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RIJEČ UREDNIKA

SAMO ZABAVA!
Nakon brojnih uspjeha u komunalnoj izgradnji i najavama novih dostignuća 
tijekom lipnja, u srpnju smo zabilježili lagano posustajanje u izvještavanju u tom 
smjeru, ali lokalne jedinice već su najavile pogodnosti koje svojim sugrađanima 
nude za jesen. Dugoselci o nabavi besplatnih udžbenika i radnih bilježnica za 
svoje učenike, a Rugvičani da neće podizati cijene sudjelovanja roditelja u cijeni 
dječjih vrtića.
Top tema bila je stoga odluka Gradskog vijeća Grada Dugog Sela o kupnji zgrade 
bivšeg Općinskog suda, oko čega su se razvili prijepori između dugoselske vlasti i 
oporbe, ali je odluka ipak usvojena većinom glasova. 
Početak ljeta obilježile su i besplatne ljetne igraonice za osnovnoškolce koje se 
već godinama organiziraju u Dugom Selu, a zadnjih nekoliko godina i u Rugvici. U 
Dugom Selu je zadnji dan igraonica obilježen i feštom, koja pomalo nalazi svoje 
mjesto na turističkim kartama – Dugoselskim piknikom, u kojem su, osim djece, 
mogli uživati i odrasli. Pučko otvoreno učilište Dugo Selo kao organizator ove 
manifestacije nastavilo je potom i s tradiconalnim Dugoselskim kulturnim ljetom 
o okrivu kojeg su ponuđeni različiti kulturni sadržaji, od kazališnih predstava 
za djecu i odrasle do koncerata, a čime se želi popuniti „rupa“ u kulturnoj, ali i 
zabavnoj ponudi tijekom godišnjih odmora.
I dok nas veliki mediji, odnosno analitičari koji se na njima pojavljuju, već uvelike 
plaše s nadolazećom jeseni koja će rezultirati energetskim nestašicama, silnim 
poskupljenjima, inflacijom, a određena bojazan dolazi i od uvođenja eura, (da 
ne zaboravim i najavljeni „povratak“ pandemije virusa korone), u Dugom Selu i 
Rugvici već su započele pripreme za tradicionalne jesenske fešte.
Dugoselci će pod vodstvom nove predsjednice turističke zajednice organizirati 
vjerojatno još starija jela z Dugoga Sela, dok Rugvičani voze ustaljenom rutom uz 
Lađare, a ove godine i dugoselske bajkere (nažalost u istom terminu). Kažu da su 
se tu bajkeri malo teritorijalno pogubili, ali treba shvatiti da se na „motorkotaču“ 
od Dugog Sela do Rugvice stiže za svega nekoliko minuta. Još da su otvoreni 
nadvožnjaci bilo bi i brže! I u pravu su, svi smo mi doma na prostoru između 
Lonje, Zeline, Črnca i Save, a novostvorene administrativne podjele i politički 
prijepori morat će, kad tad biti zaboravljeni!
Mi, koji ćemo i u sezoni kiselih krastavaca i raznih drugih ljutih i kiselih pripravaka, 
uredno izvještavati o događajima u tom razdoblju, želimo vam ugodno ljeto i da 
se informirate te ugodno zabavite uz Dugoselsku kroniku koju imate u rukama, 
ali i da iskoristite vruće ljetne dane, kad ćete valjda imati nešto više slobodnog 
vremena, da na web stranici Kronike „prelistate“ dosadašnjih 657 brojeva koji 
zorno govore o jedinstvu ovoga našega Dugoselskog kraja.
Stoga, ne dajte se smesti! Provedite ostatak ljeta u stilu naslovnog slogana, koji 
sam malo posudio od nekoga, ali se nadam da me zbog toga neće tužiti!
I na koncu nadam se da se „guštate“ što unazad par dana imamo most koji je 
spojio Hrvatsku, nadam se da će i nadvožnjaci uskoro spojiti Dugo Selo i Rugvicu!
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11. sjednica Gradskog vijeća Dugog Sela

Piše: Nenad Haleuš Mali

Aktualni sat 11. sjednice Gradskog 
vijeća Grada Dugog Sela, održane 
14. srpnja, protekao je u mirnom 

tonu jer su izostali uobičajeni politički pri-
jepori između vladajućih i oporbe, a pre-
vladavale su teme iz komunalne i socijalne 
domene. Štoviše, trajao je kao što i stoji 
u nazivu – sat vremena, jer je predsjednik 
vijeća Kruno Blažinović nakon isteka roka, 
odlučio dopustiti tek dva pitanja na koja će 
biti odgovorenou u pisanoj formi.
Upućujući uvodno pitanje, vijećnik Darjan 
Budimir, uputio je u ime HDZ-a digresiju 
kako je nezadovoljan uvrštavanjem u dnev-
ni red sjednice točke o kupnji nekretnine 
vrijedne devet milijuna kuna u posljednji 
čas, iako je većina vijećnika prihvatila uvr-
štavanje iste točke u dnevni red. Budimir 
je potom komentirao kako nema dovoljno 
elemenata za opravdanje povećanja cijena 
učešća roditelja u cijeni dječjih vrtića te 
kako je po njegovom mišljenju dugoselski 
gradski vrtić, po tom kriteriju, među naj-
skupljima u Hrvatskoj, iako nije vidljivo 
zašto. 
Pročelnik Boris Savić prvo se osvrnuo na 
uvrštavanje točke o kupnji nekretnine u 
dnevni red obrazloživši to činjenicom da je 
ista važna, a dogovor s vlasnikom je sklo-
pljen svega prije nekoliko dana, a potom 
je odgovorio, a u odgovoru je sudjelovao i 

gradonačelnik Nenad Panian, kako je razlog 
povećanja participacije roditelja u cijeni 
dječjeg vrtića opća ekonomska situacija 
koja je dovela do poskupljanja energenata i 
hrane, komunalnih usluga te kako je pove-
ćanje čak i ne dostiže realna povećanja. 
Jedan od razloga zbog kojeg su cijene dugo-
selskog dječjeg vrtića visoke je i visoki stan-
dard koji isti pruža – konstatirao je Savić.

Budimir je potom rekao i kako građani 
Dunavske ulice izražavaju nezadovoljstvo 
širinom postavljenog asfaltnog sloja te 
kako svoje nezadovoljstvo nisu imali pri-
godu izraziti u gradskim službama jer ih 
tamo nitko nije želio primiti. Gradonačelnik 
Panian je odgovorio kako građani često 
puta ne razumiju proceduru koja usporava 

izvođenje pojedinih radova, kao što je bilo 
u slučaju Dunavske ulice, ali je rekao kako 
će o tom pitanju dostaviti pisani odgovor.
Vijećnica Ivana Radaković pitala je kakvo je 
stanje s izgradnjom rotora na Zagrebačkoj 
ulici kod tržnih centara Lidl i Kaufland te što 

se događa sa zaštićenim šišmišima koji su 
se nalazili u zgradi budućeg KiC-a?
Gradonačelnik Panian odgovorio je kako 
je planirani rok završetka radova poče-
tak nove školske godine, odnosno 4. rujna 
2022. godine, no kako je mogući i raniji 
završetak radova. Međutim, izrazio je i 
nezadovoljstvo prometnim rješenjem zao-
bilaznice oko područja radova jer nisu uva-
ženi njegovi prijedlozi koji su bolji od posto-
jećih – kako je istaknuo. Osim toga, dodao 
je, kako je problem što nije bilo moguće 
dobiti prometne redare, niti suradnju poli-
cije na višoj razini, kako bi se ovaj problem 
kvalitetnije riješio.
Što se tiče šišmiša, njih trenutačno nema! 

AKTUALNI SAT BEZ POLITIČKIH PRIJEPORA
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Došla ih je tek nekolicina, ali i ponovo otiš-
la. No očekuje se njihov povratak, a projekt 
koji je izrađen za njihovo zaštitu na zgradi 
KIC-a najbolji je u Hrvatskoj – istaknuo je 
Panian.
Vijećnik Vlado Šindler upitao je što Grad 
radi na zaštiti umirovljenika s obzirom na 
nove inflatorne uvjete te upitao na koji 
se način provodi evidencija glasanja na 

sjednicama Gradskog vijeća. Gradonačelnik 
Panian odgovorio mu je kako Grad vodi 
brigu o socijalnom statusu umirovljenika 
i pomaže im u okviru svojih mogućnosti, 
putem različitih prava koja su u gradskoj 
nadležnosti, no kako je cjelovito rješavanje 
ovog pitanja zadužena država. Pročelnik 
Savić odgovorio je pak kako glasanje na 
Gradskom vijeću regulira pravilnik koji se 
striktno primjenjuje. 
Vijećnik Luka Tkalčević upitao je što se čini 
za rješavanje pitanja djece neupisane u 
dječji vrtić te do kuda je stigla procedura 
izgradnje dječjeg vrtića u Velikoj Ostrni. 
Gradonačelnik Panian izrazio je zadovolj-
stvo što Dugo Selo ima veliki broj djece 

te je obećao da već sljedeće godine neće 
biti nikakvih problema s upisom sve djece 
u dječje vrtiće, a vezano uz dječji vrtić u 
Ostrni odgovoreno je kako za njega već 
postoji građevinska dozvola te prijava na 
fondove iz kojih bi trebalo pristići 80% sub-
vencija za njegovu izgradnju.
Vijećnik Krešimir Cvijanović upitao je kako 
stoje stvari s izgradnjom biciklističkih staza, 
a pročelnik Dejan Dragičević odgovorio mu 
je kako je nedavno izgrađena biciklistička 

staza u Ulici Dragutina Domjanića te kako se 
trenutačno otklanjaju nedostaci na toj ulici 

po nalazu nadzora, a vezano uz Cvijanovićevo 
pitanje o asfaltiranju ulice I.B. Mažuranić, 
rečeno je kako Grad ne može utjecati na tijek 
radova na asfaltiranju ulica na kojima se radi 
izgradnja vodoopskrbe i odvodnje te kako 
čak ni ViOZŽ kao investitor na to ne može 
utjecati!
Vijećnik Mihael Pinter upitao je da li će pove-
ćanje cijene dječjih vrtića utjecati i na cijene 
u privatnim dječjim vrtićima te u kojem roku 
će se realizirati izgradnja najavljenog sport-
sko edukativnog centra i da li će biti drugih 
financijera osim Grada Dugog Sela? Pročelnik 
Savić odgovorio mu je kako je već povećana 

subvencija za privatne dječje vrtiće od strane 
grada, a gradonačelnik Panian odgovorio je 
kako spomenuti sportsko edukativni centar 
namjerava završiti do konca svoga mandata – 
u roku tri godine. Panian je također istaknuo 
kako očekuje sufinanciranje drugih subjeka-
ta, prvenstveno županije jer bi se u sklopu 
centra trebala nalaziti i škola te pojasnio kako 
je bitno objediniti sve srodne djelatnosti od 
obrazovanja do sporta na jednom mjestu što 
je planirano upravo u spomenutom centru.
Vijećnica Zvjezdana Jambrečec upitala je da li 
će Grad i ove godine osigurati besplatne udž-
benike i radne bilježnice za osnovnoškolce 
i srednjoškolce te kada će se sanirati dječje 
igralište u Donjem Dvorišću. Odgovoreno joj 

je kako se sanaciji trenutačnih problema na 
dječjem igralištu može pristupiti odmah te 
kako je Grad i ove godine osigurao 900.000 
kuna za kupnju udžbenika i radnih bilježnica, 

ali i kako se predviđa osiguravanje sredstava 
za besplatni dnevni boravak učenika u škola-
ma i cijeli niz pogodnosti za osnovnoškolce i 
srednjoškolce.
Vijećnik Siniša Kljajić upitao je da li je sazvano 
vijeće za prevenciju te što Grad radi na rješa-
vanju pitanja integriranog prijevoza. Načelnik 
Panian odgovorio je kako pitanje rješavanja 
integriranog prijevoza za Zagrebačku župani-
ju i Grad Zagreb uvelike ovisi o Gradu Zagrebu 
koji se trenutačno ne bavi ovim problemom 
pa cijeli postupak kasni. No, Panian je najavio 

i kako Grad Dugo Selo radi na novim promet-
nim rješenjima za naše područje te kako će 
na taj način bar donekle olakšati Dugoselcima 
prometovanje na području Grada. Najavio 
je obilaznicu prema sjeveru preko sadašnjeg 
voćnjaka na zapadu grada, ali i rješenje, koje 
bi trebalo uslijediti nakon izgradnje rotora 
i puštanja u promet nadvožnjaka, kojim se 
predviđa potpuno isključivanje kamiona iz 
centra Dugog Sela.
Vijećnici Ivan Gereci i Darko Debeljak upu-
tili su pitanja na koja će, zbog isteka aktual-
nog sata, biti odgovoreno pisanim putem, 
a pitali su o izgradnji treće osnovne škole 
u Dugom Selu, o zapošljavanju pravnika u 
gradskoj upravi te o tome zašto nije ponovo, 
nakon devastacije, otvoreno dječje igralište 
u Kopčevcu.
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Za zgradu bivšeg Općinskog suda Dugo 
Selo, zajedno s pripadajućem okol-
nim zemljištem u vlasništvu obitelji 

Drašković, kategoriziranu od Ministarstva 
kulture kao kulturno dobro nakon sinoćnje 
iscrpne rasprave gradskih vijećnika veći-
nom glasova donijeta je odluka o kupnji 
spomenute nekretnine procijenjene vrijed-
nosti 8.850.000 kuna. Grad Dugo Selo iznos 
će isplaćivati u četiri obroka – prvi obrok 
od 2.250.000 kuna isplaćuje se u roku osam 
dana od dana sklapanja ugovora, a preo-
stale rate, svaka u iznosu od 2,2 milijuna 
kuna najkasnije po proteku jedne godine od 
uplate prethodnog obroka.  
Ne dovodeći u pitanje povijesnu i kultur-
nu vrijednost zgrade, vijećnik Siniša Kljajić 
ipak dovodi u pitanje tržišnu vrijednost 
smatrajući da je procjenu trebao učiniti 
vještak angažiran od strane Grada. „Nalaz 
je utvrdio da je zgrada izgrađena 1868. 
godine i sama po sebi je u relativno dobrom 
stanju, nema oštećenja, krovište je nedav-
no obnovljeno. Ona ne vrijedi te novce. 
Procjena je rađena na temelju vrijednosti 
nedavno prodanih novostambenih nekret-
nina u gradu, u centru grada, a cijene tih 
nekretnina kretale su se od 738.000 do 3 
milijuna 600.000 kuna. Grad je morao imati 
svog procjenitelja“, istaknuo je Klajić. 
Gradonačelnik Nenad Panian odgovora da 
procjena nekretnina nije u našoj domeni 
nego procjenitelja  - „Mi nikako ne želimo 
oštetiti Grad i gradski proračun, no isto 
tako ne možemo dopustiti da nam se dogo-
di novi „La Boheme“ (starogradska građan-
ska zgrada u centru grada srušena prošle 
godine, op.a.), poručio je gradonačelnik.  
Vijećnik Darjan Budimir također smatra 
da procjena štetna za Grad jer je rađena u 
odnosu nove stambene objekte. „Prvotno 
je isto tako bilo govora da će zgrada koštati 
2 milijuna kuna, a sada je vrijednost narasla 
na gotovo 9 milijuna kuna. Zgrada ima svoju 
povijesnu vrijednost, no uvreda je zdravom 
razumu ako njenu vrijednost uspoređujemo 
s novogradnjom“, poručio je te zatražio 
pojašnjenje o prvoj procjeni i tko je vodio 
pregovore. Gradonačelnik je potvrdio da 
je osobno vodio pregovore te da je prva 
procjena bila 200.000 eura manja koju 
prodavatelj nije prihvatio i on je zatražio 
procjenu. 
Gradonačelnik je također naglasio kako je 
vlasnik Drašković „prvotno tražio 10 miliju-

na kuna, što je naravno odbijeno. „Ukupno 
60 hektara zemljišta u Dugom Selu, i to 
centru, pripada grofu Draškoviću – perivoj, 
kula, šume, sve to pripada njemu. I mi ćemo 
morati to otkupljivati. Što će biti u zgradi – 
to će biti odluka svih nas. Najrađe bi prese-
lio Gradsku upravu u tu zgradu, no o tome 
ćemo još vidjeti. I sve to planiram riješiti do 
kraja mandata“, poručio je gradonačelnik.  

Ove godine završava 
se projekt RVS-a i 
aglomeracije Dugo Selo-
Rugvica, najavljuje 
direktor VIOZŽ-a
Na maratonskoj sjednici koja je potrajala 
do kasnih noćnih sati (zaključena je netom 
prije 23 sata), gradski vijećnici upoznati su 
izvješćima o poslovanju i radu trgovačkih 
društava, gradskih ustanova, kao i ključ-
nih udruga financiranih iz gradskog prora-
čuna. Prema izvješću trgovačkog društva 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke župa-
nije kojeg je prezentirao direktor Tomislav 

Masten vidljivo je da je u 2021. godini 
ostvarena dobit od 517.353 kune. 
„Najvažnija investicija na području grada – 
izgradnja RVS-a  je u završnoj fazi, prvi teh-
nički pregledi bit će do mjesec dana. Izveli 
1.1100 priključaka iako je ugovorom predvi-
đeno 800, a sada zbog povećanja nabavne 
cijene materijala dolazi do problema. Drugi 
projekt aglomeracije Dugo Selo-Rugvica 
također u završnoj fazi, položeno oko 96 
posto svih kolektora, izvode se pumpne sta-
nice. Nadamo se završetku radova do kraja 
godine. Vodocrpilište je gotovo, uskoro ide 

VEĆINOM GLASOVA VIJEĆNICI 
SUGLASNI S KUPNJOM ZGRADE 

BIVŠEG OPĆINSKOG SUDA 
VRIJEDNOSTI 8.850.000 KUNA

Piše: Iva Grgić Ozimec

priključak na struju. Ispričavamo se građa-
nima Dugog Sela polovicom kolovoza bit će 
djelomična obustava vode zbog prespoja 
novog magistralnog vodovoda koji sljede-
ćih 20 godine sigurno neće puknuti. Ovo 
područje imat će dvostruko više kapaciteta 
vode nego što je imalo dosada“, ukratko je 
istaknuo direktor Masten.  
Vijećnik Siniša Kljajić uputio je više pitanja 
direktoru, a između ostalog zanimalo ga je 
pojašnjenje vezano uz tv prilog o ekološ-
kom incidentu odlaganja azbestnih ploča 
kod Kosnice. Direktor Masten ističe da 
se taj problem nije dogodio na području 
vodocrpilišta Kosnica, već izvan te radi toga 
VIOZŽ nema ingerencije nad istim.  

Plin je osiguran i 
rezerviran, a za građane 
zaštićen do 1. travnja 
sljedeće godine
Direktorica Trgovačkog društva DUKOM 
plin d.o.o. Mirjana Somođi prezentirala 
je financijske pokazatelje za 2021. godi-
nu po kojim je ostvarena dobit u iznosu 
od 506.445 kuna. Ujedno odgovarajući na 

goruće pitanje koje zanima svo građanstvo, 
vezano uz nabavu i cijenu plina direktorica 
Somođi navodi kako je „nabava plina osigu-
rana i rezervirana preko društva INA d.d., 
cijena plina uz subvencije, PDV, itd. za gra-
đane se kreće 3,40 kuna i ona je zaštićena 
do 1. travnja sljedeće godine, a što se tiče 
privrede, uz subvencije cijena se kreće od 
4 kune, te jedan potrošač koji plaća cijenu 
ispod kune“, poručuje. Na pitanje vijećnika 
Vlade Šindlera o gubicima plina direktorica 
je navela kako se gubici računaju kao razlika 
ulazne i izlazne cijene plina te osim gubitka 
postoji dio neočitanih, krađe te samih kva-
rova. Također ističe aktualni problem nedo-
stavljanja i nekompletne dokumentacije od 
strane investitora, dok DUKOM odgovara 
na sva traženja u roku.

Od rujna nove više cijene 
roditeljskog učešća u 
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cijeni smještaja djece u 
Dječjem vrtiću Dugo Selo
Većinom glasova vijećnika usvojen je pri-
jedlog odluke o izmjenama odluke o sudje-
lovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg 
vrtića Dugo Selo po kojem se povećava 
cijena s dosadašnjih 600 kuna za 10-satni 
primarni program na 750 kuna. Isto tako 
primarni program do 3 sata dnevno sada 
iznosi 375 kuna mjesečno, primarni 4-6 
satni program 525 kuna i primarni 10-satni 
program uz integrirani program ranog 
učenja engleskog jezika 1.000 kuna. Nove 
cijene se usklađuju s povećanim troško-
vima poslovanja Dječjeg vrtića, od cijena 
energenata, komunalnih usluga, namirnica 
za prehranu djece, kao i ostalih troškova 
materijala i usluga. Troškovi prehrane po 
djetetu u prvom tromjesečju ove godine 
veći su za gotovo 23% u odnosu na isto 
razdoblje prošle godine, cijena električne 
energije veća je za 111%, cijena plina za 
35%, a troškovi odvoza otpada veći su za 
277%. Povećanje cijene roditeljskog učešća 
obračunavalo bi se od 1. rujna ove godine. 
U Svrhu ublažavanja ekonomskog učinka 
na roditelje, predlaže da se cijena uslu-
ge vrtića za vrijeme korištenja godišnjeg 
odmora (najviše dva mjeseca u godini) koja 
je propisana u visini 50% mjesečne cijene 
za izostanke koji traju 15 i više radnih dana 
neprekidno, izmjeni te se sada primjenjuje 
na izostanke koji traju 10 i više radnih dana 
neprekidno. 
Vijećnik Kljajić uočava disbalans u iznosu 
od 706 kuna u cijeni vrtića DVD Dugo Selo 
i privatnih vrtića, na što ravnateljica DV 
Dugo Selo Draženka Sesan pojašnjava da 
ekonomske cijene ne mogu biti iste u svim 
vrtićima u lokalnoj zajednici jer se cijene 
usklađuju mjerilima Državnog pedagoškog 
standarda.   
Vijećnici su isto tako usvojili zaključka o 
davanju suglasnosti na I. Dopunu plana 
upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za 

pedagošku godinu 2022./2023. po kojoj se 
planira upisati dodatna 42 djeteta – 22 u 
jasličku grupi i 20 u vrtićke skupine. Time bi 
sljedeće pedagoške godine u DV Dugo Selo 
bilo upisano 381 dijete. 
Vezano uz izvješće o radu i poslovanju 
DV Dugo Selo za 2021. godinu vijećnike je 
zanimalo između ostalog kada je planiran 
završetak dvorane, visina plaća, na koje 
je odgovorila ravnateljica Sesan. „Rok za 
izgradnju dvorana istekao je upravo 12. 
srpnja te se sada izvođaču naplaćuju penali, 
no sami radovi su na samom kraju. Plaće 
zaposlenika moraju biti visoke, no ovdje 
se radi što su za vrijeme epidemije plaće 
bile smanjene za 10% te su u protekloj 
godini vraćene i uvećane prema koefici-
jentima staža sukladnom novoizglasanom 
Pravilniku“, kazala je ravnateljica. 

DKPC-a nabavlja putem 
leasinga novo teretno 
vozilo u iznosu 1,6 
milijun kuna 
U nastavku vijećnici su upoznati i s izvješćem 
trgovačkog društva Dugoselski komunalni 
poduzetnički centar d.o.o. koje je prezentirao 
direktor Tadija Penić i po kojem je u 2021. 
godini ostvarena dobit od 546.313 kune. 
Prošlu godinu obilježio je novi sustav naplate 
i sakupljanja komunalnog otpada, a direktor 

Penić između ostalog naglasio je i nabavu 
teretnog vozila s tri nadogradnje koja je sufi-
nancirana iz EU kohezijskog fonda s ukupno 
milijun 474.000 kuna, što je 85% predviđenih 
ukupnih troškova. Nakon vijećničkih pita-
nja, izvješće je usvojeno. Na istoj sjednici 
većinom glasova usvojena je odluka o dava-
nju suglasnosti za dugoročno zaduživanje 
DKPC-a. Radi se o nabavi prilagođenog teret-
nog vozila za sakupljanje komunalnog otpada 
s nadogradnjom volumena 17m3, ukupne 
dopuštene mase do 18t, putem financijskog 
leasinga. Procijenjena vrijednost nabave izno-

si 1.650.000 kuna, a planirani rok otplate 
kreditnog zaduženja iznosi 60 mjeseci. Vozilo 
se nabavlja radi obnove dotrajalog voznog 
parka. 

Usvojena izvješća 
gradskih ustanova i 
udruga
Na sjednici Gradskog vijeća vijećnici su upo-
znati s izvješćima o radu i poslovanju gradskih 
ustanova u 2021. godini Gradske knjižnice Dugo 
Selo, Glazbene škole Dugo Selo, Sportskog cen-
tra Dugo Selo i Pučkog otvorenog učilišta. Sva 

izvješća su prihvaćena, a Sportskom centru 
predana je na upravljanje novoizgrađena sport-
ska građevina Pump track. Isto tako usvojena 
su izvješća za prošlu godinu Crvenog križa Dugo 
Selo, Zajednice športskih udruga Dugo Selo i 
Vatrogasne zajednice Dugo Selo. 
Vijećnici su prihvatili i prijedlog odluke o dono-
šenju 12. izmjena i dopuna odluke o donoše-
nju Prostornog plana uređenja Grada Dugog 
Sela po kojoj je utvrđeno nekoliko razloga i 
ciljeva izrade i donošenja Izmjena i dopuna 
prostornog plana. Kao prvo, omogućuje se 
gradnja obnovljivog izvora energije – sunča-
ne elektrane na području Poduzetničke zone 
Črnovčak predviđenom „Idejnim tehničkim rje-
šenjem Sunčane elektrane Dugo Selo“. Zatim 
omogućuje se gradnja sunčanih elektrana i u 
izdvojenim građevinskim područjima gospo-
darske namjene s dopunom smjernica za izradu 
UPU-a. Te na kraju uslijed ukidanja eksploata-
cijskog polja TEMPO (kod dugoselskog Bajera) 
na istom području planira se gradnja proizvod-
nih, poslovnih i trgovačkih djelatnosti, gradnja 
zanatskih, skladišnih, upravnih, uslužnih, komu-
nalno-servisnih i trgovačkih prostora, a teme-
ljem iskazanog interesa vlasnika, te povezivanje 
dijela čestice s umjetnim jezerom sa susjednom 
česticom na kojoj je planirana gradnja turistič-
kih sadržaja (autokampa). Vijećnici su također 
na provedenog postupka izrade prihvatili pri-
jedlog odluke o donošenju 16. izmjena i dopuna 
odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 
zone Centar naselja Dugo Selo. Odlukom se 
dopušta na čestici u Osječkoj ulici da investitor 
izgradi uvučeni dio etaže potkrovlja uzduž juž-
nog pročelja, umjesto s ulične strane. Isto tako 
na istoj spomenutoj čestici, istog investitora 
Falačec d.o.o., iznimno kolni pristup te priklju-
čak na komunalnu infrastrukturu omogućuje se 
uz uspostavu služnosti na najviše jednoj susjed-
noj čestici.
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Odbor za izbor i imenovanja pod pred-
sjedavanjem Krune Blažinovića i u pri-
sutnosti dogradonačelnice Jasminke 

Kokot Bambić danas je razmotrio prijedloge 
zaključaka o razrješenju članova u tijelima 
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, inače 
vijećnika i članova Građanske inicijative 
Drugo Selo, koji su na vlastiti zahtjev podnijeli 
zahtjeve za razrješenja na svoja mjesta u član-
stvu odbora i komisija. Ujedno su predloženi 
i novi članovi.
Tako je utvrđeno da na mjesto članice Kristine 
Jelečki u Mandatnoj komisiji se predlaže Vlado 
Šindler. U Odboru za izbor i imenovanja umje-
sto članova Siniše Kljajića i Mihaela Pintera 
predlažu se Vlado Šindler i Luka Tkalčević. U 
Odboru za Statut i Poslovnik umjesto članova 
Kristine Jelečki i Mihaela Pintera predlažu se 
Vlado Šindler i Luka Tkalčević. U Odboru za 
financije i proračun umjesto članova Siniše 
Kljajića i Marija Murata predlažu se Marko 
Berić i Alen Ištvanić. U Odboru za zaštitu oko-
liša i prostorno uređenje na mjesto predsjed-
nika umjesto Darija Pavlovića imenuje se Stipe 

Vrdoljak te predlaže novi član Josip Galić. U 
Odboru za komunalne djelatnosti umjesto 
članova Matee Kunkić, Krešimira Šantića, 
Vesne Smokrović predlažu se Marko Berić, 
Zoran Ivančević i Ante Herceg. U Odboru za 
društvene djelatnosti i socijalnu skrb umjesto 
Renate Jelečki kao predsjednice predlaže se 
Romana Pejčić te na mjesta Romana Simića 
i Renate Jelečki predlažu se Zoran Ivančević 
i Ružica Lasan. U Odboru za predstavke i pri-
tužbe građana na mjesto predsjednice Marije 

Čakarić Bjelobrk predlaže se Ivana Matacun. 
U Komisiju za imenovanje i preimenovanje 
ulice umjesto članice Peggy Malbaša predlaže 
se Ivana Matacun te u Komisiju za dodje-
lu stipendija umjesto članice Maje Prgomet 
predlaže se Lidija Tuđa. 
O svim utvrđenim zaključcima i prijedlozima 
raspravit će Gradsko vijeće Grada Dugog Sela 
na svojoj redovnoj sjednici planiranoj 14. 
srpnja.         

Utvrđene ostavke na članstva u odborima i komisijama 
te predloženi novi članovi

Gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad 
Panian donio je 18. srpnja i Odluku o finan-
ciranju udžbenika i radnih bilježnica za 
učenike srednjih škola sa prebivalištem na 
području Grada Dugog Sela.
Svi učenici Srednje škole Dugo Selo dobiti 
će udžbenike i radne bilježnice u školi na 
početku školske godine, jednako kao i prošle 
godine.
Učenici koji pohađaju srednje škole u 
Zagrebu dobiti će udžbenike i radne biljež-
nice u svojim školama, po Odluci Grada 
Zagreba.
Učenici koji imaju prebivalište na području 
Grada Dugog Sela, a pohađaju srednje škole 
izvan područja Grada Dugog Sela i Zagreba, 
mogu podnijeti Zahtjev Gradu Dugom Selu 
za financiranje nabave udžbenika i radnih 
bilježnica.
Učenici koji pohađaju Srednju školu Vrbovec, 
te Zrakoplovnu tehničku školu Rudolfa 
Perešina u Velikoj Gorici ne moraju podno-
siti zahtjev Gradu Dugom Selu, jer će s tim 
školama Grad Dugo selo sklopiti Sporazum, 
temeljem kojeg će učenici dobiti udžbenike i 
radne bilježnice u svojoj školi.
Zahtjevi se podnose do 20.09.2022. sa doku-
mentacijom navedenom u obrascu zahtje-
va dostupnog na internetskim stranicama 
Grada.

Udžbenike za učenike osnovnih škola finan-
cirat će nadležno Ministarstvo.
Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je 
također Odluku o financiranju produženog 
boravka za učenike osnov-
nih škola s prebivalištem 
na području Grada Dugog 
Sela.
Pravo na financiranje rad-
nih bilježnica i drugih obra-
zovnih materijala ostvaruju 
redoviti učenici osnovnih 
škola koji imaju prebivalište 
na području Grada Dugog 
Sela, ukoliko to pravo ne 
ostvaruju po nekoj drugoj 
osnovi.
Grad Dugo Selo sufinan-
cirat će plaće za rad i ostala materijalna 
prava dva voditelja produženog boravka 
i njihovih zamjena u Osnovnoj školi „lvan 

Benković” Dugo Selo, u školskoj godini 
2022./2023., sukladno zamolbi Osnovne 
škole „lvan Benković”, Dugo Selo, te dva 
voditelja produženog boravka i njihovih 

zamjena u Osnovnoj školi 
Josipa Zorića Dugo Selo, u 
školskoj godini 2022./2023., 
sukladno zamolbi Osnovne 
škole Josipa Zorića.
Grad Dugo Selo sufinanci-
rat će produženi boravak za 
učenike koji imaju prebivali-
šte na području Grada Dugog 
Sela, a pohadaju Osnovnu 
školu „Stjepan Radić” 
Božjakovina, prema udjelu 
učenika s područja Grada 
Dugog Sela u ukupnom broju 

polaznika produženog boravka, sukladno 
zamolbi Osnovne škole „Stjepan Radić” 
Božjakovina.

Odluka gradonačelnika 
o financiranju 

udžbenika i radnih 
bilježnica za učenike 

srednjih škola

Grad financira nabavku radnih bilježnica i drugih 
obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola 

i financiranju produženog boravka za učenike 
osnovnih škola

GRADONAČELNIK GRADA DUGOG SELA 18. SRPNJA JE DONIO ODLUKU O FINANCIRANJU 
RADNIH BILJEŽNICA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S 
PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.
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Gradonačelnik Dugog Sela Nenad 
Panian je 26. srpnja potpisao aneks 
ugovor Grada s predstavnicama pri-

vatnih dječjih vrtića „Didi“, „Buba Biba“ 
i „Vrapčić“ po kojem se povećava iznos 
subvencije za smještaj djece predškolskog 
odgoja u vrtićima drugih osnivača.
Naime, ukupni mjesečni iznos gradske sub-
vencije iznosit će 150 kuna više, odnosno 
ukupno 1.450 kuna po djetetu za primarni 
– 10 satni program njege, odgoja i nao-
brazbe djece, čime se pokriva razlika do 
ekonomske cijene programa. Na taj način 
roditeljska participacija u plaćanju cijene 
boravka djece u privatnim vrtićima se neće 
povećavati, već cijena i dalje ostaje ista.
„Nastavljamo suradnju i sufinanciramo 150 
kuna više zbog rasta cijena energenata, 
hrane, inflacija uopće, a sve kako bi izjedna-
čili cijene roditeljima u gradskom i privat-
nim vrtićima, kako bi na kraju krajeva djeca 
imala iste uvjete. Grad raste, mijenja se, no 
najbitnije je da sve te promjene pratimo 
i na njih odmah reagiramo. U gradskom 
vrtiću također smo izjednačili cijene i isto 
moramo iz proračuna izdvojiti više zbog 
povećavanja energenata. Gradski vrtić više 
košta građane Dugog Sela, nego privat-
ni. No, bez obzira gradimo nove objekte. 
Prijavili smo putem Nacionalnog plana opo-
ravka i otpornosti 2021.-2026. dva projekta 
od strateške važnosti za grad - dogradnju 
područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo 
u Lukarišću za dva dodjela i izgradnji dječjeg 
vrtića u naselju Velika Ostrna sa četiri dječje 
grupe. Iduće godine u ovo doba mi nećemo 
imati problema s neupisanom djecu u vrti-
će. Budućnost za predškolski odgoj u našem 
gradu je svijetla. Zahvaljujem se privatnim 
vrtićima na suradnji s Gradom“, poručio je 
tom prilikom gradonačelnik Panian.
„Prvi put u ovom Gradu privatni vrtići imaju 
partnerski odnos s Gradom, izuzetno nas 
to veseli. Ovo je izuzetno dobar potez. Svi 
smo pogođeni inflacijskim valom i nadamo 
se kako će ova mjera biti dostatna u ovoj 
godini. U našem objektu Puhovo imamo 
stotinjak djece, no proširujemo kapacitete u 

Lukarišće. Taj objekt neće biti u sastavu DV 
DIDI jer sukladno Državnom pedagoškom 
standardu ispunjavamo trenutnu zaddanu 
kvotu, već će biti novi vrtić „Čarobna šuma“ 
u kojem u početku planiramo dvije, a kasni-
je još dvije skupine. Prve dvije skupe u vrtić 
kreću 1. rujna, a sljedeće dvije u listopadu 
i studenom. Znamo da ćemo i u ovom 
projektu imati potporu Grada“, najavila je 
osnivačica DV „DIDI“ i DV „Čarobna šuma“ 
Karmen Pavlic.     
Ravnateljica DV „Buba Biba“ Andrea Čukelj 
istaknula je kako vrtić trenutno pohađa 
50-ero djece dvije odgojno obrazovne sku-
pine. „Mi smo podignuli ekonomsku cijenu 
vrtića, a grad je imao sluha i uskočio s pove-
ćanjem subvencije kako bi olakšala roditelji-
ma. Tako će umjesto 300 kuna veće cijene, 
plaćati 150 kuna veću cijenu. Cijena je veća, 
ali opet razlika će biti manja. Zahvaljujem 
se Gradu, gradonačelniku i svima uključe-
nima u naš sektor. Situacija je teška, no 

nadamo se ćemo s tim sredstvima i dalje 
zadržati postojeću kvalitetu rada jer kvali-
tetu nikako ne želimo umanjivati“, kazala je 
ravnateljica.
Dječji vrtić „Vrapčić“ prije tri godine inve-
stirao je u dogradnju postojećih kapaciteta 
te je povećao kapacitete za dodatnih 100 
djece, a kako doznajemo od ravnateljice Ive 
Hrković, planiraju daljnje proširenje.
„Na žalost morali smo podignuti ekonom-
sku cijenu kako bi zadržali kvalitetu rada s 
našim najmanjim korisnicima. Na djeci se ne 
smije štedjeti već je potrebno održati razi-
nu kakvu djeca zaslužuju. Zahvaljujem se 
Gradu i Gradskom vijeću koji su omogućili 
da cijena roditeljima bude jeftinija, povolj-
nija. Naš vrtić trenutno pohađa 206 djece u 
9 odgojno obrazovnih skupina. Radimo na 
proširenju kapaciteta i nadamo se kako će 
sljedeće pedagoške godine svi biti zadovolj-
ni“, kazala je ravnateljica Hrković.I.G.O.

GRADSKA SUBVENCIJA PREMA PRIVATNIM DJEČJIM 
VRTIĆIMA POVEĆANA – POTPISANI ANEKSI UGOVORA

Grad Dugo Selo prijavio se na prvi poziv iz 
Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 
2021.-2026. s dva projekta od strateške 
važnosti za grad.

Radi se o dogradnji područnog objekta 
Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću i 

izgradnji dječjeg vrtića u naselju Velika 
Ostrna.

Realizacijom projekta dogradnje područnog 
objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću 
tj. izgradnjom i opremanjem 2 nova dnevna 
boravka (1 za vrtićku i 1 za jasličku skupinu) 

omogućilo bi se povećanje kapaciteta 
područnog objekta za nova 32 mjesta.

Izgradnjom i opremanjem 4 dnevna boravka 
u novom dječjem vrtiću u naselju Ostrna 
omogućilo bi se 80 mjesta za djecu vrtićke 
dobi.

Grad Dugo Selo prijavio dva projekta na NPOO - dogradnja dječjeg vrtića 
u Lukarišću i izgradnja dječjeg vrtića u Ostrni
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OPĆINA BRCKOVLJANI

Posljednju sjednicu prije ljetne stanke 
održalo je Općinsko vijeće Brckovljani, koje je 
jednoglasno usvojilo nekoliko tehničkih točki.
Između ostaloga, načelnik Tihomir Đuras 
vijećnike je upoznao s najvažnijim općinskim 
novostima, među kojima se ističe ona kako je 
Općina s uspjehom aplicirala na mjeru 7.4.1. 
kojom je ostvarila maksimalan iznos potpore 
za izgradnju tržnice, koja će postati središnje 
mjesto svih općinskih događanja. Agencija za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju za tu je namjenu Općini dodijelila 
najviši iznos i intenzitet potpore u iznosu od 
7.515.600,00 kuna.

Također, načelnik je istaknuo kako je 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo 
Poziv za dostavu projektnih prijedloga za 
“Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i 
opremanje predškolskih ustanova, Prvi 
poziv”, koji je trajao do 4. srpnja iz sredstava 
Europske unije i to putem Nacionalnog plana 
oporavka i otpornosti na koji je Općina 
prijavila dva projektna prijedloga. Naime, 
općinska je intencija izgradnja dječjeg vrtića 
u Božjakovini te u Lupoglavu.

-Svrha i cilj poziva je osigurati infrastrukturne 
i materijalne kapacitete za povećanje 
dostupnosti ranog i predškolskog odgoja- 
naglasio je Đuras.

Kako bi povećali šanse za dobivanje sredstava 
putem Poziva, Općina je prijavila projekte u 
suradnji s Općinom Rugvica, koja je u ovom 
slučaju partner.

-Takav oblik suradnje dodatno se boduje, 
ali je i jedan od kriterija kvalitete ovog 
poziva. Na ovaj se način želi potaknuti 
suradnju između općina te smanjiti troškove 
za izgradnju dodatnih prostorija koje su 
potrebne kod izgradnje matičnog vrtića, kao 
i kod zapošljavanja kadrova, za koje jedinice 
lokalne samouprave mogu dijeliti troškove- 
pojasnio je načelnik.  (IĐ)

Na nedavno održanoj svečanoj sjednici 
Županijske skupštine povodom Dana 
Zagrebačke županije – 17. srpnja, Povelja 
Zagrebačke županije uručena je ravantelju OŠ 
“Stjepan Radić” iz Božjakovine, Juri Miškoviću.
 
Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 
koreograf plesač, nogometni i rukometni 
trener, a zadnjih 20 godina i ravnatelj Osnovne 
škole „Stjepan Radić“ u Božjakovini. Ravnatelj 
Jure Mišković ove godine odlazi u zasluženu 
mirovinu te za sobom ostavlja dubok trag 
u struci koja će ga pamtiti kao sposobnog 
i angažiranog ravnatelja koji se zalagao za 
poboljšanje statusa ravnatelja, odnosa u 
školama i bolji materijalni položaj svih škola 

u Zagrebačkoj županiji i Republici Hrvatskoj. 
Dobitnik je i najvećeg učiteljskog priznanja za 
rad u prosvjeti – Nagrade Ivan Filipović.

„Nešto najljepše u životu je raditi s djecom 
i pomagati ljudima“, kaže ravnatelj Mišković 
čija je škola prepoznata diljem Hrvatske, ali i 
šire, prema svojoj otvorenosti prema drugim 
školama, državama i nacionalnim manjinama. 
„Škola je u projektu radićevaca, u sklopu 
kojeg su okupljene sve škole koje nose ime 
Stjepana Radića. Učenici naših škola svake 
godine na zadanu temu rade zajednički 
projekt te se okupljamo svake godine u drugoj 
školi i razmjenjujemo znanja i stječemo nova 
prijateljstva“, rekao je Mišković. IĐ

Slikarska kolonija održana je u subotu, 9. srp-
nja kao nastavak višegodišnje suradnje nakon 
dvije godine prekida radi epidemije bolesti 
covid-19.
Sudjelovali su slikari Likovne udruge iz Dugog 
Sela, a pridružili su nam se i slikari Likovne 
udruge iz Vrbovca. Slike su naslikali tehnikom 

ulja na platnu i akrilnom. Na jesen ćemo imati 
izložbu slika humanitarnog karaktera. Novac 
prikupljen od prodaje slika upotrijebit će se 
za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika 
usluga Centra Stančić. 

Milka Fureš, 
voditeljica Odjela radnih aktivnosti

U Centru Stančić održana likovna 
kolonija članova LUDS-a i 
Likovne udruge Vrbovec

Na Nacionalni plan 
oporavka i otpornosti 
prijavljujemo izgradnju 

dva vrtića

TIHOMIR ĐURAS, 
načelnik Brckovljana:

Dobitnik Povelje Zagrebačke županije 
- JURE MIŠKOVIĆ
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Vijeće Općine Rugvica pod predsjeda-
njem Nenada Jakšića održalo je 9. sjed-
nicu u ovom sazivu. Vijećnicu su odra-

dili dnevni red od 25 točaka, koje su većinom 
usvojene jednoglasnim odlukama. Između 
ostaloga, Vijeće je usvojilo drugi ovogodišnji 
rebalans proračuna, koji je kako je istaknuo 
načelnik Mato Čičak obuhvatio više stavki. 
-Onaj dio od prihoda povećan je za 43 miliju-
na kuna, no isto tako imamo i raznih rasho-
da, jer imamo puno geodetskih usluga zbog 
brojnih projekata koji se izgrađuju. Također, 
idemo s kupnjom dva električna vozila za 
RUKOM i za samu Općinu, što će vjerujem 
napraviti određen uštede, a kako se radi o 
zelenoj tranziciji Fond za tu namjenu daje 70 
tisuća kuna subvencije, što smo htjeli iskori-
stiti. Idemo s dodatnim sufinanciranjem vrtića 
od 900 tisuća kuna, jer otvaramo područni 
objekt. Za sve naše sportaše iz ekipnih spor-
tova kupit ćemo po dvije garniture dresova- 
obrazložio je rebalans proračuna načelnik, 
najavivši i gradnju sportskog centra za što 
je kupljena i zemlja od 26 tisuća kvadrata. 
-Radi se o investiciji od 33 milijuna kuna. Uz 
glavno igralište s tribina ide i pomoćni teren, 
kao i svi popratni sadržaji koji idu uz jedan cen-
tar, kako bi zadovoljili sve potrebe da jednog 

dana možemo ugostiti i mladu reprezentaci-
ju- istaknuo je Čičak, najavivši tom prilikom i 
apliciranje projekta na Natječaj Ministarstva 
turizma i sporta koji će biti otvoren u rujnu. 
Vijećnici su podržali i Odluku o sklapanju 
Sporazuma o partnerstvu sa susjednom 
Općinom Brckovljani koja na Poziv na dosta-
ve projektnih prijedloga “Izgradnja, dograd-
nja, rekonstrukcija i opremanje predškol-
skih ustanova, Prvi poziv” prijavljuje izgrad-
nju dva vrtića - u Božjakovini i Lupoglavu. 
-Ulazimo u partnerstvo kako bi naša Ustanova 
mogla voditi njihova dva nova vrtića radi 
bodova i funkcionalnog povezivanja, čime 

će projekt dobiti dodatne bodove. Isto tako 
otvoreni smo i za sve svoje druge susje-
de ako im bude u budućnosti potreb-
na pomoć- kazao je načelnik Mato Čičak. 
Po uobičajenoj praksi, i na ovoj sjed-
nici usvojene su dvije Odluke o proda-
ji parcela u Radnoj zoni Rugvica-sjever, 
gdje novim stanovnicima postaju tvrtke 
FRIGOOPREMA d.o.o. i MICROLINE d.o.o.. 
Uoči početka sjednice prisegnula je nova 
vijećnica. Naime, Ana Munić na vlastiti je 
zahtjev stavila svoj mandat u mirovanje, a 
umjesto nje s liste HDZ-a u Vijeće je ušla 
mlada Paula Jozipović. (IĐ)

RUGVIČKO VIJEĆE POTVRDILO KUPNJU ZEMLJE ZA 
BUDUĆI SPORTSKI CENTAR

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditelj-
stva i državne imovine na svojim je web stra-
nicama objavilo popis odabiranih projekata 
gradova i općina za poticanje razvoja komunal-
nog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog 
standarda koji će se sufinancirati u 2022. godini.
Među njima Općini Rugvica omogućeno je 
120.000 kuna za održavanje asflatiranih neraz-
vrstanih cesta, te Općini Brckovljani 50.000 
kuna za izradu parapeta i ograde oko mjesnog 
groblja u Brckovljanima 50.000 kuna.
Javni poziv Ministarstvo je raspisalo još u svib-
nju ove godine, a cilj raspisivanja samog poziva 
je poticanje razvoja komunalnog gospodarstva 
i ujednačavanja komunalnog standarda na 
područjima jedinica lokalne samouprave. Na 
Javni poziv, koji je bio otvoren do 1. lipnja prijavi-
lo se 354 jedinica lokalne samouprave te dosta-
vilo isto toliko projektnih prijedloga. Nakon pro-
vedene administrativne provjere proveden je 
postupak vrednovanja i ocjenjivanja od strane u 
tu svrhu formiranog Povjerenstva te su odobre-
na 353 projekta. Najmanji iznos sufinanciranja 
pojedinog projekta iznosi 20.000,00 kuna dok 
je najveći 120.000,00 kuna. 

Od 19. veljače 2020. do 18. kolovoza na 
području Rugvice i Dubrave provodio se pro-
jekt “Zaželi i zaposli se!”. Projekt je sufinan-
ciran sredstvima Europske unije iz Europskog 
socijalnog fonda u okviru Operativnog pro-
grama “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020.”, u ukupnoj vrijednosti 1.634.416,60 
kuna.
Projekt je provodila Općina Rugvica u suradnji 
s partnerima Općinom Dubrava, Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje i Centrom 
za socijalnu skrb Dugo Selo. Na završ-
noj konferenciji projekta, Danijel 
Šošić ispred nositelja projekta, Općine 
Rugvica kazao je kako je kroz projekt 
bilo zaposleno 9 žena koje su skrbile 
za više od 60 korisnika na području 
Rugvice i Dubrave. Osim toga, žene 
su osposobljene i za računalnog ope-
ratera.
-Izvrsne reakcije su s jedne i druge 
strane, jer zadovoljne su bile žene, 
kao i korisnici o kojima su skrbile. 
Upravo zbog toga svi se nadaju fazi 
Zaželi III, kako bi se ovaj projekt 
mogao nastaviti- kazao je Šošić.
Ivana Bačinski iz Općine Dubrava rekla je 
kako su na području Dubrave bile zaposlene 

tri žene.
-Na kraju mogu reći kako se pokazala veli-
ka potreba za ovakvom vrstom pomoći. 
Vjerujem kako će ovakvih projekata biti i u 
budućnosti- kazala je Bačinski.
Dinka Bujas, voditeljica projekta na završnoj 
je konferenciji poručila kako je projekt Zaželi 
jedan od najznačajnijih projekata socijalne 
komponente koji se financira europskim sred-
stvima.

-Ovo je primjer dobre prakse u Europi kako se 
može osmisliti jednostavan projekt koji ima 
veliki učinak- zaključila je Bujas. (IĐ)

Općina Rugvica kraju privodi EU projekt 
“ZAŽELI I ZAPOSLI SE!”

Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i 

državne imovine Općini Rugvici 
osiguralo 120.000 kuna, a 

Općini Brckovljani 50.000 kuna 
za njihove projekte
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Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća 
Rugvice, vijećnici su usvojili i Zaključak o 
davanju suglasnosti na Plan upisa djece 
u Dječji vrtić Medvjedići za nadolazeću 
pedagošku godinu.

Uz postojeći objekt u Jalševcu Nartskom, 
DV Medvjedići imat će i područni objekt u 

Jalševcu Nartskom, nasuprot crkve. Kako je 
istaknula ravnateljica vrtića Maja Blažević 
područni objekt imat će četiri skupine djece 
s ukupno 87 polaznika.
-Vjerujem kako ćemo s radom u područnom 
objektu započeti 5. rujna- poručila je 
ravnateljica Blažević. Načelnik Mato Čičak 
kazao je kako sadašnji koncesionar izlazi 31. 

kolovoza, te kako je kupljena sva potrebna 
oprema za opremanje vrtića.
-Stvari su iste kao u centralnom objektu 
tako da će djeca imati iste uvjete. Vjerujem 
kako će sve biti spremno do 5. rujna- kazao 
je Čičak. (IĐ)

PODRUČNI OBJEKT DV MEDVJEDIĆI IMAT ĆE ČETIRI SKUPINE

                                                                                          
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA RUGVICA 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1

 
 

Priopćenje za medije 

 

Cijene vrtića u Rugvici ostaju nepromijenjene  

 – S početkom nove vrtićke godine u rujnu, cijene 
roditeljskog učešća u Dječjem vrtiću Medvjedići Rugvica ostaju nepromijenjene.  

Tako će r treće i 
svako slijedeće 300 kuna. Općina Rugvica 

vrtićima izvan Općine također
prvo dijete, 1.250 kuna za drugo dijete, a za treće i svako slijedeće 1.350 

„ značajna poskup
štva, odlučili smo pomoći roditeljima u ovim izazovnim vremenima i 

promijenjene. Cijena dječ ća za više , koliko će i
matični i područ kt Dječjeg vrtića ći Rugvica

proračunu vrtić pohađaju izvan Općine
ijenjen i snosit će ga Općina Rugvica “, ističe načelnik Mato Čič

Inače, u Područni objekt Dječjeg vrtića Medvjedići i će obja
će do 29. srpnja, a sva potrebna dokumentacija može se pronaći na mrežnim 
Vrtića. ažno je naglasiti da će se zasebno pro i upisi za redovni program Vrtića od 

program predškole koji je besplatan za sve predškol

 

“Općina Rugvica nastavlja s nizanjem uspjeha 
u dodijeli bespovratnih potpora za razne 
projekte i investicije koje će se provoditi 
na području općine”, poručio je načelnik 
Mato Čičak, nakon dobivanja 670 tisuća kuna 
bespovratnih sredstava.

Tako je od strane Ministarstva prostornog 
uređenja, graditeljstva i državne imovine za 
projekt održavanja asfaltiranih nerazvrstanih 
cesta u Općini Rugvica ostvarena bespovratna 
potpora u iznosu od 120.000 kuna. Za isti 
projekt putem natječaja Zagrebačke županije 

ostvarena je potpora u iznosu od 350.000 
kuna.
Od strane Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine ostvarena je 
još jedna bespovratna potpora u iznosu od 
200.000 kuna za obnovu skele u Oborovu.

Obavještavaju se studenti i uče-
nici srednjih škola s prebivalište-
ma na području općine Rugvica da 
je na internetskoj stranici Općine 
Rugvica www.rugvica.hr i na inter-
netskoj stranici Dugoselske kronike 
www.dugoselska-kronika.hr objav-
ljen Natječaj za dodjelu novčane 
nagrade najboljem učeniku strukov-
ne škole, učeniku gimnazije, studen-
tu preddiplomskog studija i studen-
tu diplomskog studija za školsku/
akademsku godinu 2021./2022..

Natječaj je otvoren do 22. kolovo-
za 2022. godine.

Rugvici 670 tisuća kuna bespovratnih potpora

Otvoren natječaj 
za dodjelu novčane 
nagrade najboljem 

srednjoškolcu 
i studentu u 

protekloj školskoj i 
akademskoj godini
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Rugvički vijećnici donijeli su na 
posljednjoj sjednici Zaključak o orga-
nizaciji manifestacija povodom Dana 

Općine, koji će trajati od 15. kolovoza do 
18. rujna.
 Također, imenovano je i Povjerenstvo za 
pripremu obilježavanja Dana Općine, dodje-
lu nagrada za osobiti razvoj ili doprinos pro-
mociji Općine Rugvica, te dodjelu nagrada 
najuspješnijem studentu-apsolventu, matu-

rantu i učeniku generacije OŠ Rugvica.
Ovogodišnja manifestacija započinje pro-
slavom Velike Gospe u Jalševcu Nartskom 
15. kolovoza, a nastavlja se Pjesmom i 
plesom kroz Oborovo (3. rujna), županij-
skim vatrogasnim natjecanjem (4. rujna), 
jubilarnim 10. Ribarsko-lađarskim večeri-
ma (10. rujna), Kupom Posavine u streljaš-
tvu (11. rujna), velikim koncertom Harisa 
Džinovića (16. rujna), Moto susretima (17. 

rujna), Vatrogasnim kupom DVD-a Rugvica 
(18. rujna) te Rugvički trk (18. rujna).
-Za svakog ponešto smo pripremili. 
Ribarsko-lađarska večer kruna je naših 
Dana Općine, a u sklopu toga bit će i izlož-
ba postavljena od strane Savskih lađara. 
Ponosan sam na sve naše udruge, jer svaka 
od njih nosi jednu manifestaciju zbog čega 
mi je drago da se održavaju u sklopu Dana 
Općine- poručio je načelnik Mato Čičak. (IĐ)

DANI OPĆINE RUGVICA: 

PROSLAVA VELIKE GOSPE, PJEMOM I PLESOM KROZ 
OBOROVO, RIBARSKO-LAĐARASKA VEČER, VATROGASNO 

NATJECANJE I DVA SJAJNA KONCERTA

Nakon što je Općina Rugvica 
postala prijateljska Općina 
s Odžakom, Stari Gradom 

i Konavlima, načelnik Mato Čičak 
potpisao je još jednu Povelju o 
prijateljstvu. Novom prijateljskom 
općinom Rugvice postala je Općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje (BiH), čije 
je izaslanstvo predvođeno načel-
nikom Seadom Čauševićem i 
predsjednikom Općinskog vije-
ća Goranom Batinićem stiglo u 
Rugvicu na svečanost potpisivanja 
Povelje.
Dobrodošlicu gostima iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja uvodno je zaže-
lio predsjednik Općinskog vijeća 
Nenad Jakšić.
-Ova Povelja o suradnji i prijatelj-
stvu učinit će naše dvije lokalne 
zajednice uistinu pravim prijatelji-
ma. Vjerujem kako će ova Povelja o suradnji biti 
jako dobar alat za apliciranje na različite projek-

te kako bi našim zajednicama donijeli dodatnu 
vrijednost- rekao je Jakšić.
Načelnik Mato Čičak istaknuo je kako je Rugvica 

danas jedna od najrazvijenijih općina u 
Hrvatskoj.
-Vjerujem kako će ovo biti uspješna suradnja 
na poljima kulture, sporta, ali i svim druš-
tvenim aspektima. Naravno, očekujemo i 
suradnji po pitanju Europskih fondova, jer to 
je ono što nas je i spojilo. Sada nam predstoji 
da razradimo ideje i da vidimo gdje možemo 
najbolje i najkvalitetnije prijaviti neki projekt 
na pretpristupni fond- kazao je Čičak, koji je 
Povelju o prijateljstvu potpisao s kolegom 
Seadom Čauševićem.
-Čast mi je i zadovoljstvo što smo mogli potpi-
sati ovaj sporazum o prijateljstvu s Rugvicom. 
Nadam se da ćemo u budućnosti imati plodo-
nosnu suradnju na svim područjima koja nas 
povezuju. Želja su nam pretpristupni fondovi 
EU, gdje će nam se uskoro pridružiti i jedna 
općina iz Crne Gore- kazao je načelnik Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, Senad Čaušević.
Nakon potpisivanja Povelje, gosti iz BiH-a, 

obišli su Gospodarsku zonu, Dječji vrtić, kao i 
IKEA-u. (IĐ)

Dok je Vatrogasna olimpijada u susjednoj 
Sloveniji u punom jeku, u Vatrogasnoj zajednici 
Općine Rugvica održana je prva vježba rajona.
Na čelu sa zapovjednikom Dragoslavom 
Dragojevićem prvu vježbu odradio je rajon Jug 
VZO Rugvoca. Vježba je održana 23. srpnja, 
a sudjelovali su DVD Oborovo, DVD Preseka 
Oborovska, Novaki Oborovski te DVD Rugvica 
kao ispomoć s autocisternom.
Vježbu je nadzirao je vatrogasni instruktor 
Siniša Vrabec koji je društvima ukazao na greške 
te pohvalio njihov trud i zalaganje. 
„Izrazito sam zadovoljan odrađenom vježbom 
po ovim nepovoljnim vremenskim uvjetima 
gdje je temperatura iznosila i do 42 stupnja. S 
obzirom na težinu vježbe koja je bila izrazito 
sadržajna gdje smo imali dvije tehničke inter-
vencije te dvije lokacije požara mislim da smo 

vježbu odradili sasvim solidno, a još je važnije 
da smo postigli cilj vježbe. Vježba u kojoj su 
operativci prvo naišli na prepreku koju su brzo 
svladali te su u vrlo kratkom vremenu stavili pod 
kontrolu obje lokacije požara, a potom odra-
dili još jednu tehničku intervenciju spašavanja 
životinje s drveta ljestvama rastegačama sma-

tram uspješno odrađenom. Glavni cilj vježbe je 
poboljšanje u snalaženju, komunikaciji radio sta-
nicama te rukovanje vatrogasnom opremom. 
Svjestan sam da imamo nekoliko grešaka, ali 
iz tog razloga ova vježba i postoji, kako bismo 
uočili svoje greške i kako bi iste ispravili u slje-
dećim intervencijama“, poručio je zapovjednik 
DVD-a Oborovo Dragoslav Dragojević.
Vatrogasna zajednica Općine Rugvica radi 
punom parom te svake godine šalje svoje člano-
ve na razna školovanja kako bi operativci bili što 
spremniji zaštititi prvo sebe, a potom i sve oko 
sebe. No da operativci ne bi dovodili u pitanje 
vlastiti život VZO Rugvica na čelu sa zapovjed-
nikom Mariom Popovićem je osnovalo četiri 
rajona kako bi se kroz ovakve vježbe što više 
pripremili za nadolazeće intervencije.                             

Leonarda Dragojević

Općina Rugvica i Gornji Vakuf-Uskoplje postali prijateljske općine

Zapovjednik rajona Jug zadovoljan održanom vježbom
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Nakon više nego odličnog prvog dana 
Piknika u kojem su brojni građani, 
mladi, najmlađi i njihovi roditelji mogli 

uživati u raznovrsnim aktivnostima, kao što 
su napuhanci, bazen s pedalinama, vožnja 
EcoGoCartovima za velike i male, a tu je i 
prava mala pješčana plaža s ligešutlima i 
suncobranima – jučerašnji dan zamalo je bio 
osuđen na propast zbog promjenjive i kišovi-
te prognoze. No organizatori su imali velike 
sreće, jer osim oblaka i kratkotrajne kišice 
koja je pala, cijeli dan je bila ugodna tempe-
ratura idealna za provesti dan u Roštiljadi i 
Piknik pub kvizu. Upravo su te dvije aktivnosti 
u programu privukle najveći 
broj posjetitelja. Roštiljada 
u kojoj je sudjelovalo četiri 
ekipe bila je natjecateljskog 
karaktera – a prvo mjesto 
i titulu Grill majstora osvo-
jio tim „Raketa“ iz Zagreba 
Tomislav Jugkala i iz Kloštra 
Ivanića Martina Huzanić s 
ukupno 34 boda. Kako smo 
doznali njihova tajna najboljeg 
mesa je dobar pac i ljubav 
prema kuhanju i gastronomiji. Drugo mjesto 
osvojili su dugoselski „Bajkeri“ Moto kluba 
Dugo Selo koji svoje kulinarsko umijeće poka-
zuju i na drugim manifestacijama osvajaju-

ći uvijek prva tri mjesta. Treće 
mjesto osvojio je tim „Kruno“ 
- predsjednik Gradskog vijeća 
Dugo Selo sa svojim suradnici-
ma, a četvrto mjesto osvojio je 
tim „Panian“ – gradonačelnik 
i njegove suradnice. Tom prili-
kom najuspješniji su nagrađeni 
prigodnim nagradama. Odličnu 
atmosferu Roštiljade zamijenio 
je Piknik pub kviz – za koji se 
prijavilo čak 25 ekipa. Koncepcija 
kviza i sama pitanja bila su toliko 
zanimljiva da se ekipe zbog kišice 

koja je počela padati – jedno-
stavno nije maknula s mje-
sta. Zaštićeni suncobranima-
kišobranima dočekali su kraj 
kviza i proglašenje pobjednika 
– ekipa „Million tolar baby“ 
s 39 bodova, drugo mjesto 
osvojili su „Bajkeri z Lukarišća“ 
s 36,5 bodova i treći su bili 
„Fokusirani“ s 35 bodova, a 
standardno za pub kvizove 
proglašena je i predzadnja 

ekipa, također nagrađena – „Jahačice konja“. 
U pauzama nekoliko krugova kviza nastupio 
je i poznati stand up komičar Goran Vugrinec 
dobro zabavivši i zafrkavajući publiku. A u 

večernjim satima usli-
jedio je nastup Acustic 
duo lipa banda i kao 
zaključni dio programa 
– puštanje lampiona.
U dvodnevnoj manife-
staciji Dugoselski piknik 
osim organizatora i 
pokrovitelja sudjelovali 
su „Beer-Đir“-putujući 
pivski festival koji je 
zadovoljio sve potre-
be naših posjetitelja za 
odličnom pivom (koje 

nije nikad nedostajalo) i finom gastro ponudom. 
Caffe bar „Escobar“ u svom beach bar „dugo-
selske plaže“ imao je ponudu odličnih koktela 
po popularnim cijenama. Ovim putem POU 
Dugo Selo se zahvaljuje na pomoći i caffe baru 
„Cubismo“ iz Lonjice. Naravno tu su bile najbolje 
fritule u gradu by Boba, najbolji sladoled u grad 
slastičarnice „Jagoda i čokolada“, raznovrsni 
slatkiši Hozmec i ponuda naših OPG-ova Cesar, 
Mario Djedović, Lagator, Održiva farma te udru-
ge Kiss. Uz zahvale svima uključenima, ali najviše 
našim građanima na brojnoj posjeti, organiza-
tori na kraju poručuju „Vidimo se dogodine na 
#pikpik #extra Dugoselskom pikniku!
 Tekst: IGO, fotografije: Iva Grgić Ozimec i Bruno 
Krčar

DVODNEVNI DUGOSELSKI PIKNIK ODUŠEVIO 
SVE PRISUTNE

PUŠTANJEM LAMPIONA 
ZAKLJUČEN JE 
OVOGODIŠNJI 

DUGOSELSKI PIKNIK 
ODRŽAN 9. I 10. SRPNJA 
U ORGANIZACIJI PUČKOG 
OTVORENOG UČILIŠTA DUGO 
SELO, GRADA DUGOG SELA 
I POD POKROVITELJSTVOM 
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE. 
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Održana je Konstituirajuća sjednica 
6. saziva Savjeta mladih Zagrebačke 
županije na kojoj je, jednoglasno, za 

predsjednika izabran Haris Hadžić iz Rugvice, a 
za zamjenicu predsjednika Marija Magdalena 
Šolčić iz Samobora.
„Puno je posla pred nama. Fokus na mladima 
nikad nije bio jači nego sada. Zagrebačka župa-
nija i naše jedinice lokalne samouprave rade 
puno toga kako bi se poboljšali uvjeti života za 
mlade te ćemo u tom smjeru nastaviti i mi s 
dobrim prijedlozima i savjetima i nekim novim 
idejama“, rekao je Hadžić u svom pozdravnom 
govoru.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Županijske 
skupštine Zagrebačke županije te ima 13 čla-
nova i 13 zamjenika članova koji su izabrani na 
mandat od 3 godine.
Uspješan rad novom sazivu poželjela je 

Svečana sjednica Županijske skupštine 
Zagrebačke županije povodom obilježa-
vanja Dana županije održana je 14. srpnja 

u zagrebačkom hotelu International u nazoč-
nosti brojnih uzvanika.
Sjednici su prisustvovali predsjednik Vlade 
Republike Hrvatske Andrej Plenković, izasla-
nik predsjednika Hrvatskog sabora akademik 
Željko Reiner, saborski zastupnici s područja 
Zagrebačke županije, župani susjednih županija, 
veleposlanici te mnogi drugi uzvanici i prijatelji 
Zagrebačke županije.
Čestitavši svim stanovnicima Dan županije 
predsjednik Vlade RH Andrej Plenković je rekao: 
„Zagrebačka županija, koja se ubraja u naše naj-
veće županije, jedan je od važnih ekonomskih 
pokretača razvoja cijele Hrvatske. Tristo tisuća 
ljudi u širem zagrebačkom prstenu predstavlja 
ogroman potencijal razvoja, a ovdje su i veliki 
gradovi koji privlače mlade obitelji. Zagrebačka 
županija pulsira, ona je dinamična, otvaraju se 
nova radna mjesta, a mnogi ulagači, domaći 
i strani, ovdje vide svoju perspektivu“, rekao 
je Plenković, istaknuvši kako  je  Vlada u krizi 
reagirala brzo, odlučno i odvažno i sačuvala 
50.000 radnih mjesta u županiji, likvidnost 7400 
tvrtki sa 700 milijuna kuna te spriječila valove 
otpuštanja i stečaja.  
Izaslanik predsjednika Sabora RH akademik 
Željko Reiner istaknuo je kako su najveća vri-
jednost Zagrebačke županije ljudi koji su kroz 
povijest itekako znali iskoristite svoje kompa-
rativne prednosti. „Ljude ovoga kraja uvijek je 
krasila tradicija obrtništva i naklonjenost podu-
zetništvu, kao i predanost tradiciji i očuvanju 
običaja“, rekao je akademik Reiner istaknuvši da 
su takve vrline itekako važne u ovim izazovnim 
vremenima u kojima se nalazimo, a koja izaziva-
ju prilagodbu, ali su ujedno i prilika za napredak.
Zamjenik župana Zagrebačke županije Damir 
Tomljenović naglasio je kako je Zagrebačka 

županija  usprkos dvije izazovne godine i dalje 
jedna od gospodarski najstabilnijih županija u 
Republici Hrvatskoj. „Poduzetnici Zagrebačke 
županije u 2021. godini prema kriteriju neto 
dobiti, ukupnih prihoda te prosječnoj neto 
plaći, zauzeli su visoko drugo mjesto, odmah iza 
poduzetnika Grada Zagreba. Upravo zahvaljuju-
ći njima Zagrebačka županija mogla je nastaviti 
s nizom kapitalnih investicija, sanirati dugove 
svojih zdravstvenih ustanova iz vremena pan-
demije te nastaviti s izdašnim bespovratnim 
potporama pomagati svoje poduzetnike, poljo-
privrednike, udruge, gradove i općine“, rekao 
je Tomljenović, zahvalivši Vladi RH na decen-
traliziranim sredstvima za obnovu od potresa, 
sufinanciranju usluge javnog prijevoza kao i 
potporama za očuvanje radnih mjesta.
Potpredsjednik Županijske skupštine Mato Čičak 
istaknuo je kako je Zagrebačka županija primjer 
ulaganja u mlade. „Svake godine nikne nekoliko 
škola i dvorana, a uz pomoć Vlade i europskih 
sredstava bit ćemo još bolji i kvalitetniji. Na 
nama je da projektiramo, budemo odgovorni i 
da planiramo razumno“, rekao je Čičak.
Na svečanoj sjednici dodijeljena su javna prizna-
nja Zagrebačke županije. Povelja Zagrebačke 
županije dodijeljena je Josipu Jakopaču iz Svete 
Nedelje, Juri Miškoviću iz Brckovljana, Vjekoslavu 

Kovačiću iz Mraclina i OPG-u Tomislav Kralj 
iz Vrbovca. Nagrada Zagrebačke županije za 
doprinos ugledu i promociji Zagrebačke župani-
je u zemlji i svijetu dodijeljena je Đurđi Havidić 
iz Velike Mlake, Mladenu Čopu iz Jastrebarskog, 
Puhačkom orkestru Rozga iz Rozge, Josipi Bilić 
iz Donjeg Stupnika, Tamburaškom zboru Gaj 
Zaprešić te vinogradarstvu i vinarstvu obitelji 
Tomac.
Također, prilikom svečanosti dodijeljene su i 
zahvalnice predsjednice Županijske skupštine i 
župana Zagrebačke županije. Zahvalnica pred-
sjednice Županijske skupštine dodijeljena je 
prvoj ravnateljici Glazbene škole Ferdo Livadić 
Branki Cvetković i NK „Žabnica“, dok je zahval-
nica župana Zagrebačke županije dodijeljena 
DVD-u Vrbovec i DVD-u Harmica.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su 
Janja Novosel, učenica glazbene škole Ferdo 
Livadić i vokalno umjetnički sastav Singrlice uz 
pratnju Sudar percusson ansambla.
Inače, Zagrebačka županija je administrativ-
na cjelina koja je službeno pod tim nazivom, 
Comitatus Zagrabiensis, utemeljena 17. srpnja 
1759. kad joj je carica i kraljica Marija Terezija 
podarila grb i pečatnjak. Taj grb je i danas u 
uporabi, a spomenuti datum slavi se kao Dan 
Zagrebačke županije.

PROSLAVLJEN DAN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Konstituiran Savjet mladih Zagrebačke županije -
 za predsjednika izabran Haris Hadžić iz Rugvice

predsjednica Županijske skupštine Martina 
Glasnović. „Od Savjeta mladih očekujemo broj-
ne prijedloge i inicijative, da nam ponude svoje 
viđenje stvari te na taj način kreiraju svoju 
budućnost i budućnost svih mladih na području 
Zagrebačke županije“, rekla je Glasnović.
Izabrani članovi te njihovi zamjenici su: Haris 
Hadžić (zamjenik: Lucijan Dodik), Marija 

Magdalena Šolčić (zamjenik: Karlo Tomašković), 
Tereza Novak (zamjenica: Klara Košćec), Josipa 
Senković (zamjenik: Karlo Piršlin), Vito Zelenika 
(zamjenica: Anamarija Ivančević), Danijel 
Bačan (zamjenik: Ivo Franjičević), Sara Mikulić 
(zamjenik: Matej Lacić), Petra Rundek (zamje-
nik: David Žeger), Filip Martinčević (zamjenica: 
Ines Martinčević), Dominik Baltić (zamjenik: 
Petar Radek), Leon Lukinić (zamjenik: Karlo 
Tomašković), Helena Drvenkar (zamjenica: 
Ivona Petek) i Vedran Jambrović (zamjenik: 
Petar Đopar).
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Delegacije udruga proizašlih iz Domovinskog 
rata s područja Grada Dugog Sela – Hrvatski 
vitezovi Dugo Selo i HVIDR-a Dugo Selo 24. 
srpnja zapalili su svijeću i poklonili se žrtvi 
hrvatskih junaka na spomen obilježju pogi-
nulim hrvatskim braniteljima općine Pušća.
Komemoracija se održavala povodom obi-
lježavanja Dana branitelja općine Pušća koji 
se održava drugu godinu otkad je predstav-
ničko tijelo općine Pušća prihvatilo prijedlog 
braniteljskih Udruga s područja općine. Ove 
godine je otkrivena i spomen ploča poginulim 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s 
područja općine isto tako na inicijativu brani-
teljskih udruga.

Gradsko vijeće Dugog Sela prihvatilo je 
prijedlog povećanja cijene progra-
ma Dječjeg vrtića Dugo Selo i odobrilo 

dodatne upise.
Prvi puta od 2012. godine mijenja se iznos 
sudjelovanja roditelja u cijeni plaćanja redovitog 
programa Dječjeg vrtića Dugo Selo. Nova cijena 
utvrđena je u iznosu od 750,00 kn za primarni 
10-satni program.
Razlozi su očitovani kroz povišene troškove 
poslovanja Dječjeg vrtića Dugo Selo zbog pove-
ćanja cijena energenata, komunalnih usluga, 
namirnica za prehranu djece kao i ostalih troš-
kova materijala i usluga.
Naime, trošak prehrane po djetetu veći je za 
22,95% u odnosu na isto razdoblje prošle godi-
ne, uz tendenciju kontinuiranog rasta. Cijena 
električne energije veća je za 110,85% dok je 
cijena plina veća za 35%.
Dječji vrtić Dugo Selo jedan je od 24 nacionalna 

centra izvrsnosti te je prepoznat po kvaliteti 
rada i zaposlenika. Kako bi osigurali mogućnost 
podmirenja povećanih troškova poslovanja i 
nastavili nuditi djeci kvalitetne uvjete borav-
ka sukladno propisanim standardima, Gradsko 
vijeće Grada Dugog Sela prihvatilo je navedeno 
povećanje cijene vrtića.
Uz već donesene mjere dodatnog subvencio-
niranja troškova boravka djece u vrtićima pri-
vatnih osnivača gdje je Grad Dugo Selo odlučio 
sufinancirati 50% povećanje ekonomske cijene, 
ovime se izjednačuju cijene odgojno obrazov-
nog programa u svim vrtićima na području 
Dugog Sela.
Također, odobrene su i I. izmjene plana upisa u 
Dječji vrtić Dugo Selo te su osigurana dodatna 
mjesta za još 42 djeteta, od čega 22 u jasličke 
skupine te 20 u vrtićke skupine. Slijedom nave-
denog, u pedagoškoj godini 2022./2023. u Dječji 
vrtić Dugo Selo biti će upisano ukupno 381 

dijete. Navedena mjera uz napore dječjih vrtića 
privatnih osnivača trebala bi doprinjeti da veći-
na djeca koja su se prijavila i ispunila kriterija za 
mjesto u udgojno obrazovnom programu, upis 
ostvare u ovoj pedagoškoj godini.
Grad Dugo Selo nastavlja raditi na povećanju 
standarda predškolskog programa te je na ras-
položive natječaje u sklopu Nacionalnog plana 
oporavka i otpornosti prijavila izgradnju novog 
vrtića u Ostrni te proširenje postojećeg vrtića u 
Lukarišću. Kroz navedene natječaje moguće je 
očekivati subvenciju troškova izgradnje vrtića 
od 60 do 80%.
S privatnim se investitorima kontinuirano radi 
na stvaranju uvjeta za izgradnju novih kapaci-
teta što će doprinjeti još većim brojem skupina 
te još boljim standardom odgojno obrazovnog 
rada u predškolskim ustanovama.

PRIOPĆENJE PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA 
DUGOG SELA KRUNE BLAŽINOVIĆA

Delegacija članova dugoselskih braniteljskih udruga sudjelovala na 
komemoraciji u općini Pušća

Ovim putem želimo obavijesiti naše sugrađane 
da je jučer održana sjednica Gradskog vijeća na 
kojoj smo bili protiv prijedloga gradonačelnika 
Paniana za poskupljenje programa Dječjeg 
vrtića Dugo Selo na 850 i 1000 kn.
Iz dokumentacije nije bilo vidljivo koji su razlozi 
za poskupljenje, nije bilo nikakve podloge nit 
izračuna ekonomske cijene i obrazloženja na 
koji način se došlo do 850 i 1000 kn, a razloge 
nije mogao pojasniti niti sam gradonačelnik 
Panian kao predlagatelj poskupljenja.
S jedne strane navodno nema novaca za vrtić 
i teret se u cijelosti prebacuje na roditelje, a s 
druge se strane kupuje stara, ruševna zgrada 
suda. Vijećnici su materijale za donošenje 
odluke o kupnji dobili tek jedan dan prije 
sjednice, što je postala uobičajena praksa da 

se vrlo važne stvari dopunjuju u dnevni red 
bez dostavljanja kompletnih dokumenata i 
informacija.
Mi smo uvijek za dobre projekte i kupovinu 
objekata koji su od važnosti za Grad, ali 
ne bez poštivanja zakonske procedure i bez 
procjene. Smatramo i da je u Dugom Selu 
trenutno puno veći prioritet osiguravanje 
mjesta u dječjim vrtićima za svu djecu od 
plaćanja preskupe cijene za staru zgradu.
Nakon naše ustrajnosti na dobivanju potpunih 
informacija gradonačelnik je izjavio da je 
osobno vodio „pregovore“ o kupnji zgrade, da 
Grad nije naručio procjenu tržišne vrijednosti 
nekretnine, da je prodavatelj angažirao svog 
vještaka koji zgradu prvo procijenio na 7,5 
milijuna kuna, da bi gradonačelnik pristao da 

taj vještak napravi reviziju procjene kojom 
je cijena narasla na 9 MILIJUNA kuna (1,2 
milijuna eura). Površina čestica na kojoj se 
nalazi zgrada je 2142 m2.
Razloge zašto Grad nije angažirao procjenitelja, 
zašto je prihvaćena procjena prodavatelja 
koja je još i bezrazložno revidirana na više, 
zašto su u kupoprodajni ugovor ugrađeni 
određeni indeksi po kojima će kupoprodajna 
cijena još rasti i ne zna se konačna cijena koja 
će biti plaćena, nismo uspjeli saznati.
Bez obzira na sve, vijećnici Fokusa, SDP-a 
(Stjepan Štefinovec), Domovinskog pokreta 
(Luka Tkalčević) i Vlado Šindler (BM365) 
dignuli su ruku za poskupljenje vrtića i za 
kupnju stare zgrade suprotno zakonskim 
odredbama.                      GO HDZ Dugo Selo

Priopćenje GO HDZ-a Dugo Selo: 
PROTIV SMO POSKUPLJENJA VRTIĆA I KUPNJE STARE ZGRADE BEZ 

PROCJENE ZA 9 MILIJUNA KUNA
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baš on! Uz prilično nesuvislo objašnjenje! A 
toga me je još više strah. Kao da ja napustim 
mjesto urednika Dugoselske kronike jer sam 
dobio žuljeve na nožnom palcu! Doduše, 
zvučalo bi donekle i uvjerljivo, barem za one 
s portala „Što vas žulja....?“ Istina, „omacila“ 
mi se i mačka pa bi imao još jedan nepobitan 
obiteljski razlog za odlazak.  No, „kolje“ me 
to što je zažuljalo Marića? Sigurno nisu palci, 
niti mačići! Kao što ni Sanaderu nije jednog 
dana palo na pamet da ode s mjesta premi-
jera jer se više nije želio igrati! Doduše, Marić 
mi izgleda daleko pošteniji od Sanadera! 
I zato se bojim, da ga nije nažuljalo nešto 
drugo! Ako ode i ovaj iz SUH-a, stvarno ću 
ozbiljno razmisliti o suicidu, ili barem o odla-
sku u Irsku! Ili neku drugu prijateljsku zemlju 
gdje mi Hrvati možemo normalno živjeti! 
Možda u Englesku? Tamo bih se sigurno 
uklopio! Jer (neki se možda i sjećaju) nekad 
sam i ja nosio „džonsonicu“! Dok nisam kupio 
češalj! I dok sam imao kose! (U prijevodu 
–„lasi“! - A to je vjerojatno naša šaškovečka 
kratica od „vlasi“ i stvar je naglaska te nema 
nikakve veze s nacionalnim manjinama.) 
Doduše, i Johnson je u međuvremenu morao 
otići jer živi u nesretnoj zemlji s najstarijom 
živućom demokracijom na svijetu! Tamo te 
fakat „otpile“, ako nešto zaj...š!
Zato bih upitao, sad već bivšeg ministra: 
„Mariću, reci iskreno, jel da pakujem kofe-
re?“. Il su stvarno u pitanju žuljevi, il još gore, 
što kažu Srbi – šuljevi? U svakom slučaju, čini 
mi se da cijela priča je namijenjena za neka-
kvog proktologa! Kako starim, postao sam 
poprilično sumnjičav na te „slučajne“ i ničim 
izazvane ostavke!

Nogometni jubilej
Volimo se hvaliti da smo grad sporta. I 
zaista jesmo! Dugoselski sportaši ponos su 
ovoga grada! Ne zaostaju niti oni iz Rugvice i 
Brckovljana! Osim sjajnih sportskih uspjeha, 
Dugo Selo ima privilegiju pohvaliti se kako je 
ovdašnji nogometni klub osnovan još davne 
1923. godine. Sljedeće godine proslavit ćemo 

Coruptio sine qua non
Mjesec za nama oduvijek je u znaku upisa u 
škole i na fakultete, ili pak u znaku popravnih 
ispita za one koji su školsku godinu iskoristili 
za neke „pametnije stvari“! No, oni uzor-
ni, a djeca uspješnih roditelja, u pravilu su 
takva, zadnje dane, ili bolje rečeno zadnje 
sate, školske godine iskorištavaju da „navu-
ku“ kakvu bolju ocjenu, ako su slučajno tije-
kom školske godine malo kiksala, ili ih pak 
zadrti profesori nisu na vrijeme prepoznali,  
a sada bi im koja petica više puno značila. 
Doduše, ne vjerujem da bi i kod upisa na 
faks, ukoliko imate prepoznatljivo prezime, 
imali baš previše poteškoća u našoj pravnoj 
državi, ipak je bolje osigurati „čiste papire“! 
Ipak ima onih „blesavo zadrtih“ profesora 
koji vam daju ocjenu koju zaslužujete. Takvi 
su najgori, „zagađuju“ cijeli ustaljeni sustav! 
Zato je potrebno da ih neko upozori na nji-
hovu „zadrtost“ kao društvenu anomaliju i 
prijateljski savjetuje da nisu baš sva djeca 
ista. Kao ni svi ljudi! Drugim riječima, najgore 
je kad izvrsnu ocjenu ne dobijete na vrijeme 
pa su se vaši mama, ili tata prisiljeni ponizi-
ti i nazvati tamo nekakvog „profesorčića“, 
ili, što je daleko efikasnije, ravnatelja (oni 
nužno moraju biti na liniji) i reči „Pa dobro, 
jel ti znaš tko sam ja?“. Teško je tu nači 
dobar protuargument, ukoliko živite samo 
od te profesorske plaće! Popustite, naravno, 
a papir trpi sve! I nepravdu! I vi, naravno, 
korigirate svoje glupo mišljenje, ispričate se 
i pokajete te naravno ispunite djetetu, kojem 
ste zbog svoje glupe zadrtosti mogli sjebati 
budućnost, indeks onako kako se to radi 
djeci privilegiranih. To što ste tom „sitnom“ 
nepravdom sjebali i silu onih koji nemaju 
zaleđe, nekako progutate! Uostalom, tko im 
je kriv što nemaju utjecajne roditelje.
Ne bih točno mogao reći šta me je potaknulo 
da napišem ovih nekoliko redaka, ali ako ste 
pratili vijesti zadnjih dana možda će vam sve 
biti jasno. Ili ste već oguglali? Uživajte u prav-
noj državi jednakih i ravnopravnih! 

Sustav pravednosti
Ukoliko ste mislili da me je na prethod-
ne retke potaknulo navlačenje ocjena za 
Milanovićevog sina u zagrebačkoj gimnaziji 
koju sam i ja polazio (pa se sad prvi puta 
zastidio što sam i ja išao u tu školu), moram 
vam reći da nije. Uostalom nije Milanović 
ništa ni tražio, već njegova žena koja mu je 
očito „out of control“ pa nije ni znao što mu 
žena radi. Uostalom, a tko to zna šta mu žena 
radi iza leđa? (Mnogima je bolje da to nikad ni 
ne saznaju!) Dakle, to o korpciji mi je slučajno 
„uletjelo“ kao potvrda riječi koje je nedavno, 
u jednom intervjuu na TV-u izgovorio franje-

vac Jozo Grbeš, novoizabrani provincijal her-
cegovačke franjevačke provincije, rekavši da 
ljudi žele živjeti u uređenim sustavima. A to 
kod nas nije slučaj i zato ljudi odlaze, ne samo 
iz Hrvatske, nego s cijelog područja brdovi-
tog Balkana. Ne pogađa mlade ljude toliko 
neimaština, sada zaista ima posla na svakom 
ćošku, već su im nepodnošljivi nepravda i 
neravnopravnost. Jer oni, hvala Bogu, još uvi-
jek nisu oguglali na korupciju i nepravde. Ali 
ne mogu trpjeti da se na vodeća mjesta uvi-
jek biraju isti, da prednost pri zapošljavanju 
na dobro plaćena radna mjesta imaju podob-
ni, da ne mogu dobiti poslove na natječajima, 
da građevinsku dozvolu čekaju tri puta duže 
od podobnih, da su drugorazredni građani 
i s mukom dolaze  do vrtića za svoju djecu, 
da ih ne mogu po istim kriterijima upisati u 
škole, da su čak i na najobičnijim šalterima 
kod različitih činovnika, ili liječnika prisiljeni 
čekati „svoj“, a ne privilegirani red ( naravno, 
ukoliko ne uleti netko privilegirani) etc, etc.... 
Ne žele oni trpjeti to! Oni radije odlaze u 
države u kojima su jednaki ostalima unatoč 
tome što su tek jučer došli! A te države nisu 
Hrvatska u koju se svi kunemo, BiH, Srbija, 
Sjeverna Makedonija, već Austrija, Njemačka, 
Švicarska, Švedska, Finska, Norveška pa čak i 
Island...  A čak i demografe koji previše pri-
čaju o tome kako zbog korupcije i sasvim 
pogrešnih demografskim mjera kopnimo ko 
glečeri, prijavljujemo i smišljamo im kazne da 
ih opametimo jer previše „lome bagremje“ 
vladajućim elitama!
Inače, fra Jozo se vratio iz Amerike koja tako-
đer nije baš idealna, štoviše možda je za nas 
i previše idealizirana. No vratio se fra Jozo 
k nama, u BiH, ili Hrvatsku (svejedno je) pa 
se sad mislim da li mu je Bog dao preteško 
breme? Ukoliko uspije nešto promijeniti na 
bolje, morat ćemo raditi veću crkvu od one u 
Međugorju, a on će postati svetac. Bog mu je 
zasigurno namijenio ulogu mučenika! Samo 
da ne posustane! Njegove riječi ulile su mi 
nadu! Nadam se da će i drugima!

Ode nam Marić –hasta la 
vista, baby!
Ne bi vjerovali, ali žao mi je što je otišao 
ministar Marić. Volio bih da je pala cijela 
vlada, samo da nije on! Doduše, otišli su već 
mnogi Marići, počevi od Envera iz Veleža 
koji je nekad branio za Jugu pa i onaj što je 
sudio u nogometu i upravljao državnom imo-
vinom (jedino ovoga iz dugoselskog SUH-a 
nemoguće se riješiti), ali ovoga, a radi se o 
donedavnom ministru financija, nekako mi je 
stvarno žao. Bio mi je gotovo jedini ministar 
u Plenkovićevoj vladi za kojeg sam uvjeren 
da je imao reference za ono što radi. I ode 
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stogodišnjicu nogoloptanja u Dugom Selu. 
Među najstarijima smo u Hrvatskoj i ušli 
smo u povijest hrvatskog nogometa s onom 
čuvenom pobjedom iz 1998. godine nad 
tadašnjim prvakom Dinamom (Croatiom) u 
državnom  kupu.  Ali ne samo time! To je više 
kuriozitet! Mi smo i bez toga zaslužili dobiti 
točkicu na svjetskoj karti nogometa jer je 
kroz naš klub tijekom tog stoljeća prošlo i, 
manje, ili više, ostavilo trag tisuće nogome-
taša. Sjećam se kad smo još kao klinci, na 
Starom sajmištu pored Sokolane, sjedili na 
krovu toaleta (sad sam stvarno upotrijebio 
ukrasni pridjev za to što se tamo nalazilo) 
i preko drvene, daskama optočene ogra-
de, gledali nastupe legendarnih dugoselskih 
igrača: Kadife, Điđe, Rođe, Vukšana, Stenlija, 
Jobe, Bertaka, Ranca, braće Jonjić, Šoka, 
Čame... Skupljali smo tad sličice Svjetskog 
prvenstva u Minhenu, ali naprijed spo-
menuti bili su nam jednake legende kao i 
oni čiji su se likovi, poput Gerda Mullera, 
Crujiffa, Sepa Meira, Tomaszewskog, 
Rivellinja, Katalinskog, Džajića, Bajevića.... 
nalazili na tim sličicama. Voljeli smo taj dugo-
selski nogometni klub, koji se tada zvao 
„Jedinstvo“ (a očito ni taj naziv nije bio sluča-
jan). Danas više nismo „jedinstvo“, ali nismo 
ni „bratstvo“! Za razliku od Milanovićevog 
sina, bez problema dobijemo „petaka“, o'š 
u prvenstvu, o'š u pripremama! U proslavu 
stote obljetnice ulazimo prilično razjedinjeni. 
Što nije dobro! Imamo novu upravu, imamo 
i rezultate (ostvarili smo ulazak u Drugu 
ligu), međutim nedostaju nam ti klinci koji 
sjede po krovovima šekreta i žive za klub. Ne 
sporim izbor klupskog vodstva, ne sporim 
ni uspjehe, ali ipak mi se čini da tu nešto ne 
štima. Sve manje je publike. Nekad sam išao 
na tzv. malu tribinu i bodrio naše boje, ali 
sada nas više nema! Tribina je prazna! Zašto? 
Želim reći da klub čine i navijači, a ne samo 
vodstvo i igrači! Gradonačelnik najavljuje 
osam tisuća sjedećih mjesta, a tko će na toj 
tribini sjediti? Zato, dok još nije prekasno, 
želim reći koju riječ vodstvu kluba: „Budite 
uspješni, (ali ne blamirajte nas, kao nedavno, 
s rezultatima 0:5 protiv slabijih protivnika), 
vratite u klub legende dugoselskog nogome-
ta i poštujte ih, a onda će se vratiti i publika 
pa da stvarno popunimo tih osam tisuća 
mjesta. Ne moraju biti sjedeća! Naprotiv, nek 
budu stajaća, ali naša dugoselska! Stota nam 
je na pragu! Ponavljam STOTA! Dakle, nije 
sve počelo s vama! Otvorite vrata svima koji 
doživljavaju ovaj klub svojim! Posebno onima 
koji su ugradili svoj „kamenčić“ u njegov sto-
ljetni mozaik!
Kad već dijelim lekcije o nogometu (a to sam 
si pravo prisvojio čitajući izvješća iz klubova), 
moram reći nešto i o NK Rugvica. Čitam da 
je taj, također nekad uspješni i legendarni 
klub, nedavno izabrao novo vodstvo. Nisam 
baš od jučer i ne želim unaprijed difamirati 
ljude koji su, vjerojatno na nečiji nagovor, 
pristali mu pomoći u krizi. Ali znam ponešto 
o kadrovskoj politici, a ponešto i o ljudima 
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koji su izabrani u vodstvo. Čast svima, dobri 
su dečki, ali, iskustvo mi govori da je izbor 
sličan nečemu (da slikovito prispodobim) kao 
da mene izaberete za direktora nuklearke 
u Krškom, ili pak za dirigenta zagrebačke 
filharmonije. Doduše, imao sam i ja „peta-
ka“ iz fizike u osnovnjaku,  a nekad sam bio 
i tamburaš (svjedoci su mi Bog i Bogomir 
Božiković), znam čitati note (čak i u“ bas klju-
ču“),  a i danas tamburam, pa bi vjerojatno 
pokazao neke rezultate i u nuklearki, ali i u 
filharmoniji. Za NK Rugvicu se pak „neraci-
onalno“ bojim da neće biti tako! Bojim se 
da i ona uskoro ne bude na božjem putu 
kao NK Posavina, NK Sava, NK Oborovo...? 
No, možda će vatrogasci ipak biti sretni, na 
vatrogasnim će skupštinama moći sa zado-
voljstvom konstatirati: „Sve smo pogasili!“ 
Ali ljudi, nije sve u gašenju – postoji i preven-
tiva! A sad sam se sjetio i bolje prispodobe! 
Možda bih ja zapravo po naprijed spomenu-
toj logici trebao biti prvak baleta u HNK? Ili 
u Boljšoj teatru? (Samo da ovi potonji nisu 
pod sankcijama!) I da negdje nabavim triko 
s barem pet „ikseva“! (Naravno, u roza boji!)  
Ili pak da budem predsjednik nekakve stra-
načke mladeži? Kad razmijenite moje godine 
na tri podjednaka dijela, taman bi mogao 
obnašati funkcije predsjednika, tajnika i bla-
gajnika – istovremeno! Jedino me „kolje“ 
što nisam na liniji“! Čak ni na onoj bijeloj! A 
evidentno je i da sam podijeljena osobnost 
pa bi se vjerojatno i sam sa sobom posvađao!

XXXL
Sad me je netom spomenuti baletni triko 
podsjetio na još jedan problem koji se poseb-
no događa nama „malo“ korpulentnijima. 
Nisam baš nikada bio manekenski nastrojen, 
niti patio od toga da moje tijelo prekriva 
samo odjeća s markicom. Ipak, dok sam 
bio mlad bio sam spreman otići po trape-
rice do Trsta, ili kupiti lejvisice u nekom od 
zagrebačkih posrednika. Kasnije, kad smo 
se transformirali u kapitaliste, i dobili broj-
ne trgovinske centre, otišao bih po robu 
s kakvom-takvom markicom na sezonska 
sniženja i rasprodaje jer su mi govorili da 
sam ja ipak nekakav ravnatelj pa se ne mogu 
oblačiti baš k'o klošar. No, kako starim, slabo 
marim za markice. Moj butik nalazi se tre-
nutačno kod nadvožnjaka u Zorićevoj ulici 
na štandu broj pet s lijeve strane. Pogađate, 
na dugoselskom sajmu. Imam tamo jednu 
poznanicu – simpatičnu cigančicu, koja je 
moj dobavljač gaća, hlača, trenirki, majica i 
košulja po ekstremno povoljnim cijenama. 
Štoviše, uvijek mi daje i ekstra popust  („ko 
meni“ – ali da nitko ne zna – znamo samo ona 
i ja)! S vremenom je ona postala i moj modni 
kreator. Nosim samo njezine modele koji su, 
kune se ona, proizvedeni isključivo u Turskoj, 
u živim bojama i s primjetno lažiranim marki-
cama „hilfigera“, „najka“, ili drugih razvikanih 
firmi. Uvijek donese ponešto krojeno baš k'o 
za mene i zna koje brojeve nosim. Ja sam 

uglavnom zadovoljan i kad s vrhom zapalje-
ne cigarete (ne izvlačim konce da se roba ne 
raspadne po šavu) popalim sve one konce 
koji vise s robe, ne prigovaram. Osim toga, 
s obzirom na živahne boje, poprilično sam 
prepoznatljiv i nadaleko vidljiv. (A „vidljivost“ 
je danas jedna od temeljnih briga, barem za 
novinare i političare!).
No brine me nešto drugo. Nedavno mi moja 
modna kreatorica, dok sam pregledavao 
nekakvu majicu, kaže: „Pusti to, to ti je četi-
ri „iksela“, tebi treba pet „iksela“! I fakat, 
četiri „iksela“ su me malo žuljala! Potaknulo 
me je to na razmišljanje, ako ja sa sto kila 
nosim pet „ikselova“, koliki je onda normalan 
Turčin? Normalni bi valjda trebali nositi „L“, ili 
eventualno „XL“! Drugim riječima, normalan 
Turčin, ne bi trebao težiti više od šezdeset 
kila i ne biti viši od 150 centimetara. Stavivši 
ovaj slučajno otkriveni podatak u povijesni 
kontekst, upitao sam se: „Bože moj, pa kako 
su takvi kepeci mogli vladati ovim brdovitim 
Balkanom petsto godina?“ Trebali smo ih 
samo stresti s ruke, k'o komarce i reći: „Iš!“.

Šišmiševi ptičari
Ali naš problem nisu komarci! Koliko čujem 
nisu više ni u Osijeku! Nas „kolju“ šišmiši! I to 
ne zato što su došli, nego suprotno – jer su 
otišli! Napustili su nas bez riječi i bez pozdra-
va! I više, ni pisma, ni razglednice od njih!
A Grad Dugo Selo i šišmiši imaju neku tajnu 
vezu! Naime, upravo u našem gradu stano-
vali su rijetki šišmiši i k'o za vraga smjestili 
se u zgradu budućeg Kulturno informativnog 
centra u izgradnji. Gradske vlasti odmah 
su prepoznale značaj tih rijetkih sisavaca i 
prilagodile projekt centra njegovim autoh-
tonim stanovnicima, proširile troškovnike te 
napravile sletnu pistu i prilagodile mjesta za 
nastambe istih. Dale izraditi kukice za nogice 
(Jer oni su vam skroz naopačke! Bar dok spa-
vaju!) i sve što treba, šišmiš smještaj s pet 
zvjezdica.  Međutim, nezahvalni šišmiši nisu 
prepoznali „titranje“ gradskih vlasti pa su se 
iselili (vjerojatno u Njemačku, ili Irsku jer i oni 
su u neku ruku Hrvati), ili pak na jug, u toplije 
krajeve, kako je to protumačio jedan moj pri-
jatelj koji taj slučaj jednostavno objašnjava 
„ornitološkom“ argumentacijom jer kaže da 
je to uobičajeno sa „pticama“ selicama. Ali 
nema brige, dodaje on, jer ptice se uvijek 
vraćaju tamo gdje su se „izlegle“!  Nedavno 
smo na sjednici Gradskog vijeća čuli da su 
se dva šišmiša doista i vratila (vjerojatno 
izvidnica?), ali su ponovo i otišla, a kasnije je 
došao još samo jedan kojem vjerojatno nisu 
javili da je došlo do preseljenja. Ili je samo 
došao „zaključati“ nastambu?  Naravno da 
je i on otišao i vjerojatno negdje luta tužan 
i sam! Ili je samo došao provjeriti da ova 
prethodna dvojica nisu slučajno, u međuvre-
menu, promijenila stranačke boje, kako to 
već biva među šišmišima, ali i drugim letečim 
„zvjerkama“!. Ali vratit će se, zasigurno! Ako 
se vraćaju rode, vratit će se i šišmiševi! Ako 
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neće u KiC, sigurno hoće u bivšu zgradu suda. 
Jer šišmiši, koliko mi se čini imaju neku tajnu 
vezu s gradskom upravom i Draškovićima 
koji su nekad vladali ovim krajem, a koji su 
bili u vlasništvu obje spomenute zgrade. 
U krajnjoj liniji, ako ih već ne „navučemo“ 
natrag u KiC, pa tko ne bi poželio živjeti u 
zgradi koja vrijedi devet milijuna kuna, a ide-
alna je za šišmiše koji su slijepi, ali ipak imaju 
senzore za kretanje. Slijepi jesu, ali imaju 
volju za samoodržanjem, zlobnici bi rekli, 
kao i većina u Gradskom vijeću! Premda ni 
oporbena manjina, koja ne voli ni KiC, ni sud, 
a čini mi se ni gradonačelnika, po mom sudu, 
nema pregled igre na razini gorskog sokola! 
Odnosno ima ga, ali u razini legendarnog 
antičkog pjesnika Homera! 
Na kraju krajeva, možda previše razmišljam, 
a vjerojatno je i onaj moj frend „ornitolog“ 
u pravu? Mora da je to ipak neka priča o 
pticama selicama, ili barem o „perju“! Ali i o 
„guanu“! (Korijen riječi dolazi iz kečuanskog 
jezika!) Ili ja imam totalni hendikep u prepo-
znavanju vizija?

Politički maraton - 
Večernja škola
Ne znam čiji je to nalog, (možda Željko 
Pervan tu ima svoje prste) ili je pak politički 
dogovor, ali „zakazivanje“ početka sjedni-
ca Gradskog vijeća Dugog Sela s tridesetak 
točaka dnevnog reda u 17,00 sati, je nešto 
naprosto neracionalno. Koliko mi je poznato, 
vijećnici dobivaju dnevnice za sudjelovanje 
na sjednicama, što vjerojatno podrazumijeva 
i slobodan dan na poslu, pa je čudno što 
sjednice počinju u ovo doba koje u Engleskoj 
obilježavaju kao „tea time“, a kod nas služi da 
se umorni trudbenici naprosto malo odmore 
i opuste. Ili pak ni to nije slučajno jer trudbe-
nici nisu u to doba baš previše koncentrirani 
na materiju, a posebno ako sjednica (kao 
što je bio slučaj kod ove zadnje) potraje do 
kasnih noćnih sati. No, kažu da je politika 
umijeće mogućeg pa vjerojatno i to ima 
nekakvog utjecaja. „Zrenda“ je uvijek važnija 
od materije o kojoj se odlučuje! Ovo je samo 
digresija! Razumio bih to još da se događa u 
nekakva odiozna socijalistička vremena kad 
je većina dužnosnika i vijećnika (koji su se 
tad zvali delegati) imala večernje škole pa su 
navikli na koncentraciju tijekom noćnih sati, 
ali ovi sadašnji, mladi, vjerojatno su zavrišili 
škole po danu i pretpostavljam da imaju nor-
malni bioritam pa bi bilo logično da o ključ-
nim stvarima za naš grad odlučuju upravo u 
trenucima kad su najkoncentriraniji. Ili to nije 
bitno? Bitno je da prijedlog prođe jer uspava-
ni vijećnici su ideal svake izvršne vlasti. Kao i 
grbavi kitovi! Oni se fakat ne prave grbavima, 
već naprosto jesu takvi! No postoje i orke! 
No, da li su to Kljajić i Budimir? Sumnjam! 
Iako potonji sigurno spadaju u  predatore, 
bar dok je ove vlasti! I ne vole graditelje! Ali, 
taman i da jesu, žali bože, kad u vladajućem 
jatu uvijek ima dovoljno ribica koje produža-

vaju vrstu. Uostalom, to i jest cilj evolucije! 
Da sustav i dalje funkcionira! A što se tiče 
škole, čak i ona čuvena „Kumrovečka“ dava-
la je neke rezultate. Prateći danas odluke 
pojedinih gradskih i općinskih vijeća diljem 
Lijepe naše i kompetentnost vijećnika prili-
kom odlučivanja u pojedinim predmetima, 
čini mi se da je šteta što smo svojedobno i 
tu školu ukinuli!

Legitimitet i 
kompetencija
Brine me još jedino jedna „sitnica“! U proš-
lom sazivu imali smo kohabitaciju između 
gradonačelnika i vijeća pa je tu, osim oprav-
danih kontrola, bilo i dosta politikanstva. 
Zaključili smo da to nije dobro za naše selo, 
što se i pokazalo na izborima. Sada su izvrš-
na i zakonodavna vlast na istoj liniji. No, da 
li je i to dobro! Netko pametan svojedobno 
je rekao da vlast neminovno kvari ljude, 
a apsolutna vlast apsolutno kvari! Zato 
treba biti oprezan! Nitko ne može raditi 
baš sve što hoće! Ne sumnjam da je većina 

projekata i poteza vlasti dobra, još manje 
imam pravo sumnjati da vlast ima legalitet, 
a i legitimitet za provođenje svojih nauma. 
Ipak, mislim da bi ponekad malo trebalo 
stati na loptu, legitimitet i legalitet auto-
matski ne podrazumijevaju i kompetenciju. 

Režimski novinar
Rekli su mi na spomenutoj sjednici Gradskog 
vijeća i da sam režimski novinar. I to, po 
svemu sudeći u službi sva tri režima koja 
trenutačno vladaju na ovim prostorima. 
Priznao sam da jesam jer mi ništa drugo 
nije ni preostalo. A u krajnjoj liniji, i zašto 
tajiti?  Kasnije sam išao analizirati te „moje“ 
male novine i moram priznati da ljudi koji 
su mi to rekli nisu ni u krivu. Gledam broj 
fotki aktualnih dužnosnika koje je ulovilo 
oko „moje“ kamere i broj tekstova posve-
ćen njihovom liku i djelu i moram priznati 
da su kritičari u pravu. (Čak me nisu pre-
više ni kritizirali! Štoviše, učinilo mi se da 
prema meni osjećaju neku empatiju! Možda 
i sažaljenje!) Nekad sam i ja zbrajao fotke 
određenih odličnika i smijao se tome, a 

SPOMINEK
Navek su skupa,
Kak prst i noket,
-moja baba Luba i stara Babička.

Furt su na lesi,
Na naše, il na Babičevoj,
Na one na teru taj čas sunce ne tuče.
Al ni smrzavica im ni baš preveč na 
štetu!
Forhaltaju lesu,
Saka z svoje strane,
Z drobi!
I lakte nasloniju, 
Na strule letve,
Jer nemreju više stati!
A lese duraju 
I letve škripiju! 
Puču se čavli!
Jer teške su to žene,
Skup imaju prek dvesto kil žive vage.

Spominaju se o semu;
Kak je negda lepo bilo,
„Moglo se je živeti, 
A ne kak denes!“
Posle faliju pokojne muže
I z rukava vadiju zgužvane rupčeke,
Da zbrišeju suze ke im naviraju na oči,
Onda se sekneju v rupček
I još jemput z njem obrišeju oči
I pak ga vrneju v rukav.
Gliboko,
Skoro do lakta, 
Da ne opane putem.
Prevežeju rupce na glavi.
I popraviju fertune.

„A ovi denešnji mladi nisu za niš“
-slažeju se!
„I viš na ke je se to došlo?
Zlo ide po celomu svetu!
Čoveku više ni za živeti!
To je zato ke ništo više ne veruje
U dragoga Boga!“
-veli baba!
„Ni u Majku božu Bistričku“ – doda 
Babička!
„Istina!“ – klimaju z glavami!

Puno put se i posvadiju,
Radi ničesa! 
I saka otide na svoju stranu.
„Kakva je to žena?
Plunete mi v zube, 
ak bum igda više z njum reči pregovorila,
Dok sem živa...“ -veli baba! 

A zutra pak po staromu,
Na lesu...
Jena nemre bez druge!

„A ke buš,
Kad nas dragi Bog neće zeti,
A doma samo pačimo!
Staroga čoveka ništo nema rad!“
- I tu se slažeju!
----------------------------------------
A onda jenoga dana, 
taman pred Sesvete,
Dragi Bog  je znenada zel babu!
Za mesec dan,
Otišla  je za njum i stara Babička!
A ke bu tu sama...?
Nemaš se z kem pošteno ni 
pospominati...
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sad sam postao isti kao i moji prethodnici. 
Očito sam se i ja malo „ufurao“! Doduše, 
utješili su me kad su rekli da upravo u ovoj 
rubrici koju sad čitate, znam reći i ponešto 
iskreno! Ali jbg, pretežno sam režimski! 
Hommo triplex, s laganom dozom humora!  
Valjda me je ponijela ta opća euforija! Ali 
srećom da mi ponekad dođe i ta famozna 
„lucida intervalla“! Postao sam kao Galileo 
Galilei, negirao sam sam sebe, (Doduše, ne 
na vijeću, već općenito, jer na vijeću se ne 
laže! To je kao da lažete na ispovjedi!) ali 
ponekad, kad izbjegnem „lomaču“ dođe mi 
da budem iskren i kažem „Ipak se kreće“, ali 
onako potiho da me ne čuje nitko „važan“! 
Prestar sam ja i preiskusan da bih vjerovao 
u vilenjake. Uostalom, to sam već sto puta 
ponovio u ovim kolumnama, recite mi – što 
je to istina? Zar se za nju isplati mrijeti? A 
vi koji imate i malo soli u glavi, sve znate! 
Postavljate mi retorička pitanja! A to i nisu 
pitanja – to su odgovori! Zar očekujete 
odgovor? Gospodo, nisam baš nešto, ali 
ipak podcjenjujete moju inteligenciju! Nije 
slučajno da baš ja vodim program 54+! Za 
starije i nemoćne!

Draškovići
Spomenuo sam malo prije Draškoviće. Oni 
su ostavili neizbrisiv trag u našem kraju. 
Izgradili su brojne građevine, prvenstveno 
na području grada i Općine Brckovljani. 
Naivni partizani, (čiju stranu, kažu zlobnici i 
ja držim), mislili su da su im to oteli. I vratili 
narodu! (Naravno da su pomalo uzeli i sebi 
jer i partizani su bili samo ljudi!) Ali nisu! 
Kapitalizmu, odnosno, liberalizmu svetinja 
je imovina, a ne čovjek pa smo im nakon 
sedamedesetak godina (Draškovićima)  
većinu imovine i vratili. 
Ovih dana, upravo na spomenutoj sjednici 
vijeća, otkupili smo jednu (već spomenutu) 
od tih povijesnih, a Draškovićima, vraće-
nih građevina. Gradonačelnik, preplavljen 
pozitivnim osjećajima, nije mogao razumi-
jeti da je nekima to bilo sporno. Doduše, 
i ja sam takav, slab sam na te poviješću 
prožete strarine! Odem na Hrelić i kupio 
bi svaki drek, samo ako je starina! I ne 
pitam za cijenu! Ali razmislio sam malo i o 
stavu onih koji su bili protiv toga i upitali 
se što će nam to? Tu se gradonačelnik, po 
mom sudu, nije snašao i ponudio je popri-
lično neuvjerljivo objašnjenje. Svarno, šta 
ćemo s tom zgradom? Šišmiše i šišmišare 
smo već smjestili u KiC, htjeli oni to, ili ne 
htjeli. Uzmimo da bi, ovi autohtoni, čak 
i pristali na kompromis i ući u potkrovlje 
ove „nove“ zgrade, ali ostatak prostora je 
ostao nedefiniran. Razmišljao sam stoga i 
mislim da imam rješenje. Naime, u nekad 
Draškovićevom KiC-u bit će vjenčana sala. 
No, s obzirom da se, prema statistikama, 
svaki treći brak u Hrvatskoj završi razvo-
dom, u bivšoj zgradi suda, mogli bismo 
urediti salon za razvode. Bili bismo po tome 
jedinstveni u Hrvatskoj! Mogli bi razvoditi, 

pa čak, ako treba,  posvađati i ove druge 
diljem Hrvatske, u tom imamo referen-
ce! (Malo me ponijela mašta, ali ja bih tu 
dodao i popust za umirovljenike! Naravno, 
samo za one koji su članovi umirovljeničkih 
udruga i koji su uredno platili članarinu!)   
U ostatku prostora bi mogli urediti mjesta 
za činovnike koji će rastavljati sastavljene, 
a koj su po definiciji invazivna vrsta pa će 
ih uskoro vjerojatno biti dovoljno, ne samo 
za razvode nego i da nam nekakvi „vanjski“ 
pravnici ne moraju pisati razne pravilnike, 
već se se sve rješavati u zgradi suda gdje su 
„krojili gaće“ i našim precima. Jer povijest 
se ponavlja!
U krajnjoj liniji, ako ne bude ni to, jer je 
pitanje namjene zgrade još uvijek otvo-
reno, a cijena je prava sitnica, i to plativa 
u više rata, mislim da bi do uplate zadnje 
rate stvarno morali smisliti nešto pametno. 
(Pump track ne možemo jer to smo već 
napravili!)  Možda bi tamo mogle biti stra-
načke prostorije za sve postojeće stranke u 
vijeću, tome „glasačke ručice“ sigurno neće 
moći odoljeti! Pa ćemo postići koncenzus i 
dalje živjeti u slozi i ljubavi! Ubi concordia, 
ibi victoria! Et caritas! (Ovo zadnje sam ja 
sam dodao!, Mislim, da ne naučite dictu 
pogrešno! A ima i neku aktualnu dubinu!)

Lošinj i Božikovići
I na koncu da se još jednom vratim Bogomiru 
Božikoviću koji me je svojedobno učio svi-
rati tamburu i bas, a (vjerojatno za moje 
dobro) i tukao s onom notom „šetalicom“. 
(Nije znao da nemam sluha i da sam pomalo 
„šumast“!) Da nije radio tako, vjerojatno 
bih ga zaboravio! No, to sam mu već odav-
no oprostio! Sada ga želim spomenuti radi 
pohvale. Naime, Bogomir već odavno živi u 
Istri, ali je i dalje ostao Dugoselac. Štoviše, 
redoviti je čitatelj Dugoselske kronike pa 
znam da će i ovo pročitati.
A želim ga pohvaliti u kontekstu šire pohva-
le njegovoj obitelji, prvenstveno ocu, 
ali i majci, (koji su zasluženo „dobili“ i 
jednu ulicu u Dugom Selu). Naime, ovih 
dana mnogi Dugoselci i dalje ljetuju u tzv. 
Dugoselskom odmaralištu u Velom Lošinju. 
Napisali smo i mi ponešto u Kronici o tome 
i ukratko podsjetili na povijest odmarališta, 
a vezano uz skupštinu Društva naša djeca 
Dugo Selo. Želio bih podsjetiti da je to 
odmaralište kupljeno zahvaljujući prven-
stveno njegovom ocu Belizaru, a Bogomir 
me je podsjetio kako se, nakon kupnje 
objekta, davne 1957. godine, traktorima, i 
to bez kočnica, išlo na uređenje odmara-
lišta tadašnjim prašnjavim cestama. (Sliku 
si lako možete predočiti, ako, primjerice, 
danas prođete Martinskom ulicom.)  Uz 
Belizara, u tom kontekstu treba spomenuti 
Branka Korošeca koji je vozio spomenuti 
traktor bez kočnica, a nije taj kvar prijavio 
jer onda ne bi išao na more, i Stjepana 
Lukinaca, tadašnjeg školskog domara. U 
maloj povijesnoj sličici treba spomenuti i 

dugoselske majstore koji su izvodili radove 
na uređenju odmarališta, a koji su izašli 
iz Škole učenika u privredi koju je tako-
đer vodio Belizar. Majstora za vodu Vida 
Grgošića, zidara Pirinjaka, stolara Erjavca 
te električara Eduarda Bambića. Pored tada 
još malog Bogomira, bili su tu i mnogi drugi 
kojima možemo zahvaliti da Dugoselci i dan 
danas Lošinj doživljavaju svojim otokom. 
I kao poseban paradoks treba spomenuti 
da su tom prigodom Dugoselci sa sobom 
vozili i žive odojke, da bi se mogli prehraniti 
u vrijeme obavljanja radova. Klali su ih i 
trančirali tamo, vjerojatno na rivi. A gdje 
bi drugdje? Pokušavam si dočarati tu sliku! 
Ponekad mi je zaista žao što se nisam rodio 
bar tridesetak godina ranije. Možda bi i 
mene poveli, barem da se spuštam s trak-
torom bez kočnica prema jadranskoj obali, 
a poslije da držim odojka za zadnju nogu i 
stružem dlaku! A tek poslije jetrica na žaru 
i Martinski gemišti na terasi odmarališta! 
Ovako su me mimoišli svi gušti!
Bogomiru, koji je tome svjedočio i meni pre-
nio, zahvaljujem, a njegovom ocu Belizaru 
možemo svi skinuti kapu. Nedvojbeno je 
da je to bio čovjek s vizijom! I da ga ne smi-
jemo zaboraviti! A ne treba ni Bogomira! 
Premda, unatoč „šetalici“ nije baš uspio 
postići da budem manje „šumast“! Premda 
i dalje sviram .....!

Suma summarum
I na koncu, razmišljajući o vizionarskoj kup-
nji zgrade odmarališta u Lošinju i uspoređu-
jući to s aktualnom kupnjom Draškovićeve 
zgrade, vjerujem da je i pokojni Belizar 
imao neke koji su se protivili toj kupnji. Njih 
danas ni ne spominjemo! A tko kaže da i 
Nenad Panian nije vizionar i da se mudrost 
ovog njegovog poteza neće moći vidjeti tek 
kroz koju godinu, ili kroz koje desetljeće? 
Pogledajte, na primjer, danas Domjanićevu, 
jeste li vjerovali da može biti takva? Mislim 
da tu ipak treba skinuti kapu Panianu! Mi 
ostali, mutatis mutandis, smo u tom slučaju 
ti Grgošići, Erjavci, Pirinjaci, Bambići... koji 
se s odojcima vozimo u traktorskoj prikolici, 
ali ipak se vozimo k ostvarenju vizije. Ili pak 
Budimiri i Kljajići, koje nećemo zvati ni na 
jetrica!

Još jedna summica!
Baš sam to sad lijepo rekao! Eto vidite, 
dragi čitatelji, kako se kritički članak može 
završiti u pozivivnom tonu!
Ponosan sam na sebe, kako sam se uspio 
izvući u samoj završnici. Samo me i dalje 
pomalo j..bu te kočnice! Fale Panianu, (Čini 
mi se i još nekima u okolici!) a izgleda da su 
i moje otkazale! Uostalom, ja sam ionako 
samo „šraf u toj mašini“! „A noć je tamna 
ko crni pliš!“ Ili je ipak bijeli dan, a mene 
muči mrena? „Everything is Possible!“
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Učenici Glazbene škole Dugo Selo  nastupili 
su na Europskom folklornom prvenstvu 
u Bugarskoj i osvojili 1. mjesto i naslov 
Europskog prvaka (European Champion 
of the European Championship of Folkore 
2022) te zlatnu medalju za orkestar, Grand 
prix natjecanja ,,Golden Orpheus” te naslov 
,,Laureat” cijelog natjecanja. Isto tako 

ravnatelj Glazbene škole profesor Dario 
Cebić osvojio je 1. mjesto i zlatnu medalju 
u solo kategoriji.
Zbog stanja u svijetu ovogodišnje natjecanje 
održalo se online, a natjecanje se održalo 
od 27. lipnja do 2. sprnja 2022.
Orkestar je nastupio sa skladbom ,,Mjesec” 
čiji su autori Ana-Marija Šprihal i Dario 

Cebić. U solo kategoriji prof. Cebić nastupio 
je sa skladbom ,,Jutro u ravnici” (skladatelj: 
Dario Cebić).
Glazbena škola posebno se zahvaljuje Ani-
Mariji Šprihal s kojom već surađuje dugi niz 
godina. 

Glazbena škola Dugo Selo osvojila 1. mjesto na 
Europskom folklornom prvenstvu, Dario Cebić osvojio 

zlatnu medalju u solo kategoriji

A da pokušate nešto sasvim drugačije? Ne 
čekati muzu da vam se pojavi na vratima, 
ne odgađati artikuliranje one sjajne ideje 
dok sasvim ne izblijedi, ne tapkati u mraku 
svoje sobe rifrešajući svako malo vijesti na 
portalima, a trebalo bi pisati... 
Uhvatite se u koštac s tekstom, pošteno i u 
real timeu uz vodstvo, ciljane zadaće, kreativni 
poticaj voditeljice i ostalih kolega. Propišite 
na zahtjev, naučite usmjeriti i odblokirati 
kreativnost, raspišite se jednom tjedno, 
pojedinačno, a ponekad i u paru, a onda se 
samo dalje otisnite putem stvaranja. Oblikujte 
lik, kratku priču, pjesmu, pjesmu u prozi, 
sinopsis za roman ili onu jednu genijalnu 
rečenicu koja će osvanuti na jumbo plakatu. 
Kreativno pisanje njim samim – na radionici 
Raspisivanje!
Ciklus traje 10 tjedana (jednom tjedno po 
3 školska sata), a započinje koncem rujna. 

Potrebne informacije možete dobiti u Pučkom 
otvorenom učilištu Dugo Selo tel. 01/2753 
– 419.  

Ivana Bodrožić, biografija
rođena je 1982. u Vukovaru, dio djetinjstva 
provela je u Kumrovcu, a opću gimnaziju 
pohađala je u Zagrebu.
Magistrirala je na studiju filozofije i kroatistike 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autorica 
je nagrađivanih i prevođenih zbirki poezije, 
romana i zbirke priča: Sinovi, kćeri, Prvi 
korak u tamu, Hotel Zagorje, Prijelaz za divlje 
životinje, 100% pamuk, Rupa, In a Sentimental 
Mood, Klara Čudastvara.
Djela su joj prevođena na desetak stranih 
jezika, a za svoj književni rad nagrađena je 
uglednim domaćim i inozemnim nagradama 
kao što su nagrada Goran za mlade pjesnike; 
Kiklop, nagrada za najbolji roman; Prix Ulysse, 

nagrada za najbolji debitantski roman s 
područja Mediterana; Kočićevo pero; Edo 
Budiša; Meša Selimović; Balkan Noir i druge.

Fotografija: autor Tomislav Marić

Raspisivanje - 
radionica kreativnog pisanja u Dugom Selu

(zaista kreativno pisanje)



„U tijeku su radovi na izgradnji rotora u 
Zagrebačkoj ulici koji će potrajati još neko 
vrijeme, nadamo se završetku i prije predvi-
đenih radova“, doznajemo od gradonačelnika 
Nenada Paniana.
Preusmjerenje prometa je inače planira-
no do 4. rujna o.g. južnim prometnicama 
- Predavačevom u Ulicu grada Vukovara te u 
produžetku Ulicom Hrvatskog preporoda do 
Ulice braće Radić kojom se izlazi na glavnu 
prometnicu Zagrebačku ulicu.
Nakon toga slijede radovi u Zagrebačkoj ulici, 
od raskrižja s Ulicom V. Lisinskog do raskrižja s 
Ulicom braće Radić, s južne strane Zagrebačke 
ulice planirana je izgradnja novog nogostupa. 
Ubrzo nakon kreću radovi u Poduzetničkoj 
zoni na izgradnji pristupne ceste u punom 
profilu. Istovremeno, dobivena je građevinska 
dozvola za nogostup u Ostrni duljine cca 700 
metara, a u Šaškovečkoj ulici preostaje samo 
presvlačenje asfaltom nogostupa. Sljedeći 
radovi su na izgradnju vodovoda i odvod-
nje, završni radovi kanalizacije na spojevima 
bili su tijekom ovog mjeseca u Kopčevcu, a 
sada se trenutno rade u Zorićevoj ulici, kod 
križanja s Ulicom hrvatskih branitelja te u 
Novom naselju. „Preostaje još jedna lokacija 

za iskop, a nakon toga po izvidu nadzornog 
inženjera kreće se u asfaltiranje i zaključenje 
svih radova do kraja godine. RVS sustav je pri 
kraju, predviđeno do kraja godine više neće 
biti radova u centru“, poručuje gradonačelnik.
Najtužnije i najlošije što se događa u Dugom 
Selu je, ističe gradonačelnik, je izgradnja i 
završetak nadvožnjaka. „Sve je u principu 
izgrađeno, osim što nije do kraja dovrše-
no asfaltiranje. Investitor cijelog projekta HŽ 
infrastruktura ima velike probleme s trećim 
izvođačem koji nije dovršio posao. Taj pro-
blem HŽ infrastruktura nastoji riješiti zajed-
no s Vladom RH i Ministarstvom prome-
ta, s obzirom na dugovanja koja su nastala. 
Jednostavno nije do nas. Grad nastoji svojim 
dopisima utjecati na poboljšanje uvjeta naših 
putnika na dugoselskom kolodvoru, izgradnju 

nadstrešnice, urgira na što skori završetak 
radova nadvožnjaka kako bi se, kao uvjet, 
otvorila nova zgrada dugoselskog kolodvora 
– no odgovora praktički nismo dobili, što nas 
osobito ljuti“, naglašava Panian.
Dogradonačelnica Jasmnika Kokot Bambić na 
kraju najavljuje kako počinju radovi na izgrad-
nji parkirališta uz Pump track. „Ovaj tjedan je 
tehnički pregled za izgrađenu garažu DVD-a 
Ostrna, kao i za Ulicu I. Savski odvojak pa će 
se moći staviti u uporabu. Izgradnja dvorane 
Dječjeg vrtića Dugo Selo je pri kraju, s obzirom 
da je bilo potrebno ugraditi toplinsku pumpu 
nakon čega će biti tehnički pregled građevine. 
Očekujemo da će se nova sportska dvorana 
početi s radom zajedno s novom pedagoškom 
godinom“, navodi dogradonačelnica. I.G.O.

DUGO SELO
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U Gradskoj upravi Grada 
Dugog Sela, u nazočnosti 
gradonačelnika Nenada 

Paniana i dogradonačelnice 
Jasminke Kokot Bambić, a po 
zaključenju javnog natječaja, 
28. srpnja su potpisani ugovori 
o kupoprodaji nekretnina u 
vlasništvu Grada s tvrtkama 
Mali kvart d.o.o. i d.o.o. i Lešić 
automobili d.o.o.
Radi se o nekretninama u II. 
Poduzetničkoj zoni Črnovčak koju 
infrastrukturno oprema Grad 
Dugo Selo i koja je oformljena 
2018. godine. U sklopu Zone Grad 
planira i Poduzetnički inkubator, 
projekt planiran za prijavu na natječaje 
Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, s 
početkom gradnje u 2023. godini.
„Dosada je već desetak poduzetnika kupilo 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Črnovčak, 
većinom tvrtki s područja Dugog Sela ili 
djeluju na području našeg grada, što nas 
osobito veseli. Naime, oni zapošljavaju naše 
građane i zapošljavat će nove. Svi oni će 
tu zonu podignuti na još viši nivo. Uskoro 
kreće izgradnja ceste kroz zonu, tako da će 
moći dobiti građevinske dozvole. Već sljedeće 

godine moći će započeti gradnju i pokrenuti 
proizvodnju, bez obzira što imaju rok od tri 
godine. PZ Črnovčak se nalazi na području od 
milijun kvadrata. U velikim smo pregovorima 
za ostatak zone. U sredini će biti smješteni 
mali poduzetnici i Poduzetnički inkubator. 
Ostale su još dvije čestice i za njih imamo 
interesente, te osim nešto zone u Leprovici, 
više nemamo zemljišta u poduzetničkoj 
zoni. Preostalo je zemljište u vlasništvu 
Republike Hrvatske i samih privatnih osoba 
te ovim putem sugeriram da se ista zemlja 
„ne čuva“, već da se da na tržište kako bi 

se omogućile investicije koje jedino 
mogu izvući ovu zemlju. Čestitamo 
i zahvaljujemo našim investitorima 
što sudjeluju u razvoju vizije svijetle 
budućnosti našeg grada“, poručio je 
gradonačelnik.
Djelatnost tvrtke „Mali kvart“ 
d.o.o. obuhvaća gradnju i prodaju 
kuća i stanova na području Dugog 
Sela. U Poduzetničkoj zoni tvrtka 
je kupila zemljišta površine 2.457 
m2. „Planiramo još neko vrijeme 
graditi na području grada Dugog 
Sela. Kupili smo zemljište u zoni za 
potrebe skladišta i s vremenom kao 
uredski prostor. Tvrtka zapošljava 
trojicu djelatnika“, istaknuo je 

između ostalog Marko Jelavić jedan od trojice 
vlasnika tvrtke.
Tvrtka „Lešić automobili“ d.o.o. iz Dugog Sela 
kupila je zemljište površine 5.000 m2. Kako 
je istaknuo vlasnik tvrtke Tomislav Lešić u 
Poduzetničkoj zoni planiraju izgraditi radionu, 
skladište i prodajni salon rabljenih vozila. 
„Trenutno zapošljavamo troje djelatnika i 
troje naučnika s područja grada, a planiramo 
ih primati još. Uz samu radionu, planiramo 
skladišni prostor rezervnih dijelova za 
autoindustriju“, poručio je Lešić.  I.G.O.

Nova dva gospodarska subjekta u Poduzetničkoj zoni Črnovčak 
– tvrtka Mali kvart d.o.o. i d.o.o. i Lešić automobili d.o.o.

Komunalni i građevinski radovi na području grada 
tijekom ljetnih mjeseci
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KULTURA

Čast otvaranja Kulturnog ljeta imalo je 15. 
srpnja Kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca 
koje je na scenu Preporoda, zbog najave 
kiše, dovelo svoju kultnu predstavu Boeing, 
Boeing, a koja je potvrdila visoke standarde 
koje nudi ovo kazalište.
Dva dana kasnije su pak na scenu Preporoda, 
za najmlađe, izašli i glumci Lutkarske scene 
Ivana Brlić Mažuranić koji su izveli svoju novu 
predstavu Ivica i Marica.
Otvorena – ljetna pozornica pored zgrade 
POU Dugo Selo bila je pak mjesto održavanja 
cjelovečernjeg koncerta legendarnog dugo-
selskog benda Top Fun koji djeluje od davne 
1987. godine pod vodstvom Josipa Harceta 
– Brace, a dečki su se predstavili odličnom 
svirkom koja je privukla preostale rokere i 
ljubitelje dobrog zvuka u Dugom Selu.
Uslijedila je glazbena poslastica za ljubitelje 
mlade glazbene zvijezde Matije Cveka koji je 
sa svojom grupom The Funckelsteins održao 
koncert 22. srpnja, a kulturno ljeto završava 
uvođenjem u „morski“ duh, koncertom pro-
slavljene Klape Cambi 30. srpnja. nhm

U TIJEKU DUGOSELSKO KULTURNO LJETO
DVJEMA KAZALIŠNIM PREDSTAVAMA I KONCERTOM ZAPOČELO JE OVOGODIŠNJE DUGOSELSKO 
KULTURNO LJETO KOJE U „MRTVOM“ DIJELU SEZONE NUDI KULTURNE SADRŽAJE ONIMA KOJI 
VRUĆE LJETNE DANE PROVODE U DUGOM SELU.

Vruću ljetnu atmosferu proteklog petka, 
22. srpnja, na Ljetnoj pozornici ispred POU 
Dugo Selo dodatno je zagrijao više nego 
odličan koncert Matije Cveka i Funkensteina. 
Ovogodišnji pobjednik Porina u kategoriji 
najbolja muška vokalna izvedbe i dobitnik 
Porina za debitantski album „Izbirljivo i 
slučajno“, Matija Cvek je svojim nastupom 
opravdao titulu najperspektivnijeg mladog 

Matija Cvek užario atmosferu u Dugom Selu

 „Bolje da umre selo nego običaji“ kaže stara 
narodna izreka koje se drži i naša prelijepa 
Posavina. KUD Posavka iz Oborova njeguje 
svoju tradiciju već dugi niz godina plesom, 
pjesmom, narodnim nošnjama i narodnim 
običajima.
Ovog srpnja tako su naše Posavke otišle put 
Makedonije kako bi na „Kostoski“ međuna-
rodnom festivalu pokazale svoje umijeće i 
običaje. Stigle su dan ranije kako bi se pri-
premile za nastup te su drugog srpnja nastu-
pile na otvaranju festivala. Domaćini festi-
vala organizirali su i razgledavanje Ohrida te 
Manastira sv. Naum, a dodijeljene su i diplo-
me te pokloni za učešće na festivalu.
Sljedeće godine KUD Posavka ćemo gledati 
na nekom drugom festivalu, ali u planu je i 
ponavljanje puta u Makedoniju.

Iako ovaj KUD broji mnoštvo najmlađih člano-
va zbog financijske situacije oni nisu sudjelo-
vali na ovom festivalu, ali predsjednica poru-
čuje kako će dati sve od sebe da i najmlađi čla-
novi nastupe na jednom od budućih festivala.
„Nažalost u ovoj godini financijski nismo u 
mogućnosti odvesti naše najmlađe na festi-
val, ali nam je u planu slijedeće godine pove-
sti naše najmlađe na jedan od festivala na 
Jadranu”, kazala je predsjednica.
Pjesmom i plesom kroz Oborovo
 „KUD se trenutno priprema za svoju manife-
staciju Pjesmom i plesom kroz Oborovo, gdje 
će nastupiti i dječja i starija grupa, uz KUD 
Veleševec, KUD Mačkovec, folklorni ansam-
bal Kolo iz Sarajeva i ostale goste, te teku 
pripreme za nadolazeće nastupe“, poručila je 
predsjednica.                  Leonarda Dragojević

glazbenika pop scene u Hrvatskoj. Izveo 
je neke od svojih najvećih hitova – „Praviš 
me ludim“, „Drama“, „Ptice“, „Generacija“ 
i naravno „Trebaš li me“, pjesma koja je 
nedavno proglašena za najemitiraniji singl 

u prvoj polovici 2022. godine. No, isto tako 
Matija i Funkenstein sjajno su izveli najveće 
hitove legende Kralja funka – Dine Dvornika. 
Više od dva sata izvrsne glazbe i atmosfere!

Posavke pokazale svoje 
običaje u Makedoniji 

i najavile svoju 
manifestaciju

KOSTOSKI FESTIVAL:

Fotografija: Mario Kociper
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Piše: Nenad Haleuš Mali

Prvi štand na ulazu u dugoselsku 
tržnicu odavno je rezerviran za OPG 
Grgošić iz Prozorja. Zasigurno to i 

nije slučajno jer ovaj OPG djeluje već punih 
dvadeset godina, a kvalitetu proizvoda koji 
se nude otkrili su mnogobrojni kupci pa se 
srijedom i subotom, kad plac radi, treba 
ustati ranije ne bi li se kod nositeljice 
OPG-a Mirjane Grgošić, koja sama i prodaje 
na štandu, „uhvatila“ tražena roba. Osim 
po kvaliteti samih proizvoda, uzgojenih 
na tradicionalni način u vlastitom vrtu i 
plasteniku, proizvodi se ističu i po svježini 
jer iz Prozorja stižu na plac u svega pola 
sata nakon branja. 
S obzirom na relativno malu površinu vrta 
od 2000 m2 te plastenik od dvjestotinjak 
kvadratnih metara, začuđujuća je ponuda 
raznih vrsta povrća. Ovaj OPG nudi rajčicu, 
papriku, krastavce, krumpir, luk, češnjak, 
mrkvu, blitvu, špinat, grah i mahune, ciklu, 
celer, najbolje „grincajge“ za juhu, mladi 
kukuruz te svježa domaća jaja od kokica 
koje „šeću“ po dvorištu. 
Osim na dugoselskom placu, proizvodi iz 
OPG-a Grgošić mogu se kupiti i neposred-
no na kućnom pragu u Prozorju, na adresi 
Prozorska 40, a moguće ih je i svakodnevno 
naručiti, uz besplatnu dostavu, na broj tele-
fona: 091 2924920.
Nositeljica OPG-a Mirjana Grgošić ističe 
kako ponajviše radi sama na imanju te 
kako proizvodni ciklus, s obzirom na posto-
janje plastenika, traje gotovo cijelu godi-
nu. Ističe, kako je, unatoč relativno malim 
proizvodnim površinama, posao isplativ, 
a isplativosti pomaže i redovito dobivanje 
poticaja od strane Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi.
O širenju proizvodnje povrća još uvijek ne 
razmišlja i ističe kako joj je cilj zadržati 
sadašnju razinu proizvodnje, a posebice 
prepoznatljive kvalitete proizvoda s ovog 
OPG-a.

PREDSTAVLJAMO OPG

OPG GRGOŠIĆ 
SVAKODNEVNA PONUDA SVIH VRSTA SVJEŽEG POVRĆA
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Za nogometaše Dugog Sela odmor je zavr-
šio. Novoimenovani trenerski dvojac 
Goran Hendak i Matija Micić je odradio 

prvu prozivku i trening, a igrače su na prvom 
okupljanju dočekali i članovi Uprave pred-
vođeni predsjednikom Damirom Fintićem.  
-Nakon što su nam prošle sezone ambicije 
bile postavljene visoke, ove u sezonu ulazimo 
bez naglašenih ambicija. Idemo prema stotoj 
obljetnici i želja nam je da budemo stabilni 
ligaš, zbog čega tražimo jednu mirnu sezonu. 
Ono što bi nas zadovoljilo je sredina tablice 
i mirna plovidba ligom, što ne bi trebao biti 
problem s obzirom na igrački kadar- rekao 
nam je predsjednik Dugog Sela Damir Fintić.  
Prvom okupljanju odazvala su se 32 igra-
ča, a u odnosu na lani na popisu više 
nisu Anić, Mikulić, Munić, Puretić, Grgić 
i Cetina, dok je za sada dogovoren anga-
žman Selmana, Muratija, Mandića i Radoša, 
a veliko pojačanje predstavlja i povratak 
Dominika Drmića, koji je zacijelio ozljedu.  
-Za prvi dan smo i više nego zadovoljni. Igrači 
nam još uvijek dolaze na probu, tako da ćemo 

kroz desetak dana imati definiran igrački kadar- 
ističe Fintić, koji vjeruje kako će novoizabrani 
stručni stožer znati odgovori na sve zahtjeve 
novoformirane 2. HNL (treći rang natjecanja).  
-Njihovim dosadašnjim radom smo i više nego 
zadovoljni tako da su zaslužili da im se da 

ova prilika. Oni su to zaslužili svojim radom 
i treba im dati puno podršku - kaže Fintić.  
Prvu provjeru momčad je imala pro-
tiv Mladosti iz Ždralova (1:5), drugu protiv 
Hrvatskog dragovoljca (2:2), te protiv Gaja iz 
Mača (5:0). (IĐ) 

STARTALI NOGOMETAŠI DUGOG SELA

Svećenik Zagrebačke nadbiskupije vlč. Josip 
Kuzel preminuo je u srijedu, 20. srpnja 2022. 
godine u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu u 
49. godini života i 25. godini svećeništva.
Vlč. Josip Kuzel rođen je 30. listopada 1973. u 
mjestu Pece, od oca Tome i majke Jane r. Čegec. 
U Župi Uznesenja BDM u Zajezdi primio je kršte-
nje 2. prosinca 1973. godine te svetu potvrdu 
17. lipnja 1984. godine. Nakon osnovne škole u 
Podrutama i srednje Strojarsko-tehničke škole 
koju je pohađao u Ljubljani i Konjščini, gdje 
je maturirao 1992. godine, primljen je te iste 
1992. u Bogoslovno sjemenište u Zagrebu te 
upisao filozofsko-teološki studij na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 

na kojem je 1997. godine diplomirao.
Za đakona je zaređen 19. listopada 1997. godi-
ne u zagrebačkoj katedrali. Svoju đakonsku 
službu vršio je u Župi sv. Marka Križevčanina u 
Zagrebu, do svojeg prezbiterskog ređenja.
Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1998. godine 
u zagrebačkoj katedrali, po nadbiskupu zagre-
bačkom, kardinalu Josipu Bozaniću. Mladu misu 
slavio je 26. srpnja 1998. godine u svojoj zavi-
čajnoj Župi Uznesenja BDM u Zajezdi.
Nakon svećeničkog ređenja službovao je 
kao župni vikar dvije godine u Župi sv. Vida 
Mučenika u Brdovcu (od 30. VIII. 1998. do 24. 
VIII. 2000.), tri godine u Župi sv. Petra Apostola 
u Zaprešiću (od 27. VIII. 2000. do 19. VIII. 2003.) 

i godinu dana u Župi Uznesenja B. D. Marije 
u Mariji Bistrici (od 20. VIII. 2003. do 24. VIII. 
2004.). Potom je šesnaest godina, od kolovoza 
2004. do 27. kolovoza 2020. vršio župničku 
službu u Župi Uzvišenja sv. Križa u Dugom Selu.
U ljeto 2020. godine imenovan je župnikom u 
Župi Blagovijesti – Navještenja Gospodinova 
u Zagrebu – Vrbani s ovlastima župnika in 
solidum u Župi Bogojavljenja – Sveta Tri Kralja u 
Zagrebu – Vrbani III. Župničku službu u župama 
Zagrebu – Vrbani I i Zagreb – Vrbani III, preuzeo 
je 28. kolovoza 2020. godine.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije

Preminuo vlč. Josip Kuzel



DUGOSELSKA KRONIKA  29. srpnja 2022. 27

SPORT

Rugvica Sava na izvanrednoj izbornoj 
Skupštini izabrala je novo rukovodstvo 
kluba, koje će klub voditi u nared-

nom razdoblju. Nekolicina bivših članova 
kluba, kao i igrača inicirala je ovu Skupštinu, 
kako bi se iznašlo najbolje moguće rješe-
nje za daljnji napredak kluba, jer kako je 
istaknuto za Skupštine, proljetos mnogo 
toga unutar kluba nije bilo na razini na 
kakvoj se očekuje od jednog četvrtoligaša. 
Izabrano vodstvo kluba bit će prijelazno 
rješenje, jer želja je stvoriti osobu koja će 
htjeti preuzeti klub, kao i što je to neka-
da bio slučaj. Jednoglasnom odlukom 
Skupštine odlučeno je da će novi predsjed-
nik biti Ivan Cepetić. Za dva dopredsjedni-
ka izabrani su Ivica Kolar i Damir Strinavić. 
- Hvala vam svima na podršci. Vjerujem 
kako ćemo zajedničkim snagama raditi za 
prosperitet kluba, gdje nam prvi i osnovni 
zadatak treba biti privlačenje djece u klub 
- poručio je novoizabrani predsjednik. Za 
članove Izvršnog odbora uz predsjednika 
Cepetića i dopredsjednike Kolara i Strinavića, 
izabrani su; Jozo Gudelj, Ivan Munić, Zoran 
Mizan, Željko Stuparić, Velimir Krznar i 
Haris Hadžić, kojeg je Izvršni odbor potvr-
dio za tajnika. Članovi Nadzornog odbora 
su Ivica Gavran, Nenad Šver i Ante Bakmaz. 
Skupštini je ispred Nogometnog save-
za Zagrebačke županije nazočio 

Željko Mihalj, koji vjeruje kako nova 
Uprava može stvoriti još ozbiljniji klub. 
- Vaša prisutnost dokaz je da je voda došla 
do grla. Proljetos, Uprava nažalost nije funk-
cionirala, no vjerujem kako s novim ljudi-
ma možete puno napraviti, jer Rugvica 
zaslužuje ozbiljan klub. Na pomoć Saveza 
uvijek možete računati - kazao je Mihalj. 
Predsjednik općinske sportske 
Zajednice Robert Munđer istaknuo je 
kako su pred sportom teška vreme-
na, koja je nogomet itekako osjetio. 
- Odlučili ste se na reorganizaciju, jer 
nažalost ovo do sada kada su posrijedi 

mlađe kategorije bilo je na niskim grana-
ma. Odredili ste put i vjerujem kako ćete 
u tome i uspjeti - istaknuo je Munđer. 
Općina Rugvica i načelnik Mato Čičak uvi-
jek su bili na raspolaganju svojim spor-
tašima i sportskim udrugama, a tako će, 
ponovio je načelnik, biti i ubuduće. 
- Nogomet nam nažalost kaska. Puno stvari 
treba popraviti te se svi zajedno trebamo 
potruditi kako bi dignuli klub na jednu zavid-
nu razinu. Hvala svima koji ste došli, jer to je 
dokaz kako vam je stalo do kluba - zaključio je 
načelnik Mato Čičak. (IĐ)

NOVA UPRAVA RUGVICA SAVE ZA DALJNJI
 PROSPERITET KLUBA

Dobre igre tijekom cijele sezone 
Josipu Bebek su po prvi puta 
dovele do reprezentativnog 
popisa, a kasnije i nastupa na 
Mediteranskim igrama gdje su 
hrvatske rukometašice osvojile 
srebrnu medalju.
Hr vatske rukometašice 
osvojile su srebrnu medalju na 
Mediteranskim igrama koje su 
održane u alžirskom Oranu. U 
finalnom su susretu Španjolke 
bile bolje od Hrvatske s 29-25. 
To je drugo srebro u povijesti za 
našu reprezentaciju, koja uz to 
ima jedno zlato i dvije brončane 
medalje.
Uspjehu u Oranu pridonijela je i 
rukometašica Dugog Sela ’55 Josipa Bebek, 
koju su dobre igre tijekom cijele sezone po 
prvi puta dovele do reprezentativnog popisa, 
a kasnije i nastupa na Mediteranskim igrama. 
Dobivenu šansu Josipa je dobro iskoristila 
i svojim igrama zasigurno pobudila interes 
izbornika Nenada Šoštarića i za buduće 
reprezentativne akcije.

-Premijerni nastup i odmah srebrna medalja. 
Jako sam zadovoljna rezultatom i igrom ekipe, 
a što se tiče mene osobno mogu samo reći da 
sam dala sve od sebe kada sam za to imala 
priliku, ali naravno rezultat ekipe je uvijek 
prioritet. Čak sam se našla u situaciji i da igram 
lijevo krilo, što inače ne igram ni u klubu, ali 
nisam uopće razmišljala i opterećivala se time 
nego isključivo na to da odradim svoj dio 

posla na najbolji mogući način- rekla 
nam je Josipa po povratku iz Orana, 
koji će joj zasigurno ostati u lijepom 
sjećanju.
-Medalja sa seniorskom reprezenta-
cijom Hrvatske definitivno je nešto 
što će mi ostati kao lijepa uspomena 
i veliki uspjeh. Možda čak i najveći 
doseg moje rukometne karijere, iako 
se naravno nadam iskusiti još pone-
što- ističe najbolja dugoselska spor-
tašica za 2021. i najbolja strijelkinja 
Prve lige.
Nakon sjajne klupske sezone naša 
sugovornica nije imala previše vreme-
na za odmor, jer uslijedilo je reprezen-
tativno ljeto okrunjeno osvajanjem 
srebrne medalje, tako da je za odmor 

ostala malo vremena.
-Da, dosta duga i naporna sezona. Do kraja 
mjeseca imam još vremena za odmor, pa 
nakon toga 1. kolovoza kreću pripreme. 
Nadam se dobrom ulasku u sezonu i podizanju 
rezultata kluba na još jednu višu razinu- 
zaključila je Josipa. (IĐ)

JOSIPA BEBEK, nakon osvajanja mediteranskog srebra:

Seniorska medalja definitivno će biti jedna lijepa uspomena



KUHARICA
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Kopar umak s jajima
Do sada mi nije prošlo ni jedno ljeto, a da 
nisam jela ili kuhala topli umak od kopra. 
Aromatičan, kremast, a lagan. Obogatit će 
svako jelo bilo da je mesno, riblje ili povrtno. 
Moj ljetni favorit je svakako umak od kopra 
uz kuhana ili pečena jaja. Trenutno mu je 
sezona pa pokušajte što više koristiti svježi 
kopar, ali ako ga nemate pri ruci, dobro će 
vam poslužiti i sušeni kopar.

Sastojci za umak:
- 1 jušna žlica maslaca
- 2 jušne žlice glatkog brašna
- 1 jušna žlica sitno narezanog kopra
- 400 ml vode ili temeljca
- Sol i papar

Priprema:
1. Na zagrijanom maslacu kratko prepržiti 
kopar kako bi pustio što više svoje arome.
2. Dodati brašno i prepržiti par minuta.
3. Podlijevati vodom ili temeljcem do željene 
gustoće (nemojte svu količinu tekućine staviti 
odmah kako umak ne bi bio prerijedak).
4. Začiniti sa soli i paprom i prokuhati 
nekoliko minuta.
5. Poslužiti uz pečeno ili kuhano jaje, 
preprženu slaninu i tost.

• Za još bržu pripremu, umak možete 
napraviti nešto rijeđi i u umak staviti razbijena 
jaja da se poširaju u umaku nekoliko minuta, 
ili nešto duže ako ne volite mekani žumanjak.

Dobar tek!

Novopečena Dugoselka, mama dviju curi-
ca i velika zaljubljenica u gastronomiju. Po 
struci sam magistra informatologije, po 
zanimanju međunarodni voditelj ključnih 
kupaca, a u duši kuhar/slastičar. Ako ne 
kuham za obitelj, a uglavnom kuham za 
njih, isprobavam nove recepte, drugačije 
tehnike kuhanja i sljubljivanja namirnica. 
Određena jela i recepte objavljujem na 
svom Instagram profilu @appetiteaddic-
tion koji mi je omogućio da postanem 
brand ambasador za Delimano.
Slobodno vrijeme volim iskoristiti za odla-
zak na kulinarske radionice i time naučiti 
nešto novo.

Martina Čatić

Obožavam pričati o hrani i svemu veza-
nom za hranu i piće te se iskreno nadam 
da će vam ovaj kutak kronike biti ugodno 
mjesto za iće, piće i priče.
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Cheesecake
Ljetna torta koja je uvijek dobra ideja za 
zasladiti se.
Postoji toliko recepata i izvedenica ovog 
deserta, ali klasik je klasik!

Sastojci za keks podlogu:
- 375 grama mljevenog  petit keksa
- 140 grama maslaca

Sastojci za kremu:
- 1250 grama krem sira
- 250 grama šećera u prahu
- 65 grama kristal šećera

- 40 grama gustina
- 230 grama jaja
- 48 grama žumanjka
- 200 grama slatkog mliječnog 
vrhnja

Postupak:
1. Kalup od 28 cm obložiti s 
vanjske strane aluminijskom 
folijom.
2. Mljeveni keks pomiješati s 
otopljenim maslacem. 
3. Smjesu keksa i maslaca rav-
nomjerno utisnuti u dno kalu-
pa.
4. Ostavite da se stegne 1 sat u 
hladnjaku.
5. Krem sir omekšajte mikse-
rom sa šećerom u prahu. 
6. Preostali šećer pomiješajte s 
gustinom i dodajte u sir. 
7. Malo po malo ulijevajte jaja, 
a zatim tekuće slatko vrhnje i 
miješajte dok smjesa ne postane 
glatka. 
8. Napunite kalup i stavite ga u 
vodenu kupku. 

9. Pecite na 145°C cca.100 minuta +10 
minuta na 190°C.
10. Cheesecake staviti na hlađenje preko 
noći.
11. Poslužiti uz umak od malina.

• Vodena kupka - uzmite protvan, veći i 
po mogućnosti dublji od kalupa za kolač. 
Kalup, koji ste obložili alufolijom, stavite 
na sredinu protvana. Jako je bitno da voda 
ne prodre u kalup i ne nakvasi kolač. Kad 
ste postavili kalup, ulijte u protvan kipuću 
vodu do jedne trećine obloženog kalupa i 
tako pecite. Vodena kupka stvara paru koja 
pomaže da se kolač ne isuši i ne popuca. 
Isto tako, doprinosi ravnomjernijem peče-
nju.
                                           U slast!

1. Na zagrijanom maslacu kratko prepržiti 

3. Podlijevati vodom ili temeljcem do željene 
gustoće (nemojte svu količinu tekućine staviti 

nešto novo.

Cheesecake
Ljetna torta koja je uvijek dobra ideja za 
zasladiti se.
Postoji toliko recepata i izvedenica ovog 



FELJTON
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Još 2013. godine je povodom 120-godišnjice 
DVD-a Dugo Selo izašla monografija pod 
naslovom „120 godina DVD-a Dugo Selo i 
vatrogastva dugoselskog kraja: 1893. – 2013.“. 
Jedan od prijepora koji knjiga želi riješiti jest 
godina osnivanja DVD-a Dugo Selo i zaključeno 
je da je to najvjerojatnije 1893. godina. Članak iz 
1917. godine, a koji danas donosimo, zanimljiv 
je iz više razloga. Opisuje kratku povijest 
DVD-a, posebno između 1911. i 1917. godine. 
Govori i o uvjetima u kojima je DVD djelovao 
u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Međutim,  
spominje se i 1895. kao godinu osnivanja. 
Donoseći ovaj članak kao objavljeni povijesni 
fakt ne želim ulaziti u polemiku oko godine 
osnivanja. (Usput, mnogo toga u spomenutoj 
monografiji u početnom dijelu nedovoljno je 
istraženo.) Jednostavno smatram da je iznimno 
dragocjen za upotpunjavanje mozaika povijesti 
našeg DVD-a. Članak pod naslovom „Štošta iz 
vatrogasnog društva u Dugom Selu“ potpisuje 
Antun Čmelić, član tadašnjeg Upravnog odbora 
i podzapovjednik, a izašao je u Vatrogasnom 
viestniku 1917. godine, br. 19. Antun Čmelić 
se nekoliko godina prije žalio Vatrogasnom 
viestniku da se malo toga objavljuje o 
dugoselskom DVD-u pa je u nekoliko godina 
sam napisao nekoliko članaka. Ovaj je svakako 
najzanimljiviji i prenosimo ga u cijelosti.

Ovo društvo postoji od godine 1895. Nakon 5-6 
godina iza osnutka, počelo se u društvu voditi 
politika i stranačarstvo, pak je tako najednom 
društvo sastojalo tek od – predsjednika, 
dvojice izvršujućih, te podupirajućih i članova 
utemeljača!

To strančarstvo – moram napomenuti – nije 
poteklo od predsjednika, već od izvršujućih 
članova. Polagano se ipak gdjekoji član ponovo 
upisao, pa se došlo do nekih 20-25 članova. 
Ovako je ostalo neko par godina. 

Do godine 1911. išlo je sve nekako mlohavo i 
bez prave volje, jer nam je društveni novac bio 
ukraden (nekih 400 K); nagrada se momčadi 
od 240 K godišnje nije podijeljivala od općine, 
a niti se je društvena subvencija od 200 K 
godišnje ikada u redu primala.

To je potpisanome poznato tek iz govora starije 
momčadi, jer sam tek 1911., čim sam u mjesto 
došao, pristupio u društvo.

Našao sam te godine, naime 1911. 19 članova 
izvršujućih, dok su druge godine pristupila 
četvorica. 

1912. kod glavne skupštine izabrasmo gg: 
vrijednog starinu, zaslužnog po naše društvo, 
počasnog člana Fr. pl. Seitza, ljekarnika, 
predsjednikom, koji stoji na čelu već od osnutka 

društva; vojvodom Dr. B. Domca, kr. javnog 
bilježnika, podvojvodom J. Cevara, tajnikom E. 
Knievalda, opć. bilježnika, a blagajnikom (sad 
već blagopokojnog) I. Potočkog.

Te godine iza glavne skupštine počelo je 
zapravo nov život naše društvo, jer su i momci 
sami prihvatili lozinku „ili rad odozdo do gore, ili 
razlaz“. Na sve nedostatke odmah se upozorilo 
odgovorne na odlučan način. Nezadovoljni, 
maknuli su se sami, a ostali nastojali su, da se 
društvo unaprijedi.

Iste smo godine imali skupnu vježbu sa 
susjednima drugovima brckovljanskim i 
lupoglavskim društvom na zemaljskom 
dobru Božjakovina, kojom nas je zgodom 
uprava dobra počastila u svojoj gostionici – 
Božjakovini. Malo vrijeme iza toga nadjosmo 
se opet sva tri društva tamo, ali nažalost kod 
požara sijena i šupe. Sjedinjenim silama te uz 
pripomoć služinčadi pogasili smo tako, da je 
samoo izmedju srednja 2 stupa nešto izgorjelo, 
dok je lijevo i desno spaseno bilo.

Od 1911. pa do prija rata 1914. imali smo tri 
požara i to: jedan 2 staje, drugi kuće, a treći 
kozlice (kamare) sijena.

Za vrijeme mobilizacije ode nam 10 članova, 
dok smo kasnije pomalo svi po redu otišli, a 
ostao tek predsjednik i tajnik. Kroz vrijeme, 
vratio se je vojvoda i blagajnik.

U to vrijeme desio se kućni požar u dvoru 
g. grofa I. Draškovića u mjestu; ljudi dovezli 
štrcaljku te pumpali, no voda ne ide. Nije pak 
išla zato, jer štrcaljke za rad nije umio nitko 
da uredi.

To je privuklo kr. kot. oblast, te je nastojala da 
potpisanog oprosti od vojne službe, prvo kao 
dimnjačara (na kome temelju sam oprošten), a 
drugo kao vatrogasca. To joj je i uspjelo, pa sam 
na 1. veljače prošle godine došao kući. Našao 

sam kod kuće jednog vatrogasca željezničkog 
namještenika, koji je imalo dna prije mene ući 
došao. I tako smo nas dvojica od izvršujućih 
članova 1 god i 8 mjeseca. 

Kroz to vrijeme imali smo 5 požara i to: 
paropilane, gdje bi grozne i nedogledne 
posljedice bilo, da nas nije bilo; zatim dviju 
ledenica, jedne kuhinje, te šupe sa sijenom.

Društvo je financijski stajalo možda tako, kako 
ni jednu drugo, jer do sada se članarina od 
podupirajućih članova nije ubirala a niti – kako 
gore napomenuh – subvencija se nije podizala.

Pred neko 2 mjeseca iznenadi nas gg. E. 
Knievald opć. upravitelj, te V. Mikšić opć. 
bilježnik, kad nam javiše, da nam je sav dug 
namiren i uložen u štedionicu.

Razumije se da smo tog obavijesti ugodno bili 
iznenadjeni, jer smo kroz noć postali vlasnici 
nekih 7 i pol do 8000 K., a to sve kroz njih. Ne 
mogu ni ja tom zgodom, a da im i ovdje ne 
zahvalim. 

Dne 5. srpnja ove godine umrije nam naš 
vrijedni mnogogodišnji član blagajnik, pak 
je potpisani preuzeo vodjenje blagajnice 
privremeno.

Društvo ima dvije štrcaljke i to jednu manju 
stariju i drugu veću noviju, zatim kola s 
posudom od 5 hektolitara za prvu navalu, koja 
je uvijek puna vodom, kola za momčad za 18 
lica, na kojima stoje uvijek u pripravi nužne 
ljestve te krampi; nekih 250 metara cjevina 
nosilica, te kukača, zajimača i manjih nužnih 
potrepština kod požara. 

Imademo 10 članova utemeljača; 2 I. raz., 10 II. 
razr., a 42 III. razr. članova.

Od izvršujućih se još sva dvadeset i dvojica 
javljaju sa bojnog polja, dok smo 2 kod kuće sa 
predsjednikom, vojvodom i tajnikom.

IZ ARHIVA GRADSKE KNJIŽNICE DUGO SELO

NEKE SLIKE IZ RANE POVIJESTI DVD-a DUGO SELO
Piše: Predrag Topić
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TUŽNO SJEĆANJE
na

DANICU PINTAR                                              
22.6.2008.-22.6.2022.

S ljubavlju, ponosno čuvamo uspomenu na
tebe.

Tvoj sin Josip

TUŽNO SJEĆANJE
na

NIKOLU MALOVIĆA (MIKA)                             
1994.-2022.

MIRU MALOVIĆ                                             
2010.- 2022.

Za vama tuguju: kći Željka, unuci Krešimir,
Tomislav s Martinom i

praunuci Lucijana i Nikola

TUŽNO SJEĆANJE 
Na našu dragu i voljenu majku, 

punicu i baku                

MIRJANA MESIĆ rođ. CMREČNJAK            
30.7.2016. - 30.7.2022

Vrijeme ne može izbrisati sjećanje
na tebe, fališ nam u svakom otkucaju

srca. Uvijek si u našim 
mislima i vječno i našim srcima.

Tvoja kći Kristina i zet Josip, unuci Filip i Fran, kći Katarina
 i zet Josip

Tužno sjećanje
na

PERU IVEZIĆA 
25.7.1992. – 25.7.2022.

Prošlo je tužnih 30 godina što si nas 
napustio ali tvoj dragi lik ostat će zauvijek.

Tvoji: supruga, djeca, unučad i praunučad

SJEĆANJE 

Na našu dragu 
MIMICU               

U sjećanjima našim Ti si uvijek tema,
volimo Te i sada kada te više nema

među nama
Neizmjerno nam nedostaješ,

Draga naša ujna, kuma i šogorica.

Uvijek tvoji: Franjići, Pekvarići, 
Đivani i Sikavice

TUŽNO SJEĆANJE
na

DAVORA LJUBANOVIĆA
8.7.1992. – 8.7.2022.

i

DAMIRA LJUBANOVIĆA 
14.7.2011. – 14.7.2022.

Smrt ne postoji, ljudi umiru kada ih svi 
zaborave, ti si samo otišao u drugi dom, 
da se tvoja duša i misli oporave. Postao 
si anđeo čuvar naše sreće i naše tuge, 

nasmiješi nam se nekada, tamo s druge 
strane, tamo iza šarene duge.

Mama Katica, Duška, Karlo i Matea

TUŽNO SJEĆANJE

MATO TRUPEC
9.8.2015. – 9.8.2022.

S ljubavlju i tugom čuvamo 
uspomenu na Tebe!

Tvoji najmiliji: supruga Marica, 
djeca i unučad

SJEĆANJE
na voljenu suprugu 

MIRJANU MESIĆ 
30.7.2016. – 30.7.2022.

S ljubavlju i tugom čuvam uspomenu na 
tebe Mina. S ponosom te spominjem i po 
dobroti pamtim. Zahvala svima koji te se 

sjećaju.

Tvoj suprug Vinko, 
djeca i unučad

TUŽNO SJEĆANJE NA

ZVONIMIRA BERTAKA
31.07.2003. - 31.07.2022.

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na
Tebe

Tvoji najmiliji



Što ste po zanimanju? Specijalist 3D teh-
nologija! Zahvaljujući EU fondovima i 
Zagrebačkoj županiji upravo takav odgovor 
moći će dati učenici po završetku Srednje 
strukovne škole Velika Gorica gdje je zapo-
čela izgradnja prvog od ukupno tri centra 
izvrsnosti u sklopu 113,4 milijuna kuna 
vrijednog EU projekta Regionalni centar 
kompetentnosti u strukovnom obrazova-
nju u strojarstvu – Industrija 4.0 (RCK).
 
RCK organiziran je kao jedinstveni centar 
koji se uspostavlja na tri lokacije i to kao 
tri centra izvrsnosti u sektoru strojarstva.  
Centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave 
i 3D tehnologije bit će uspostavljen kod 
prijavitelja projekta Srednje strukovne škola 
Velika Gorica, Centar za senzoriku, automa-
tiku i obnovljive izvore energije kod partne-
ra Srednje strukovne škole u Samoboru, a 
Centar izvrsnosti za robotiku kod partnera 
Srednje škole Dugo Selo.

Svečanosti obilježavanja početka radova u 
Velikoj Gorici nazočio je zamjenik župana 
Zagrebačke županije Damir Tomljenović koji 
je tom prigodom istaknuo kako se usposta-
vom RCK postavljaju temelji za budućnost 
strukovnog obrazovanja.
„S vještinama i znanjem koje će po završetku 
školovanja imati, učenici će biti ravnopravni 
i konkurentni ne samo na našem, nego i 
na stranom tržištu. No, takve formirane 
stručnjake nastojat ćemo zadržati upravo u 
Zagrebačkoj županiji, jer imamo i mi svoje 
adute – tvrtke koje već sad žude za stručnim 
kadrom – Rimac automobili u Svetoj Nedelji, 
FACC tvornica aviodijelova u Jakovlju, KM 
Kovnica u Pisarovini, KFK u Rugvici…“, rekao 
je Tomljenović, dodavši kako će uskoro 
započeti i radovi u Samoboru i Dugom Selu.
Zagrebačka županija za projekt je iz EU 
fondova i državnog proračuna osigurala 80 
milijuna kuna, dok je gotovo 34 milijuna 
kuna osigurala u vlastitom proračunu.

Osim uspostave infrastrukture, projekt RCK 
usmjeren je i na razvoj ljudskih potencijala 
kroz brojna stručna usavršavanja nastavnog 
osoblja. Nakon što se izgrade, centri  će biti 
opremljeni svim potrebnim strojevima koji 
će učenicima omogućiti praksu po najvišim 
europskim standardima.
Ravnatelj Srednje strukovne škole Velika 
Gorica Miroslav Antolčić poručio je kako 
ovaj projekt ima dalekosežne benefite za 
strukovno obrazovanje, kako za učenike, 
tako i za nastavnike i poduzetnike, a da će 
sva tri centra izvrsnosti biti na raspolaga-
nju za oko 1800 učenika početkom 2024. 
godine.
Zadovoljstvo početkom radova izrazio je i 
gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar 
koji je zaključio kako je Regionalni centar 
kompetentnost najbolji odgovor za proble-
matiku deficitarnih obrtničkih zanimanja.
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Dugo Selo dobilo prvog Akademika - Na 
svečanoj inauguraciji u Salzburgu, Dariju 
Cebiću i službeno je potvrđeno članstvo u 
Europskoj Akademiji znanosti i umjetnosti
Na svečanoj inauguraciji u Salzburgu, 02. 
srpnja 2022. Dariju Cebiću i službeno je 
potvrđeno članstvo u Europskoj Akademiji 
znanosti i umjetnosti.
Dobitnik je najvećih svjetskih nagrada, 
između ostalog 1. mjesta u Berlinu, 
Barceloni, Parizu, Londonu, Beču, Buenos 
Airesu, Kopenhagenu, Milanu, Dresdenu, 
Pragu, New Yorku, Sydneyu itd.

Dario Cebić doktorski studij iz glazbenih 
znanosti završio je u austrijskom gradu 
Grazu na Universität für Musik und 
darstellende Kunst, a poslijediplomski studij 
kompozicije na Universität für Musik und 
darstellende Kunst u Beču. 2018. godine 
završio je doktorski studij iz kompozicije.
Kompoziciju je specijalizirao na Hochschule 
für Musik u njemačkom gradu Frankfurtu 
dok je glazbene znanosti, analize i tehniku 
moderne kompozicije specijalizirao na 
Hochschule für Musik Hanns Eisler u Berlinu 
te na Sveučilištu u Freibaurgu.

Na svečanoj inauguraciji u Salzburgu, Dariju 
Cebiću i službeno je potvrđeno članstvo u 
Europskoj Akademiji znanosti i umjetnosti

ZAPOČELA IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA 
KOMPETENTNOSTI U VELIKOJ GORICI, USKORO POČETAK 

RADOVA U SAMOBORU I DUGOM SELU

Crveni križ Dugo Selo 
potpisao ugovor za 

Poziv „Zaželi – program 
zapošljavanja žena – 

faza III“
 
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu  je održano svečano potpisivanje 
i uručenje ugovora za Poziv „Zaželi – 
program zapošljavanja žena – faza III“. U 
ime Crvenog križa Dugo Selo Ugovor je 
potpisao i preuzeo predsjednik Skupštine 

Crvenog križa Dugo Selo Josip Svibovec.
Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i 
ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji 
i socijalne politike Marin Piletić uručili su 62 
ugovora vrijedna više od 60 milijuna kuna.
 Crveni križ ovaj novi projekt provodi pod 
nazivom “NOVA 50+ - program zapošljavanja 
žena II” u trajanju od 6 mjeseci, te će kroz 
njega biti uposleno 10 žena, koje će pružati 
pomoć u kući za 60 starijih i nemoćnih 
osoba sa područja grada Dugog Sela, te 
općine Brckovljani.  
Vrijednost projekta iznosi  494.400 kuna 
i u potpunosti je financiran preko ovog 
ugovora.
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