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� Grad i općine sufi nanciraju kadrove u Hitnoj   
medicinskoj službi, str. 2.

�  U Brckovljanima ugovoreno asfaltiranje ulica u 
vrijednosti 1,8 milijuna kuna, str. 3. 

�  Studija o utjecaju na okoliš budućeg pročistača 
voda u Rugvici, str. 7.

�  Humanitarna misija Rotary kluba Dugo Selo, str. 
10.

�  Na 32.  međunarodnom stolnoteniskom turniru 
“Đuro  Dubenik”- 572 natjecatelja, str. 15. 

O B JAVL J UJ E MO:

NA PRVE održane dugoselske izbore za 
Mjesne odbore izašlo je 18,49 posto birača. 
Izbori su protekli mirno, bez nepravilno-
sti i primjedbi. Pobjedu je odnijela koali-
cija HDZ-HSS čiji su kandidati dobili naj-
više glasova u 11 MO. Slijedi SDP s 2 MO 

i Nezavisna lista Anđelka Pejića u 1 MO. 
Više o izbornim rezultatima na stranici 
4. a službeni rezultati izbora objavljeni su 
u Službenom glasniku Grada Dugog Sela 
koji je sastavni dio ovog broja Kronike 

Najviše 
izabranih 
članova iz 
HDZ-HSS 
koalicije 

PROJEKT Dječjeg vrtića 
«Dugo Selo» dobio je nagra-
du i tako se svrstao među 
neke od najuspješnijih od-
gojno-obrazovnih ustano-
va koje provode edukaciju 
o važnosti ekologije. Osim 
toga, očekuje ih status eko-
škole koji će potvrditi njiho-
ve napore u očuvanju okoli-
ša. O kakvom se to projektu 
radi i što još planiraju proči-
tajte na stranici 8.      A. M. Š.

Na izbore za 
vijeća mjesnih 

odbora u Dugom 
Selu izašlo 18,49 

posto birača

Građani s područja MO Dugo Selo Centar glasovali su na četiri biračka mjesta – u 
Vatrogasnom domu, u Srednjoj školi i na dva mjesta u Pučkom otvorenom učilištu 

Za  Vijeće MO odbor Dugo Selo Jug građani izabrali 7 članova 

Nagrađen eko 
projekt Dječjeg vrtića 
«Dugo Selo»

fotografije: I. G. O.

A. M. Š.



GRAD Dugo Selo, Općina Ru-
gvica i Općina Brckovljani sufi-
nancirat će zapošljavanje dviju 
medicinskih sestri, odnosno 
medicinskih tehničara, u dugo-
selskoj ispostavi Doma zdravlja 
Zagrebačke županije kako bi se 
adekvatno ekipirala Hitna me-
dicinska pomoć - odlučeno je to 
na sastanku u gradskoj upravi 
Grada Dugog Sela na kojem su 
nazočili župan Stjepan Kožić , 
dožupan Rudolf Vujević, ravna-
telj Doma zdravlja Zagrebačke 
županije Slavko Lovasić, pred-
sjednica Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Zagrebačke županije 
Paula Radišić, koordinator Is-
postave Dugo Selo Doma zdrav-
lja Zagrebačke županije Ivica 
Stipinović, načelnik Općine 
Rugvica Ivan Remenar, načel-
nik Općine Brckovljani Željko 
Funtek te predstavnici gradske 
uprave na čelu s gradonačelni-
kom Vladom Kruhakom i nje-
govim zamjenicima. Time je, 
zasada, riješena problematika u 
organizaciji zdravstvenih uslu-
ga u dugoselskom Domu zdrav-
lja. Naime, financiranje novih 
kadrova u Hitnoj medicinskoj 
pomoći od strane Grada Dugog 
Sela, Općine Rugvica i Općine 
Brckovljani bit će omogućeno 
do kraja 2009. godine – do kada 

je Domu zdravlja Zagrebačke 
županije dan rok da pronađe 
krajnje rješenje za bolju ekipira-
nost Hitne u Dugom Selu. Kako 
je kazao gradonačelnik Dugog 
Sela Vlado Kruhak od župa-

ZAGREBAČKA županija u 
ovoj će godini dodijeliti 2,3 
milijuna kuna donacija i po-
moći udrugama i zadrugama 
proizvođača te gradovima 
i općinama za provođenje 
projekata iz područja poljo-
privrede, ruralnog razvitka, 
ribarstva i lovstva - odlučeno 
je na sjednici Poglavarstva 
održanoj 5. veljače. Natječaj 
za dodjelu navedenih sred-
stava bit će raspisan sredi-
nom veljače. Donacije će se 
dodjeljivati za: edukaciju i 
prezentaciju poljoprivrednih 
proizvođača, poboljšanje ka-
kvoće proizvoda, uvođenje 
novih tehnologija, uvođenje 
katastra pčelinjaka, razvoj ri-
bolova, gospodarske manife-
stacije i promocije. Sredinom 
veljače Zagrebačka županija 
raspisat će još jedan natječaj i 
to za dodjelu subvencija i do-
nacija za razvoj i unapređenje 
lovstva na svom području. Za 
tu namjenu Županija je u ovoj 
godini osigurala 1,4 milijuna 
kuna. Ukupan iznos koji će 
Županija osigurati za resor 
poljoprivrede je 19,3 milijuna 
kuna bespovratnih sredstava.“ 
Na sjednici je odlučeno kako 
Zagrebačka županija kreće u 
opsežniju izmjenu svog Pro-
stornog plana. Četvrte izmje-
ne i dopune Prostornog pla-
na imaju za cilj usklađivanje 
prostorno planskih rješenja s 
novim propisima, dokumen-
tacijom i stanjem na terenu 
kao i osigurati kvalitetniji 
prostorni i gospodarski razvoj 

Zagrebačke županije. Izmjene 
i dopune uključivat će sustav-
no praćenje i stručno-savje-
todavnu suradnju na izradi 
prostornih planova uređenja 
županijskih gradova i općina.

Projekti, potpore i 
donacije 

Zavod za javno zdravstvo 
Zagrebačke županije obavljat 
će monitoring kvalitete vode 
za piće na području Zagre-
bačke županije te će Županiji 
dva puta mjesečno ispostav-
ljati nalaze i mišljenja izvrše-
nih analiza voda. Za tu svrhu 
Županija je osigurala milijun 
kuna. Zagrebačka županija 
odobrit će ukupan iznos od 
740.680 kuna za rad savjeto-
vališta i skloništa za žrtve na-
silja i to 559.374 za „Autono-
mnu žensku kuću“ te 181.306 
za „Žensku pomoć sada SOS 
telefon za žene i djecu žrtve 
nasilja“. Zagrebačka županija 
postat će partner projekta Fa-
kulteta primijenjenih znano-
sti Sjeverne Karelie iz Finske 
- «Best Bioenergy Practices». 
Ako projekt bude prihvaćen na 
natječaju programa Interreg 
IVC, Županija će ga sufinan-
cirati s 15.000 eura. Osnovni 
cilj projekta je transfer znanja 
i tehnologija iz najuspješnijih 
europskih regija u korištenju 
bio-mase, poticanje razvitka 
malih toplinskih mreža koje 
koriste lokalne izvore energi-
je te umrežavanje postojećih 
i kreiranje novih regionalnih 

strategija korištenja energije. 
Regionalna energetska agen-
cija Sjeverozapadne Hrvatske 
u travnju će organizirati kon-
ferenciju «Održivi razvoj gra-
dova» pod motom - «Razvoj 
ne želimo zaustaviti, ali one-
čišćenje možemo». Nastavak 
je to iznimno uspješne konfe-
rencije «Sustavno gospodare-
nje energijom u gradovima i 
županijama Republike Hrvat-
ske» održane prošle godine u 
Splitu, a Zagrebačka županija 
u tu svrhu izdvojit će 15.000 
kuna. Potkraj veljače Zagre-
bačka županija predstavit će 
se na manifestaciji «Zagreb 
Wine Gourmet Festival 2009». 
U Muzeju za umjetnost i obrt 
okupit će se 110 vrhunskih 
vinara iz Hrvatske, Italije, 
Austrije, Slovenije, Mađarske 
i Srbije. Posjetitelji će moći de-
gustirati 500 najboljih vina te 
uživati u probranim delicija-
ma malih proizvođača. Zagre-
bačka županija potpomoći će 
organizaciju ove manifestacije 
sa 20.000 kuna. Poglavari su 
odobrili i niz novčanih po-
moći. Tako će po 15.000 kuna 
dobiti DVD Jastrebarsko i 
Drenje. Gradskoj udruzi umi-
rovljenika Ivanić-Grad dodi-
jelit će 20.000 kuna za pokriće 
dijela troškova organizacije 8. 
međužupanijskog fašnika. Isti 
iznos dobit će i NK «Bregana», 
dok će Košarkaški klub „Pe-
tar Zrinski» iz Vrbovca dobi-
ti 20.000, a Taekwondo klub 
«Martin» iz Dugog Sela 8.000 
kuna.                                 A.M.Š.
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Sa sjednice Poglavarstva Zagrebačke županije 

Izmjene županijskog 
Prostornog plana

PRIPREMILA: I. G. O.

Grad Dugo Selo i susjedne općine Rugvica i Brckovljani financiraju 
nove kadrove dugoselske hitne pomoći, ali samo do kraja godine

Zapošljavaju se dvije medicinske sestre

Do provedbe zdravstvene reforme  Grad i Općine dobrom voljom 
sufinanciraju Hitnu pomoć u Dugom Selu

Nedostatan kapacitet dugoselskog Doma zdravlja – nema 
potrebnih specijalističkih ordinacija

Način na koji će Dugo Selo, Rugvica i Brckovljani finan-
cirati kadrove Hitne medicinske pomoći – utvrdit će se na-
knadno (prema broju stanovnika ili prema broju pacijenata) 
no, pretpostavlja se kako će plaću jedne medicinske sestre 
financirati gradski proračun Grada Dugog Sela, a u plaći 
druge sestre sudjelovat će podjednako općinski proračunu 
Općine Rugvica i Općine Brckovljani. Financiranje kreće 
od sljedećeg mjeseca, odnosno ožujka, nakon što tijela Gra-
da i Općina donesu odluke o sufinanciranju. «Ovo je dobra 
volja Grada i Općina, jer zakonom jedinice lokalne uprave 
i samouprave nisu obvezne financiranje zdravstvene usluge, 
no kako se daljnja sigurnost građana ne bi dovela u pitanje 
– odlučili smo se za ovo privremeno rješenje», istaknuo je 
Kruhak.

nijskog Doma zdravlja traži se 
da od nadležnog Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi u 
sklopu reforme zdravstva riješi 
buduću organizaciju i financira-
nje Hitne službe u Domu zdrav-

lja Dugo Selo. Na istom sastan-
ku bilo je riječi i o nedostatnom 
broju specijalističkih ordinacija 
na području grada, kao što je 
pedijatar, oftalmolog, otorino-
laringolog, itd., a istaknut je i 
problem sve manjeg prostornog 
kapaciteta postojećeg Doma 
zdravlja. S obzirom da dugosel-
ski Dom zdravlja obuhvaća po-
dručje od 36 000 stanovnika (s 
tendencijom povećanja) rečeno 
je kako je potrebno razmišljati 
o proširenju prostora. Hoće li se 
to omogućiti dogradnjom pro-
stora u Domjanićevoj ili even-
tualno uređenjem ambulante 
u sklopu dugoselske vojarne u 
Domobranskoj – pokušat će se 
riješiti zajednički s Ministar-
stvom zdravstva i Ministar-
stvom obrane. �

ZAGREBAČKA županija nastav-
lja s Ministarstvom gospodarstva, 
rada i poduzetništva subvenci-
onirati kamate poduzetničkih 
kredita kroz projekt «Lokalni 
projekt razvoja – mikrokrediti-
ranje (LPR - MK)» čiji kreditni 
potencijal iznosi 5 milijuna kuna. 
Cilj ovog projekta je unapređenje 
oblika financiranja razvoja ma-
log i srednjeg poduzetništva kroz 
poduzetničke mikrokredite, na 
način da Županija i Ministarstvo 
subvencioniraju kamatnu stopu 
od 7 posto s ukupno 2 postotna 
indexa. Tako će kamata za ko-
risnika kredita sa subvencijom 
kamatne stope iznositi svega 5 
posto. Pravo na korištenje sub-
vencija kamatne stope imaju 
mala i srednja trgovačka društva, 
obrti, zadruge i ustanove u 100% 
privatnom vlasništvu državljana 
Republike Hrvatske. Važno je na-
glasiti kako poduzetnici moraju 

biti registrirani na području Za-
grebačke županije, a prednost će 
imati oni koji ulažu u proizvodnu 
djelatnost, sukladno Županijskoj 
razvojnoj strategiji i održivom 
razvoju, te osiguravaju nova za-
pošljavanja.

Krediti se odobravaju u svrhu 
kupnje, izgradnje, uređenja ili 
proširenja gospodarskih objeka-
ta; nabavu opreme ili pak obrtna 
sredstva u vrijednosti do 100.000 
kuna. Natječaj za prikupljanje 
poduzetničkih zahtjeva otvoren 
je do utroška sredstava. Najniži 
iznos kredita iznosi 35.000 kuna, 
a najviši 200.000 kuna i to uz rok 
otplate do pet godina s mogućim 
počekom od jedne godine. Ovo 
je jedanaesta kreditna linija koja 
se provodi unutar Zagrebačke 
županije. Do sada je kroz pro-
jekt plasirano preko 500 milijuna 
kuna, a više od 300 poduzetnika 
koristilo je osigurana sredstva. 

Zahtjev za kredit na propisanom 
obrascu, zajedno sa svom osta-
lom dokumentacijom treba po-
slati preporučenom pošiljkom ili 
osobno na: Zagrebačka županija, 
Upravni odjel za gospodarstvo, 
Ulica grada Vukovara 72/V, PP 
974,10001 Zagreb. Informacije i 
obrazac zahtjeva za kredit mogu 
se dobiti u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Zagrebačke župa-
nije, na telefonskim brojevima 
01/60 09 457, 01/ 60 09 476 na 
e-mail adresi: uog@zagrebacka-
zupanija.hr te na županijskim 
web stranicama: www.zagre-
backa-zupanija.hr Također, za-
interesirani poduzetnici s ovog 
područja sve dodatne informaci-
je mogu dobiti i od Odjela za gos-
podarstvo Grada, kontakt osoba 
stručna suradnica za gospodar-
stvo Zvjezdana Budor Klarić na 
broj telefona 2751-404. �

  A.M.Š.

Traje natječaj za poduzetničke kredite 

Kreditni potencijal 5 milijuna 

KAKO bi dodatno potaknuli 
poljoprivredne proizvođače, što 
je u ovoj kriznoj gospodarskoj 
situaciji posebno bitno, Zagre-
bačka županija ove će godine 
dodijeliti 15,6 milijuna kuna 
bespovratnih novčanih sred-
stava za razvoj poljoprivrede, 
ruralnog razvitka i šumarstva. 
Natječaj za dodjelu navedenih 
sredstava je raspisan, a zahtjevi 
za subvencije podnose se naj-
kasnije do 31. listopada 2009. 
Za pomoć poljoprivrednim 
proizvođačima u održavanju i 
povećanju njihove proizvodnje 
u biljnoj, ekološkoj i integrira-
noj te stočarskoj proizvodnji u 
ovoj će se godini izdvojiti preko 
13 milijuna kuna bespovratnih 
sredstava. Tako će poljopri-
vrednom gospodarstvu koje u 
ovoj godini posadi 400 propisno 
deklariranih loznih cijepova 
dodijeliti subvencija od 5 kn po 
zasađenom loznom cijepu dok 
će se za sadnju sorte portugizac 
crni i kraljevina, koje su ujedno i 
županijske robne marke, dodije-
lit subvencija od po 7 kn. Za 300 
sadnica pojedinih voćnih vrsta 
dodjeljuje se 5, odnosno 6 kn po 
sadnici, dok će se npr. za sadni-
cu brusnice ili borovnice dobiti 
10 kn, odnosno 20 kn po sadnici 
cijepljenog oraha. Poljoprivred-
no gospodarstvo koje posadi 
5.000 propisno deklariranih 
sadnica jagoda i koje ima riješe-
no navodnjavanje za posađenu 

površinu dobit će subvenciju od 
po 0,80 kuna po sadnici. Dodje-
ljivat će se subvencije i za ljeko-
vito bilje poput lavande, kadulje, 
matičnjaka itd. i to 6.000 kuna 
po hektaru posađenog bilja, 
uz uvjet da gospodarstvo ima 
ugovorenog kupca i da bilje nije 
zasađeno na manjoj površini od 
0,50 ha. Gospodarstvima koja 
postave sustav od zaštite tuče na 
površini od najmanje 0,5 ha vi-
šegodišnjeg nasada dodijelit će 
se subvencija od 20.000 kn/ha. 
Za ekološku proizvodnju na naj-
manje 0,1 ha površine, subven-
cija se dodjeljuje u iznosu 1.000 
kn/ha za ratarsku proizvodnju, 
2.000 kn/ha za proizvodnju 
ljekovitog bilja, industrijskog 
bilja i povrća te 4.000 kn/ha za 
voćnjake odnosno 6.000 kn/ha 
za vinograde. U stočarskoj proi-
zvodnji subvencije će se dodjelji-
vati za uzgoj i držanje: ženskog 
teleta za rasplod, pčelinjih za-
jednica, rasplodnih ovaca, ov-
nova, koza i jaraca, autohtonih 
pasmina konja, svinja i peradi 
upisanih u središnji popis itd. 
Poljoprivredna gospodarstva 
koja imaju najmanje 10 mliječ-
nih krava, odnosno 20 mliječnih 
koza, a u tekućoj godini nabave 
od ovlaštenog dobavljača mu-
znu opremu, mogu dobiti sub-
venciju u maksimalnom iznosu 
od 20.000 kuna. Prema prora-
čunu za ovu godinu Zagrebačka 
županija će za ruralni razvitak 

izdvojiti 1,9 milijuna kn i to za 
osnivanje i početni rad poljo-
privredne udruge, sređivanje i 
okrupnjavanje poljoprivrednog 
i šumskog zemljišnog posjeda, 
analize tla u svrhu podizanja 
višegodišnjih nasada i uvođenja 
novih proizvodnji, edukaciju i 
stručno osposobljavanje za rad 
u poljoprivredi, za promociju 
ponude registriranog seoskog 
turizma, krajobrazno uređenje 
poljoprivrednog gospodarstva 
koje se bavi seoskim turizmom 
itd. Za obnovu odnosno sana-
ciju šume hrastom lužnjakom 
odobrava se subvencija u visini 
od 3.000 kn/ha, za sanaciju polj-
skim jasenom 2.000 kn/ha, a za 
sanaciju crnim johom 1.000 kn /
ha. Pozivaju se svi zainteresirani 
da se jave na objavljeni natječaj. 
Informacije i obrazac zahtjeva 
za subvencije mogu se dobiti u 
Upravnom odjelu za poljopri-
vredu, ruralni razvitak i šumar-
stvo Zagrebačke županije, na te-
lefonski broj 01/6009 – 426 te na 
www.zagrebacka-zupanija.hr

županijskim web stranica-
ma. Također, svi zainteresira-
ni dugoselski poljoprivrednici 
sve dodatne informacije, kao i 
obrasce, mogu dobiti od Grad-
skog odjela za gospodarstvo, 
kod stručne suradnice za gos-
podarstvo Zvjezdane Budor 
Klarić, broj telefona 01/2751-
404.   �                                  

                                         A.M.Š.

U tijeku županijski natječaj za poljoprivrednike

15,6 milijuna kuna 
bespovratnih subvencija



KRAJEM veljače Općina Brc-
kovljani trebala bi ući u objekt 
koji je u njenom vlasništvu, a 
radi se o Društvenom domu u 

Lupoglavu. Proteklih je dana 
organizirana primopredaja 
ključeva od ugostiteljskog 
objekta «Lovac», no vlasnici 
se nisu odazvali te je zbog 
toga Općini, do ponovnog 

susreta, onemogućen uvid u 
stanje prostora. Čim se uđe 
u posjed ove nekretnine, kre-
nut će se i s adaptacijom. 
Kako nam je kazao načelnik 
Željko Funtek, uredit će se 
interijer, promijeniti vanjska 
i unutarnja stolarija. Tako-
đer, slijedi i obnova pročelja 
zgrade. Nakon uređenja, u 
Dom će se, na gornji kat, 
useliti lupoglavski KUD 
«Ogranak Seljačka sloga», 
a u jednom dijelu prizemlja 
će biti smješteno brckovljan-
sko komunalno poduzeće 
«Komunalac» dok će se drugi 
dio iznajmljivati kao poslov-
ni prostor. Za adaptaciju će 
se iz općinskog proračuna 
izdvojiti ukupno 360,000 
kuna.
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Uskoro adaptacija Doma u 
Lupoglavu

JEDNOGLASNOM odlu-
kom 20 članova Skupštine 
Nogometnog kluba Hrebinec 
(od ukupno 25 članova) u 

sljedećem četverogodišnjem 
razdoblju predsjedničku 
dužnost i dalje će obnašati 
Božidar Balija, odlučeno 
je to na godišnjoj izbor-
noj skupštini ovog kluba 
održanoj 15. veljače u Vatro-
gasnom domu Hrebinec. 
Na mjesto dopredsjednika 
izabran je Mladen Krvarić, 
tajnik je Krunoslav Bertek, a 
blagajnik Miroslav Karaklaić. 
Za članove Izvršnog odbora 
izabrani su Božo Graberec, 
Ivan Graberec i Miroslav 
Pavečić. U Nadzorni odbor 
izabrani su Stjepan Šarec, 
Danijel Kramer, Silvio Šarec, 
u Stegovnu komisiju Božo 
Graberec, Miroslav Pavečić i 
Ivan Pećnjak, a u Stručni tim 
– Ivan Garberec, Miroslav 
Pavečić i Ivan Pećnjak. 

Ekipa NK Hrebinec tre-
nutno drži treće mjesto u II. 
županijskoj nogometnoj ligi 
Jug (od ukupno šest ekipa), a 
plan je da isto mjesto održimo 
do kraja sezone, rekao je 
novi/stari predsjednik Bali-
ja. U izvješću predsjednika 
Balije za prošlogodišnje 
razdoblje između ostalog 
obavljena je redovita prereg-
istracija 19 igrača te je reg-

istrirano 12 novih. Proljetni 
dio sezone 2007./2008. treni-
rali su na terenima NK Ses-
vetski Kraljevec, a sezonu su 
završili na 4. mjestu od uku-
pno sedam ekipa s ukupno 26 
bodova. Po završetku sezone 

natjecali su se na nekoliko 
turnira (na kupu Gornja 
Posavina osvojili 4. mjesto). 
Sezonu 2008./2009. počeli su 
na terenima NK Sava Sop, da 
bi jesenski dio sezone završili 
su na 3. mjestu. Od ostalih 
aktivnosti Kluba Balija izd-
vaja uređenje i asfaltiranje 
igrališta u Hrebincu u srpnju 
prošle godine. Asfaltiranje 
je sufinancirano od strane 

Općine Brckovljani i Komu-
nalca Brckovljani d.o.o. kao 
investitora. Inače sam Klub 
broji 65 članova, od kojih 
25-ero imaju pravo glasa na 
Skupštini. 

Predsjednik Balija nada 
se kako bi članovi Kluba 
pripreme za jesenski dio 
sezone mogli početi na 
novosagrađenom nogo-
metnom igralištu s umjet-
nom travom u Božjakovini. 
Naime, Komunalac Brckovl-
jani d.o.o. raspisao je natječaj 
za izgradnju igrališta koje 
sufinancira Općine Brckov-
ljani te je odabran Elektro 
centar Petek d.o.o. iz Ivanić 
Grada kao izvođač rado-
va. Započeli su pripremni 
radovi na prilaznoj cesti 
i parkiralištu, a uskoro 
počinju i radovi na izgradnji 
igrališta koji bi trebali biti 
gotovi do početka srpnja ove 
godine. Po završetku izgrad-
nje igrališta NK Hrebinec 
planira nastaviti natjecanja 
sa seniorskom ekipom te 
najmanje jednim naraštajem 
djece, kao i veteranima. 

U financijskom izvješću 
za 2008. godinu Klub je 
zabilježio 64.500 kuna pri-
hoda, od čega je iz općinskog 
proračuna dotirano 54.000 
kuna, a u ovoj godini plani-
rano je 67.000 kuna - od 
Općine Brckovljani planiraju 
dobiti 50.000 kuna.

Božidar Balija predsjednik 
i u sljedećem mandatu

Nakon uređenja, Dom će biti «dom» KUD-u «Ogranak Seljačke 
sloge» i «Komunalcu»

KUD «August Cesarec» 
na ljeto u Češkoj

ČLANOVI KUD-a «August 
Cesarec» ovih su se dana vra-
tili iz češkog grada Bystřice 
pod Hostýnem u Zlinskoj 
oblasti. S tamošnjim fol-

klornim društvom održa-
vaju dugogodišnju uspješnu 
suradnju. Nakon što su češki 
folkloraši bili u Brckovlja-
nima slijedi uzvratni prija-
teljski susret. Tako će brc-
kovljanski KUD početkom 
srpnja ponovno u Češku gdje 

će sudjelovati na folklornom 
festivalu. Pripreme za nastup 
su u tijeku, a predstavit će 
se sa svojom tamburaškom 
sekcijom, lijepim nošnjama 
kao i plesovima Posavine, 
Podravine, Međimurja, Istre 
i Slavonije.

PRIPREMILA: A. M. Š.

OD KOMUNALNIH aktiv-
nosti na području Općine u 
tijeku je izgradnja kanaliza-
cijskog sustava dugog 10,5 
kilometara. Trasa počinje u 
gospodarskoj zoni od župa-
nijske ceste preko Gračeca, 
Stančića i Brckovljana. Vri-
jednost radova je oko 8 mili-
juna kuna, a izgradnju kana-
lizacije zajednički financiraju 
Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva sa 60 posto i 
Općina sa 40 posto. Kana-
lizacija se gradi, no načel-
nik Željko Funtek ponov-
no upozorava na probleme 
s izvođačem radova koji i 
dalje adekvatno ne saniraju 
bankine. Pojavili su se i neki 
problemi u Voćarskoj ulici, 
konkretno zbog devedese-
tih godina ilegalno sagrađe-
nog vodovoda. Često dolazi 

do lomova, a za taj vodovod 
nije točno i utvrđen pravac 
– govori načelnik te dodaje 
kako će se problem riješiti 

nakon dogovora s «Duko-
mom». Nedavno su potpisani 
ugovori za asfaltiranje neraz-
vrstanih ulica na području 
Općine. Ugovor težak 1,8 

milijuna kuna potpisan je s 
zagrebačkom tvrtkom «Swi-
etelsky». Općinske ulice sloj 
asfalta počet će dobivati čim 

to dopuste vremenski uvjeti. 
Osim asfaltiranja, gradit će se 
i pripadajući nogostupi i par-
kiralište kod Crkve sv. Brcka 
u Brckovljanima.

Na proljeće nova asfaltiranja
PRIPREMILA: A. M. Š.

U OSNOVNOJ ŠKOLI «Stje-
pan Radić» u Božjakovini 
održana je 16. veljače sjedni-
ca Školskog odbora. Članovi 
su raspravljali o dogradnji 

– izgradnji područne škole u 
Lupoglavu. Tada je donijeta 
odluka o početku provođenja 
postupka javne nabave za izvo-
đača radova za tu namjenu. 
Projekt je već izrađen, a troš-
kove izrade, kao i zemljište, 
osigurala je Općina iz prora-

čuna. Trošak izrade projekta 
iznosio je oko milijun kuna. Za 
izgradnju  škole bit će potreb-
no oko 10 do 12 milijuna kuna, 
a sufinancirat će ju Općina s 
oko 25 posto očekivanih troš-
kova te Zagrebačka županija i 
Ministarstvo razvitka.

Počela javna nabava za izvođača 
radova za OŠ u Lupoglavu
PRIPREMILA: A. M. Š.

Izborna godišnja skupština Nogometnog kluba Hrebinec 

PRIPREMILA: I. G. O.

Čim dopuste vremenski uvjeti počinju asfaltiranja preostalih ulica 
i gradnja pripadajućih nogostupa

Radno predsjedništvo među kojima su čelni ljudi NK Hrebinec

Ispred NK Dugo Selo tajnik Željko Ivančan podržao daljnji rad susjednog kluba, kao i njegovog novog 
rukovodstva

NK Hrebinec 
uskoro u 
mađarski grad 
Szombathely

Trener NK Hrebinec 
Željko Gašparac (inače 
voditelj nogometno-liječ-
ničkog tima DNK – Dok-
torskog nogometnog kluba 
Zagreb) upoznao je članove 
s organizacijom skorašnjeg 
gostovanja u Mađarskoj. NK 
Hrebinec po prvi puta će 
gostovati u gradu Szombat-
hely gdje će 6., 7. i 8. ožujka 
odigrati nekoliko prijatelj-
skih utakmica s tamošnjim 
klubovima. Nakon ovog 
prijateljskog gostovanja NK 
Hrebinec planira uzvratiti 
gostoprimstvo. 



NA 37. redovnoj sjednici održanoj 29. 
siječnja, Gradski su vijećnici donijeli 
odluku o pokretanju postupka izmjena 
Prostornog plana. Kako je odlučeno, 
privremena zabrana visokogradnje, 
osim u zonama Detaljnog plana Centar 
1 i Centar 2 bit će na snazi do donoše-
nja novog Prostornog plana. Pročelnik 
Bučević predviđa kako bi se tijekom 
veljače mogla organizirati prethodna 
rasprava, a nakon toga polovicom ožuj-
ka javna rasprava koja prema zakonu 
traje 15 dana. Potom bi trebalo od nad-
ležnih državnih institucija dobiti sve 
potrebne suglasnosti, a do kraja svibnja 
Prostorni plan trebao bi biti donesen, 
rekao je Bučević. Također je dodao 
kako je dosada pristiglo 150 zahtjeva, 
kako pravnih, tako i fizičkih osoba za 
izmjene Prostornog plana, a zahtjevi 
stižu i dalje.

O gradnji nove sportske 
dvorane i rekonstrukciji 
KUC-a

Prvo pitanje na aktualnom satu 
postavio je HSP-ov vijećnik Ivan Kara-
čić. Zanimalo ga je što se događa s 
početkom gradnje nove sportske dvora-
ne. - Natječaj će biti raspisan sljedećih 
dana – odgovorio je HDZ-ov vijećnik 
Stipo Velić koji je bio na nedavnom 
sastanku u resornom ministarstvu. 
Podsjećamo, ovaj se projekt (kao i nova 
škola) financira iz pretpristupnih fon-
dova Europske unije, a u sufinanciranju 
sudjeluju Zagrebačka županija i Grad. 
Modernu sportsku dvoranu će gradi-
ti kraj nove osnovne škole. Vijećnica 
SDP-a Jasminka Kokot Bambić komen-

tirala je kako je zastoj na rekonstrukciji 
krovišta zgrade starog Doma zdravlja 
nanio štete u unutrašnjosti prostora. 
Naime, ona tvrdi kako je zbog otvo-
renog i nezaštićenog krovišta i uslijed 
ovog kišnog i snježnog razdoblja došlo 
do oštećenja zidova i podova. Smatra 
kako je izvođač morao postaviti zaštitu, 
ceradu, kako ne bi došlo do namakanja 
unutrašnjosti i radi toga mora snositi 
odgovornost, rekla je Kokot Bambić. 
Odgovarajući na pitanje – pročelnik 
za komunalno gospodarstvo Goran 
Bučević napomenuo je kako se krovište 
zgrade rekonstruira temeljem ugovora 
s izvođačem tvrtkom «Graditelj» Dugo 
Selo. Ugovorom su predviđeni rado-
vi na zamjeni stropnica, greda, kazao 
je Bučević, no radovi su obustavljeni 
nakon što su otkriveni vijenci koji su 
zaštićeni od Konzervatorskog odjela jer 
je zgrada kulturni spomenik. Postojeći 
vijenci bit će promijenjeni, rekao je 
Bučević, čim vremenski uvjeti to dopu-
ste. Vijećnica Kokot Bambić na aktual-
nom satu uputila je apel da Grad i grad-
ske stručne službe pronađu primjereno 
rješenje za novu mrtvačnicu na Starom 
groblju. Kako je kazala Kokot Bam-
bić u hladnim vremenskim uvjetima 
ispraćaj pokojnika u toj mrtvačnici je 
nemoguć, zbog propuha i velikih otvo-
renih površina. Gradonačelnik Vlado 
Kruhak svjestan je nedostataka objekta 
stoga je predložio da se u dogovoru s 
autorom mrtvačnice uskoro pronađe 
bolje rješenje. 

Problem udarnih rupa na 
gradskim ulicama

Udarne rupe na gradskim cestama 
spomenuo je HDZ-ov vijećnik Mirko 
Tržić kazavši slikovito da bi na njih 
trebalo «baciti par lopata». Kao primjer 

naveo je izlaz na Zorićevu iz Šaškovečke 
ulice. – Izdane su hitne narudžbenice, 
komunalno redarstvo popisalo je takve 
ulice. Popisane su i one u županijskoj 
nadležnosti te je popis upućen ŽUC-
u. U tijeku su natječaji za održavanje 
komunalne infrastrukture na području 
grada, među njima i za asfaltiranje. 
Opasne i velike rupe «krpat» će beto-
nom ako ne uspiju dobiti asfalt, a kasni-
je će se sanirati asfaltom – kazao je tada 
pročelnik Bučević čiji je Odjel dobio i 
Tržićevu pohvalu za rad. Sanacija nekih 
rupa u međuvremenu je izvršena, a o 
tome više pročitajte na strani 9.

Odgovor na pitanje o 
azbestnom otpadu

Podsjećamo, SDP-ova vijećnica 
Kokot Bambić postavila je na proš-
loj sjednici Vijeća pitanje o odlaganju 
azbestnog otpada. Odgovoreno joj je 
u pisanom obliku, a odgovor sadr-
ži naputak o postupanju s azbestnim 
otpadom Ministarstva zaštite okoli-
ša, prostornog uređenja i graditeljstva 
te priopćenje HINA-e «Uspostavljen 
sustav skupljanja, prijevoza i odlaga-
nja građevinskog otpada koji sadržava 
azbest» od 3. prosinca 2008. godine. 
Tada je direktor Fonda za zaštitu oko-
liša i energetsku učinkovitost Vinko 
Mladineo istaknuo kako građani mogu 
pozvati ovlaštenog skupljača koji će 
od njih besplatno preuzeti otpad koji 
sadržava azbest i da će troškove za 
njih snositi Fond, a tvrtke će troškove 
skupljanja, prijevoza i odlaganja azbe-
stnog otpada snositi same. Zbrinjava 
li se otpad koji sadržava azbest na 
temelju inspekcijskog rješenja, sve će 
troškove snositi tvrtke ili građani kod 
kojih je proveden inspekcijski nadzor. 
Skupljači su dužni odmah, a najkasnije 
u roku od tri dana od poziva gra-
đana preuzeti pripremljen otpad koji 
sadržava azbest te ga prevesti i ured-
no odložiti na odlagalište s posebno 
izgrađenom plohom za takav otpad ili 
na privremeno skladište na radnom 

prostoru odlagališta. Uspostavljenim 
sustavom se skuplja, prevozi i odlaže 
samo otpad koji sadržava čvrsto vezani 
azbest, i to ploče, azbestne cijevi te čvr-
sto vezani izolacijski materijal. Azbe-
stni otpad je opasan za zdravlje samo 
kada se njegova vlakna nalaze u zraku 
koji se udiše i zato ga je opasno bacati, 
strugati, bušiti, razbijati, lomiti i bilo 
kako obrađivati. Već sada u Hrvatskoj 
je predviđeno 27 mjesta za izgrad-
nju tih ploha. Prema Vladinoj odluci, 
svaka županija treba imati jednu plohu 
za zbrinjavanje otpada koji sadržava 
azbest. Fond je za tu namjenu osigurao 
50 milijuna kuna, a do kraja 2009. pla-
nira izgraditi 45 lokacija za odlaganje 
azbestnog otpada – prenosi, između 
ostalog, HINA. Više o odlaganju i 
štetnosti azbestnog otpada može se 
pročitati na internetskim stranicama 
nadležnog Ministarstva www.mzopu.
hr i na stranici www.fzoeu.hr Fonda 
za zaštitu okoliša. Na tim stranica-
ma se nalazi i popis ovlaštenih tvrtki 
koje imaju dozvolu za gospodarenje 
tim otpadom, a takva tvrtka postoji 
i u Dugom Selu - "Kemokop" d.o.o. u 
Industrijskoj bb. 

Dana suglasnost za 
sistematizaciju poslova 
i radnih mjesta Gradske 
knjižnice

Vijećnici su dali suglasnost na Pra-
vilnik o izmjenama i dopunama Pravil-
nika o sistematizaciji poslova i radnih 
mjesta Gradske knjižnice Dugo Selo 
– predviđaju se nova radna mjesta - 
jedan diplomirani knjižničar (VSS) i 
jedan pomoćni knjižničar (SSS). Vijeće 
je također prihvatilo odluku o izmjena-
ma i dopunama odluke o plaćama zapo-
slenih u Gradskoj knjižnici. O tome je 
prethodno raspravljano i na Gradskom 
poglavarstvu. Vijećnicu Kokot Bambić 
zanima je li predviđen zaposlenik i za 
vođenje fonoteke s obzirom na veliku 
građu. – To bi bilo dobro. Taj odjel bi se 
prvo trebao odvojiti, trebalo bi stvoriti 
prostorne uvjete pa o tome nismo još ni 
razmišljali. – kazao je ravnatelj Knjiž-
nice Aleksanadar Antolović. 

Vijećnici donijeli odluke 
vezane uz Stožer zaštite i 
spašavanje grada Dugog 
Sela

Gradsko vijeće usvojilo je odluku o 
izmjeni i dopuni odluke o imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanje grada Dugog 
Sela prema kojoj se umjesto Petra Vitasa 
kao člana Stožera imenuje Mario Vegar 
– načelnik Odjela za preventivu, plani-
ranje i nadzor PUZS Zagreb. U izvje-
šću o stanju sustava zaštite i spašavanja 
na području grada, o kojem se također 
raspravljalo na sjednici Vijeća, navodi 
se kako sustav omogućava učinkovito 
izvršavanje zadaća u zaštiti i spašava-
nju ugroženog stanovništva i njihove 
imovine, s obzirom na organiziranost 
i opremljenost snaga koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru svojih redov-
nih aktivnosti. U izvješću, koje je inače 
prezentirao pročelnik za Društvene dje-
latnosti Veljko Bertak, također stoji kako 
pripremljenost sustava civilne zaštite 
ne zadovoljava u dijelu osposobljeno-
sti i opremljenosti formiranih postrojbi 
civilne zaštite. Financijska sredstva koja 
se planiraju u gradskom proračunu omo-
gućavaju izvršavanje redovnih aktivnosti 
operativnih snaga zaštite i spašavanja, 
ali ne omogućavaju njihov daljnji napre-
dak i modernizaciju, kao i opremanje 
potrebnom specijalističkom opremom i 
sredstvima.

Uz smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području 
grada Poglavarstvo je utvrdilo i prijed-
log odluke o utvrđivanju pravnih osoba 
od interesa za zaštitu i spašavanje – to 
su: Vatrogasna zajednica grada Dugog 
Sela, Dom zdravlja Zagrebačke županije 
Ispostava Dugo Selo, DUKOM, DUKOM 
plin, Veterinarska ambulanta DS, Centar 
za socijalnu skrb DS, Gradsko društvo 
Crvenog križa DS, HEP Pogon DS, INA 
Pogon DS, PLINACRO, Šumarija DS, 
osnovne škole na području grada te Sred-
nja škola. Tvrtke koje su od interesa za 
zaštitu i spašavanje prema ovoj odluci 
su: Graditelj DS, Vodoprivreda Lonja-
Zelina, Hrvatske vode - VGO Sava, Dale-
kovod-cinčaonica, HRT-Šarić i Velebit-
promet.
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Zabrana visokogradnje 
i dalje na snazi
PRIPREMILE: I. G. O. i A. M. Š. 

U NEDJELJU 8. veljače održani su prvi 
dugoselski izbori za Vijeća mjesnih odbo-
ra u Dugom Selu rezultirali su pobjedom 
koalicije Hrvatske demokratske zajedni-
ce i Hrvatske seljačke stranke. Njihovi 
kandidati osvojili su najviše glasova u 11 
MO-a, slijedi SDP u 2 MO-a i Nezavisna 
lista u 1 MO-u. Na 18 biračkih mjesta 
za 14 Vijeća MO-a (ukupno 90 članova) 
izašlo je 2 772 glasača, od ukupno 14 
994 s pravom glasa na ovom području, 
što je 18,49 posto. Zabilježeno je ukupno 
25 nevažećih glasačkih listića. Najslabiji 
odaziv birača, 10,17 posto, evidentiran je 
na području MO Dugo Selo Centar, dok 
ih je najviše glasovalo na području MO 
Leprovica – 70,85 posto. U MO Andri-
lovec, od ukupno 5 mjesta u Vijeću, 3 su 
pripala SDP-u, a 2 koaliciji HDZ-HSS. 
MO Donje Dvorišće, čije Vijeće također 
broji 5 članova, 3 su osvojili SDP-ovci, a 
2 koalicija HDZ-HSS. Od 7 članova MO 
Dugo Selo – Jug izabrana su 3 iz koalicije 
HDZ-HSS, 3 SDP-a i 1 HSP-a. MO Dugo 
Selo – Centar ima 9 članova Vijeća, a 4 
mjesta su pripala koaliciji HDZ-HSS, 2 
SDP-u, 2 HSP-u, 1 HSU-u. Za Vijeće MO 
Dugo Selo – Istok, koje ima 9 članova, 4 
je mjesta osvojila koalicija HDZ-HSS, 3 
SDP, 2 HSP. U MO Dugo Selo – Zapad 
4 su mjesta pripala koaliciji HDZ-HSS, 1 
HSP-u, 1 SDP-u, 1 HSU te oni čine Vije-
će od 7 članova. Sedmeročlano Vijeće 
MO Kozinščak čine 3 člana iz koalicije 
HDZ-HSS, 2 HSP, 2 SDP. U Vijeću MO 
Kopčevec 7 su mjesta popunili 3 člana 
iz koalicije HDZ-HSS, 2 SDP, 1 HSP i 1 
HNS. MO Puhovo broji 5 članova, a to su 
2 HDZ-HSS, 1 HNS, 1 SDP i 1 HSP. MO 
Leprovica ima 5 članova, a u Vijeću su 3 
iz koalicije HDZ-HSS te 2 iz SDP-a. Vije-

će MO Lukarišće čine 7 članova, a to su 4 
iz koalicije HDZ-HSS, 2 iz SDP-a, 1 HSU-
a. Za Vijeće MO Mala Ostrna određeno 
je 5 članova, a popunili su ih Nezavisna 
lista Anđelka Pejića s 2 člana, HDZ-HSS 
također s 2 te SDP s 1 članom. Među 7 
članova Vijeća MO Velika Ostrna izabra-
na su 3 iz koalicije HDZ-HSS, Nezavisna 
lista Davora Oreškovića 2 člana, SDP 1 
i HSP 1. MO Prozorje broji 5 članova, a 
svih 5 mjesta osvojila je koalicijska lista 
HDZ-HSS – stoji u službenim rezulta-

tima Gradskog izbornog povjerenstva. 
Ukupno, koalicija HDZ-HSS je dobila 44 
člana vijeća. Slijedi SDP sa 26 osvojenih 
mandata, HSP s 11 članova, HSU s 3, 
HNS s dva, te nezavisne liste u MO Veli-
ka Ostrna i MO Mala Ostrna, gdje su u 

svakom osvojile po dva mandata.
- Izbori su protekli mirno, bez ika-

kvih nepravilnosti i primjedbi – kazao je 
predsjednik GIP-a Arnold Čada. Ono što 
predstoji je konstituiranje Vijeća mjesnih 
odbora, za što teče rok 30 dana od pro-
glašenja rezultata izbora. Svaki mjesni 
odbor sastoji se od Vijeća mjesnog odbo-
ra i predsjednika mjesnog odbora kojega 
tajnim glasovanjem biraju članovi vijeća. 
Mjesni odbori značajni su za lokalnu 
zajednicu jer su osnovne jedinice lokal-

ne samouprave kroz koje građani sami 
neposredno sudjeluju u odlučivanju o 
lokalnim poslovima od neposrednog i 
svakodnevnog utjecaja na njihov život 
i rad. 

Održani prvi dugoselski izbori za mjesnu samoupravu

Glasovalo 18,49 posto birača

KAKO je najavljeno na sastanku grad-
skih predstavnika na čelu s gradona-
čelnikom Vladom Kruhakom s direk-
torom Željezničkog projektnog biroa 
Vlatkom Sušanjom – projektiranje 
izgradnje nadvožnjaka nad željeznič-
kom prugom kod nove osnovne škole 
trebalo bi biti završeno kroz 3-4 mje-
seca, nakon čega će se zatražiti izda-
vanje lokacijske dozvole kako bi, pro-
cijenjeno je, radovi na izgradnji mogli 
početi u proljeće sljedeće godine. Na 
sastanku održanom 5. veljače u grad-
skoj upravi najavljeno je, također, kako 
uskoro kreću geodetski radovi kako 
bi se točno odredila lokacija budućeg 
nadvožnjaka, potom će se pokrenuti 
postupak projektiranja prometnica do 
nadvožnjaka, kako sa sjeverne strane, 
tako i sa južne strane, koje su u nad-
ležnosti Zagrebačke županije i Grada 
Dugog Sela, kazao je gradonačelnik 
Dugog Sela Vlado Kruhak.

Nadvožnjak će biti dugačak 500 
metara jer se, naime, planira izgradnja 

još dva željeznička kolosijeka prema 
Zagrebu. U projektu rekonstrukcije 
željezničke pruge od Dugog Sela do 
Križevaca (iz kojeg je zbog I. stup-
nja prioriteta izuzet projekt izgradnje 
nadvožnjaka te se samostalno projek-
tira) Dugo Selo postaje polazna točka 
zagrebačkog željezničkog prijevoza, 
pojašnjeno je na sastanku. Prije svega 
planirana je rekonstrukcija pruge i 
postojećeg željezničkog kolodvora u 
Dugom Selu, izgradnja pješačkog pot-
hodnika od Ulice Trnoščica do kolod-
vora, potom izgradit će se postaja u 
Kopčevcu, a prijelazi u Huzanićevoj 
ulici, Rimskom putu i u Andrilov-
cu riješit će se na način denivelacije, 
odnosno izgradnjom nadvožnjaka. 
Isti projekt, kazao je gradonačelnik 
Kruhak, financirat će se iz predpristu-
pnih fondova - EIB, dok će izgradnju 
nadvožnjaka kod nove osnovne škole 
financirati Ministarstvo mora, prome-
ta i infrastrukture.

I. G. O. 

PRIPREMILA: A. M. Š. 
FOTOGRAFIJE: N. K.

U tijeku projektiranje izgradnje nadvožnjaka kod 
nove osnovne škole

Početak gradnje 
planiran u proljeće 
sljedeće godine

Članove Vijeća MO Leprovica izabralo više od 70 posto građana 

Tek desetak posto glasača izašlo na izbore na području MO Dugo Selo Centar 

Glasačko mjesto u Maloj Ostrni 
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PROTEKLE godine na području 
Porezne uprave Ispostava Dugo Selo 
poreznici su obradili oko 6400 godiš-
njih prijava poreza na dohodak. I 
ove godine u Poreznoj upravi oče-
kuju približno isti broj, iako, kako 
ističe voditeljica dugoselske isposta-
ve Porezne uprave Jasminka Hrubi 
– porezne prijave na našem području 
iz godine u godinu se povećavaju. 
Dosada je predano više od 1000 pore-
zanih prijava, a iskustvo iz prijašnjih 
godina podsjeća kako će najveći broj 
građana prijave podnijeti ili poslati 
zadnjih dana roka za predaju, kazala 
je Hrubi.

Ove godine godišnje prijave poreza 
na dohodak građani trebaju predati 
do kraja veljače, no, kako je zadnji 
dan, 28. veljače, subota, ove je godi-
ne krajnji rok za podnošenje prijava 
pomaknut na ponedjeljak, 2. ožujka. 
Do tog roka građani prijave mogu 
predati u ispostavama područnih 
ureda Porezne uprave prema mje-
stu prebivališta ili poslati poštom pri 
čemu poreznici ističu da je to naj-
bolje učiniti preporučeno. Poreznici 
očekuju da će se povrati poreza po 
godišnjim prijavama odvijati istom 
dinamikom kao i prethodne godine, 
pa se očekuju da s prvim isplatama 
povrata krenu početkom travnja. 

Od srpnja do kraja prošle 
godine promijenjeni iznosi 
osobnih odbitaka te osobni 
odbitak za umirovljenike

Porezna uprava podsjeća građa-

ne da u poreznoj prijavi prilože svu 
potrebu dokumentaciju, od obrazaca 
za plaće ili druge dohotke, do doku-
mentacije za porezne olakšice. Za 
prijavu poreza na dohodak za 2008. 
godinu vrijede iste porezne stope i 
ista pravila za porezne olakšice kao i 
godinu prije, ali su dijelom, odnosno 
za razdoblje od srpnja do kraja prošle 
godine, promijenjeni iznosi osobnih 
odbitaka. Naime, sredinom proš-
le godine povećan je iznos osobnog 
odbitka pa za prvih šest mjeseci izno-
si 1.600 kuna mjesečno, a od srpnja 
do kraja godine 1.800 kuna mjesečno, 
ili na godišnjoj razini ukupno 20.400 
kuna.

Isto tako povećan je i osobni odbi-
tak za umirovljenike, sa 3.000 kuna 
mjesečno do kraja lipnja na 3.200 
kuna od srpnja, odnosno do 37.200 
kuna na godišnjoj razini. Sukladno 
povećanju osobnog odbitka poveća-
ni su i neoporezivi dijelovi osobnog 
odbitka za uzdržavane članove uže 
obitelji, a kod oporezivanja dohodaka 
poreznim obveznicima na područji-
ma posebne državne skrbi primjenju-
je se povećani osobni odbitak, ovisno 
na kojem području porezni obveznici 
prebivaju.

Nepromijenjena pak ostaju pravi-
la za porezne olakšice - građani do 
maksimalnih 12.000 kuna kao osta-
le porezne olakšice mogu prijaviti 
uplaćene premije životnog osiguranja 
s obilježjem štednje, uplaćene pre-
mije dopunskog i privatnog zdrav-
stvenog osiguranja i dobrovoljnog 
mirovinskog osiguranja (tzv. treći 

stup), izdatke za zdravstvene usluge i 
ortopedska pomagala, te za stambene 
potrebe. No, te će se olakšice prizna-
vati samo uz priložena izvješća bana-
ka o stambenim kreditima, odno-
sno kamatama na stambene kredite, 
izvješća osiguravajućih ili mirovin-
skih društava o uplaćenim premijama 
životnog osiguranja, zdravstvenog ili 
dobrovoljnog mirovinskog osigura-
nja, uz račune za obavljene popravke 
u stanovima i plaćene najamnine za 
podstanare, račune za lijekove i orto-
pedska pomagala. Za oporezivanje 
dohotka primjenjuju se četiri porezne 
stope - stopa od 15 posto (od godišnje 
porezne osnovice do 40.800 kuna); 
stopa od 25 posto (na razliku od 
40.800 do 102.000 kuna), stopa od 
35 posto (na razliku od 102.000 do 
285.600 kuna); dok se najveća stopa, 
45 posto obračunava na iznose iznad 
285.600 kuna.

Ministarstvo financija i Porezna 
uprava na svojim su internet strani-
cama (www.mfin.hr i www.porezna-
uprava.hr) objavila upute za ispu-
njavanje godišnjih prijava poreza na 
dohodak za 2008. godinu, upute o 
postupanju kod podnošenje prijava 
članova posade brodova u međuna-
rodnoj plovidbi, kao i odgovore na 
najčešća pitanja vezano za prijave 
poreza. Građani informacije vezano 
za poreze mogu dobiti i u kontakt 
centru Porezne uprave na besplatne 
brojeve telefona 0800-1001 (prijave 
utaje poreza i pritužbe na rad službe-
nika Porezne uprave) te 0800-66-99-
33 (porezna oslobođenja, olakšice i 
porezno priznati izdaci). 

Iva GRGIĆ OZIMEC
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NAJPOZNATIJI dugoselski park 
prije par dana zasjao je punim 
sjajem te je tako, napokon, i noću 
otkrio svoju ljepotu. Svjetlost 16 
kandelabera, strateški raspoređenih 
po parkovnoj površini, obasjala 
je stoljetno i ono nešto mlađe 
drveće, a park je sada ugodniji za 
večernje šetnje. Radove na iskopu 
za ove rasvjetne stupove izveo 
je obrt «Jadanec» iz Leprovice, a 
montažerske dugoselska tvrtka 
«V.M.I». Ukupna vrijednost radova 

iznosi 85.400 kuna. Osim zbog 
više svjetla, park će na proljeće 
oživjeti i zbog uobičajenih zahvata 
na hortikulturi – sadnji novih 
stabala i orezivanju starih. Prošle je 
godine posađeno 20 novih stabala. 
Inače, kako saznajemo od Odjela za 
komunalne djelatnosti, postoji stari 
projekt za krajobrazno uređenje 
ovog najpoznatijeg dugoselskog 
parka, a struka ove zahvate radi na 
osnovu postojećeg stanja.

A. M. Š.

Raskošno 
osvjetljenje Perivoja 
grofa Draškovića

U tijeku predaja poreznih prijava  

Dosada predano više od 1000 
poreznih prijava
Rok predaje pomaknut do 2. ožujka

TRGOVAČKI lanac Kauf land 
danas je u 7 sati za građane i kupce 
s područja Dugog Sela i šire okolice 
službeno otvorio svoja vrata. Trgo-
vina je otvorena u neposrednoj bli-
zini Lidl-a, u Zagrebačkoj ulici br. 
67, a prigodom službenog otvorenja 
dolazak novog trgovačkog lanca u 
brzorastući grad Dugo Selo pozdra-
vio je i predsjednik Gradskog vijeća 
Anto Bauer. 

Kako je tom prilikom predstav-
ljeno, Kauf land je diskont, što 
znači da je cijeli koncept poslova-
nja baziran na ponudi proizvoda 
s povoljnim cijenama. Dugoselska 
poslovnica, čije je voditelj Dražen 
Oroz, prostire se na preko 2 000 
m2 prodajne površine. Zaposleno 
je 80 djelatnika, uz 15 njih u speci-
jaliziranim trgovinama (pekarnica, 
tobacco, ljekarna). Radno vrijeme 
je od ponedjeljka do subote - 7,00 
– 21,00 sat, a parkiralište pruža 
148 parkiranih mjesta. U ponudi 15 
000 proizvoda  - 80 posto čine pre-
hrambeni proizvodi, dok je 20 posto 
kućnih potrepština, tekstil, igračke 
i sl. Prosječno 72 posto asortimana 
čine hrvatski proizvodi, a kod asor-
timana svježih proizvoda svi imaju 
hrvatsko porijeklo. 

Posebno zanimljivo za sve pobor-
nike ekologije i zaštite okoliša 

dobro je znati da Kauf land ne nudi 
besplatne plastične vrećice za kupce 
s logotipom Kauf landa. U svim 
superdiskontima Kauf land nepre-
stano je na snazi akcija «Karton 
za vas», koja omogućava kupcima 
da na prostoru iza blagajni uzmu 
kartonske kutije u koje mogu spre-
miti kupljene proizvode i tako ih 
odnijeti kući.

Prilikom izgradnje poslovnice 
Kauf landa izgrađena je zasebna pro-
metna regulacija sa signalizacijom 

na glavnoj prometnici. Izgrađena su 
dva semafora  - jedan za skretanje 
u Ulici A. i B. Božikovića – prema 
novoj osnovnoj školi i prema Lidl-u, 
a drugi za skretanje prema Kauf lan-
du. Radove je sufinancirao Grad 
Dugo Selo u iznosu oko 426.000 
kuna, a ostatak Županijska uprava 
za ceste Zagrebačke županije.

Iva GRGIĆ OZIMEC
                     Fotografije: Nada Kozić

Kaufland otvorio svoj 
23. superdiskont u Republici 
Hrvatskoj – u Dugom Selu

Brojni građani bili na otvorenju još jedne trgovine u Dugom Selu

Novi semafori na velikom križanju

A. M. Š.

N. K. 
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Poglavarstvo Općine Rugvica održalo 72. redovnu sjednicu 

Uređenje stare škole u 
Jalševec Nartskom u dječji 
vrtić – zasada odgođeno
NAKON što su na prošloj 
sjednici predložili – članovi 
Poglavarstva sastali su se s 
direktoricom Dječjeg vrtića 
«Didi» Karmen Pavlic kako 
bi se dogovorili oko ugovora 
o zakupu poslovnog prostora 
u Jalševec Nartskom, odno-
sno stare pučke škole. Nai-
me, Općina Rugvica, po za-
ključenju natječaja i odabiru 
najpovoljnijeg (jedinog) po-
nuditelja, sklopila je ugovor 
s Dječjim vrtićem «Didi» ko-
jem je u zakup na 20 godina, 
s mogućnošću produljenja 
na sljedećih 10 godina, dala 
objekt stare škole u Jalševec 
Nartskom s okolnim dvoriš-
nim prostorom. Ugovorom je 
definirano kako će zakupac 
objekt urediti i koristiti za 
potrebe dječjeg vrtića. No, 
kako je izvijestila direktorica 
Dječjeg vrtića «Didi» Pavlic 
na sjednici Općinskog pogla-
varstva 6. veljače zbog novog 
Državnog pedagoškog stan-
darda predškolskog odgoja i 
naobrazbe u postojeći objekt 
stare pučke škole više nisu 
u mogućnosti smjestiti 200-
tinjak djece. Ona je kazala 
kako bi uz postojeći objekt 
trebalo nadograditi još jedan 
objekt gotovo iste veličine, a 
s obzirom da Didi time ula-
že veća sredstva predložila 
je Općini sklapanje novog 
ugovora radi produženja 
roka zakupa na rok od 50+25 
godina ili sklapanje ugovora 
o kupoprodaji cijele parcele 
(postojeće zgrade i dvorišta). 

Zbog novonastale situa-
cije načelnik Ivan Remenar 
smatra kako novi prijedlozi 
Dječjeg vrtića nisu u skladu 
s potpisanim ugovorom te 
kako bi sada trebalo pokre-
nuti novi natječaj. Predložio 
je raskid ugovora. «Općina i 
dalje želi da u istom objektu 
bude smještena ustanova za 
predškolski odgoj», rekao je 
Remenar, «tako će Općina 
pokrenuti postupak izrade 
projekta za izgradnju dječ-
jeg vrtića, a tijekom slje-
dećeg razdoblja Općina će 
odlučiti hoće li samostalno 
pokrenuti osnivanje vrtića u 
J. Nartskom ili će ponovo na-
tječaje ponuditi objekt u za-
kup», pojasnio je načelnik.    

Odobrene zamolbe za 
dotacije 

Članovi Poglavarstva pri-
hvatili su zamolbu Crkve-
nog zbora Župe Savski Nart 
te su im odlučili dotirati 

5.000 kuna za ovu godinu. 
Potom je prihvaćen obračun 
financijskih sredstava za rad 
logopeda u Osnovnoj školi 
Rugvica za prvih šest mjese-
ci ove godine koji mjesečno 
ukupno iznosi 3.000 kuna, 
plus PDV. Taekwondo klubu 
Rugvica omogućeno je 5.000 
kuna proračunskih sredstava 
kao pomoć u pripremama 
članova za međunarodno 
natjecanje. Mjesnom odbo-
ru Sop-Hruščica odobrit će 
se 29.000 kuna sredstava za 
financiranje radova obnove 
stropa u zgradi doma. No-
gometnom klubu Rugvica 
Općina će omogućiti iz pro-
računa 35.000 kuna za naba-
vu valjka za potrebe ravnanja 

nogometnog terena, s napo-
menom da se valjak može 
koristiti i za potrebe ostalih 
nogometnih klubova na po-
dručju općine. �

Iva GRGIĆ OZIMEC

TAEKWONDO klub Rugvi-
ca startao je u novu godinu 
uspješnije nego je itko mogao i 
pretpostaviti. Naime, čak su tri 
članice ovog kluba na osnovu 
prošlogodišnjih rezultata po-
zvane na bazične reprezenta-
tivne pripreme i to u juniorskoj 
konkurenciji - Marija Štetić, a 
u kadetskoj Ena Čorić i Matina 
Šapina. Sada preostaje nadanje 
da će i početi nastupati kao čla-
nice državnih selekcija. 

Siječanj je inače mjesec kad 
se održavaju seminari za tre-
nere i suce u Hrvatskom ta-
ekwondo savezu, tako se i mi 
možemo pohvaliti da imamo 
čak sedam licenciranih tre-

nera i voditelja te najmlađeg 
taekwondo suca u Hrvatskoj. 
Naime Dario Hrdan je s tek 
napunjenih 18 godina, što je 
donja dobna granica, dobio 
licencu suca pripravnika. Sve 
je ovo pokazatelj kako se radi 
u Taekwondo klubu Rugvica, 
a i rezultat prvog natjecanja 
u ovoj godini to potvrđuje. U 
Zaprešiću 7. veljače održan 
je Plemeniti taekwondo tur-
nir Zaprešić 2009 na kojem 
je nastupilo 490 natjecatelja 
iz 48 klubova koji su došli iz 
tri države, a Taekwondo klub 
Rugvica nastupio je s 23 na-
tjecatelja uglavnom mlađih 
kadeta (nekima je to bio i prvi 

nastup) te osvojio 7 zlatnih i 7 
brončani medalji te sveukupno 
treće mjesto u ekipnom poret-
ku. Zlato su osvojili Antonio 
Divković, Mario Zekić, Mate 
Šaravanja, Ivan Šapina, Mi-
hael Jelečević, Ana Šaravanja 
i Tena Vrh, a broncu Mateo 
Matić, Dino Ključević, Dragan 
Kerošević, Josip Matanović, 
Ena Maras, Iva Hrdan i Anita 
Mačinković. Dobro je počelo, 
a nadamo se kako će se i tako 
nastaviti jer nas već 14. veljače 
očekuje naš turnir M2 i to sed-
mi po redu, a iza toga i Prven-
stvo Zagrebačke Županije gdje 
branimo prvo mjesto. �

Darko HRDAN 

► TAEKWONDO KLUB RUGVICA

Štetić, Čorić i Šapina pozvane 
na reprezentativne pripreme 

Prezentirana Studija utjecaja 
budućeg pročistača otpadnih 
voda na okoliš

Za novorođene u ovoj godini 
– 1.600 kuna naknade!  

Zaključkom Općinskog poglavarstva iz ovogodišnjeg 
općinskog proračuna izdvojit će se 1.600 kuna za svako di-
jete rođeno tijekom ove godine, znači od 1. siječnja 2009., 
pa nadalje. Roditelji djece koja imaju pravo naknadu mogu 
ostvariti ukoliko predoče sljedeće dokumente:

1) osobnu iskaznicu roditelja (oba roditelja moraju imati 
mjesto prebivališta na području općine) 

2)  te izvod iz matične knjige rođenih za dijete 
Roditelji djece naknadu mogu realizirati u prostoru Op-

ćinske uprave, Trg J. Predavca 1, svakim radnim danom od 
8 do 15 sati. 

PRIJE početka sjednice 17. 
veljače vijećnici Općinskog 
vijeća informirani su kako s 
današnjim datumom njihovi 
kolege Vinko Mršić i Stjepan 
Škrlec više neće biti zastupni-
ci Hrvatske demokratske za-
jednice, već postaju nezavisni 
vijećnici. Vinko Mršić nadalje 
je predložio uvrštavanja dvi-
ju novih točaka u dnevni red 
sjednice Vijeća – kao prva – 
razmatranje mogućnosti po-
dizanja tužbe zbog nanošenja 
štete na Vatrogasnom domu u 
Rugvici i kao druga – pokre-
tanje utvrđivanja vlasničkog 
udjela na zemljištu na kojem 
je planirana izgradnja novog 
doma u Jalševec Nartskom. 
O istim točkama vijećnici će 
raspravljati na sljedećoj sjed-
nici, do kada će se prikupiti 
potrebne informacije i doku-
mentacija.

Vijećnici su upoznati s in-
formacijom o održanoj javnoj 
prezentaciji Studije utjecaja 
zahvata na okoliš uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda 
s područja Rugvica – Dugo 
Selo koja je održana 11. ve-

ljače u Domu u Oborovskim 
Novakima od strane izrađiva-
ča – Građevinskog fakulteta. 
Tada je izražena bojazan kako 
je lokacija pročistača preblizu 
naselja i stanovnika te kako 
će se moći eventualno osjetiti 
onečišćenje zraka. Vijećnici su 
predložili da se uvrsti u Studi-
ju proširenje zaštitnog pojasa 
kako do takvog onečišćenje 
ne bi došlo. Kako bi se uvjeri-
li u efikasnost takvih uređaja 
vijećnici planiraju odlazak u 
jedan od hrvatskih gradova 
gdje postoje isti uređaji i koji 
su u funkciji duži niz godina, 
najvjerojatnije u Požegu.

Na sjednici su također do-
nesene odluke o izboru naj-
povoljnijih ponuditelja. Za 
nabavu materijala šljunka i 
frakcioniranog agregata iza-
brana je tvrtka IGM Šljunčara 
Trstenik d.d., a za tu namjenu 
osigurano je 150.000 kuna. Za 
nabavu kamenog materijala od 
dvije ponude izabran je Renato 
Rušković, s ukupnim iznosom 
od 170.000 kuna. Za nabavu 
usluge prijevoza kamionom 
od dvije ponude izabran je Re-

nato Rušković (250.000 kuna), 
a isto tako izabran je i za rad 
rovokopačem (400.000 kuna). 
Za usluge rada građevinskog 
stroja izabrana je tvrtka INM 
Promet d.o.o. s iznosom od 
100.000 kuna. 

Vijećnici su također na sjed-
nici izrazili suglasnost sa sta-
vom Općinskog poglavarstva 
vezano uz izmjene potpisnog 
ugovora o zakupu stare škole 
u J. Nartskom. Naime, podr-
žali su prijedlog da se s Dječ-
jim vrtićem «Didi» raskine 
ugovor o zakupu te da Općina 
Rugvica pokrene postupak is-
hođenja dozvole za osnivanje 
dječjeg vrtića za broj djece koji 
će tamo biti moguće smjestiti. 
Također Općina će pokrenu-
ti postupak projektiranja u 
skladu s važećim zakonskim 
normama i standardima, a fi-
nanciranje izgradnje ustanova 
predškolskog odgoja možda 
će se kasnije moći omogućiti 
kroz Ministarstvo regional-
nog razvoja, rekao je na sjed-
nici načelnik Ivan Remenar.

I. G. O. 

Općinsko vijeće održalo 35. sjednicu…

DOSADAŠNJE rukovod-
stvo, na čelu s predsjednikom 
Nikolom Gregurevićem, pot-
predsjednikom Dubravkom 
Čvorigom, zapovjednikom 
Sretenom Hrdanom, te taj-
nikom Sinišom Mihalekom 
dobilo je jednoglasno po-
vjerenje izborne skupštine 
DVD-a Ježevo za vođenje 
društva u novom četverogo-
dišnjem razdoblju. Društvo, 
rekao je Gregurević, broji 116 
članova i pored uobičajenih 
vatrogasnih aktivnosti i obu-
ke u proteklom je razdoblju 
uspjelo u svoje redove do-
vesti 23 člana mladeži, te 15 

žena, što smatraju posebice 
značajnim uspjehom. Štovi-
še mladež je odmah prionu-
la na vježbanje, te je tijekom 
protekle godine pokazala za-
vidne rezultate osvajanjem 9. 
mjesta na županijskom natje-

Održana izborna skupština DVD-a Ježevo

Među vatrogascima sve 
više žena i mladeži

IZVJEŠTAJNU godišnju 
skupštinu u povodu 35. obljet-
nice postojanja početkom ve-
ljače održao je u Oborovskim 
Novakima Nogometni klub 
Rugvica. Predsjednik Kluba 

Stjepan Škrlec izrazio je zado-
voljstvo velikim brojem člano-
va, posebice onih najmlađih. 
Posebne proslave 35. godišnjice 
Kluba neće biti, rekao je Škrlec, 
no obećao je da će četrdeseti 

rođendan NK Rugvica doče-
kati na novom igralištu koje će 
se sagraditi u sklopu budućeg 
sportsko-rekreacijskog centra 
Rugvica, sjeverno od autoce-
ste.  �                             N. H. M. 

NK Rugvica obilježio 
35 godina postojanja

PRIPREMIO: N. H. M.

Dosadašnje rukovodstvo dobilo i u sljedećem mandatu povjerenje 
skupštine

Član predsjedništva VZO Rugvica S. Pisk predao priznanja 
zaslužnim članovima

canju i 2. mjesta na Kupu u 
Zaprešiću.

Kvalitetan rad prepoznala 
je i Općina Rugvica u ime 
koje je to i potvrdio član po-
glavarstva Kruno Antoljak, 
te Vatrogasna zajednica opći-

ne Rugvice u čije ime je skup-
štini bio nazočan član pred-
sjedništva Stjepan Pisk koji je 
zaslužnim članovima predao 
i priznanja. Štoviše, jedni i 
drugi odlučili su i financijski 
poduprijeti DVD Ježevo, te je 
skupština usvojila financijski 
plan za ovu godinu „težak“ 
595.000 kuna, a društvo će 
ih, kako se čulo, utrošiti u 
izgradnju vatrogasnog spre-
mišta, uređenje sanitarnog 
čvora u vatrogasnom domu 
u koji će se uvesti i centralno 
grijanje, a bit će nabavljeno 
i kombi vozilo za operativne 
potrebe društva.

Priznanje za 30 godina 
rada u vatrogastvu primio 
je predsjednik društva Ni-
kola Gregurević, za 20. go-
dina Dubravko Čvorig, te za 
10 godina Marijana Hrdan i 
Vlado Bugarin.



PROTEKLIH je dana na po-
dručju Grada obavljeno više 
komunalnih akcija. Suhim asfal-
tom sanirane su udarne rupe na 
nekim gradskim ulicama Šaško-
večkoj ulici, Osječkoj, Dragutina 
Domjanića i Trnoščici. Nasipane 
su i ulice čija su dodatna ošte-
ćenja nastala zbog obilnih kiša 
i otopljenog snijega, zahtijeva-
la hitnu intervenciju. Radi se o 
Ulici Zelengaj, Ulici Jasmina, 
Mimarinoj ulici, Boškovićevoj, 
Gajevoj te dijelovi ulica Ivana 
pl. Zajca, Hrvatskog preporoda i 
Carskog puta. Radovi spadaju u 
program održavanja komunal-
ne infrastrukture – hitne inter-
vencije, a izvela ih je dugoselska 
tvrtka «Graditelj» - saznajemo 
od Odjela za komunalne djelat-
nosti. Oštećenja na županijskim 
prometnicama saniraju ekipe 
Županijske uprave za ceste.

Počela je i rekonstrukcija no-
gostupa u Zorićevoj od Ulice 
Bože Huzanića prema istoku 
u dužini od oko 500 metara. 
Vrijednost ovih radova je oko 
700.000 kuna, a izvođač je tvrtka 
«Trgoingrad» iz Sv. Ivana Zeline. 
Nogostup bi trebao biti gotov za 
25 kalendarskih dana. Na tom je 
dijelu na snazi i posebna regula-
cija prometa koju, zbog blizine 
dugoselske Osnovne škole i si-
gurnosti djece, provode izvođač 
i prometna policija. Za izgradnju 
i rekonstrukciju nogostupa u 
ovogodišnjem je proračunu osi-
gurano više od 3 milijuna kuna. 
Na Starom je groblju srušena 
mrtvačnica, a radove je izveo 
obrt «Jadanec». Građevinski obrt 
“Novački” iz Dugog Sela asfal-
tirao je parkiralište na Novom 
groblju. Tvrtka “Swietelsky” iz 
Zagreba asfaltirala je odvojke 
Habeićeve ulice i Bunarsku u 
Prozorju. Martinska ulica čeka 
sloj asfalta. Ekipe komunalnog 
poduzeća «Dukom» završile su 
poslove  izgradnje kanalizacije u 
Ulicama Starjak i Dragutina Ta-
dijanovića. U tijeku je i izgradnja 

kanalizacije u Puhovu. Počeli 
su radovi na iskapanju probnih 
šliceva u Zagrebačkoj ulici (od 
Predavčeve do Domobranske) 
za izmjenu vodovodne mreže 
u duljini od 204 metara, a prije 
rekonstrukcije nogostupa. Na 
Kleti Turističke zajednice Grada 
izvršen je popravak krovišta kao 
i horizontalnih i vertikalnih olu-
ka. Ove radove također je radio 
građevinski obrt «Novački» iz 
Dugog Sela. DUKOM – ove eki-
pe rekonstruiraju kanalizaciju 
u Ulici Antuna Mihanovića, od 
Zorićeve do zgrade Šumarije. 

Radi se o čišćenju kanalizacij-
skih odvoda koji su već duže za-
čepljeni različitim nakupinama 
smeća te su uzrokovali poplave 
u podrumskim prostorijama po-
licijske postaje. Kanalizacija je u 
jednom dijelu iste ulice oštećena 
razgranatim korijenjem starog 
jasena koji će se morati pažljivo 
odrezati jer je isto stablo zašti-
ćeno.

Kako doznajemo od tehničkog 
direktora Filipa Kalaice, radovi 
na čišćenju kanalizacije će se na-
staviti i u ostalim gradskim ulica 
- u Zorićevoj ulici od Huzanićeve 
do Kalničke ulice, te u Osječkoj 
ulici.                                      

                                      

RODITELJIMA s prebivalištem 
na području grada Dugog Sela od 
2004. godine Grad isplaćuje jed-
nokratne novčane potpore, kao 
pomoć za opremu novorođenom 
djetetu u iznosu od 1.000 kuna. 
Naknada je 2008. godine povećana 
za 200 kuna, a Gradsko poglavar-
stvo na svojoj sjednici 22. siječnja 
ove godine utvrdilo je kako će se 
i tijekom ove godine roditeljima 
novorođene djece s područja gra-
da Dugog Sela isplaćivati jedno-
kratna novčana pomoć u iznosu 
od 1.200 kuna. No, kako se moglo 
čuti tijekom rasprave na istoj sjed-
nici, pojedini članovi Poglavarstva 
predlagali su povećanje iznosa, a 
istaknuti su i drugačiji kriteriji po 
kojem bi se iznos naknade mogao 
uvećati za svako novorođeno dijete 
u obitelji. 

Kolike se naknade 
isplaćuju u ostalim 
županijskim gradovima?

Radi usporedbe, upitali smo 
nadležne gradske odjele koje izno-
se naknada isplaćuju ostali gradovi 
na području Zagrebačke županije. 
Tako u Velikoj Gorici, neslužbe-
nom glavnome gradu Zagrebačke 
županije i inače jedinom županij-
skom gradu koji ima status «Grada 
– prijatelja djece» svako novoro-
đeno i posvojeno dijete s prebiva-
lištem na području grada Velike 
Gorice ostvaruje pravo na jedno-
kratnu novčanu pomoć za opremu 
novorođenčeta. Takva odluka pro-
vodi se od 2002. godine, a pravo na 
naknadu u iznosu od 1.500 kuna 
može ostvariti roditelj (nije potreb-
no da su oba) koji ima prebivalište 
na području grada Velike Gorice. 

Grad Vrbovec koji pronatalitet-
nu politiku provodi od 2001. godi-
ne kada je naknada za novorođenu 
djecu iznosila je 1.000 kuna, od 
2008. godine naknada iznosi 1.500 
kuna, isti iznos koji će se ispla-
ćivati i tijekom 2009. godine. Na 
početku Grad Vrbovec je naknade 
prosljeđivao na žiro račun majke, a 
2007. godine uvedena je novina da 
gradonačelnik i pročelnik Uprav-
nog odjela za društvene djelatnosti 
jednom mjesečno obilaze rodilje, 
donose novac i poklon košaru s vo-
ćem, porazgovaraju s tim mladim 
ljudima, čuju probleme, te vide 
stanje na terenu. U 2008. godini 
roditelji osim naknada dobivaju i 
poklon košaru s voćem u iznosu 
200 kuna. Za 2009. godinu u pro-
računu je predviđena pozicija po-
moći majkama rodiljama u iznosu 
od 250.000 kuna, stoji u priopćenju 
gradskog Upravnog odjela za druš-
tvene djelatnosti Grada Vrbovca.

Grad Ivanić-Grad u 2007. godi-
ni isplaćivao je iznos naknade od 
1.000 kuna po djetetu, međutim u 
2008. godini za prvo dijete iznos 
je 1.000 kuna, a svako sljedeće 
500 kuna više, znači drugorođeno 
1.500 kuna, treće dijete 2.000 kuna 
itd. Gradski Upravni odjel za druš-
tvene djelatnosti Grada Ivanić-
Grada navodi kako će se isti iznos 
isplaćivati i u 2009. godini. 

Na području grada Jastrebar-
skog jednokratna naknada za 
opremu novorođene djece u 2008. 
godini iznosila je 1.500 kuna. Ove 
godine naknada iznosi 2.000 kuna, 
i kao uvjet, stoji u priopćenju gla-
snogovornice grada Jastrebarskog, 
potrebno je da oba roditelja imaju 
prebivalište na području grada, 
dok se prošle godine naknada mo-
gla realizirati dok je samo jedan 

roditelj imao prebivalište u Hrvat-
skoj. 

Grad Zaprešić prema svojem 
Pravilniku o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prava na subvenciju 
troškova za novorođenčad dodje-
ljuje bespovratna novčana sredstva 
kao subvenciju troškova za novo-
rođenčad s prebivalištem na po-
dručju grada Zaprešića. Za djecu 
rođenu do 1. siječnja 2009. godine, 
iznos koji se dodjeljuje bio je 1.000 
kuna, dok je za djecu rođenu u 
2009. godini taj iznos promijenjen 
te sada iznosi 2.000 kuna, doznaje-
mo od nadležnog Upravnog odjela 
za društvene djelatnosti.  

Grad Samobor dodjeljuje po-
moć za opremu novorođenog dje-
teta od 2004. godine. Pomoć za 
opremu novorođenog djeteta je od 
2004. godine pa do 1. siječnja 2009. 
godine iznosila 1.000 kuna. Prema 
podacima Državnog zavoda za sta-
tistiku Grad Samobor već dugi niz 
godina bilježi negativni prirodni 
prirast, što je uz rast troškova ži-
vota bio dodatan poticaj da se ova 
naknada povisi, tako da će u 2009. 
godini iznositi: 1.200 kuna za pr-
vorođeno dijete, 1.500 kuna za 
drugo rođeno dijete i 2.000 kuna 
za rođene blizance, treće rođeno i 

svako sljedeće dijete. Inače, kako 
bi se ostvarilo pravo na ovu pomoć 
potrebno je da barem jedan od ro-
ditelja i dijete imaju prebivalište na 
području grada Samobora te da se 
zahtjev podnese u roku od 6 mje-
seci od rođenja djeteta. Za ovu na-
mjenu u proračunu Grada Samo-
bora osiguran je iznos od 500.000 
kuna.

U Svetom Ivanu Zelini potporu 
za novorođeno dijete u iznosu od 
1.000  kuna primaju roditelji s pre-
bivalištem na području grada Sv. 
Ivana Zeline, čije je dijete rođeno 

tijekom 2009. godine, odnosno čije 
je dijete rođeno tijekom 2008. go-
dine, a za koje nisu primili potporu 
prema Socijalnom programu Gra-
da za 2008. godinu. Za treće, odno-
sno za svako daljnje dijete, rođeno 
u 2009. godini, potpora roditelji-
ma uvećava se za 500 kuna (tako 
da ukupna potpora za treće dijete 
iznosi 1.500 kuna, za četvrto 2.000 
kuna itd.). Planirana sredstva za 
oblik davanja iz ovog članka izno-
se 250.000 kuna. Isti kriteriji bili 
su na snazi i u 2008. godini, stoji 
u priopćenju Gradskog odjela za 
društvene djelatnosti, normativne, 
upravno-pravne i ostale poslove.

Na području najmlađeg grada 
Zagrebačke županije - Svete Ne-
delje prema podacima iz gradske 
uprave jednokratne novčane po-
moći novorođenima iznosi 1.000 
kuna, a isplaćuje se prema kriteriju 
ako jedan od roditelja i dijete ima 
prebivalište na području grada.

Naknade novorođenima 
susjedne općine Rugvica 
i Brckovljani isplaćuju tek 
odnedavno 

S 1. siječnjem roditelji djece ro-
đenih na području općine Rugvica 
iz općinskog proračuna dobivat 
će jednokratnu novčanu pomoć u 
iznosu od 1.600 kuna, što je novina 
s obzirom da se dosada takva vrsta 
pomoći nije dosada provodila na 
području općine. Općina Brckov-
ljani pak naknadu novorođenima 
na svom području isplaćuje pri-
godno uz božićne blagdane. Prve, 
2007. godine roditeljima su ispla-
ćivali 500 kuna, a u prošloj godini 
800 kuna po djetetu, dok ukupni 
iznos pomoći koji će biti isplaćivan 
u ovoj godini, još nije definiran. 

Broj isplaćenih naknada = 
broj novorođenih 

S obzirom da se većinom djeca 
rađaju u bolnicama smještenim na 
području grada Zagreba (tako se 
registriraju u matičnim knjigama 
na području Zagreba) gradovi Za-
grebačke županije podatak o broju 
novorođenih na svom području 
utvrđuju prema broju dodijeljenih 
jednokratnih novčanih naknada 
novorođenoj djeci. Temeljem istih 
podataka gradovi prate demograf-
ska kretanja na svojim područji-
ma.  

PRIPREMILA: IVA GRGIĆ OZIMEC
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Komunalne akcije – 
sanacija udarnih rupa

Jednokratne novčane 
pomoći novorođenima kao 
vid pronatalne politike 

Roditeljima svake novorođene bebe 1.200 kuna potpore

DJEČJI Vrtić Dugo Selo ovaj 
je mjesec nagrađen za najbolji 
projekt na natječaju u organiza-
ciji udruga «Lijepa naša» i «Una 
terra» te tvrtke «Agroprotein-
ka». Na natječaj pod nazivom 
«Zbrinjavanje organskih osta-
taka» svoje je eko-projekte po-
slalo 14 škola, vrtića i učeničkih 
domova iz cijele Hrvatske. Pro-
jekti su bili vezani za područja 
zbrinjavanja organskog otpada i 
ostataka - životinjskog porijekla 
i uginuća, ostataka iz kućanstva 
i prirode. Dječji vrtić natjecao 
se u kategoriji zbrinjavanja ot-
pada iz prirode te je za svoj pro-
jekt dobio novčanu nagradu od 
4.000 kuna. Nagrađenima su, u 
Novinarskom domu u Zagrebu, 
čestitali predsjednici udruga 
«Una terra» Silva Celebrini i 
«Lijepa naša» Ante Kutle, direk-
tor «Agroproteinke» Ivica Grlić 
Radman, a u ime Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog ure-
đenja Daniel Rolph Schneider, 
pomoćnik ministrice za gospo-
darenje otpada.

Dječji vrtić «Dugo Selo» s 
projektom je započeo u lipnju 
prošle godine kada su napravili 
kompostište. Kako je gradski 
vrtić okružen velikom zelenom 
površinom s mnogo ukrasnog 
bilja, javila se potreba za kompo-
stom. Vrtićka kuhinja «proizvo-
di» velike količine otpada pa su 
za kompostiranje iskoristili onaj 
biljnog porijekla – ostatke voća i 
povrća. Djeca su prikupljanjem 

bio otpada upoznala proces sa-
zrijevanja komposta, a tako i 
važnost komposta u proizvodnji 
hrane te njegovu korisnost kao 
dohranu za vrtićko cvijeće.

- Jedan od naših ciljeva je 
dobivanje međunarodnog sta-
tusa eko-škole, odnosno vrtića. 
Ispunili smo svih 7 potrebnih 
koraka, predstoji još samo sla-
nje dokumentacije o provedbi 
programa udruzi «Lijepa naša». 
Sada postoji oko 20 eko-škola u 
Hrvatskoj, a krajem travnja to bi 
trebao postati i DV «Dugo Selo» 
– rekla nam je odgajateljica Ro-
mana Pejčić, ujedno i koordina-
torica aktivnosti za dobivanje 
statusa «zelenog vrtića». Osim 
toga, vrtić od nedavno ima i 
svoj «zeleni otok», eko - centar 
u dvorištu koji se sastoji od 3 
spremnika za sortiranje otpada 
– staklo, plastiku i papir. Za nji-
hovu nabavu dobivena su sred-
stva u iznosu od 7,600 kuna od 
Fonda za zaštitu okoliša i ener-

getsku učinkovitost. Djeca i tete 
stalno rade na ekološkom osvje-
šćivanju, provode važne akcije. 
U zadnjoj takvoj akciji, skupljali 
su stari papir u suradnji s «Unija-
papirom». Sav prikupljeni novac 
spremaju u kasicu, a dio potroše, 
naravno, na igračke.  �

                                                     
     

NA PODRUČJU Grada s 31. pro-
sincem 2008. godine bilo je 664 
nezaposlenih osoba, dok ih je na 
kraju 2007. godine bilo 749. Po-
daci pokazuju kako je nezaposle-
nost, u odnosu na 2007., na kraju 
prošle godine niža za 11,4  posto. 
U prošloj godini ukupno je bilo 
nezaposleno 450 žena dok ih je 
2007. godine bilo 496. Vidljivo je 
kako se tijekom tog razdoblja za-
poslilo 46 žena. Krajem prošle go-
dine najviše je nezaposlenih onih 
sa srednjoškolskim obrazovanjem 
i to trogodišnjim, četverogodiš-
njim i gimnazijom – 405, a među 
njima je ukupno 273 žena. Fa-
kultetski obrazovanih je ukupno 
16, od čega su 4 žene. Po dobnoj 
strukturi  najviše je nezaposlenih 
od 40 - 44 godine njih 92 i od 50 
- 54 godine također 92. Žena od 
40 - 44 je 71, a u dobi od 25 - 29 
je 70. U ovoj potonjoj kategoriji po 
podacima od 2007. nema velikih 
promjena, tada ih je bilo 71 neza-
poslenih – navodi se u evidenciji 
Hrvatskog zavoda za zapošljava-
nje. Po najnovijim, ovogodišnjim, 
podacima o nezaposlenosti može 
se govoriti o utjecaju recesije. 
Naime, već početkom godine na 
dugoselski Zavod prijavljeno je 
39 novih nezaposlenih tako da 
ukupan broj trenutno iznosi 703. 
Povećao se broj otpuštanja kod 
malih poduzetnika i obrtnika, ali 
i kod većih sustava i nekih držav-
nih institucija gdje su radnici bili 
prijavljeni na određeno vrijeme. 
Početkom veljače, stanje se smi-
rilo te nije tako dramatično. No, 

najavljena su i nova otpuštanja, 
ali i otvaranja novih radnih mje-
sta pa se očekuje i smanjenje tog 
broja. Slično je stanje i u susjed-
nim gradovima i županijama, a za 
desetak dana uskladit će se podaci 
– saznajemo od voditeljice dugo-
selske ispostave HZZ-a Ankice 
Novosel-Dolnjak. Ponuda poslova 
na ovom području nije loša, tre-
nutno se nudi 49 mjesta. Traže se 
nastavnici, konobari, prodavači, 
čistači, njegovatelji i odgojitelji. 
Među deficitarnim zanimanjima 
su ona građevinskog smjera, ali i 
kuhari, konobari, elektroinstala-
teri. Udio nezaposlenih žena i da-
lje je visok kao i broj nezaposlenih 
starije dobi.

Raskorak ponude 
i potražnje – 
nezainteresiranost za 
prekvalifikaciju 

 
U provedenim istraživanjima 

uočen je raskorak u odnosu na po-
nudu i potražnju – nema kvalifi-
kacija koje poslodavci traže, a oni 
koji su kvalificirani ne odgovaraju 
tržištu rada – kazala je Novosel 
– Dolnjak navodeći kao primjer 
veliki broj računalnih tehničara i 
frizera. Uz ta zanimanja, puno je i 
administrativnih zanimanja. Kao 
jedan od problema, voditeljica na-
vodi nemotiviranost nezaposlenih 
i to da se, iako su neki godinama u 
evidenciji, ne žele prekvalificirati. 
Zavod im za to nudi jednokratnu 
pomoć, besplatan prijevoz i ško-

larinu, ali interesenata nema. Od 
1. siječnja na snazi je novi Zakon 
o posredovanju pri zapošljavanju i 
pravima za vrijeme nezaposleno-
sti. On omogućuje pravo na veće 
naknade u odnosu na dosadašnje 
koje su maksimalno iznosile 1200 
kuna. Zakon definira da se pravo 
na novčanu naknadu vezuje uz 
prethodno ostvarenu plaću (pro-
sjek u zadnja tri mjeseca) s tim da 
je najmanja osnovica minimalna 
plaća 2 747 kuna, a maksimalna 
4 841 kune umanjena za 20 po-
sto doprinosa. Za prvih 90 dana 
novčana naknada iznosi 70 posto 
osnovice, a za preostalih 450 dana, 
koliko je najduže moguće primati 
naknadu, 50 posto. - Grad Dugo 
Selo već ima postavljenu info toč-
ku u predvorju zgrade Gradske 
uprave, a bit će u funkciji od idu-
ćeg tjedna čim se riješe neki teh-
nički problemi, odgovorila nam je 
na kraju Novosel-Dolnjak. Velika 
Gorica, Samobor, Vrbovec, Sv. 
Ivan Zelina i Zaprešić već ih ko-
riste. Radi se o elektronskom pre-
gledniku pomoću kojeg se mogu 
naći podaci o tržištu rada, slobod-
nim radnim mjestima te informa-
cije o programima zapošljavanja 
po svim gradovima Republike 
Hrvatske. Punkt donosi i vodič za-
nimanja kao i testove profesional-
nog usmjeravanja za učenike što 
će im pomoći u odluci o nastavku 
školovanja i usavršavanja. Projekt 
je pokrenut u suradnji Odjela za 
gospodarstvo Zagrebačke župani-
je, HZZ-a i svih devet županijskih 
gradova.                           A.M.Šprihal

Rođeni na području 
Zagrebačke županije 
u 2008. godini

1. Velika Gorica – 751    
2. Samobor – 366
3. Zaprešić – 270
4. Dugo Selo – 246 djece
5. Sveta Nedjelja – 207
6. Sveti Ivan Zelina – 184
7. Jastrebarsko – 151
8. Ivanić-Grad – 148
9. Vrbovec – 145

Nagrađen eko-projekt Dječjeg vrtića «Dugo Selo»

Dokoračali do statusa 
eko-škole
PRIPREMILA: ANA MARIJA ŠPRIHAL

Nezaposlenost u Dugom Selu u prošloj godini manja za 11,4 posto u 
odnosu na 2007. godinu

Početak 2009. donio 39 
novih nezaposlenih

Djeca naučila gospodariti bio-otpadom

I. Gereci, član Poglavarstva, 
preuzeo nagradu u  Novinarskom 
domu u Zagrebu

Započela rekonstrukcija nogostupa u Zorićevoj

PREDSTAVNICI Grada na čelu 
s gradonačelnikom Vladom Kru-
hakom i predsjednikom Grad-
skog vijeća Antom Bauerom, te 
predstavnici Općine Rugvica 
predvođeni načelnikom Ivanom 
Remenarom zajedno su s direk-
torom DUKOM-a Mladenom 
Vrabecom i tehničkim direk-
torom Filipom Kalaicom odr-
žali sastanak s predstavnicima 
Hrvatskih voda i tvrtkom VPB 
«Inženjering» iz Zagreba koja 
je zadužena za izradu projekta 
«Sustav odvodnje i pročišćava-
nja otpadnih voda grada Dugog 
Sela i općine Rugvica – projekt 
razvoja».

Sve uključene strane upozna-
te su s tijekom izrade jednog od 
najvažnijih projekata odvodnje 
koji će cjelovito i održivo tehnič-
ki i tehnološki riješiti odvodnju 
i pročišćavanje otpadnih voda 
na ovom području. Na osnovu 
tog rješenja mogla bi se izraditi 
dokumentacija po područjima i 
objektima za ishođenje potreb-
nih dozvola i građenje. Podsjeća-
mo, ugovor o izradi spomenutog 
projekta potpisala je tvrtka VPB 
i DUKOM u rujnu 2008. godine, 
a rok je definiran do 31. prosinca 
ove godine. Radovi na projek-
tiranju počeli su odmah nakon 
potpisivanja ugovora i do danas 
se odvijaju prema planu. Izme-
đu ostalog  jedan od ciljeva ovog 
projekta je nastojati racionalizi-
rati investicijske i pogonske troš-
kove budućeg sustava odvodnje i 
pročišćavanja, smanjiti zagađenje 
okoliša otpadnim vodama, nado-
graditi tehničke i organizacijske 
osnove DUKOM-a s ciljem dugo-

ročne održivosti i povećanja efi-
kasnosti te stvoriti preduvjete za 
sufinanciranje projekta, rečeno je 
na sastanku. 

Projekt inače sadrži četiri cje-
line. U prvoj cjelini – istražnih 
i pripremnih radova – trenut-
no su u tijeku mjerenja oborina 
ombrografom, zatim mjerenja 
protoka na devet ključnih loka-
cija u sustavu, dok su mjerenja i 
laboratorijska analiza kakvoće 
otpadnih voda na dvije lokacije 
te geodetska mjerenja s otkriva-
njem kanala, zajedno s izradom 
GIS sustava – gotova. Rečeno je 
kako će ova cjelina projekta u ci-
jelosti biti gotova do kraja ožujka. 
Druga cjelina projekta obuhvaća 
izradu cjelovitog i održivog, teh-
ničkog i tehnološkog rješenja od-
vodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda na ovom području. Projekt 
dugoročnog razvoja temelji se 
na prije opisanim pripremnim i 
istražnim radovima, a u tijeku su 
radovi na ovoj cjelini. Analiza po-
stojećeg stanja je dobrim dijelom 
završena, postavljeni su matema-
tički modeli za postojeće stanje te 
je postavljeno rješenje budućeg 
sustava. Ova cjelina trebala bi 
biti gotova do rujna. Treća cjelina 
nameće izradu Studije izvodlji-
vosti s financijsko-ekonomskom 
analizom koja je planirana biti 
gotova do studenoga ove godine. 
Kako je tom prilikom na sastan-
ku rečeno, projekt bi trebao biti 
dovršen do kraja godine, nakon 
čega će biti prijavljen za sufinan-
ciranje iz europskog predpristu-
pnog fonda (IPA) – što je ujedno 
četvrta cjelina projekta.    

Iva GRGIĆ OZIMEC

Projektiranje «Sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda grada Dugog Sela i općine 
Rugvica» gotovo do kraja godine

Financiranje projekta 
planirano 
iz predpristupnog 
fonda IPA

Popravljanje krovišta na kleti TZ Grada

KOORDINACIJSKI je odbor 
Grada za obilježavanje obljetnice 
spomena «Zemlje sv. Martina» 
17. veljače održao 2. sjednicu. 
Predstavnici Grada, ustanova i 
suradnici na ovom su sastanku 
raspravljali su o programu obilje-
žavanja ovog važnog jubileja – 8. 
stoljeća prvog spomena Zemlje 
sv. Martina u povijesnom doku-
mentu. Tom je prilikom pred-
stavljen logo, vizualni identitet, 
ove obljetnice koji je jednostavan 
i prepoznatljiv. Rečeno je kako je 
potrebno na značajnim mjestima 
u gradu istaknuti poruku o obi-
lježavanju ove obljetnice. To će se 
učiniti pomoću bannera, info stu-
pova i zastavica na stupovima duž 
gradskih ulica. Info stupovi bit će 
postavljeni na ulazima u grad, u 
centru kao i u naseljima kako bi 
se građane i goste informiralo o 
obilježavanju. Predstavljen je i 
reprint starih razglednica koji je 
nastao u suradnji Grada i Likov-

ne udruge Dugo Selo. Razgledni-
ce spadaju u povijesni izvor i na 
zoran način prikazuju kako je 
grad izgledao na početku prošlog 
stoljeća. Posebno mjesto zauzima 
najpoznatiji dugoselski motiv – 
stara crkva sv. Martina, snimljena 
1911. godine. Ponovnim tiskanjem 
ovih razglednica koje je prikupio 
Arpad Nadj, a većina ih je u vla-
sništvu Marijana Požgaja, željela 
se približiti ta prošlost i otrgnuti 
je od zaborava. Uz razglednice, 
koje će najvjerojatnije postati i 
trajni dugoselski suvenir, spome-
nuti su i drugi načini promocije 
poput letaka, ukrasnih vrećica, 
privjesaka, olovaka, kišobrana, 
majica. Osim ovih promocijskih 
poteza, planirano je i hortikul-
turalno uređenje prostora ispred 
zgrade Gradske uprave i to u zna-
ku obljetnice – rečeno je na sjed-
nici. Razgovaralo se i o središnjoj 
manifestaciji, a o prijedlogu po-
put organizacije velikog koncerta 

još će se raspravljati. 
Što se tiče program-
skog sadržaja, u obi-
lježavanje jubileja 
su uključene brojne 
udruge i gradske in-
stitucije. Podsjeća-
mo, LUDS priprema 
izložbe minijatura i 
slika, Savjet mladih 
promovirat će jubi-
larnu godinu u svo-
jim aktivnostima, 
Udruga umirovljenika nudi pri-
godne suvenire. Pučko otvoreno 
učilište priprema objavu prigodne 
monografije grada te niz kultur-
nih, glazbenih i likovnih progra-
ma sa stalnom postavom slika s 
motivima sv. Martina. Poruke o 
obilježavanju bit će akcentirane 
u medijima novinama, radio pro-
gramu i drugim sredstvima obja-
ve. Grad će se prilagoditi Crkvi i 
župi sv. Martina koje su središ-
njica jubilejskoga slavlja. Objavit 

će se sveobuhvatna monografija 
o povijesti Župe, najavljeni su 
koncerti crkvenih zborova, ho-
dočašća u Szombothely, Lourdes 
i Tours i Rim. Tu je i jubilejska 
oktava – osmodnevno slavlje uoči 
blagdana Sv. Martina. Člano-
vi Odbora ponovno su se složili 
kako bi svi sudionici trebali biti 
integrirani u homogeni program 
zbog kompleksnosti organizacije i 
važnosti ove obljetnice – rečeno je 
na kraju sjednice.                                            
                                               A.M.Š.

Sa sjednice koordinacijskog odbora Grada za obilježavanje 800. obljetnice spomena Zemlje sv. Martina  

Upečatljiv 
vizualan identitet

Odbor za obilježavanje na drugom zasjedanju Pretisak starih razglednica

Čišćenje kanalizacijskih odvoda u Mihanovićevoj ulici

PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O.



PROTEKLIH je dana na po-
dručju Grada obavljeno više 
komunalnih akcija. Suhim asfal-
tom sanirane su udarne rupe na 
nekim gradskim ulicama Šaško-
večkoj ulici, Osječkoj, Dragutina 
Domjanića i Trnoščici. Nasipane 
su i ulice čija su dodatna ošte-
ćenja nastala zbog obilnih kiša 
i otopljenog snijega, zahtijeva-
la hitnu intervenciju. Radi se o 
Ulici Zelengaj, Ulici Jasmina, 
Mimarinoj ulici, Boškovićevoj, 
Gajevoj te dijelovi ulica Ivana 
pl. Zajca, Hrvatskog preporoda i 
Carskog puta. Radovi spadaju u 
program održavanja komunal-
ne infrastrukture – hitne inter-
vencije, a izvela ih je dugoselska 
tvrtka «Graditelj» - saznajemo 
od Odjela za komunalne djelat-
nosti. Oštećenja na županijskim 
prometnicama saniraju ekipe 
Županijske uprave za ceste.

Počela je i rekonstrukcija no-
gostupa u Zorićevoj od Ulice 
Bože Huzanića prema istoku 
u dužini od oko 500 metara. 
Vrijednost ovih radova je oko 
700.000 kuna, a izvođač je tvrtka 
«Trgoingrad» iz Sv. Ivana Zeline. 
Nogostup bi trebao biti gotov za 
25 kalendarskih dana. Na tom je 
dijelu na snazi i posebna regula-
cija prometa koju, zbog blizine 
dugoselske Osnovne škole i si-
gurnosti djece, provode izvođač 
i prometna policija. Za izgradnju 
i rekonstrukciju nogostupa u 
ovogodišnjem je proračunu osi-
gurano više od 3 milijuna kuna. 
Na Starom je groblju srušena 
mrtvačnica, a radove je izveo 
obrt «Jadanec». Građevinski obrt 
“Novački” iz Dugog Sela asfal-
tirao je parkiralište na Novom 
groblju. Tvrtka “Swietelsky” iz 
Zagreba asfaltirala je odvojke 
Habeićeve ulice i Bunarsku u 
Prozorju. Martinska ulica čeka 
sloj asfalta. Ekipe komunalnog 
poduzeća «Dukom» završile su 
poslove  izgradnje kanalizacije u 
Ulicama Starjak i Dragutina Ta-
dijanovića. U tijeku je i izgradnja 

kanalizacije u Puhovu. Počeli 
su radovi na iskapanju probnih 
šliceva u Zagrebačkoj ulici (od 
Predavčeve do Domobranske) 
za izmjenu vodovodne mreže 
u duljini od 204 metara, a prije 
rekonstrukcije nogostupa. Na 
Kleti Turističke zajednice Grada 
izvršen je popravak krovišta kao 
i horizontalnih i vertikalnih olu-
ka. Ove radove također je radio 
građevinski obrt «Novački» iz 
Dugog Sela. DUKOM – ove eki-
pe rekonstruiraju kanalizaciju 
u Ulici Antuna Mihanovića, od 
Zorićeve do zgrade Šumarije. 

Radi se o čišćenju kanalizacij-
skih odvoda koji su već duže za-
čepljeni različitim nakupinama 
smeća te su uzrokovali poplave 
u podrumskim prostorijama po-
licijske postaje. Kanalizacija je u 
jednom dijelu iste ulice oštećena 
razgranatim korijenjem starog 
jasena koji će se morati pažljivo 
odrezati jer je isto stablo zašti-
ćeno.

Kako doznajemo od tehničkog 
direktora Filipa Kalaice, radovi 
na čišćenju kanalizacije će se na-
staviti i u ostalim gradskim ulica 
- u Zorićevoj ulici od Huzanićeve 
do Kalničke ulice, te u Osječkoj 
ulici.                                      

                                      

RODITELJIMA s prebivalištem 
na području grada Dugog Sela od 
2004. godine Grad isplaćuje jed-
nokratne novčane potpore, kao 
pomoć za opremu novorođenom 
djetetu u iznosu od 1.000 kuna. 
Naknada je 2008. godine povećana 
za 200 kuna, a Gradsko poglavar-
stvo na svojoj sjednici 22. siječnja 
ove godine utvrdilo je kako će se 
i tijekom ove godine roditeljima 
novorođene djece s područja gra-
da Dugog Sela isplaćivati jedno-
kratna novčana pomoć u iznosu 
od 1.200 kuna. No, kako se moglo 
čuti tijekom rasprave na istoj sjed-
nici, pojedini članovi Poglavarstva 
predlagali su povećanje iznosa, a 
istaknuti su i drugačiji kriteriji po 
kojem bi se iznos naknade mogao 
uvećati za svako novorođeno dijete 
u obitelji. 

Kolike se naknade 
isplaćuju u ostalim 
županijskim gradovima?

Radi usporedbe, upitali smo 
nadležne gradske odjele koje izno-
se naknada isplaćuju ostali gradovi 
na području Zagrebačke županije. 
Tako u Velikoj Gorici, neslužbe-
nom glavnome gradu Zagrebačke 
županije i inače jedinom županij-
skom gradu koji ima status «Grada 
– prijatelja djece» svako novoro-
đeno i posvojeno dijete s prebiva-
lištem na području grada Velike 
Gorice ostvaruje pravo na jedno-
kratnu novčanu pomoć za opremu 
novorođenčeta. Takva odluka pro-
vodi se od 2002. godine, a pravo na 
naknadu u iznosu od 1.500 kuna 
može ostvariti roditelj (nije potreb-
no da su oba) koji ima prebivalište 
na području grada Velike Gorice. 

Grad Vrbovec koji pronatalitet-
nu politiku provodi od 2001. godi-
ne kada je naknada za novorođenu 
djecu iznosila je 1.000 kuna, od 
2008. godine naknada iznosi 1.500 
kuna, isti iznos koji će se ispla-
ćivati i tijekom 2009. godine. Na 
početku Grad Vrbovec je naknade 
prosljeđivao na žiro račun majke, a 
2007. godine uvedena je novina da 
gradonačelnik i pročelnik Uprav-
nog odjela za društvene djelatnosti 
jednom mjesečno obilaze rodilje, 
donose novac i poklon košaru s vo-
ćem, porazgovaraju s tim mladim 
ljudima, čuju probleme, te vide 
stanje na terenu. U 2008. godini 
roditelji osim naknada dobivaju i 
poklon košaru s voćem u iznosu 
200 kuna. Za 2009. godinu u pro-
računu je predviđena pozicija po-
moći majkama rodiljama u iznosu 
od 250.000 kuna, stoji u priopćenju 
gradskog Upravnog odjela za druš-
tvene djelatnosti Grada Vrbovca.

Grad Ivanić-Grad u 2007. godi-
ni isplaćivao je iznos naknade od 
1.000 kuna po djetetu, međutim u 
2008. godini za prvo dijete iznos 
je 1.000 kuna, a svako sljedeće 
500 kuna više, znači drugorođeno 
1.500 kuna, treće dijete 2.000 kuna 
itd. Gradski Upravni odjel za druš-
tvene djelatnosti Grada Ivanić-
Grada navodi kako će se isti iznos 
isplaćivati i u 2009. godini. 

Na području grada Jastrebar-
skog jednokratna naknada za 
opremu novorođene djece u 2008. 
godini iznosila je 1.500 kuna. Ove 
godine naknada iznosi 2.000 kuna, 
i kao uvjet, stoji u priopćenju gla-
snogovornice grada Jastrebarskog, 
potrebno je da oba roditelja imaju 
prebivalište na području grada, 
dok se prošle godine naknada mo-
gla realizirati dok je samo jedan 

roditelj imao prebivalište u Hrvat-
skoj. 

Grad Zaprešić prema svojem 
Pravilniku o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prava na subvenciju 
troškova za novorođenčad dodje-
ljuje bespovratna novčana sredstva 
kao subvenciju troškova za novo-
rođenčad s prebivalištem na po-
dručju grada Zaprešića. Za djecu 
rođenu do 1. siječnja 2009. godine, 
iznos koji se dodjeljuje bio je 1.000 
kuna, dok je za djecu rođenu u 
2009. godini taj iznos promijenjen 
te sada iznosi 2.000 kuna, doznaje-
mo od nadležnog Upravnog odjela 
za društvene djelatnosti.  

Grad Samobor dodjeljuje po-
moć za opremu novorođenog dje-
teta od 2004. godine. Pomoć za 
opremu novorođenog djeteta je od 
2004. godine pa do 1. siječnja 2009. 
godine iznosila 1.000 kuna. Prema 
podacima Državnog zavoda za sta-
tistiku Grad Samobor već dugi niz 
godina bilježi negativni prirodni 
prirast, što je uz rast troškova ži-
vota bio dodatan poticaj da se ova 
naknada povisi, tako da će u 2009. 
godini iznositi: 1.200 kuna za pr-
vorođeno dijete, 1.500 kuna za 
drugo rođeno dijete i 2.000 kuna 
za rođene blizance, treće rođeno i 

svako sljedeće dijete. Inače, kako 
bi se ostvarilo pravo na ovu pomoć 
potrebno je da barem jedan od ro-
ditelja i dijete imaju prebivalište na 
području grada Samobora te da se 
zahtjev podnese u roku od 6 mje-
seci od rođenja djeteta. Za ovu na-
mjenu u proračunu Grada Samo-
bora osiguran je iznos od 500.000 
kuna.

U Svetom Ivanu Zelini potporu 
za novorođeno dijete u iznosu od 
1.000  kuna primaju roditelji s pre-
bivalištem na području grada Sv. 
Ivana Zeline, čije je dijete rođeno 

tijekom 2009. godine, odnosno čije 
je dijete rođeno tijekom 2008. go-
dine, a za koje nisu primili potporu 
prema Socijalnom programu Gra-
da za 2008. godinu. Za treće, odno-
sno za svako daljnje dijete, rođeno 
u 2009. godini, potpora roditelji-
ma uvećava se za 500 kuna (tako 
da ukupna potpora za treće dijete 
iznosi 1.500 kuna, za četvrto 2.000 
kuna itd.). Planirana sredstva za 
oblik davanja iz ovog članka izno-
se 250.000 kuna. Isti kriteriji bili 
su na snazi i u 2008. godini, stoji 
u priopćenju Gradskog odjela za 
društvene djelatnosti, normativne, 
upravno-pravne i ostale poslove.

Na području najmlađeg grada 
Zagrebačke županije - Svete Ne-
delje prema podacima iz gradske 
uprave jednokratne novčane po-
moći novorođenima iznosi 1.000 
kuna, a isplaćuje se prema kriteriju 
ako jedan od roditelja i dijete ima 
prebivalište na području grada.

Naknade novorođenima 
susjedne općine Rugvica 
i Brckovljani isplaćuju tek 
odnedavno 

S 1. siječnjem roditelji djece ro-
đenih na području općine Rugvica 
iz općinskog proračuna dobivat 
će jednokratnu novčanu pomoć u 
iznosu od 1.600 kuna, što je novina 
s obzirom da se dosada takva vrsta 
pomoći nije dosada provodila na 
području općine. Općina Brckov-
ljani pak naknadu novorođenima 
na svom području isplaćuje pri-
godno uz božićne blagdane. Prve, 
2007. godine roditeljima su ispla-
ćivali 500 kuna, a u prošloj godini 
800 kuna po djetetu, dok ukupni 
iznos pomoći koji će biti isplaćivan 
u ovoj godini, još nije definiran. 

Broj isplaćenih naknada = 
broj novorođenih 

S obzirom da se većinom djeca 
rađaju u bolnicama smještenim na 
području grada Zagreba (tako se 
registriraju u matičnim knjigama 
na području Zagreba) gradovi Za-
grebačke županije podatak o broju 
novorođenih na svom području 
utvrđuju prema broju dodijeljenih 
jednokratnih novčanih naknada 
novorođenoj djeci. Temeljem istih 
podataka gradovi prate demograf-
ska kretanja na svojim područji-
ma.  

PRIPREMILA: IVA GRGIĆ OZIMEC
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Komunalne akcije – 
sanacija udarnih rupa

Jednokratne novčane 
pomoći novorođenima kao 
vid pronatalne politike 

Roditeljima svake novorođene bebe 1.200 kuna potpore

DJEČJI Vrtić Dugo Selo ovaj 
je mjesec nagrađen za najbolji 
projekt na natječaju u organiza-
ciji udruga «Lijepa naša» i «Una 
terra» te tvrtke «Agroprotein-
ka». Na natječaj pod nazivom 
«Zbrinjavanje organskih osta-
taka» svoje je eko-projekte po-
slalo 14 škola, vrtića i učeničkih 
domova iz cijele Hrvatske. Pro-
jekti su bili vezani za područja 
zbrinjavanja organskog otpada i 
ostataka - životinjskog porijekla 
i uginuća, ostataka iz kućanstva 
i prirode. Dječji vrtić natjecao 
se u kategoriji zbrinjavanja ot-
pada iz prirode te je za svoj pro-
jekt dobio novčanu nagradu od 
4.000 kuna. Nagrađenima su, u 
Novinarskom domu u Zagrebu, 
čestitali predsjednici udruga 
«Una terra» Silva Celebrini i 
«Lijepa naša» Ante Kutle, direk-
tor «Agroproteinke» Ivica Grlić 
Radman, a u ime Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog ure-
đenja Daniel Rolph Schneider, 
pomoćnik ministrice za gospo-
darenje otpada.

Dječji vrtić «Dugo Selo» s 
projektom je započeo u lipnju 
prošle godine kada su napravili 
kompostište. Kako je gradski 
vrtić okružen velikom zelenom 
površinom s mnogo ukrasnog 
bilja, javila se potreba za kompo-
stom. Vrtićka kuhinja «proizvo-
di» velike količine otpada pa su 
za kompostiranje iskoristili onaj 
biljnog porijekla – ostatke voća i 
povrća. Djeca su prikupljanjem 

bio otpada upoznala proces sa-
zrijevanja komposta, a tako i 
važnost komposta u proizvodnji 
hrane te njegovu korisnost kao 
dohranu za vrtićko cvijeće.

- Jedan od naših ciljeva je 
dobivanje međunarodnog sta-
tusa eko-škole, odnosno vrtića. 
Ispunili smo svih 7 potrebnih 
koraka, predstoji još samo sla-
nje dokumentacije o provedbi 
programa udruzi «Lijepa naša». 
Sada postoji oko 20 eko-škola u 
Hrvatskoj, a krajem travnja to bi 
trebao postati i DV «Dugo Selo» 
– rekla nam je odgajateljica Ro-
mana Pejčić, ujedno i koordina-
torica aktivnosti za dobivanje 
statusa «zelenog vrtića». Osim 
toga, vrtić od nedavno ima i 
svoj «zeleni otok», eko - centar 
u dvorištu koji se sastoji od 3 
spremnika za sortiranje otpada 
– staklo, plastiku i papir. Za nji-
hovu nabavu dobivena su sred-
stva u iznosu od 7,600 kuna od 
Fonda za zaštitu okoliša i ener-

getsku učinkovitost. Djeca i tete 
stalno rade na ekološkom osvje-
šćivanju, provode važne akcije. 
U zadnjoj takvoj akciji, skupljali 
su stari papir u suradnji s «Unija-
papirom». Sav prikupljeni novac 
spremaju u kasicu, a dio potroše, 
naravno, na igračke.  �

                                                     
     

NA PODRUČJU Grada s 31. pro-
sincem 2008. godine bilo je 664 
nezaposlenih osoba, dok ih je na 
kraju 2007. godine bilo 749. Po-
daci pokazuju kako je nezaposle-
nost, u odnosu na 2007., na kraju 
prošle godine niža za 11,4  posto. 
U prošloj godini ukupno je bilo 
nezaposleno 450 žena dok ih je 
2007. godine bilo 496. Vidljivo je 
kako se tijekom tog razdoblja za-
poslilo 46 žena. Krajem prošle go-
dine najviše je nezaposlenih onih 
sa srednjoškolskim obrazovanjem 
i to trogodišnjim, četverogodiš-
njim i gimnazijom – 405, a među 
njima je ukupno 273 žena. Fa-
kultetski obrazovanih je ukupno 
16, od čega su 4 žene. Po dobnoj 
strukturi  najviše je nezaposlenih 
od 40 - 44 godine njih 92 i od 50 
- 54 godine također 92. Žena od 
40 - 44 je 71, a u dobi od 25 - 29 
je 70. U ovoj potonjoj kategoriji po 
podacima od 2007. nema velikih 
promjena, tada ih je bilo 71 neza-
poslenih – navodi se u evidenciji 
Hrvatskog zavoda za zapošljava-
nje. Po najnovijim, ovogodišnjim, 
podacima o nezaposlenosti može 
se govoriti o utjecaju recesije. 
Naime, već početkom godine na 
dugoselski Zavod prijavljeno je 
39 novih nezaposlenih tako da 
ukupan broj trenutno iznosi 703. 
Povećao se broj otpuštanja kod 
malih poduzetnika i obrtnika, ali 
i kod većih sustava i nekih držav-
nih institucija gdje su radnici bili 
prijavljeni na određeno vrijeme. 
Početkom veljače, stanje se smi-
rilo te nije tako dramatično. No, 

najavljena su i nova otpuštanja, 
ali i otvaranja novih radnih mje-
sta pa se očekuje i smanjenje tog 
broja. Slično je stanje i u susjed-
nim gradovima i županijama, a za 
desetak dana uskladit će se podaci 
– saznajemo od voditeljice dugo-
selske ispostave HZZ-a Ankice 
Novosel-Dolnjak. Ponuda poslova 
na ovom području nije loša, tre-
nutno se nudi 49 mjesta. Traže se 
nastavnici, konobari, prodavači, 
čistači, njegovatelji i odgojitelji. 
Među deficitarnim zanimanjima 
su ona građevinskog smjera, ali i 
kuhari, konobari, elektroinstala-
teri. Udio nezaposlenih žena i da-
lje je visok kao i broj nezaposlenih 
starije dobi.

Raskorak ponude 
i potražnje – 
nezainteresiranost za 
prekvalifikaciju 

 
U provedenim istraživanjima 

uočen je raskorak u odnosu na po-
nudu i potražnju – nema kvalifi-
kacija koje poslodavci traže, a oni 
koji su kvalificirani ne odgovaraju 
tržištu rada – kazala je Novosel 
– Dolnjak navodeći kao primjer 
veliki broj računalnih tehničara i 
frizera. Uz ta zanimanja, puno je i 
administrativnih zanimanja. Kao 
jedan od problema, voditeljica na-
vodi nemotiviranost nezaposlenih 
i to da se, iako su neki godinama u 
evidenciji, ne žele prekvalificirati. 
Zavod im za to nudi jednokratnu 
pomoć, besplatan prijevoz i ško-

larinu, ali interesenata nema. Od 
1. siječnja na snazi je novi Zakon 
o posredovanju pri zapošljavanju i 
pravima za vrijeme nezaposleno-
sti. On omogućuje pravo na veće 
naknade u odnosu na dosadašnje 
koje su maksimalno iznosile 1200 
kuna. Zakon definira da se pravo 
na novčanu naknadu vezuje uz 
prethodno ostvarenu plaću (pro-
sjek u zadnja tri mjeseca) s tim da 
je najmanja osnovica minimalna 
plaća 2 747 kuna, a maksimalna 
4 841 kune umanjena za 20 po-
sto doprinosa. Za prvih 90 dana 
novčana naknada iznosi 70 posto 
osnovice, a za preostalih 450 dana, 
koliko je najduže moguće primati 
naknadu, 50 posto. - Grad Dugo 
Selo već ima postavljenu info toč-
ku u predvorju zgrade Gradske 
uprave, a bit će u funkciji od idu-
ćeg tjedna čim se riješe neki teh-
nički problemi, odgovorila nam je 
na kraju Novosel-Dolnjak. Velika 
Gorica, Samobor, Vrbovec, Sv. 
Ivan Zelina i Zaprešić već ih ko-
riste. Radi se o elektronskom pre-
gledniku pomoću kojeg se mogu 
naći podaci o tržištu rada, slobod-
nim radnim mjestima te informa-
cije o programima zapošljavanja 
po svim gradovima Republike 
Hrvatske. Punkt donosi i vodič za-
nimanja kao i testove profesional-
nog usmjeravanja za učenike što 
će im pomoći u odluci o nastavku 
školovanja i usavršavanja. Projekt 
je pokrenut u suradnji Odjela za 
gospodarstvo Zagrebačke župani-
je, HZZ-a i svih devet županijskih 
gradova.                           A.M.Šprihal

Rođeni na području 
Zagrebačke županije 
u 2008. godini

1. Velika Gorica – 751    
2. Samobor – 366
3. Zaprešić – 270
4. Dugo Selo – 246 djece
5. Sveta Nedjelja – 207
6. Sveti Ivan Zelina – 184
7. Jastrebarsko – 151
8. Ivanić-Grad – 148
9. Vrbovec – 145

Nagrađen eko-projekt Dječjeg vrtića «Dugo Selo»

Dokoračali do statusa 
eko-škole
PRIPREMILA: ANA MARIJA ŠPRIHAL

Nezaposlenost u Dugom Selu u prošloj godini manja za 11,4 posto u 
odnosu na 2007. godinu

Početak 2009. donio 39 
novih nezaposlenih

Djeca naučila gospodariti bio-otpadom

I. Gereci, član Poglavarstva, 
preuzeo nagradu u  Novinarskom 
domu u Zagrebu

Započela rekonstrukcija nogostupa u Zorićevoj

PREDSTAVNICI Grada na čelu 
s gradonačelnikom Vladom Kru-
hakom i predsjednikom Grad-
skog vijeća Antom Bauerom, te 
predstavnici Općine Rugvica 
predvođeni načelnikom Ivanom 
Remenarom zajedno su s direk-
torom DUKOM-a Mladenom 
Vrabecom i tehničkim direk-
torom Filipom Kalaicom odr-
žali sastanak s predstavnicima 
Hrvatskih voda i tvrtkom VPB 
«Inženjering» iz Zagreba koja 
je zadužena za izradu projekta 
«Sustav odvodnje i pročišćava-
nja otpadnih voda grada Dugog 
Sela i općine Rugvica – projekt 
razvoja».

Sve uključene strane upozna-
te su s tijekom izrade jednog od 
najvažnijih projekata odvodnje 
koji će cjelovito i održivo tehnič-
ki i tehnološki riješiti odvodnju 
i pročišćavanje otpadnih voda 
na ovom području. Na osnovu 
tog rješenja mogla bi se izraditi 
dokumentacija po područjima i 
objektima za ishođenje potreb-
nih dozvola i građenje. Podsjeća-
mo, ugovor o izradi spomenutog 
projekta potpisala je tvrtka VPB 
i DUKOM u rujnu 2008. godine, 
a rok je definiran do 31. prosinca 
ove godine. Radovi na projek-
tiranju počeli su odmah nakon 
potpisivanja ugovora i do danas 
se odvijaju prema planu. Izme-
đu ostalog  jedan od ciljeva ovog 
projekta je nastojati racionalizi-
rati investicijske i pogonske troš-
kove budućeg sustava odvodnje i 
pročišćavanja, smanjiti zagađenje 
okoliša otpadnim vodama, nado-
graditi tehničke i organizacijske 
osnove DUKOM-a s ciljem dugo-

ročne održivosti i povećanja efi-
kasnosti te stvoriti preduvjete za 
sufinanciranje projekta, rečeno je 
na sastanku. 

Projekt inače sadrži četiri cje-
line. U prvoj cjelini – istražnih 
i pripremnih radova – trenut-
no su u tijeku mjerenja oborina 
ombrografom, zatim mjerenja 
protoka na devet ključnih loka-
cija u sustavu, dok su mjerenja i 
laboratorijska analiza kakvoće 
otpadnih voda na dvije lokacije 
te geodetska mjerenja s otkriva-
njem kanala, zajedno s izradom 
GIS sustava – gotova. Rečeno je 
kako će ova cjelina projekta u ci-
jelosti biti gotova do kraja ožujka. 
Druga cjelina projekta obuhvaća 
izradu cjelovitog i održivog, teh-
ničkog i tehnološkog rješenja od-
vodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda na ovom području. Projekt 
dugoročnog razvoja temelji se 
na prije opisanim pripremnim i 
istražnim radovima, a u tijeku su 
radovi na ovoj cjelini. Analiza po-
stojećeg stanja je dobrim dijelom 
završena, postavljeni su matema-
tički modeli za postojeće stanje te 
je postavljeno rješenje budućeg 
sustava. Ova cjelina trebala bi 
biti gotova do rujna. Treća cjelina 
nameće izradu Studije izvodlji-
vosti s financijsko-ekonomskom 
analizom koja je planirana biti 
gotova do studenoga ove godine. 
Kako je tom prilikom na sastan-
ku rečeno, projekt bi trebao biti 
dovršen do kraja godine, nakon 
čega će biti prijavljen za sufinan-
ciranje iz europskog predpristu-
pnog fonda (IPA) – što je ujedno 
četvrta cjelina projekta.    

Iva GRGIĆ OZIMEC

Projektiranje «Sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda grada Dugog Sela i općine 
Rugvica» gotovo do kraja godine

Financiranje projekta 
planirano 
iz predpristupnog 
fonda IPA

Popravljanje krovišta na kleti TZ Grada

KOORDINACIJSKI je odbor 
Grada za obilježavanje obljetnice 
spomena «Zemlje sv. Martina» 
17. veljače održao 2. sjednicu. 
Predstavnici Grada, ustanova i 
suradnici na ovom su sastanku 
raspravljali su o programu obilje-
žavanja ovog važnog jubileja – 8. 
stoljeća prvog spomena Zemlje 
sv. Martina u povijesnom doku-
mentu. Tom je prilikom pred-
stavljen logo, vizualni identitet, 
ove obljetnice koji je jednostavan 
i prepoznatljiv. Rečeno je kako je 
potrebno na značajnim mjestima 
u gradu istaknuti poruku o obi-
lježavanju ove obljetnice. To će se 
učiniti pomoću bannera, info stu-
pova i zastavica na stupovima duž 
gradskih ulica. Info stupovi bit će 
postavljeni na ulazima u grad, u 
centru kao i u naseljima kako bi 
se građane i goste informiralo o 
obilježavanju. Predstavljen je i 
reprint starih razglednica koji je 
nastao u suradnji Grada i Likov-

ne udruge Dugo Selo. Razgledni-
ce spadaju u povijesni izvor i na 
zoran način prikazuju kako je 
grad izgledao na početku prošlog 
stoljeća. Posebno mjesto zauzima 
najpoznatiji dugoselski motiv – 
stara crkva sv. Martina, snimljena 
1911. godine. Ponovnim tiskanjem 
ovih razglednica koje je prikupio 
Arpad Nadj, a većina ih je u vla-
sništvu Marijana Požgaja, željela 
se približiti ta prošlost i otrgnuti 
je od zaborava. Uz razglednice, 
koje će najvjerojatnije postati i 
trajni dugoselski suvenir, spome-
nuti su i drugi načini promocije 
poput letaka, ukrasnih vrećica, 
privjesaka, olovaka, kišobrana, 
majica. Osim ovih promocijskih 
poteza, planirano je i hortikul-
turalno uređenje prostora ispred 
zgrade Gradske uprave i to u zna-
ku obljetnice – rečeno je na sjed-
nici. Razgovaralo se i o središnjoj 
manifestaciji, a o prijedlogu po-
put organizacije velikog koncerta 

još će se raspravljati. 
Što se tiče program-
skog sadržaja, u obi-
lježavanje jubileja 
su uključene brojne 
udruge i gradske in-
stitucije. Podsjeća-
mo, LUDS priprema 
izložbe minijatura i 
slika, Savjet mladih 
promovirat će jubi-
larnu godinu u svo-
jim aktivnostima, 
Udruga umirovljenika nudi pri-
godne suvenire. Pučko otvoreno 
učilište priprema objavu prigodne 
monografije grada te niz kultur-
nih, glazbenih i likovnih progra-
ma sa stalnom postavom slika s 
motivima sv. Martina. Poruke o 
obilježavanju bit će akcentirane 
u medijima novinama, radio pro-
gramu i drugim sredstvima obja-
ve. Grad će se prilagoditi Crkvi i 
župi sv. Martina koje su središ-
njica jubilejskoga slavlja. Objavit 

će se sveobuhvatna monografija 
o povijesti Župe, najavljeni su 
koncerti crkvenih zborova, ho-
dočašća u Szombothely, Lourdes 
i Tours i Rim. Tu je i jubilejska 
oktava – osmodnevno slavlje uoči 
blagdana Sv. Martina. Člano-
vi Odbora ponovno su se složili 
kako bi svi sudionici trebali biti 
integrirani u homogeni program 
zbog kompleksnosti organizacije i 
važnosti ove obljetnice – rečeno je 
na kraju sjednice.                                            
                                               A.M.Š.

Sa sjednice koordinacijskog odbora Grada za obilježavanje 800. obljetnice spomena Zemlje sv. Martina  

Upečatljiv 
vizualan identitet

Odbor za obilježavanje na drugom zasjedanju Pretisak starih razglednica

Čišćenje kanalizacijskih odvoda u Mihanovićevoj ulici

PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O.



ROTARY je organizacija osoba 
iz stručnog i poslovnog života 
koje se posvećuju razvoju pri-
jateljstva, humanim ciljevima, 
cijene i promiču visoka etička 
načela u poslovnom i privatnom 
životu.

Nositelji ovih ideja su poje-
dinci, rotarijanci i upravo se 
skupina takvih ljudi okupila u 
Rotary klubu Dugo Selo, koji je 
osnovan 14. veljače u Velikoj kle-
ti obitelji Bunčić. To su prijatelji, 
koji su spremno prihvatili načelo 
da dijeliti u Rotaryu ne znači da-
vati ono čega imamo previše ili 
ono što više ne trebamo. Dijeliti 
znači davati dio sebe, nesebično 
u korist drugih. 

Želja rotarijanaca je organizi-
rati humanitarne akcije, kultur-
na događanja, pomagati u obra-
zovanju mladih kroz stipendije, 
prepoznati i sudjelovati zajedno 
s lokalnom zajednicom na pro-
micanju ljudskih vrijednosti i 
poboljšanju životnih uvjeta.

Prvi socijalni program Rotary 
kluba Dugo Selo bit će usmjeren 
ka stipendiranju mladih i na-
darenih ljudi s područja Dugog 
Sela, Ivanić Grada, Sv. Ivan Ze-
line i Vrboveca. Dugoselski Ro-
tary klub je 44. klub osnovan u 

Republici Hrvatskoj, a ukupan 
broj članova u RH je oko 1200. 
Dugoselski klub sastoji se od 
31 člana koji će uložiti dio sebe, 
svojih sposobnosti i svog vreme-
na za ostvarenje planiranog. Na 
prigodnom charter odlikovanju, 

održanom na Dan zaljubljenih 
u Velikoj kleti obitelji Bunčić, 
Bobby Nemling, guverner Dis-
trikta 1910 (sa sjedištem u Beču) 
koji pokriva dio Austrije, Slove-
nije, Hrvatske i BIH, svečano je 
dodijelio značke članovima Ro-
tary kluba Dugo Selo. Pozdravne 
govore održali su: Marijan Bulat 
- predsjednik Hrvatskog rotary 
saveza, Ivan Fridrih - predsjed-
nik osnivačkog Rotary kluba 
Zagreb-Sesvete, kuma Rotary 
kluba Dugo Selo Ana Marija 
Končić, a na kraju se svima sr-
dačno zahvalila predsjednica 
Rotary kluba Dugo Selo Slavica 
Perić. Svečanosti su prisustvo-
vali i gosti iz 25 rotary klubova, 
koji su čestitali novim članovi-
ma i uručili im prigodne darove. 
Skupu se obratio i Anto Bauer 
- predsjednik Gradskog vijeća 
Dugo Selo.

Rotary je živ i ohrabrujući 
dokaz da u našem tako materi-
jalistički orijentiranom svijetu 

idealizam nije nadživljen. Da je 
ideale teško dostići znamo, ali 
ideali su kao zvijezde: možda   

ih nećemo dostići nikada, ali se 
svejedno možemo po njima ori-
jentirati.             Gordana MAKAR 
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Predsjednica Slavica Perić, 
kuma Ana Marija Končić 

Osnovan Rotary klub Dugo Selo

Program humanitarnih i kulturnih aktivnosti te stipendiranja 
mladih i nadarenih 

Predsjednica Rotary kluba Dugo Selo - Slavica Perić

Članovi Kluba iz Dugog Sela, Vrbovca, Sv. I. Zeline

«Danas je veliki dan za našu društvenu zajednicu, za gradove 
Dugo Selo, Ivanić Grad, Sv. Ivan Zelinu i Vrbovec, općine Brc-
kovljani i Rugvica - koja i formalno postaje područje djelovanja 
svjetskog pokreta rotarijanstva. Danas je poseban dan za članice 
i članove kumskog nam Kluba Zagreb - Sesvete i članice i članove 
osnivače Rotary kluba Dugo Selo. Danas je vrlo poseban dan za 
mene kao kumu Kluba. Moje je srce ispunjeno ponosom i srećom. 
Morate znati da moja obitelj živi u Dugom Selu dulje od jednog 
stoljeća, od 1900. godine. Mogu reći da su sve generacije obitelji 
uvijek govorile, ali i doživljavale Dugo Selo kao mjesto otvorenog 
srca i otvorenog uma, spremno na različitosti, toleranciju i soli-
darnost. Stoga je ovo mjesto ono za koje sam sigurna da će njego-
vati plemenito sjeme koje smo usadili u njegovo tlo. Društvo koje 
se okuplja za zajedničkim stolom raznoliko je u svakom pogledu, 
ali to druženja čini ispunjenim i radosnim. Ne postoje granice 
koje nas odvajaju, već postoji samo činjenica da nas usrećuje to 
što smo zajedno, ne samo da se družimo, već i da bismo djelovali 
za dobrobit društva u cjelini. Citirat ću ovdje Majku Terezu koja je 
rekla: «Mi osjećamo da je sve što radimo samo kap u oceanu. Ali 
ocean bi bio manji da nema te kapi.»  Stoga će i naša kap dobro-
te, naša želja da djelujemo prema onima kojima možemo pomoći 
kada su u nevolji, onima kojima treba potpora da dostignu svoje 
ciljeve kako bi se ponosili izvrsnošću, biti dio Rotary oceana.

Današnji dan je i ispunjenje dugogodišnje želje jednog od osni-
vača Rotary zajednice u samostalnoj Republici Hrvatskoj, našeg 
Dugoselaca, mojeg dragog oca, Jadranka Crnića, koji nas je na-
pustio prošle godine upravo u času kada smo činili prve korake 
prema Rotary zajednici Hrvatske.

Naš je Jadranko bio čovjek koji je hodio i nije se morio. I govorio 
je: «U  svakom čovjeku postoji anđeo. Samo ga treba znati pro-
buditi.» Ta misao i životna radost neka pokreće rotarijance Du-
gog Sela. Moja je želja da vas ta ideja vodi u budućem djelovanju. 
Kroz duh prijateljstva, zajedništva,  pružanja dobrote i socijalne 
odgovornosti prema pojedincu i društvenoj zajednici. Stoga, od 
sveg srca želim našem Klubu dugovječnost ispunjenu veseljem i 
uspjesima.»

Ana Marija Končić - kuma Rotary kluba 
Dugo Selo u pozdravnoj riječi 

Kap dobrote kroz 
prijateljstvo i zajedništvo 
za pojedince i zajednicu

REDOVNA izborna skupština 
Crvenog križa Dugo Selo odr-
žana je 22. siječnja ove godine.  
Osim redovnih točaka dnevnog 
reda kao što su Izvješće o radu 
za 2007. i 2008. godinu, te veri-
fikacija Programa rada za 2009. 
godinu, na sjednici su rasprav-
ljali o izgradnji novog prostora 
za potrebe Crvenog križa Dugo 
Selo.

Kako je Crveni križ Dugo 
Selo u vlasništvu vrlo atraktiv-
nog zemljišta u centru Dugog 
Sela, a sadašnji radni prostor je 
premalen i potpuno nedostatan 
za brojne aktivnosti Društva, 
predloženo je od strane Odbora 
da se krene u radnje koje bi u 
konačnici omogućile izgradnju 
primjerenog objekta, a time i 
dostatnog prostora za sve sa-
dašnje i mnoge nove aktivnosti 
i programe. Na ovoj sjednici 
Skupština je ovlastila Odbor 
za provođenje potrebnih aktiv-
nosti, dok je samu inicijativu 

za  stavljanje u funkciju ovog 
zemljišta dao i podržao gra-
donačelnik Dugog Sela, Vlado 
Kruhak. 

Na sjednici je također doni-
jet novi Pravilnik o plaćama i 
naknadama plaća, te je izabran 
novi saziv Skupštine, Odbor 
i Nadzorni odbor, kao redov-
na radna tijela Crvenog križa 
Dugo Selo, za mandatno razdo-
blje do 2012.godine.

Gradsko društvo Crvenog 
križa Dugo Selo je u ponedje-
ljak, 26. 1. održalo akciju da-
rivanja krvi u Centru Stančić i 
Srednjoj školi Dugo Selo.

U Centru Stančić akciji je 
pristupilo 28 darivatelja krvi od 
kojih je 19 dalo krv, a u Srednjoj 
školi Dugo Selo akcija je bila 
vrlo uspješna, te se je odazva-
lo 60 darivatelja, od kojih je 56 
moglo dati krv. Pristupila su i 4 
nova darivatelja.

Gordana KOCAJ

Održana Izborna 
skupština Gradskog 
društva Crvenog 
križa Dugo Selo

Na Skupštini donesen program rada za 2009. godinu

Gradonačelnik V. Kruhak sudjelovao u radu Skupštine

U SKLOPU obilježavanja 800. 
obljetnice «Zemlje svetog Mar-
tina» Likovna udruga Dugo Selo 
(LUDS) poziva sve koji se bave 
likovnim radom da svoja djela 
prikažu likovnoj publici na Pr-
voj izložbi minijatura koja će se 
održati tijekom mjeseca travnja 
ove godine u galerijskom pro-
storu Gradske knjižnice Dugo 
Selo. Propozicije za sudjelovanje 

su sljedeće: sudjelovati mogu 
svi zainteresirani bez obzira na 
likovno obrazovanje; u obzir do-
laze radovi (slike i crteži) rađeni 
u bilo kojoj tehnici; izbor tehni-
ke je slobodan; veličina rada (bez 
okvira) ne smije biti veća od 15 
cm (dulja stranica); svaki sudio-
nik može izložiti najviše tri rada; 
radovi moraju biti opremljeni 
(uokvireni) za izlaganje; izlož-

ba je prodajnog karaktera; na 
poleđini svakog rada potrebno 
je nalijepiti cedulju sa sljedećim 
podacima (ime autora, naziv 
djela, tehnika, format te cijena 
djela) te organizator zadržava 
pravo neuvrštavanja na izložbu 
radova koji bi mogli svojom te-
matikom vrijeđati moralne, na-
cionalne, vjerske i druge osjećaje 
građana.Predaja radova obavlja 

se u Galeriji Ostojić, Dugo Selo, 
Zagrebačka 14, radnim danom 
od 8-13 sati, odnosno 16-19 sati, 
zaključno do 15. ožujka 2009. 
godine. Sve informacije o izlož-
bi mogu se dobiti i na brojeve 
telefona: 098/636-253 (Ivo Osto-
jić), 098/767-554 (Zlatko Delač), 
091/790-5953 (Robert Samar-
džić) i 098/9338-222 (Nenad 
Haleuš). 

USPJEŠNA izložba Pučkog 
otvorenog učilišta Dugo Selo 
pod nazivom «Sv. Martin – eu-
ropski simbol dijeljenja» postav-
ljena u prostoru Turističkog 
ureda Turističke zajednice Za-
grebačke županije u zagrebačkoj 
Preradovićevoj 42 završila je u 
ponedjeljak 2. veljače. Podsjeća-
mo, zagrebačka je publika od 7. 
siječnja uživala u djelima umjet-
nika Roberta Baće, Silvia Balije, 
Ive Ostojića, Marine Lapada-
tović, Lidije Lovreković, Irene 
Podvorac, Vladimira Polića, 
Gabrijele Rukelj, Andree Robić, 
Roberta Samardžića, Irene Škri-
njar, Adrijane Šuran, Tomislava 
Tomića, Zlatice Živković, Hele-
ne Ohnjec i Velimira Trnskog. 
Njihovi radovi, posvećeni liku 
i djelu sveca zaštitnika Mar-
tina i 800. obljetnici spomena 
zemlje sv. Martina u darovnici 
Andrije II iz 1209. godine koju 

će Grad Dugo Selo obilježavati 
tijekom ove godine, nastali su 
na likovnim susretima u sklopu 
Dugoselskih jeseni. Namjera je 
da ova umjetnička djela budu 
stalno dostupna javnosti pa će 
biti organizirana izložba u pro-
storu dugoselskog Učilišta gdje 
će se djela moći razgledati sve do 
proljeća. Naime, u ožujku je pla-
niran postav u Splitu u okviru 
ovogodišnjih Dana Frankofoni-
je, a u suorganizaciji s Udrugom 
stipendista francuske Vlade i 
Francuske alijanse. Planirana je 
i tradicionalna izložba u Puč-
kom otvorenom učilištu Ivanić 
Grada. Nakon toga, umjetnička 
djela ponovno će se vratiti u svoj 
grad i biti izložena kao stalni 
postav te jedan od kulturnih 
doprinosa obilježavanju velikog 
jubileja – 8. stoljeća života na du-
goselskom području.

A.M.Š.

Završena izložba 
«Sv. Martin - europski 
simbol dijeljenja» 
u Zagrebu

Likovna udruga Dugo Selo u travnju 
organizira Prvu izložbu minijatura

foto-studio Time

foto-studio Time
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NEDAVNO je dogovorena suradnja 
između Gradskog društva Crvenog 
križa i Odreda izviđača «Vidra» 
Dugo Selo. Ova je suradnja oka-
rakterizirana kao normalan slijed s 
obzirom da ove udruge imaju neko-
liko dodirnih točaka. To se prije 
svega odnosi na edukaciju malih 
izviđača iz područja pružanja prve 
pomoći. Za početak, Crveni križ je 
održao početni skraćeni tečaj, izvi-
đači su upoznati s osnovama. Pri 
tome je naglasak dan na situacije 
koje se mogu dogoditi na terenu. 
Prilikom natjecanja izviđači imaju 
testove iz tog područja pa je ih je 
potrebno uvježbavati kroz dulje vri-
jeme. U tome su im spremni pomo-
ći mladi iz ekipa prve pomoći koje 

se uvježbavaju u sklopu aktivnosti 
Crvenog križa. Isto tako, Crveni 
križ posjeduje potrebnu opremu, 
edukativni i radni materijal. Kako 
bi se ovaj program kvalitetno pro-
veo, očekuje se i potpora Grada 
Dugog sela kojoj se obje nadaju, a u 
svrhu edukacije mladih. Nastavak 
suradnje odnosio bi se i na edu-
kaciju odraslih u sklopu sustava 
zaštite i spašavanja, kroz formiranje 
i edukaciju timova za spašavanje 
na vodi i djelovanju pri elementar-
nim nepogodama. Crveni križ kao 
i Odred izviđača imaju potencijala 
i volje da ove aktivnosti provedu 
kvalitetno, te se stoga nadaju da 
potpora neće izostati.

 Gordana KOCAJ 

TAEKWONDO klub Rugvica 
organizirao je 14. veljače u Vrbov-
cu 7. međunarodni turnir M2 koji 
se održao u konkurenciji kadeta, 
juniora i seniora. Turnir je održan 
pod pokroviteljstvom Zagrebačke 
Županije, Zajednice sportskih udru-
ga i saveza Zagrebačke Županije te 
Općine Rugvica. Turnir je otvorio 
župan Zagrebačke županije mr. Stje-
pan Kožić uz nazočnost načelnika 
Općine Rugvica Ivana Remenara 
te delegata Hrvatskog Taekwondo 
saveza Dražena Stilinovića. Na tur-
niru je nastupilo 480 natjecatelja iz 
Njemačke, Slovenije, Srbije, BiH i 
Hrvatske. Od 48 klubova koji su 
nastupili čak ih je 18 bilo iz inozem-
stva. U pojedinačnoj konkurenciji 
članovi TKD Rugvica osvojili su 31 
medalju i to 4 zlatne, 9 srebrenih i 
18 brončanih. Zlato su osvojili Ena 
Čorić, Matina Šapina, Iva Hrdan i 

Ivan Šapina, srebro Tea Rašić, Manu-
ela Robić, Danijel Glavaš, Antonio 
Hrdan, Mirna Šapina, Ivan Matić, 
Filip Divković, Nikolina Majić i Ana 
Šaravanja, a broncu Tin Zekić, Blan-
ka Kokić, Dea Maras, Filip Pavić, 
Mario Zekić, Matija Petrušić, Robert 
Jurakić, Milanka Bobić, Tomislav 
Jenić, Petar Macukić, Mihael Jele-
čević, Lucija Ačkar, Anđelka Volar 
i Dragan Kerošević. Organizacija 
ovog natjecanja još je jedna potvrda 
kako i mala sredina, kao što je naša, 
uz veliku dozu entuzijazma i upor-
nosti može organizirati natjecanje 
na najvišem nivou. Kvalitetu rada u 
Taekwondo klubu Rugvica  potvr-
đuje i prošli vikend kada su naše 
dvije kadetkinje nastupile u sastavu 
reprezentacije Hrvatske na turniru u 
Sttutgartu gdje je Ena Čorić osvojila 
prvo mjesto a Matina Šapina treće.

                Darko HRDAN

U Vrbovcu održan 7. Međunarodni taekwondo turnir M-2

Domaćini ekipni i kadetski prvaci 

Plasman u ekipnom poretku:
                      
kadeti                    
1. TKD RUGVICA-RUGVICA
2. TKD JASTREB-ZAGREB
3. TKD ORAŠJE-BiH 
                      
juniori                     
1. TKD EUROŠPED AZIJA-SRBIJA
2. TKD RUGVICA
3. TKD PANTERA-ZAGREB
                     
seniori                     
1. TKD GALEB-SRBIJA
2. TKD CHAGI-SLOVENIJA
3. TKD OMEGA-BJELOVAR
                  
sveukupno                  
1. TKD RUGVICA
2. TKD OMEGA BJELOVAR
3. TKD EUROŠPED AZIJA SRBIJA
4. TKD JASTREB ZAGREB
5. TKD PANTERA ZAGREB

U ime glavnog pokrovitelja sportske 
manifestacije župan S. Kožić otvorio 
turnir

NEPOZNATI je počinitelj u 
noći s 18. na 19. veljače provalio 
u prostore Gradskog društva 
Crvenog križa. Kako saznajemo od 
ravnateljice Gordane Kocaj, među 
otuđenim stvarima je prijenosno 
računalo, digitalni fotoaparat, a 
počinitelj je doslovno raskopao 
kompjutere uzevši vrijedne dijelove 
poput RAM memorije. Osim 
toga, u potrazi za vrijednostima, 
počinitelj je napravio popriličan 
nered, razbacao svu dokumentaciju 
te otvarao sve koverte. U jednoj od 
njih našao je i novac prikupljen u 
akciji «Solidarnost na djelu». Ne radi 
se o velikom iznosu, kazala nam je 
Kocaj, ali taj je novac bio namijenjen 
za škole. Ujutro je obavljen očevid, 
a obrada je u tijeku – saznajemo od 
Policijske postaje Dugo Selo. Ovo 
je druga provala u samo mjesec 
dana, u prvoj je također odnesen 
laptop i fotoaparat. Ravnateljica 
ističe kako otuđene stvari nemaju 

veliku materijalnu vrijednost, no 
njima su prijeko potrebne za rad. 
Dodaje kako se razmišlja o video 
nadzoru i alarmu. Napominje 
kako se planira uskoro krenuti u 
izgradnju primjerenog objekta koji 

će biti adekvatan za sve sadašnje i 
nove aktivnosti. Ova humanitarna 
institucija tada bi trebala biti bolje 
zaštićena i, nadamo se, bez ovakvih 
nesretnih epizoda.

A.M.Š.

U GRADSKOJ vijećnici Grada 
Zaprešića 13. veljače održana je 
izborna sjednica  Skupštine Druš-
tva crvenog križa Zagrebačke 
županije. Jednoglasnom odlukom 
konstituirana je Skupština Druš-
tva crvenog križa Zagrebačke 
županije sa svim svojim radnim 
tijelima, a za predsjednicu Druš-
tva, četvrti put za redom izabrana 
je Štefica Kamenarić Filipović. Za 
dopredsjednike su izabrani Vla-
dimir Lovrečić i Franjo Horvat. 
Na sjednici je prihvaćeno izvješće 
o radu za razdoblje od 2004. do 
2008. godine kao i programska 
orijentacija rada Društva za raz-
doblje od 2008. do 2012. godine. 
Prisutne su pozdravili zamjenica 
izvršnog predsjednika Crvenog 
križa Dubravka Horvat i župan 
Stjepan Kožić koji je tom prilikom 
poručio kako će Zagrebačka župa-

nija i u budućnosti podupirati rad 
Crvenog križa. Izbornoj sjedni-
ci prisustvovali su i predstavnici 
Gradskog društva Crvenog križa 
koji ima svoje zastupnike u Skup-
štini. Među njima je bio i Josip 
Svibovec koji je u Nadzornom 
odboru županijskog Društva, a 
sudjelovala je i  ravnateljica Crve-
nog križa Dugo Selo Gordana 
Kocaj. Ona nam je kazala kako 
su svi programi i projekti dugo-
selskog Društva odobreni te kako 
ih Županija stalno podupire. Tom 
je prilikom najavila i natjecanja 
ekipa prve pomoći za što su pri-
preme u tijeku. Također, najavila 
je i redovitu akciju darivanja krvi 
koja će se održati u ponedjeljak 
23. veljače u Srednjoj školi «Dugo 
Selo» od 16 do 19 sati.           
                                        A.M.Š. 

Iz rada Crvenog križa

Suradnja Crvenog križa 
i dugoselskih Izviđača

Članovi rugvičkog taekwondo kluba 
osvojili 31 odličje

U konkurenciji 480 natjecatelja iz 48 
klubova Rugvičani apsolutni pobjednici

S Izborne skupštine Društva Crvenog križa 
Zagrebačke županije

Novo staro vodstvo

U mjesec dana dvije provale 
u prostor Crvenog križa

Planirana izgradnja novog adekvatnijeg prostora

Tragovi provale
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ŠPORTSKI klub uzgajivača golubova listonoša 
«Listonoša 1954» održao je godišnju skupštinu 
u prostoru DVD-a «Lonjica». Nazočilo je 
15 članova kluba. Skupštinu je predvodio 
predsjednik kluba Zdravko Starčić. Predana 
su izvješća o stanju u klubu tijekom protekle 
sezone, a prihvaćen je i plan natjecanja za 
2009. godinu. Usvojeni su i planovi za ovu 
godinu koji se tiču angažiranosti u klubu, 
nagrađivanja prema postignutim rezultatima 
u 2008. godini. Skupštini se odazvao i tajnik 
Saveza hrvatske S. Mandić, koji je našemu 
članu M. Ratkajcu uručio pehare za postignute 
rezultate u protekloj godini: prvaka okruga koji 
su sačinjavali dva kluba iz Virovitice, Slatine 
i Dugog Sela. Nagrađen je i prvi golub tj. 
golubica „ERNA“ nacionalnog leta „POZNAN 

2008“ vlasnika M. Ratkajca koja je udaljenost 
od 760 km svladala u 9 h i 12 minuta i s tim 
rezultatom pobijedila 2 631 goluba od 211 
uzgajivača.  

Iako je klub prošle godine ostao bez svojih 
prostorija (stara škola) sastanci i letovi se i 
dalje održavaju, u privatnim prostorijama 
članova. Ove godine je klubu pristupilo i 12 
novih članova. Čine ih djeca osnovnoškolskog 
uzrasta. Klub sudjeluje u svim aktivnostima 
saveza Hrvatske i punopravni je član. Letovi 
traju od svibnja do rujna dok je rad s jatom 
tijekom cijele godine. Klub je voljan surađivati 
sa svim udrugama i organizacijama koje bi naš 
hobi mogle uvrstiti u svoje planove i kulturna 
zbivanja općine.

Tomislav CVIJA

Klub prošle godine ostao 
bez svojih prostorija

Održana skupština ŠKUGL-a „Listonoša 1954“

Nagrađena golubica Erna 
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Smijenjena dosadašnja glavna 
urednica Dugoselske kronike, 
imenovan novi glavni urednik 
na određeno vrijeme

ISPRAVKA I ISPRIKA 
Poštovani čitatelji, 

U prošlom broju Dugoselske kronike, u rubrici «Izbori za mjesnu 
samoupravu 2009. – predstavljanje programa političkih stranaka i 
lista» dogodila se pogreška:
- na stranici 11. u okviru gdje su predstavljeni kandidati i program 
Hrvatske narodne stranke u tehničkom je postupku ispušten sljedeći 
znak HNS: 

Molimo članove HNS-a i čitatelje za ispriku. 

-na stranici broj 12. u okviru teksta – programa Hrvatske stranke 
umirovljenika, tiskarskom pogreškom objavljen je pogrešan datum tribine. Stoji 3. 3. 2009. 
godine a trebalo je stajati 3. 2. 2009. godine. 
I zbog ove pogreške molimo članove HSU i čitatelje za ispriku. 

Uredništvo Dugoselske kronike 

ODLUKOM većine člano-
va Upravnog vijeća Pučkog 
otvorenog učilišta Dugo Selo, 
od kojih je četvero glasovalo 
za, a jedan protiv – smije-
njena je dosadašnja glavna 
urednica Dugoselske kronike 
Nada Kozić koja je tu funkci-
ju obnašala unatrag 15 godi-
na, otkako je ujedno i ravna-

teljica dugoselskog Pučkog 
otvorenog učilišta. Za glav-
nog i odgovornog urednika 
imenovan je Nenad Haleuš 
Mali. On će funkciju glav-
nog urednika javnog glasila 
Grada Dugog Sela, Općine 
Rugvica i Općine Brckovlja-
ni obnašati do 1. lipnja 2009. 
godine, na ugovor o djelu, 

odlučila je većina članova 
POU Dugo Selo. Nada Kozić, 
iako je to bilo predloženo od 
Gradskog poglavarstva Dugo 
Selo, nije smijenjena iz Ured-
ništva Dugoselske kronike. 
Novi glavni urednik preuzi-
ma dužnost naklon izlasku 
ovog, 513. broja Dugoselske 
kronike.                          I. G. O.

Hvala suradnicima i čitateljima!

ODRED Izviđača Porječa-
na «Vidra» Dugo Selo održao 
je 30. siječnja svoju redovnu 
Skupštinu na kojoj je, među 
ostalim, predstavljen i godiš-

nji plan rada. Uz uobičajene 
aktivnosti, dugoselski će se 
izviđači uključiti u obilježa-
vanje 800. obljetnice spomena 
zemlje sv. Martina. Kao jedno 
od zanimljivijih događanja 
planiraju plovidbu rijekom 
Savom od Rugvice do Siska i 
Novske. Također, kao članovi 
Saveza izviđača Hrvatske, pla-
niraju proljetne i jesenske igre 
«Poletarac». Razgovaralo se i 
o projektu «Doma izviđača» 
na Martin bregu koji bi trebao 

niknuti na mjestu bivše dis-
koteke «Alta». Taj objekt je u 
fazi rušenja, a dogovor o tome 
postignut je sa «Šumarijom» 
Dugo Selo. Voditelj «Šuma-
rije» Mirko Sertić na ovom je 
okupljanju kazao kako mu je 
drago što je naišao na ovakvu 

pozitivnu suradnju. - Čim za-
topli krenut će i nove ekološ-
ke akcije, iako izviđači stalno 
čiste taj devastirani prostor 
– kazao je Nenad Geri, starje-
šina Odreda. Tom je prilikom 
ponovno apelirao na sugra-
đane da ne odlažu otpad pred 
njihova vrata. Na Skupštini je 
ukazano i na problem nedo-
statka adekvatnog prostora za 
rad ove Udruge. Izviđači imaju 
oko pedesetak članova, stalno 
se javljaju potencijalni novi, 

a zbog tog problema Udruga 
ih nije u mogućnosti primati 
unatoč velikoj želji. Kako za 
to treba naći rješenje složio se 
i Ivan Gereci, član dugoselskog 
Gradskog poglavarstva rekavši 
kako će se izviđačima pomo-
ći u skladu s mogućnostima s 

obzirom na opću financijsku 
situaciju. - Za kvalitetne uvje-
te rada, prostor nam je prijeko 
potreban. Što se tiče stručnosti 
kadra, izviđači imaju 5 školo-
vanih predvodnika – rekao je 
Geri. Na Skupštini su izabra-
ni i novi članovi Odbora te su 
podijeljena priznanja i pohva-
le članovima kao i zahvalnice 
sponzorima - suradnicima koji 
pomažu radu ove Udruge koja 
okuplja djecu i uči ih kako ži-
vjeti u prirodi i s prirodom.

POČETKOM svibnja ove go-
dine Dugoselci će hodočastiti 
u Tours, na grob svetog Mar-
tina, i u svetište Majke Božje u 
Lourdes u Francuskoj. Naime, 
u ovoj jubilarnoj godini, 800. 
godini od prvog spomena Ze-
mlje svetog Martina u Darov-
nici kralja Andrije II. iz 1209. 
godine, Župni ured sv. Mar-
tina iz Dugog Sela organizira 
hodočašće za svoje župljane.

Grad Tours ili kako ga zovu 
„Park Francuske“, nalazi se u 
središnjoj Francuskoj u regiji 
Touranie poznatoj po vino-
gradima. Sa svojih 140 tisuća 
stanovnika je glavni grad po-
krajine Indre-at-Loire. Osim 
groba sv. Martina, po kome je 

ovaj grad postao i hodočasnič-
ko mjesto, u njemu se nalazi 
katedrala posvećena prvom 
toureskom biskupu sv. Gatie-
nu (sv. Martin je treći biskup 
po redu u ovome gradu). U 
ovome gradu se nalazi bazi-
lika posvećena sv. Martinu, 
izgrađena u neobizantskom 
stilu krajem 19. i početkom 20. 
stoljeća. Ovdje je rođen i po-
znati francuski pisac Honore 
de Balzac.

Lourdes je mali gradić na 
jugozapadu Francuske. Jedno 
je od najpoznatijih hodoča-
sničkih svetišta u svijetu. Ovo 
mjesto sa sedamnaest tisuća 
stanovnika postalo je poznato 
nakon ukazanja Majke Božje 

četrnaestogodišnjoj djevojčici 
Bernardici Soubirousu, u špilji 
Massabielle, između 11. velja-
če i 16. srpnja 1858. godine. 
Svake godine ovo svetište po-
sjeti više od pet milijuna ho-
dočasnika iz cijeloga svijeta. 
Osim mnoštva vjernika iz Hr-
vatske u Lourdes svake godine 
hodočaste i hrvatski vojnici, 
policajci i vatrogasci. Svetište 
Majke Božje lurdske nalazi se 
na 52 hektara površine. Na čak 
22 mjesta se moli, uključujući 
Gospinu špilju, dvije bazilike 
te različita mjesta za molitvu 
i ozdravljenja. Izvan svetišta, 
može se vidjeti kuća vidovnja-
kinje sv. Bernardice.

I. AŠČIĆ

ŠESNAESTOMJESEČNA Eva 
Mrak rođena je s fenilketo-
nurijom, bolešću koja nastaje 
zbog prirođene greške u slože-
nom mehanizmu metaboliz-
ma aminokiseline fenilalanina 
– skraćenica Phe. To je esenci-
jalna aminokiselina (tijelo je 
ne može samo sintetizirati), 
a nalazi se u svim prirodnim 
proteinima. U Evinom orga-
nizmu nedostaje jedan enzim 
koji jednu aminokiselinu pre-
tvara u drugu. Nedostatkom 
tog enzima jedna od tih ami-
nokiselina taloži se u orga-
nizmu u velikoj mjeri te ona 
djeluje kao otrov i dovodi do 
mnogih zdravstvenih proble-
ma ukoliko se ne otkrije već 
pri rođenju – mentalnih re-
tardacija, fizičkih anomalija, 

srčanih problema, ekcema po 
licu i tijelu, a u prošlosti se do-
gađalo da su tek rođena djeca i 
umirala. Jedini način liječenja 
koji daje rezultate je doživotna 
dijeta – prehrana specijalnim 
namirnicama bez prisustva 
bjelančevina ili da su one u tra-
govima. Na sreću Evinih rodi-
telja, bolest je dijagnosticirana 
tri dana nakon rođenja pa je 
takav režim prehrane krenuo 
odmah. Nažalost, ta hrana 
se ne proizvodi u Hrvatskoj i 
ne raste na zemlji, već su tim 
namirnicama izvučene bjelan-
čevine ili se nalaze u tragovi-
ma, a proizvodi je samo jedna 
tvrtka GM – Pharma. Ta hra-
na izuzetno je skupa, a ujedno 
je i lijek za oboljele od fenil-
ketonurije. Primjerice, 1 litra 

običnog mlijeka u trgovinama 
košta 5,50 kuna, a cijena 2 dcl 
«specijalnog» mlijeka bez bje-
lančevina je 11 kuna. Obitelj, 
porijeklom iz Rugvice, je u ne-
povoljnoj financijskoj situaci-
ji, samo otac radi. Majka je na 
produljenom porodiljnom sve 
do 2011. godine kako bi se mo-
gla brinuti o maloj Evi. Prima i 
pomoć od Centra za socijalnu 
skrb. No, to nije dovoljno ni 
za trećinu Evine mjesečne po-
trebe za svakodnevnom «spe-
cijalnom» hranom, a koja Evi 
omogućuje rast i razvoj te nor-
malno djetinjstvo. Ova hrana 
za Evu doslovno znači život! 
Stoga obitelj moli za pomoć – 
svi koji žele pomoći maloj Evi 
Mrak mogu uplatiti individu-
alne novčane priloge na tekući 
račun otvoren samo za Evu u 
Zagrebačkoj banci d.d. broj  
2360000-3235824261. 

UDRUGA za pomoć djeci s 
posebnim potrebama “ADHD 
i ja” koja trenutno okuplja 101 
dijete, u posljednje vrijeme 
angažirana je na formiranju 
stručnog tima koji bi trebao 
biti sastavljen od stručnjaka 
logopeda, psihologa, psihi-
jatara i defektologa. Njihova 
glavna zadaća je, kako je kaza-
la predsjednica Udruge San-
dra Geri, provoditi terapije s 
djecom koja redovito polaze 
predškolski, osnovnoškolski 
i srednjoškolski redoviti pro-
gram. U radu s njima rješava-
le bi se različite poteškoće kao 
što su: ADHD - deficit pažnje/
hiperaktivni poremećaj, dis-
leksija (dislalija) - poteškoće s 
čitanjem, disgrafija - poteško-
će s pisanjem, poremećaj po-
našanja, poteškoće s učenjem, 
a isto tako stručni tim svojim 
radom pružao bi pomoć dje-

ci čiji su roditelji rastavljeni, 
koja su ostala bez jednog ili 
oba roditelja te djeci koja su 
zlostavljana (od druge djece i 
od odraslih).

Stručnom timu Udruge 
«ADHD i ja» uz defektologinju 
Maru Mamuzu, odnedavno se 
pridružila prof. dr. sc. Jasmin-
ka Horvatić, psihoterapeut i 
psiholog, inače redoviti profe-
sor Edukacijsko-rehabilitacij-
skog fakulteta u Zagrebu. Su-
radnja Udruge i dr. Horvatić 
realizirati će se kroz sljedeće 
razdoblje, a obuhvatit će izra-
du projekata, dijagnosticiranje 
poremećaja kod djece, educi-
ranje i upućivanje roditelja u 
rad s djecom, kao i osvještava-
nje roditelja i djece o njihovim 
pravima. U svom radu s dje-
com dr. Horvatić pomoći će i 
studenti Edukacijsko-rehabi-
litacijskog fakulteta, a njihova 
saznanja bit će baza za stručne 
radove, pojasnila je predsjed-
nica Udruge Geri. 

Geri ujedno najavljuje kako 
Udruga osniva Centar u ko-
jem će djeca s posebnim po-
trebama moći dobiti stručnu 
pomoć (za potpuno formira-
nje tima potreban im je još 
logoped). Podsjeća kako je na 
web portalu www.moj-posao.
net objavljen natječaj za for-
miranje stručnog tima u ko-
jem Udruga traži i vanjske su-
radnike (pravnika). Nadalje, 
Udruga svojim volonterskim 
radom nastoji pronaći prostor 
za rad Udruge, a potrebno im 
je i kombi vozilo. Trenutno ra-
dimo na čak sedam projekata, 
govori Geri, a uskoro ćemo 
sudjelovati u dugoselskom 
Malom fašniku. Na kraju po-
ziva sve koji žele pomoći, sve 
informacije mogu dobiti na 
web stranici www.adhd-i-
ja.hr ili na telefonskim broje-
vima 2753-281, 098/456-993, 
dok je žiro račun Privredna 
banke 2340009- 1110307522.

Udruga «ADHD i ja» formira tim stručnjaka

U osnivanju Centar za pomoć 
djeci s posebnim potrebama
PRIPREMILA: I. GRGIĆ OZIMEC

Sa Skupštine dugoselskih izviđača 

Problem nedostatka prostora
PRIPREMILA: A. M. Š.

Skupština odreda izviđača Porječana Vidra Dugo Selo usvojila i godišnji plan rada

Povodom obilježavanja 800. godine spomena Zemlje svetog Martina 

Organizirano hodočašće u 
Francusku u svibnju 

Pomozimo maloj Evi!

U trenutku kad moram napustiti ove po-
slove poštujući odluku Upravnoga vijeća, 
želim zahvaliti mnogim suradnicima koji su 
pridonijeli nastanku i objavi mojih tekstova 
u Dugoselskoj kronici od 1981. godine do da-
našnjih dana. Veliki je broj mojih  suradnika 
godinama omogućavao izlaženje novina naše 
općine i Grada volonterskim radom ili uz 
male, simbolične naknade. Hvala vam svima 
na tome, hvala i slava onima koji više nisu živi 
na svakom doprinosu koji je u našem zajed-
ništvu rezultirao kao novi broj Dugoselske 
kronike.

 Posebice ističem kolegijalnu suradnju i za-
hvalu suradnicima odanih novinarstvu koji 

su pridonijeli objavama od 349. do 513. broja 
Kronike, koje sam potpisivala kao urednica.

Prostore Uredništva ispunjava opsežna ar-
hivska građa, foto-dokumentacija i veći broj 
nagrada, priznanja i zahvala od lokalnih vla-
sti, ustanova i udruga, koje su ih iz svojih ra-
zloga dodijelile Dugoselskoj kronici u ovom 
razdoblju, uz našu zahvalnost.   

Nadasve hvala čitateljima, svakome onome 
tko je svoje vrijeme i pozornost posvetio čita-
nju mojih tekstova i ovih novina. 

Zahvalna sam za svaku potporu, po-
hvalu i pokudu koje su bile sastavni-
ce mog rada a koji je nadzirala javnost.                                                                                            
                                 Nada Kozić, dipl. politologinja 



DUGOSELSKA 20. veljače 2009. kronika14 OGLASI     OBAVIJESTI     SJEĆANJA 
V j e n č a n i

U M R L I

IN MEMORIAM

KATICA TRUPEC
1. 3. 2004. – 1. 3. 2009.

Nosimo Te u srcu i sjećamo se Tvoje 
plemenitosti.

Zahvalna djeca, unuke i snaha 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
DUGO SELO

ORGANIZIRA TEČAJEVE 
♦ RITMIKE ZA DJECU

 • Tečaj ritmike za djecu od 4 godine pa nadalje 
 • Stručno vodstvo, koreografirani plesovi

♦ INFORMATIKE 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 11 polaznika

♦ LIKOVNE RADIONICE ZA 
ODRASLE I DJECU

CRTANJE, SLIKANJE, MODELIRANJE, POD STRUČNIM 
VODSTVOM AKADEMSKOG SLIKARA S ISKUSTVOM U 

PEDAGOŠKOM RADU

♦ AEROBIC ZA ŽENE
PROGRAM VJEŽBI PRILAGOĐEN ŽENAMA SREDNJE I 
STARIJE DOBI

• ponedjeljkom i četvrtkom od 20,00 sati u prostorima 
POU

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

POŠTOVANI ČITATELJI I PRETPLATNICI 
“DUGOSELSKE KRONIKE”!

Podsjećamo Vas na mogućnost da primate Dugoselsku kroniku na 
kućnu adresu, dostavom ili poštom. Visina pretplate za 2009. godinu 
iznosi 120,00 kuna za čitatelje u Hrvatskoj, te 200,00 kuna za inozemne 
pretplatnike. Polugodišnja ili godišnja pretplata ostvariva je uplatom 
iznosa na blagajni Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, J. Zorića 21 a, 
tel. 01/ 2753-419, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Uplatu je moguće 
izvršiti i uplatnicom na broj žiro računa Grada Dugog Sela 2360000-
1810100008 (poziv na broj plaćanja 21-7730-03324460 ) s naznakom 
“za pretplatu na Dugoselsku kroniku”.

U tom slučaju potrebno je Pučkom otvorenom učilištu dostaviti 
kopiju uplatnice (poštom ili na broj faxa 01/2753-419), te točnu adresu 
primatelja radi sigurne dostave.       Zahvaljujemo na Vašem povjerenju!

Tužno sjećanje

na

IVANA ŠUTEJA
22. 2. 2007. – 22. 2. 2009.

Ni vrijeme koje je prošlo, ni život koji 
teče, sjećanje na Tebe izbrisati neće.

Tvoji: supruga Štefica, sinovi Ivica i Srećko,
 snahe, unučad i praunučad  

Tužno sjećanje 

ANA RAŠKOVIĆ
1. 3. 2003. – 1. 3. 2009.

Uvijek živiš u našim srcima i mislima 
jer voljeni ne umiru.

Zauvijek Tvoji: suprug Tomislav, sin 
Zoran, snaha Anita, unuci Luka i Josip 

Tužno sjećanje 
na

ZLATKA FAJDETIĆA
5. 2. 2001. – 5. 2. 2009.

Voljen i nikada zaboravljen. Uvijek 
si s nama.

Najmiliji: supruga Antonela, djeca 
Josip i Ivan

Tužno sjećanje

na 

ANTUNA FRANJČIĆA 
FELINIJA

7. 2. 2004. – 7. 2. 2009.
Prošlo je pet tužnih godina otkako 

Te nema među nama. Tvoju ljubav 
i dobrotu nećemo zaboraviti. Hvala 
svima koji Te se sjećaju i posjećuju Tvoj tihi dom.

Tvoji najmiliji: supruga, sin, kći, 
snaha, zet, unuci i ostala tugujuća rodbina

Tužno sjećanje

na voljenog sina, brata, ujaka i šogora

MARKA PERKOVIĆA
16. 2. 1996. – 16. 2. 2009.

U duši tuga, na grobu tišina, a u našem 
domu velika praznina. Ne vidimo Ti 
osmijeh, ne čujemo glas, ali osjećamo 
da si tu, između nas.

Tvoji najmiliji

 Tužno sjećanje

na voljenu suprugu, majku, baku, 
punicu i svekrvu

KATICU ŠČANČAR
14. 2. 2000. – 14. 2. 2009.

Prolaze dani, prolaze sati, teška 
sudbina neće da nam Te vrati. U našim 
srcima ostat će Tvoj lik i Tvoja dobrota.

S ljubavlju Te se sjećaju: suprug Mirko, sin Marijan, kći 
Mirjana, snaha Renata, zet Milan, unuci: Ivan, Ana, Marija, 

Tomislav, Danijel i Dominik

Tužno sjećanje

na

JOSIPA BUJANA
27. 2. 2007. – 27. 2. 2009.

U tišini vječnog mira prate Te naše 
misli i sjećanja.

Tvoji: supruga Marica, kći Nevenka, 
zet Mato i unuci Matija, Katarina, Josip i Stjepan i 

praunuka Sandrica 

IN MEMORIAM

LJUBICA KOKOT
8. 2. 1989. – 8. 2. 2009.

i 

IVAN KOKOT
10. 3. 2006. – 10. 3. 2009.

Obitelji Majstorović, Bambić i 
Vera Kokot 

 Tužno sjećanje

na našeg dragog i voljenog supruga, 
tatu i dedu 

JOSIPA KLASANA
2. 3. 2005. – 2. 3. 2009.

Prošle su četiri tužne godine otkako 
si nas prerano napustio. S tugom i 
ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje

VERA MESIĆ, dipl. prav. 
rođ. SMOLČIĆ 

14. 2. 2001. – 14. 2. 2009.
Uvijek si u srcu i mislima, voljena 

naša Vera.
Svi Tvoji

Tužno sjećanje

na voljenog supruga, oca, svekra i 
djeda

MATU GRIŽINOVCA
11. 2. 2004. – 11. 2. 2009.

S Tobom živjeti bila je radost i sreća, 
a bez Tebe je tuga i žalost najveća.

Tvoji najmiliji: supruga Katica, sin Stjepan, 
snaha Katica i unuke Ana i Štefica

Tužno sjećanje 

na voljenog tatu

FABIJANA GENERALIĆA
26. 1. 2007. – 26. 1. 2009.

Grozdana, Neven, Maja, Neno i 
punica Marija

 ODRŽANA VJENČANJA U RAZDOBLJU OD 17. 1. 2009. DO 14.2. 
2009. GODINE 

1. DUBRAVKO AUGUSTIN i DANIJELA BILIĆ, vjenčani 17. 1. 2009. 
2. DAMIR SOČNIĆ i IVANA PUŽ, vjenčani 23. 1. 2009. g.
3. LEON DAROJKOVIĆ i OLGA ANDREIĆ, vjenčani 31. 1. 2009. g.
4. JOSIP PEKEZ i MARTINA GRDANJSKI, vjenčani 31. 1. 2009. g.
5. ŽELJKO RAVLIĆ i IVANA JELENIĆ, vjenčani 31. 1. 2009. g.
6. DRAGAN SPAJIĆ i ANA TOLIĆ, vjenčani 31. 1. 2009. 
7. MLADEN ŠIMUNEC i IVANA NORŠIĆ, vjenčani 31. 1. 2009. 
8. SLAĐAN KOLIĆ i MARIJA TUNIĆ, vjenčani 6. 2. 2009. godine.
9. IVICA ČAVARUŠIĆ i JAROSLAVA PUKŠEC, vjenčani 7. 2. 2009. g
10. DAMIR ORŠOŠ i IVANA VIDAKOVIĆ, vjenčani 7. 2. 2009. g.
11. ŽELJKO KRAJNOVIĆ i IVANA PETANJEK, vjenčani 14. 2. 2009. 
12. LEONARD ANDREIĆ i LEONORA MARKOVIĆ, vjenčani 14.2.2009. 
13. GORAN GLAVINA i GORDANA GOLUBOVEC, vjenčani 14. 2. 2009.
14. JOSIP KRSNIK i MARTINA KOLČIĆ, vjenčani 14. 2. 2009. g.
15. KREŠIMIR ROGIĆ i INES BINGULAC, vjenčani 14. 2. 2009. g.
16. IVAN ŠTURM i MIRJANA KUTICA, vjenčani 14. 2. 2009. g.

IZVJEŠĆE O UPISU ČINJENIČNE SMRTI 
ZA RAZDOBLJE OD 29. 1. DO 19. 2. 2009. GODINE

1. KATA CVITIĆ, stara 79 godina
2. NENAD RUŽOJČIĆ, star 45 godina
3. MILKA NEĐERAL, stara 78 godina
4. DESANKA GORIČANAC, stara 82 godine
5. STJEPAN FIŠTER, star 63 godine
6. KATARINA ČORDAŠEV, stara 77 godina
7. ZVONKO GAŠPAR, star 38 godina
8. KATICA ZELIĆ, stara 93 godine
9. KATICA REPAR, stara 79 godina

10. ANICA KUZMIĆ, stara 86 godina
11. PETAR FRANČIĆ, star 75 godina
12. KATA ČURIĆ, stara 88 godina
13. MILAN KELČEC – SUHOVEC, star 78 godina 
14. MILAN ŠALIĆ, star 62 godine
15. MARIJAN KRANJČEC, star 54 godine
16. NIKOLA MARKULIN, star 73 godine
17. RUŽICA GOLUB, stara 89 godina
18. MILAN GRGIĆ, star 91 godinu
19. MILAN MAVRIĆ, star 88 godina
20. DRAGICA ČUČKOVIĆ, stara 88 godina
21. JELENA FARKAŠ, stara 90 godina
22. MARICA DOKŠIĆ, stara 83 godine
23. DOMA BRKIĆ, stara 86 godina

Matični ured Dugo Selo

Tužno sjećanje
na našu dragu i plemenitu

MARICU -
MARU TRUPEC

19. 2. 2008. – 19. 2. 2009.
S tobom smo u mislima, 

Ti si nam u srcu.
Tvoji: suprug, djeca i unuci
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Izborna Skupština županijske Zajednice športskih udruga i saveza

Zlatko Lasan 
potpredsjednik Zajednice, 
Milivoju Obadu posebno priznanjeU GRADSKOJ sportskoj dvora-

ni u organizaciji Stolnoteniskog 
športskog kluba «Dugo Selo» 
proteklog je vikenda odigran 
32. Međunarodni stolnoteniski 
memorijal „Đuro Dubenik“. Na 
trodnevnom Turniru sudjelovalo 
je 572 igračice i igrača iz 65 klu-
bova iz Hrvatske i Slovenije. Na 
Turniru je igrano 8 kategorija, 
4 ženske i 4 muške – najmlađi 
kadeti i kadetkinje, mlađi kadeti 

i kadetkinje, kadetkinje i kade-
ti, juniori i juniorke. Memorijal 
je održan pod pokroviteljstvom 
Grada Dugog Sela, a otvorio ga 
je gradonačelnik Vlado Kruhak 
prisjetivši se osnivača i dugo-
godišnjeg predsjednika STŠK 
«Dugo Selo» Đure Dubenika. 
Prisutnima se obratio i Zlatko 
Lasan, potpredsjednik Zajed-
nice športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije i predsjed-

nik Zajednice športskih udruga 
Grada, osvrnuvši se na dobre 
rezultate dugoselskih sportaša 
kojih je registrirano preko 1 000. 
Iz godine u godinu na Memorijal 
se prijavljuje sve više natjecatelja, 
a broj prijavljenih na ovogodiš-
njem pokazuje kako je postao 
jedan od važnijih stolnoteniskih 
turnira u Hrvatskoj.

A. M. Š.
Fotografije: J. K. B.

Održan 32. Međunarodni stolnoteniski memorijal «Đuro Dubenik»

Sudjelovalo 572 stolnotenisača

Pobjednici po kategorijama:
1. Najmlađe kadetkinje:
1. mjesto OMBLA Matea STK 

Donat iz Zadra
2. mjesto CAKOL Klara STK Zabok
3. mjesto FRANOVIĆ Karla STK 

Volosko Opatija
3. mjesto SOLAR Patricija MGK 

Drava Žabnik
2. Najmlađi kadeti:
1. mjesto HRELEC Matija STK 

Željezničar Varaždin
2. mjesto KINKELA Daniel STK 

Volosko Opatija
3. mjesto KOLEGA Toni STK Kali
3.  mjesto PODKRAJAC Benjamin 

STK Šenkovec
3. Mlađe kadetkinje:
1. mjesto RAKOVAC Lea STK 

Marathon Zagreb
2. mjesto OMBLA Matea STK 

Donat Zadar
3. mjesto PETRINŠAK Petra STK 

Vodovod Osijek
3. mjesto SREBRNJAK Dorina 

STK Sveti Jakov Jadranovo
4. Mlađi kadeti:
1. mjesto BAKAČ Vedran STK 

Split
2. mjesto MUSTAPIĆ Josip STK Split
3. mjesto JELIČIĆ Mario STK 

Crikvenica
3. mjesto ZELJKO Filip GSTK Zagreb
5. Kadetkinje:
1. mjesto TUBIKANEC Ivana 

STK Mladost Zagreb
2. mjesto RAKOVAC Lea STK 

Marathon Zagreb
3. mjesto ŠVARC Ana HASTK Mladost – Iskon Zagreb
3. mjesto JAZBEC Ida STK Mladost Zagreb
6. Kadeti:
1. mjesto JELIĆ Matej GSTK Zagreb
2. mjesto HORVAT Nikola STK Željezničar Varaždin
3. mjesto JARDAS Ivan STK Lido Opatija
3. mjesto ŠAMEC Leon STK Frim Zagreb
7. Juniorke:
1. mjesto CHN TIAN Meng STK Varaždin

2. mjesto TOMIĆ Mirna HASTK Mladost – Iskon 
Zagreb
3. mjesto TUBIKANEC Ivana STK Mladost Zagreb
3. mjesto PETEK Petra STK Varaždin
8. Juniori:
1. mjesto ČIPIN Filip GSTK Zagreb
2. mjesto MAMUT Matej STK Frim Zagreb
3. mjesto SINČIĆ Nikša STK Frim Zagreb
3. mjesto SIMOVIĆ Miho STK Libertas Dubrovnik

Pripremio: Zvonko Pokas

Igrano u 8 kategorija, 4 muške i 4 ženske

Vijesti iz Stolnoteniskog športskog kluba Dugo Selo

U SUBOTU 31. siječnja u Gradskoj 
sportskoj dvorani u Dugom Selu 
stolnotenisači STŠK “Dugo Selo“ su 
u 11. kolu 1. Hrvatske stolnoteniske 
lige ugostili ekipu STK Pula. Uta-
kmica puna preokreta, u kojoj su 
gosti na početku poveli s 2:0. Potom 
su naši igrači izjednačili na 2:2, da 
bi na kraju Puljani pobijedili rezul-
tatom 4:2. Prvu partiju je brazilski 
internacionalac Erik Mancini s 3:2 
pobijedio Samac Nevena. Zatim je 
Ivan Slavić s 3:0 pobijedio Stipu 
Josipovića. Smanjio je Alen Jalža-
betić koji je s 3:1 pobijedio Tomisla-
va Marakovića. Do izjednačenja u 
meću je došlo nakon pobjede našeg 
para Samac – Josipović nad gostu-
jućim parom Mancini – Stankovski 
s 3:1. Uslijedila je serija gostujućih 
igrača. Slavić Ivan je s 3:1 pobijedio 
Nevena Samca i na kraju Erik Man-
cini Jalžabetić Alena s 3:0.

Istog dana u Varaždinu je odi-
gran 2. otvoreni turnir najmlađih 
kadetkinja i najmlađih kadeta 
Hrvatske. Nastupilo je 6 naših naj-
mlađih igračica i igrača: Tea Bikić, 
Ana Murat, Ana Zovko, Maja 
Mesić, Tomislav Nagy i Roman 
Budek. Svi naši natjecatelji su prošli 
prvi dio natjecanja po grupama, no 
nakon toga nisu mogli dalje. Najbo-
lji plasman ostvarila je Ana Murat 
koja je došla u četvrtfinale, među 
osam najboljih.

U subotu 7. veljače igrači STŠK 
“Dugo Selo“ u Zagrebu su odigrali 
utakmicu 12. kola 1. Hrvatske lige 
protiv ekipe STK Frim iz Zagreba i 

izgubili rezultatom 4:0. Ova mlada 
ekipa nanijela je našim igračima 
jedan od najtežih poraza od kada se 
natječemo u prvoj ligi. Naši igrači 
su uspjeli dobiti samo jedan set. U 
prvoj partiji Matej Mamut je s 3:0 
pobijedio Stipu Josipovića. Nakon 
toga Frane Kojić je s 3:1 pobijedio 
Alena Jalžabetića, a Zeljko Ivan s 
3:0 Nevena Samca. Na kraju domaći 
par Mamut – Kojić je s 3.0 pobijedio 
naš par Josipović – Samac. Trinae-
sto kolo je na rasporedu 21. veljače 
kad u Dugom Selu gostuje ekipa 
STK Šenkovec. Utakmica započi-
nje u 16 sati. U subotu i nedjelju u 
Splitu je odigran 2. pozivni turnir 
dvanaest najboljih mlađih kadeta 
Hrvatske. Na Turniru su nastupila 
dva naša igrača. Na kraju obojica su 
završila sa skorom 3/8, Matej Murat 
zauzeo je 9. mjesto, a Dominik Kri-
žan 10. mjesto.

Ekipa «Prvaci» - prvaci 
Kadetske stolnoteniske lige 
Dugog Sela

Prvog veljače odigrano je 
posljednje 9. kolo Kadetske stolno-
teniske lige Dugog Sela. Nastupilo 
je deset ekipa, u kojima je igralo 
preko četrdeset najmlađih igrača iz 
našeg grada. Prvo mjesto osvojila je 
ekipa „Prvaci“ za koju su nastupili: 
Tomislav Nagy, Florijan Blažutić, 
Marko Klarić i Frane Bebek. Drugo 
mjesto osvojila je ekipa „Kakao“ za 
koju su nastupile: Ingrid Stipić, Ana 
Murat, Maja Mesić i Lucija Matešić. 

Treće mjesto pripalo je ekipi „Lop-
tice“ za koju su nastupili: Matej 
Murat, Kristijan Mesić, Robert 
Zanki i Mile Pavlović. Najbolji par 
lige je par ekipe „Loptice“ za koji 
su igrali Matej Murat i Kristijan 
Mesić. Na kraju najbolji igrač lige je 
Zvonimir Solina iz ekipe „Brzi“ sa 
skorom 14 pobjeda i bez poraza. Svi 
prvoplasirani nagrađeni su prigod-
nim športskim trofejima.

Odigrano 4. kolo Gradske 
stolnoteniske lige

Odigrane su i utakmice 4. kola 
Gradske stolnoteniske lige i posti-
gnuti su sljedeći rezultati: G. T. 
Fintić-Staklarska radiona Verović 
9-1, Brusiona Jurec-Graditelj Dugo 
Selo 4-6, Autoškola Jerko-Caffe bar 
Mondo 10-0, Termont-Caffe bar 
„Ante“ III 9-1, Caffe bar „Ante“-
Caffe bar „Ante“ II 9-1. U vodstvu 
je ekipa Autoškole Jerko s 8 bodo-
va, druga je ekipa Graditelj Dugo 
Selo također s 8 bodova dok je na 
3. mjestu ekipa G. T. Fintić sa 6 
bodova. Trenutno najbolji igrač lige 
je Jeronim Matešić iz ekipe Autoš-
kola Jerko sa skorom 12 pobjeda i 0 
poraza. U 5. kolu koje je na raspore-
du sljedećeg tjedna, sastaju se: Caffe 
bar „Ante“II- G.T.Fintić, Caffe bar 
„Ante“ III-Caffe bar „Ante“, Caffe 
bar Mondo-Termont, derbi kola 
Graditelj Dugo Selo-Auto škola 
Jerko i Staklarska radiona Verović-
Brusiona Jurec.

Zvonko POKAS

Porazi u 1. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi

Na Memorijalu sudjelovalo preko 500 stolnotenisača iz hrvatskih i 
slovenskih klubova

NOVI je predsjednik Zajednice 
športskih udruga i saveza Zagre-
bačke županije je Vladimir Brego-
vić, gradonačelnik Vrbovca, a duž-
nost glavnog tajnika i u narednom 
razdoblju obnašat će Juro Horvat. 
Na izbornoj skupštini, održanoj 
krajem siječnja u Svetoj Nedelji, za 
zamjenika predsjednika izabran je 
Boris Makarun, a potpredsjednike 
Zajednice Željko Kiseljak i Dugo-
selac Zlatko Lasan. «Radit ćemo 
za dobrobit cjelokupnog sporta. 
Vjerujem da će Županija, naš glav-
ni sponzor, to znati prepoznati, 

a sportaši nam se odužiti svojim 
rezultatima. Nadam se da će na 
Olimpijadi u Engleskoj 2012. biti 
i sportaša iz Zagrebačke županije» 
rekao je Bregović, koji iza sebe 
ima uspješnu sportsku, hrvačku 
karijeru te obnaša dužnost pred-
sjednika Hrvačkog kluba «PIK 
Vrbovec». Za predsjednika Nad-
zornog odbora Zajednice izabran 
je zamjenik župana Roman Rodić. 
«Županija se brine da športska 
zajednica dobije dostatna sredstva 
za sve sportske klubove. Iako se 
nalazimo u kriznom razdoblju, 
proračun Zagrebačke županije u 
odnosu na isto lanjsko razdoblje 
puni se sličnim intenzitetom, čak 

i 15 posto bolje. Nastavi li se takav 
trend, više će novca biti i za šport-
sku zajednicu» rekao je Rodić, uz 
kojega je Skupštini prisustvovao i 
zamjenik župana, Rudolf Vujević. 
Osim izvješća o prošlogodišnjem 
radu, na skupštini je prihvaćen i 
Program razvoja sporta Zagrebač-
ke županije do 2016., kojemu su 
glavne zadaće povećati broj aktiv-
nih sportaša za deset tisuća, te 
učinkovitije organizirati sportske 
sadržaje za djecu i mladež. Poseb-
na priznanja primili su utemeljite-
lji Zajednice - Mladen Čop, Boris 
Makarun, Miroslav Burić, Juro 
Horvat i Milivoj Obad iz Dugog 
Sela.

PRIPREMILA: A. M. Š. 

Šahist T. Filipović prvi na Juniorskom 
prvenstvu Zagrebačke županije

U ORGANIZACIJI Šahovskog 
saveza Zagrebačke županije 31. 
siječnja do 1. veljače u Velikoj 
Gorici održano je više natje-
canja. Sudjelovao je i Šahovski 
klub Dugo Selo čiji su pojedi-
ni članovi zabilježili značajne 
rezultate. Tako je na Juniorskom 
pojedinačnom prvenstvu Zagre-
bačke županije najbolje poteze 
povukao Dugoselac Tomislav 
Filipović osvojivši u 5 partija 10 
bodova. Ovaj mladi šahist član je 
ŠK Dugo Selo tri godine. U tom 
razdoblju notira mnoge uspjehe, 
među njima i naslov prvaka na 
brzopoteznom šahovskom tur-
niru u sklopu «Sportskih igara 
mladih» prije dvije godine. Uz 

juniorsko, održano je i Kadetsko 
pojedinačno prvenstvo ZŽ do 15 
godina gdje je najbolji bio Miho-
vil Vučić, član ŠK Stanoobjekt iz 
Zaprešića sa osvojenih 6 bodova. 
Slijede ga Vrbovčani, članovi ŠK 
PIK Vrbovec Filip Pavić i Anto-
nio Matić s po 5 bodova. Dugose-
lac Marinko Gavran u ukupnom 
poretku na ovom natjecanju je na 
23 mjestu s 3 boda. Kod kadeta 
do 11 godina prvo je mjesto sa 
6 bodova osvojio član ŠK Samo-
bor, drugi je Hrvoje Požgaj iz 
ŠK Sveta Nedjelja, a treći Ivan 
Prevarić, član ŠK PIK Vrbovec. 
Dugoselski šahist Vedran Benčić 
s 4 boda je na 7. mjestu, a Hrvoje 
Benčić završio je na 14 mjestu 
s 3 boda. - Od početka ovog 
mjeseca ŠK Dugo Selo djeluje u 
novom prostoru, u Kažotićevoj 

8. Time smo dobili kvalitetnije 
uvjete rada pa uspjesi zasigurno 
neće izostati – podsjetio je tajnik 
kluba Ante Filipović.

PRIPREMILE: A. M. Š. i I. G. O.

T. Filipović vuče dobre poteze i 
bilježi šahovske pobjede

Biciklistički klub «Dugo Selo 
2001.» poziva svoje članove i sve 
zainteresirane ove subote 21. 
veljače na 2. utrku/trening po 
sljemenskoj cesti, u organizaciji 
Biciklističkog kluba Ciklus. 
Utrka se još zove Cener, Crta 
-Crta ili Proljetni Štoping, duga 
je gotovo 10 kilometara. Utrka 

se vozi od crte do crte, prva 
crta iliti START nalazi se malo 
iznad pilane Bliznec, dok je 
druga crta iliti CILJ, na istoj cesti 
9,7 kilometara dalje, malo iznad 
završetka Leustekove staze. Iznos 
kotizacije je u skladu s imenom 
pa iznosi cener kuna = 10 kuna.

Radi sigurnosti potrebno 
je uzeti i koristiti kacigu, jer 
cesta je otvorena za promet, a 
sudionici su obvezni poštivati 

prometna pravila i paziti na 
automobile. Vozi se na vlastitu 
odgovornost, klub ne odgovara 
za štetu nanesenu sebi ili 
trećim osobama. Bicikl može 
biti cestovni ili brdski. Kako 
bi izbjegli horde "planinara" u 
autima, utrka će se održati u 
14 sati. To je okvirno vrijeme 
i podložno je promjenama. Sve 
dodatne informacije možete 
doznati na www.bk-dugoselo.hr

Biciklistički klub Dugo Selo 
poziva na Utrku Sljeme
PRIPREMILA: I. G. O.

Taekwondo klub Dugo Selo s uspjehom započeo natjecateljsku sezonu

Zaredali turniri i medalje 

NASTUPOM na Taekwondo tur-
niru u Zaprešiću, koji je održan 
7. veljače, započela je, po svemu 
sudeći, uspješna natjecateljska 
sezona za Taekwondo klub Dugo 
Selo. Pod vodstvom novog trene-
ra Zvonimira Matice, Dugoselsci 
su u Zaprešiću ostvarili izvanre-
dan rezultat. Osvojene su četiri 
zlatne medalje i to; Ivana Šan-
tić u kategoriji mlađih kadeta, 
Ivan Matić, Šimun Valjak i Jer-
neja Bambić u kategoriji seniora, 
Mario Mahmeti osvojio je srebro, 
a Sven Valjak broncu u kategoriji  
kadeta. Rezultati govore da su 
Dugoselsci dobro iskoristili zim-
ske kondicione pripreme a vidljiv 
je napredak i u borbenim teh-
nikama. 

U subotu, 14. veljače, Dugo-
selsci su nastupili i na M 2 Među-
narodnom turniru u Vrbovcu 

koji već godinama organizira 
Taekwondo klub Rugvica. Zbog 
bolesti i ozljeda nisu nastupili 
svi natjecatelji, pa su i rezultati 
bili skromniji. No, s obzirom da 
je M 2 na glasu kao jači među-
narodni turnir, Dugoselsci su 

svoj nastup ocijenili zadovolja-
vajućim i ponosni su na zlat-
nu medalju koju je osvojio Sven 
Valjak, dok broncu su osvoji-
li Ivan Matić, Jerneja Bambić, 
Ante Dujaković i Ivana Šantić.

PRIPREMILA: J. K. B.

Pod stručnim vodstvom Zvonimira Matice stasala je prva generacija 
natjecatelja TK Dugo Selo
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Mladi dočekali Valentinovo
LJUBAV U SRCU 
OD PLASTIKE 

VIŠE od 200 zaljubljenih 
mladih parova je 13. veljače 
u ugodnoj i veseloj atmosferi 
dočekalo Valentinovo. Ova 
je večer jedan od projekata 
Savjeta mladih Grada Dugog 
Sela, a sudeći po odazivu, 
projekt je bio uspješan. Kako 
doznajemo, sudjelovalo je 
414 mladih, većinom s dugo-
selskog područja. Podsjeća-
mo, drugi njihov ovogodiš-

nji projekt Internet stranica 
www.mladi-dugoselo.com je 
pokrenuta, a kada se riješe 
još neke tehničke pojedinosti 
krenut će se i s više sadržaja, 
a stranica će prije biti pred-
stavljena javnosti – kazao 
nam je Predsjednik Savjeta 
Filip Foretić podsjetivši na 
intenciju uključivanja što 
više mladih u njeno «ispu-
njavanje». Neki od projekata 

Savjeta mladih za ovu godinu 
su duhovni make-up, akcija 
«Hodom protiv droge» i ani-
miranje mladih darivatelja 
krvi. Također, Savjet će se 
svojim aktivnostima uključi-
ti u obilježavanje 800. godine 
spomena «Zemlje sv. Marti-
na».                               A.M.Š.

             Foto: Mario Mlinarek

Birali se kralj i kraljica večeri

Valentinovo - od tradicije, ljubavi i poezije 
do potrošnje

POSEBNO dizajnirane čestit-
ke, odjeća i pokloni u znaku 
crvenih srca te brojna druga 
potrošna roba i posebne ponu-
de kakve ne susrećemo svaki 
dan u trgovinama i uslužnim 
djelatnostima, povod je obi-
lježavanja dana posvećenog 
ljubavi i zaljubljenima. Naime, 
Valentinovo (14. veljače) je 
dan zaljubljenih, a kult sv. 
Valentina raširen je po čita-
vom svijetu. Slavljenje Valen-
tinova na našim prostorima 
novijeg je datuma, a počelo je 
s demokratskim promjenama 
početkom devedesetih godina 
prošlog stoljeća. Uz spomenuti 
datum spominju se tri svet-
ca Valentina iz druge polo-
vice trećeg stoljeća, od kojih 
su svi bili mučenici i o koji-
ma se vrlo malo zna. Također, 
postoje različite legende o sv. 
Valentinu. Dan sv. Valentina 
skinut je sa službenog kalen-
dara 1969. godine, a uveo ga je 
papa Gelasius I još 469. godi-
ne. Valentinovo ima vrlo dugu 

tradiciju koja se veže za 14. 
stoljeće kada se u Engleskoj i 
Francuskoj 14. veljače tradici-
onalno slavio dan kada se žene 
(traže partnere) ptičice i sve je 
toga dana bilo u znaku njihova 
cvrkuta. Sredinom 20. stoljeća 
Valentinovo se počelo značaj-
nije obilježavati u zapadnim 
zemljama te su se pored slanja 
čestitki počeli poklanjati razli-
čiti darovi a najčešće predmeti 
u obliku srca i cvijeće. Budući 
da se u zadnje vrijeme ovaj dan 
dosta iskomercijalizirao isti se 
počeo obilježavati čak i u Japa-
nu, Koreji i Kini.

Prema procjenama ame-
ričke udruge The Greetings 
Card Assocciations u svijetu se 
pošalje oko milijardu čestitki 
za Valentinovo, što čini ovaj 
neslužbeni blagdan jednim od 
najvećih čestitanim blagda-
nom odmah iza Božića. Tako-
đer, spomenuta Udruga pro-
cjenjuje da u ovoj potrošačkoj 
groznici žene sudjeluju sa čak 
85 posto.

�

�

Darak i pjesma za voljene
Najvažnije od svega spomenutog, da ovaj dan, koji je 

već uvelike došao i na naša vrata, kao podsjetnik za sve 
zaboravne na izražavanje ljubavi i poštovanja prema 
njihovim voljenima, čineći time veselje i zadovoljstvo 
mnogima. Ne treba također zaboraviti da vrijednost dara 
nije njegova tržišna vrijednost, već je to iskrenost, pažnja 
i odanost dragoj osobi. 

I za kraj jedan podsjetnik na stihove iz „Pjesme nad 
pjesmama“, također poznata kao Pjesma Salamonova, 
nastala u Izraelu oko 4. stoljeća prije Krista.

 „Kralj Salamon“

Lijepa ti si, prijateljice moja,
Lijepa ti si,

Imaš oči kao golubica
Kad gledaš ispod koprene,

A kosa je tvoja kao stado koza
Što izađoše na brdo Galaad.
Zubi su ti kao stado ovaca

Kada s kupanja dolaze:
Idu dvije i dvije kao blizanke

I nijedna nije osamljena.

„Zaručnica“

Dragi je moj bijel i rumen,
Ističe se među tisućama.

Glava je njegova kao zlato, zlato čisto,
Uvojci kao planine mladice,

Crne poput gavrana.
Oči su njegovi kao golubi nad potokom,

Zubi mu kao mlijekom umiveni,
U okvir poredani.

Obrazi su njegovi kao lijehe
Mirisnog bilja,

Kao cvijeće ugodno,
Usne su mu kao ljiljani

Iz kojih smirna teče.

�

�

�

�

VALENTINOVO je u Dječ-
jem vrtiću «Dugo Selo» obilje-
ženo lutkarskom predstavom 
«Umišljena mišica». Predsta-
vu su pripremile odgajateljice, 
na veliko veselje svojih malih 
učenika. One su vješto, poput 
najboljih lutkara, prikazale 
jednu pravu ljubavnu priču. 
Lijepa i umišljena Mišica, 
nakon dugog biranja, za muža 

je izabrala mačka Fulira. I sve 
bi bilo krasno da Fulir nije 
ogladnio i naravno, skoro 
Mišicu pojeo. No, ona se spa-
sila skočivši u mišju rupu i 
tamo pronašla pravu ljubav. 
Koga? Pa, Miša, normalno. 
Prava Ljubav je pobijedila, 
djeca se veselila, plesala i pje-
vala. The end.                          
                                       A.M.Š. 

M A L I 
fašnik održat će se 24. veljače, 
a u njemu će sudjelovati grupe 

učenika i djece osnovne škole i 
dječjih vrtića s područja grada 
– dogovoreno je na nedavno 
održanom koordinacijskom 
sastanku. Za sada je najavljeno 
sudjelovanje 15 fašničkih 
skupina. U ovogodišnjoj 
fašničkoj povorci tako će 
se šareniti kostimi djece iz 
Dječjeg vrtića «Dugo Selo», 
Dječjeg vrtića «Didi», 
Osnovne škole «Dugo Selo», 
Udruge izviđača, Udruge 
«ADHD i ja» i Mažoretkinje. 
Male maškare okupit će se 
u podne na platou ispred 
Srednje škole «Dugo Selo» 
gdje će biti upriličen prigodni 

program i predstavljanje 
grupa. Ukoliko tog dana 
bude loše vrijeme, cijeli će se 
događaj odigrati u dvorani 
osnovne škole s početkom u 
isto vrijeme. Fašnik će biti 
revijalnog karaktera, a svi 
okupljeni moći će se zasladiti 
pokladnicama i toplim čajem 
koje će pripremiti dugoselski 
vatrogasci. Kako se ove 
godine obilježava 800. godina 
spomena «Zemlje sv. Martina», 
mali dugoselski Fašnik dat će 
i svoj obol. Kako saznajemo, 
za izradu kostima djeca će 
naći inspiraciju u dugoselskim 
motivima – modernim i 

povijesnim. Pojedine 
skupine već su pri samom 
kraju sa svojim kreacijama te 
jedva čekaju da ih odjenu. O 
kakvim se kostimima radi, 
nisu željeli otkriti – bit će 
to iznenađenje pa svakako taj 
dan svratite do platoa Srednje 
škole ili, ponavljamo, u slučaju 
kiše u dvoranu dugoselskog 
osnovnjaka. Organizator 
događanja, Grad Dugo Selo, 
izdvojit će 1000 kuna po grupi 
za izradu kostima.        A.M.Š.

«Umišljena mišica» u Dječjem vrtiću 
«Dugo Selo» za Valentinovo

Mali fašnik 24. veljače 
– sudjeluje više od 15 
fašničkih skupina

Teta Ankica, jedna od kreatorica zabavne i poučne predstave 

Savjet mladih okupio više od 400 mladih 
na proslavi Valentinova

Pripremio: I.Aščić


