
N.K.

I. G. O.

Proteklih je dana asfaltiran nogo-
stup u novoj Ulici A. i B. Božikovića, 
od Zagrebačke do Ulice Hrvatsko-
ga preporoda ukupne duljine 200 
metara. Radove u vrijednosti 239.071 
kuna izvodila ja tvrtka Pugar. Asfal-

tiran je put i postavljeni su rubnici na 
Starome groblju od nove mrtvačnice 
do Herendićeve ulice. U Ulici Hrvat-
skoga preporoda u tijeku je gradnja 
kanalizacije i uređenje makadam-
skoga puta duljine jednoga kilometra 
od Ulice Božikovića do Radićeve 
ulice. Veliko radilište je i u Šaško-
večkoj ulici gdje je pri završetku 
410 metara nogostupa u vrijednosti 
416.000 kuna. Graditelj izvodi rado-
ve na izgradnji nogostupa u Rim-
skome putu duljine 300 metara u 
vrijednosti 1.245.444 kuna. N.K.

Nakon što je Općinsko poglavar-
stvo Općine Rugvica s odobravanjem 
prihvatilo pismo namjere tvrtke IKEA 
vezano uz izgradnju trgovačko-prodaj-
nog centra na području ove općine - i 
općinski vijećnici su na svojoj sjednici 
izrazili pozitivan stav o budućim pla-
novima tog najvećeg svjetskog trgo-
vačkog lanca namještaja poznatog po 
povoljnim cijenama i lako sklopivom 
namještaju. Volje za dolaskom IKEA-e 
u Rugvicu ne nedostaje što je i potvrđe-
no na sjednici Vijeća kada su vijećnici 
izrazili spremnost za promjenu Prostor-
nog plana i izradu Urbanističkog plana 
uređenja koji bi omogućio gradnju trgo-

vačkog centra. Općina Rugvica također 
je ponudila svoju podršku i pomoć u 
realizaciji ostalih uvjeta koje traži IKEA 
(izmještanje naplatnih kućica, rješava-
nje priključka na autocestu A-3, rješa-
vanje kanalske mreže), a koje prelaze 
okvire nadležnosti jedne jedinice lokal-
ne samouprave. O Ikeinim namjerama 
upoznati su i predstavnici Zagrebačke 
županije koji su također dali podršku 

u realizaciji ovog kapitalnog projekta. 
Izražena je nada da će nakon neuspjelih 
pokušaja otvaranja IKEA-e u Sv. Nedje-
lji, Sv. Heleni i pokraj Zaprešića – Ikein 
projekt konačno zaživjeti u Rugvici, 
na radost Općine i građana Rugvice, 
ali i građana Dugog Sela, Brckovljana, 
Zagreba i šire…(više na str. 5)     I. G. O.
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Po prvi puta u Dugom Selu orga-
niziran i pod pokroviteljstvom 
Grada i Koordinacijskog odbora za 
provedbu programa «Grad – pri-
jatelj djece» održan Dječji tjedan 
koji je trajao od 6. do 12. listopada. 
Program je počeo obilježavanjem 
Međunarodnog dana djece i susre-
tom dječje delegacije s gradona-
čelnikom Dugog Sela, nakon čega 
su tijekom sljedećih dana održane 
različite aktivnosti u organizaciji 
Grada, Centra Stančić, Radio Mar-
tina, Pučkog otvorenog učilišta, 
Dječjeg vrtića Dugo Selo, Crvenog 
križa Dugo Selo, Dječjeg vrtića 

Buba Biba, dugoselskih sportskih 
klubova, izviđača i KUD-a «Pre-
porod».  

Dječji tjedan, tradicionalno 
međunarodno događanje koje se u 
Hrvatskoj i u svijetu održava već 
55 godina ove godine organizirano 
je pod sloganom "Ljubav djeci prije 
svega". Dječji tjedan obilježen je u 
više od 80 gradova i općina diljem 
Hrvatske, a osnovna namjera mani-
festacije bila je skrenuti pozornost 
javnosti na položaj djeteta u zajed-
nici u kojoj živi, raste i razvija se. 
(više na str. 8., 9. i 12.)   

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA I 
UČENICIMA šk. g. 2008/09. - GRAD DUGO SELO, str. 6. 

U ovom broju objavljujemo
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Tjedan dječjih prava i kreativnosti

IKEA stiže u Rugvicu?

Planirana lokacija proteže se južnom stranom autoceste A-3 od nadvožnjaka u Dumovcu do naplatnih kućica Ivanja Reka

Uređenje
dugoselskih 
ulica

Nogostup u Ulici Božikovića - siguran put do nove škole

• pjesme ZLATKA ĐIVANA 23. 10. 
u 20h, Gradska knjižnica 
• SNAGA MIRA - glazbeno-
scenski recital 25. 10. u 19,30, 
Srednja škola 
• KONCERT GRADSKOGA ZBORA  
31. 10. u 20 h, Sredna škola
- pjesme M. DOBROVOLJCA 
ŽMIGAVCA, 6. 11. u 20h, Gradska 
knjižnica 
• izložba SV. MARTIN i koncert 
KVARTET RUCNER, 7. 11. u 19h, 
Srednja škola 
• utakmica pasa ptičara i 
retrivera 8. 11. u 9 h
• VII. martinski polumaraton 8. 
11. u 10h - Gradska dvorana
• KUD PREPOROD koncert 
8. 11. u 19 h, dvorana Preporod 
• III. sajam obrtništva i 
poduzetništva 8.-10. 11. - Gradska 
dvorana 
• KRŠTENJE MARTINSKOGA 
MOŠTA 10. 11. u 18 h 

DAN GRADA DUGOGA SELA 
i BLAGDAN SV. MARTINA 
11. studenoga 
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PROGRAM 
15. DUGOSELSKIH 
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U Preseki je 20. rujna 2008. godi-
ne obilježena 65. obljetnica osnutka 
Zagrebačkoga partizanskoga odreda. 
Komemorativnu svečanost inicirala je 
Udruga antifašističkih boraca i anti-
fašista Zagreba i Zagrebačke županije. 
Predsjednik te Udruge Vladimir Jurak 
govorio je o teškim danim borbe pro-
tiv fašizma i njemačkih okupatora 
te o ratnom putu ovoga Odreda od 
osnutka do pobjede. 

Udruga antifašističkih boraca i 
antifašista grada Dugoga Sela, opći-
na Brckovljani i Rugvica realizirala 
je ovu svečanost uz potporu grada 
Dugoga Sela. Tako se okupljenima 
obratio zamjenik dugoselskoga Gra-
donačelnika Vlade Kruhaka – Stjepan 
Bertek govoreći o svom doprinosu 
u borbi protiv velikosrpskoga fašiz-
ma koji je očitovao ekspanzionističku 

politiku i genocid u Domovinskome 
ratu.  

Izaslanik zagrebačkoga gradonačel-
nika Milana Bandića - Vedran Žuvela 

također je pozdravio skup kao i član 
Poglavarstva Zagrebačke županije 
Rudolf Dokuš. A na početku sveča-
nosti, koju je otvorila članica Udruge 
Zdenka Turčinec u nazočnosti pred-
sjednika Janka Filipovića, sve oku-
pljene pozdravio je Kruno Antoljak u 
ime Općine Rugvica, a potom Darko 
Batišta u ime Općine Brckovljani. 

Izaslanstva Udruga i lokalnih vlasti 
položila su vijence na spomenik pogi-
nulim antifašističkim borcima Zagre-
bačkoga partizanskog odreda koji se 
nalazi ispred vatrogasnoga doma u 
Preseki.  N.K.

Sve uključene strane 
zadovoljne s tijekom 
gradnje osnovne škole

U nazočnosti predstavnica Svjetske 
banke Nine Arnold i Antonije Vijačka, 
predstavnice Ministarstva obrazovanja 
Petre Palej, pročelnika za školstvo Zagre-
bačke županije Miroslava Burića, ravna-
teljice OŠ Dugo Selo Marijane Kozarić 
Ciković te gradonačelnika Vlade Kru-
haka i njegovog zamjenika Stjepana Ber-
teka, 2. listopada održan radni sastanak 
kako bi se sve uključene strane upoznale 
s tijekom izgradnje i ulaganjem u novu 
školu. Podsjećamo, Ministarstvo sudje-
luje s 55 posto ukupnih sredstava, koja 
dolaze iz Svjetske banke, osnivač škole 
Zagrebačka županija sudjeluje s 27 posto 
te Grad Dugo Selo s 18 posto učešća. 

Predstavnice Banke, obišavši gradi-
lište, izrazile su zadovoljstvo s tijekom 
gradnje, koja teče u skladu s rokovima i 
projektom. Krajem studenog bit će zavr-
šeno krovište, a početkom srpnja sljedeće 

godine svi radovi trebali bi biti završeni. 
Ravnateljica Kozarić Ciković upoznala 

je prisutne s trenutnim stanjem u školi 
kazavši kako je dugoselska škola i dalje 
najveća u Hrvatskoj s 1 590 učenika 
koji pohađaju nastavu u 3 smjene. Rav-
nateljica je upozorila kako izgradnjom 
nove škole i novim školskim kapacite-
tima – dugoselski učenici neće moći 
pohađati jednosmjensku nastavu. Stoga 
je predstavnica Svjetske banke Arnold 
sugerirala da se predloži nova lokacija i 
planovi za treću osnovnu školu te da se 
Zagrebačka županija i Grad Dugo Selo 
prijave na natječaj koji međunarodna 
zajednica uskoro planira raspisati. Grad 
je već poduzeo aktivnosti kako bi se što 
prije osigurala nova lokacija za školu - u 
pripremi su izmjene Prostornog plana 
te se predviđaju proračunska sredstva 
potrebna za kupnju zemljišta za treću 
osnovnu školu, kazao je na kraju grado-
načelnik Kruhak.
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Zagrebačka županija raspisala je 
natječaj za dodjelu stipendija za školsku 
godinu 2008/09 za učenike i studente 
s prebivalištem na području Županije. 
Natječaj je otvoren do 24. listopada. U 
ovoj godini dodijelit će 50 stipendija 
i to 30 za učenike i 20 za studente. 
Od 30 stipendija za učenike, do 15 za 
deficitarna zanimanja kao što su alatni-
čar, dimnjačar, krojač, fasader, slastičar, 
tesar, tokar itd. «Kao i prošle godine sti-
pendije dodjeljuju za 12 mjeseci, a mje-
sečno iznose 500 kuna za učenike i 1000 
kuna za studente" – kazao je pročelnik 
Upravnog odjela za obrazovanje, kul-

turu, sport i tehničku kulturu Miroslav 
Burić te dodao kako će «Prijedlog liste 
kandidata za dodjelu stipendija objaviti 
na oglasnim pločama naših gradova i 
općina u roku 30 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava». Prijave dostaviti u 
Zagrebačku županiju, osobno ili poštom 
na adresu Ulica grada Vukovara 72/
V, u zatvorenim omotnicama s nazna-
kom «za natječaj za dodjelu stipendija». 
Više informacija možete dobiti na tele-
fon 01/6009-492 ili na web stranicama 
Županije 
www.zagrebacka-zupanija.hr 

Izložba Zagrebačke županije na 
Autobusnom kolodvoru u Zagrebu

Na zagrebačkom Autobusnom 
kolodvoru 24. rujna je otvoren izlož-
beni prostor Zagrebačke županije. 
Svečanom otvorenju izložbe, uz broj-
ne uzvanike, nazočili su predsjednik 
Skupštine Zagrebačke županije Damir 
Mikuljan, predsjednik Turističke 
zajednice Zagrebačke županije Vlado 
Horina i direktor zagrebačkog Auto-
busnog kolodvora Franjo Žulj. Za kul-
turno - umjetnički program pobrinuli 

su se Vokalni ansambl «Jane» i KUD 
«Strmec», a predstavila se i povijesna 
vojna postrojba «Turopoljski banderij». 
Što se sve nalazi na području okolice 
glavnog hrvatskog grada te koje turi-
stičke i gospodarske potencijale ima 
«Zagrebački prsten» nastojat će se tim 
načinom približiti zagrebačkoj publi-
ci kao i svim putnicima koji prolaze 
ovim prostorom. «Zagrebačka župa-
nija ovom izložbom predstavlja svoje 
kulturno, narodno i gospodarsko blago 
u malome. Veseli me što imamo pri-

liku prezentirati svoje običaje i zanate 
na jednom od najfrekventnijih i naj-
prometnijih mjesta u gradu Zagrebu. 
Vjerujem da kolodvori baš kao i ljudi, 
žive 24 sata 7 dana u tjednu.» - rekao 
je prilikom otvaranja izložbe Damir 
Mikuljan. Suveniri, tradicionalni pro-
izvodi i rukotvorine izloženi su u 13 
vitrina koje su uredile Turističke zajed-
nice gradova i općina Županije. Među 
njima je i Dugo Selo koje se predstavi-
lo svojom turističkom ponudom - sv. 
Martinom, Martinjem i svime što je 
vezano uz njega, templarima, Dugosel-
skim jesenima… Svi putnici, namjerni 
i slučajni prolaznici mogu razgledati 
izložbu do 24. studenog.

Otvoren natječaj za stipendiranje

Grad je 24. rujna posjetio mini-
star turizma Republike Hrvatske 
Damir Bajs. Ugostili su ga gradona-
čelnik Vlado Kruhak i predsjednik 
Gradskog vijeća Anto Bauer. Kako 
nam je kazala osoba za informiranje 
Zvjezdana Budor Klarić, domaćini 
su ministra upoznali s turističkom 
ponudom Dugog Sela i s planovima 
za daljnji razvoj turizma. Razgovaralo 
se i o gradskim projektima s područja 
kulture poput rekonstrukcije Kultur-
nog centra za posjetitelje u zgradi 
koja datira iz vremena plemićke obi-
telji Drašković, odnosno u prostoru u 
kojem je bio smješten Dom zdravlja. 

Podsjećamo, po projektu KUC je 
zamišljen kao prostor u kojem će 
se prezentirati teme vezane uz grad 
Dugo Selo, kao što su templari, iva-
novci, sv. Martin, grofovi Drašković te 
teme iz novije povijesti, a bit će prika-
zane multimedijalno i na interaktivni 
način. Gradsko poglavarstvo donijelo 
je na 48. sjednici odluku o početku 

postupka nabave rekonstrukcije Kul-
turnog centra za posjetitelje 1 etapa. 
Vrijednost nabave je milijun kuna. 
Ministar je upoznat i sa situacijom 
odmarališta Društva «Naša djeca» 
Dugo Selo u Velom Lošinju koje tako-

đer treba obnovu. Kazao je kako će se 
založiti za realizaciju ovih projekata 
te kako će Dugo Selo uskoro posjetiti 
i državni tajnik za turizam – prenijela 
nam je Budor Klarić.
A.M.Š.

Ministar turizma Bajs posjetio 
Dugo Selo

Predsjednik Bauer i gradonačelnik Kruhak upoznali ministra Bajsa s turističkom 
ponudom i razvojnim planovima kulturnoga turizma 

Ovom odlukom proračun je povećan za 
1,86 posto što je znak da gospodarstvo na 
području Zagrebačke županije kvalitetno 
funkcionira – izjavio je župan Zagrebač-
ke županije Stjepan Kožić. Klub članova 
SDP-a predložio je pet amandmana na 
prijedlog rebalansa, no s obzirom da su 
za amandmane glasovali jedino vijećnici 
SDP-a, njih 7, amandmani nisu proš-
li. Vijećnica SDP-a Palma Klun Posavec 
rekla je kako se s rebalansom prikuplja 
8 milijuna kuna za pomoći i potpore 
jedinicama lokalne samouprave koji će se 
potrošiti u predizborne svrhe te je prozva-
la vladajuću koaliciju što nije prihvatila 
amandmane u kojima se SDP zalaže za 
povećanje sredstava za prosvjetu i kul-
turu. Župan Kožić opovrgnuo je takve 
špekulacije te je naglasio kako je rebalans 
postavljen na način da do kraja godine 
realizacija proračuna bude što veća tj. da 
se što manje sredstava prenosi u slijedeću 
godinu. Podsjetio je i da je Zagrebačka 
županija jedina županija u Hrvatskoj koja 
je 40 posto svog proračuna namijenila 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu. „Većim ulaga-
njem u gospodarstvo i naše poduzetničke 
zone, za koje su zainteresirani mnogi 
domaći i strani investitori, stvaramo pret-

postavke da proračun Zagrebačke župa-
nije raste još bržom stopom, a onda ćemo 
dodatno moći ulagati u kulturu, školstvo 
itd. Ovakvim rebalansom ostvarit ćemo 
još brži gospodarski rast“ – izjavio je 
župan. 

Vijećnik Nenad Sedlar iz Dugog Sela 
pitao je zašto su ukinuta sredstva za 
izgradnju športske školske dvorane u 
Dugom Selu, budući je nakon sastanka 
župana s gradskim vodstvom Dugoga 
Sela najavljeno potpisivanje ugovora 
ovih dana? Zašto su smanjena sred-
stva za izgradnju nove osnovne škole u 
Dugom Selu s 5 na dva milijuna kuna, 
također je zanimalo vijećnika. Odgo-
varajući na vijećnička pitanja župan je 
naglasio da će se nastaviti sa svim zacr-
tanim projektima kao što su izgradnja 
dvorane i škole u Dugom Selu, izgrad-
nja upravne zgrade Županije, projek-
tom okrupnjavanja zemljišta za koji je 
zadužena Regionalna razvojna agencija 
Zagrebačke županije itd. 

Jednoglasnom odlukom svih vijećnika 
Skupština Zagrebačke županije donijela je 
odluku da Zagrebačka županija zajedno sa 
Gradom Velika Gorica i poljoprivrednom 
zadrugom Zagrebački voćnjaci osnuje 
trgovačko društvo Distributivni centar 
za voće i povrće d.o.o. čija će zadaća 
biti izgradnja i upravljanje distributivnim 
centrom za voće i povrće. Temeljni kapital 
društva iznosi 7,1 milijuna kuna. 

Na sjednici su među ostalim imenovani 
novi članovi Upravnih vijeća zdravstvenih 
ustanova Zagrebačke županije - Doma 
zdravlja Zagrebačke županije, Ljekarni 
Zagrebačke županije, Specijalne bolnice 
za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, 
Specijalne bolnice za kronične bolesti 
dječje dobi Gornja Bistra, Zavoda za 
javno zdravstvo Zagrebačke županije kao 
i predsjednici i članovi Upravnog vijeća 
Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić 
– Grad.

N.K. 

PRIPREMILA: A. M. Š. i N. K.

Brojni uzvanici nazočili otvorenju

Dugo Selo također predstavilo svoju 
turističku ponudu

Obilježena obljetnica 
osnutka Zagrebačkoga 
partizanskog odreda 
u Preseki 

Vijenci u spomen poginulim antifašistima na spomeniku u Preseki 

Zasjedala Skupština Zagrebačke županije

Smanjena sredstva za 
novu školu i dvoranu u 
Dugom Selu

Skupština Zagrebačke županija 
donijela je rebalans proračuna 
Zagrebačke županije za 2008. 
godinu koji iznosi 308,6 milijuna 
kuna odnosno 5,6 milijuna 
kuna više nego što je to bilo 
utvrđeno proračunom. Rebalans 
proračuna je izglasan većinom 
glasova, i to 31-nim glasom „za“ 
vijećnika HDZ-a, HSS-a, HSU-u, 
HSP-a, i HNS-a. Sedam  vijećnika 
SDP-a bilo je suzdržano. 
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Natjecanje je održano 1. i 2. 
listopada na bazenu Termi Tuhelj 
u Tuheljskim Toplicama. Prijav-
ljeno je bilo 135 natjecatelja, a 
uspješno je završilo 126 športaša 
i športašica. Odustajalo se jedino 
zbog bolesti. Natjecalo se u disci-
plinama 25, 50 i 100 metara slo-

bodno, 25 i 50 metara prsno i 25 
metara leđno u muškoj i ženskoj 
konkurenciji. Šesti put za redom 
suorganizatori natjecanja su bili 
Centar za rehabilitaciju "Stan-
čić" i Športsko društvo Specijal-
ni športovi "Luč" iz Zaprešića. 
Športske nadmetanje odvijalo se 

pod pokroviteljstvom Speci-
jalne olimpijade Hrvatske i 
Hrvatskog paraolimpijskog 
odbora, a po pravilima Spe-
cijalne olimpijade. Dok su 
volonteri na natjecanju bili 
učenici osnovne škole Lijepa 
naša Tuhelj i na svečanom 
otvaranju oduševili natje-
catelje kolažem kajkavskih 
dosjetki i recitacija. U kul-
turnom – umjetničkom 
dijelu programa nastupili 
su i korisnici Centra Stančić 

pod vodstvom prof. glazboterapije 
Silvane Rožić scenskom izvedbom 
"Bubamarin let". Veliko hvala za 
velika srca Branku Kajbi i Plivi, 
Vesni Radak i Krašu i Ivanu Kustu 
i Komunalcu iz Vrbovca, jer teško 
bi uspjeli bez njihove pomoći.

Na svečanom otvaranju prisut-
nima se obratio Zvonimir Brozić 
ispred Hrvatskog paraolimpijskog 
odbora i čestitao paraolimpijcima 
(Peking) i specijalnim olimpijci-
ma (Šangaj) na osvojenim odlič-
jima na zadnjim olimpijadama 

u Kini. Prigodnim govorom i 
čestitkama pridružio se i Ivan 
Kos športski direktor Specijalne 
olimpijade Hrvatske, a nakon 
toga sa Sinišom Ignjatovićem 
članom Luči u ime svih natje-
catelja i trenera položio zakle-
tvu: «Dozvoli mi da pobijedim, 
a ako na uspijem, dozvoli mi 
da budem hrabar u pokušaju.» 
Natjecanje je otvorio direktor 
Komunalca iz Vrbovca Ivan Kust 
zaželjevši uspjeh svima kakav bi 
si sami poželjeli. Zbog nemoguć-

nosti dolaska svoje žaljenje su nam 
izrazili ravnatelj Centra Stančić 
Ivan Vrgoč i saborski zastupnik 
i gradonačelnik grada Zaprešića 
Željko Turk, rado smo im oprostili 
jer i oni su dali svoj obol u orga-
nizaciji ovog natjecanja. Za naše 
športaše najvažniji dio natjecanja 
bila je i žetva medalja: Stančić 
- Krešo Žalig 2. mjesto 25 metara 
slobodno, Davor Mateša 2. mjesto 
25 metara slobodno, Boris Majer 
3. mjesto 50 metara prsno

F. HORVAT
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Prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s teškoćama u razvoju za 2008.

U sklopu «Dugoselskih jeseni» i 
udruga «ADHD i ja» otvorila je 4. 
listopada svoja vrata za sve građa-
ne i djecu s ovog područja. Doga-
đanje organizirano u prostorima 
Pučkog učilišta posjetio je i član 
Gradskog poglavarstva Ivan Gere-
ci koji je upoznao djecu, njihov 
rad te saznao više o aktivnostima 
Udruge. Dječje talente za likov-
no izažavanje testirao je Robert 

Samrdžić te ih pritom pohvalio za 
nadarenost. Sudjelovalo je 25 djece 
iz Dugog Sela, Rugvice i Božja-
kovine. Sve aktivnosti vodile su 
Ksenija Pekera, Alen Brlek, mama 
Tokić i Sandra Geri. Svi zaintere-
sirani za rad Udruge «ADHD i ja» 
mogu više informacija dobiti na 
broj 098/456-993 iza 16 sati.

 Sandra GERI, predsjednica Udruge

Otvorena vrata 
udruge 
«ADHD i ja»

U Dugom Selu je 25. rujna u 
Ulici Anđelke i Belizara Božiko-
vića otvoren prodajni centar Lidl. 
Otvorenju ovog velikog prodajnog 
centra, uz brojne kupce, prisu-
stvovali su i predstavnici Grada 
– predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer i oba dogradonačelni-

ka Stjepan Bertek i Stjepan Novo-
sel. Kako je rečeno, dolazak još 
jedne trgovine ovakvog tipa pružit 
će stanovnicima grada i okolice 
veći izbor i niže cijene zbog kon-
kurencije. Ujedno je, uz postojeće 
KONZUM i BILLU, i doprinos 
kvalitetnijoj opskrbi građana. Lidl 
zauzima površinu od 1, 085 četvor-
nih metara, a u svojoj ponudi ima 
široki asortiman proizvoda – od 

hrane, obuće i odjeće do malih 
kućanskih aparata. Zaposleno je 
dvadeset ljudi, većinom s ovog 
područja. Tom je prilikom Anto 
Bauer najavio dolazak još jedne 
trgovine Kauf landa koja se gradi 
tik do Lidla. 

Stančić osvojio 
tri medalje

Natjecanje uspješno završilo 126 sportaša od prijavljenih 135 

Otvoren LIDL, uskoro i 
Kaufland

PRIPREMILA:  A. M. Š.

Otvorenje popratio velik broj građana

Akademski umjetnik R. Samardžić vodio likovnu radionicu
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Gradsko poglavarstvo informirano je 
na 48. sjednici održanoj 22. rujna o rea-
lizaciji proračuna Grada za prvih osam 
mjeseci ove godine. U tom razdoblju uku-
pni prihodi i primici iznose 50,7 milijuna, 
a ukupni rashodi i izdaci dosegli su iznos 
od 33,7 milijuna kuna tako da je razlika 
između ostvarenih prihoda i primitaka 
te rashoda i izdataka 16,8 milijuna kuna. 
Zajedno s 21,2 milijuna kuna prenesenih 
sredstava iz 2007. godine, ukupni pre-
neseni i tekući višak iznosi 38,1 milijun, 
a ukupno ostvareni prihodi i primici 
u osam mjeseci 2008. i preneseni višak 
iz 2007. godine je ukupno 71, 9 mili-
juna kuna. Ukupni prihodi i primici u 
prvih osam mjeseci veći su za 9 posto 
u odnosu na isto vrijeme lani na što su 
utjecali prihod od poreza i prireza na 
dohodak, prihod od poreza na imovi-
nu, udvostručen prihod od komunalnog 
doprinosa i dvostruko veći prihod od 
naknada za priključenje. Pročelnik odjela 
za gospodarstvo Miljenko Brezak smatra 
da ako se nastavi ovakav trend izvršit će 
se rebalansirani proračun do kraja godi-
ne. Gradonačelnik Kruhak zadovoljan je 
kako se proračun puni. Napomenuo je i 
kako se radi analiza koliko će sredstava 
ostati neutrošeno, a koja bi se usmjerila 
na asfaltiranje, kupnju nekretnina ili za 
zemljište za treću osnovnu školu. 

Počele pripreme za 
rekonstrukciju KUC – a

Gradsko poglavarstvo donijelo je odlu-
ku o početku postupka nabave rekon-
strukcije Kulturnog centra za posjeti-
telje 1 etapa. Vrijednost nabave je mili-
jun kuna. Kako je kazao gradonačelnik 
Vlado Kruhak za zgradu bivšeg doma 
zdravlja, zamišljenu kao multimedijski 
kulturni prostor, treba je sačuvati izva-
na, pa polako urediti interijer, no ostaje 
pitanje sadržaja. Poglavarstvo je donijelo 
više prijedloga zaključaka o razrješenji-
ma i imenovanjima predsjednika i čla-
nova Povjerenstava za provođenje javne 
rasprave u postupku donošenja Izmjena 
i dopuna Detaljnog plana «Dubrava», 
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja «Martin breg», DPU «Zapadni 
ulaz u Grad», DPU «Kozinska». Pro-
čelnik odjela za komunalne djelatnosti 
Goran Bučević podsjetio je kako su u tije-
ku izmjene tri plana te kako je potrebno 
donijeti odluke o ponavljanju nekih jav-
nih rasprava jer su istekli rokovi, a da bi se 
one provele treba imenovati povjerenstva. 
Stoga je određeno jedno povjerenstvo za 
sve planove, u manjem sastavu koje je 
potvrdilo i Gradsko vijeće.

Stipendije i za deficitarna 
zanimanja

Više je odluka bilo vezano za odjel 
društvenih djelatnosti. Pročelnik Veljko 
Bertak izvijestio je o stipendiranju uče-
nika i studenata Grada. Poglavarstvo će 
utvrditi listu deficitarnih zanimanja za 
srednjoškolce i studente prema podaci-
ma Zavoda za zapošljavanje Dugo Selo i 
Udruženja obrtnika. Gradu konkretno 
nedostaju inženjeri građevine, a po rije-
čima Stjepana Valjka, člana Poglavarstva 
i predsjednika Udruženja obrtnika, u 
Srednjoj školi Dugo Selo sva su zani-
manja deficitarna, osim frizera. Članovi 
Poglavarstva utvrdili su prijedlog odlu-
ke o osnivanju Koordinacijskog odbora 
za provedbu programa «Grad – prijatelj 
djece». Poglavarstvo je pozitivno odgo-
vorilo na zamolbu Dječjeg vrtića «Dugo 
Selo» za zapošljavanje stručnog suradni-
ka - više medicinske sestre zbog prošire-
nja stručnog tima. 

Knjižnica dobila privremeni 
dodatni prostor

Osnovna škola «Dugo Selo» tražila 
je sufinanciranje Školskog preventiv-
nog programa i novog radnog mjesta za 
suradnika školske stručne službe koji bi 
pomogao učenicima rješavajući specifič-
ne probleme u tzv. produženom struč-
nom postupku. Ukupno potraživanje za 
troškove programa je 53,000 kuna za 6 
mjeseci što je Poglavarstvo i prihvatilo. 
Pozitivan odgovor dobila je i Gradska 
knjižnica koja je tražila suglasnost za 
sklapanje s Radio Martinom o korištenju 
njihovih 23 m2 prostora za skladište-
nje knjiga. Grad će stoga za to osigurati 
sredstva od 2,440 kuna mjesečno od 1. 
listopada na godinu dana. Gradonačelnik 
je rekao kako je to visoka cijena, ali je 
problem, s obzirom na količinu knjigu i 
mali prostor knjižnice, velik, a knjige će 
biti nadohvat ruke - samo kat iznad. 

Prazni gradski autobusi
Gradsko poglavarstvo informirano je o 

prijevozu putnika u javnom prijevozu na 
području Grada. Prijevoz putnika Čaz-
matransom počeo je u listopadu 2005. 
godine, a svaki se mjesec radila analitička 
obrada broja korisnika, na temelju koje 
se vršila korekcija voznog reda i frekven-
cija linija. Kako je kazao pročelnik za 
društvene djelatnosti Veljko Bertak, ove 
je godine zamjetljiv pad korisnika, a u 
funkciji su tri linije – Martin Breg, Novo 
groblje i Lukarišće. Gradonačelnik Vlado 
Kruhak smatra kako je javni prijevoz 

upitan jer je većina autobusa prazna. Tra-
žena su manja vozila poput kombija kako 
ne bi smetali po Dugom Selu. Grad za 
subvencije godišnje izdvaja oko 150,000 
kuna (mjesečno oko 13,000 kuna) što je 
teret, a nema neke koristi. Dogradona-
čelnik Stjepan Bertek postavio je pitanje 
tehničke ispravnosti vozila, pogotovo 
školskih autobusa. Od 1. svibnja 2006. 
dugoselski umirovljenici su oslobođeni 
plaćanja naknade za prijevoz. Svoje iska-
znice ove je godine podiglo tri, četiri puta 
više umirovljenika, a ne voze se – kazao je 
gradonačelnik dodavši kako Čazmatrans 
ima stare krntije, a ljudi prigovaraju. Na 
pitanje mogu li Prozorje i Andrilovec 
imati gradski prijevoz rečeno je kako je 
MUP to ograničio zbog loših prometnih 
uvjeta. Školski autobusi voze unatoč tim 
istim uvjetima (pruga, uska cesta, zimski 
uvjeti…) jer nemaju istu frekvenciju kao 
obični i toleriraju se zbog manjeg broja 
prijelaza – rečeno je na sjednici.

Poništen natječaj za voditelja 
Odsjeka za komunalno i 
stambeno gospodarstvo

Gradsko poglavarstvo je donijelo pri-
jedlog za imenovanje novih mrtvozorni-
ka. Mirko Tržić imenovan je članom Škol-
skog športskog društva na zahtjev Sred-
nje škole Dugo Selo. Iz proračuna Grada 
za ovu godinu, isplatit će se Športskom 
ribolovnom društvu «Dugo Selo» iznos 
od 5,000 kuna za obnovu ribljeg fonda, 
a zbog održanih manifestacija «Političko 
pecanje» i «Fišijada». Donijet je i zaklju-
čak o članu vijeća Turističke zajednice, 
a imenovan je član Poglavarstva Stjepan 
Valjak. Poništen je natječaj za prijam u 
službu voditelja Odsjeka za komunalno 
i stambeno gospodarstvo. Tajnica Grad-
skog vijeća i Poglavarstva Marija Cesar 
kazala je kako je stiglo 6 ponuda, od čega 
su dvije bile potpune, no ni te dvije osobe 
nisu se uklapale u profil posla koji traži, 
među ostalim, i rad na terenu. Na kraju je 
gradonačelnik informirao o radovima u 
gradskom vrtiću u matičnom objektu te 
u područnom u Lukarišću. Podsjećamo, 
utrošeno je oko 430,000 kuna, a radovi su 
obuhvaćali uređenje vanjskog prostora, 
interijera, nabavu namještaja, didaktič-
kih pomagala za igrališta i opremu ureda. 
Postavljen je i video nadzor u matičnom 
objektu. Kako je rekao pročelnik odjela 
za komunalne djelatnosti Goran Bučević, 
trenutno se čeka lokacijska dozvola za 
proširenje kapaciteta vrtića i nadograd-
nju kuhinje.

A.M.Š.

Izvješće sa 48. sjednice Gradskog poglavarstva

Gradski proračun će biti ostvaren 
u planiranim okvirima

Tijekom devet mjeseci 2008. godine 
ukupni prihodi i primici u gradskom 
proračunu iznose 56 milijuna i 345.264 
kune, a ukupni rashodi i izdaci 41 mili-
jun i 036.605 kuna, iznijeto je na sjedni-
ci Gradskog poglavarstva. Prema izvje-
šću o realizaciji gradskog proračuna 
razlika između prihoda i rashoda iznosi 
15,3 milijuna kuna, no zajedno s pre-
nesenim sredstvima iz prošle godine u 
iznosu od 21,2 milijuna kuna – ukupni 
preneseni i tekući višak iznosi 36,5 mili-
juna kuna. Ukupno ostvareni prihodi i 
primici u devet mjeseci ove godine i 
preneseni višak iz prošle godine iznose 
ukupno 77.598.691 kunu. Kako je obja-
snio pročelnik za gospodarstvo i finan-
cije Miljenko Brezak prihodi gradskog 
proračuna veći su za 5 posto u odnosu 
na isto razdoblje prethodne godine na 
što je osobito utjecao veći prihod od 
poreza i prireza na dohodak za 15 posto 
(20,3 milijuna kuna), zatim povećanje 
prihoda od poreza na imovinu za 180 
posto, više je nego udvostručen prihod 
od komunalnog doprinosa te prihod na 
ime naknade za priključenje koji je veći 
za 175 posto.

Ukupni rashodi u iznosu od 41 mili-
jun kuna veći su u odnosu na isto raz-
doblje prošle godine za 35 posto – pri 
čemu je najveće povećanje zabilježeno 
na stavci građevinski objekti gdje se 
utrošenih 13,8 milijuna kuna odnosi 
na realizaciju planiranih ulaganja u 
izgradnju komunalne infrastrukture 
u 2008. godini. Na sjednici održanoj 
10. listopada  istaknuto je kako je u 
međuvremenu, do današnjeg dana, na 
građevinske objekte realizirano već 17 
milijuna kuna, a do kraja godine utrošit 
će se i više, sve sukladno proračunskom 
planu i planu programa komunalne 
izgradnje. 

Na kraju Poglavarstvo je informira-
no kako je u pripremi drugi rebalans 
gradskog proračuna, kao i materijali za 
plan gradskog proračuna za 2009. godi-
nu. Na sjednici su članovi Poglavar-
stva upoznati s izvješćem o obavljenom 
uvidu u gradski proračuna i financijske 
izvještaje za 2007. godinu. Državni ured 
za reviziju, Područni ured Zagreb kon-
statirao je da su proračun, izmjene pro-
računa i odluka o izvršenju proračuna 
doneseni u skladu s propisima, kao i da 
su za račun proračuna sastavljeni svi 
propisani financijski izvještaji, isto tako 
konstatirano je kako su rashodi i izdaci 
izvršeni u okviru planiranih iznosa. 

Odlučeno o broju i visini 
stipendija, uskoro natječaj

Poglavarstvo je donijelo odluku o 
broju i visini stipendija za školsku 
godinu 2008./09. Grad će dodijeli-
ti 10 stipendija za učenike srednjih 
škola. Od ukupnog broja stipendi-
ja za učenike srednjih škola defici-
tarnih zanimanja – konobar, zidar, 
radnik visokogradnje, elektroinsta-
later, medicinska sestra, tesar, čuvar, 
drvoprerađivački radnik, njegovatelj 
starijih i nemoćnih osoba i osoba 
s razvojnim poteškoćama, krovopo-
krivač, armirač, bravar, vozač teret-
nog vozila s prikolicom, keramičar, 
vodoinstalater i plinoinstalater dodi-
jelit će se 5 stipendija. Za studente 
Grad je namijenio 10 stipendija. Od 
toga, pet stipendija dodijelit će se 
za deficitarna zanimanja na dugosel-
skom području: radni terapeut, dok-
tor medicine, građevinski inženjer 
i diplomirani građevinski inženjer. 
Visina stipendije utvrđuje se u iznosu 
od 550 kuna za učenike i 750 kuna 
za studente. Također, zaključeno je 
i o raspisivanju natječaja za dodjelu 
stipendija. Tekst natječaja objavit će 
se na oglasnoj ploči Grada i u ovom 
broju Dugoselske kronike. 

Savjet mladih iznio 
prijedloge projekata

Predsjednik Savjeta mladih Filip 
Foretić izvijestio je o prijedlozima 
programa ovog tijela za 2008. i 2009. 
godinu. Savjet mladih nedavno je ofor-
mljen kao savjetodavno tijelo Gradskog 
vijeća s ciljem aktivnog uključivanja 
mladih u javni život Grada. U prijed-
logu programa navedene su konkretne 
aktivnosti, nositelji, rokovi izvršavanja 
i potrebna financijska sredstva. Za ovu 
godinu Savjet mladih predložio je pro-
jekt Internet stranice vrijedan 10.000 
kuna kako bi mladi mogli dobivati sve 
potrebne informacije i obavijesti vezane 
za svoje projekte, a nositelji izrade bili bi 
Savjet i novinarska grupa Srednje škole. 
Drugi je projekt humanitarni božićni 
koncert u Gradskoj sportskoj dvorani 
«Mladi za mlade u potrebi» kojim bi se 
pomoglo djeci putem novčanih sred-
stava koja bi se prikupila. Od Grada za 
ovaj projekt potražuju 50.000 kuna. Za 
sljedeće godinu Savjet mladih planira 
proslavu Valentinova, duhovni make-
up, akciju «Hodom protiv droge», osni-
vanje «Kuće mladih», animiranje mla-
dih darivatelja krvi. Ukupni troškovi za 
projekte u 2009. iznose 240.000 kuna. 
Savjet mladih dobio je podršku Grad-
skog poglavarstva za sve projekte, oso-
bito za one humanitarnog karaktera. 
Gradonačelnik Vlado Kruhak dodao je 
kako bi se mladima trebao omogućiti 
centar, mjesto okupljanja, kao uostalom 
i umirovljenicima, te će se o tome usko-
ro ozbiljnije razgovarati. 

Predloženo razrješenje 
člana Upravnog vijeća POU 
Dugo Selo

Poglavarstvo je utvrdilo prijedlog 
izmjena odluke o nagradama i prizna-
njima Grada. Tako će se, osim nagrada 
i priznanja, dodjeljivati i zahvalnice 
fizičkim i pravnim osobama za osobite 
zasluge u razvoju društvenih odnosa i 
unapređenju gospodarstva, obrazova-
nja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, 
zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne 
i druge djelatnosti. Dodjeljivat će se u 
obliku svečane diplome ili u drugom 
obliku. Također, predloženo je razr-
ješenje jednog člana Upravnog vijeća 
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo 
i imenovanje novog člana. Razriješit 
će se Marijan Bokun, a za novog člana 
predložen je Josip Horvatiček. 

U izgradnji vodovodna 
mreža 

Prema programu gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture iz 
proračunskih sredstava financirat će se 
izgradnja vodovodne mreže u naselju 
Leprovica – i to u ulicama – Plavićeva 
180 metara, Robićeva 65 metara, Marti-
nova 100 metara i Odvojak Zagrebačke 
ulice 120 metara, a u naselju Dugo Selo 
izgradit će se 135 vodovoda u Ulici Šašec 
i 130 metara u Carskom putu. Ukupno 
izgradit će se 730 metara vodovoda u 
vrijednosti od 261.000 kuna. 

Poglavarstvo je na istoj sjednici 
donijelo odluku kako će se na zahtjev 
građana iz Sesvetske ulice u Velikoj 
Ostrni, zatim iz Ulice Lasanje te iz 
Odvojka Odranske ulice – omogućiti 
sufinanciranje izgradnje produžetaka 
uličnih vodovoda u tim ulicama. Gra-
đani i Grad će izdvojiti po 50 posto 
sredstava. U Ulici Lasanje izgradit će se 
35 metara voda, u Sesvetskoj 130 meta-
ra i u Odvojku Odrnaske 230 metara 
vodovoda. Ukupna vrijednost iznosi 
142.300 kuna. 

Iako Poglavarstvo razmatra moguć-
nost brisanja odluke o sufinanciranju 
izgradnje komunalne infrastrukture 
član Poglavarstva Filip Kalaica pred-
ložio je izradu analize opravdanosti 
ovakvog prijedloga, isto tako predlo-
žio je izradu plan izgradnje vodovodne 
mreže u sljedećoj godini.  

Sa 49. sjednice Gradskog poglavarstva 

U gradskom 
proračunu 77,5 
milijuna kuna prihoda 
PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O.

Nastavljaju se radovi iz programa 
održavanja komunalne infrastruk-
ture. Za asfaltiranje je u pripremi 
više ulica – odvojak Ferenčakove, 
ulica Prelog, a kod Birtovog klan-
ca, odvojak Tina Ujevića, u tijeku 
je geodetska izmjera, nakon koje 
će i za taj dio slijediti priprema za 
asfaltni sloj – saznajemo od osobe 
za informiranje Zvjezdane Budor 
Klarić. Završen je i dio radova na 
terenu za Rekreacijski centar Puho-
vo. Radi se o krčenju terena i izradi 
pristupnog puta. Vrijednost ovih 
poslova iznosi oko 150 000 kuna, a 
obavlja ih tvrtka «Graditelj». Pod-
sjećamo, površina budućeg sport-
skog centra obuhvaćat će 10 841 m2. 
Centar će imati igrališta za rukomet 
i košarku, dječje igralište, boćalište, 
a izgradit će se i tribine s popratnim 
objektima. Tvrtka «Sativa» radi na 
uređenju zelenih površina, a tre-
nutno se uređuje površina u Zori-
ćevoj od DUKOM-a do Bille. Ekipe 

dugoselskog komunalnog poduzeća 
DUKOM obavili su radove s preko-
pima na više lokacija. U Šaškoveč-
koj ulici radilo se na izmjeni vodo-
voda dužine 500 metara, podloga 
asfalt. U Ulici Hrvatskog preporoda 
gradi se vodovod i plinovod u duži-
ni 680 metara na podlozi poljski 
put. Trasa plinovoda od 40 metara 
radi se u Ulici Prelog. Vršili su se 
popravci propuštanja vodovoda u 
dvije ulice - Zrinskoj i u Čulinečkoj 
u Velikoj Ostrni. Proteklih je dana 
asfaltiran nogostup u novoj Ulici A. 
i B. Božikovića, od Zagrebačke do 
Ulice Hrvatskoga preporoda uku-
pne duljine 200 metara. Radove u 
vrijednosti 239.071 kuna izvodila 
je tvrtka Pugar. Asfaltiran je put 
i postavljeni su rubnici na Staro-
me groblju od nove mrtvačnice do 
Herendićeve ulice. U Ulici Hrvat-
skoga preporoda u tijeku je gradnja 
kanalizacije uređenje makadamsko-
ga puta duljine jednoga kilometra 
od Ulice Božikovića do Radićeve 
ulice. Veliko radilište je i u Šaško-
večkoj ulici gdje je pri završetku 
410 metara nogostupa u vrijedno-
sti 416.000 kuna. Graditelj izvodi 
radove na izgradnji nogostupa u 
Rimskome putu duljine 300 metara 
u vrijednosti, 1.245.444 kuna. ■

A. M. Š. 

Komunalne 
akcije u 
Gradu

Do 1. listopada ove godine na područ-
ju grada rođeno je 182 djece što već sada 
premašuje broj novorođenih u 2007. 
godine kada je rođeno 181 dijete. Time 
Dugo Selo i dalje potvrđuje kako je u 
vrhu hrvatskih gradova prema vital-
nom indeksu (broj živorođeni na 100 
umrlih) – Dugo Selo 201/135, Samo-
bor 356/414, Velika Gorica 736/568, a 
Zaprešić 265/195. 

Broj novorođenih na području grada 
dobiven je iz Gradskog ureda za druš-
tvene djelatnosti temeljem realiziranih 
potpora za opremu novorođene djece. 
Prema odluci Gradskog poglavarstva, 
od 1. siječnja ove godine potpora je uve-
ćana za 200 kuna. Tako roditelji s prebi-
valištem na području grada ove godine 
mogu ostvariti pravo na jednokratnu 
novčanu potporu u visini od 1.200 kuna 
za svako novorođeno dijete. Od 182 
djece koliko je realiziralo potpore do 1. 
listopada ove godine -  102 je dječaka i 
80 djevojčica. ■                             I. G. O. 

Sve više 
rođenih u 
Dugom Selu
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Zahvaljujući Općini Rugvica i 
ravnatelju Osnovne škole Rugvica 
učenici 3. a odjela u školu Rugvica 
dolaze bez školskih torbi. Naime, 
već od prvog razreda učenici odje-
la ostavljali su većinu školskih 
knjiga u učionici. Zbog pomanjka-
nja prostora i rada u dvije smjene 
teško je bilo očuvati knjige jer 
su bile vidljive i na dohvat svima 
koji su dolazili u razred. No, ideja 
„bez školskih torbi u školu“ i dalje 
je postojala, kako među učenici-
ma, tako i kod učiteljice. Ravna-

telj škole Damir Luketić podržao 
je ideju, roditelji učenika bili su 
suglasni, a ostalo je krenulo vrlo 
brzo. Jednom zamolbom Opći-
na Rugvica je izašla u susret i u 
potpunosti financirala nabavku 
ormara pretinčara. 

Metalni ormar pretinčar sastoji 
se od 15 pretinaca. Svaki pretinac 
ima dva ključa. Budući da je u 
navedenom razredu 26 učenika 
jedan pretinac dijele dva učeni-
ka. Ne treba dočaravati veselje 
učenika odjela kada su posložili 

svoje knjige u ormar, zaključali 
pretince te ponosni s praznom 
školskom torbom i ključićem kre-
nuli svojim kućama. Događanja 
u odjelu, nastavne sadržaji tre-
ćeg razreda i druge zanimljivosti 
možete pronaći na web stranici 
razrednog odjela: www.freewebs.
com/rugtrecia/ 

Ovu inicijativu zasada je pokre-
nuo samo 3. a razred i učiteljica 
Klajn no nadamo se da će akciju 
slijediti i ostali razredi. ■

učiteljica Danijela KLAJN

5DUGOSELSKA VIJESTI IZ OPĆINE RUGVICA21. listopada 2008. kronika

Održana 65. sjednica Općinskog poglavarstva

Pokrenut postupak 
izrade UPU-a Trstenik 
i Siromaja-Inzula

Općinsko vijeće održalo 31. sjednicu

Općina zainteresirana za 
poslovnu suradnju s Ikeom

Poglavarstvo Općine Rugvica 
donijelo je odluku o izradi Urba-
nističkog plana uređenja Trstenik 
i UPU Siromaja-Inzula. Izrada 
ovih planova teći će usporedno 
s izmjenama Prostornog plana 
općine Rugvica. Između ostalog na 
sjednici je spomenuto kako će se 
na području Trstenika na prostoru 
bivše vojarne, odnosno bivših Gor-
tanovih baraka osmisliti prostor za 
multimedijalni prostor. Područje 
Siromaje-Inzula koje se devasti-
ra vađenjem mineralnih sirovina, 
donošenjem prostornih doku-
menata dobit će novu namjenu. 
Poglavarstvo je na istoj sjednici 9. 
listopada donijelo odluku o raspisi-
vanju natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora u Rugvici, Trg 
J. Predavca 1 (ugostiteljski objekt) 
te je donijelo odluku o radnom 
vremenu trgovina. 

Općini Rugvica upućena je 
zamolba Doma zdravlja Zagrebačke 
županije Ispostava Dugo Selo kojom 
se od jedinica lokalne samouprave 
koje pokriva služba hitne pomoći 
dugoselskog Doma zdravlja – traži 
pomoć u sufinanciranju kadrova 
(dvije medicinske sestre). Zakon o 
jedinicama lokalnih samouprave 
ne predviđa obvezu financiranja 
zdravstva i zdravstvenih djelatnika, 
stoga je Poglavarstvo Općine u 
svom odgovoru dugoselskom 
Domu zdravlja napomenulo kako 

će taj problem dugoselskog Doma 
zdravlja Općina Rugvica pokušati 
riješiti jedino i ako osnivač Doma 
zdravlja – Zagrebačka županija i 
nadležno Ministarstvo zdravstva 
neće moći financirati kadrove. 

Poglavarstvo je prihvatilo 
prijedlog ugovora o sufinanciranju 
izrade projekta «Izgradnja sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda grada Dugog Sela i općine 
Rugvica, projekt razvoja sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda». Ugovor vrijedan 3 milijuna i 
950.000 kuna financiraju Hrvatske 
vode – 70 posto (2,765.000 kuna) te 
Grad Dugo Selo i općina Rugvica 
– po 15 posto, odnosno 592.500 
kuna. Podsjećam, istim projektom 
predviđa se izgradnja kanalizacije 
na području općine Rugvica te 
izgradnja zajedničkog sustava za 
pročišćavanje otpadnih voda s 
područja općine Rugvica i grada 
Dugog Sela, a koji će biti smješten 
u Oborovskim Novakima. 

Nogometnom klubu Rugvica 
odobreno je 20.000 kuna dotacije 
za pokrivanje troškova za nabavu 
ref lektora za pomoćno igralište. 
Sindikatu umirovljenika Hrvatske 
Dugo Selo koji okuplja 22 člana s 
područja općine Rugvica odobrena 
je dotacija u iznosu od 3.000 kuna 
za njihove aktivnosti. Osnovnoj 
školi Rugvica iz općinskog 
proračuna izdvojit će se 13.000 
kuna za nabavu pribora za školsku 
kuhinju. ■

PRIPREMILA: I. G. O.

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup 
poslovnog prostora u općini Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica 5/02, 
6/02, i 5/04) Općinsko poglavarstvo objavljuje

N ATJ E Č A J  Z A  DAVA N J E  U  Z A K U P 
P O S LOV N O G  P R O S TO R A  U  R U GV I C I

Općina Rugvica daje u zakup poslovni prostor u Rugvici, Trg Josipa 
Predavca 1 (do nogometnog igrališta). Poslovni prostor može se koristiti za 
obavljanje djelatnosti ugostiteljstva.

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.
Početni iznos zakupnine je 1.500,00 kuna mjesečno.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju u kakvom se trenutno 

nalazi, te zakupodavac ne preuzima nikakve obaveze ukoliko isti ne 
zadovoljava uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Poslovni prostor može se razgledati radnim danom prema dogovoru.
Jamčevina se određuje u visini od 1.500,00 kuna i uplaćuje se na žiro 

račun općine Rugvica. 
Ponude se dostavljaju: OPĆINSKO POGLAVARSTVO, Rugvica, Trg 

Josipa Predavca 1, s naznakom «NATJEČAJ ZA ZAKUP – NE OTVARAJ». 
Ponude dostaviti do 05. 11. 2008. godine do 12,00 sati.

«Poslovne namjere koje iskazu-
jete u pismu sukladne su interesi-
ma Općine Rugvica, našim gos-
podarskim, a dijelom i prostor-
nim planovima» između ostalog 
stoji u odgovoru Općine Rugvica 
na pismo namjere najpoznatije 
švedske trgovačke marke – IKEA. 
Vijećnici Općine pozitivno se 
izjasnivši na pismo namjere tvrt-
ke IKEA, zajedno s Općinskim 
poglavarstvom u odgovoru IKEA-
i izrazili su spremnost na izmjene 
i dopune Prostornog plana općine 
Rugvica (čiji je postupak odmah i 
pokrenut) i izradu Urbanističkog 
plana uređenja koji bi omogu-
ćio gradnju trgovačkog centra. 
Općina je ponudila svoju podrš-
ku i pomoć u realizaciji ostalih 
uvjeta koje traži IKEA (izmje-
štanje naplatnih kućica, rješava-
nje priključka na autocestu A-3, 
rješavanje kanalske mreže), a koje 
prelaze okvire nadležnosti jedne 
jedinice lokalne samouprave. 

Iako na kraju Ikeinog pisma 
namjere tvrtka navodi kako pismo 
ne predstavlja obvezujuću ponu-
du od strane IKEA-e – i Pogla-
varstvo i Vijeće njihovo obraća-
nje shvatili su kao čin ozbiljnog 
interesa i sve što je navedeno u 
očitovanju tijela Općine bit će i 
napravljeno ukoliko Ikea donese 
konačnu odluku i pristupi reali-
zaciji projekta. 

IKEA na području naselja 
Sop i Otok Svibovski na površi-

ni od 390.000 m2 građevinskog 
područja planira izraditi prodaj-
ni objekt (30.000 m2), trgovački 
centar (122.000 m2) te natkriveni 
i nenatkriveni parking s ukupno 
8.150 parkirnih mjesta. Dugoroč-
no gledajući procjenjuje se kako 
će 2 do 3.000 radnika biti zapo-
sleno u Centru, dok će 400 do 600 
osoba biti angažirano na izgrad-
nji Centra. Dio poslovne filozo-
fije Ikea društva je da se poveže 
s lokalnim društvima i tvrtka-

ma, a koji će moći sudjelovati u 
natječajima za izvođenje radova. 
IKEA procjenjuje kako bi svoja 
vrata mogla otvoriti 2011. godine. 
Društvo Ikea posjeduje 253 svojih 
centara u 24 zemalja diljem svije-
ta, a tijekom ove godine planirano 
je otvoriti još 22 nova centra. Sve 
u svemu postoji 285 IKEA dućana 
u 36 zemalja. Ostali dućani u vla-
sništvu su i pod upravom Ikeinih 
franšiza u 16 zemalja.

Donijet Plan gospodarenja 
otpadom općine Rugvica 

Iako Plan gospodarenja otpadom 
Zagrebačke županije još uvijek nije 
donijet Općina Rugvica na sjednici 
Vijeća 3. listopada usvojila je svoj 
Plan. Na donošenje Plana Općinu 
su ponukali natječaji Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog uređe-
nja i graditeljstva za sufinancira-
nje nabave komunalne opreme za 
prikupljanje otpada (kontejnera) 
te za sufinanciranje saniranja div-
ljih odlagališta otpada. Općinskim 
planom definirano je reciklažno 
dvorište te mjesta za zbrinjavanje 
građevinskog otpada. 

Na istoj sjednici donijeta je 
odluka o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja za prodaju poljopri-
vrednog zemljišta u vlasništvu RH 
na području općine. Na natječaju 
je bila ponuđena oranica 4. klase 
s 22 ha 8 482 m2 u k.o. Oborovo, 
a načelnik Općine i podnositelj 
ponude sklopit će ugovor o prodaji 
poljoprivrednog zemljišta nakon 
dobivanja suglasnosti Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja. 

Pod razno – vijećnici su oda-
brali izrađivača izmjena i dopu-
na Prostornog plana općine. 
Istaknuto je kako će planom se 
definirati područja na kojima se 
izrađuju urbanistički planovi ure-
đenja, proširuju se građevinska 
područja – u odnosu na postojeća 
građevinska područja mogu biti 
veća za 25 posto što je dopušte-
no županijskom strategijom pla-
niranja građevinskog područja, 
a novim izmjenama Prostornog 
plana otvara se mogućnost više-
stambene izgradnje na području 
općine. ■

PRIPREMILA: I. G. O.

Brojni građani Zagreba, ali i Hrvatske s nestrpljenjem očekuju dolazak IKEA-e

Pohvalna akcija u Osnovnoj školi Rugvica vrijedna kopiranja…

U školu bez torbe

Ponosni učenici 3. a razreda pokraj svojih pretinaca za knjige

Svoje poslovne namjere i planove 
izgradnje i otvaranja novog IKEA cen-
tra u uopćini Rugvica Ikeini menadže-
ri Dragan Skalušević i Ivica Babić 
prezentirali su županu Zagrebačke 
županije, Stjepanu Kožiću. Na sastan-
ku, održanom 13. listopada, između 
ostalog rečeno je kako je u godinu 
dana od kada je IKEA dobila dozvo-
lu za pokretanje i realizaciju ovog 
projekta napravila mnogo. Uključe-
ne strane izrazile su nadu kako će 
se problem otkupa preostalih četiriju 

čestica zemljišta riješiti na obostra-
no zadovoljstvo. Isto tako nadaju se 
kako će se postojeći problem izlaza s 
auto-ceste na prostor gdje bi se trebao 
graditi centar. Župan Kožić kazao je 
kako podrška Zagrebačke županije, 
kao i podrška lokalnih čelnika Općine 
Rugvica neće izostati te je predlažio 
što skoriji sastanak s predstavnicima 
Zavoda za prostorno planiranje kako 
bi se riješile sve nedoumice vezane 
uz Prostorni plan općine Rugvica i 
Zagrebačke županije.

O dolasku IKEA-e u Rugvicu upoznati i županijski predstavnici 
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Prije početka sjednice Gradskog 
vijeća 29. rujna održan je aktualni sat. 
Vijećnica SDP-a Zlata Vranić Paruž upi-
tala je kakav je trenutni status zgrade 
bivšeg Doma zdravlja. Naime, plan je 
bio da će se zgrada rekonstruirati te su 
za tu namjenu osigurana proračunska 
sredstva. Gradonačelnik Vlado Kruhak 
odgovarajući – podsjetio je kako je vla-
snik zgrade u centru grada, nekadašnje 
palače grofova Drašković, Zagrebačka 
županija, dok je Grad Dugo Selo prema 
ugovoru korisnik zgrade u sljedećih 20 
godina. Uskoro će se pokrenuti postupak 
javne nabave za rekonstrukciju zgrade i 
to za prvu etapu koja uključuje rekon-
strukciju krovišta, limarije te rješavanje 
problema vlaženja, kazao je gradonačel-
nik, a u proračunu je za tu svrhu osigu-
rano milijun kuna. Gradonačelnik doda-
je kako se razmišlja o promjeni namjene 
bivše zgrade doma zdravlja koja je done-
davno bila namijenjena za uređenje u 
Kulturni centar za posjetitelje. Naime, 
kako je kazao gradonačelnik Kruhak, 
Gradskoj knjižnici potrebno je osigurati 
veći prostor, a taj prostor pronašao bi se 
upravo u bivšem domu zdravlja, dok bi 
drugi dio zgrade bio uređen u muzejski 
prostor za etnografsku zbirku Krešimira 
Fotovića. Miju Sveteca (HSP) zanimalo 
je što je sa statusom zgrade u Zorićevoj 
ulici, gdje je prije nekoliko godina bio 
otvoren kafić «Latino». Tajnica Gradskog 
vijeća i pravnica Marija Cesar upoznala 
je vijećnike s informacijom da je vlasnik 
iste zgrade – Grad Zagreb (koji je zgradu 
dao na korištenje Zakladi "Biskup Josip 
Lang") prema najnovijem voljan proda-
ti istu nekretninu Gradu Dugom Selu. 
Nakon procjene nekretnine utvrdit će se 
zainteresiranost Grada za kupnju. Neza-
visni vijećnik Dragutin Navrtek ukazao 
je na problem u Donjem Dvorišću gdje 
pojedini stanovnici ispuštaju otpadne 
vode iz septičkih jama u putne grabe. 
Pročelnik za komunalno gospodarstvo 
Goran Bučević rekao je kako iste sluča-
jeve treba prijaviti inspekciji. Marijan 
Krivec (SDP) zatražio je informacije o 
tijeku uređenja novog sajmišta. Grad 
Dugo Selo u posjedu je lokacijske dozvo-
le za novo sajmište, no jedino je još prije 
samog otvorenja potrebno premjestiti 
jedan plinovod tvrtke PLINACRO d.o.o., 
rekao je pročelnik Bučević. Jasminku 
Kokot Bambić (SDP) zanimalo je jesu li 
ukinuta sredstva predviđena za finan-
ciranje elaborata uređenja Doma HV-a. 
Gradonačelnik Kruhak kazao je kako 
će se uskoro sklopiti ugovor između 
Ministarstva obrane i Grada o davanju 
na korištenje zgrade Doma HV-a. Nakon 
toga, i nakon što se učenici koji trenutno 
koriste iste prostore usele u novu osnov-
nu školu – Grad će pristupiti uređenju 
Doma HV-a i privođenja njegovoj novoj 
svrsi, rekao je gradonačelnik Kruhak. 
Pojedine vijećnike zanimalo je rješava-
nje komunalne problematike – kao što 
je asfaltiranje u ulici Starjak. Pročel-
nik Bučević kazao je kako će se nakon 
izgradnje kanalizacije i rješavanja nekih 
tehničkih problema krenuti u asfaltira-
nje ulice Starjak, a svi troškovi pokrit će 
se iz gradskog proračuna. Spomenuta je 
potreba rješavanja javnog gradskog pri-
jevoza za naselje Andrilovec, uređenja 
dječjeg igrališta u Andrilovcu te potreba 
uređenja nogostupa u istočnom dijelu 
Zorićeve ulice od Osnovne škole prema 
MIPEL-u. 

Dr. Jadranko Crnić dobio 
svoju ulicu

Na području katastarske općine Dugo 
Selo I. put k.č.br. 327/1 – u smjeru istok – 
zapad imenuje se Školska ulica, a u smje-
ru sjever – jug i k.č.br. 326/5 imenuje se 
Ulica dr. Jadranka Crnića. Na području 

katastarske općine Ostrne put k.č.br. 
907/8 imenuje se Brezje, a put k.č.br. 319 
imenuje se Cikova ulica. Na području 
katastarske općine Prozorje put k.č.br. 
3886 imenuje se Ulica imbrine (vrsta 
starog sortnog grožđa), a put k.č.br. 3885 
imenuje se Martinski klanjec, odlučeno 
je na sjednici Gradskog vijeća. 

Sportski centar uspješno 
poslovao prošle godine

Gradskom vijeću izvješće je pod-
nio Sportski centar Dugo Selo. Kako 
je izvijestio ravnatelj Sportskog centra 
Miroslav Škrlec ukupni prihodi iznose 
890.840 kuna, rashodi 702.273 kune. 
Ostvaren je i višak prihoda od 188.566 
kuna što je utrošeno na teren s umjetnom 
travom. Prihodi od korištenja dvorane 
iznose 446.143 kuna, prihod od reklame 
25.000 kuna, prihod od zakupa prostora 
20.763 kune, prihod od korištenja dvo-
rane (gotovinsko plaćanje) 98.705 kuna, 
prihod iz Gradskog proračuna 300.000 
kuna, prihod od kamata 2,40 kuna te 
višak prihoda iz 2006. godine u iznosu 
od 226 kuna. Većina je zacrtanih pla-
nova iz prošle godine ostvarena. Među 
njima su opremanje dvorane, uređenje 
teretane, usvojen je raspored korištenja 
dvorane, izvršena je sanacija krovišta 
– trajno rješenje prednjeg krova. Na 
vijećničko pitanje o rasporedu dvorane, 
Škrlec je kazao kako se uvijek može naći 
termin. Vijećnica SDP-a Jasminka Kokot 
Bambić pitala je zadovoljava li broj zapo-
slenika u Centru, odnosno kakva je ras-
podjela radnog vremena. U Centru je 
zaposleno 4 čovjeka, 2 domara i 2 čista-
čice koji dobivaju plaćene prekovremene 
ukoliko rade više. Kako je komentirala 
većina vijećnika, s time se prethodno 
složilo i Poglavarstvo, sadašnji ravnatelj 
Škrlec je dobar i ambiciozan ravnatelj 
Sportskog centra. 

Crveni križ Dugo Selo 
uspješan u svojim 
aktivnostima i djelatnostima

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće 
o radu i poslovanju za 2007. godinu 
dugoselskog Crvenog križa. Ravnateljica 
Gordana Kocaj rekla je kako je pri-
hod od prikupljenih doza 35.326 kuna, 
a samim aktivnostima i ostvarenjem 
ugovorenih programa prihod je iznosio 
127.897 kuna. Prihod bi bio i veći da 
se ostvario započet planirani program 
dostave toplih obroka, no zbog neuspje-
lih dogovora sa Centrom za socijalni rad 
taj projekt nije zaživio. Aktivnosti su 
se provodile po planu – održano je 26 
akcija darivanja krvi i prikupljeno je 640 
doza što je za 28 posto povećanja. Crveni 
križ intenzivno je radio s darivateljima, 
organizirana su mnoga okupljanja, izleti 
i susreti poput Županijskih u Dugom 
Selu s 500 darivatelja. Kao što je poznato, 
Grad organizira tradicionalan božićni 
domjenak. Osim darivanja krvi, Crveni 
križ organizira i tečajeve Prve pomoći 
za vozače, no prihod je bio manji od pla-
niranog. Održana su razna natjecanja, 
edukacijski programi poput «Spolnosti 
žene», o raku dojke te su surađivali s 
mnogobrojnim udrugama. Distribucija 
paketa, namještaja, odjeće i obuće samo 
su neke od akcija. Kocaj je pripomenula 
kako je Crvenom križu potreban i ade-
kvatan prostor, jer sada dijele prostor s 
Teakwondo klubom te bi im odgovarao 
novi.

Stipendiranje učenika i stu-
denata

Prihvaćena je odluka o stipendiranju 
Pročelnik Veljko Bertak izvijestio je o 

stipendiranju učenika i studenata Grada. 
U uvjete stipendiranja unijete su i neke 
promjene - student ili učenik morat će 
vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne 
završe razred ili godinu s čime ih Grad 
dosada nije opterećivao. Vijećnika Mla-
dena Slavića (HSS) zanimalo je kako će 
Grad prisiliti takve da vrate novac, a 
odgovor je bio ugovorom koji potpisu-
ju Grad i stipendist. Novi element je i 
stipendiranje deficitarnih zanimanja za 
koja je prosjek ocjena 3,0, a za ostale naj-
manja prosječna ocjena 4,5. Utvrdit će se 
lista deficitarnih zanimanja za srednjoš-
kolce i studente prema podacima Zavoda 
za zapošljavanje Dugo Selo i Udruženja 
obrtnika. Vijećnica Kokot Bambić sma-
tra kako je prosjek od 3,0 za defici-
tarna zanimanja svojevrsna degradacija 
jer učenici koji se školuju za obrtnička 
zanimanja mogu postići i više. Pitala je 
zašto tako nizak kriterij te predložila da 
se povisi na bar 3,5. Za sada Grad ima 37 
stipendista. Članovi Vijeća odlučili su o 
izmjenama i dopunama odluke o osniva-
nju Koordinacijskog odbora za provedbu 
programa «Grad – prijatelj djece». Tako 
je ravnateljica gradskog vrtića Draženka 
Sesan postala član, a Zvjezdana Budor 
Klarić predsjednica ovog odbora umje-
sto Željke Panian.

Razriješeni članovi 
povjerenstava i imenovani 
novi

Odlukom većine gradskih vijećnika 
donijeti su zaključci o razrješenju čla-
nova povjerenstva za provođenje javne 
rasprave u postupku donošenja Detalj-
nog plana uređenja «Zapadni ulaz u grad 
Dugo Selo», Povjerenstava za provođe-
nje javne rasprave u postupku donošenja 
Detaljnog plana uređenja «Kozinska» te o 
razrješenju predsjednika i članova povje-
renstva za provođenje javne rasprave u 
postupku donošenja izmjena i dopuna 
DUP-a Dubrava i izmjena i dopuna Urba-
nističkog plana uređenja Martin Brega. 
Gradsko vijeće donijelo je potom zaklju-
čak o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provođenje javne 
rasprave u postupku donošenja izmjena 
i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Martin Brega, zatim zaključak o ime-
novanju predsjednika i članova Povje-
renstva za provođenje javne rasprave u 
postupku donošenja izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja zone «Centar» 
naselja Dugo Selo, zaključak o imenova-
nju predsjednika i članova povjerenstva 
za provođenje javne rasprave u postupku 
donošenja izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja Centar II, potom zaklju-
čak o imenovanju predsjednika i čla-
nova povjerenstva za provođenje javne 
rasprave u postupku donošenja izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja grada 
Dugog Sela, nadalje zaključak o imenova-
nju predsjednika i članova Povjerenstva 
za provođenje javne rasprave u postup-
ku donošenja Detaljnog plana uređenja 
«Zapadni ulaz u grad Dugo Selo», zatim 
zaključak o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provođenje javne 
rasprave u postupku donošenja Detaljnog 
plana uređenja «Kozinska» te zaključak o 
imenovanju predsjednika i članova Povje-
renstva za provođenje javne rasprave u 
postupku donošenja Detaljnog plana ure-
đenja «Dubrava». Članovi Povjerenstava 
su: Anto Bauer, Stjepan Bertek, Vlado 
Kruhak, Stjepan Novosel, Marijan Šola, 
Miroslav Kirin, Goran Dukarić, Silvestar 
Posavac i Mijo Svetec. 

Predloženi mrtvozornici za 
područje Grada

Prema zaključku Gradskog vijeća 
Županijskoj skupštini Zagrebačke župa-
nije predloženi su sljedeći mrtvozornici 
za područje grada Dugog Sela: dr. Ivica 
Stipinović, dr. Dino Kramer i dr. Božena 
Sanković. Ove mrtvozornike predložio 
je Dom zdravlja Zagrebačke županije 
Ispostava Dugo Selo, a oni bi trebali 
osim područja grada Dugog Sela pokri-
vati i područja općine Rugvica i općine 
Brckovljani. 

PRIPREMILE: I. G. O. i A. M. Š.

Pitanja i odgovori s 
aktualnog sata

Održana 32. sjednica Gradskog vijeća

Dugoselski Gradski dječji vrtić dobio 
je video nadzor o kojem se počelo govo-
riti nakon provale u kojoj je ukraden dio 
elektronskih uređaja neophodnih za rad 
s djecom. Česta su bila (jesu) i devasti-
ranja vrtićkog vanjskog prostora, pa se 
ravnateljica Draženka Sesan nada kako 
toga više neće biti. Osim video nadzora, 
u vrtiću je obavljeno niz drugih radova 
u matičnom objektu u Dugom Selu i to 
u razdoblju od početka godine do kraja 
kolovoza. Postavljena je nadstrešnica 
iznad jasličkog odjela, a popravljena je i 
ograda oko vanjskog prostora. Kupljena 

je i didaktička oprema za igralište – tobo-
gan, ljuljačke, penjalice…. Od unutar-
njih radova u vrtiću su uređeni parketi, 
kupljeni su tepisi za 6 soba te namještaj 
za 4 sobe. Uređena je kupaonica za dvije 
jasličke skupine, a nabavljena je i oprema 
za urede. Kako nam je rekla osoba za 
informiranje Zvjezdana Budor Klarić, 
u ove je radove utrošeno oko 430,000 
kuna iz gradskog proračuna. Radilo se i 
u područnom objektu u Lukarišću gdje 
su uklonjeni svi nedostaci za dobivanje 
uporabne dozvole. Postavljena je zaštitna 
ograda te je tako sada cijeli objekt ogra-

đen, a asfaltirano je i parkiralište. Uz 
radove na uređenju, u vrtiću se radilo i 
na novim odgojnim programima koji će 
se nadopunjavati s redovnim. Tako će se 
nastaviti, ali i pokrenuti nove ekološke 
akcije kako bi vrtić postao «Eko-vrtić» 
i dobio zelenu zastavu. Osim ekologije i 
programa zdrave prehrane, krenut će se 
i s eksperimentalnim programom ranog 
usvajanja engleskog jezika kao i s kraćim 
programima poput sportskih radionica, 
ritmike u kojima djeca mogu sudjelo-
vati i van redovnog boravka u vrtiću.                                       
A.M.Š.

Vrtić dobio video nadzor
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Ravnateljica Crvenog križa G.Kocaj 
traži dodatan prostor

Na temelju članka 13. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 6/05.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, 
raspisuje 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija 

za šk. godinu 2008/2009.
1.  U školskoj godini 2008/2009. Grad Dugo Selo dodijelit će
- 10 stipendija za učenike srednjih škola. Od ukupnog broja stipendija za učenike srednjih 

škola, za deficitarna zanimanja (konobar, zidar, radnik visokogradnje, elektroinstalater, 
medicinska sestra, tesar, čuvar, drvoprerađivački radnik, njegovatelj starijih i nemoćnih 
osoba, njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama, krovopokrivač, armirač, bravar, vozač 
teretnog vozila s prikolicom, keramičar, vodoinstalater i plinoinstalater) dodijelit će se do 
5 stipendija. 

- 10 stipendija za studente. Od ukupnog broja stipendija za studente, za deficitarna 
zanimanja (radni terapeut, doktor medicine, građevinski inženjer i diplomirani građevinski 
inženjer) dodijelit će se do 5 stipendija.

Visina stipendija za učenike srednjih škola iznosi 550,00 kuna mjesečno.
Visina stipendija za studente iznosi 750,00 kuna mjesečno.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji 

udovoljavaju slijedećim uvjetima:
A – učenici:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, 

najmanje 5 godina neprekidno
- da nisu, osim opravdanih razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) 

ponavljali razred u osnovnoj ili srednjoj školi
- da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 

(za 1. i 2. razred srednje škole prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosječnom ocjenom 
od 4,5,) odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena 
najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja

- da nisu stariji od 20 godina
B – studenti:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina 

neprekidno
- da nisu, osim opravdanih razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) 

ponavljali ili pauzirali godinu studija ili razred u srednjoj školi
- da su završili prethodne dvije godine s prosjekom ocjena najmanje 4,1 (za 1. i 2. godinu 

studija prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosjekom ocjena od 4,1), odnosno ako su 
završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna 
zanimanja

- da nisu stariji od 25 godina.
3. Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:
- potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za šk. godinu 2008/2009.
- za učenike srednjih škola preslike svjedodžbi  za dvije prethodne godine školovanja
- za studente prve godine studija preslike svjedodžbi za zadnje dvije godine školovanja
- za ostale studente uvjerenje o prosjeku ocjena
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku domovnice
- izjavu o broju članova domaćinstva 
- potvrdu o ukupnim prihodima domaćinstva u prethodnom tromjesečju. 
4. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela boduju se i posebne 

okolnosti kandidata:
- sudjelovanje na natjecanjima (županijskom, državnom ili međunarodnom) za prethodne 

dvije godine školovanja (dokazuje se preslikom  priznanja i nagrada)  
- ako roditelj ili osoba koja uzdržava kandidata kao korisnik socijalne zaštite ostvaruje 

pravo na stalnu novčanu pomoć, pravo na dječji doplatak, odnosno pravo na doplatak za 
pomoć i njegu (dokazuje se rješenjima o priznatim pravima)

- ako su jedan ili oba roditelja nezaposleni (dokazuje se Uvjerenjem sa Zavoda za 
zapošljavanje Dugo Selo)

- ako je kandidat iz obitelji samohranog roditelja ili bez roditelja
- sudjelovanje jednog ili oba roditelja kandidata u Domovinskom ratu, najmanje šest 

mjeseci (dokazuje se potvrdom nadležnog tijela)
- školovanje jednog djeteta, dvoje djece, troje ili više (dokazuje se uvjerenjem o redovnom 

školovanju)
5. U slučaju da i prema odredbama prethodnih stavaka ovog članka dva ili više kandidata 

imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat s manjim prosjekom ukupnog neto prihoda 
po članu kućanstva u prethodna 3 mjeseca.

6. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i isplaćuje se u trajanju od 10 mjeseci.
Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i može se obnoviti ako učenik ili student 

i dalje udovoljava uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije ili iz opravdanog razloga (teška 
bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) nije udovoljio istim. 

7. O vraćanju stipendije odlučuje Gradsko poglavarstvo,  ako:
- stipendist bez opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) ne 

završi razred, odnosno godinu studija za koju se stipendira
- ako se stipendist nakon završenog školovanja ne zaposli na području Grada Dugog Sela, 

iako postoji mogućnost zaposlenja sa njegovim zanimanjem
- ako stipendist bez opravdanog razloga ne dostavi podatke o tijeku školovanja.
8. Tekst natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, a rok za predaju 

molbi za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave natječaja u glasilu Grada Dugog Sela 
“Dugoselskoj kronici”.

9. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija, objavit će se na oglasnoj ploči Grada 
Dugog Sela (u Dugom Selu, Josipa Zorića 1) u roku 15 dana, od dana isteka roka za 
podnošenje molbi.

10. U roku od 8 dana, od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija, 
kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor Gradskom poglavarstvu.

11. Molbe za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili 
osobno na adresu:

GRAD DUGO SELO,
Upravni odjel za društvene djelatnosti
10 370 DUGO SELO, Josipa Zorića 1,

sa naznakom “za natječaj za dodjelu stipendija”.
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Povodom Svjetskog dana uči-
telja (5. listopada) ravnateljica 
Osnovne škole Marijana Kozarić 
Ciković, Srednje škole Darinka 
Svetec i gradonačelnik Vlado Kru-
hak položili su vijenac i upalili 
svijeće na Spomen obilježje dugo-
selskom učitelju Jakovu Černeu.

Jakov Černe obavljao je učitelj-
ski posao u dugoselskoj školi od 
1861. do kraja svog života 1892. 
godine. U tom razdoblju uredio je 
školski vrt, posadio voćke, osno-
vao rasadnik poučavajući učeni-

ke cijepljenju i razmnožavanju 
bilja čime je pridonio ne samo 
obrazovanju već i razvoju voćar-
stva i vrtlarstva u Dugom Selu 
gdje je tada bio jedini učitelj. Broj 
učenika u tom razdoblju kretao 
se između 80 i 96, postojala je 
samo jedna učionica smještena 
kraj kapelice sv. Antuna koja je 
uređena 1867. godine zaslugom 
prozorskoga župnika Josipa Zori-
ća. Predstavnici škola i Grada pri-
sjetili su se doprinosa učitelja koji 
su poučavali brojne generacije u 
dugoselskoj školi te njima i svima 
koji počivaju na dugoselskim gro-
bljima uputili riječi zahvale.

Policijska postaja Dugo 
Selo 26. rujna je brojnoj 
djeci otvorila svoja vrata, a 
povodom proslave blagda-
na zaštitnika policajaca Sv. 
Mihovila. Policajci su ugo-
stili djecu iz vrtića, osnovnih 
škola Dugo Selo, Brckovljani 
i Rugvica te one malo starije 
srednjoškolce. Djeca su sa 
zanimanjem poslušala pre-
davanja o načinu rada polici-
je, upoznala se s policijskom 
opremom i «istražila» cijelu 
policijsku postaju. Saznali 
su kako hvatanje lopova nije 
baš tako jednostavno i brzo 
kao što je to prikazano u 
američkim krim-serijama 
već da iziskuje puno zna-
nja, vještine i istraživanja. 
«Treba posložiti sve kocki-
ce» – pametno je zaključio 

jedan osnovnoškolac. Što se 
radi pod dežurstvima, kako 
radi walkie-talkie zanima-
lo je najmlađe. Oružje je 
opasno i ne smije se dira-
ti – odgovorio je policajac 
na pitanje kako se puca iz 
pištolja. Djeca su saznala i da 
s osamnaest godina moraju 
napraviti osobnu iskaznicu 
te kako bi trebala imati kaci-
gu dok voze bicikl.

Posebno ih je oduševila 
vožnja u (ne) popularnoj 
policijskoj «marici» kojom 
su, s upaljenim svjetlima, 
krenuli u «rutinski» obila-
zak Dugog Sela. Boje li se 
policije, odgovor je bio ne jer 
oni čuvaju i paze na red, a na 
pitanje hoće li tko biti poli-
cajac kad odraste potvrdno 
je odgovorilo puno njih, 

podjednako dječaka i djevoj-
čica. «Dan otvorenih vrata» 
PP Dugo Selo provodi svake 
godine kako bi djecu educi-
rali o opasnostima od oružja 

i u prometu, a akcija je odlič-
no prihvaćena jer su prezen-
tirane na njima prihvatljiv 
način.         A.M.Š.

Hrvatski policijski djelatnici obilje-
žili su 29. rujna Dan policije i blagdan 
svog zaštitnika Sv. Mihovila, a tako 
i djelatnici Policijske postaje Dugo 
Selo. Na prigodnoj proslavi u prosto-
rijama Policijske postaje, uz dugosel-
ske policajce, sudjelovali su i grado-
načelnik Dugog Sela Vlado Kruhak, 
načelnik Općine Brckovljani Željko 

Funtek, predsjednik Općinskog vije-
ća Općine Rugvice Ivan Remenar te 
ostali uzvanici.

Dan kasnije organizirana je tradi-
cionalna akcija «Djeca u prometu» 
na autobusnom stajalištu kod Mipela 

u kojoj su sudjelovali učenici 8. e 
razreda Osnovne škole Dugo Selo i 
policijski redarstvenici PP Dugo Selo. 
Policijska postaja ovu akciju redovito 
organizira svake godine u suradnji 
s Prometnom jedinicom Osnovne 
škole Dugo Selo. Na taj način nasto-
ji se ukazati na prisutnost djece u 
prometu te na važnost poštivanja 

prometnih propisa, osobito kada su 
u pitanju djeca. Prometna jedinica 
imala je zadatak pohvaliti i promo-
tivnim materijalom nagraditi dobre 
vozače koji se pridržavaju promet-
nih pravila i ograničenja brzine, dok 

su vozače koji su prekršili prometna 
pravila policajci opomenuli te ovisno 
o težini prekršaja i kaznili. Kako nam 
je kazao policijski službenik Ilija Fili-
pović, prošle godine na dugoselskim 
prometnicima nastradalo je 24 djece, 
a tijekom osam mjeseci ove godine 10 
njih. Ni prošle, ni ove godine djeca 
nisu smrtno stradala, no zadobila su 
teške i lakše ozljede. Djeca se najčešće 
ozljeđuju kao putnici u vozilu, stoga 
Filipović apelira na roditelje da prije 
svega svoju vožnju uvijek usklade s 
prometnim propisima i uvjetima na 
cesti te da djecu vežu prometnim 
pojasom, odnosno da ih propisno 
vežu u autosjedalicama. Djeca isto 
tako stradaju kao sudionici u prome-
tu – biciklisti, mopedisti te kao pješa-
ci (ove godine dvoje djece nastradalo 
je kao pješaci, šestero kao putnici). 
Kako se ove brojke ne bi povećavale 
– djelatnici Policijske postaje Dugo 
Selo početkom svake školske godi-
ne provode edukaciju prvašića (ove 
godine za njih 285-ero) te za više 
razrede, kao i za djecu vrtićke dobi. 
Uz to tijekom rujna u zonama škola 
(na području grada te općina Rugvica 
i Brckovljani) provedene su učestale 
akcije nadzora brzine u prometu te 
poštivanja prometnih propisa, kazao 
je između ostalog Filipović.
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Dugoselska Policijska postaja i Prometna jedinica 
OŠ Dugo Selo organizirale akciju

Djeca 
u prometu

«Dan otvorenih vrata» 
u Policijskoj postaji Dugo Selo

Spomen na 
dugoselske učitelje

Članovi školske Prometne jedinice - učenici 8. e razreda OŠ Dugo Selo

Predsjednik Gradskog vijeća A. Bauer 
pružio podršku policijskim djelatnicima 
i članovima školske Prometne jedinice

Djeca krenula u «rutinski» obilazak grada u «marici»

Vatrogasne sirene, dim, vatra, zatvo-
rene Kažotićeva i Ulica Hrvatskih 
branitelja, policijski automobili, vozila 

Hitne pomoći, mnoštvo vatrogasaca 
pod punom opremom i veliki broj gra-
đana znatiželjnika obilježili su ovo-

godišnju pokaznu vježbu Vatrogasne 
zajednice Dugog Sela. Spašavanje une-
srećenog iz automobila uz pomoć pne-
umatskih škara, gašenje požara i spre-
čavanje zapaljenja cisterne s gorivom, 
osiguranje mjesta nesreće te dobra 
koordinacija između vatrogasca, poli-
cije i hitne pomoći  ukazali su na dobru 
uvježbanost svih sudionika vježbe. U 
pokaznoj vatrogasnoj vježbi sudjelovali 
su DVD-i članovi Vatrogasne zajednice 
grada Dugog Sela. Vježbu su uz bud-
nim okom pratili i gradski dužnosnici, 
zamjenici gradonačelnika, te članovi 
Gradskog vijeća i Poglavarstva. Nakon 
vježbe za sve sudionike u Vatrogasnom 
domu u Dugom Selu priređen je domje-
nak uz tradicionalno dobar vatrogasni 
gulaš.      J .K .B.

Vatrogasci i u «Dugoselskim jesenima»

PRIPREMILA: I. G. O.

Odajući počast pokojnom učitelju J. Černeu – predstavnice Osnovne i 
Srednje škole i gradonačelnik Kruhak zapalili svijeće

PRIPREMILA: I. G. O.

Spašavanje unesrećenog iz gorućeg automobila

Brzom intervencijom spriječeno zapaljenje cisterne
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Točno u podne okupljanjem na 
rukometnom igralištu kraj Pučkog 
učilišta 6. listopada obilježen je 
Međunarodni dan djece te je služ-
beno počeo Dječji tjedan. Okupilo 

se mnoštvo djece iz svih odgojno-
obrazovnih ustanova s područja 
grada, od vrtića do srednje škole. 
Pratile su ih ravnateljice Vrtića 
Draženka Sesan, Osnovne škole 
Marijana Kozarić Ciković, Srednje 
Darinka Svetec, voditeljice vrtića 
"Buba Biba" i "Didi", uz predsjed-
nicu Zvjezdnu Budor-Klarić te 
članove Koordinacijskog odbora 
za program "Grad pri-
jatelj djece". Djecu 
je pozdravio gra-
donačelnik Vlado 
Kruhak koji je, 
zajedno s prisut-
nim odraslima, po-
slušao parole koje 

U prostoru Doma oružanih snaga, 
koji privremeno koristi Osnovna 
škola Dugo Selo, tradicionalna izlož-
ba jesenskih plodova, ukrasa, dječjih 
radova i meda doživjela je ovojesen-
sko izdanje.

Nakon otvorenja 9. listopada izlož-
ba je za posjetitelje otvorena od 10. do 
12. listopada od 9 do 18 sati. Izložba 
o pčelarstvu prebogata je raznovr-
snim medom, proizvodima od meda  
i proizvodima s medom. Izložene 

su vrijedne kapi od propolisa, naju-
činkovitijeg prirodnog antibiotika, 
kolutovi voska, gvirc te paleta razno-
vrsnih medenjaka i kolačića s medom 
i orašastim plodovima. Posjetitelji 
mogu vidjeti i opremu za pčelarstvo 
kao i stare pletare (košnice) s medom 
u saću. Sve su ovo postavili članovi 
Pčelarske udruge «Maslačak» Dugo 
Selo, zadovoljni posjetom izložbe, ali 
i nedavnim ocjenjivanjem meda u 
Zagrebačkoj županiji gdje su  njihovi 
proizvodi ocijenjeni visokim ocje-

nama. Medenu paletu nadopunjuje 
stotinu vrsta kolača koje su pripravile 
članice Kluba žena GU Dugo Selo, 
na zadovoljstvo posjetitelja koji su 
ih redom kušali, jednako kao i broj-
ne vrste napitaka. Liker od ružinih 
latica bio je posebnost ovogodišnje 
ponude. No brojni pripravci u sta-
klenkama spravljeni prema recepturi 
naših baka jednako tako bijahu traže-
ni. Postava Kluba žena bila je bogatija 
nego ikada, prikaz puta od sjemenke, 

svježeg zrelog ploda i  ukuhano-
ga pripravka za zimu bijaše poučan 
za mlade pred kojima stoje zadaci 
vezani za pripremu hrane i zimnicu. 
Važno je sačuvati hranjive sastojke i 
sačuvati plodove na prirodan način, 
a mogućnosti su nebrojene. Ove žene 
čuvaju i koriste stare recepte te nas 
svake godine podsjete na svoja kori-
sna umijeća. Stolovi su stoga bili 
prebogati ponudom, a zidovi ukra-
šeni maštovitim radovima učenika 
iz Osnovne škole Dugo Selo i djece iz 

Dječjega vrtića Dugo Selo. Pomogle 
su, naravno, učiteljice i teta, a Mir-
jana Pavlić s učenicima je priredila 
kratku jesensku priredbu. Uzvani-
ke je pozdravila predsjednica Kluba 
Ankica Ivezić osvrnuvši se na mno-
gobrojne aktivnosti Kluba i zahva-
livši brojnim suradnicima. Izložbu 
je otvorio gradonačelnik Vlado Kru-
hak u nazočnosti brojnih posjetite-
lja, roditelja, učenika te predstavnika 
Gradskoga vijeća i Poglavarstva. 
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Tradicionalna izložba prerasla u jesenski kolaž 

Mali i velik
po mjeri d

Obilje jesenskih 
plodova, meda i 
kolača PRIPREMILA: N. K. 

 Bogatstvo sadržaja i program privuklo brojne posjetitelje 

Tjedan dječjih događanja

Gradonačelnik odgovarao na brojna ozbiljn

Pčelarstvo uspješno u Dugom Selu – Udruga «Maslačak» s medenom ponudom 

Obilje plodova za zimnicu i maštoviti radovi učenika 

Jesenska priredba – raspjevani učenici i rasplesana gljiva 

Predsjednica Kluba žena A. Ivezić govorila 
o aktivnostima Kluba, a gradonačelnik V. 
Kruhak proglasio izložbu otvorenom

Dječji tjedan ne bi bio potpun da se 
u program aktivnosti i događanja nije 
uključio i Dječji vrtić Dugo Selo. Obilje-
žavanje je započelo predstavom «Ivica i 
Marica» koju su pripremile odgojiteljice 
Vrtića. Zabavnim scenarijem, duhovi-
tom izvedbom, originalnom scenogra-
fijom i kostimografijom tete u dugo-
selskom Vrtiću još jednom su potvrdile 

kako su prave «maherice» kada treba 
organizirati, postaviti, osmisliti i odglu-
miti u predstavi. Ovaj puta lik vještice 
iskočio je iz svih poznatih okvira koja 
je od zločeste i ružne vještice postala 
otkačena i smiješna vještica koja kuha 
zdravu, organsku hranu, meditira, surfa 
po internetu i misli pozitivno! Ta ista 
vještica koja u bajci mami brata i sestri-
cu slatkišima da bi ih pripremila za 
večeru – sada kuha večeru za 5 i poziva 

Ivicu i Maricu i njihove roditelje, a sve 
na kraju završava happy end-om.

Nakon uspješne predstave kojoj je 
nazočio zamjenik gradonačelnika Stje-
pan Bertek i predsjednica Koordina-
cijskog odbora za provedbu programa 
«Grad - prijatelj djece» Zvjezdana Budor 
Klarić u Dječjem vrtiću održane su kre-
ativne likovne radionice, a u večernjim 
satima u dvorani KUD-a Preporod odr-
žana je i folklorna radionica.

Dječji tjedan u Dječjem vrtiću
PRIPREMILA: I. G. O.

Djeca i roditelji uživali u predstavi "Ivica i Marica"

PRIPREMILA: A. M. Š.

Ivica i Marica na putu kroz šumu

Jedna od radionica u Pučkom otvorenom uOrganizirane brojne radionice

Vještica surfa i kuha "Večeru za 5"
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Točno u podne okupljanjem na 
rukometnom igralištu kraj Pučkog 
učilišta 6. listopada obilježen je 
Međunarodni dan djece te je služ-
beno počeo Dječji tjedan. Okupilo 

se mnoštvo djece iz svih odgojno-
obrazovnih ustanova s područja 
grada, od vrtića do srednje škole. 
Pratile su ih ravnateljice Vrtića 
Draženka Sesan, Osnovne škole 
Marijana Kozarić Ciković, Srednje 
Darinka Svetec, voditeljice vrtića 
"Buba Biba" i "Didi", uz predsjed-
nicu Zvjezdnu Budor-Klarić te 
članove Koordinacijskog odbora 
za program "Grad pri-
jatelj djece". Djecu 
je pozdravio gra-
donačelnik Vlado 
Kruhak koji je, 
zajedno s prisut-
nim odraslima, po-
slušao parole koje 

su govorila djeca. "Odrasli, slušajte 
nas!", "Brinite se za nas, kako bi se 
mi kasnije brinuli za vas!" te pozna-
tim citatom iz Smogovaca "Oni su 
mali, ali su veliki, mislim nisu više 
mali, ali su dovoljno veliki da ne 
budu mali." - samo su neke od reče-
nica koje su djeca uputila odraslima. 

Gradonačelnik Kruhak rekao im je 
kako su oni bogatstvo te je primio i 
plakete koje su djeca napravila. Kao 
znak prepoznatljivosti svi su imali 
šarene balone, a oni "specijalni" 
žuti pušteni su u zrak. Nakon tog 
velikog okupljanja, delegacija djece 
krenula je u Gradsku knjižnicu gdje 
su imali zakazan sastanak s gra-
donačelnikom. Više od pola sata 
gradonačelnik je odgovarao na 

brojna i ozbiljna pitanja. 
Djecu je zanimalo što je s 
gradskim prijevozom za 
određene dijelove grada 
poput Prozorja i Kozin-
ščaka te kako to da, ako 

može školski autobus vozi-

ti, zašto 
ne može 
i gradski. 
Gradona-
čelnik se 
složio s njima 
rekavši kako je 
javni prijevoz loš te kako se za 
neke dijelove grada ne može od 
policije dobiti suglasnost zbog loših 
prometnih uvjeta (uske ceste, pruž-
nog prijelaza). Što se tiče školskih 
autobusa, za to je nadležno Mini-
starstvo obrazovanja i Županije, a 
i on smatra da bi školski autobus 
morao voziti u sigurnijim uvjetima 
od gradskog. Grad planira postaviti 
osam nadstrešnica na stajalištima 
kako djeca ne bi kisnula, a u nekim 
ulicama poput Starčevićeve izgra-
dit će se nogostup. Osim brige za 
vlastitu sigurnost u prometu, djecu 
su zanimali i «zabavni sadržaji». 
Na pitanje hoće li Dugo Selo imati 
bazen, gradonačelnik je kazao kako 
se o tome razmišlja dok će klizali-
šte pričekati veći gradski proračun. 
U planu je i izgradnja još dječjih 
igrališta, za one male i za malo 
veće. Škola će biti gotova u srpnju, 
a kraj nje će biti sagrađena i moder-
na sportska dvorana – informirao 
je čelni čovjek Grada znatiželjne 
osnovnoškolce. Kad se izgradi škola 
ostat će slobodan Dom HV-a u 
kojem će tada biti mjesta za kultur-
ne sadržaje, a jedna od mogućnosti 
je i kino. Srednjoškolce muči bull-
ying u školama, osnovnoj i srednjoj, 
te ih je zanimalo što se čini po 
tom pitanju. Nedavno je osnovan 
«Savjet mladih» koji će različitim 
projektima pokušati stati na kraj 
takvom devijantnom ponašanju, 
a Grad će sufinancirati preventiv-
ni program Osnovne škole koji bi 
pomagao učenicima rješavati spe-
cifične probleme u tzv. produže-
nom stručnom postupku. Ta dječja 
pitanja pokazala su kako mali i 
mladi Dugoselci razmišljaju jasno 
i, moglo bi se reći, imaju «viziju 
Grada po mjeri djece».
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Mali i veliki zajedno za Grad 
po mjeri djece

Tjedan dječjih događanja

Gradonačelnik odgovarao na brojna ozbiljna dječja pitanja

PRIPREMILA: A. M. Š.

"Odrasli, slušajte nas" samo su neki od dječjih savjeta

Gradonačelnik V.Kruhak pozdravio djecu i primio plakete

Osnovnoškolci i srednjoškolci pokazali svojim pitanjima kakav grad žele

J. K. B.

Dječji forum predsjedavao sjednicom
Prisutnost članova Dječjeg foruma 

na sjednici Koordinacijskog odbora 
«Grad - prijatelj djece» održanoj 
9. listopada usmjerila je raspravu 
na današnjoj  sjednici isključivo na 
djecu, njihove potrebe, prav,a ali i 
obaveze. Čitajući  dijelove Konven-
cije UN-a o pravima djeteta, nagla-
šena je važnost igre i ljubavi u odgo-
ju djeteta a također su nabrojana 
i sva ostala prava djeteta od prava 
na odgoj i obrazovanje i suzbijanje 
neznanja i nepismenosti diljem svi-
jeta do prava na zdravstvenu skrb, 
zdrav okoliš, zdravu hranu, zrak i 
vodu, do prava na odmor i igru  i 
uživanje u djetinjstvu. Kako je jedna  
od poruka današnjeg  skupa bila 
» Slušajte nas i dajte nam ljubavi 
jer je ona besplatna», gradonačelnik 
Vlado Kruhak sa svojim suradni-
cima i članovima Koordinacijskog 
odbora saslušao je želje i pitanja 
članova Dječjeg foruma, a na veliki 
dio pitanja djeca su dobila i iscrpne 
odgovore. Predsjednica Koordina-

cijskog odbora Zvjezdana Budor 
Klarić upoznala je sve prisutne s 
programom događanja u Dječjem 
tjednu te još jednom pozvala djecu 
da se uključe u različite programe 
koje su za njih organizirane u Gradu 

Dugom Selu u sklopu aktivnosti 
Dječjeg tjedna. J. K. B.

Sjednica Koordinacijskog odbora za «Grad – prijatelj djece»

Dječji forum predsjedavao sjednicom

Članovi Dječjeg foruma vodili sjednicu 
Koordinacijskog odbora za "Grad - 
prijatelj djece"

Ivica i Marica na putu kroz šumu

Jedna od radionica u Pučkom otvorenom učilištu

ečeru za 5"
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Dugo Selo jedan je od malobroj-
nih gradova u Hrvatskoj u kojem će 
uskoro zaživjeti Dnevni centar za 
osobe s teškoćama. Kako je na pre-
zentaciji u Gradskoj vijećnici rečeno 
– Centar će biti smješten u Domo-
branskoj ulici 1 (prizemni prostori 
u stambeno-poslovnoj zgradi) gdje 
će na 110 m2 biti uređen prostor 
za potrebe, zasada, poludnevnog i 
povremenog boravka djece s teško-
ćama – trenutno 12, koji će boraviti 
u Centru u prijepodnevnim satima, 
a u poslijepodnevnim satima 12-
ero odraslih osoba s teškoćama. 
Centar će pružati i socijalne usluge 
u zajednici putem mobilnog tima, 
bit će organiziran i Klub rodite-
lja za samopomoć te savjetovalište 
za osobe s teškoćama, objasnila je 
socijalna radnica iz Centra Stančić 
Jasna Lesički prilikom prezentacije. 
Centar će pružati i novi metodološ-
ko-terapeutski pristup u radu s oso-
bama s teškoćama – pod nazivom 
SNOEZELEN. Snoezelen ili kon-
trolirana višeosjetilna stimulacija 
u ugodnom okružju (mekani jastu-
ci, višebojni detalji, aromaterapija, 
svjetlosni efekti, ugodna glazba te 

ostalo) pružit će osobama s teško-
ćama kvalitetniju terapiju i boravak 
u Centru. 

Grad pokriva troškove najma 
prostora za Dnevni centar 

Prezentaciji održanoj 7. listopa-
da nazočio je pomoćnik ministra 
zdravstva i socijalne skrbi Dragutin 
Keserica, ravnatelj Centra Stančić 
Ivan Vrgoč i gradonačelnik Dugog 
Sela Vlado Kruhak – koji su kao 
predstavnici parterskih institucija 
izrazili zadovoljstvo s realizacijom 
ovog projekta. Kako je pojasnio 
pomoćnik ministra Keserica – Cen-
tar Stančić u partnerstvu s Gradom 
Dugim Selom natjecao se i ostvario 
pravo na dodjelu darovnice u sklo-
pu Programa za inovacije i učenje 
kao dijela projekta reforme susta-
va socijalne skrbi za razvoj soci-
jalnih usluga u lokalnoj zajednici. 
Sredstva za uređenje te pokrivanje 
najma prostora za sljedećih 15 mje-
seci darovala je Svjetska banka, a 
iznose oko 665.000 kuna. Gradski 
proračun obvezao se nakon tog roka 
pokrivati mjesečni najam (godišnji 
najam iznosi oko 70.000 kuna) sve 

dok se na iznađe trajnije rješenje 
- adekvatniji prostor po mogućnosti 
u vlasništvu Grada, kazao je gra-
donačelnik Kruhak koji je također 
izrazio zadovoljstvo što Grad Dugo 
Selo sudjeluje kao partner u ovom 
značajnom projektu.

Kako je najavljeno – uređenje 
dugoselskog Dnevnog centra za 
osobe s teškoćama u završnoj je 
fazi, a otvorenje je planirano kra-
jem ovog mjeseca. Smještaj i usluge 
Centra za korisnike bit će besplatni, 
a u Centru će biti zaposleno pet do 
šest djelatnika iz Centra Stančić. 
Kao stručni suradnici Centru će 
pomagati i djelatnici Centra za soci-
jalnu skrb Dugo Selo preko kojeg se 
izdaju rješenja za mogućnost kori-
štenja Dnevnog centra.

Posebnu zahvalnost i zadovolj-
stvo izrazili su i roditelji djece koja 
će koristiti usluge Dnevnog centra, 
a čije riječi su dirnuli sve prisutne. 
«Presretna sam što sam to doživjela 
– da će mojoj kćeri pod stručnim 
nadzorom biti omogućeni humani 
uvjeti razvoja», rekla je jedna majka 
dodavši još kako će se ona sada 
moći družiti s ostalom djecom, a 
njena dobrota i veselje moći još više 
izaći na vidjelo. ■
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Nakon što se uvrste prijedlozi 
izmjena koje je predložio Odbor za 
kulturna dobra crkve Zagrebačke 
nadbiskupije te dobije građevinska 
dozvola – raspisat će se natječaj za 
izbor izvođača radova na objektu 
nove župne crkve Uzvišenja Sv. Križa 
u Lukarišću, kazao nam je župnik 
Župe Uzvišenja Sv. Križa Josip Kuzel, 
procijenivši kako bi radovi mogli 
početi krajem ove godine. 

Iako je lokacijska dozvola dobivena 
još u srpnju ove godine, zbog odre-
đenih prijedloga Odbora za kulturna 
dobra crkve, koji je ujedno odlučivao 
o izboru idejnog rješenja, a koja su 
se odnosila na zvonik nove crkve 
smatrajući kako je potrebno još više 
istaći znak križa (ime župe slavi Sv. 
križ) – potrebno je unijeti izmjene u 
projekt. Projekt će biti modificiran 

kroz nekoliko tjedana, a u međuvre-
menu bit će prikupljena i sva potreb-
na dokumentacija za građevinsku 
dozvolu. 

Nova crkva u Dugom Selu bit će 
vrijedan spomenik kulture. Svojom 
arhitekturom izvana će biti prepo-
znatljiva kao sakralni objekt, no ipak 
formom će odskakati od tradicio-
nalnih vizura crkve. Idejno rješe-
nje osmislio je umjetnik Miroslav 
Gaži, dok je arhitektonsku razradu 
obavila dugoselska tvrtka APG inže-
njering d.o.o.. Lokacija nove crkve 
nalazi se u produžetku ulice Šašec 
u naselju Lukarišće. Inače crkva se 
orijentacijski nalazi u centru izme-
đu Koziščaka, Andrilovca, Donjeg 
Dvorišća, Lukarišća, Velike i Male 
Ostrne – tako da već sada prema njoj 
gravitira većina župljana (Župa Uzvi-

šenja Sv. Križa obuhvaća još naselje 
Leprovica, Obedišće i Ježevo). Grad-
njom buduće dugoselske obilaznice 
prostor između Bjelovarske ceste i 
nove obilaznice postat će atraktivan 
za gradnju i naseljavanje tako da 
crkva može postati svojevrstan cen-
tar novog naselja. 

Sakralni objekt će se graditi na 
površini od 1 764 m2, od čega će 
površina crkve imati 907 m2, a u njoj 
će biti smješteno 480 sjedećih mje-
sta. Objekt će također sadržati župni 
ured, župni dvor i pastoralni centar s 
multimedijalnom i vjeroučiteljskom 
dvoranom. U dvorištu crkve izgradit 
će se oko 80 parkirališnih mjesta, 
s mogućnošću proširenja parkirališ-
nog prostora ukoliko će to s vreme-
nom biti potrebno. 

Dugom Selu potrebna treća 
župa?

Kako govori župnik Josip Kuzel 
– Zagrebačka nadbiskupija osigurala 
je dio sredstava za početak izgrad-
nja objekta (procijenjena vrijednost 
iznosi 15 milijuna kuna), no konačno 
uređenje prostora moći će se ostvariti 
jedino uz pomoć župljana, vjernika 
i donatora. Potpuno uređenje crkve 
može se očekivati kroz dvije do tri 
godine. Grad Dugo Selo, rekao nam 
je župnik Kuzel, pomoći će u financi-
ranju i izgradnji prometnice i komu-
nalne infrastrukture do nove crkve. 

Iako će se izgradnjom rastereti-
ti postojeća crkva Sv.Martina – u 
Dugom Selu postoji potreba izgradnje 
treće crkve. Naime, nova Župa Uzvi-
šenja Sv. Križa okupljat će 6 000 vjer-
nika, a Župa Sv. Martina okupljat će i 
dalje 14 000 župljana što je još uvijek 
prevelik broj vjernika za jednu župu 
(optimalan broj vjernika na jednog 
svećenika je 5 000). Zagrebačka nad-
biskupija stoga razmatra mogućnost 
osnivanja nove župe u Dugom Selu, 
najvjerojatnije na području naselja 
Kopčevec, kazao je na kraju župnik 
Kuzel.                                       I. G. O.

U Dugom Selu održana sjednica županijskog Povjerenstva za edukaciju, 
prevenciju i socijalno-humanitarnu djelatnost

Počinju radovi na uređenju novog 
prostora za dugoselski Centar za 
socijalnu skrb

Kako se moglo čuti na tematskoj 
sjednici županijskog Povjerenstva 
za edukaciju, prevenciju i socijal-
no-humanitarnu djelatnost – radovi 
na uređenju novog prostora Centra 
za socijalnu skrb Dugo Selo počet 
će uskoro. Naime, kako je kazala 
načelnica Odjela za socijalnu skrb 
Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi Ana Butković – do kraja godine 
krenut će se u rekonstrukciju zgra-
de bivšeg laboratorija Doma zdravlja 
Zagrebačke županije Ispostava Dugo 
Selo, a koja je susjedna zgradi Grad-
ske uprave Grada Dugog Sela. Nakon 
uređenja – Ministarstvo će podržati 
dugoselski Centar u kadrovskom eki-
piranju s novim djelatnicima. Ravna-
teljica dugoselskog Centra za socijal-
nu skrb Marija Belaić potvrđuje kako 
je sva potrebna dokumentacija za 
rekonstrukciju prostora pribavljena, 
a Ministarstvo je nedavno sklopilo 
ugovor s izvođačem radova i nadzor-
nim inženjerom. Ukupna vrijednost 
radova iznosi 2,8 milijuna kuna, a 
financiraju se sredstvima Svjetske 
banke. Rok završetka radova je šest 
mjeseci, pa se procjenjuje kako će se 
Centar za socijalnu skrb Dugo Selo u 
nove prostore moći preseliti u ljetnim 
mjesecima sljedeće godine. Ravnate-
ljica Belaić pripomenula je kako za 
poboljšanje usluga iz domene soci-
jalne skrbi na području grada Dugog 
Sela, općina Brckovljani i Rugvica 
potrebno još proširiti postojeći tim 
djelatnika. Nedostaju stručni kadrovi 
– pravnik, defektolog i dva socijalna 
radnika.

Upravni odjel za zdravstvo i soci-
jalnu skrb Zagrebačke županije orga-

nizirao je 2. listopada u Dugom Selu 
sjednicu Povjerenstva za edukaciju, 
prevenciju i socijalno – humanitar-
nu djelatnost, a tema sjednice bila 
je «Decentralizacija sustava socijalne 
skrbi». Govorilo se o hrvatskom susta-
vu socijalne skrbi u svjetlu reformi s 
ciljem prilagodbe tijekom europskih 
integracija. Cilj decentralizacije je 
prenijeti osnivačka prava centara za 
socijalnu skrb i svih domova, koja su 
trenutno na razini države, na jedinice 
lokalne i regionalne samouprave. U 
nadležnosti gradova i županija tre-
nutno su samo domovi za starije i 
nemoćne osobe. Smisao ove reforme 
sustava je da upravo gradovi i župa-
nije budu ti koji će svojim sredstvima 
i ljudskim resursima voditi brigu o 
svojim socijalno ugroženim građa-
nima, što će na terenu biti daleko 
učinkovitije. Država će i dalje kreirati 
socijalnu politiku i na nacionalnoj 
razini socijalno pomagati, no, lokalna 
sredina može dati i ponuditi mnogo 
više ukoliko u njoj postoji socijalna 
osjetljivost.

Sjednici su nazočili uz predstavni-
ce Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi i predstavnici centara socijalne 
skrbi županijskih gradova ravnatelji 
Centara za socijalnu skrb iz Zapreši-
ća, Ivanić Grada, Samobora, Vrbovca, 
Jastrebarskog i Sv. Ivana Zeline te 
dožupan Zagrebačke županije Rudolf 
Vujević, a u ime domaćina gradona-
čelnik Dugog Sela Vlado Kruhak i 
tajnica Grada Marija Cesar. Ravna-
telji su izvijestili o svojoj suradnji s 
jedinicama lokalne samouprave koja 
je ocijenjena kao vrlo dobra.

PRIPREMILA: I. G. O.

Budući dugoselski Centar za socijalnu 
skrb uskoro će biti uređen

Gradonačelnik V. Kruhak podržao ciljeve decentralizacije sustava socijalne skrbi

Prezentiran partnerski projekt Centra «Stančić» i Grada Dugog Sela 

Najavljeno otvorenje Dnevnog centra 
za osobe s teškoćama

Do kraja godine počinje izgradnja nove župne 
crkve Uzvišenja sv. Križa

Nova crkva – vrijedan 
spomenik kulture

PRIPREMILA: I. G. O.

Predstavnici uključenih partnera u ovom značajnom projektu

Skup u Vijećnici okupio djelatnike Centra za socijalnu skrb i roditelje djece koja će 
koristiti usluge Dnevnog centra

Župnik Josip Kuzel

Idejno rješenje nove crkve
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Knjiga Stjepana Berteka «Ostrnjan-
ski ferkelteri» promovirana je ovih 
Dugoselskih jeseni u prostoru Grad-
ske knjižnice Dugo Selo. Pisac, inače 
jedan od zamjenika gradonačelnika 
Dugog Sela i rođeni Ostrnjan, sku-
pljao je podatke i istraživao dugi niz 
godina te ih posložio u knjigu o zani-
mljivoj i uzbudljivoj povijesti Ostrne. 
O knjizi su govorili Zdenka Knezić, 

profesorica povijesti iz OŠ Dugo Selo, 
Josip Trupec, autor dugoselskih izda-
nja, Zdenka Turčinec, prof. književ-
nosti i Nenad Haleuš Mali, prof. povi-
jesti.  Svi su se govornici složili kako 
su «Ostrnjanski ferkelteri» autentično 
djelo, emotivno obrađen dio povije-
sti, zapis prošlih vremena pretočen u 
podsjetnik za nove generacije. Sam je 
autor to i potvrdio posvećujući knji-
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Predstavljena knjiga S. Berteka  
«Ostrnjanski ferkelteri»

PRIPREMILA: N. K. i A. M. Š. 

Knjiga je s dušom napisana – složili su se uvodničari i recenzenti 

Promocija «Ostrnjanskih ferkeltera»  pobudila veliko zanimanje čitalačke publike 

Likovna udruga Dugo Selo prezentirala 
slike za jubilarni kalendar

Likovna udruga Dugo Selo i Grad 
Dugo Selo pripremaju izradu kalendara 
za jubilarnu 2009. godinu u kojoj se 
obilježava 800 godina Zemlje sv. Mar-
tina. Kao podloga za izradu kalendara 
poslužit će slike članova LUDS koje 
su prezentirane 3. listopada u dvorani 
Gradske knjižnice Dugo Selo. Slike će 
također poslužiti i za izradu razgled-
nica Dugog Sela te za katalog. Prezen-
taciji su prisustvovali gradonačelnik 
Vlado Kruhak i pročelnik Odjela za 
društvene djelatnosti Veljko Bertak. 
Gradonačelnik je izrazio zadovolj-
stvo izborom slika koje će prezentirati 
Grad te kazao kako je potrebno osi-

gurati galerijski prostor za sve slike 
koje nastaju na likovnim kolonijama. 
Predsjednik Likovne udruge Nenad 
Haleuš Mali napomenuo je kako je 
ova suradnja Grada i Udruge prva od 
njena osnivanja 2002. godine, a prigoda 
obilježavanja 800. godina Dugog Sela 
i više nego primjerena za nju, dodav-
ši kako su umjetnici ovim projektom 
htjeli biti prvi i dati uvertiru u proslavu. 
U izradi kalendara sudjelovat će 6 čla-
nova LUDS-a čija djela prikazuju pre-
poznatljive motive grada. Kakav je on 
sada i kakav je nekad bio različitim su 
slikarskim tehnikama zabilježili Milka 
Fureš, Ivo Ostojić, Robert Samardžić, 
Zlatko Delač, Mićo Mašić i Željko 
Šegović.                                      A.M.Š.

Šest umjetnika sudjeluje u izradi kalendara

Gradonačelnik Kruhak zadovoljan radom LUDS-a 

U sklopu ciklusa «Glazbeni 
prsten Zagrebačke županije» 26. 
rujna u Gradskoj knjižnici održan 
je koncert klasične glazbe. Nastu-
pile su sopranistica Ljerka Vladović 
i mezzosopranistica Nina Čanga-
lović uz glasovirsku pratnju Maje 
Maričić. Umjetnice su izvele sklad-
be poznatih kompozitora poput 
Antonia Vivaldia, W.A. Mozarta, 
P.I. Čajkovskog, Franza Schuber-
ta, Johannesa Brahmsa i mnogih 
drugih. Neke od kompozicija iz 
bogatog programa su Mozartova 
«Ave Maria», duet Lise i Pauline iz 

opere «Pikova dama», duet vještica 
iz Purcellove «Didona i Enej», Men-
dellsohnov «Pozdrav»… Publika je 
sat vremena uživala u božanstve-
nim glasovima umjetnica i nagra-
đivala ih, iako malobrojna, glasnim 
pljeskom. Posjetitelje se posebno 
dojmio duet «Čedne frajlice» (Las 
currutacas modestas) Enriquea 
Granadosa, a koji su pjevačice izvele 
i za bis. Koncert je dio programa 15. 
dugoselskih jeseni, a suorganizator 
je Pučko otvoreno učilište.

A.M.Š. i N.K.

Koncert klasične glazbe

Granadosine 
«Čedne frajlice» za 
dugoselsku publiku

Tri dame izvele i fragmente «Pikove dame» i druge vječne skladbe 

Likovni zapisi 
Vere Tomić 

Nakon niza poetskih zapisa u 
koje je prenosila svoje intimističke 
doživljaje, Vera Tomić posegnula 
je prije godinu dvije za kistom i 
bojama. U kratkom je razdoblju 
naslikala poveću zbirku iz svijeta 
oko sebe, svega što je za oko zapelo. 
Nastali su pejsaži i gradske vizure, 
cvijeće, konji, mrtve prirode  i drugi 
motivi. Vedrina boja očituje opti-
mizam autorice, koja, kako ističe, 
slika za svoju dušu, iz ljubavi. «Vje-
ruj u ljubav» naziv je njezine prve 

samostalne izložbe održane počet-
kom listopada u prostoru Kultur-
nog centra za posjetitelje u Dugom 
Selu., koju je posvetila svom unuku.   
Iako članica Likovne udruge Dugo 
Selo izložbu je ostvarila vlastitim 
snagama motivirana silnom željom 
da svoja ostvarenja pokaže dru-
gim. Na otvorenju izložbe govorili 
su zamjenik gradonačelnika Stje-
pan Novosel, Nada Kozić iz POU, 
a izložbu je otvorio dugoselski gra-
donačelnik Vlado Kruhak.                                                                                                  N. K.

Prva Verina samostalna izložba zanimljiva brojnim posjetiteljima 

Svake godine u gradskom vrtiću 
obilježavaju se tijekom listopada i 
Dani kruha – dani zahvalnosti za 
plodove zemlje. Time se pridonosi 
potpunijem odgoju i obrazovanju za 
zaštitu okoliša, upoznavanja biološ-
ke raznolikosti, podizanju svijesti o 
zdravoj prehrani i razvoju pozitiv-
nog odnosa dijete-priroda. Djeca se 
educiraju o procesu nastanka kruha 

od oranice, preko mlina pa do police 
u pekarnici. Sve to u sklopu raznih 
aktivnosti poput crtanja, modelira-
nja, istraživanja sa sjemenjem, peče-
njem kruha. Osim sudjelovanja u 
«Dugoselskim jesenima» u vrtiću su 
u jeku priprema za izložbu «Od ora-
nice do kruha» i za «Kestenijadu» 
koju će, osim vrućih kestena, popra-
titi pjesma i ples.

Dani kruha u Vrtiću
Dugo Selo

gu svojim unucima. «Ovo je knjiga 
s dušom» - kazao je Trupec koji je 
ustupio piscu neke svoje materijale, 
a Haleuš je objasnio simboliku slike 
prozora s korica knjige. Ukrasi na 
prozorima «ferkelteri» po kojima je i 
knjiga dobila ime, zapravo su «osobna 
karta», detalji karakteristični samo za 
Ostrnu, baš kao i ostrnjanske priče. Uz 
brojnu publiku, predstavljanje knji-

ge popratili su i gradonačelnik Vlado 
Kruhak i predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer. Uz uvodničare nastupali 
su mladi glazbenici i Ostrnjani govoreći 
napisane tekstove. Organizator promo-
cije i nakladnik «Ostrnjanskih ferkelte-
ra» je Gradska knjižnica Dugo Selo, a 
zamjenik gradonačelnika i autor knjige 
zahvalio se Gradskome poglavarstvu na 
financijskoj potpori u tiskanju knjige. 
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na sto načina i naravno nezaobilazna 
kava poslužena na tradicijski način 
na niskom stoliću iz filđana. Gosti 
su imali priliku ručno samljeti kavu 
na starinskim mlinčićima za kavu te 
uživati u davno zaboravljenom mirisu 
svježe samljevene kave. Gostoprim-
stvom i srdačnošću, domaćini su osvo-
jili srca svih posjetitelja, a nagomilane 
kalorije sakupljene tijekom kušanja 
delicija mnogi su utrošili uhvativši 
se u kolo s domaćinima. Manifesta-
ciju su posjetili i gradski dužnosnici, 
predsjednik Gradskog vijeća Anto 
Bauer i gradonačelnik Vlado Kruhak 
sa suradnicima.  

I ovih 15. po redu «Dugoselskih 
jeseni» glasovi duginih boja u desetak 
nijansi stopili su se u cjelovečenji kon-

cert. U nedjelju 19. listopada glazba 
vokalnoga ansabla «Duga» se nadvila 
nad gradom poput najljepše i rijetko 
viđene duge koja oboji nebeski svod 
nakon kiše. Brojni poklonici mogli su 

čuti bogati program od 
domaćih popevki i popu-
larnih arija do novijih 
skladbi koje je vodi-
teljica Zlatica 
Šajković uglaz-
bila na stihove 
Zlatka Đivana. 
Gošća večeri 
bila je mezzo-
s o p r a n i s t i c a 
Aida Vidović 
K r i l a nov ić , 
ne k ad a š nja 
učenica Z. 
Š a j k o v i ć 
i prof. S. 
F o r e t i -
ća, koja je 
nastupila i 
pratnji Mila 
Krilanovića. 
Program je potrajao gotovo dva sata 
uz nekoliko neizbježnih dodataka naj-
omiljenijih skladbi publike. 

Dugoselska podružnica Sindikata 
umirovljenika Hrvatske održala je 24. 
rujna 4. izbornu sjednicu skupštine. Na 
dnevnom redu bila su izvješća o radu 
podružnice i izbor tijela upravljanja 
podružnice o čemu je raspravljalo 58 
članova. Kako je kazao predsjednik 
Josip Sahor, sindikat je ove godine 
napravio puno dobrih stvari, a 
najznačajnijim je ocijenio useljenje u 
novi, ali iznajmljeni prostor. Članovi 
podružnice su unatrag godinu 
dana uspješno provodili aktivnosti 
u koje spadaju promicanje prava 
starijih osoba, sudjelovanje u raznim 
akcijama poput lijepljenja plakata 
«Ne pristajemo na bijedu u starosti», 
akcijama humanitarnog karaktera 
«Dobrosusjedska pomoć», kontrole 
šećera, tlaka, posjeta bolesnicima i 
potrebitima. Tu su i akcije uređenja 
okoliša, konkretno čišćenja šetnice 
«Kontesinog puta» što rade unazad pet 
godina. Spomenuta je i dobra suradnja 
s gradskim udrugama i institucijama. 
Između ostalog, Sahor je zahvalio na 
potpori i bivšoj i sadašnjoj, ali i budućoj 
gradskoj vlasti. Po blagajničkom 
izvješću SUH je također bio uspješan. 
Ukupni prihodi iznose 125,958, rashodi 
82,372 kune, a saldo iznosi 43, 585 
kuna. Izabrano je novo predsjedništvo 
u sastavu Josip Sahor, Milivoj Tukec, 
Marija Ivezić, Ivo Siročić, Ana Vuković, 
Marija Brkić, Ivan Vrdoljak, Marija 
Vražić, Mirko Ojvan. Povjerenje 
članova ponovno je potvrđeno starom 
predsjedniku podružnice Sahoru 
koji je zatražio još više zalaganja. Na 
skupštini su sudjelovali i brojni gosti. 
Tako je okupljene pozdravio Stjepan 
Krajačić predsjednik SUH-a i čestitao 

na rezultatima podružnice. Osvrnuvši 
se na težak položaj umirovljenika 
u državi, spomenuo je i «lokalni» 
problem – nedostatak adekvatne 
primarne zdravstvene zaštite u Dugom 
Selu što smatra ozbiljnim propustom 
vlasti. Gradonačelnik Vlado Kruhak 
zadovoljan je aktivnostima dugoselskih 
suhovaca jer osim za sebe, rade i za 
Grad uređujući mjesto te informirao 
o razgovorima s vojskom za gradnju 
šetnice do Martin brega. Smatra kako 
im je potreban veći prostor te kako 
bi bilo dobro da su svi umirovljenici 
u jednom prostoru poput Doma 
umirovljenika. Što se tiče zdravstvene 
zaštite, svjestan je da je kapacitet 
dugoselskog Doma zdravlja mali, a Grad 
će financirati jednu medicinsku sestru 
koja će raditi u hitnoj službi. «Vode 
se razgovori sa Županijskim Domom 
zdravlja o proširenju, a razmišlja se i 
o ambulanti u sklopu vojarne čiji će 
prostor grad tražiti od države» - kazao 
je gradonačelnik i na kraju dodao kako 
bi bilo dobro da nositelji prvomajskih 
manifestacija u perivoju Drašković 
budu upravo umirovljenici kao bivši 
radnici. 

«Tačke za predizborna obećanja»
Đurđici Kahlini, predstavnici 

samostalnih sindikata drago je da je 
Grad počeo izdvajati sredstva te je 
uputila molbu da se i sadašnji prostor 
zamjeni za neki koji će biti «građanima 
na oči». Predsjednik Turističke zajednice 
Boris Mahač pripomenuo je kako je 
SUH dobro surađivao s njim kao bivšim 
gradonačelnikom čime su postavljeni 
temelji za ozbiljan rad te kako je SUH 
dao doprinos razvoju društvenim 
odnosima u gradu. U radu Skupštine 
Podružnice SUH-a sudjelovao je i Ivica 
Crnković - povjerenik za Zagrebačku 
županiji koji prati aktivnost Podružnice 
od osnutka. Ovom je prigodom očitovao 
zadovoljstvo radom njezinih članova 
i izvijestio o aktualnim pitanjima 
umirovljeničkog života. Crnković 
je napomenuo kako dolaze izbori, a 
s njima i «brojna obećanja za koja će 
umirovljenicima trebati tačke». S njim 
se složio i Ivica Grgošić tajnik Udruge 
invalida i predsjednik Društva «Naša 
djeca» rekavši da će «tačke na kraju ostati 
bez kotača» te kako će napredovati ako 
svi budu složni bez dopuštanju politike 
da kroji pravdu.
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PRIPREMILA: A.M.Š.

Sahor ponovno predsjednik podružnice

DUGA na
Dugoselskim jesenima 
PRIPREMILA: N. K.

Bogatstvom narodnih običaja, 
nošnji, tradicijskih jela i slastica, 
pečenjem rakije «uživo», obiljem 
pjesme i plesa predstavljena je tra-
dicijska narodna baština Hrvata 
iz Bosanske Posavine. Ponosni što 
svojim sugrađanima mogu prezen-
tirati dio svoje kulture i običaja 
članovi Udruge Hrvata iz Bosanske 
Posavine «Rodna gruda» uložili su 
mnogo truda i vremena kako bi se 
predstavili na najbolji način. Posje-
titelji su na ulazu u «Sportski» gdje 
se je održala manifestacija, imali 
priliku razgledati izložene stare 
predmete od poljoprivrednih oruđa 
do različitih kućnih potrepština 
koje već odavno nisu u upotrebi. 
Već spomenuto pečenje rakije, 

kuhanje na starinskoj peći na drva, 
pečenje mesa ispod peke, pa različi-
te društvene igre koje su prikazali 
najstariji i najmlađi članovi Udru-
ge bila je tek priprema za obilje jela 
i slastica koje su se posjetiteljima 
nudile na kušanje. Baklave, hur-
mašice, tulumbe, razne vrste slat-
kih pita, gibanice i bezbroj sitnih 
slatkih kolača, zeljanice, krumpi-
ruše, sirnice, slane pite prelivene 
s vrhnjem, kajmakom, razne vrste 
žganaca, puževi pripremljeni na 
tradicionalni način, starinske 
sarme bez riže, krumpir, tradici-
onalan zimnica, pečene paprike 

«Rodna gruda» 
prikazala bogatstvo 
tradicije

Održana 4. izborna skupština dugoselskog SUH-a

Sahoru još jedan mandat

 Bogata ponuda tradicionalnih jela i pića Bosanske Posavine

Otvorenje sajma starina i velikoga sijela 
– predsjednik Udruge A. Dajaković i 
gradonačelnik V. Kruhak

Prva bosanska kahva ručno mljevena iz filđana 

PRIPREMILA: J. K. B.

Skupina Bubamare iz DV «Buba 
Biba» je povodom obilježavanja 
Dječjeg tjedna posjetila Grad 
Kastav i prijateljski vrtić «Vladimir 
Nazor». Osim u Kastvu, djeca su 
posjetila i Opatiju koja ima status 
«Grada prijatelja djece». Djeca su 

bila oduševljena izletom i novim 
prijateljima te je odlučeno kako će 
se to prijateljstvo i nastaviti. Tako 
će na proljeće djeca iz kastavskog 
vrtića doći u uzvratni posjet Dugom 
Selu.                                     

DV «Buba Biba»

Vrtić «Buba Biba» 
posjetio grad Kastav

Djeca zajedno gledala predstavu
Vokalni ansambl u završnici pojačan glasovima gostiju

Aida Vidović Krilanović 
– gošća koncerta

Koncert Duge uvijek dobro posjećeni, publika u pravilo traži dodatke 
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U M R L I

IN MEMORIAM

KARLO KOZIĆ
14. 11. 1999. – 14. 11. 2008.

Uspomene žive u mislima i 
sjećanju…

Obitelj Kozić i Ivančan 

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENICE SMRTI ZA RAZDOBLJE OD 
14. RUJNA DO 13. LISTOPADA 2008. GODINE 

1. ANICA VRDOLJAK, STARA 85 GODINA
2. KATA ŠOLAJA, STARA 55 GODINA
3. FATIMA TURSIĆ, STARA 73 GODINE
4. JOSO AGATIĆ, STAR 53 GODINE
5. MARIJA KRANJC, STARA 85 GODINA
6. MARKO MARIJANOVIĆ, STAR 73 GODINE
7. IVO BARIŠIĆ, STAR 71 GODINU
8. MARIJA ŽIVEC, STARA 92 GODINE
9. ANA MIŠKIĆ, STARA 70 GODINA

10. AGATA ANDRIČIĆ, STARA 67 GODINA
11. KATA MITROVIĆ, STARA 60 GODINA

Matični ured Dugo Selo

Tužno sjećanje

na 

IVANA KUMPA
10. 10. 1982. – 10. 10. 2008.

i

MILIVOJA KUMPA
5. 11. 1995. – 5. 11. 2008.

Vječno ćete nam ostati u sjećanju i 
mislima.

Vaši najmiliji

 Tužno sjećanje 

na voljenog sina

ŽELJKA KOŠČECA 
– MEDU 

3. 11. 2003. – 3. 11. 2008.

Prošlo je tužnih pet godina otkako si 
me ostavio s velikom ranom na srcu 
mome. Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi 
dom. 

Tvoja mama Anica 

IZVJEŠĆE O UPISU VJENČANIH ZA RAZDOBLJE OD 14.09.2008. 
DO 13.10.2008. GODINE

1. GORAN JUKIĆ i KRISTINA BOŽIĆ vjenčani 19.09.2008.
2. TOMISLAV KOVAČ-MIHALJČEVIĆ i KRISTINA BELONJEK  

 vjenčani 19.09.2008.
3. MARIJAN PAVLIĆ i MARINA VRABEC vjenčani 19.09.2008.
4. MIRSAD BLAŽEVIĆ i ANA ŠIMIČEVIĆ vjenčani 20.09.2008.
5. ANTO BUŠIĆ i ANDREJA ANDRIJIĆ vjenčani 20.09.2009.
6. GORDAN KELOVIĆ i JASNA DŽOIĆ BALABANIĆ vjenčani 20.09.2008.
7. ĐURO MARJANOVIĆ i ANITA KLARIĆ vjenčani 20.09.2008.
8. DOMAGOJ PAUNOVIĆ i VALENTINA PUŠKADIJA vjenčani 20.09.2008.
9. DANIJEL PREKOMOREC i MARTINA MIHALIĆ vjenčani 20.09.2008.

10. TOMISLAV ŠAJGO i VLATKA KRUHAK vjenčani 20.09.2008.
11. IVAN ŠAJNOVIĆ i VESNA ZDAČEK vjenčani 26.09.2008.
12. IVICA FIŠTER i MARTINA JOZIPOVIĆ vjenčani 27.09.2008.
13. GORAN FRAJT i DEJANA SELAK vjenčani 27.09.2008.
14. STJEPAN GRABERSKI i IVANA ŽILIĆ vjenčani 27.09.2008.
15. NIKOLA LISIČAK i JASMINA HARABAJSA vjenčani 27.09.2008.
16. NEJNAR KALEMUŠIĆ i IVANA JOZIĆ vjenčani 3.10.2008.
17. KRISTIJAN PALEŠIĆ i IVANA GALOVIĆ vjenčani 4.10.2008.
18. ANDREJ CRNEKOVIĆ i IVANA KRZNAR vjenčani 10.10.2008.
19. ANTO CRNOJA i ŽANA DEBELJAK vjenčani 11.10.2008.
20. HRVOJE PRPIĆ i VESNA NOVAK vjenčani 11.10.2008.
21. SINIŠA SAČER i MILKA ORLIĆ vjenčani 11.10.2008.

Tužno sjećanje

ĐURO KIČUDA
4. 11. 1998. – 4. 11. 2008.

Prolaze dani, prolaze sati – teška 
sudbina neće da nam Te vrati. Tvoj 
lika ostat će s nama do kraja života.

i

STJEPAN KIČUDA
13. 6. 2007. – 13. 11. 2008.

Bio si radost i nada, u Tebi je bila 
neizmjerna snaga. Volio si ljude, 
prirodu i cvijeće, ali za dugi život nisi 
imao sreće.

Vaše: majka i supruga, kći i sestra, 
unuka i nećakinja s obitelji

IN MEMORIAM

IVAN BOGDAN – PAVEK 
9. 10. 2001. – 9. 10. 2008.

 Obitelj

Tužno sjećanje 
na voljenog sina i bracu

GORANA ROŽMANA
5. 11. 1994. – 5. 11. 2008.

Koračamo tamo gdje Ti snivaš, 
svijeću nosimo. Iako putevima kojima 
Ti kročiš zasigurno svjetlosti dovoljno 
ima. Hvala onima koji Te se sjećaju.

Tvoji uvijek žalosni: tata, mama, brat i seka 

Tužno sjećanje 
na voljenog sina i oca

KREŠIMIRA KOVAČIĆA
27. 9. 2005. – 27. 9. 2008. 

Bio si radost i nada. U Tebi je bila 
neizmjerna snaga. Volio si ljude, 
prirodu i cvijeće, ali za dugi život nisi 
imao sreće.

Mama i sinovi 

Tužno sjećanje 
na 

ANĐELU KANDUČAR
12. 11. 2006. – 12. 11. 2008.

Uvijek si u našim srcima i mislima. 
Tvoji: suprug, sinovi, snaha, unuci i 

praunuka

Posljednji pozdrav
našem dugogodišnjem kolegi i 

prijatelju

ZVONKU HARABAJSU
rođen 26. 1. 1957. – 

preminuo 22. 9. 2008.
Uz poštovanje i posljednje riječi zahvale 

za sve sate, dane i godine darovane 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
Dugo Selo opraštamo se od našeg 
cijenjenog vatrogasca.

DVD Dugo Selo

Tužno sjećanje
na našeg voljenog

MARIJANA ČAVLEKA
1988. – 2008.

Prošlo je dvadeset tužnih godina otkako 
Te nema, ali uvijek si s nama u našim 
mislima. S tugom i ljubavlju u srcima 
ponosno čuvamo sjećanje i uspomenu na 
Tebe. Hvala svima koji Te se sjećaju.

Supruga Rozalija, sin Nedjeljko, kći 
Marina, snaha Teresa, zet Ivica, unuci 

Marijan i Marina, Ana, Ivana

U  S P OM E N
H RVAT S K I M  VOJ N IC I M A

Obilježavajući petnaestu godišnjicu ustroja 53. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Dugo Selo i odlaska na 
novljansko ratište, sjećamo se naših suboraca koji su položili svoj život na Oltar Domovine, braneći legendarnu Zapadnu 

Slavoniju, i onih koji su u međuvremenu preminuli:

FILIP MARUŠIĆ
VLATKO MARGETIĆ

IVAN HORVATIĆ
IVAN BEŠENIĆ

RATKO GROZDEK
DAVOR LJUBANOVIĆ
STJEPAN LESKOVARI

JOSIP DRAME
MILIVOJ KUMP
IVAN OBRSTAR

MARKO PERKOVIĆ
STJEPAN KOVAČIĆ-JAKŠIĆ

MARIJAN KARAS

MLADEN KRKALO
IVICA OREŠKOVIĆ

ZLATKO ĐURĐEVIĆ
BOŽIDAR DUJMOVIĆ

MARTIN MATIĆ
STJEPAN ŠARIĆ

HRVOJE MEĐIMOREC
ZDRAVKO BOŽIĆ
TOMICA ČERKEZ

ANTUN FRANJČIĆ – FELINI
VLADO VRABEC

BRANKO REMENAR
BERISLAV RAJKOVIĆ

1 9 9 1 - 2 0 0 8
Neka Vam je laka hrvatska gruda! Vaši suborci

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
DUGO SELO

ORGANIZIRA TEČAJEVE 
♦ STRANIH JEZIKA  

• Engleski, njemački, ruski
 • Tečaj za početnike i napredne učenike
 • Stručno vodstvo uz kreativni rad i odlične   

  uvjete
 • Rad u manjim grupama

♦ RITMIKE ZA DJECU
 • Tečaj ritmike za djecu od 4 godine pa   

  nadalje 
 • Stručno vodstvo, koreografirani plesovi
 • Sportska gimnastika, s elementima   

  aerobika    

♦ INFORMATIKE ZA 
ODRASLE I DJECU 

 • Internet i radionice za informatičke radoznalce
• Učenje uz zabavu 
• ZA ODRASLE ; OSNOVNI TEČAJ KORIŠTENJA  

  RAČUNALOM (Osnove rada na    
  računalu, Operativni sustav Windows Xp,   
  Word), program za tablične proračune   
  excel, tečaj primjene Interneta
• Stručno vodstvo, Grupe do 10 polaznika

♦ LIKOVNE RADIONICE ZA 
ODRASLE I DJECU

CRTANJE, SLIKANJE, MODELIRANJE, POD 
STRUČNIM VODSTVOM AKADEMSKOG SLIKA-
RA S ISKUSTVOM U PEDAGOŠKOM RADU

♦ AEROBIC ZA ŽENE
PRILAGOĐEN ŽENAMA SREDNJE I STARIJE DOBI

POGODNOSTI PLAĆANJA !!! 

Upisi i informacije u: 
Pučkom otvorenom učilištu 

Dugo Selo, J. Zorića 21 a, 
svaki radni dan od 8 do 15 sati

Tel: 2753-419, 2753-012 i Gsm: 098/ 465 890

Tužno sjećanje
na dragog supruga, oca, djeda i pradjeda

SLAVKA JELOVCA
25.10.2000. – 25.10.2008.

Osam godina je prošlo otkako Te nema 
među nama. Ostale su uspomene i 
sjećanja za sve što si nam pružio.

Hvala Ti!
Tvoja supruga Marica i djeca

str_13.indd   1 20.10.2008   17:55:10



14 DUGOSELSKAkronika 21. listopada 2008. 

Duh zajedništva sve jači

SPORTSKE VIJESTI

Dugoselski izviđači kampirali u centru grada

Danas u eri kompjuterizacije, digi-
talizacije i virtualne komunikacije u 
kojoj današnjici klinci žive od malih 
nogu – dugoselski izviđači nude 
alternativu. Umjesto neaktivne, sku-
čene i izolirane svakodnevice izviđači 
nude zabavu, svježi zrak, prijateljstva, 
kretanje, snalaženje i učenje u priro-
di… a upravo to su dugoselski izvi-
đači ponudili 5. listopada kod ruko-
metnog igrališta kada su prezentirali 
svoje brojne aktivnosti i umijeća.

Predsjednik izviđača Nenad Geri 
kazao je kako je u ovu Udrugu u 
Dugom Selu trenutno učlanjeno 57 
djece i odraslih, a ima ih od predškol-
ske dobi do 66 godina. Iako je izvi-
đaštvo pokret za mlade, ono pruža 
starijima mogućnost pomaganja mla-
dima. Izviđači nastoje ostvariti bolje 
razumijevanje među generacijama, 
a u radu s mladima odrasli stječu 
iskustva i znanja koja im pomažu u 
osobnom razvoju. Mladim ljudima 
izviđački pokret pomaže u izgradnji 
vlastitog i skladnog fizičkog, inte-
lektualnog, društvenog i duhovnog 
života, a sve kroz zabavu i razonodu. 

Prezentaciju dugoselski izviđači 
osmislili su kao cjelodnevno druže-
nje. Zahvaljujući sunčanom vremenu 

izviđači su pokazali vještine postav-
ljanja šatora, signalizacije, potezanja 
užeta, čvorologije, skakanje u vreća-
ma, a pojedinci su postali i službeni 
članovi. Dugoselski župnik Slavko 
Kresonja posvetio je zastavu, a grad-
ski predstavnici su cijelo događanje 
službeno otvorili. 

Mali izviđači nisu krili odušev-
ljenje što su dio ove Udruge koja im 
organizira niz zanimljivih izleta, pre-
zentacija i sudjelovanja u natjecanji-
ma. Jedino im je bilo žao, kako smo 
čuli, što nisu mogli upaliti logorsku 
vatru koja simbolizira duh zajedniš-
tva izviđača. 

Aktivnosti u rujnu i listopadu
Odred izviđača porječana „Vidra“ 
Dugo Selo u rujnu i listopadu bio je 
posebno aktivan. Uz sudjelovanje u 
manifestaciji Dugoselske jeseni i u 
programu Dječji tjedan u Dugom 
Selu, tijekom ova dva mjeseca člano-
vi Odreda u potpunosti su unifor-
mirani, izviđačke odore podijeljene 
su svima koji su platili članarinu. 
Održana je izviđačka Akcija Urban 
Jungle koju su svi izviđači prihvati-
li s oduševljenjem. Članovi Odreda 
sa svojim starješinom gostovali su 
na HRT-u u emisiji «Dobro jutro 
Hrvatska». 

Ovim putem Odred poziva cijenje-
no pučanstvo da im pomognu svojim 
skromnim donacijama u vidu kamp 
opreme koja im više nije potrebna 
npr; šatori, podmetači, vreće za spa-
vanje, svjetiljke, fenjeri, kuhala, a 
prijeko nam je potrebna kamp priko-
lica u voznom stanju zbog nadolaze-
ćih aktivnosti koje pripremamo.

A članovi se obavještavaju kako će 
se sastanci odvijati po sljedećem ras-
poredu sastanaka. Subota - sastanci 
jata Nimphea i Divlje patke od 16:00 
do 17:30 sati; subota - sastanak patro-
le Sove 18:00 do 19:30 sati; nedjelja 
- sastanak patrole Žabe 14:00 do 
15:30 sati, Nedjelja – sastanak patrole 
Gliste 15:30 do 17:00 sati.

Oko tisuću posjetitelja među  
kojima 780 učenika petih i sedmih 
razreda osnovnih škola iz Dugog 
Sela Rugvice i Brckovljana  razgle-
dalo je promotivne štandove 29 
udruga koje djeluju na području 
grada Dugog Sela te općina Rugvica 
i Brckovljani. U organizaciji Poli-
cijske postaje Dugo Selo i Grada 
Dugog Sela u provođenju programa 
prevencije ovisnosti organiziran je 
«Sajam mogućnosti« na kojem su 

sportski klubovi, kulturno umjet-
nička društva te brojne udruge koje 
u svojim programima nude sadržaje 
za djecu i mlade predstavile svoj 
rad, demonstrirale svoje vještine 
te dijelile propagandni materijal. 
U sklopu «Sajma mogućnosti» na 
nogometnom igralištu organizirane 
su i utrke dječaka i djevojčica petih 
i sedmih razreda, a najbolje plasira-
nima podijeljene su medalje, a pet-
naest prvoplasiranih iz svake utrke 
dobilo je i majice. Organizirana je i 
nagradna igra za posjetitelje.

U ime organizatora načelnik Poli-
cijske postaje Branko Guštek zahva-
lio je svim sudionicama na odazivu 
i suradnji, a «Sajam mogućnosti « 
u ime Grada Dugog Sela otvorio je 
zamjenik gradonačelnika Stjepana 
Bertek.                                  J. K. B.

Taekwondo klub Rugvica startao 
je nakon bazičnih priprema s natje-
canjima i to prilično uspješno. Prvi 
nastup bio je 20. rujna u Zagrebu na 
Kondor open-u gdje su nastupili s 
deset natjecatelja u konkurenciji 405 
natjecatelja iz 42 kluba koji su došli 
iz tri države, a medalje su osvojili 
– zlato: Ena Čorić, Matina Šapina i 
Antonio Hrdan, srebro – Marija Šte-
tić i Mirna Šapina i broncu – Niko-

lina Nagradić, Kristijan Adrinek i 
Ana Šaravanja. Kadetkinje u eki-
pnom poretku bile su prve, a juniori 
i juniorke su šeste. 

Nakon toga 29. rujna ekipa od 13 
natjecatelja nastupila je u Bjelova-
ru u konkurenciji 251 natjecatelja 
iz 25 klubova, a tamo su medalje 
osvojili Ena Čorić i Mihael Jelečević 
zlato, Branimir Jenić, Filip Divković 
i Mario Zekić srebro, a Kristijan 

Adrinek, Nikolina Nikić, Antonio 
Divković, Iva Hrdan i Ivan Šapina 
broncu. 

Na kraju ovog ciklusa 4. listopada 
ekipa od 14 natjecatelja nastupila je 
u Sloveniji u Mariboru na Fox kupu, 
a tamo su medalje osvojili u konku-
renciji 305 natjecatelja iz 30 klubova 
i iz osam država – Antonio Divko-
vić i Mate Šaravanja zlato, Antonio 
Hrdan, Dario Hrdan, Ana Šaravanja, 
Mirna Šapina i Petar Macukić sre-
bro te Marija Štetić, Matina Šapina 
i Mario Zekić broncu, dok je TK 
Rugvica u ekipnom poretku zauzeo 
6. mjesto.

D. HRDAN 

Zabava i učenje o prirodi dio su aktivnosti izviđača

Izviđače posjetili gradonačelnik V. Kruhak i župnik S. Kresonja

U organizaciji BBK Požega 5. listo-
pada organiziran je Polumaraton od 27 
kilometara zemljanim, makadamskim 
i asfaltnim putevima, a za najmlađe do 
14 godina organiziran je i mali krug 
od 7 km. Biciklistički klub Dugo Selo 
s ukupno 11 članova koji su sudjelovali 
u utrci, bio je najbrojniji Klub, a sudje-
lovali su - Ivana Mažar, Maja Micić, 
Marijan Crnjac, Dino Fuks, Vedran Pla-
ninšek, Tomislav Mažar, Igor Ulični, 
Josip Vrdoljak, Hrvoje Ljevar, Robert 
Krznarić i Dragan Mikulić.

Utrka je u 11 sati krenula s Trga Sve-
tog trojstva. Vodeći su odmah zauzeli 
svoje pozicije, no kako je staza bila puna 
širokih uspona moglo se bez problema 

zaobilaziti. Na sredini staze je bila jedna 
feed zona koja je svima dobro došla. Na 
cilj, već oko 12:50 dolazi naš Vedran 
Planinšek te osvaja prvo mjesto i zlato 
za BK Dugo Selo u kategoriji U23, zatim 
Marijan Crnjac dolazi u skupini i osvaja 
drugo mjesto, srebro u kategoriji Junior. 
Nakon toga ulazi u cilj naša najtrofejnija 
članica, Ivana Mažar, koja osvaja drugo 
mjesto. Ovo je apsolutni rekord od 
osnutka Kluba, stoga upućujem čestitke 
svima na osvojenim medaljama!

Povodom sudjelovanja na Požeš-
kom polumaratonu i osvajanja brojnih 
medalja dugoselskom Biciklističkom 
klubu uručena je zahvalnica Turističke 
zajednice za sudjelovanje.

Dragan MIKULIĆ,
predsjednik BK Dugo Selo

Biciklistički klub Dugo Selo osvojio tri 
medalje na Požeškom polumaratonu!

Održan 
«Sajam 
mogućnosti»  

Uspješan početak sezone 
Taekwondo kluba Rugvica

Najbolji biciklisti: V. Planinšek, I. Mažar  
i M. Crnjac

Foto arhiva BK DS

PRIPREMILA: I. G. O. 

Andrej Jazvo – juniorski 
prvak u hrvanju!

Zagreb je 20. rujna bio doma-
ćin državnog prvenstva u hrvanju 
slobodnim načinom za juniore. Na 
natjecanju održanom u sportskoj 
dvorani Peščenica je nastupilo 70-ak 
hrvača iz 16 klubova. Najbolje rezul-
tate ostvarili su hrvači Gavrilovića 
s osvojena 22 boda dok su iza njih 
Hrvatski Dragovoljac i Slatina sa 17.5, 
odnosno 17 bodova.

Andrej Jazvo, Dugoselac i član 
sesvetskog hrvačkog kluba osvojio je 
prvo mjesto u kategoriji 84 kg! To je 
još jedan uspjeh ovog mladog, ali već 
iskusnog sportaša. No, uspjeh je još 
veći s obzirom da je Andrej osvojio 
titulu prvaka u kategoriji u kojoj se 
inače ne natječe (kadetskoj) čime je 
potvrdio svoju kvalitetu i predanost 

hrvanju. Andreja osim ovih osobi-
na krasi i skromnost, neuobičajena i 
rijetka osobina u današnje vrijeme, 
tako da svoje uspjehe ne ističe, niti 
ih stavlja u prvi plan – već naprotiv 
– uživa u sportu, hrvanju i natjeca-
njima, a njegove pobjede slave samo 
njegova obitelj, bliski ljudi i treneri u 
Klubu. Andrej je pored toga, učenik 
2. razreda Srednje škole Dugo Selo 
(računalni tehničar) i svoje školske 
obveze isto tako uspješno izvršava.

Nakon natjecanja u Zagrebu Andrej 
je 26. rujna nastupio u mađarskom 
gradu Szigetvar gdje je održan VII. 
Zselickup u hrvanju i osvojio srebrnu 
medalju. Na natjecanju, osim hrvača 
iz Hrvatske natjecali su se iz Slovačke, 
Turske, Mađarske…                 I. G. O.

Dogradonačelnik S. Bertek otvorio "Sajam", a načelnik PP Dugo Selo B. Guštek 
zahvalio sudionicima na odazivu

Gradonačelnik V. Kruhak razgledao promotivne štandove

Sudjelovalo 29 Udruga s područja Dugog Sela, Rugvice i Brckovljana
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U nedjelju 28. rujna stolnotenisači 
druge muške ekipe odigrali tri utakmi-
ce drugog kola III. stolnoteniske lige u 
Gradskoj sportskoj dvorani. U prvoj uta-
kmici pobjedu odnosi ekipa STK Zabok 
s rezultatom 4:2. Nakon toga dugoselska 
ekipa svladala je s 4:0 ekipu STK Maksi-
mir, a odmah potom i ekipu STK Remete 
rezultatom 4:1. Do sada su odigrane četiri 
utakmice, a Dugoselci su zabilježili tri 
pobjede i jedan poraz.

Istog dana u zagrebačkom Domu spor-
tova odigran je 1. pozivni turnir seniorki 
druge grupe. Na Turniru je od naših 
igračica nastupila jedino Martina Zovko, 
i na kraju zabilježila dvije pobjede i sedam 
poraza.

U subotu 27. rujna u Gradskoj sport-
skoj dvorani odigrane su dvije utakmice 
drugog vezanog kola II. Hrvatske lige 
– Zapad za žene. U prvom susretu ugo-
šćena je ekipa STK “Sveti Jakov“ iz Jadra-
nova. Iskusnija gostujuća ekipa na kraju je 

slavila rezultatom 4:1. Jedinu pobjedu za 
domaće ostvarila je Ana Švarc pobjedivši 
Dubravku Šegulja. Druga utakmica doni-
jela je malo bolju igru i nakon neizvjesnog 
meča Dugoselke su pobijedile rezultatom 
4:3, upisavši prve ovosezonske bodove. Za 
domaće dvije pobjede ostvarila je Nives 
Macukić, a po jednu Ana Švarc i Martina 
Zovko.

Za to vrijeme u Bjelovaru je odigran 
1. otvoreni turnir najmlađih kadetkinja 
i najmlađih kadeta Hrvatske. Rezultati 
naših najmlađih igračica i igrača nisu bili 
očekivani. Došlo je do znatnog rezultat-
skog podbačaja. Prvi dio natjecanja po 
grupama prošli su samo Tea Bikić, Ana 
Murat i Tomislav Nagy, no dalje od osmi-
ne finala nisu mogli. Svi ostali natjecali su 
se u utješnoj grupi. Tamo su Maja Mesić 
i Roman Budek došli u polufinale, Ana 
Zovko u četvrt finale, Lucija Matešić i 
Petra Bulić u osminu finala dok je Josip 
Basić ispao u šesnaestini finala.

Dugoselske stolnotenisa-
čice «glavne» na 1. turniru 
Zagrebačke županije

U Gradskoj sportskoj dvorani 21. rujna 
održan je 1. otvoreni turnir Zagrebačke 
županije u stolnom tenisu za kadete i 
kadetkinje. Nastupilo je stotinjak djevoj-
čica i dječaka u četiri ženske i isto toliko 
muških kategorija. U najmlađoj katego-
riji djevojčica godišta 2000. i mlađe bila 
je potpuna dominacija Dugoselki. Petra 
Bulić osvojila je prvo mjesto, Tamara Geri 
drugo, a treća je bila Lucija Matešić. Kod 
dječaka tog godišta Frane Bebek osvojio 
je treće mjesto. U kategoriji najmlađih 
kadetkinja prva je bila Tea Bikić, a Ana 
Murat četvrta. Kod najmlađih kadeta 
Budek Roman zauzeo je također četvrto 

mjesto. U kategoriji mlađih kadeta Matej 
Murat bio je drugi. S ovim je natjecanjem 
započela i 3. stolnoteniska liga. U prvom 
kolu igrači STŠK “Dugo Selo“ II igrali su u 
gostima u Velikoj Gorici i startali s pobje-
dom od 4:1. Dvije pobjede zabilježio je 
Tomislav Ščančar, jednu Dominik Križan 
i par Ščančar – Križan, dok je jedini poraz 
doživio Matej Murat.

Održan treći po redu Memorijal 
Zvonimir Turčinec-Ogi 

Kao dio manifestacije „Dugoselske 
jeseni“ pod pokroviteljstvom Turističke 
zajednice grada Dugo Selo STŠK “Dugo 
Selo“ organizirao je 12. listopada treću 
godinu za redom stolnoteniski Memori-
jal Zvonimir Turčinec-Ogi u spomen na 
jednog od osnivača i dugogodišnjeg člana 
kluba. Na Turniru su igrane kategorije 
mlađih seniorki i mlađih seniora U-21 
i veteranski dio: veterani do 40 godina, 
preko 40 godina, preko 50 godina i preko 
60 godina. Nastupilo je stotinjak igračica 
i igrača. Najuspješniji domaći natjecatelj 

bio je Jeronim Matešić koji je uspio doći 
do četvrtfinala u kategoriji veterana do 
40 godina.

U Samoboru je istog dana odigran 
2. otvoreni turnir kadetkinja i kadeta 
Zagrebačke županije u stolnom tenisu. 
Na turniru je nastupilo petnaest naših 
igračica i igrača. Najbolje rezultate ostva-
rile su Ana Zovko osvajanjem 2. mjesta i 
Tea Bikić osvajanjem 3. mjesta u kategoriji 
najmlađih kadetkinja te Ingrid Stipić koja 
je osvojila 4. mjesto u kategoriji mlađih 
kadetkinja.

U sklopu Dječjeg tjedna održa-
no Prvenstvo Dugog Sela

U zagrebačkom Domu sportova dugo-
selski stolnotenisači odigrali su 11. listo-
pada utakmicu 3. kola prve Hrvatske 
stolnoteniske lige. U utakmici protiv STK 
Frim iz Zagreba Dugoselci su odnijeli 
pobjedu od 4:2. Bila je to ujedno i prva 
ovosezonska pobjeda naših igrača.

Istoga dana stolnotenisačice su odigra-
le 3. kolo II. Hrvatske lige Zapad za žene i 
priredile nam dva neugodna iznenađenja 
pretrpjevši dva neočekivana poraza. Naj-
prije su u Višnjanu izgubile s 4:2 od STK 
Banbi, a potom i u Opatiji od STK Volosko 
rezultatom 4:1. 

A, u sklopu obilježavanja Dječjeg 
tjedna STŠK «Dugo Selo» 11. listopada 
organizirao je Prvenstvo Dugog Sela u 
stolnom tenisu. Natjecanje je održano u 
Gradskoj sportskoj dvorani (stolnoteni-
ska dvorana). Pobjednici po kategorija-
ma: klinci – Basić Josip, najmlađi kadeti 
– Nagy Tomislav, najmlađe kadetkinje 
– Mesić Maja, mlađi kadeti – Dominik 
Križan, mlađe kadetkinje – Ingrid Stipić i 
u kadetima – Zvonimir Solina. ■

Fotografije: JKB
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Uspješni dugoselski stolnotenisači

Od 16. do 20. rujna održan je 7. 
po redu Memorijalni ultramaraton 
Zagreb – Vukovar. Ukupna dužina 
staze koju maratonci moraju pretr-
čati u pet dana iznosi 344 km što 
ga čini najdužim u Europi. I ove 
godine sa starta je krenulo 30-tak 
trkača da bi do cilja stiglo svega 
osam maratonaca i dvije maraton-
ke što jasno pokazuje kakvim su 
ekstremnim naporima izloženi.

Pobijedio je Denis Zhalybin iz 
Rusije ispred S. Barića iz Slovenije, 
a šesti put nastupio je i naš Dugo-
selac Miljenko Dokuš i uspješno 
stigao do cilja kao sedmi što ga čini 
apsolutnim rekorderom po broju 
nastupa.

Dokuš je idejni i praktični začet-
nik ove sportske manifestacije. Kad 
je prije sedam godina zajedno s 
još dvojicom Dugoselca Draženom 
Flajsom i Igorom Lončarom krenuo 
na put od Zagreba prema Vukova-
ru nitko od sadašnjih organizatora 
nije ozbiljno vjerovao kako će u 

tome i uspjeti, a kad je stigla vijest o 
njihovom približavaju Ovčari, mje-
stu najvećih četničkih zločina nad 
našim narodom, brže bolje sva je 
svita uglednika pohitala u Vukovar 
na doček naših maratonaca. Tako je 
počelo, a danas je to ugledni među-
narodni ultramaraton s prestižnim 
novčanim nagradama na kojem 
nastupa sve više stranih atletičara.

Ipak, Dugoselci su ostavili neiz-
brisiv pečat jer do sada nas je nastu-
pilo ukupno pet, dok je D. Flajs 
trostruki pobjednik, donedavni 
rekorder staze i jedini osvajač pri-
jelaznog pehara, a Miljenko Dokuš 
kako sam kaže neće stati na ovih 
šest, već će trčati dok ga god noge 
budu služile, tako da će ga teško 
netko nadmašiti. Treba napomenuti 
da je Dokuš već u ranim osamdese-
tim sa 17 godina istrčao ultramara-
ton od Kumrovca do Beograda 500 
km, zatim Jasenovac – Tjentište 600 
km, Istru 300 km, nekoliko varaž-
dinskih 100-tki te na Europskom 

prvenstvu na 100 km u Italiji zauzeo 
22. mjesto. Istrčanih super-marato-
na Zagreb – Čazma 61 km i klasič-
nih 42 km ne zna broja. Pridodamo 
li i ovih šest teško da se netko među 
Hrvatima može pohvaliti takvom 
biografijom.

Još se jedan Dugoselac može 
pohvaliti fanatičnom izdržljivošću. 
Ivan Graberec je 21. rujna ujutro 
istrčao polumaraton 21,1 km u 
Varaždinu da bi istog dana neko-
liko sati kasnije nastupio na Vete-
ranskom prvenstvu Hrvatske u čak 
tri discipline i to u brzom hodanju 
na 3 000 m osvojio zlatnu meda-
lju, na 400 m srebrnu te u štafeti. 
Njegov sin Mario krenuo je očevim 
stopama. Po završetku sezone pla-
ninskog kupa u jednoj od najtežih 
atletskih disciplina, planinsko trča-
nje, u konačnom poretku zauzima 
3. mjesto u kategoriji kadeta. ■

Tihomir ANĐAL,
tajnik AK Martin Dugo Selo 

DOKUŠ ŠESTI PUT DO VUKOVARA
Atletski klub «Martin Dugo Selo»

PRIPREMIO: Z. POKAS

Na Ravnoj Gori je 11. i 12. listopada 
održano sedmo po redu Pojedinačno 
međunarodno prvenstvo Hrvatske u 
šahu za djevojčice i dječake do osam 
godina starosti. Prvenstvo je odigrano 
u sklopu manifestacije «Međunarod-
ni dječji tjedan». Organizatori su bili 
«Hrvatski šahovski savez», tehnički 
organizator: Šahovska škola «Goranka», 
Ravna Gora. Igralo se po švicarskom 
sustavu u sedam kola po pravilima FIDE 
za ubrzani šah. Nastupilo je 23 dječaka 
i 14 djevojčica iz cijele Hrvatske. Dugo 
Selo su predstavljali blizanci Vedran i 
Hrvoje Benčić (rođ. 2001 god.). U ukup-
nom plasmanu Hrvoje je zauzeo 12. 
mjesto s 3,5 boda, a Vedran 15. mjesto 
s osvojena 3 boda. Gledajući plasman 

po godištima Hrvoje je zauzeo 4. mje-
sto, a Vedran 6.mjesto za 2001. godište. 
Plasman se može smatrati zadovoljava-
jućim obzirom da su naši dječaci počeli 
ozbiljnije igrati šah u veljači ove godine 
u Šahovskoj školi Dugo Selo pod vod-
stvom Marijana Krapeca. ■

Jelena BENČIĆ

Mladi šahisti u vrhu na 
Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske 

U nedjelju, 21. rujna na Memo-
rijalnom rukometnom Turniru 
«Đure Dubenika» nastupile su ekipe 
rukometašica (92. godišta i mlađe) 

iz Kaštela, Zagreba, Koprivnice i 
Dugog Sela. Nakon cjelodnevnih 
međusobnih susreta, ekipa Podrav-
ke iz Koprivnice osvojila je prvo 

mjesto, druge su bile rukometašice 
ŽRK Lokomotiva iz Zagreba, a treće 
plasirana bila je ekipa ŽRK Kašte-
la iz Kaštela. Na kraju Turnira, a 
prije podjele priznanja Taekwondo 
klub Dugo Selo prezentirao je svoje 
vještine, a gledatelji su mogli uživa-
ti u prezentaciji udaraca, borbama, 
prezentaciji samoobrane i razbijanja 
dasaka.

Nagrađene su najbolje ekipe 
i pojedinci: najbolja igračica tur-
nira - Lea Vukojević iz Podravke, 
najbolja golmanica Josipa Sanader 
iz Kaštela i najbolji strijelac Lucija 
Marjančić iz ekipe domaćina Dugog 
Sela. Nagrade su uručili predstavnici 
obitelji Đure Dubenika, predsjednik 
Turističke zajednice grada Dugog 
sela Boris Mahač i predsjednica ŽRK 
Dugo Selo Jadranka Robić. ■ J. K. B.

Na Memorijalu «Dubenik» naju-
spješnije rukometašice Podravke 

Ekipa Podravke osvojila prvo mjesto

Kyokushin karate klub «Dugo 
Selo» sudjelovao je 27. rujna na 

natjecanju «Cup Varaždinske 
Toplice 2008.» i ostvario značaj-
ne rezultate. Natjecanje spada u 
jedno od natjecanja za prvenstvo 
Hrvatske, a dugoselski Klub osvo-
jio je ukupno 13 medalja. Turnir 
je započeo natjecanjem u katama, 

koje su sastavni dio karatea i služe 
kako bi se elementi tehnike naučili 

pravilno koristiti i u borbama. Naši 
precizni borci osvojili su tri meda-
lje: Luka Dragić, osvojio je srebro, 
a Ela Legac i Martin Čekada su 
odnijeli broncu.

Nakon kratkog predaha suda-
ca i pripreme boraca, natjecanje u 

borbama je počelo dinamično. U 
dobroj organizaciji, borbe su slije-
dile jedna za drugom bez preda-
ha. Dugoselski karatisti osvojili su 
10 medalja, od toga čak pet zlata. 
Zlato su osvojili Tena Vrh, Ana 
Pavlić, Mia Kovačević, Luka Vido-
vić i Dominic Vidović. Srebro je 
«zaradio» Martin Čekada, a broncu 
su hrabro «odradili» Marija Đuran, 
Robert Hranilović, Denis Levicki, 
te Matija Tucaković.

Kako su borbe, a i kate, bile izra-
zito zahtjevne zbog jake konkuren-
cije, trener Senpai Nikola Banje-
glav, 2. DAN, nije mogao izdvojiti 
niti jednog karateku kao poseb-
no uspješnog, jer je cijeli turnir 
bio odličan pokazatelj uspješnog 
početka ove sportske jeseni. Klub 
i nadalje prima nove članove, a 
treninzi se održavaju ove sezone na 
novoj adresi u Staroj školi, Dugo 
Selo, J. Zorića 65, u novim ter-
minima ponedjeljkom, srijedom i 
četvrtkom od 20 do 22 sata. ■

I. KERI
Foto arhiva KKK DS

Kyokushin karate klub Dugo Selo sudjelovao na kupu u Varaždinskim 
toplicama

Osvojeno deset medalja – pet zlata!
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Ovogodišnja berba grožđa u vino-
gradu Turističke zajednice grada 
Dugog Sela započela je prigodnim 
programom KUD-a «Preporod». 
Dugo toplo ljeto pogodovalo je zrenju 
grožđa koje je doseglo slatkoću za 
branje. Godina je bila vinorodna a 
velike vremenske nepogode ovoga su 
ljeta zaobišle svetomartinske vino-
grade. Uz obilje sunca, malo kiše i 
izostanak žešće tuče, dozrelo je  kva-
litetno grožđe. 

Rana je berba započela bogatom 
ponudom domaćih gibanica i kolača, 
slanih i slatkih roščića    koje su bera-
čima ponudile članice Kluba žena pri 
Gradskoj udruzi umirovljenika. Usli-
jedile su prigodne riječi gradonačel-
nika Vlade Kruhaka i predsjednika 
Gradskog vijeća Ante Bauera, koji je 
ujedno i predsjednik Vinogradarsko-
vinarske udruge «Terra sancti Mar-
tini» te član Turističkoga vijeća TZ 
Dugo Selo. Glasno su pohvaljeni oni 
koji su cijelu godinu brinuli za vino-
grad i odnjegovali zdravo grožđe.  
Uz pomoć vrijednih berača, člano-
va Gradskog vijeća i Poglavarstva te 
uzvanika, u bačve je spremljeno 550  
litara mošta. Kako je naglasio grado-
načelnik Kruhak, na Martin Bregu 
očekuje nas još Martinje te tradici-
onalno krštenje mošta kao i obilje-
žavanja Dana grada čime će završiti 
ovogodišnje 15. dugoselske jeseni.

ISSN 0352-0609

Rana slatka berba u 
gradskome vinogradu

PRIPREMILA: J. K. B.

Gradski čelnici u gradskom vinogradu na berbi grožđa

U ovakvim prigodama veselje ipak prije posla – glazba i domaći zalogaj 

Preporodaši tradicionalno započinju berbu vinskim popevkama 

Košare i brente pune sočnih grozdova a u 
bačvama vrije više od 500 litara mošta 

Žene s kolačima – uvijek u pripravnosti

Završnica 
«Dječjega tjedna»

Na kraju Dječjega tjedna u  
dvorani Preporod plesali su  pola-
znici folklorne igraonice (I.-III), 
škole folkora i dječjeg ansambla 
KUD-a Preporod koje vode Želj-
ka Panian i Nives Čačko. To je 
bila završnica tjednoga progra-
ma posvećenoga djeci. Izvedene 
su igre, pjesme i plesovi Slavoni-
je, Posavine i Podravine. U stan-
kama između točaka okupljenim 
su posjetiteljima, uglavnom rodi-

teljima i članovima obitelji malih 
folkloraša pročitana prava djece 
kao podsjetnik kojeg odrasli tre-
baju imati na umu čitave godine. 
U programu «Dječjega tjedna» 
bio je veći broj suradnika, usta-
nova i udruga na području grada, 
kazala je predsjednica KOO 
Zvjezdana Budor Klarić, tako su 
svi sudionici primili zahvalnice. 
                                    N. Kozić 

Završnica 
«Dječjega tjedna»

                                    N. Kozić 

Veliki broj sudionika na završnoj folklornoj priredbi na kraju tjedna 
posvećenoga djeci

Veliko sijelo 
"Rodne grude"

Udruga Hrvata BiH priredila bogatu izložbu tradicionalnih jela, običaja i 
narodnoga blaga Bosanske Posavine (opširnije na str. 12.)
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