rugvica uskoro tržištu 
ponuditi oko 150 000 kvadrata zemljišta 
uz županijsku cestu Rugvica - Ježevo. 
Do kraja godine općina Rugvica ponudit 
će dodatnih 40 000 kvadratnih metara u 
sjevernom dijelu zone, a ostvareni prihod 
uložit će se u izgradnju infrastrukture 
u zoni. 

Načelnik je tom prilikom spomenuo 
aktualizaciju dvojbe treba li se u Prevlaci 
izgraditi nuklearka ili ne, plana starog 
više od 30 godina, a objekt je planiran 
izgraditi se na najplodnijem području 
Posavine – uz Savu između Oborova i 
Prevlake. Njegov stav je kako bi se u jav-
nosti trebala povesti rasprava o tome da 
se dio Posavine koji nije prenamijenjen u 
stambeno ili poslovno područje vrati svo-
joj tradiciji - poljoprivredi i stočarstvu. 
Plodno područje uz Savu trebalo bi se 
iskoristiti, prije nego kriza hrane, koja sve 
više postaje globalna prijetnja – zahvati i 
Hrvatsku. 

- Ako je dakle, dio naše općine od 
Rugvice prema Oborovu i Ježevu prede-
stiniran za poljoprivredu, područja oko 
auto ceste od Hruščice do Rugvice trebala 
bi služiti u gospodarske svrhe. Prostor 
sadašnjih naselja treba očuvati uz plansko 
širenje za stanovanje i društvene potrebe. 
Dijelove uz Savu na kojima su eksploata-
cijska polja kroz plansku dokumentaciju 
i stvarnu provedbu treba uređivati kao 
prostor rekreacije i odmora. Budemo li 
se pridržavali ovakve osnovne koncep-
cije razvoja naša će općina biti mjesto 
ugodnog življenja, zaključio je načelnik 
Remenar zahvalivši se svima onima koji 
su na bilo koji način doprinijeli da se ova 
općina ubrzano razvija.    

                      Fotografije: I. G. O. i N. K.
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Svečanom sjednicom Općinskog vijeća i poglavarstva 
obilježen Dan općine

PRIPREMILA: I. G. O.

Poljoprivreda, gos-
podarstvo i rekreacij-
ski turizam – osnovna                         
koncepcija razvoja 

Uz Dan općine dodijeljene 
nagrade i priznanja
TEKST: I. G. O.
FOTOGRAFIJE: I. G. O. i Slavica KALAICA

Predsjednik Općinskog vijeća S. Koledić pozdravlja okupljene goste

Načelnik I. Remenar rezimirao razvoj 
općine unatrag jedanaest godina 

Brojni gosti čestitali Općini Rugvica njezin dan

Danijela Klajn prima priznanje

Nagrađena Jasminka Kapetanović

Općina Rugvica ostvarila suradnju s 
Općinom Petrovsko

Uz Dan općine predstavnici vlasti 
položili vijence na spomen obilježju 
u Nartu
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Ekipa naselja Okunščak ponovila je 
prošlogodišnji uspjeh i na ovogodiš-
njim 9. po redu Posavskim sportskim 
susretima s ukupnim zbrojem bodo-
va 71 daleko nadmašila viceprvaka 
– ekipu Novaka koja je osvojila 56 
bodova, dok je trećeplasirana ekipa 
Mrtvice osvojila 52 boda. 

Okunščak je ove godine osvojio prva 
mjesta u čak pet kategorija – u bacanju 
kugle, štafeti, potezanju užeta, nogo-

metu i u stolnom tenisu. Nešto slabiji 
rezultat postignut je u gađanju puškom 
(5. mjesto), u pikadu (8. mjesto) te u 
beli (8. mjesto) – no, to nije umanji-
lo konačni poredak i njihov uspjeh 
obrane titule prvaka od prošle godine. 
Drugoplasirana ekipa iz Novaka prvo 
mjesto osvojila je u kategoriji pikada, 
a druga mjesta osvojili su u kategori-
ji potezanja užeta i gađanja puškom, 
dok su treće mjesto osvojili u stolnom 
tenisu. Trećeplasirana ekipa iz Mrtvice 
najbolja je u igranju bele, druga mjesta 
osvojili su kategoriji pikada i u stol-
nom tenisu, a treće mjesto osvojili su u 
gađanju puškom. 

U ovogodišnjim 9. posavskim sport-
skim susretima održanim 5. i 6. srpnja 
sudjelovalo je 14 ekipa s oko 200 natje-
catelja u osam sportskih disciplina. 
U kategoriji bacanja kugle 1. mjesto 
osvojila je ekipa Okunščak, 2. mjesto 
Jalševec i 3. mjesto Struga. U štafeti 
1. mjesto osvojila je ekipa Okunšačk, 
2. mjesto Rugvica i 3. mjesto Otok. U 
potezanju užeta 1. mjesto izborila je 
ekipa Okunščaka, 2 . mjesto Novaki i 3. 
mjesto Jalševec. U nogometu 1. mjesto 
pripalo je Okunščaku, 2. mjesto Otoku 
i 3. mjesto Ježevu. U gađanju puškom 
1. mjesto osvojila je ekipa Oborova, 
2. mjesto Novaki i 3. mjesto Mrtvica. 
U pikadu 1. mjesto odnijela je ekipa 
Novaka, 2. mjesto Mrtvica i 3. mjesto 
Oborovo. U stolnom mjestu 1. mjesto 
osvojila je ekipa Okunščaka, 2. mjesto 
Mrtvica i 3. mjesto Novaki, a u beli 1. 
mjesto osvojila je Mrtvica, 2. mjesto 
osvojila je Struga i 3. mjesto Čista 
Mlaka. 

Uz Dan općine – Općina Rugvica 
završila je projekt izrade web stra-
nica i time s novom službenom web 
adresom www.rugvica.hr postala 
dio Internet svijeta. Stranica prije 
svega nastoji informirati građane 
o odlukama općinskih tijela kroz 
rubriku Službeni glasnik, s detalji-
ma Prostornog plana i gospodar-
skih zona kroz uvid u detaljne karte 
te isto tako približiti im ustrojstvo 
lokalne samouprave. Osim općenitih 
informacija o općini, njenim naselji-
ma, posjetitelji će u buduće biti upo-

znati s novostima s područja općine 
- sportskim, kulturnim, društvenim, 
gospodarskim i inim događanjima, a 
na stranici je planirano i objavljiva-
nje natječaja. Kroz sve ove informa-
cije i fotografije objavljene na stra-
nici – posjetitelji će dobiti cjelovitu 
sliku o općini koja svojom poviješću, 
geografskim položajem, gospodar-
skim, poljoprivrednim i turističkim 
potencijalom te sa stanovništvom 
u porastu postaje sve zanimljivi-
je općinsko mjesto na rubu grada 
Zagreba                                    I. G. O.

Općinski vijećnici odlučili su na 
svojoj 30. redovnoj sjednici, 17. srp-
nja, prihvatiti ponudu tvrtke Eko 
f lor Plus d.o.o. iz Donje Zdenčine 
za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje 
komunalnog otpada s područja opći-
ne te joj dodijeliti koncesiju na rok 
od 10 godina. Time isti koncesionar 
koji je bio i do sada za područje opći-
ne, ostaje i dalje, no ono što pogađa 
korisnike usluge odvoza smeća, a do 
sada se odgađalo unatoč zahtjevima 
koncesionara – je povećanje cijene 
odvoza smeća. Ona je sada veća za 
70 posto. Cijena za domaćinstva (120 
litara kanta) umjesto dosadašnjih 
45 kuna (cijena koja nije mijenjana 
devet godina) sada iznosi 65 kuna, a 
kako se moglo čuti na sjednici Vijeća 
– koncesionar najavljuje nova pove-
ćanja. Eko f lor Plus jedina je tvrtka 
koja je dala ponudu na natječaj, a 
na tržištu jedna je od rijetkih tvrtki 
koja omogućuje poslove prikupljanja, 
odvoza i deponiranja smeća. Cijena 
za samce i dvočlano staračko doma-
ćinstvo preko 65 godina te za socijal-
no ugrožena domaćinstva iznosi 43 
kune. Za kante od 240 litara – cijena 
je 87 kuna, a vikendaši plaćaju 50 
posto osnovne cijene - 32,50 kuna. 
Koncesionar nudi novi model odva-
janja komunalnog otpada od papira 
i kartona i to najviše za tvrtke i 
trgovine, no za uvođenje ovog mode-
la potrebno je više od 10 zaintere-
siranih stranaka, spomenuto je na 
sjednici. Kontejneri za PET i staklo 
povlače se iz upotrebe, dok ostaju 
kontejneri za papir, dok kontejneri za 
stare baterije i akumulatore ne mogu 
postaviti jer nisu ovlašteni za odlaga-
nje opasnog otpada. 

Povećan općinski udio 
sufinanciranja programa 
dječjih vrtića

Na istoj sjednici vijećnici su doni-
jeli izmjenu odluke o sufinancira-
nju programa dječjih vrtića prema 
kojoj se udio sufinanciranja cijene 
boravka djece koje podmiruje općin-
ski proračun povećava. Naime, od 1. 
rujna Općina će umjesto dosadašnjih 

800 kuna mjesečno po djetetu plaćati 
1.000 kuna. Cijena koju plaćaju rodi-
telji neće se povećati. 

Vijećnici su definirali i čestice na 
kojima se omogućava uzgoj višego-
dišnjih kultura (voćnjaci, lješnjaci, 
itd.). Odlukom o zakupu poljopri-
vrednog zemljišta u vlasništvu Repu-
blike Hrvatske na području općine 
definirano je kako će šest poljopri-
vrednih čestica u naselju Oborovo 
biti namijenjeno za zakup na 25 
godina. Ostale ratarske kulture daju 
se u zakup do 10 godina. Ista odlu-
ka bit će proslijeđena Ministarstvu 
poljoprivrede na suglasnost, kako bi 
nakon toga Općina mogla raspisati 
natječaj. 

Na zahtjev Mjesnog odbora Opći-
na Rugvica otkupit će od privatnog 
vlasnika parcelu za sport i rekreaciju, 
a po cijeni od 195.000 kuna. Općin-
sko poglavarstvo zaduženo je sklopiti 
ugovor o kupoprodaji. Na sjedni-
ci je također prihvaćeno izvješće o 
realizaciji polugodišnjeg obračuna 
proračuna Rugvice za ovu godinu, 
prema kojem je ostvareno 38 posto 
prihoda od planiranog te je pokrenut 
postupak izrade II. izmjena i dopu-
na Prostornog plan uređenja općine 
Rugvica. Izmjene se pokreću radi 
usklađivanja s izmjenama Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji, a 
između ostalog, na području općine 
definirat će se građevinsko područje 
za višestambenu izgradnju te će se 
isplanirati spojna cesta do željeznič-
kog nadvožnjaka u Dugom Selu, a 
kroz javnu raspravu pokrenut će se i 
neki drugi prijedlozi. 

Općinsko poglavarstvo na svojoj 
60. sjednici, održanoj 9. srpnja, izme-
đu ostalog, bilo je upoznato s pro-
cjenom Porezne uprave Dugo Selo 
o nekretnini u Jalševec Nartskom. 
Radi se o parceli iza stare pučke škole 
– oranici u građevinskom području 
ukupne površine 1 ha i 2 497 m2 u k.o. 
Okunščak. Općina planira na istom 
području izraditi projekt za izgradnju 
nove osnovne škole, igrališta te osta-
lih pratećih objekata). Cijelo područje 
imat će javnu namjenu – naime, pod-
sjećamo, u staroj pučkoj školi otvorit 
će se još jedan dječji vrtić.
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Odluke sa sjednica Općinskog vijeća i 
poglavarstva

Cijena odvoza 
komunalnog otpada 
veća za 70 posto

Održani 9. posavski sportski susreti 

TEKST: I. G. O.
FOTOGRAFIJE: Tihana KUŠEKOVIĆ

PRIPREMILA: I. G. O.

Usprkos sudjelovanju načelnika Općine - ekipa Črnca nije izborila pobjedu u 
potezanju užeta

Učenici 2. a odjela Osnovne škole 
Rugvica sa svojim roditeljima, razred-
nicom i učiteljicom iz engleskog jezika 
ostvarili su duže planirani projektni 
dan. Od učeničke inicijative i gotovo 
mjesečnog planiranja projekta koji se 
temeljio na zajedničkom, suradničkom 
učenju – timskom radu realizirana je 
nastava kojoj je cilj bio doći do spo-
znaja i rezultata na osnovi istraživa-
nja. Budući da su učenici bili glavni 
pokretači učenja na taj način su postali 
i suodgovorni za svoj rad i učenje. 
Odrednice planiranja uključivale su: 
inicijativu učenika (Dan sjećanja na  
Vukovar), roditeljske sastanke, zajed-
ničko planiranje i pripremanje materi-
jala, razredno i školsko ozračje, stalnu 
komunikaciju, učeničku angažiranost, 
angažiranost roditelja, traženje odgo-
vora, prihvaćanje mišljenja, razvoj 
osobnog senzibiliteta, utjecaji iz okoli-
ne u poučavanju učenika, individualne 
sposobnosti svakog učenika.

Predstavnici OŠ Rugvica uputili su 
se 14. lipnja u selo Krapje u Lonjskom 
polju koje je posebno po tome što 
je 23. rujna 1995. godine proglašeno 
Selom graditeljske baštine, a  pozna-
to je po rezervatu ptica žličarki. U 
Vukovaru smo palili svijeće i izgova-

rali molitve nad tragičnim svjedoci-
ma prošlosti – Spomen dom Ovčara,  
Spomenik na Ovčari, Memorijalno 
groblje žrtava Domovinskog rata. Svi 
ti nijemi svjedoci prošlosti su nam se 
duboko urezali u sjećanje. „Navik živi 
ki zgine pošteno.“ Ulazeći u Đakovo 
prvo što smo ugledali je crvena opeka 
dvaju tornjeva i kupola katedrale. U  
Đakovu smo razgledali i Pastuharnu, 
ergelu lipicanaca. Sve što smo vidjeli 
i doživjeli pokušali smo zabilježiti u 
dužem sjećanju fotoaparatima i kame-

rom. Montažom kadrova i fotografija 
nastao je film koji će, nadamo se, vidje-
ti mnoga djeca. No, nismo sigurni da 
bi se ovaj projekt tako brzo ostvario da 
nije bilo donatora koji su nam omogu-
ćili besplatno putovanje do navedenih 
mjesta kojima se ovim putem zahvalju-
jemo, kao i svim našim vodičima koji 
su nam strpljivo pojasnili pojedinosti 
na našem putu. 

Učenici 2. a odjela i 
učiteljica Danijela KLAJN

Iz Osnovne škole Rugvica 

S održane projektne nastave - 
Krapje, Vukovar, Đakovo

Općina Rugvica na 
www.rugvica.hr

 Čestitke najjačem čovjeku Posavine

Ekipa Okunščaka obranila 
prošlogodišnji naslov 

Učenici i učiteljica Danijela ispred Đakovečke katedrale 

Uspjeh Osnovne škole Rugvica u akciji 
«Volim Hrvatsku 2008»

Učenici Osnovne škole Rugvica, 1. 
b i 3. b razreda, osvojili su 2. mjesto 
na županijskom natjecanju Turističke 
zajednice „Volim Hrvatsku 2008“ u 
kategoriji likovni radovi učenika osnov-
nih škola Zagrebačke županije. Uče-
nici: Andreja Paurević, Sara Babajić, 
Nensi Krupec (1. b), Mirta Đurak, Iva 
Hrdan, Antonio Kuninec (3. b) izradili 
su prekrasan likovni rad temperom i 
kemogramom, a uz njih su cijelo vrijeme 
bili njihovi mentori: Jasminka Kapeta-
nović i Mato Puljić. Učenici su 17. lipnja 
bili pozvani u Zagreb preuzeti zasluže-
nu nagradu, a došli su u pratnji svojih 
mentora. Tom prilikom svaki učenik je 
dobio mali ruksak s priborom za crtanje 
i slikanje, dok je škola dobila nagradu 

u obliku novčanog iznosa. Učenici 3. b 
razreda tijekom nastavne godine oki-
tili su se, između ostalog, značajnim 
međunarodnim i domaćim nagradama i 
priznanjima, te svoje ime i ime svoje OŠ 
Rugvica pronijeli u najboljem svjetlu. 
Veselo primljena priznanja i nagrade su: 
međunarodne -  Diploma za nagrađe-
no djelo International visual arts con-
test „Folk Ornament“ Valentina Kopić; 
The small montmartre of Bitola 2007.; 
The small montmartre of Bitola 2008. ; 
International art exhibition of childrens 
comics best award Nikolina Tufekčić; 
Child portrait 2 Josip Princip.

OŠ Rugvica i 
učiteljica Jasminka KAPETANOVIĆ

 
Ponosni rugvički učenici sa svojim 
nagrađenim likovnim radom 
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Nakon prezentacije koju su održale 
predstavnice izrađivača programa Zavo-
da za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. 
iz Zagreba – članovi Gradskog poglavar-
stva prihvatili su 21. srpnja na svojoj 46. 
sjednici prijedlog programa zaštite oko-
liša te ga uputili na razmatranje Grad-
skom vijeću. Dugo Selo je među prvim 
gradovima u Hrvatskoj koji donosi isti 
program, a kako je istaknuo tom prili-
kom gradonačelnik Vlado Kruhak, na taj 
način moći će participirati u natječajima 
na nivou države, ali i za sredstva europ-
skih predpristupnih fondova. No, prije 
svega, kazao je Kruhak, ovo je temeljni 
dokument kako se ponašati s okolišem 
i kako ga zaštiti u sljedećem četverogo-
dišnjem razdoblju. Programom se iden-
tificira trenutno stanje zaštite okoliša, 
sagledavaju se problemi, predlažu mjere 
za poboljšanje stanja i određuju se priori-
teti za usmjereno djelovanje. On postaje 
baza kako očuvati biološku raznolikost, 
zaštititi tlo, šume, vodu i zrak te na kva-
litetan način organizirati zbrinjavanje 
otpada. Dugoselski program izrađen je 
u skladu s važećim zakonima te prema 
načelima Lokalne Agende 21 ili progra-
ma za 21. stoljeće (Agenda 21 je akcijski 
plan djelovanja za održivi razvoj), a u 
projekt Lokalne Agende 21 potrebno je 
uključi što više predstavnika lokalnih 
vlasti, poslovnog sektora, javnih poduze-
ća, nevladinih organizacija, obrazovnih i 
istraživačkih institucija, kao i medija. 

U povećanju maloljetnička 
delikvencija na području 
Policijske postaje Dugo Selo

Tijekom prvih šest mjeseci ove godine 
registrirano ukupno 143 kaznenih djela 
što je u odnosu na isto razdoblje prošle 
godine 6 posto više, kazao je na sjednici 
Gradskog poglavarstva načelnik Policij-
ske postaje Dugo Selo Branko Guštek 
iznoseći podatke o stanju sigurnosti na 
području ove postaje tijekom prvog polu-
godišta. Kaznena djela iz općeg krimina-
liteta u padu su za 44 posto, kao i kazne-
na djela zloporabe droge za 40 posto, 
no kaznena djela na štetu maloljetnika 
– odnosno maloljetnička delikvencija u 
povećanju je za čak 275 posto. Poseb-
no zabrinjava podatak, ističe Guštek 
što je evidentirano 27 maloljetnika koji 
su počinili kaznena djela, što je daleko 
najveći broj maloljetnih izgrednika na 
području Zagrebačke županije.

Iz izvješća je također vidljivo kako 
je za 200 posto više i kaznenih djela iz 
područja gospodarskog kriminaliteta te 
je za 167 posto više kaznenih djela u 
cestovnom prometu u odnosu na isto 
razdoblje prošle godine. Prema jedinica-
ma lokalne samouprave – broj kaznenih 
djela na području grada Dugog Sela ostao 
je isti, dok je na području općine Rugvica 
povećan za 6 kaznenih djela. Na područ-
ju općine Brckovljani evidentirano je pet 
kaznenih djela, a prošle godine niti jedno 
kazneno djelo. 

Tijekom prvih šest mjeseci 
na prometnicima dugoselske 
Policijske postaje poginule 
četiri osobe

Iako opća slika sigurnosti na našem 
području može zadovoljiti, rekao je 
načelnik dugoselske Policijske postaje 
Branko Guštek, u prometu ne možemo 
biti zadovoljni, radi čega poduzimamo 
dodatne mjere. Zabilježeno je poveća-
nje prometnih prekršaja za 13 posto. 
U odnosu na prošlogodišnje razdoblje 
u povećanju je broj prometnih nesreća 
(za 7,3 posto), ali i posljedice prometnih 
nesreća. Ove godine na prometnicima 
dugoselske Policijske postaje poginule su 
četiri osobe, dok prošle godine u prvih 
šest mjeseci nitko nije smrtno stradao. U 
porastu je broj teže i lakše ozlijeđenih u 
prometnim nesrećama. Zbog takve situ-
acije u prometu Policijska postaja Dugo 
Selo traži ispomoć.

Iako smo nedavno pojačani s novih 
šest vježbenika, koji još uvijek ne mogu 
izlaziti na teren, prema predviđenoj siste-
matizaciji radnih mjesta još uvijek nismo 

ispunili potreban broj kadrova koji su 
nam nužni, kazao je Guštek. Pri tome 
iznio je podatak kako prema nedavnom 
izvješću o stanju sigurnosti na području 
Zagrebačke županije na 310 stanovnika 
Županije dolazi jedan policajac, dok na 
području PP Dugo Selo jedan policajac 
pokriva 640 stanovnika. 

Uz ovu točku zamjenika gradonačel-
nika Stjepana Bertka zanimalo je može 
li se drugačije regulirati parkiranje na 
glavnoj cesti uz zgradu u kojoj je smje-
štena FINA, Gradska knjižnica, Ljekarna 
i Radio Martin. Načelnik Guštek smatra 
kako isto parkiralište nije u skladu sa 
zakonom jer se nalazi na glavnoj ulici 
- županijskoj cesti, no isto tako odgovara 
kako se tamo ne može zabraniti parkira-
nje jer nisu evidentirane učestale nesreće. 
Gradonačelnik Vlado Kruhak tom prili-
kom predložio je da se ponovno pokrene 
procedura za davanje u koncesiju naplate 
parkiranja i organizacije parkirališta na 
području grada kako bi se na adekvatan 
način povelo računa o ovom, sve većem, 
prometnom problemu u gradu. 

Vatrogasna zajednica Dugo 
Selo zatražila predviđanje 
lokacije za budući vatrogasni 
centar

Prilikom podnošenja izvješća o radu 
za prošlu godinu Vatrogasne zajednice 
grada Dugog Sela predsjednik Zvonko 
Novosel-Dolnjak istaknuo je kako bi se 
dugoročno trebala predvidjeti lokaci-
ja za budući vatrogasni centar. Naime, 
s obzirom na rastući broj stanovnika 
potrebno je razmišljati o centru koji bi 
mogao na adekvatan način odgovoriti 
na potrebe protupožarne zaštite ljudi i 
imovine, rekao je Novosel-Dolnjak upo-
zorivši kako je potrebno voditi računa o 
profesionalizaciji vatrogasaca i osnivanju 
javne vatrogasne postrojbe. 

Na području grada djeluje pet dobro-
voljnih vatrogasnih društava i ukupno 
369 dobrovoljnih vatrogasaca, stoji u 
izvješću o radu Vatrogasne zajednice 
Dugo Selo za 2007. godinu. U prošloj 
godini zabilježene su 74 intervencije – 10 
intervencija u prometu, 13 intervenci-
ja na građevinama, četiri intervencije 
uklanjanja stabala, 11 intervencija pri-
jevoza vode, šest osiguranja prostora i 
ljudi, 22 požara otvorenog prostora, dva 
požara divljih odlagališta otpada, dvije 
intervencije odštopavanja kanalizacije, 
tri poplave podzemnih prostora i jednu 
provalu objekta. DVD Dugo Selo zabilje-
žio je najveći broj intervencija na kojima 
je sudjelovao, DVD Andrilovec pet inter-
vencija te DVD Donje Dvorišće i DVD 
Leprovica po jednu intervenciju. Prošle 
godine kupljena su i dva kombi vozila za 
prijevoz ljudstva za DVD Ostrna i DVD 
Donje Dvorišće. 

Gradonačelnik Vlado Kruhak pohva-
lio je solidnu organizaciju naših vatroga-
snih društava te je podržao inicijativu za 
organizacijom profesionalnih postrojbi, 
kao i lociranje mjesta za budući vatroga-
sni centar. Predložio je također da se uje-
sen održi tematska sjednica užeg ruko-
vodstva s čelnicima Vatrogasne zajednice 
i DVD-a o sustavu zaštite i spašavanja na 
području grada. Zamjenika gradonačel-
nika Stjepana Berteka zanimalo je jesu 
li vatrogasci spremni, obučeni za neke 
od mogućih elementarnih nepogoda 
(poplave, pijavice, tuče…) koje u zadnje 
vrijeme sve više zahvaćaju šire područje 
kontinentalne Hrvatske. Od posljednje 
poplave prije dvije godine dugoselska 
Vatrogasna zajednica nabavila je četiri 
nove pumpe za vodu te je osposobila 
ljude (4 do 5 osoba) isključivo za potrebe 
upravljanja pumpom, odgovorio je Novo-
sel-Dolnjak.

U prvih šest mjeseci prihodi 
u gradskom proračunu veći 
su za 106 posto

U prvom polugodištu 2008. godine 
ukupni prihodi Grada iznose 41 milijun 
82.000 kuna, a ukupni rashodi dosegli 
su iznos od 26, 1 milijun kuna, stoji u 
izvješću o izvršenju gradskog proračuna 
tijekom prvih šest mjeseci ove godine 
o kojem se raspravljalo na 46. sjednici 

Gradskog poglavarstva. Razlika prihoda 
nad rashodima iznosi gotovo 15 milijuna 
kuna. Ako se uzmu u obzir prenesena 
sredstva iz prošle godine u iznosu od 21,2 
milijuna kuna (odlukom ista sredstva 
su namijenjena trošenju u ovoj godi-
ni prema programu gradnje komunalne 
infrastrukture) onda ostvareni prihodi, 
zajedno sa spomenutom razlikom priho-
da iz prošle godine iznose ukupno 62,3 
milijuna kuna, iznio je u izvješću pročel-
nik za gospodarstvo i financije Miljenko 
Brezak. U odnosu na isto razdoblje prošle 
godine prihodi su veći za 106 posto na 
što je osobito utjecao prihod od prodaje 
nefinancijske imovine (zemljišta u vla-
sništvu Grada) u iznosu od 9,2 miliju-
na kuna, zatim prihod od komunalnog 
doprinosa od 8,3 milijuna kuna, prihod 
od poreza na imovinu – 3 milijuna kuna 
te naknada za priključenje od 2 milijuna 
kuna. Ukupni rashodi veći su u odnosu 
na isto razdoblje prošle godine za 34 
posto, a iznose 26,1 milijun kuna. Na 
izgradnju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture utrošeno je 9 milijuna 
kuna, a za održavanje 2 milijuna kuna. 
Kako je zaključio gradonačelnik Vlado 
Kruhak proračun se dobro puni, a ako se 
tako nastavi puniti, gradski proračun za 
cijelu godinu iznosit će planirano prema 
rebalansu 97 milijuna kuna, izdvojivši 
pri tome kako se naplata komunalne 
naknade poboljšala. 

Raspisan natječaj za dodjelu 
lokacija za postavljanje 
štandova na novom sajmištu

Odlukom Gradskog poglavarstva u 
ovom broju Dugoselske kronike te na 
oglasnim mjestima na području grada 
objavljen je natječaj za dodjelu lokaci-
ja za postavljanje pokretnih naprava 
(štandova) na novom sajmištu u Dugom 
Selu. Natječaj će biti  proveden  javnom 
licitacijom na lokaciji novog sajmišta, a 
ukoliko se ne dodjele sve lokacije natječaj 
će biti  ponovljen  za preostale slobodne 
lokacije. Na licitaciji bit će ponuđena 
301 lokacija, jer su lokacije broj 1, 16, 71, 
201 i 203 izuzete iz natječaja, a sukladno 
odluci o davanju u zakup javnih površina 
i neizgrađenog građevinskog zemljišta za 
postavljanje pokretnih naprava. Na istoj 
sjednici članovi Poglavarstva donijeli su 
cjenik usluga na sajmišnom prostoru. 

Pokrenut postupak javne 
nabave

Odlukom o početku postupka javne 
nabave Gradsko poglavarstvo pokrenulo 
je postupka nabave usluge nadzora na 
izvođenjem radova za građenje objeka-
ta i uređaja komunalne infrastrukture 
na području grada, a ukupna vrijednost 
radova iznosi 261.700 kuna.

Ferenčakova i Kumičićeva 
jednosmjerne? 

Kako je odlučeno na sjednici Grad-
skog poglavarstva prihvaćena je inici-

jativa za izradu prometnog projekta za 
Ferenčakovu te Ulicu E. Kumičića koje 
bi se temeljem zahtjeva grupe građana u 
staroj Ferenčakovoj i temeljem zaključka 
Komisije za imenovanje i preimenovanje 
ulica grada – iste spomenute ulice regu-
lirale u jednosmjerne. Iako je Komisi-
ja za imenovanje i preimenovanje ulica 
grada predložila reguliranje Ulice A. G. 
Matoša u jednosmjernu, članovi Pogla-
varstva smatrali su da za to ne postoji 
potreba jer širina ulice trenutno omogu-
ćava dvosmjerni promet. Zamjenik gra-

donačelnika Stjepan Novosel predložio 
da se razmisli i o mogućnosti regulacije 
Vatrogasne ulice u jednosmjernu te je 
zatražio da se na adekvatan način uredi 
parkiralište uz Kulturni centar (stari 

Dom zdravlja). Novosel je također zatra-
žio pravilno označavanje prometne hori-
zontalne signalizacije u Osječkoj ulici, 
uočivši nedostatke nakon označavanja 
prometne horizontalne signalizacije u 
užem centru grada, što će se, rečeno je na 
sjednici, i ispraviti. 

Subvencija za pokrivanje 
troškova prijevoza 
srednjoškolaca i studenata 
povećana na 500 kuna 

Dosadašnja jednokratna subvencija 
Grada Dugog Sela za pokrivanje troško-
va prijevoza srednjoškolaca i studenata s 
prebivalištem na području grada Dugog 
Sela u iznosu od 400 kuna povećana je 
na 500 kuna. Srednjoškolci i studenti 
koji koriste prijevoz ostvaruju pravo na 
subvenciju za kupnju mjesečne ili godiš-
nje karte. 

Poglavarstvo zatražilo 
osiguranje hladnjaka za piće 
i škrinje za sladolede

Odlukom Gradskog poglavarstva 
Trgovačkom društvu TISAK d.d. Zagreb 
odobrila se postava kioska za proda-
ju tiskovina na zemljištu ispred Doma 
zdravlja Dugo Selo, na zapadnoj strani. 
Odobrenje za postavu kioska se daje na 
rok od pet godina. Iako su pojedini čla-
novi Gradskog poglavarstva prigovorili 
zbog položaja na kojem je kiosk postav-
ljen, smatrajući kako bi kiosk trebao biti 
smješten na sjevernoj strani rukometnog 
igrališta uz Dom zdravlja. Takav prijed-
log je odbačen jer isto zemljište uz ruko-
metno igralište je u vlasništvu Grada, 
dok je kiosk sada smješten na zemljištu 
u vlasništvu Doma zdravlja Zagrebač-
ke županije Ispostava Dugo Selo i tvrt-
ka TISAK je sklopila ugovor s Domom 
zdravlja Zagrebačke županije Ispostava 
Dugo Selo. Uz ovu točku Poglavarstvo je 
informirano o postavljenim hladnjacima 
za piće i LEDO škrinjama na području 
grada. Naime, te  hladnjake,  koji su 
najčešće postavljeni uz kioske,  potrebno 
je na primjeren način osigurati i učvrstiti 
radi što sigurnijeg rukovanja kupaca. 
Prema izvješću komunalnog redara Sreć-
ka Kopuna, na području grada postoji 
sedam lokacija na kojima su postavljeni 
hladnjaci za piće i škrinje. Osim kioska 
u Kolodvorskoj ulici, svi ostali kisoci osi-
gurali su i učvrstili hladnjake. Upravni 

odjel za komunalno gospodarstvo zadu-
žen je na sjednici izdati rješenje svima 
koji su nelegalno postavili uređaje za hla-
đenje napitaka, odnosno zamrzivače  uz 
kioske te obvezao propisano osigurati.  

Nagrađenim 
srednjoškolcima obrtničkih 
zanimanja stiže nagrada i iz 
gradskog proračuna

Prema odluci Gradskog poglavar-
stva učenicima obrtničkih zanimanja s 
područja grada Ivanu Dobrotiću i Nikoli-
ni Kokot odobrava se jednokratna pomoć 
u iznosu od 500 kuna po učeniku, kao 
pomoć za podmirenje troškova boravka 
na nagradnom ljetovanju u Velom Loši-
nju. Udruženje obrtnika Dugo Selo iste 
je učenike prethodno nagradilo 10-dnev-
nim ljetovanjem u odmaralištu Druš-
tva Naša djeca Dugo Selo zbog izvrsnog 
uspjeha koji su postigli po završetku 
školske godine, kao i zbog pohvala koje 
su polučili na praksi. 

Sindikat umirovljenika 
Podružnica Dugo Selo odlazi 
na zasluženi izlet

Članovi SUH-a Dugo Selo nedavno su 
uredili Šetnicu Kontesin put (uz nogo-
metno igralište Dugo Selo) koja se pro-
teže od Kule Drašković do iza Gradske 
sportske dvorane. S doniranim šljunkom 
staza je ove godine produžena za još oko 
100 metara iz dvorane. No, osim uređe-
nja Šetnice, članovi SUH-a organizirali 
su i akcije čišćenja okoliša, akciju dobro-
susjedske  pomoći socijalno ugroženim, 
bolesnim, nemoćnim osobama  te  oso-
bama  s invaliditetom.  Svaki mjesec u 
svojim novim prostorima u Kažotićevoj 
8 organiziraju akciju kontrole šećera u 
krvi i mjerenje krvnog tlaka. Povodom 
toga SUH Dugo Selo obratio se Grad-
skom poglavarstvu kako bi im dotacijom 
od 10.000 kuna pomogao u organizaciji 
izleta za članove. Trodnevni izlet će se 
održati u rujnu u odmaralištu Društva 
Naša djeca Dugo Selo u Velom Lošinju. 
Gradsko poglavarstvo  prihvatilo je na 
sjednici njihovu zamolbu. 

Razriješeni predsjednik i 
član Komisije za dodjelu 
stipendija, imenovani novi

Zaključkom Gradskog poglavarstva 
Jasminka Kokot Bambić razriješena je 
dužnosti predsjednice Komisije za dodje-
lu stipendija, kao i član Komisije Ivan 
Majstorović, a na njihova mjesta imeno-
vani su Ivan Gereci i Lucija Arabadžić.
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Prihvaćen prijedlog programa 
zaštite okoliša grada Dugog Sela

Odluke Gradskog poglavarstva sa 46. redovne sjednice

PRIPREMILA: I. G. O.

Radi planiranja gospodarskog i 
ukupnog razvoja grada Dugog Sela, 
općine Rugvica i općine Brckovljani 
predstavnici jedinica lokalne samou-
prave - Grada Dugog Sela, gradonačel-
nik Vlado Kruhak, načelnik Općine 
Brckovljani Željko Funtek i načelnik 
Općine Rugvica Ivan Remenar potpi-
sali su 18. srpnja u Dugom Selu ugovor 
s Regionalnom razvojnom agencijom 
Zagrebačke županije koja je zadužena 

za izradu Programa ukupnog razvoja 
grada Dugog Sela te općina Brckov-
ljani i Rugvica. Agencija će započeti 
s izradom programa 1. kolovoza ove 
godine, a prema zadanom roku tre-
bala bi ga završiti do 1. ožujka 2009. 
godine. Ukupna vrijednost izrade 
programa iznosi 150.000 kuna, od 
toga Grad Dugo Selo pokriva 70.000 
kuna, a općine Rugvica i Brckovljani 
po 40.000 kuna svaka.               I. G. O. 

Pokrenuta izrada Programa 
ukupnog razvoja 

U cilju sprečavanja alergijskih 
tegoba te osobito zdravstvenih 
problema uzrokovanih širenjem 
korova ambrozije mole se građani 
čije je zemljište obraslo spome-
nutim korovom da uklone korov 
sa zemljišta čupanjem ili košnjom 
istog!
U protivnom, Grad će biti prisi-
ljen postupiti sukladno članku 
10. Odluke o komunalnom redu 
te očistiti zapušteno zemljište o 
trošku vlasnika zemljišta!

OBAVIJEST GRAĐANIMA – Uklonite ambroziju!
Kakvo rješenje za promet 

u Ferenčakovoj?

Gužva u Ulici Eugena Kumičića 
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Predstavnici Zajednice općina 
Kantona Saint - Simon, Departman 
L'aisne iz Francuske, koji su s Dugim 
Selom uspostavili kulturnu razmjenu 
i suradnju, boravili su u višednevnoj 
posjeti Gradu. Za njih je upriličen 
svečani prijam u Gradskoj vijećnici 
gdje su još nazočili članovi Glazbe-
nog ansambla "Duga", koji je lani 
gostovao na njihovom području.  
Tako su pozdrave i prigodne darove 
razmijenili Danielle Lanco, zamje-
nica Rolanda Renarda predsjednika 
Zajednice i predsjednik Odbora za 
suradnju Jean-Marie Gondry s gra-
donačelnikom Vladom Kruhakom 
i predsjednikom Gradskog vijeća 
Antom Bauerom. S predstavnicima 
Kantona doputovali su i glazbeni-
ci Edith Ribeau, Rose-Andre Rattin, 

pijanist Gerome Szczur te članovi 
Operette grupe - Jacqueline Henot, 
Isabelle Maillet, Marie-Odile Maillet, 
Jean-Luc Brogniez te Michel Lanco. 
Gradonačelnik Kruhak zaželio im je 
srdačnu dobrodošlicu te lijep i ugo-
dan boravak u Dugom Selu. Također, 
osvrnuo se na povijest Hrvatske koja 

je kroz stoljeća bila sjecište putova 
raznih vojski i tzv. predziđe kršćan-
stva. U jednom je razdoblju bila i pod 
francuskom vlašću (Ilirske pokraji-
ne), pa je tako povezana i s francu-
skom poviješću. 

Ova uspješna kulturna suradnja i 
razmjena ima mnoge prednosti i to 
na više polja, uključujući i potporu 

francuskoga predsjednika za ulazak 
Hrvatske u EU, kazao je Kruhak. 
S time se složila i Danielle Lanco, 
zahvalivši na toploj dugoselskoj 
dobrodošlici. 

U sklopu prijama organizirana je i 
donacija za dugoselske trojke Milišić 
– Karmelu, Antu i Lovru. Trojka je 
tako dobila sjedalice, pelene i dječje 
kozmetičke proizvode. Predsjednik 
Odbora za suradnju Jean-Marie Gon-
dry roditeljima Milišić uručio je ovu 
donaciju  nabavljenu novcem koji su 
njihovi građani prikupili na prošlo-
godišnjim zajedničkim koncertima 
francuskih i hrvatskih glazbenika. 

Nakon prijama gosti su, njih 16, 
krenuli su u obilazak Dugog Sela. 
Posjetili su Srednju školu i Športski 
centar – dvoranu i igrališta, župnu 
crkvu sv. Martina, središte grada te 
vinariju Božjakovine d.d. na Sv. Jako-
bu. Posjetitelji i glazbenici iz Francu-
ske boravili su u Dugom Selu od 3. do 
8 srpnja te su ostvarili tri glazbena 
nastupa. Osim Dugog Sela i okolice 
razgledali su Zagreb, posjetili Fran-
cusku alijansu u Zagrebu te Nacional-
ni park Plitvička jezera.  
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Svečani prijam u Gradskoj 
vijećnici za goste iz St. Simona

PRIPREMILA: N. K. i A. M. Š.

Suradnici iz Francuske Gradu poklonili tapiseriju izrađeni u tehnici «žakard» s 
motivima iz francuske povijesti, a domaćini uzvratili slikom dugoselskog motiva 

Opremu vrijednu 800 eura Karmela, Ante i Lovre dobili su od francuskih posjetitelja 

I. G. O. 
A. M. Š.

I. G. O. 

 

U obilasku Dugog Sela posjetitelje oduševila naša športska dvorana i srednja 
škola te crkva sv. Martina

Ljeto u gradu…
Iako su ulice grada pod vrelim ljetnim 

suncem sve više puste preko dana, u 
predvečerje ipak nekako ožive. S daškom 
svježeg povjetarca svi mi koji još nismo 
otišli na more, jezero ili rijeku u potrazi za 
osvježenjem, izmigoljimo iz klimatiziranih 
soba i potražimo srodne duše za društvo i 
čašicu razgovora. No, neki baš u to vrijeme 
odrađuju svoj posao, a jedino društvo 
pronalaze u… cvijeću. Naime, zaštitar 
kojeg smo sreli u predvečerje, u osami svog 
radnog mjesta, jedino društvo pronašao je 
u cvatućim pelargonijama. Redovito svaku 
večer obilazi ih, njeguje i brižno ih zalijeva – 
jer bez njih ljeto u gradu bilo bi još pustije…                                                                                            
                                                          I. G. O. 

                                Fotografija: A. M. Š.

Državni tajnik Ministarstva regi-
onalnog razvoja, šumarstva i vod-
nog gospodarstva Zdravko Krmek, 
direktor Hrvatskih voda Jadranko 
Husarić i gradonačelnik Vlado Kru-
hak potpisali su 30. srpnja u Dugom 
Selu tripartitni ugovor o financira-
nju izgradnje i projektiranja kanali-
zacijskih sustava na području grada. 
Ukupna vrijednost ugovora izno-
si 10,4 milijuna kuna – od toga 3 
milijuna izdvaja Ministarstvo, 3,4 
milijuna kuna Hrvatske vode i 4 
milijuna kuna gradski proračun. Do 
kraja godine, kako je rečeno danas, 
izgradit će kanalizacijski sustav na 
području naselja Puhovo, dogradit 
će kanalizaciju u naselju Kozinščak 
te će izgraditi kanalizaciju u Ulici 
Hrvatskog preporoda. Isto tako u 
tom roku planirano je projektira-
nje kanalizacijskog sustava naselja 
Kopčevec, Velika Ostrna i Lukarišće 
te projektiranje odvodnje otpadnih 
voda za područje grada Dugog Sela, 
tzv. kolektora Y koji će s kanali-
zacijskim sustavom općine Rugvica 
spojiti u zajednički uređaj za proči-
šćavanje u Oborovskim Novakima, 
kazao je gradonačelnik Vlado Kru-
hak. Komunalno poduzeće DUKOM, 
čiji su predstavnici – direktor Mla-
den Vrabec i tehnički direktor Filip 

Kalaica također nazočili današnjem 
potpisivanju ugovora, zaduženo je 
provesti postupak javne nabave za 
sve poslove, a po raspisivanju javnih 
natječaja izabrat će izvođače radova, 
pojašnjeni su detalji ovih vrlo važnih 
projekata za grad Dugo Selo i njegove 
građane. 

Kako je tom prilikom kazao držav-
ni tajnik Krmek – Ministarstvo regi-
onalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva odlučilo je osigurati 
potrebna sredstva za izgradnju susta-
va otpadnih voda na ovom području 
s obzirom na činjenicu što Dugo Selo 
bilježi najveći prirast stanovništva 
na području Zagrebačke županije, 
vodeći je županijski grad u stano-
gradnji, a očekuje se i ubrzani razvoj 
gospodarstva. Direktor Hrvatskih 
voda Husarić, kao građanin Dugog 
Sela, izrazio je zadovoljstvo što se 
pokrenulo rješavanje velikog proble-
ma ovog grada – kanalizacije, upozo-
rivši kako i dalje ostaje problematika 
u centru grada. Predložio je stoga 
da Grad do kraja godine pripremi 
projektno-tehničku dokumentaciju 
jer će Hrvatske vode za Dugo Selo u 
proračunu za sljedeću godinu osigu-
rati sredstava za tu namjenu. 

Tekst i fotografija: I. G. O. 

Potpisan tripartitni ugovor o financiranju izgradnje 
i projektiranja kanalizacijskih sustava na području 
grada

Do kraja godine izgraditi 
kanalizaciju u Puhovu, 
Kozinščaku i u Ulici 
Hrvatskog preporoda 

Potpisivanju ugovora nazočili su i predsjednik GV-a Dugo Selo A. Bauer i 
direktor DUKOM-a M. Vrabec
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Gradski proračun u prvom polugodi-
štu bilježi vidno povećanje prihoda 

Održana 31. sjednica Gradskog vijeća 

Kako je utvrđeno na 31. redovnoj sjed-
nici Gradskog vijeća održanoj 31. srpnja 
u prvom polugodištu ove godine ukupni 
prihodi Grada iznose 41 milijun i 82.000 
kuna, a ukupni rashodi 26, 1 milijun kuna. 
U odnosu na isto razdoblje prošle godine 
prihodi su veći za 106 posto na što je osobito 
utjecao prihod od prodaje nefinancijske 
imovine (zemljišta u vlasništvu Grada) u 
iznosu od 9,2 milijuna kuna, zatim prihod 
od komunalnog doprinosa od 8,3 milijuna 
kuna, prihod od poreza na imovinu – 3 
milijuna kuna te naknada za priključenje 
od 2 milijuna kuna. Razlika prihoda nad 
rashodima iznosi gotovo 15 milijuna kuna. 
Ako se uzme u obzir prenesena sredstva 
iz prošle godine u iznosu od 21,2 milijuna 
kuna (odlukom ista sredstva su namijenje-
na trošenju u ovoj godini prema programu 
gradnje komunalne infrastrukture) onda 
ostvareni prihodi, zajedno sa spomenutom 
razlikom prihoda iz prošle godine iznose 
ukupno 62,3 milijuna kuna, iznio je u izvje-
šću pročelnik za gospodarstvo i financije 
Miljenko Brezak. Ukupni rashodi veći su 
u odnosu na isto razdoblje prošle godine 
za 34 posto, a iznose 26,1 milijun kuna. Na 
izgradnju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture utrošeno je 9 milijuna kuna, 
a za održavanje 2 milijuna kuna. 

I na sjednici Gradskog vijeća istaknuta 
je odlična naplata komunalne naknade, a u 
tijeku je i popisivanje novoizrađenih objeka-
ta i novih «kvadrata». U odnosu na prošlu 
godinu naplata komunalne naknade je 100 
posto veća, no, kako je predložio oporbeni 
vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak (SDP) 
potrebno je napraviti program naplate veli-
kih dužnika komunalne naknade, jer oni i 
dalje ostaju dužnici.

Na aktualnom satu o 
problematici gradske 
komunalne infrastrukture 

Tijekom aktualnog sata vijećnike je najvi-
še zanimala gradska komunalna infrastruk-
tura, tako se najveći broj pitanja odnosio 
se na komunalnu problematiku. Vijećnik 
Mladen Slavić (HSS) upozorio je kako nije 
dovoljno braniti pristup kućnim ljubimcima 
na javnu zelenu površinu, već im omogući-
ti takve površine. Vijećnica Zlata Vranić 
Paruž (SDP) zatražila je informacije o tre-
nutnom stanju na uređenju novog sajmišta, 
kao i statusu starog sajmišta. Pročelnik za 
komunalno gospodarstvo Goran Bučević 
kazao je kako za novu lokaciju slijedi licita-
cija mjesta na štandovima, pa onda preselje-
nje sadržaja. Vlasnici koji su kupili površine 
starog sajmišta, moći će raspolagati s njima 
prema Prostornom planu, dok Gradu ostaje 

površina za parking i potrebne prometni-
ce na tom dijelu starog sajmišta. Vijećnik 
Mladen Slavić (HSS) ukazao je na vrlo loše 
stanje glavne ulice, Zorićeve, ali i Kolodvor-
ske ulice koje su u nadležnosti Županijske 
uprave za ceste. Gradonačelnik Vlado Kru-
hak prihvatio je primjedbu te kazao kako 
je već upućen zahtjev za rekonstrukcijom 
i asfaltiranjem. Kako napreduju radovi na 
uređenju okoliša DVD-a Ostrna, zanimalo 
je vijećnicu Jasminku Kokot Bambić (SDP). 
Iako je veći dio poslova gotov, u tijeku su 
još radovi na postavljanju rubnjaka oko 
kapelice i ispred Doma, a dogovoreno je još 
uređenje autobusnog stajališta, odgovorio 
je pročelnik Bučević. Mirko Tržić (HDZ) 
zanimala su pitanja o stanju vodovoda te 
hoće li se smanjiti cijena voda, sukladno 
nedavnom smanjenju cijene na području 
Zagreba. Direktor DUKOM-a Mladen Vra-
bec kazao je kako je ove godine pokrenu-
to projektiranje zamjene dijela azbestnog 
vodovoda od Dugog Sela do Božjakovine. 
Za tjedan dana počinje zamjena azbestnog 
vodovoda od Dugog Sela do Rugvice koja se 
financira uz učešće Hrvatskih voda, Dugog 
Sela i Rugvice, a ovih dana su u tijeku radovi 
na zamjeni vodovodne mreže u Šaškovečkoj 

ulici, rekao je Vrabec. O smanjenju cijene 
vode od Zagrebačkog holdinga nismo dobi-
li zasada nikakve informacije, no ispitat 
ćemo hoće li se to smanjenje koje zahvaća 
područje grada Zagreba, odraziti i na cije-
nu vode koju plaća distributivno područje 
DUKOM-a, kazao je Vrabec. Ivan Karačić 
(HSP) tražio je informacije o tijeku gradnje 
nove osnovne škole, kao i kako napreduju 
pripreme za izgradnju pripadajuće sport-
ske dvorane. Gradonačelnik Vlado Kruhak 
odbacio je informacije koje su se mogle čuti 
ovih dana u javnosti, da je gradnja škole 
zastala. Trenutno je u tijeku betoniranje 
deke na drugom katu, a radovi se odvijaju 
u skladu s planom, kazao je gradonačelnik. 
Što se tiče izgradnje dvorane – došlo je 

do zastoja u papirologiji, govori Kruhak, 
nedostaje suglasnost Ministarstva znanosti 
s obzirom da je Grad zatražio izgradnju tro-
dijelne dvorane. Nakon godišnjih odmora 
dogovoreno je s tajnicima ministarstva pot-
pisivanje ugovora o zajedničkom sufinanci-
ranju školske sportske dvorane, objasnio je 
gradonačelnik. 

Prisegnuo vijećnik HSP-a Mijo 
Svetec

Zbog aktiviranja vijećničkog mandata u 
Skupštini Zagrebačke županije na mjesto 
gradskog vijećnika HSP-a Nenada Sedlara 
predložen je Mijo Svetec. Novi vijećnika na 
današnjoj sjednici Gradskog vijeća položio 
je prisegu.

Stanje sigurnosti na području 
Policijske postaje Dugo Selo 
zadovoljavajuće

Na sjednici Gradskog vijeća više puta je 
ponovljeno kako je stanje na području Poli-
cijske postaje Dugo Selo zadovoljavajuće. 
Vijećnik Marijan Krivec (SDP) smatra kako 
je opće stanje sigurnosti dobro, no zapaža 
kako je sve više primjera kršenja javnog reda 
i mira, osobito kod maloljetnika. Načelnik 
Guštek slaže se kako se krši javni red i mir, 
no svi se takvi slučajevi evidentiraju i sank-
cioniraju. Vijećnik Zvonko Novosel Dol-
njak (SDP) ukazao je na problem parkiranja 
na zabranjenim mjestima, osobito u centru 
gdje se remeti prohodnost prometa i pješa-

ka. Predložio je stoga da se na tom području 
poveća aktivnost policije. 

Prihvaćeno izvješće KUD-a 
«Preporod» 

Kako je u svom izvješću kazao predsjed-
nik KUD-a «Preporod» Daniel Šturm, u 
2007. godini ostvareno je ukupno 517.000 
kuna – iz gradskog proračuna 201.000 
kuna, uz dodatnih 182.000 kuna za financi-
ranje obilježavanje 100. obljetnice Društva. 
Izvješće o radu KUD-a prihvaćeno je jedno-
glasnom odlukom vijećnika.

Usvojeno izvješće o radu 
Zajednice športskih udruga 

Prema izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Zajednice športskih udruga 
grada Dugog Sela za 2007. godinu – ostva-
reno je ukupno milijun i 473.000 kuna, dok 
rashodi iznose 1,4 milijuna kuna, stoji u 
izvješću Zajednice športskih udruga grada 
Dugog Sela koje je na sjednici Gradskog 
vijeća iznio tajnik Ivan Plašić. Vijećnica 
Jasminka Kokot Bambić (SDP) predložila 
je da se uskoro organizira tematska sjed-
nica s obzirom da je u pripremi Strategija 
o sportu. 

Radna jedinica Groblje u 
DUKOM-u u prošloj godini 
bilježi gubitak 

Ukupni prihodi radne jedinice Groblje u 
Komunalnom poduzeću «DUKOM» iznose 
oko 990.000 kuna, a rashodi oko milijun 
kuna iz čega proizlazi manjak od oko 48.000 
kuna. Direktor DUKOM-a Mladen Vra-
bec u izvješću je iznio plan rekonstrukcije 
mrtvačnice na Novom groblju te proširenje 
groblja kupnjom novih parcela. Kako je 
kazao pročelnik Goran Bučević, za rekon-
strukciju mrtvačnice u rebalansu su osi-
gurana sredstva za nove pristupne staze i 
klupe, naručen je projekt za rekonstrukciju 
te su osigurana sredstva za adaptaciju. Kako 
upozorava pročelnik Bučević potrebno bi 
bilo napraviti dugoročni projekt uređenja 

Novog groblja s obzirom na ograničen broj 
grobnih mjesta te osigurati mjesta za odla-
ganje urni. Nova mrtvačnica na Starom 
groblju nakon tehničkog pregleda i dobiva-
nje uporabne dozvole bit će dana na kori-
štenje DUKOM-u za organizaciju ispraćaja 
pokojnika. 

Vatrogasna zajednica podnijela 
izvješće o radu za prošlu 
godinu 

Gradski vijećnici prihvatili su i izvješće o 
radu i financijskom poslovanju Vatrogasne 
zajednice grada Dugog Sela u prošloj godi-
ni. Na području grada djeluje pet dobro-
voljnih vatrogasnih društava i ukupno 369 
dobrovoljnih vatrogasaca, a u prošloj godini 
zabilježene su 74 intervencije, izvijestio je 
tajnik VZG Ivica Klarić. Ostvareno je uku-
pno 840.000 kuna – iz gradskog proraču-
na je dotirano 750.000 kuna, iz proračuna 
VZ Zagrebačke županije dotirano je 53.000 
kuna, a prihodi od vatrogasnog doprinosa 
iznose 16.000, dok je iz 2006. godine pre-
neseno 17.000 kuna. Ukupni rashodi iznose 
797.000 kuna, tako da razlika, odnosno 
višak koji je prenesen u ovu godinu. 

Imenovani Stožer zaštite i 
spašavanja grada i Savjet 
mladih grada Dugog Sela

Načelnikom Stožera zaštite i spašavanja 
grada Dugog Sela imenovan je Stjepan Ber-
tek, zamjenik gradonačelnika, a ostali 12 
članova – predstavnici su Odjela za zaštitu 
i spašavanje PUZS Zagreb, Policijske posta-
je Dugo Selo, Vatrogasne zajednice Dugo 
Selo, Ispostave Doma zdravlja Dugo Selo, 
DUKOM-a, Hrvatskih voda, INA-e, Cinča-
onice Dalekovod, Hrvatskih šuma, HEP-a 
Pogona Dugo Selo te gradskih upravnih 
odjela. 

Za članove Savjeta mladih grada Dugog 
Sela imenovani su Ksenija Pekera kao kan-
didat Udruge za pomoć djeci s posebnim 
potrebama «ADHD i ja»; Anđelka Grgić 
kao kandidat Društva sportske rekreacije 
«Šport za sve»; Kristijan Katinić kao kandi-
dat Gradskog društva Crvenog križa Dugo 
Selo; Sandra Bekec kao kandidat Likovne 
udruge Dugo Selo; Filip Foretić kao kan-
didat Zajednice «Molitva i riječ»; Valentina 
Krčmar kao kandidat Zajednice «Molitva i 
riječ»; Marina Vrbat kao kandidat Udruge 
«MRAVS»; Mario Mlinarek kao kandidat 
KUD-a «Preporod» i Ana Žmalec kao kan-
didat Odreda izviđača porječana «Vidra». 

Imenovani članovi Upravnog 
vijeća Sportskog centra

Odlukom Gradskog vijeća za članove 
Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo 
imenovani su članovi – Stjepan Novosel i 
Ivan Gereci iz redova Gradskog poglavarstva 
te Ilija Papak iz redova Gradskog vijeća. Za 
predsjednika Upravnog vijeća Sportskog 
centra imenovan je Ilija Papak. 

Gradsko vijeće na istoj sjednici dalo je 
suglasnost Sportskom centru Dugo Selo za 
adaptaciju svlačionicu i sanitarnog čvora, 
a radovi bi trebali biti završeni do početka 
nove školske godine. 

 

PRIPREMILE: I. G. O.

Radi što bolje informiranosti i upuće-
nosti u mogućnosti, poticaje i natječaje 
za ostvarivanje bespovratnih sredstava 
koje pokreću država, županija i jedinice 
lokalne samouprave, ali i zbog aktiviranja 
gospodarskog i poljoprivrednog razvo-
ja na našem području gradska uprava, 
prvenstveno Upravni odjel za gospodar-
stvo i financije, nastoji kroz savjetovanja 
i otvorenost u radu pomoći poduzetni-
cima, obrtnicima, poljoprivrednicima i 
predstavnicima civilnih udruga ostvariti 
njihova financijska prava. Kako je ista-
knula stručna suradnica ovog Upravnog 
odjela Zvjezdana Budor Klarić, koja je u 
dugoselskoj gradskoj upravi zadužena za 
kontakte sa zainteresiranim gospodar-
stvenicima – informacije i savjetovanje 
mogu dobiti svi s područja grada, ali i s 
područja susjednih općina Brckovljani i 
Rugvica, no potpore Grada Dugog Sela 
moći će ostvariti isključivo oni koji su 
registrirani na području grada. 

Potpore Ministarstva 
gospodarstva, rada i 
poduzetništva

U proteklom razdoblju 26 poduzetnika 
s područja grada kandidiralo je na natje-
čajima za dodjelu bespovratnih sredstava 
Ministarstva gospodarstva, rada i podu-
zetništva. Kako je kazala Budor Klarić 
Ministarstvo je raspisalo, a ovih dana su 
i zaključeni, natječaji za dodjelu bespo-
vratnih sredstava za nabavu informatičke 
opreme, strojeva itd. u iznosu do 400.000 
kuna; zatim za nastup na sajmovima do 
200.000 kuna, za inovacije do 200.000 
kuna; za žene, mlade i početnike podu-
zetnike za opremanje informatičkom 
opremom do 70.000 kuna te za edukaciju, 
prekvalifikaciju za obrtnička zanimanja. 
Ovi natječaji, koje Ministarstvo raspi-
suje unatrag pet godina – svake godine 
u proljeće, pobudili su veliki interes kod 
dugoselskih poduzetnika, a svi koji su 
eventualno zakasnili participirati mogu 
se uključiti sljedeće godine. Trenutno je 
otvoren natječaj, do iskorištenja sredsta-
va, za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju 
u obrtništvu. Natječaj je raspisalo Mini-
starstvo gospodarstva, rada i poduzet-
ništva, a nudi povrat sredstava uloženih 
za pripremu i polaganje majstorskih ispi-
ta, pomoćničkih ispita te ispita o struč-
noj osposobljenosti. Za povrat uloženih 
novaca u edukaciju mogu kandirati oni 
obrtnici koji imaju registrirani obrt ili 
su zaposleni u obrtu, odnosno u struci u 
kojoj polažu majstorski ispit. Limit povra-
ta novca za polaganje majstorskog ispita 
je 2.600 kuna, za pripremu i polaganje 
ispita 5.400 te za polaganje pomoćničkih 
i ispita stručne osposobljenosti isplaćivat 
će se prema stvarnim troškovima, govori 
Budor Klarić.

U tijeku natječaji Zagrebačke 
županije za dodjelu 
bespovratnih sredstava

Zagrebačka županija raspisala je niz 
javnih natječaja za dodjelu bespovratnih 
potpora u gospodarstvu, a u tijeku su 
sljedeći:

1) za dodjelu bespovratnih potpora za 
uvođenje inovacija u proizvodnju za 2008. 
godinu – potpora u iznosu od 50.000 kuna 
se može dodijeliti isključivo za: izradu ili 
nabavu naprava, alata, opreme i računal-
nih programa neophodnih za uvođenje 
inovacije u proizvodnju, a rok prijave je 1. 
prosinca 2008. godine.

2) za dodjelu bespovratnih sredstava 
za sufinanciranje organiziranja i nastupa 
na sajmovima, izložbama i natjecanjima 
u 2008. godini – korisnicima sredstava 
mogu se dodijeliti sredstva u iznosima 
od 50.000 do 5.000 kuna. Sredstva će 
se dodijeliti za sljedeće namjene: zakup 
izložbenog prostora; uređenje i opremanje 
izložbenog prostora te za podmirivanje 
troška ulaznica i prijevoza za učenike i 
nastavnike u pratnji.

3) za dodjelu bespovratnih potpora za 
uvođenje i primjenu novih metoda poslo-
vanja i upravljanja, standarda kvalitete i 
certificiranja za 2008. godinu – korisnici 
potpore po ovom natječaju mogu biti pro-
izvodni gospodarski subjekti (trgovačka 

društva, obrti, zadruge i ustanove) ili gos-
podarski subjekti koji pružaju usluge usko 
vezane uz proizvodnju, koji kumulativno 
zadovoljavaju uvjete natječaja. Potpora 
može iznositi do 50% troškova za poje-
dinu namjenu, a najviše 20.000,00 kuna 
ukupno za sve namjene. Rok za podnoše-
nje zahtjeva je 1. prosinca 2008. godine.

4) za dodjelu bespovratnih potpora za 
početak poslovanja poduzetnika za 2008. 
godinu – korisnici potpore za početak 
poslovanja poduzetnika (dalje: potpora) 
mogu biti subjekti malog gospodarstva 
(mala i srednja trgovačka društva, obrti i 
ustanove) koji kumulativno zadovoljavaju 
uvjete natječaja. Potpora može iznositi 
do 50% troškova za pojedinu namjenu, 
a najviše 10.000,00 kuna ukupno za sve 
namjene.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. pro-
sinca 2008. godine. Sve informacije, kao i 
dodatne uvjete pojedinih natječaja mogu 
se doznati na web stranici Zagrebačke 
županije www.zagrebacka-zupanija.hr 
(E-usluge wa.zagrebacka-zupanija.hr)

Noviteti iz novog Pravilnika o 
provedbi modela kapitalnih 
ulaganja u poljoprivredi i 
ribarstvu

Zagrebačka županija objavila je i poti-
caje za poljoprivredu. Natječaj obuhvaća 
sve vrste potpora koje se odnose na biljnu 
proizvodnju, ekološku, stočarsku proi-
zvodnju, ruralni razvitak i šumarstvo. 
Većina natječaja otvorena je do 31. listo-
pada ove godine. 

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja u svrhu provođenja 
Programa ruralnog razvoja raspisalo je 
sljedeće natječaje: 

1) za dodjelu novčane potpore za Mjeru 
6. Program uređenja i opremanja objekata 
za preradu vlastitih poljoprivrednih proi-
zvoda na OPG-ima za 2008.

2) za dodjelu novčane potpore za Mjeru 
4. – sufinanciranje programa rada udruga 
u poljoprivredi i ribarstvu za 2008. 

3) za dodjelu novčane potpore za 
Mjeru 6. – opremanje prodajnih mjesta 
namijenjenih za izravnu prodaju vlastitih 
poljoprivrednih proizvoda na OPG-ima 
za 2008.

4) za dodjelu novčane potpore za Mjera 
4. – sufinanciranje razvojnih programa 
udruga proizvođača autohtonih proizvo-
da za 2008.

5) za dodjelu novčane potpore za Mjeru 
4. – sufinanciranje rada uzgojnih organi-
zacija za 2008.

6) za dodjelu novčane potpore za Mjeru 
2. – sufinanciranje programa za oprema-
nje objekata za provedbu prakse u sred-
njim poljoprivrednim, šumarskim, vete-
rinarskim i ostalim strukovnim školama 

7) za dodjelu novčane potpore za Mjeru 
2. – informatičko opismenjivanje poljo-
privrednih proizvođača i ribara za 2008.   

8) za dodjelu novčane potpore za Mjeru 
4. – sufinanciranje razvojnih programa 
udruga strojni prsten za 2008. 

9) za dodjelu novčane potpore za Mjeru 
2. – sufinanciranje obrazovanja članova 
udruga za 2008. 

Ono što je dosta važno na području 
poljoprivrede i poticaja u poljoprivredi, 
Budor Klarić naglašava kako je nedavno 
objavljen novi Pravilnik o provedbi mode-
la kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i 
ribarstvu. Na temelju odredbi Pravilnika, 
između ostalog, financira se oprema i 
mehanizacija za poljoprivredu na način 
da Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja daje korisnicima poti-
caja povrat uloženih sredstava u iznosu 
od 40 posto, dok je dosada država vra-
ćala 25 posto sredstava, a maksimalno 
ona iznose 500.000 kuna po korisniku. 
Detalji o novom Pravilniku objavljeni su 
u Narodnim novinama 66/08, poručuje 
Budor Klarić, dodajući kako se o detalji-
ma natječaja i poticaja mogu doznati na 
web stranicama ministarstava, Zagrebač-
ke županije, kao i na web stranici Grada 
Dugog Sela, a isto tako i u Gradskoj upra-
vi, u Upravnom odjelu za gospodarstvo 
i financije ili direktno kod Zvjezdane 
Budor Klarić, u Mihanovićevoj 1, svakim 
radnim danom od 8 do 15 sati, ili na tele-
fonskom broju 2751-404.

Iva GRGIĆ OZIMEC

Informiranje 
poduzetnika o 
financijskim pravima

Poticaji i natječaji još uvijek nedovoljno poznati 
širem krugu gospodarstvenika 

str_9.indd   1 1.8.2008   17:48:52
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 Vinari Dugoselsko – vrbovečko-
ga vinogorja izložili su i na kušanje 
ponudili svoja vina na 14. izložbi 
održanoj na Martinu, u Kleti Bun-
čić.  Posjetitelji su mogli degustirati 
139 uzoraka vina. Nakon stručnog 
ocjenjivanja i  degustacija proglašena 
su najbolja vina. Zlatna odličja za 
osam  najboljih vina   proizvođačima 
su uručili predsjednik Udruge «Terra 
Sancti Martini» Anto Bauer te taj-
nik Udruge, ujedno i Predsjednik TZ 

Dugo Selo Boris Mahač. Među njima 
su, redom, vina Zvonimira Ivaka, 
Damira Juršetića, Vlade Žibrata, 
Božjakovine d.d., Miroslava Škrlca, 
Ivana Petrinca i Borisa Mahača. Vina 
je ocjenjivao stručni ocjenjivački sud 
pod vodstvom enologa Agronomskog 
fakulteta Zdenka Ivankića. Kako je 
kazala članica ocjenjivačkog suda dr. 
Maja Firšt Baća vidljivi su značajni 
pomaci u vinarstvu na ovom područ-
ju, a vina su iz godine u godinu sve 

bolja. Ove godine nije proglašen šam-
pion izložbe jer četiri vina osvojila 
su jednako visoki broj bodova. Popis 
uzoraka i vinara, dobivenih ocje-
na i odličja Vinogradarsko vinarska 
udruga "Terra sancti Martini" i Turi-
stička zajednica Dugog Sela objavila 
je u Katalogu 14. izložbe vina. 

Održana 14. izložba vina Dugoselsko – vrbovečkog vinogorja i 9. smotra narodnog 
stvaralaštva 

Uz  Izložbu vina i Smotru narod-
noga stvaralaštva članovi nedavno 
osnovanog Moto kluba «Sveti Mar-
tin Dugo Selo» organizirali su svoje 
prvo događanje kako bi na prigodni 
način obilježili 4. srpnja – dan ljet-
nog Svetog Martina (datum kada 
je sv. Martin zaređen za biskupa), 
sveca zaštitnika Kluba. Desetak 
motora, članova dugoselskog Moto 
kluba okupili su se kod staromar-
tinske crkve na Martin Bregu od 
kuda su se u defileu Domobranskom 
ulicom spustili do centra.  Potom  
su u koloni vozili do naselja Stan-
čić u susjednoj općini Brckovljani, 
nakon čega su se vratili u Dugo Selo 
na Martin Breg gdje su na poligo-
nu Kleti obitelji Bunčić organizirali 
natjecanje u sporoj vožnji. Vješti-
nu u sporoj vožnji pokazali su svi 
sudionici defilea. Najsporiji, znači 
najuspješniji bio je Mario Brezovec 
koji je čunjeve na poligonu prošao za 
minutu i 30 sekundi te je nagrađen 

mobitel uređajem. Drugoplasirani je 
potpredsjednik Kluba Mladen Nik-
šić s vremenom od minutu i 23 
sekunde, a nagrađen je MP3 ure-
đajem. Trećeplasirani je član Nad-
zornog odbora Krešo Mihaliček s 
vremenom od minutu i 21 sekundu 
te je nagrađen Bluetooth uređajem. 
U kategoriji skutera pobjednik je 
Stjepan Valentak s vremenom od 
minutu i 40 sekundi i nagrađen je 
USB uređajem. 

Iako ovo nije prva aktivnost nedav-
no osnovanog Moto kluba «Sveti 
Martin Dugo Selo» (pojedini čla-
novi Kluba sudjelovali su na dobro-
voljnom darivanju krvi) predsjednik 
Kluba Bernad Riha izrazio je zado-
voljstvo organizacijom ovog prvog 
moto-okupljanja. Led je probijen, 
a svako novo događanje i aktivnost 
Kluba bit će nam iskustvo za budu-
ću organizaciju moto susreta, kazao 
je Riha, pozvavši i ovim putem na 
uključenje novih članova u Klub.

Zlato za vino ove godine preuzela direk-
torica Božjakovine Ana Bratko

Vinar K. Ivak ove godine 
među najuspješnijima 

U kušanju 139 uzoraka najtraženija ona 
s najvišim ocjenama okićena zlatnim i 
srebrnim odličjima 

Uz Izložbu vina tradicionalno je održa-
na, ove godine 9. po redu, Smotra narod-
noga stvaralaštva. Svoje je proizvode od 
meda, voska i drugih pčelinjih proizvoda 
predstavila  je Udruga pčelara «Masla-
čak». Kao i svake godine posjetitelji su 
se osladili ukusnim domaćim kolačima 
Kluba žena pri Udruzi umirovljenika 
Dugo Selo i Udruge «Hrebinečko srce» 
iz Hrebinca. Korisnici i djelatnici Centra 
Stančić predstavili su se s prodajnom 
izložbom radova od keramike, drveta i 
tekstila i zanimljivim nakitom. Na ovo-
godišnjoj smotri bila je i Udruga «Srce» iz 
Zeline, udruga za poticanje razvoja djece 

i mladih s posebnim potrebama, koja 
je ponudila ukrasne predmete izrađene 
rukama članova Udruge. Gosti iz fran-

cuskoga Kantona St. Simon također su 
sudjelovali na smotri predstavivši svoje 
tradicionalne i nadaleko poznate proiz-
vode – sireve, čuvene francuske  paštete 
od pačje i  guščje jetre, autohtone kolače   
i ostale gastronomske delicije. Posjetitelji 
su mogli kušati francuska vina, šampa-
njac, konjak, biljne pripravke  i ostalo. 

Uz ponudu najboljih vina i proizvoda 
dugoselskoga kraja te proizvoda agrarne 
francuske pokrajine Picardy u sklopu 9. 
smotre narodnog stvaralaštva nastupili 
su KUD-ovi izvodeći hrvatske pjesme i 
plesove. Plesali su i pjevali članovi  KUD-
a  «Preporod», folklorne skupine Udruge 
Hrvata iz BiH «Rodna gruda» Dugo Selo, 
KUD-a Ogranak Seljačka sloga iz Lupo-
glava, KUD-a Sesvetska Sela iz Sesveta, 
KUU Prigorec iz Sesvetskog Kraljevca te  

KUD-a August Cesarec iz Brckovljana. 
Smotra je upotpunjena i nastupom Grad-
skog mješovitog pjevačkog zbora.

Tradicionalna ljetna događanja na Mar-
tin Bregu, koja su ove godine održana u 
srpnju radi posjete francuskih suradnika, 
organizirali su Turistička zajednica, Vino-
gradarsko-vinarska udruga «Terra sancti 

Martini», Pučko otvoreno učilište, KUD 
Preporod, uz suradnike iz udruga i pod 
pokroviteljstvom Grada Dugog Sela. 

Raznolikost stvaralaštva i tradicijske 
baštine 

Nakon folklornog i glazbe-
nog programa na otvorenoj 
pozornici grupa glazbenika iz 
Francuske priredila je glazbeni 
spektakl. Pjevačica i profesorica 
glazbe u tamošnjoj glazbenoj 
školi Edith Ribeau otpjevala 
je nekoliko francuskih šanso-
na u pratnji pijanista Jeromea 
Szczura. Fragmente iz Pariškog 
"Joie de vivre" i Vesele udovice 
izveli su članovi operetne grupe 
u prostoru sale Rubini. Scena, 
kostimi i cjelokupni program u 
stilski podudarnom interijeru 
s nadasve živahnim sadržajem 
i glazbenom izvedbom, bili su 
ugodno iznenađenje za posje-
titelje.   

U završnici – 
operetni program!

U autentičnim kostimima članovi francuske Operette grupe pjesmom i plesom prikazali radosti Pariškoga života te fragmente iz 
Vesele udovice 

Vesela dama i raspjevani kuhari 

Operette program chèz Bunčić, oh la la! 

Poznati francuski proizvodi – vina, sirevi, paštete – ponuđeni na kušanje 

Uz dobra vina domaći kolači svih vrsta, med i medica

Maštovite ukrasne i uporabne premete 
izradili članovi zelinske udruge SRCE i 
korisnici Centra Stančić 

Među stalnim brojnim posjetiteljima Izložbe i Smotre ove godine bili su i gosti iz 
Francuske te športaši iz Angole 

Na velikoj pozornici hrvatski plesovi – 
od prigorskih, slavonskih, turopoljskih, 
posavskih do plesova Valpovštine i 
raskošnih nošnji 

Mješoviti pjevački zbor Dugo Selo izvedbom i pojavom uklopio se u manifestaciju na 
Martinu 

Osam zlatnih vina 

Veterani stogodišnjega KUD-a Preporod mlađahnoga su srca i živahnoga koraka 
Natjecanje na Martin Bregu Dugoselski motoristi okupili se kod stare martinske crkve 

Defile na motorima gradskim ulicama 

Moto klub "Sveti Martin Dugo Selo" 
organizirao defile i natjecanje u 
sporoj vožnji

Plesove Hrvata iz BiH uspješno otplesala i rukometašica iz Angole 

Nakon koncerta predstavnici Grada 
domaćina cvijećem darivali francuske 

glazbenike 

Posjetitelji iz Francuske sudjelovali su 
na Smotri narodnoga stvaralaštva 
- na svom štandu ponudili su poznata 
francuska vina, sireve, paštete i druge 
proizvode, a grupa glazbenika nastupila 
je u programu. Za sveukupni nastup 
na smotri Turistička zajednica kao 
organizator dodijelila je zahvalnicu 
koju je preuzeo predsjednik Odbora za 
suradnju Jean-Marie Gondry

PriPremile: N. K., i. G. O. i A. m. Š.
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 Vinari Dugoselsko – vrbovečko-
ga vinogorja izložili su i na kušanje 
ponudili svoja vina na 14. izložbi 
održanoj na Martinu, u Kleti Bun-
čić.  Posjetitelji su mogli degustirati 
139 uzoraka vina. Nakon stručnog 
ocjenjivanja i  degustacija proglašena 
su najbolja vina. Zlatna odličja za 
osam  najboljih vina   proizvođačima 
su uručili predsjednik Udruge «Terra 
Sancti Martini» Anto Bauer te taj-
nik Udruge, ujedno i Predsjednik TZ 

Dugo Selo Boris Mahač. Među njima 
su, redom, vina Zvonimira Ivaka, 
Damira Juršetića, Vlade Žibrata, 
Božjakovine d.d., Miroslava Škrlca, 
Ivana Petrinca i Borisa Mahača. Vina 
je ocjenjivao stručni ocjenjivački sud 
pod vodstvom enologa Agronomskog 
fakulteta Zdenka Ivankića. Kako je 
kazala članica ocjenjivačkog suda dr. 
Maja Firšt Baća vidljivi su značajni 
pomaci u vinarstvu na ovom područ-
ju, a vina su iz godine u godinu sve 

bolja. Ove godine nije proglašen šam-
pion izložbe jer četiri vina osvojila 
su jednako visoki broj bodova. Popis 
uzoraka i vinara, dobivenih ocje-
na i odličja Vinogradarsko vinarska 
udruga "Terra sancti Martini" i Turi-
stička zajednica Dugog Sela objavila 
je u Katalogu 14. izložbe vina. 

Održana 14. izložba vina Dugoselsko – vrbovečkog vinogorja i 9. smotra narodnog 
stvaralaštva 

Uz  Izložbu vina i Smotru narod-
noga stvaralaštva članovi nedavno 
osnovanog Moto kluba «Sveti Mar-
tin Dugo Selo» organizirali su svoje 
prvo događanje kako bi na prigodni 
način obilježili 4. srpnja – dan ljet-
nog Svetog Martina (datum kada 
je sv. Martin zaređen za biskupa), 
sveca zaštitnika Kluba. Desetak 
motora, članova dugoselskog Moto 
kluba okupili su se kod staromar-
tinske crkve na Martin Bregu od 
kuda su se u defileu Domobranskom 
ulicom spustili do centra.  Potom  
su u koloni vozili do naselja Stan-
čić u susjednoj općini Brckovljani, 
nakon čega su se vratili u Dugo Selo 
na Martin Breg gdje su na poligo-
nu Kleti obitelji Bunčić organizirali 
natjecanje u sporoj vožnji. Vješti-
nu u sporoj vožnji pokazali su svi 
sudionici defilea. Najsporiji, znači 
najuspješniji bio je Mario Brezovec 
koji je čunjeve na poligonu prošao za 
minutu i 30 sekundi te je nagrađen 

mobitel uređajem. Drugoplasirani je 
potpredsjednik Kluba Mladen Nik-
šić s vremenom od minutu i 23 
sekunde, a nagrađen je MP3 ure-
đajem. Trećeplasirani je član Nad-
zornog odbora Krešo Mihaliček s 
vremenom od minutu i 21 sekundu 
te je nagrađen Bluetooth uređajem. 
U kategoriji skutera pobjednik je 
Stjepan Valentak s vremenom od 
minutu i 40 sekundi i nagrađen je 
USB uređajem. 

Iako ovo nije prva aktivnost nedav-
no osnovanog Moto kluba «Sveti 
Martin Dugo Selo» (pojedini čla-
novi Kluba sudjelovali su na dobro-
voljnom darivanju krvi) predsjednik 
Kluba Bernad Riha izrazio je zado-
voljstvo organizacijom ovog prvog 
moto-okupljanja. Led je probijen, 
a svako novo događanje i aktivnost 
Kluba bit će nam iskustvo za budu-
ću organizaciju moto susreta, kazao 
je Riha, pozvavši i ovim putem na 
uključenje novih članova u Klub.

Zlato za vino ove godine preuzela direk-
torica Božjakovine Ana Bratko

Vinar K. Ivak ove godine 
među najuspješnijima 

U kušanju 139 uzoraka najtraženija ona 
s najvišim ocjenama okićena zlatnim i 
srebrnim odličjima 

Uz Izložbu vina tradicionalno je održa-
na, ove godine 9. po redu, Smotra narod-
noga stvaralaštva. Svoje je proizvode od 
meda, voska i drugih pčelinjih proizvoda 
predstavila  je Udruga pčelara «Masla-
čak». Kao i svake godine posjetitelji su 
se osladili ukusnim domaćim kolačima 
Kluba žena pri Udruzi umirovljenika 
Dugo Selo i Udruge «Hrebinečko srce» 
iz Hrebinca. Korisnici i djelatnici Centra 
Stančić predstavili su se s prodajnom 
izložbom radova od keramike, drveta i 
tekstila i zanimljivim nakitom. Na ovo-
godišnjoj smotri bila je i Udruga «Srce» iz 
Zeline, udruga za poticanje razvoja djece 

i mladih s posebnim potrebama, koja 
je ponudila ukrasne predmete izrađene 
rukama članova Udruge. Gosti iz fran-

cuskoga Kantona St. Simon također su 
sudjelovali na smotri predstavivši svoje 
tradicionalne i nadaleko poznate proiz-
vode – sireve, čuvene francuske  paštete 
od pačje i  guščje jetre, autohtone kolače   
i ostale gastronomske delicije. Posjetitelji 
su mogli kušati francuska vina, šampa-
njac, konjak, biljne pripravke  i ostalo. 

Uz ponudu najboljih vina i proizvoda 
dugoselskoga kraja te proizvoda agrarne 
francuske pokrajine Picardy u sklopu 9. 
smotre narodnog stvaralaštva nastupili 
su KUD-ovi izvodeći hrvatske pjesme i 
plesove. Plesali su i pjevali članovi  KUD-
a  «Preporod», folklorne skupine Udruge 
Hrvata iz BiH «Rodna gruda» Dugo Selo, 
KUD-a Ogranak Seljačka sloga iz Lupo-
glava, KUD-a Sesvetska Sela iz Sesveta, 
KUU Prigorec iz Sesvetskog Kraljevca te  

KUD-a August Cesarec iz Brckovljana. 
Smotra je upotpunjena i nastupom Grad-
skog mješovitog pjevačkog zbora.

Tradicionalna ljetna događanja na Mar-
tin Bregu, koja su ove godine održana u 
srpnju radi posjete francuskih suradnika, 
organizirali su Turistička zajednica, Vino-
gradarsko-vinarska udruga «Terra sancti 

Martini», Pučko otvoreno učilište, KUD 
Preporod, uz suradnike iz udruga i pod 
pokroviteljstvom Grada Dugog Sela. 

Raznolikost stvaralaštva i tradicijske 
baštine 

Nakon folklornog i glazbe-
nog programa na otvorenoj 
pozornici grupa glazbenika iz 
Francuske priredila je glazbeni 
spektakl. Pjevačica i profesorica 
glazbe u tamošnjoj glazbenoj 
školi Edith Ribeau otpjevala 
je nekoliko francuskih šanso-
na u pratnji pijanista Jeromea 
Szczura. Fragmente iz Pariškog 
"Joie de vivre" i Vesele udovice 
izveli su članovi operetne grupe 
u prostoru sale Rubini. Scena, 
kostimi i cjelokupni program u 
stilski podudarnom interijeru 
s nadasve živahnim sadržajem 
i glazbenom izvedbom, bili su 
ugodno iznenađenje za posje-
titelje.   

U završnici – 
operetni program!

U autentičnim kostimima članovi francuske Operette grupe pjesmom i plesom prikazali radosti Pariškoga života te fragmente iz 
Vesele udovice 

Vesela dama i raspjevani kuhari 

Operette program chèz Bunčić, oh la la! 

Poznati francuski proizvodi – vina, sirevi, paštete – ponuđeni na kušanje 

Uz dobra vina domaći kolači svih vrsta, med i medica

Maštovite ukrasne i uporabne premete 
izradili članovi zelinske udruge SRCE i 
korisnici Centra Stančić 

Među stalnim brojnim posjetiteljima Izložbe i Smotre ove godine bili su i gosti iz 
Francuske te športaši iz Angole 

Na velikoj pozornici hrvatski plesovi – 
od prigorskih, slavonskih, turopoljskih, 
posavskih do plesova Valpovštine i 
raskošnih nošnji 

Mješoviti pjevački zbor Dugo Selo izvedbom i pojavom uklopio se u manifestaciju na 
Martinu 

Osam zlatnih vina 

Veterani stogodišnjega KUD-a Preporod mlađahnoga su srca i živahnoga koraka 
Natjecanje na Martin Bregu Dugoselski motoristi okupili se kod stare martinske crkve 

Defile na motorima gradskim ulicama 

Moto klub "Sveti Martin Dugo Selo" 
organizirao defile i natjecanje u 
sporoj vožnji

Plesove Hrvata iz BiH uspješno otplesala i rukometašica iz Angole 

Nakon koncerta predstavnici Grada 
domaćina cvijećem darivali francuske 

glazbenike 

Posjetitelji iz Francuske sudjelovali su 
na Smotri narodnoga stvaralaštva 
- na svom štandu ponudili su poznata 
francuska vina, sireve, paštete i druge 
proizvode, a grupa glazbenika nastupila 
je u programu. Za sveukupni nastup 
na smotri Turistička zajednica kao 
organizator dodijelila je zahvalnicu 
koju je preuzeo predsjednik Odbora za 
suradnju Jean-Marie Gondry

PriPremile: N. K., i. G. O. i A. m. Š.



Povodom uređenja okoliša Vatroga-
snog doma DVD-a Andrilovec te asfalti-
ranja ulica – gradski predstavnici i pred-
stavnici Vatrogasne zajednice okupili su 
se 24. srpnja kako bi službeno otvorili 
uređen centar naselja, koji bi se, kako 
se moglo čuti, mogao uskoro imenova-
ti i Vatrogasnim trgom. Tom prilikom 
gradonačelnik Vlado Kruhak svečanim 
rezanjem vrpce otvorio je prostor. U ure-
đenje okoliša Vatrogasnog doma te u 
asfaltiranje Galovčeve, Pavlićeve i prošle 
godine Rustambegove ulice utrošeno je 
do 500.000 kuna, kazao je gradonačelnik. 
Ove godine za naselje Andrilovec još je 

planirano pokretanje projekta izgradnje 
javne rasvjete od benzinske stanice do 
željezničkog prijelaza, a sljedeće godine 
– planirana je izgradnja. Sljedeći tjedan 
gradski čelnici planiraju sastanak s pred-

stavnicima Hrvatskih voda na kojem će 
dogovoriti aktivnosti za uređenje i čišće-
nje odvodnih kanala u Andrilovcu, naja-
vio je gradonačelnik. 

Događanju u Andrilovcu nazočili su 
još zamjenici gradonačelnika Stjepan 

Novosel i Stjepan Bertek, članovi Grad-
skog vijeća i poglavarstva, predsjednik 
VZG Dugo Selo Zvonko Novosel Dolnjak, 
predsjednik Turističke zajednice Boris 
Mahač te u ime domaćina predsjednik 
DVD-a Andrilovec Milivoj Poturiček.      

Uređeno središte naselja 
Andrilovec i asfaltirane ulice
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PRIPREMILA: I. G. O.

Osim okoliša Vatrogasnog doma, asfaltirane su i tri ulice 

Turističko vijeće Turističke zajed-
nice Dugo Selo sastalo se 28. kolo-
voza radi programa 15. dugoselskih 
jeseni. Uz članove vijeća u radu 
sjednice, kojom je predsjedao Boris 
Mahač, sudjelovali su predstavni-
ci Grada – gradonačelnik Vlado 
Kruhak, zamjenik gradonačelnika 
Stjepan Bertek, pročelnik za druš-
tvene djelatnosti Veljko Bertak te 
predstavnici udruga i ostali nositelji 
aktivnosti iz programa ove mani-
festacije. 

U prvom je polugodištu ostvare-
no 243.000 kuna prihoda u dugo-
selskoj TZ, kazao je predsjednik B. 
Mahač, naglasivši kako je 131.000 
kuna pristigla s osnova turističke 
članarine, tako se do kraja godine 
očekuje oko 260.000 prihoda s toga 
osnova što je više od ovogodišnjega 
plana. Ukupno, TZ bi do kraja godi-
ne mogla ostvariti 410.000 kuna 
ukupnih prihoda od čega županij-
ska TZ s 85.000 kuna daje potpore 
dugoselskim kulturno-turističkim 
programima. Tako će se iz tih sred-
stava ostvariti program tradicional-
nih dugoselskih jeseni, rečeno je 
na sjednici. No kako u Zajednici 
nema zaposlenika koji bi koordini-
rao aktivnostima, nositelji aktivno-
sti sami će morati preuzeti najveći 
dio posla u realizaciji programa, uz 
volonterski doprinos unutar Turi-
stičke zajednice.  

Najavljen okvirni program 
15. dugoselskih jeseni

Ova tradicionalna manifestaci-
ja, 15. po redu, započet će 30. 
kolovoza navečer prilikom rođen-
danskog slavlja Radio Martina.  
Sutradan 31. kolovoza slijedi veli-
ka dugoselska biciklijada. 

Početak rujna rezerviran je 
športska događanja: 

- 6. rujna - rukometni turnir 
- ŽRK Dugo selo 55 
- 7. rujna - liga kadeta i juniora 
u športskom ribolovu – ŠRD 
Dugo Selo 
- 10. rujna – Hrvatski olim-
pijski dan – športski susreti 
učenika i mladih
- 12. rujna - turnir u kuglanju 
– KK Dugo Selo 
- 13. i 14. rujna – rukometni 
turnir «Đ. Dubenik» - MRK 
Dugo Selo
- 20. i 21. rujna – teniski tur-
nir Martin Breg Open 

U rujnu su najavljena i kulturna 
i tradicijska događanja te pred-
stavljanje programa 15. dugosel-
skih jeseni u Turističkom uredu 
TU Zagrebačke županije:

     
- 13. i 14. rujna – Susret likov-
nih umjetnika Zagrebačke 
županije – POU 
- 14. rujna – fišijada i političko 

pecanje na jezerima Ciglana 
s pratećim izložbama malih 
životinja (kukmaste posavske 
kokoši)  
- 25. rujna – promocija knjige 
autora Stjepana Berteka (G. 
knjižnica)
- 26. rujna – koncert  ozbiljne 
glazbe (solistica Ljerka Vlado-
vić) - POU
- 27. rujna – BERBA GROŽ-
ĐA u gradskom vinogradu na 
Martinu – TZ i Udruga «Terra 
sancti Martini» 
- 28. rujna – vatrogasne vježbe 
– DVD iz VZG Dugo Selo 
Mjesec listopad započet će 

nizom manifestacija za djecu 
– Dječjim tjednom od 6. do 12. 
listopada tijekom kojeg će se odr-
žati kreativne radionice za djecu 
(glazbene, folklorne, likovne, 
plesne,  engleske, informatičke i 
športske).

- od 9. do 11. listopada plani-
rana je izložba plodova jeseni, 
zimnice, dječjih radova «Od 
sjemenke do staklenke» kao 

i izložba o pčelarstvu (TZ, 
Klub žena, Pčelarska udru-
ga Maslačak, dječji vrtić, OŠ 
Selo, POU) 
- 18. listopada Udruga Rodna 
gruda priredit će izložbu sta-
rina (običaja, starih zanata, 
jela i glazbe iz života Hrvata 
u BiH)
- 23. listopada – promocija  
knjige pjesama Zlatka Đivana  
(G. knjižnica)
- 31. listopada – koncert 
Gradskog mješovitog zbora 
Dugo Selo
Tijekom listopada još se oče-
kuje koncert KUD-a Prepo-
rod, koncert zbora Snaga 
mira, koncert mažoretki-
nja, organizacija izviđačkog 
tabora, šahovski turnir  kao i 
druga moguća događanja. 

U mjesecu studenome Marti-
nje i Dan grada bit će središnja 
događanja 15. dugoselskih jese-
ni. Tom će događaju prethoditi 
najavljene manifestacije: 

-  6. studenoga - promocija 
knjige pjesama Milana Dobro-
voljca Žmigavca - Gradska 
knjižnica  
- 7. studenoga -  izložba umjet-
ničkih djela  na temu «Sv. Mar-
tin» nastalih tijekom susreta 
likovnih umjetnika (POU)
- koncert Kvarteta Rucner 
(POU)
- 8. studenoga – utakmica 
pasa – Kinološko društvo 
Dugo Selo 
- Martinski polumaratom – 
AK Dugo Selo
- stolnoteniski turnir  - STŠK 
- 10. studenoga – krštenje 
martinskoga mošta (TZ, KUD 
Preporod)
- 11. studenoga – Dan grada 

Okvirni program 15. dugosel-
skih jeseni  od 30. kolovoza do 11. 
studenoga 2008. godine – podlo-
žan je promjenama i dopunama. 
Predstojeće manifestacije bit će 
najavljene na internet stranicama 
i u Dugoselskoj kronici. 

Turističko vijeće TZ Dugo Selo 

PRIPREMILA: N. K.

Gradonačelnik V. Kruhak otvara novouređeno središte Andrilovca 

Prema obavijesti Komunalnog poduzeća DUKOM od 25. srpnja do 
25. kolovoza u dijelu Šaškovečke ulice od spoja A. G. Matoša do Ulice 
I. G. Kovačića sanirat će se vodovodna mreža. Ulica će biti zatvorena u 
vremenu od 7 do 15 sati svakog dana osim subote, nedjelje i blagdana. 
Promet će biti preusmjeren od Šaškovečke ulice, A. G. Matoša te I. G. 
Kovačića i obrnuto. 

 Veliki komunalni zahvat u Šaškovečkoj – promet vozila zaobilazno 

Turističko vijeće utvrdilo okvirni program ovojesenskih manifestacija 

DUKOM obavještava 
o rekonstrukciji
vodovodne mreže

Pripreme za 15. 
dugoselske jeseni
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Već smo navikli na dolazak raznih 
prodavača roba i usluga u našim domo-
vima. Čine to uz naš pristanak i to 
nam ponekad i odgovara jer smo upravo 
imali namjeru to kupiti tako ne moramo 
tražiti u trgovinama. Iskustva s proda-
vačima na kućnom pragu su različita: 
neki su zadovoljni ponudom i kupnjom, 
neki se ljute zbog uznemiravanja, neki 
kupe i ono što baš nisu imali namjeru 
pa požale, a neki si priskrbe gorka neza-
dovoljstva….

Pokuca vam tako na vrata prodavač 
telefonskih usluga - predstavnik opera-
tera druge fiksne mreže i nudi povoljne 
pakete usluga, mnogo bolje od T-com-a, 
povoljnije, kvalitetnije. U sistemu slobo-
de tržišnoga izbora odlučite se za novog 
operatera fiksne telefonske mreže, pot-
pisujete ugovor uz dano obećanje kako 
sve poslove oko prekida pretplatnič-
kog odnosa s T-com – om te zasniva-

nje novog odnosa s novim operaterom 
– obavljaju oni međusobno, bez ikakve 
obveze vas kao pretplatnika. 

Kad onda, nakon mjesec dana usta-
novite tišinu u telefonskoj žici, shvatite 
kako nemate fiksne telefonske veze. Ne 
znate je li u pitanju kvar na mreži, 
liniji ili se pokvario sam aparat. Imate 
potrebu telefonirati i čekate da telefon 
proradi. Poslužite se mobitelom, sre-
ćom ga imate iako je to skuplji izdatak. 
Vaš dosadašnji operater kaže kako vas 
je isključio budući ste odabrali novoga 
operatera, bez najave, a kamoli zahvale 
za dugogodišnju suradnju. Jednostavno 
klik – i gotovo što se njih tiče. Ponovo 
mobitelom zovete novoizabranog ope-
ratera koji vam je nedavno nudio bolje 
usluge, povoljne pakete i sve poslove oko 
prespajanja  u novu mrežu. 

Niti je on dostavio bilo kakvu obavi-
jest o novosklopljenom pretplatničkom 

odnosu i uključenju u mrežu, kamoli da 
je nazvao. Vi, kojem je nuđeno i obeća-
no sve napraviti o prespajanju  u novu 
mrežu bez ikakve brige, mobitelom i na 
svoj trošak zovete ponovo onoga čiji je 
predstavnik bio na vašem pragu nudeći 
savršenu uslugu. Molite ga ljubazno da 
vas uključi!? Ponovo obećanje preko 
skupe mobilne veze koju plaćate: Uklju-
čit ćemo vas, svakako, no nazovite još 
koji puta da nas podsjetite – kaže vaš 
novi budući operater. Ne bi li novi ponu-
ditelj bolje usluge trebao nazvati kad 
već nije priključio pretplatnika prema 
obećanju nakon davno potpisanoga 
ugovora? Prekid  telefonske linije  više 
se ne broji satima, nego danima… Žalite 
što ste mijenjali operatera telefonskih 
usluga fiksne mreže,  ali prekasno. 

Vi ste ispali krajnje naivni, vjerujući 
ponuditelju. Hoće li se takvo što doga-
đati s novim distributerima električne 
energije? Najavljena je skora mogućnost 
izbora, ali kako će se to provoditi? Na 
štetu korisnika koji uredno plaća visoke 
cijene svih usluga? Bude li izbor novih 
distributera potrajao kao u navedenom 
slučaju, mogli bismo ponovo u srednji 
vijek.                                                     

                                                  B. C. 

Ulicom Anađelke i Belizara Boži-
kovića stiže se do gradilišta na kojem 
se podižu zidovi nove škole. Radovi 
teku  prema planu, kako je kazao gra-
donačelnik Vlado Kruhak na sjedni-
ci Gradskoga vijeća odgovarajući na 
upit vijećnika. Škola, koju gradi tvrtka 
Lavčević,  bit će izgrađena unutar ugo-
vornoga roka od 440 dana, koji teče 
od  početka travnja ove godine kada je 
ministar Primorac presjekao položio 
temeljni kamen. 

Uz školu predviđena je i izgradnja 
nove školske športske dvorane. Govo-
reći o namjeri izgradnje trodijelne 
dvorane gradonačelnik Kruhak izvi-
jestio je o pripremama dokumentacije 
te je nakon godišnjih odmora najavio 
sastanak s predstavnicima nadležnih 
ministarstva i Županije  radi potpisi-
vanja ugovora o sufinanciranju. 

U tom području trgovački lanac 
LIDL gradi prodajni centar, a rado-
ve izvodi tvrtka Građenje Petković iz 
Sesveta. Prema izjavi njihova pred-
stavnika izvoditelj radova završit će 
ugovorene poslove prije isteka roka 
krajem listopada, tako je već 20. rujna 
predviđen tehnički pregled. 

Potom možemo očekivati otvorenje 
još jednog trgovačkog centra u Dugom 
Selu. Pored Konzum- a u središtu, Bille 
na istočnom dijelu naselja, stanovni-
cima sa zapada bit će ponuđena nova 
trgovina Lidl-a. 
                         Tekst i fotografije: N. K. 

Članovi Školskog odbora Osnovne 
škole Dugo Selo na sjednici razmatrali 
i usvojili rebalans plana nabave roba i 
usluga i njegovo usklađenje sa Zakonom 
o javnoj nabavi. Najveća stavka u reba-
lansu plana nabave odnosi se na dodatnih 
330.000 kuna koje je odobrila Zagrebačka 
županija za sanaciju sanitarnih čvorova u 
zgradi Osnovne škole. Građevinski radovi 
su u tijeku i bit će završeni do kraja srpnja. 
U sklopu troškova za investicijsko održa-
vanje škole u tijeku su radovi na bojenju 
učionica u matičnoj zgradi škole kao i 
Domu HV-a. Iz sredstava planiranih za 
investicijsko održavanje nabavit će i nove 
školske klupe za dvije učionice.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg 
plana i programa rada škole jednoglasno 
je usvojeno, a prema izvješću 1557 učeni-
ka raspoređenih u 58 razrednih odjeljenja 
polazilo je nastavu tijekom školske godine 

2007./08. Od toga je 826 učenika u  31 
odjeljenju pohađalo razrednu nastavu, a 
731 u 27 razrednih odjeljenja predmet-
nu nastavu. Zanimljiv je podatak da su  
tijekom školske godine u školu pristigla 
44 nova učenika, a samo dvoje učenika 
je otišlo iz škole zbog promjene mjesta 
stanovanja. Odličan uspjeh postiglo je 812 
učenika odnosno 52,15 posto, a srednja 
ocjena je 4,2 što je ocijenjeno kao zadovo-
ljavajućim rezultatom. Sto i jedan učenik 
upućen je na popravni ispit i to najviše 
njih iz matematike /66/ te iz hrvatskog 
/14/. Od izrečenih pedagoških mjera,  499 
učenika pohvaljeno je zbog primjerenog 
učenja i vladanja, izrečena je 71 opomena, 
16 ukora i 11 strogih ukora.

Razredna nastava u zgradi 
škole – u tri smjene 

Članovi Školskog odbora informira-
ni su i o organizaciji nastave u nared-
noj školskoj godini. S obzirom da će se 

povećati broj razrednih odjeljenja i to 
u razrednoj nastavi  za jedno odjeljenje 
prvih razreda i u predmetnoj nastavi za 
jedno odjeljenje petih razreda, nastava 
će se organizirati na način da prema pro-
gramu učenici predmetne nastave polaze 
nastavu u dvije smjene naizmjence i to 6. 
i 8. razredi te 5. i 7. razredi. Učenici koji 
polaze razrednu nastavu u Domu HV-a 
polazi će u dvije smjene, a u matičnoj 
zgradi OŠ nastava će biti u tri smjene.

Formiranje razrednih odjeljenja oče-
kuje se između 15. kolovoza i 1. rujna, 
do kada bi trebala pristići i tražena 
suglasnost od Ministarstva za formira-
nje novih razrednih odjeljenja. Razredna 
odjeljenja formirat će se prema mjestu 
stanovanje kako bi se prilikom preseljenja 
u zgradu nove škole izbjegle poteškoće s  
raspoređivanjem učenika  prema mjestu 
stanovanja.

                                                          

Srednja ocjena Osnovne škole 
Dugo Selo - 4,2

Školski odbor usvojio izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa 
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PRIPREMILA: J. K. B.

Na zapadu – velika gradilišta

Vizure zidova nove osnovne škole  - radovi teku prema predviđanjima 

Objekt trgovačkog centra LIDL – završetak radova već krajem rujna 

RADIO MARIJA BISTRICA objavljuje

N A T J E Č A J
za

X. recital kajkavskog pjesništva
“Josip Ozimec” - Marija Bistrica 2008.

Sudjelovati mogu autori s najviše pet do sada neobjavljenih pjesama 
duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardnom jeziku 
ili čakavskom narječju. Radovi moraju biti prepisani strojem u šest istovjetnih 
primjeraka i označeni istom šifrom. Uz pjesme treba poslati zatvorenu omotnicu 
u kojoj se nalazi ime i prezime autora, adresa i šifra kojom su radovi označeni. 
Najuspjeliji radovi, koje će izabrati Stručni ocjenjivački sud, bit će javno izvedeni 
na završnoj svečanosti X. recitala, 18. listopada 2008. godine.

Suorganizatori: Osnovna škola Marija Bistrica, Turistička zajednica Općine 
Marija Bistrica i Knjižnica Marija Bistrica.

Natječaj je otvoren do 31. kolovoza 2008. godine, a pjesme se šalju na adresu 
organizatora i glavnog medijskog pokrovitelja Recitala:

RADIO MARIJA BISTRICA
p.p. 30
49 246 MARIJA BISTRICA
s naznakom  “Za Recital”
Radovi upućeni na Natječaj se ne vraćaju, a rezultati Natječaja bit će poznati 

početkom listopada 2008. godine. Pjesme koje ne udovoljavaju zadanim kriterijima 
neće biti uzete u obzir prilikom ocjenjivanja.

Informacije na telefon RMB-a: 049/468 696 i 468 707

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO     
    Školski odbor Srednje škole Dugo Selo

Ferenčakova bb
10370 Dugo Selo
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (NN br.91/96., 124/97. 

i 174/04.) Školski odbor Srednje škole Dugo Selo, Ferenčakova bb, Dugo Selo, 
raspisuje:

NATJEČAJ
za zakup školskog prostora za papirnicu i fotokopiraonicu
Natječajem se daje u zakup prostor škole:
- početna cijena   48,10 kn/m2
- površina prostora 10,40 m2
- rok zakupa na 4 godine
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe. Ponuda mora sadržavati:
- točan naziv i adresu ponuđača
- ponuđeni iznos zakupnine 
- izvadak iz sudskog registra
- domovnicu
Ponude dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u tisku, u zatvorenoj 

omotnici s naznakom „PONUDA ZAKUP – NE OTVARAJ“ na adresu škole. 
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je ponuđena cijena po m2. O rezultatima izbora 
sudionici će biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana.  

U subotu 28. lipnja na igralištu Osnovne 
škole Stjepan Radić u Božjakovini, 
održan je pozivni turnir "Brcko 2008" 
za mlađe kategorije povodom uređenja 
igrališta u organizaciji Rukometnog 
kluba Polet. Natjecanje se održavalo u 
kategoriji dječaci '96. i mlađi te dječaci 
'94. i mlađi. Unatoč velikim vrućinama 
prethodnih dana, kiša koja je pala noć 
prije osigurala je da ovaj cjelodnevni 
događaj prođe u ugodnoj atmosferi. 
U kategoriji '96. i mlađi nastupile su 
ekipe MRK Dugo Selo '55, RK Moslavac, 
RK Rugvica i domaćin RK Polet te su 
ostvarili sljedeće rezultate:
Br. Par Rezultat
1. MRK Dugo Selo – RK Polet 23:7 (12:2)
2. RK Rugvica – RK Moslavac 19:17 (8:6)
3. RK Polet – RK Moslavac 17:17 (7:7)
4. MRK Dugo Selo – RK Rugvica 27:8 (14:7)
5. RK Rugvica – RK Polet 16:14 (8:6)
6. RK Moslavac – MRK Dugo Selo  16:27 (7:18)

Nakon što su nedavno osigurali 3. 
mjesto u Hrvatskoj u svojoj kategoriji, 

igrači i trener MRK Dugo Selo '55 
opravdali su očekivanja i uvjerljivo 
osvojili turnir. Najbolji strijelac u toj 
kategoriji bio je Josip Matezović iz 
MRK Dugo Selo '55 s 23 postignuta 
pogotka, što je samo jedan više od 
drugoplasiranog Tomislava Vurneka iz 
RK Rugvica. U kategoriji '94. i mlađi 
nastupile su ekipe MRK Zaprešić, RK 
Vrbovečka Dubrava, RK Rugvica te 
domaćin RK Polet. Ostvareni su sljedeći 
rezultati:
Br. Par Rezultat
1. RK Vrb. Dubrava – RK Polet 1 6 : 1 7 
(6:11)

2. MRK Zaprešić – RK Rugvica 1 9 : 1 5 
(9:7)
3. RK Polet – RK Rugvica 1 9 : 1 2 
(10:6)
4. RK Vrb. Dubrava – RK Zaprešić 1 9 : 2 5 
(7:11)
5. MRK Zaprešić – RK Polet 2 0 : 1 5 
(9:8)
6. RK Rugvica – RK Vrb. Dubrava 1 7 : 2 0 
(9:12)

U neizvjesnoj utakmici za 1. mjesto 
ekipa MRK Zaprešića se pokazala 
vještijom od domaćina RK Polet te su 
zasluženo osvojili prvo mjesto. Najbolji 
strijelac je bio Denis Kozumplik iz RK 
Vrbovečka Dubrava sa 16 pogodaka, 
dok je drugo mjesto zauzeo Ivica Šakić 
iz RK Polet s jednim pogotkom manje. 
Ipak, važnije od rezultata je da je turnir 
protekao u prijateljskom ozračju i bez 
ozljeda unatoč neizvjesnim utakmicama 
te smo mogli uživati u potezima mladih 
rukometaša.                            Ivan JUKIĆ

Najuspješniji Dugoselci 
i Zaprešićani

Rukometni klub Polet organizirao turnir «BRCKO 2008»

Br. Naziv ekipe Ut Pob Ner Por Zab Prim Razl Bod
1. MRK DUGO SELO 3 3 0 0 77 31 +46 6
2. RK  RUGVICA 3 2 0 1 43 58 -15 4
3. RK MOSLAVAC 3 0 1 2 50 63 -13 1
4. RK  POLET 3 0 1 2 38 56 -18 1

Br. Naziv ekipe Ut Pob Ner Por Zab Prim Razl Bod
1. MRK ZAPREŠIĆ 3 3 0 0 64 49 +15 6
2. RK POLET 3 2 0 1 51 48 +3 4
3. RK VRB. DUBRAVA 3 1 0 2 55 59 -4 2
4. RK RUGVICA 3 0 0 3 44 58 -14 0

I to se događa ….

OPREZNO S PRODAVAČIMA 
NA KUĆNOM PRAGU!
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Dana 4. srpnja 371. godine Martin 
je izabran za biskupa grada Toursa. 
Predaja o tom događaju nadživjela 
je vrijeme, a svojim prepoznatljivim 
ikonografskim obilježjem, biskup 
Martin s guskom, poznata je u cije-
lom zapadnom kršćanskom svijetu. 

Jednoga dana neki čovjek imenom 
Rustik dođe Martinu, baci mu se 
pred noge i zajeca: "Predragi oče, 
žena mi je teško bolesna, jedino joj Vi 
s milošću Božjom možete pomoći!" 

Martin odmah krenu u Tours.
Nadomak grada presretne Marti-

na masa vjernika i povede ga prema 
katedrali kamo su hrlili ljudi iz cije-
le okolice. No, među njima bijaše 
i Martinovih protivnika kao što je 
oduvijek i svugdje poznato, pa su 
pojaviše neki prelati potpomognu-
ti ljudima iz patricijskih galo-rim-
skih krugova sa svojim kandidatom, 
osuđivali Martinov nedoličan izgled 
(mršav, ispijen, ružnoga lica, rašču-
pan, pokrpane odjeće) koji ni u kom 
slučaju ne pristaje budućem bisku-
pu grada Toursa. Razvi se žučna 
diskusija u čemu su protivnici bili 
nadmoćniji sve do trenutka dok se 
ne pojavi neki mladi redovnik, nasu-
mice otvori Psaltir i pročita gromkim 
glasom: "U ustima djece i dojenčadi 
hvalu si spremio protiv neprijatelja, 
da postidiš mrzitelja, zlotvora." To 
ponese vjernike, a ušutka protivnike. 
Tako opat postade biskupom! 

Opsjednut vjerom, dobrotom i 
pravdom koju je nesebično sijao, 
Martin preuzima ulogu istinskoga 

Kristova Apostola. No, u svoj svojoj 
duhovnoj nadmoći Martin je ostao 
skroman redovnik, ono što je oduvi-
jek bio, podvrgavajući nove izazove 
jedinoj ideji vodilji utemeljenoj na 
poniznosti i siromaštvu. Kroz nju 
se zrcali Martinova osobnost i vjera 
u Crkvu blisku siromašnima, te je 
upravo zato sv. Martin svetac siro-
mašnih. 

Osnivanje i organizacija redov-
ničkih samostana jedno je od glav-
nih naslijeđa "martinova doba". Tek 
što je postao biskupom Martin ute-
meljuje drugu redovničku zajedni-
cu – čuveni Marmoutier (= veliki 
Samostan) nadomak Toursa s 80 
redovnika polaznika. Za razliku 
od Ligugéa, Marmoutier okuplja 
pripadnike građanskoga staleža iz 
pokrajine Touraine, željne znanja i 
obrazovanja. 

Svesrdnim promicanjem redov-
ništva otkriva se istinska narav 
Martina kao čovjeka od akcije i veli-

koga "radoholičara". Otuda izvire 
pragmatičnost u "martinskim regu-
lama" koje zacijelo nikada nisu bile 
zapisane, kao ni Kristove. Marti-
nova težnja k individualnom savr-
šenstvu, a prema osobnom uzoru, 
stajala je iznad kolektivne stege čime 
se isticala  intelektualna aktivnost 
redovnika ostvarivana u književnoj 
prepisivačkoj djelatnosti. 

Duhovni autoritet sv. Martina 
bijaše toliko snažan za njegova živo-
ta da ga niti jedan od njegovih sljed-
benika nikada nije ni pokušao nad-
mašiti. Tamo gdje bi se on pojavio 
klanjali su se i padali ničice i veliki 
i mali, zdravi i bolesni, bogati i siro-
mašni, jer je njegov dolazak redovi-
to bio popraćen izljevom dobrote, 
pravdom ili ozdravljenjem po čemu 
je svetac i dobio naziv "dobri sveti 
Martin". 

Neobična snaga duha dovela ga je 
do osamdesete godine života kada je 
čuo božansku objavu početka njego-
va ovozemaljskoga kraja. Umro je 8. 
studenoga 397. godine u selu Candes 
(danas Candes-Saint-Martin) 60 km 
južno od Toursa. Tijelo mu je bro-
dom prevezeno u Tours i sahranjeno 
11. studenoga.

 
Redovnik i biskup Martin je osta-

vio za sobom blistave tragove u povi-
jesti kršćanstva. On je otvorio puto-
ve budućim misionarima ukazujući 

na potencijalnu snagu malih ljudi u 
evangelizaciji velikih prostora. Ute-
meljitelj je organiziranih redovnič-
kih zajednica čiji se propisani način 
života uz strogu disciplinu i inte-
lektualni rad brzo širio. Zapadno 
redovništvo, to je Martinovo ž i v o t 
n o  d j e l o, na čijim će se temeljima, 
nešto kasnije organizirati i djelovati 
najveći promotori zapadnoeuropske 
kulture i civilizacije – benediktinci.

Kult sv. Martina proširio se cije-
lom zapadnom Europom. On je pro-
žeo sve životne pore svih društvenih 
slojeva, a osobito ruralnih. Nazoč-
nost njegova imena značilo je sreću, 
zdravlje, plodnost i blagostanje ljudi, 
ali i životinja. Njegov grob postaje 
najveće zapadnoeuropsko kršćansko 
hodočasničko odredište sve do Fran-
cuske revolucije da bi svoju renesan-
su doživjelo krajem 20 stoljeća.

 U jeku europskih integracija 
Martinove ideje ulaze u jedno novo 
vrijeme ostvarujući se kroz kultur-
ni projekt Vijeća Europe utemeljen 
2005. godine.  

Sveti Martin iz Toursa, Europlja-
nin, simbol dijeljenja s drugima 

Vokalni ansambl "Duga" odazvao 
se pozivu načelnika Općine Donja 
Voća iz Varaždinske županije Ivice 
Lukačeka, kojega za grad Dugo Selo 
veže zajednički zaštitnik župe Sv. 
Martin. Naime, prošle godine načel-
nik male, ali vrlo napredne općine 
s obzirom na regionalne razvojne 
mogućnosti, bio je gost grada Dugo 
Selo pri polaganju "Stope sv. Mar-
tina" na Martin Bregu. Tako je ovaj 
nastup Duge u Donjoj Voći važan 
nastavak suradnje između ove dvije 
jedinice lokalne samouprave iz dvije 
različite županije. Stoga je u ime 
Grada Dugog Sela ovoj manifestaciji 
nazočio i član Poglavarstva mr. sc. 
Ivan Šajković. Duga je sudjelovala 
u programu svečanosti zatvaranja 
sedmodnevnoga umjetničkog doga-
đanja "Tragovi iskona 2008" koja se 
održava već 15. put, pjevajući pred 
brojnom publikom, umjetnicima i 

sudionicima kolonije čija su djela bila 
tom zgodom izložena, te predstavni-
cima lokalne, regionalne i državne 
vlasti jer su istoj nazočili varaždin-
ski župan dr. sc. Zvonimir Sabati sa 
suradnicima i državni tajnik Mini-
starstva turizma Ivo Mujo. 

Svojim načinom pjevanja, izborom 
i obradom pjesama, te bojom speci-
fičnog sazvučja zanimljivih glasova 
oduševili su brojnu publiku, pjeva-
jući bez razglasa. Domaćini su bili 
posebno dirnuti izvedbom pjesme 
"Oko jedne hiže", jer jedan od autora 
potječe baš iz toga malog zagorskog 
mjesta. Uz pjesmu "Tam gdi zvira 
kaj", otpjevali su i "Martinsku klet", 
za koju je tekst napisao Dugoselac 
Zlatko Đivan, a uglazbila voditeljica 
Duge Zlatica Šajković.     Z. ŠAJKOVIĆ 

Foklorna skupina Udruge Hrvata 
iz Bosne i Hercegovine Rodna gruda 
iz Dugog Sela ponovila je prošlogo-
dišnji uspjeh na Smotri folklora u 
Domaljevcima u Bosni i Hercego-
vini . 

Svojim nastupom, glazbom, noš-
njama, originalnošću i kvalitetom 
izvedbe osvojila je ponovo prvo mje-
sto prema ocjeni stručnoga suda. 
Nošnje, glazba i ples sasvim su origi-
nalni i kvalitetni – bili su jednogla-
sni tamošnji stručnjaci proglasivši 
plesače i svirače ove Udruge pobjed-
nicima Smotre po drugi put. Na ovoj 
Smotri sudjelovalo je 13 folklornih 
skupina iz više europskih zemalja, no 
Udruga iz Dugog Sela  nedvojbeno je 
ponovila lanjsku uspješnicu, kako 
u plesu, glazbi i sveukupnom djelu 
– tako i u jelu. U sklopu Smotre pri-
kazali su stare zanate, demonstrirali 
tradicionalne poslove te pripravili 
i izložili tradicionalna jela. I u tom 
su segmentu nadmoćno pobijedili 

dobivši najviše ocjene za originalne 
prikaze  radova, običaja i kulinarstva 

svoga kraja te bogatu zbirku etno-
grafskih predmeta.                   N. K.
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O životu sv. Martina – 
u nastavcima Dugoselski umjetnik Ivo Ostojić 

od 18. do 31. srpnja izlagao je svoja 
djela u Pomorskom muzeju Orebić. 
Za ovu izložbu nazvanu «Pelješki 
motivi» bilo je izloženo 64 djela 
izrađenih tehnikom ulja na platnu 
ili na kartonu. Izložbu su organizi-
rali Pomorski muzej Orebić, Centar 
za kulturu Orebić, Matica hrvatska 
Orebić i Turistička zajednica Ore-
bić.

Ostojić od 1978. godine živi i radi 
u Dugom Selu, no ostao je vezan uz 

svoj rodni zavičaj Pelješac što doka-
zuje svake godine organizirajući 
izložbe u Orebiću. Slike koje izlaže 
ove godine – prožete su umjetni-
kovim osjećajem pripadnosti svom 
zavičaju, uspomenama iz djetinj-
stva, pelješkim putovima i skrive-
nim uvalama, leutima i maslinama 
pod vedrim nebom, stoji u pred-
govoru izložbenog kataloga koji je 
napisala Biserka Gašparac.    

                                          I. G. O.

Nošnje, glazbu, kola, običaje i vrijedne starine iz života Hrvata u Bosni  čuva i 
njeguje Udruga Rodna gruda  u Dugom Selu 

Sv. Martin biskup, dominikanski samo-
stan u Splitu (anonimni autor)

Plan opatije Marmoutier

Posljednje Martinovo putovanje od 
Candesa do Toursa

Papa Ivan Pavao II. na grobu sv. Martina 
21. rujna 1996.

Ivo Ostojić izlagao u Orebiću

Autoportret Ostojića

«Rodna gruda» originalnošću 
pobijedila na smotri u Bosni 

DUGA gostovala u 
Donjoj Voći 

Odred izviđača porječana „Vidra“ 
Dugo Selo apelira sugrađane da ne 
odlažu otpad pred njihova vrata. 
Naime, izviđači su već treći put ove 
godine očistili smeće koje je neko 
odložio ispred dobro nam poznate 
diskoteke „Alta“. Isti prostor već više 
godina nije u funkciji, pa su nesavjesni 
građani počeli namjerno odlagati 
otpad na tu lokaciju. Stoga koristimo 
ovu priliku obavijestiti cijenjene 
sugrađane koji to nisu znali da će 
se ti ostaci građevine uskoro rušiti i 
renovirati za potrebe odreda izviđača 
porječana „Vidra“ Dugo Selo. Molimo 
cijenjene sugrađane da u buduće tamo 
ne odlažu otpad. Uz izviđački pozdrav 
budi pripravan!

Tekst i fotografija: Nenad GERI
starješina OIP “Vidra“ Dugo Selo

APEL SUGRAĐANIMA

Lokaciju nekadašnje diskoteke «Alta» sada koriste izviđači 

PRIPREMILA: 
dr. sc. Antonija ZARADIJA KIŠ
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Najvažnija činjenica uspjeha jest oda-
ziv svih relevantnih političkih stranaka 
– HSS-a, HSP-a, i nezavisnog vijećnika 
Stjepana Novosela  na poziv HDZ-a u 
novu koaliciji – kazao je Stjepan Bertek 
novinarima uz napomenu kako se ove 
snage okupljaju na gospodarsko-razvoj-
noj osnovi.  

- SDP je ostao usamljen u oporbi, 
napustio ga je i sam predsjednik Mahač 
otišavši u županijske političke vode, iako 
je tamo SDP u oporbi. Tako umjesto 
političkog stečaja Grada ova vlast nudi  
sveukupni razvoj, što su prepoznale 

susjedne općine Rugvica i Brckovljani, 
Županija i državne institucije. Čak su 
tri ministra, tri državna tajnika i tri 
direktora javnih poduzeća sa županom 
i direktorom Županijskih cesta posjetila 
Dugo Selo, a nisu došli praznih ruku 
– već su omogućili gradnju osnovne 
škole, dvorane, nadvožnjaka preko pruge 
sa spojnicom na autocestu i kanalizacij-
ski ipsilon kao trajno rješenje odvodnje. 
Tako smo nakon SDP-ove konfuzije gra-
đanima priskrbili sto milijuna izvanpro-
računskih sredstava, a Poglavarstvo je 
udvostručilo proračun i ne treba kredit 
za komunalnu izgradnju – ističe HDZ-
ov čelnik Bertek. 

HDZ pohvaljuje gradske službenike 
čijom je zaslugom naplaćena komunalna 
naknada preko plana kao komunalni 
doprinos, ocjenjujući kako se u ovom 
povoljnom političkom okružju puno 
gradi, a na inicijativu ove vlasti šezdese-
tak poduzetnika investira. Asfaltirani su 
kilometri ulica i uređeni centri u nase-
ljima, radi se spoj Puhova sa Črncem 
– istočni izlaz na autocestu te gradska 
obilaznica od Ulice Hrvatskog preporo-
da, preko Ulice J. Predavca, Sajmišne do 
Rimskoga puta. 

HDZ zamjera bivšem SDP-ovom vod-
stvu na sedmogodišnjoj blokadi grada, 
nedostatku razvojnih projekata, vođenju 

grada u politički bankrot i namjeri da 
kreditna sredstva potroši u političku 
promidžbu stranke. Bertek je također 
naveo kako su pronađene dvije lokacijske 
dozvole za kanalizaciju Kopčevec-zapad 
i Lukarišće, a sredstva su oročena. 

Kako to da o 100 dana koalicijske vla-
sti ne govore predstavnici sviju stranaka 
koalicije – zanimalo je novinare, no 
HDZ-ov čelnik Bertek odgovorio je kako 
se oni u potpunosti slažu sa svim HDZ-
ovim priopćenjima. Čak i HSP,  koji 

je, unatoč nedavnoj izjavi predsjednika 
Sedlara  da nije u sastavu ove koalicije, 
u međuvremenu riješio unutarstranačke 
dvojbe i priključio se vladajućoj koaliciji, 
jednako kao i nezavisni vijećnik Stjepan 
Novosel.

Član Poglavarstva Dugog Sela i Pogla-
varstva Zagrebačke županije dopunio je 
priopćenje o uspješnom startu nove koa-
licije HDZ-HSS u Zagrebačkoj županiji u 
kojoj je nedavno proveden tzv. «dugosel-
ski model promjene vlasti».   

Većinskom odlukom 34 prisut-
na člana Hrvatske stranke prava 
Podružnica Dugo Selo za predsjed-
nika stranke u sljedećem četverogo-
dišnjem razdoblju izabran je Nenad 
Sedlar. Protukandidat Ivan Karačić 
dobio je pet glasova. Za dopredsjed-
nicu izabrana je Katarina Svetec, a za 
drugog dopredsjednika Karlo Tkal-
čević, za tajnika Stjepan Mavreki i za 
rizničarku Dragica Filipović. Izvršni 
odbor čine izabrani članovi – Nenad 
Sedlar, Katarina Svetec, Ilija Brekalo, 
Dragica Filipović, Jurica Benko, Stje-
pan Mavrek, Zdravko Opuhač, Ivan 
Karačić i Karlo Tkalčević. U Nad-
zorni odbor izabrani su Mijo Sve-
tec, Anđela Paruž Relković i Dario 
Žgela. 

Osnovni cilj nam je ponovno oku-
piti brojno članstvo koje je Stranka 
imala prije četiri godine, najavio je 
u predstojećem razdoblju novi pred-
sjednik Nenad Sedlar. Stranka će 
se pripremiti i za skore izbore za 
mjesne odbore koji bi prema pro-

cjeni Sedlara trebali biti u listopadu 
ili studenome ove godine. Izbornoj 
skupštini dugoselskog HSP-a odr-
žanoj 4. srpnja u Gradskoj vijećnici 
nazočili su Ivan Friščić – član Pred-
sjedništva HSP-a, Siniša Šukunda 
– član Nadzornog odbora HSP-a i 
gradonačelnik Dugog Sela te ujed-
no predsjednik dugoselskog HSS-a 
Vlado Kruhak. Tom prilikom grado-
načelnik Kruhak pozdravio je novo 
rukovodstvo pravaša i zaželio im 
uspjeha u daljnjem radu. 

Na konferenciji za novinstvo SDP-ove zamjerke 
aktualnoj vlasti HSS-HDZPredsjednik stranke Nenad Sedlar 

Dugoselski HSP izabrao novo rukovodstvo
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PRIPREMILA: I. G. O.

Gosti iz središnjice HSP-a i gradonačelnik V. Kruhak nazočili izbornoj skupštini

Dugoselski SDP-ovci negoduju zbog 
progona članova ove Stranke koje aktu-
alna koalicija HSS-HDZ bez obrazloženja  
miče sa svih dužnosti u Gradu unatoč 
njihovu doprinosu u dosadašnjem radu. 

- Ti su ljudi radili niz godina uspješno, 
bez zamjerke i sad im se "sijeku glave" 
samo zato što su socijaldemokrati – kazao 
je predsjednik SDP-a Dugog Sela Boris 
Mahač,  ocjenjujući kako takvi postup-
ci udaljavaju društvo  od demokracije. 
Štoviše, aktualna vlast organizirano radi 
na smjeni predsjednika Turističke zajed-
nice grada jer tu dužnost od 1995. godine 
obavlja SDP-ovac Boris Mahač.  Mahač 
navodi kako su svi članovi u povjeren-

stvima, komisijama, upravnim vijećima i 
drugim radnim tijelima, a tako i on sam 
u Turističkoj zajednici, dali doprinos i 
pokazali rezultate koje vladajuća koali-
cija ne uvažava već eliminira ljude koji 
joj nisu podobni. SDP zamjera držav-
nom i županijskom vrhu HDZ-HSS-a na 
centralizmu i samovolji koji pokazuje u 
preslagivanju snaga vlasti u hrvatskim 
županijama i gradovima. Tako su, pri-
mjerice, dogovorno promijenjeni odnosi 
u vlasti Grada Dugog Sela i Zagrebačke 
županije, mimo rezultata izbora te pre-
varili dotadašnje partnere i birače. Za 

svoje političke interese ove snage kori-
ste se svim metodama, naveo je Mahač 
istaknuvši primjer gradnje nove osnovne 
škole u Dugom Selu čija je gradnja počela 
tek nakon smjene SDP-ova gradonačel-
nika iako su novci i potrebna dokumen-
tacija bili pripremljeni još lani.  Stoga, na 
štetu dugoselskih učenika, zbog politič-
kih interesa škola neće biti završena do 
početka ove školske godine, a objektivno 
je mogla biti .

Predstojeći izbori – bitka za 
demokratske odnose 

Unatoč progonima u svim djelatno-
stima koje obavljaju SDP-ovi se članovi 
pripremaju za predstojeće lokalne izbore 
u svibnju 2009. godine.

- Ti će izbori pokazati vjerodostojnost 
politike i političkih snaga, birači će poka-
zati što misle o crnoj političkoj trgovini, 
interesnim kombinacijama pojedinaca u 
politici. Predstojeći izbori bit će bitka za 
demokratske odnose u Hrvatskoj. SDP 
kao stranka nadasve  poštuje volju birača 
tako će pred njih izaći s programom 
njihovih potreba i kandidatima za gra-
donačelnika i zamjenika gradonačelnika 
te predsjednika Gradskoga vijeća. Pred-
sjednik SDP Boris Mahač objavio je svoju 
namjeru za kandidiranje za gradonačel-
nika Dugog Sela. 

"Sječa glava" i politika 
osobnih interesa 
PRIPREMILA: N. K.

SDP-ovci smatraju kako su proteklih godina stvorili dobre uvjete za razvoj grad 
stoga pred birače izlaze s programom  i kandidatima  za gradske dužnosnike 

Ježevo predstavljalo 
Zagrebačku županiju

Izabrani čelnici stranke 
Novi HSP-ov gradski 
vijećnik – Mijo Svetec 

- S obzirom da mi je s 9. srpnjem 
ponovno aktivirano mjesto vijećnika 
Skupštine Zagrebačke županije, kazao je 
predsjednik dugoselskog HSP-a Nenad 
Sedlar, na vijećničko mjesto u Gradskom 
vijeću Grada Dugog Sela kao četvrtopla-
sirani na HSP-ovoj listi predlaže se Mijo 
Svetec, a njegovo imenovanje bit će služ-
beno na sjednici Gradskog vijeća, poja-
snio je Sedlar prilikom prvog predstavlja-
nja novog rukovodstva ove Stranke. Tom 
prilikom najavili su pokretanje osnivanja 
novih ogranaka HSP-a na području grada 
– Kozinščak i Dugo Selo zapad. Namjera 
nam je da Stranka organizira isti broj 
ogranaka koliko će biti i mjesnih odbora, 
što će se najavljenim novim izmjenama 
Statuta Grada regulirati, rekao je Sedlar. 
HSP Dugo Selo još je prije tri godine 
pokrenuo aktivnosti da se provedu izbo-
ri za mjesne odbore i svakom prilikom 
u svojim nastupima isticao tu potrebu, 
stoga možemo reći da su izbori za MO 
naša inicijativa, rekao je Sedlar tražeći da 
se izbori raspišu prije lokalnih izbora u 
svibnju sljedeće godine.

U Poreču, u Zelenoj laguni 5. i 6. srp-
nja 2008. godine, održan je malonogo-
metni turnir Županijskih odbora Mla-
deži Hrvatske demokratske zajednice. 

Nogometna ekipa Ježevo, koja je 
zastupala Zagrebačku županiju, zauzela 
je odlično 6. mjesto između 18 ekipa 
koje su nastupile u natjecateljskom dije-
lu iz cijele Hrvatske. S obzirom da je 
prosjek ekipe iznosio 18 godina, ovo 
je odličan rezultat, gledajući na to da 
su se ravnopravno nosili i natjecali sa 
starijim, iskusnijim i pripremljenijim 
ekipama. S obzirom na pokazanu igru, 
te na same godine, ova ekipa ima svoju 
nogometnu budućnost za ovakve sport-
ske susrete. I sama ŽO MHDZ-a Zagre-
bačke županije može biti ponosna na 
pokazanoj želji i odlučnosti, te isto tako 
može biti i u nadi za istim zajedništvom 
ove mladosti da bude među najboljima, 
da  takvom svojom borbenošću i željom  
kroče i kroz život.

U finalu je pobjedu uvjerljivo i zaslu-
ženo odnijela momčad Krapinsko 

– zagorske županije, koja je prema  sva-
kom protivniku imala nadmoć, od same 
uigranosti do kombinatorike u igri.

Vrijedni domaćini - ŽO MHDZ Istar-
ske županije na čelu s predsjednicom 
Margaritom Živković-Žgrablić preuzeo 
je na sebe organizaciju čitavog turni-
ra, od dolaska i odlaska sudionika te 

večernjeg druženja. Organizacija tur-
nira i druženja je za svaku pohvalu, te 
je za primjer i uzor kako se kroz srda-
čan i gostoljubiv pristup mogu ujediniti 
mlade snage HDZ-a i  da se kroz ovakva 
sportska druženja mogu nadograđivati i 
izmjenjivati ideje za budućnost.

          Tekst i fotografija: Josip HRDAN

HDZ –ovo priopćenje nakon 100 dana koalicijske vlasti 

Uspješan političke projekt prepoznat i 
izvan Dugoga Sela 
PRIPREMILA: N. K.

Osnivanje Mjesnih ogranaka 
SDP-a   

Zaključak Gradskog odbora SDP-a 
Dugo Selo o osnivanju Mjesnih ogranaka 
provodi se prema planu. Tako je počet-

kom lipnja osnovan Mjesni ogranak SDP-
a Ostrna – Leprovica. Na Osnivačkoj 
konvenciji okupili su se članovi SDP-a  iz 
naselja Velika i Mala Ostrna i Leprovica, a 
za predsjednika ogranka izabran je  Ivan 
Muškon, a za njegova zamjenika Stjepan 

Štefinovec. Na Konvenciji je predložen i 
program rada koji se uglavnom  odnosi 
na temeljne potrebe i zahtjeve stanovnika 
tih naselja, a koji će biti i ugrađen u izbor-
ni program dugoselskog SDP-a.  

Nakon osnivanja prvog Mjesnog 
ogranka SDP-ovci su krajem lipnja orga-

nizirali roštiljadu i druženje na jezeru 
Ciglana, a "starim" članovima SDP-a  pri-
družili su se i novoprimljeni članovi  iz 
Andrilovca, pa je jedna  od tema razgovo-
ra bila i osnivanje Mjesnog ogranka SDP-
a Andrilovec i Kopčevec.               J. K. B.

Vodstvo dugoselskog HDZ-a o gospodarsko-razvojnim uspjesima  koalicije 

SDP-ovci na roštiljadi
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  Tužno sjećanje

JOSIP PLEŠKO
30. 7. 1992. – 30. 7. 2008.

S ljubavlju čuvamo uspomenu na 
Tebe.

Tvoji: supruga Dragica s obitelji

Tužno sjećanje

na dragog supruga, oca, tasta, djeda 
i zeta

VLADU SEVERCA
1. 8. 2005. – 1. 8. 2008.

Prošle su tri godine tuge i boli od 
kada Te nema. Ostale uspomene, bol i patnja, samoća i 
suze.

Tvoja supruga Nada i djeca 
te unučad Goran, Ivan i Nikolina

Tužno sjećanje
naši voljeni

MARIJAN MEĐIMOREC
23. 7. 2003. – 23. 7. 2008. 

HRVOJE MEĐIMOREC
25. 8. 2001. – 25. 8. 2008.

JADRANKA MEĐIMOREC 
SECCARDINI

23. 10. 2007. – 23. 8. 2008.
Dok mi živimo i Vi živite s nama.

Vaši najmiliji

  Tužno sjećanje

na

NIKOLU MALOVIĆA
17. 8. 1994. – 17. 8. 2008. 

Prošlo je četrnaest tužnih godina 
otkako Te nema među nama. Ti i dalje 
živiš u našim srcima.

Tvoji: supruga Mira, kći Željka,
 unuci Krešo, Tomislav i Martina, praunuka Lucija

Tužno sjećanje 

na voljenu mamu, kćer i sestru

MIHAELU BULJIĆ, rođ. 
ZVRHEK  

25. 7. 2005. – 25. 7. 2008.

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

Tvoji: kći Gabriela, mama, tata, brat i sestra

 
Tužno sjećanje

na voljenog supruga, oca, svekra i 
djeda 

SLAVKA HOJKU
21. 7. 2002. – 21. 7. 2008.

Život je kratak, a sjećanje vječno. Bol 
nije samo u riječima i suzama, već u 
srcima u kojima ćeš ostati vječno. 

Tvoji: supruga Ana, sinovi Josip i Vjekoslav,
 snahe Maja i Renata, unučad Ana i Filip

IZVJEŠĆE O UPISU VJENČANIH ZA RAZDOBLJE OD 22. 6. DO 
28. 7. 2008. GODINE

1. MARIJO BOROŠA i  NATAŠA PAVIĆ vjenčani 26.6. 2008. 
2. ZLATKO IVRLAČ  i  MARIJANA MOLNAR vjenčani 27.6. 2008. 
3. MATEO BOKUN i LANA RAZUM  vjenčani 28.6.2008.
4. DALIBOR DORODA i  MARIJA MIOČ vjenčani 28.6.2008.
5. VLADIMIR GOGIĆ i IVANA PAVLEKOVIĆ vjenčani 28.6.2008. 
6. GOJKO MRČELA i  KATARINA MALOČA vjenčani 28.6.2008. 
7. TOMISLAV SMOLČIĆ i ANITA CIRAK vjenčani 28.6.2008. 
8. MARIO GRGIĆ i  HELENA ANDRIJANIĆ vjenčani 4. 7. 2008. 
9. MARIO DRAGULJIĆ i IVANA ILČIĆ vjenčani 5.7.2008.

10. IVAN SEKUR i  DANIJELA FERLAK vjenčani 11.7.2008. 
11. JASMIN BAŠIĆ i KATARINA ĐURAK vjenčani 12.7. 2008. 
12. MATE CRNOJA i  ZRINKA VRLIKA  vjenčani 12.7. 2008.
13. GORAN GRBAC i  DANA ŠTROSAR vjenčani 12.7. 2008. 
14. DANIJEL MATIĆ i  MARINA  JANOTA vjenčani 12.7. 2008.
15. PAVLE NIKOLIĆ  i ANKICA TUNIĆ vjenčani 12.7.2008.
16. ŽARKO ĐURĐEVIĆ i DIKA NIKOLIĆ vjenčani 17.7.2008.
17. KUMAR RAVI KESAVARAM i  DIJANA KRIŽAN 
 vjenčani 18.7.2008.
18. TOMISLAV MAŽAR i IVANA BALOH  vjenčani 19.7.2008.
19. SANEL ODOBAŠIĆ i  JOSIPA GELO vjenčani 19.7. 2008. 
20. NIKOLA ANUŠIĆ i MAJA LACH vjenčani 26.7.2008.
21. JOSIP HRG i MATEA PAVLOVIĆ vjenčani 26.7.2008.
22. MARKO RADOVAC i MILIČEVIĆ MARGINA 
 vjenčani 26.7.2008.
23. ANTO RAŠO i GORDANA MIĆIĆ vjenčani 26.7.2008.  

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENICE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 
30. LIPNJA 2008. DO 29. SRPNJA  2008. GODINE 

1. JOSIP MIKŠA star 80 godina.
2. TADIJA KLJAJIĆ star 79 godina.
3. STJEPAN KLANFAR star 61 godinu.
4. DANICA ELDAN stara 80 godina.
5. ZLATA PAPA stara 72 godine.
6. MARIJA HERMAN stara 87 godina.
7. ANA GRDEN stara 77 godina.
8. ANA PUL stara 92 godine.
9. VERA OREL  stara 96 godina.

10. JELICA FRANČIĆ stara 83 godine.
11. TOMO DEŽDEK star 93 godine.

Tužno sjećanje
 

STJEPAN DAVIDOVIČ
 

13. 8. 2001. - 13. 8. 2008.
 

Po dobroti Te pamtimo, s ljubavlju 
Te se sjećamo.

Tvoji najmiliji: sin Darko, kćeri 
Milena i Darinka, unuci Dražen i 

Vlado te praunuke 

Tužno sjećanje

na dragog supruga, oca, sina, brata 
i šogora

MILIVOJA HALARA
časnika Hrvatske vojske

6. 8. 1992. – 6. 8. 2008.

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

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

šogorica Jadranka te nećaci Dario i Karla

Tužno sjećanje
na voljenog supruga, oca, svekra i 

djeda

NIKOLU MALBAŠU
18. 7. 1996. – 18. 7. 2008.

Sjećanje na Tebe bolno je, vrijeme 
koje prolazi tužno je. Život bez Tebe 
težak je, a ljubav prema Tebi vječna 
je. 

Tvoji najmiliji: supruga Ružica, sin Nenad, 
snaha Peggi i unuka Majda

Tužno sjećanje
na dragog kolegu, prijatelja i 

vatrogasca 

TOMISLAVA GALOVCA 
5. 7. 2007. – 5. 7. 2008.

Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Andrilovec

 SJEĆANJE

SLAVA VARJAČIĆ
12. 7. 2007. – 12. 7. 2008.

i

 IVAN VARJAČIĆ
25. 8. 2000. – 25. 8. 2008.

Živite s nama, u našim srcima i našim 
sjećanjima. 

Vaši: mama i punica Ana, sin 
Drženko, kći Višnja, 

snaha Dubravka, zet Josip, unuci 
Kristijan, Hrvoje, Martin i Karla 

Sjećanje

STJEPAN STIJELJA
2. 8. 2004. – 2. 8. 2008.

Uvijek si s nama.
Tvoja obitelj

Duboko dirnuti pažnjom i 
suosjećanjem u trenucima rastanka 

od naše voljene majke, svekrve, 
strine, tete i ujne

DANICE PINTAR
Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, 

prijateljima, znancima na iskazanoj 
sućuti i podršci u našim najtežim 
trenucima.

Počivala u miru Božjem.
Ožalošćena obitelj Pintar

Tužno sjećanje
na 

ZVONIMIRA BERTAKA
31. 7. 2003. – 31. 7. 2008.

S tugom i ljubalju čuvamo uspomenu 
na Tebe.

Tvoji najmiliji

                      PUČKO OTVORENO UČILIŠTE   
    DUGO SELO

  UPISUJE !!!
   
 NA TEČAJEVE:

                          
ENGLESKI JEZIK             

� Tečaj za početnike i napredne učenike

� DRAMSKA GRUPA za učenje engleskog jezika

� Stručno vodstvo uz kreativni rad i odlične uvjete

RITMIKA                                      
 � Tečaj ritmike za djecu od 

4 godine pa nadalje 
� Stručno vodstvo, koreografirani plesovi

POGODNOSTI PLAĆANJA  
Upisi i informacije u 

Pučkom otvorenom učilištu 
Dugo Selo, J. Zorića 21 a, svaki radni dan

Tel: 2753-419, 2753-012 i 2775-205
Gsm: 098/ 468-344

 

 INFORMATIKA
� Tečaj za učenike 

� Početni, napredni,
 Internet, radionice

� Stručno vodstvo, grupe do 10 polaznika, 

 

 

LIKOVNA RADIONICA
� Crtanje, slikanje, modeliranje 
� Stručno vodstvo
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Subotnjeg popodneva 12. srpnja 
Društvo športske rekreacije „Šport 
za sve“ Dugo Selo prema najavi je 
ostvarilo manifestaciju «Obiteljski 
dan u športu i rekreaciji» na pro-
storu budućeg Športsko rekreacio-
nog centra Puhovo. Ovogodišnja, 
prva takva manifestacija, tri godi-
ne odgađana zbog lošeg vremena, 
održana je pod geslom „Tko nije s 
nama, taj je iza nas“. Takav  tekst 
nosili  su redovni članovi, zajedno 
s znakom Društva, na majicama. 
U ime Zajednice športskih udruga 
grada Dugog Sela organizatore  i 
sudionike natjecanja pozdravio je 
tajnik Ivan Plašić.

U Obiteljskom danu sudjelovalo 
je 78 športskih natjecatelja, od 2 do 
60 godina. Mame i tate su po želji 
sinova i kćeri obavljali prijave za 
športske discipline. Zbog izražene 
želje za individualnim nastupima, 
program natjecanja prilagođen je 
najmlađim sudionicima, na koje 
je usmjerena najveća pozornost i 
aktivnost Udruge. 

U malonogometnom turniru pod 
vodstvom Branka Murata sudjelo-
valo je osam ekipa, a pobjednička 
ekipa je „Murati-sen“; u potezanju 
užeta pod vodstvom Zlatka Petraša 
sudjelovale su četiri ekipe, a pobjed-
nička ekipa je„Dugoselčani“; u pika-
du pod vodstvom Miroslava Blaža-
na sudjelovalo je 20 natjecatelja, 
pobjednici su J. Petraš (do 10 god.) i 
Anđelko Ivkić (do 60 god.); u natje-
canje u streljaštvu zračnom puškom 
pod vodstvom Zvonka Vukovića i 
Vladimira Murata sudjelovalo je 40 
natjecatelja, a pobjednici su Mateo 
Perković (juniori), Željko Murat 
(seniori) i Ivan Ivkić (do 12 god.). 

U sjeni drveća obližnje šume, 
marljivi kuhari, predvođeni Mar-
kom Pavićem i Ivanom Čičićem, 
spremali su slavonski čobanac i 
pekli meso na roštilju. Ugodnih 30 
celzijevaca držalo se pod kontrolom 
pomoću rashlađenih voćnih i vita-
minskih napitaka, dok su gospoda 
za aperitiv posegnula za napitkom 
obogaćenim vitaminom B, i vjero-
jatno radi toga odustajala od natje-
canja u bacanju kamena. 

Podjela priznanja za sudjelova-
nje na manifestaciji i postignuti 
rezultat u svakoj disciplini za prva 
tri mjesta, obavljena je u nedjelju 
20. srpnja na istome mjestu - ŠRC 

Puhovo. Zahvaljujemo svima, koji 
su svojom konkretnom pomoći i 
podrškom pridonijeli uspješno odr-
žanoj manifestaciji, na zadovoljstvo 
i radost djece kao i ostalih sudioni-
ka, a nama kao podstrek za što bolji 
i uspješniji rad. Pojedinosti o ovoj 

manifestaciji, planiranim narednim 
aktivnostima, kao i pristupnice za 
nove članove udruge mogu se vidje-
ti na adresi www.dugoselosport.hr            

                         Tekst i fotografije: 
Dragutin ZADRAVEC

 predsjednik DŠR „Šport za sve“
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Obiteljski dan u športu i rekreaciji

SPORTSKE VIJESTI

Društvo športske rekreacije „Šport za sve“ Dugo Selo organiziralo prvu 
manifestaciju 

Šetnica «Kontesin 
put» ponovo uređena

Na zadovoljstvo sve brojnijih šetača Sindikat umirovljenika 
Hrvatske - Podružnica Dugo Selo uredio šetnicu 

Djevojke nadjačale dečke

Finalisti malonogometnog turnira

Najmlađa natjecateljica u pikadu

Vrijedni članovi Sindikata umi-
rovljenika Hrvatske Podružnica 
Dugo Selo su 8. srpnja, u ranim 
jutarnjim satima počeli su s ure-
đenjem šetnice «Kontesin put» u 
šumi koja se proteže uz nogometno 
igralište i Gradsku sportsku dvora-
nu. Svakim danom ta staza postaje 
omiljeno okupljalište srednjoškol-
ske mladeži, ali i šetalište i trim 
staza za sve veći broj građana i 
rekreativaca.

 Već petu godinu za redom Sin-
dikat umirovljenika uređaje tu sve 
popularniju dugoselsku  šetnicu. 
Svake godine iznova popravlja-
ju se  masivne klupe, sakuplja se 
smeće i nanovo se nasipava staza 
sitnim šljunkom.  Svakako treba 
pohvaliti upornost članova dugo-
selske Podružnice sindikata umi-
rovljenika, koji od uređenja šetnice 
nisu odustali ni u trenutku kada 
je devastacija klupa i same staze 
prevršila svaku mjeru. Ipak , kako 
je i danas izjavio predsjednik dugo-

selske Podružnice umirovljenika 
Dugo Selo Ivan Sahor, upornost se 
isplatila i sve je manje devastacija, 
a  gotovo sve klupe su od prošle 
godine ostale uščuvane. Jedino još 
nedostaju košare za smeće, ali kako 
je najavljeno iz gradskih službi  i to 
će uskoro biti riješeno. 

U ovogodišnjoj akciji uređe-
nja Kontesinog puta sudjelovao je 
21 član dugoselske Podružnice, a 
poslije napornog rada predahnuli 
su uz skromnu zakusku. Najavljene 
su već i nove akcije čišćenja grmlja 
uz nogometno igralište kako bi se 
sportska događanja na nogomet-
nom igralištu mogla  nesmetano 
pratiti s klupa uz šetnicu. Akcija 
je ostvarena uz pomoć donacija iz 
Šumarije Dugo Selo, IGM Šljunčare 
Trstenik i auto-prijevoznika Stje-
pana Štivičića na čemu im Sindikat 
umirovljenika Hrvatske podružnica 
Dugo Selo ovim putem i  zahvaljuje.                                                             
                         Tekst i fotografije: 

                                            J. K. B.

Iskoristivši jutarnju svježinu, vrijedni članovi SUH-a uredili su šetnicu za 
nekoliko sati  

U prostoru dugoselske Gradske 
vijećnice 3. lipnja održana je izborna 
skupština Hrvatskog saveza mažo-
retkinja. Na sjednici bili su nazoč-
ni predstavnici mažoret udruga iz 
Cavtata, Požege, Koprivnice, Lud-
brega, Murskog Središća, Čakovca, 
Goričana, Splita. Rogoznice, Vodi-
ca, Lipika, Segeta Donjeg, Kašte-
la, Trilja, Sv. Ivana Zeline, Zlatara, 
Solina, Sinja i Dugog Sela. Pred-
sjednica HRSM-a Snježana Sremec 
na početku je pozdravila nazočne i 
zahvalila se domaćinima – Dugosel-
skim mažoretkinjama, predsjednici 

Tatjani Malinar na organizaciji ove 
sjednice. 

Kako je odlučeno za novog pred-
sjednika izabran je Frano Heren-
dija, za njegovu zamjenicu Tatjana 
Malinar, za tajnicu Elizabeta Čre-
pinko, dok ostale članove Izvršnog 
odbora čine Ana Tomaš, Katarina 
Vahtarić Lovrenčak, Snježana Sre-
mec i Snježana Podobnik. Za članove 
Natjecateljskog odbora izabrani su 
Marina Mihelčić, kao predsjednica, 
te članice Smiljana Nedeljko, Bjanka 
Bubica-Šarić, Lucija Tomašić i Vesna 
Jukić Bračulj. Za članove Nadzor-

nog odbora izabrani su Alena Rako, 
Zdenka Zabić i Dijana Petrović. Na 
sjednici je osim toga razmatrano, te 
na kraju i jednoglasno prihvaćeno, 
izvješće o radu za 2008. kao i plan 
rada za 2009. godinu uz financijske 
planove. Najavljeno je kako će se 
Državno prvenstvo u mažoret plesu 
održati u Solinu od 22. do 24. svib-
nja 2009. godine. Domaćin Držav-
nog prvenstva u twirlingu još nije 
poznat, dok će se Europsko prven-
stvo u mažoret plesu održati od 2. do 
4. listopada 2009. godine u Kašteli-
ma.                                          I. G. O. 

Za dopredsjednicu izabrana Tatjana 
Malinar, predsjednica Dugoselskih 
mažoretkinja 

U Dugom Selu održana izborna skupština Hrvatskog saveza mažoretkinja

RADNIKA U DORADI SJEMENA RUGVICA 
(četiri izvršitelja na određeno vrijeme)

Uvjeti:
- minimalno osnovna škola 
- vozačka dozvola B kategorije
- potvrda o nekažnjavanju

Ponude s kratkim životopisom poslati u roku od 7 dana od 
objave natječaja na adresu:

Bc Institut d.d., Marulićev trg 5, 10000 Zagreb (s naznakom 
«za natječaj»)

Tel: (01) 4854-071
Fax: (01) 4854-076
www.bc-institut.hr

Bc Institut za oplemenjivanje
 bilja i proizvodnju bilja d.d.

Marulićev trg 5/1, 10 000 Zagreb,
raspisuje natječaj za izbor
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U organizaciji grada Dugog Sela, 
Turističke zajednice grada, Streli-
čarskog kluba «Agram « iz Zagreba 
u subotu, 19. srpnja održano je 28.  
otvoreno prvenstvo grada Zagreba u 
streličarstvu. Prvenstvo je ove godine 
imalo međunarodni predznak jer su  
nastupili klubovi iz Austrije i Slove-
nije uz stalne goste iz  Rijeke, Sunje, 
Varaždina, Siska, Čakovca, Konjšči-
ne,  Žabna, Ogulina i Zagreba. Nastu-
pio je ukupno 71 natjecatelj u katego-
rijama djece do 12 godina, djece do 14 
godina, kadeta, juniora i seniora. 

Natjecalo se u stilovima: goli luk, 

zakrivljeni luk, standardni luk, slo-
ženi i tradicionalni luk. U kategoriji 
seniora (goli luk), prvo mjesto pri-
palo je Dobroslavu Oštreku, srebro 
je osvojio Željko Jurković, a broncu 

Darko Gešpaher.
U kategoriji seniora (složeni luk) 

poredak je bio sljedeći: prvo mje-
sto osvojio je Goran Vili, drugi je 
bio Darko Uidl, a treće mjesto osvo-
jio je Darko Gregec. Kod seniorki 
prvo mjesto osvojila je Ivana Buden, 
a druga je bila Alison  Mavrić. U 
kategoriji seniora (dugi luk) pore-
dak je bio sljedeći: 1. mjesto: Mladen 
Nemec, 2. mjesto Zvonimir Vavro i 3. 
mjesto  Miljenko Milovan.

U natjecanju  zakrivljenim lukom 
najbolji seniorski rezultat ostvario je 
Matej Povrž, drugo mjesto osvojio je 
Nikola Kovač, a treći je bio Dorjan 
Močinić. Kod seniorki prvo mjesto 
osvojila je Viktorija Sukser, a Željka 
Gešpaher bila je najbolje plasirana 
seniorka  u natjecanju standardnim 
lukom dok je od seniora u toj dis-
ciplini prvo mjesto osvojio Predrag 
Gešpaher, drugi je bio Mario Strelec, 
a treći Davor Pejnović.

U ime grada Dugog Sela natjeca-
nje je otvorio gradonačelnik Vlado 
Kruhak izrazivši zadovoljstvo što se 
već petu godinu za redom Otvoreno 

prvenstvo Zagreba održava u našem 
gradu. U ime organizatora Stre-
ličarskog kluba Agram iz Zagreba, 
dugogodišnjim sponzorima: Gradu 
Dugom Selu, Turističkoj zajedni-
ci grada Dugog Sela, Nogometnom 
klubu Dugo Selo, Radio Martinu te 
poduzeću «Nivo 95» uručene su pri-
godne zahvalnice za pruženu pomoć 
pri organizaciji natjecanja.         

Odlukom Upravnog odbora NK 
"Dugo Selo" Miroslav Škrlec imeno-
van je novim trenerom I. seniorske 
ekipe dok je za pomoćnog trenera 
izabran je Luka Opačak. Odlučni da 
grad Dugo Selo konačno dobije kva-
litetnu  i dobro plasiranu nogometnu 
ekipu kakvu i zaslužuje s obzirom  
na dugogodišnju nogometnu tradiciju,  
novi team  s Miroslavom Škrlecom na 
čelu započeo je 17. srpnja intenzivne 
pripreme. Na prvi trening odazvalo se 
25 igrača, a dosadašnja postava poja-
čana je nekolicinom novih igrača  iz 
drugih klubova. Tako su se M. Hanich 
(Lučko-Zagreb), V. Vujić (Vrbovec), E. 
Benković (Austrija), D. Radić (Rugvi-
ca), I. Topić (Zelina) te braća S: i 

A. Tomašević (Croatia-Sesvete) uz tri 
naderana dugoselska juniora D. Dujlo-

vić, M. Vrabeci D. Pongrac, pridružili 
staroj ekipi s namjerom da pomognu 
ostvarenju postavljenog cilja (u III. 
Hrvatsku nogometnu ligu), ali i da 
svojim iskustvom i znanjem pomognu 
mladim igračima da stasaju. 

Prema riječima Miroslava Škrlca, 
povratak Dugoselaca u treću ligu je u 
dvogodišnjem planu s obzirom da su 
dugoselski seniori  prošlu sezonu zavr-
šili na desetom mjestu u IV. Hrvatskoj 
nogometnoj ligi. Klub su u prelaznom 
roku, osim trenera Marka Mlinara koji 
je podnio ostavku, napustili i dvojica 
igrača, Burić i Cvijanović. 

A svjesni da bez intenzivnih pripre-
ma nema neće biti dobrih rezultata, 
Dugoselci su žestoko prionuli na tre-
ninge koji se održavaju svaki dan na 
stadionu NK «Dugo Selo» od 18 sati, 

a subotom se odrađuju i dva treninga 
kako bi se ekipa što bolje uigrala. Dio 

kondicijskih priprema naši nogometa-
ši u šumi pored stadiona i u teretani 
Sportskog centra. Škrlec je izuzetno 
zadovoljan stopostotnim odazivom 
igrača na treninge, a u nastojanju da 
se ekipa što bolje uigra organizirane 
su trening-utakmice prema sljedećem 
rasporedu: 

NK Dugo Selo: Lokomotiva Zagreb 
- u Rugvici, 26. srpnja, u 18 sati

NK Dugo Selo: Sesvetski Kraljevac 
– u Sesvetskom Kraljevcu , 27. srpnja,

NK Dugo Selo: Dinamo, juniori - u 
Zgrebu, 30. srpnja

NK Dugo Selo: Molve – u Molvama, 
2. kolovoza,

NK Dugo Selo: Dubrava – u Zagre-
bu, 6. kolovoza,

NK Dugo Selo: Hrvatski dragovo-
ljac – u Zagrebu , 9. kolovoza 

NK Dugo Selo: Rugvica – u Rugvici 
12. kolovoza

NK Dugo Selo: Osijek – Gradski vrt 
u Osijeku, 13. kolovoza

NK Dugo Selo: Tekstilac – u Zagre-
bu 16. kolovoza

Na planiranim pripremnim uta-
kmicama svi igrači će dobiti podjed-
naku šansu da pokažu svoje umijeće 
i kvalitetu. 

Pripremni period će trajati šest tje-
dana a biti će podijeljen u tri faze; I. 
faza - opća priprema, II. faza - speci-
fična priprema i III. faza - situacijska 
priprema. 

Uprava kluba se također uključila 
u pripreme nabavom nove opreme, a 
nabavljene su i dvije nove garniture 
dresova od kojih jedna ima izgled tra-
dicionalnog dugoselskog nogometnog 
dresa (plavo-bijeli dres s prugama) 
koji će sigurno kod mnogih starijih 

Dugoselaca probuditi nostalgiju za 
prošlim slavnim vremenima Dugosel-
skog nogometa. 

Osim dresova nabavljeno je i 25 
novih lopti i  pomoćni rekviziti za tre-
ning, a i glavno igralište će zahvalju-
jući sponzorima i Gradu Dugom Selu  
biti spremno za početak nove sezone. 
I. kolo odigrat će se 23. kolovoza u 

Dugom Selu, a Dugoselci će ugostiti  
ekipu «Libertasa» iz Novske. 

Ovim putem pozivamo sve naše 
sugrađane da se vrate na nogometne 
tribine  dugoselskog stadiona i da svo-
jim prisustvom našim nogometašima 
pruže veliku podršku na putu do III. 
lige.
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Prva natjecateljska 
sezona ocijenjena 
uspješnom

Otvoreno prvenstvo Zagreba u 
streličarstvu

PRIPREMILA: J. K. B.

Na turniru sudjelovao 71 natjecatelj u 
više kategorija – Ivana Buden najbolja 
seniorka 

Održana redovna godišnja Skupština Taekwondo 
kluba Dugo Selo

Redovna izvještajna skupšti-
na Taekwondo kluba Dugo Selo 
održana je u subotu, 28. lipnja, u 
prostorijama Stare škole. Članovi 
Skupštine upoznati su sa sažetkom 
prošle natjecateljske sezone koja 
je ocijenjena izvrsnom. Naime, 
Taekwondo klub Dugo Selo postoji 
tek dvije godine i prošla sezona bila  
je prva natjecateljska sezona jer su u 
međuvremenu  stasali prvi natjeca-
telji spremni za borbe na turnirima. 
Mlađi kadeti, kadeti i juniori nastu-
pili su na sedam turnira i osvojili 
6 zlatnih medalja, 6 srebrnih i 7 
brončanih medalja. Najuspješniji 
natjecatelj bio je Ivan Matić koji 
je osvojio najviše zlatnih medalja 
kao i treće mjesto na državnom 
prvenstvu. 

Od početka ove godine uz trene-

ra Marinka Mandića, s najmlađi-
ma trenira i drugi trener Zvonimir 
Matica koji radi i na pripremama 
ekipa za reprezentacije.

Planovi za narednu sezonu su 
ambiciozni, ali se pojavila bojazan 
od mogućeg gubitka prostora za 
treniranje. Za sada o tome nije bilo 
službenih informacija, pa se nada-
mo da će Stara škola i dalje ostati 
dvorana za borilačke sportove.

Na Skupštini je na vlastiti zahtjev, 
a zbog brojnih obaveza razriješen 
dosadašnji predsjednik Mario 
Akmačić, a za novog predsjednika 
izabran je Darko Valjak. 

U ime Grada Dugog Sela članove 
Skupštine pozdravio je pročelnik za 
društvene djelatnosti Grada Dugog 
Sela Veljko Bertak.

                                            J. K. B.

 S novim trenerom do III. lige

Nogometni klub Dugo Selo započeo intenzivne pripreme za predstojeću 
natjecateljsku sezonu

PRIPREMILA: J. K. B.

Ni visoke ljetne temperature nisu omele nogometaše od redovnih treninga

Prilikom otvorenja turnira organizatori zahvalili dugogodišnjim sponzorima 

Pogodak u «zlato» - cilj sviju natjeca-
telja 

Taekwondo klub Rugvica u svom 
stilu, to jest s uspjesima, završio 
je proljetni dio sezone. Prvo su 
na seniorskom prvenstvu Hrvatske 
nastupili sa sedam natjecatelja, a 
Tea Rašić i Manuela Robić plasirale 
su se na treće mjesto u svojim kate-
gorijama što je prvi put da su na 
seniorskom prvenstvu države osvo-
jene dvije medalje, a sa medaljama 
s juniorskog prvenstva ove godine 
već imamo šest medalji, a još nam 
predstoji kadetsko prvenstvo na 
jesen, pa bi ova natjecateljska sezo-
na mogla biti najuspješnija do sad. 

Nakon državnog prvenstva, 
devet natjecatelja iz Taekwondo 
kluba Rugvica nastupilo je u selek-
ciji Taekwondo saveza Zagrebačke 
županije na turniru iz A serije u 

Austriji. Selekcija je nastupila sa 28 
natjecatelja , a medalje su osvojili 
jedino natjecatelji iz Taekwondo 
kluba Rugvica i to Mihael Jelečević, 
Antonio Hrdan i Marija Štetić sre-
bro, a Anita Mačinković broncu.

 Između ovih natjecanja u među-
vremenu je održano i polaganje za 
crni pojas u organizaciji Taekwon-
do saveza Hrvatske i Taekwondo 
klub Rugvica bogatiji je za  još šest 
novih nositelja crnog pojasa. Na 
samom kraju sezone stiglo je i pri-
znanje Općinskog vijeća Rugvice 
za najbolji sportski klub Općine, a 
sada predstoji kratki odmor i onda 
pripreme za jesenski dio sezone.               

                            Darko HRDAN  
Fotoarhiva TKD Rugvica 

TEA RAŠIĆ I MANUELA 
ROBIĆ TREĆE U DRŽAVI

Kvalitetne pripreme preduvjet su za uspješan nastup Dugoselaca 
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Na dan zaređenja sv. Martina za 
biskupa 4. srpnja, suradnici Dugog 
Sela i posjetitelji iz Francuske, gradski 

Vijećnici i štovatelji baštine sv. Mar-
tina okupili su se na središnjem pro-
storu na Martin Bregu, godinu dana 
nakon postavljene stope sv. Martina 
na zidine stare crkve. O prošlogo-

dišnjim  događanjima, obilježavanju 
stare crkve stiliziranom metalnom 
stopom sv. Martina kao znamenom 

povijesno-kulturološke poveznice 
s brojnim europskim gradovima,  
okupljenima je govorio predsjednik 
Turističke zajednice Dugog Sela Boris 
Mahač. 

Postavljanjem simbolične sto-
pe sv. Martina na staru crkvu 
na Martin Bregu Dugo Selo je 
postalo član Udruge štovatelja 
baštine sv. Martina te je uvršte-
no u  međunarodni itinerer gra-
dova i mjesta u kojima su štuje 
sv. Martin. Polazište itinerera je 
mađarski Szombathely gdje je 
svetac rođen, a odredište francu-
ski grada Tours gdje je sv. Martin 
obavljao dužnost biskupa i gdje 
počiva u miru. Dugo Selo je ujed-
no prvi hrvatski grad obilježen 
stopom sv. Martina zaštitnika,  
koju je Gradu poklonila Europ-
ska udruga baštine i Kulturni 
centar sv. Martin iz Toursa. 

Toga dana organiziran je  i stručni 
skup o baštini sv. Martina u kojem 
je sa svojim znanstvenim izlaganjem 
sudjelovala predsjednica Hrvatske 
udruge baština sv. Martin dr. Ines 
Sabotič. Na skupu su još izlaga-
le predsjednica Udruge stipendista 
francuske vlade Irena Stopfer, prof. 
te stručna suradnica pri Gradskoj 
upravi Grada Dugog Sela Zvjezdana 
Budor Klarić. Sabotič je govorila o 
putevima kojima je kročio sv. Martin 
tijekom svog života, od Mađarske do 
Francuske te o europskim kulturnim 
projektima utemeljenim na svetomar-
tinskoj baštini. I. Stopfer obuhvatila 
je  temu o dalmatinskim tragovima 
sv. Martina, dok je Z. Budor Kla-
rić upoznala okupljene o štovanju 
sv. Martina na dugoselskom područ-
ju. Znanstvenom skupu nazočili su 
gosti iz Francuske kao i predstavnici 
Grada predvođeni gradonačelnikom 
Vladom Kruhakom i predsjednikom 
Gradskog vijeća Antom Bauerom. 
Suradnja Dugog Sela i općina Kan-
tona St. Simon iz Francuske tako-
đer počiva na zajedničkoj poveznici 
– baštini sv. Martina i templarskoj 
povijesti. U tom dijelu francuske 
pokrajine Picardy štuje se sv. Mar-
tin te postoje crkve njemu posvećene 
na područjima pod njegovom zašti-
tom. O dosadašnjoj suradnji  uteme-
ljenoj na svetomartinskoj baštini i 
građevinama iz templarskoga doba, 
o obilasku predstavnika Dugog Sela 
tih srodnih značajki u Francuskoj, 
govorila je Nada Kozić, ravnateljica 
Pučkog otvorenog učilišta, koje je 
u suradnji s Gradom i Turističkom 
zajednicom Dugo Selo, nositelj pro-
grama međunarodne suradnje. Usli-
jedio je glazbeni program u kojem su 
sudjelovali francuski glazbenici Edith 
Ribeau, Rose-Andre Rattin i Gerome 
Szczur, članovi KUD-a «Preporod» i 
glazbeni ansambl «DUGA».

ISSN 0352-0609

Znanstveni skup o baštini 
sv. Martina

PRIPREMILA: N. K. 

Na znanstvenom skupu posvećenom njegovanju svetomartinske baštine izlagala 
dr. Ines Sabotič i drugi sudionici

            I. G. O.

Cjelovečernji koncert francuskih i 
dugoselskih glazbenika održan je u 
subotu 5. srpnja u prostoru Srednje 
škole Dugo Selo. Bila je to kruna 
dosadašnje suradnje Zajednice opći-
na Kantona St. Simon iz Francuske i 
Grada Dugog Sela. Naime, uz zvuke 
najljepših klasičnih djela Vivaldija, 
Satiea, Purcella i Bacha glazbenici 
iz Francuske – sopranistice Edith 
Ribeau i Rose-Andre Rattin u svojim 
solo i duet dionicama, i sve u pratnji 

koncertnog pijanista Geromea Szc-
zura, izveli su nezaboravan nastup 
poklonivši dugoselskoj publici večer 
vrhunskog glazbenog užitka. Glaz-
beni ansambl Duga izveo je popu-
larne hrvatske pjesme iz igranog 
filma «Tko pjeva zlo ne misli», iz 
rock opere «Gubec beg» te niz tra-
dicionalnih hrvatskih pjesama, kao 

i pjesme Dugoselca Zlatka Đivana 
koje uglazbila i aranžirala Zlatica 
Šajković, voditeljica Duge. Francu-
ski glazbenici i Dugoselski vokalni 
ansambl zajedno su nastupali i na 
prošlogodišnjim koncertima tijekom 
organizacije dana hrvatske kulture u 
Francuskoj. 

Prepuno predvorje dugoselske 
Srednje škole u kojem se tražila sto-
lica više, bilo je dovoljan pokazatelj 
zainteresiranosti dugoselske publi-

ke za ovaj kulturni događaj. Svoje 
poštovanje prema francuskim gosti-
ma dolaskom na koncert ukazali su 
ne samo gradski dužnosnici, već i 
brojni predstavnici dugoselskih insti-
tucija, ustanova i udruga pozdravivši 
kulturnu suradnju Zajednice općina 
Kantona St. Simon i Dugog Sela sa 
željom u njen nastavak.            I. G. O.

Koncert francuskih i 
dugoselskih glazbenika 

Nakon nekoliko zajedničkih nastupa lanjske godine u Francuskoj članovi DUGE 
i francuski glazbenici na dugoselskoj pozornici 

Štovatelji baštine sv. Martina i posjetitelji iz Francuske obišli staru crkvu obilježenu 
stopom kao znamenom pripadnosti europskim kulturno-povijesnim rutama 

Godinu dana nakon obilježavanja stare crkve europskim znamenom – stopom sv. Martina, 
u vrijeme posjete suradnika iz Francuske održan skup o temi koja povezuje Dugo Selo s 
francuskim i europskim gradovima

U glazbenom dijelu programa nastu-
pili članovi DUGE, tamburaši KUD-
a PREPOROD i solistice iz Francuske 
Edith Ribeau i Rose-Andree Rattin uz 
klavirsku pratnju francuskoga pijaniste 
Jeromea Szczura 

                                             I. G. O.
Dragan MIKULIĆ 

Ljubitelji glazbe nisu željeli propustiti ovaj događaj 

Razdragana svadbena povorka 19. 
srpnja na dugoselskim ulicama bila 
je sasvim drugačiji prizor od uobiča-
jenih povorci koje viđamo. Mladenci 
i svatovi vozili su se na biciklima! 
Prigodno okićeni bicikli, uz zvuke 
zvonjave biciklističkih zvona radosni 
svatovi privlačili  su svaki pogled 
prolaznika. Najljepši bicikl i par na 
njemu bio je bicikl mladenaca! U 
tandemu i na tandem-biciklu Dugo-
selci Ivana Baloh i Tomislav Mažar 
uplovili su, odnosno bolje rečeno, 
«ubicklirali» su u brak. 

Nakon brojnih prijeđenih kilome-
tara skupa na biciklu, Ifka i Tomek, 
kako ih od milja zovu članovi Bici-
klističkog kluba Dugo Selo čiji su 
članovi, odlučili su se i vjenčati na 
njemu. U pratnji 30-tak biciklista, 
kolega iz Kluba, biciklistički par iz 
snova dovezao se do Crkve sv. Mar-
tina gdje su spremno i hrabro izmije-
nili bračne zavjete te nakon toga svi 
zajedno još veseliji dovezli se do Kleti 
obitelji Bunčić gdje je biciklistički 
svadbeni tulum potrajao do kasno u 
noć. Među svim svatovima mogao se 
čuti komentar «Ovo mi je najljepša 
svadba u životu!», a vjerujemo kako 
se isti komentar izmjenjivao i među 
brojnim prolaznicima koji su je vidje-
li u subotu. Zato – sretno mladenci i 
želimo vam još puno, puno kilometa-
ra u tandemu!

Na kraju mogli bi još dodati, s 
obzirom na brzorastuće cijene benzi-
na i energenata te sve veću ekološku 
osviještenost građana – biciklističke 

svadbene povorke mogli bi viđati sve 
češće, čemu se potajno nadamo!
                                             I. G. O.

          Fotografije: Dragan MIKULIĆ 

Vjenčanje na biciklima!

Zajedništvo na dva kotača – u dobru 
i zlu

Vjenčanje na biciklima!
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