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 IZBOR ŠPORTAŠA GODINE ZŠU GRADA DUGOGA SELA:

Najbolji Josipa Mamić i Hrvoje Čižmek
Dok se u Hollywoodu dijelio
slavni kipić, u Gradskoj športskoj dvorani Dugo Selo djelila su
se priznanja za najbolje športaše
u prošloj 2014. godini. Svečana
dodjela održana je u nedjelju 22.
veljače u 19 h u organizaciji Zajednice športskih udruga Grada
Dugog Sela. Predsjednik Zajednice Branko Deronja naglasio je
kako u okviru Zajednice djeluje
18 športskih udruga i klubova
koji se natječu u 15 sportova.
Ukupno 64 ekipe-momčadi natječu se u 64 natjecateljske lige.
U pojedinačnim natjecanjima
bilježimo sudjelovanje na 155
turnira i 50 utrka s preko 300
učesnika. Najveće zadovoljstvo
je, ističe Deronja, što većinu
športaša čine mladi i najmlađi.
Njih je 60%, odnosno 650 športaša.
- Da bi sve to moglo funkcionirati, nužno je nesebično
zalaganje svih vodstava klubova te financijska potpora grada, na čemu se zahvaljujemo
gradonačelniku,
Gradskom
vijeću kao i potpori Županje u
pojedinim programima te svima koji su pridonijeli razvoju
sporta. Zahvala ide i donatorima i sponzorima te roditeljima bez čije pomoći se ovo ne
bi moglo ostvariti – izjavio je
Branko Deronja u svom govoru.
Nazočnima su se obratili i Boris
Makarun, zamjenik predsjednika Zajednice športskih udruga
i saveza Zagrebačke županije;
Ivica Bošnjak u ime župana Zagrebačke županije, te Stipe Velić, gradonačelnik Dugog Sela.
Gradonačelnik je naglasio kako
je Dugo Selo jedan od vodećih
gradova u Županiji koji izdvaja
znatna sredstva za šport, odnosno između 5 i 7 % te da će tako
nastaviti i dalje. Boris Makarun
rekao je kako je usprkos novom
načinu obračuna poreza i smanjenja sredstava na svim lokalnim razinama, Zagrebačka županija uspjela zadržati sredstva
na istoj razini kao i prošle godine, tako da, kako kaže, športaši
u ovoj godini mogu očekivati
ista sredstva kao i u prošloj.
Ivica Bošnjak obratio se u ime
župana Zagrebačke županije, te
naglasio kako županija trenutno gradi osam novih sportskih
dvorana na području županije, a
u samom Dugom Selu se planira
proširenje srednje škole, sanacija krova OŠ Josipa Zorića, kao
i nova fasada, a u planu je i izgradnja četvrte škole. Osim njih,
ovoj svečanosti nazočili su i zamjenik gradonačelnika Dugog
Sela, Pavo Jakovljević; Zlatko
Lasan, dopredsjednik Zajednice
športskih udruga i saveza ZŽ;
Mario Makarun, tajnik Zajednice športskih udruga i saveza ZŽ;
Željko Ivaniček, predsjednik
Gradskog vijeća.
O nominacijama za najbolje
športaše odlučivala je stručna
komisija u sastavu Jadranka Robić (predsjednica), Željko Melić
i Franjo Končić (članovi), predsjednik ZŠU Branko Deronja i
tajnik Ivica Plašić. Konačnu odluku donio je stručni ocjenjivači
sud, 4. veljače u sastavu: Branko
Deronja (predsjednik), Mladen Vrabac, Davor Orešković,
Jadranka Robić, Željko Melić,
Zvonko Kaleb i Franjo Končić.
Najboljom sportašicom proglašena je Josipa Mamić iz ŽRK

Dugo Selo '55. Osim nje, u ovoj
kategoriji nominirana je bila i
Ana Murat. Josipa je dobila nagradu jer je doprinijela izvrsnim
rezultatima kluba u prošloj, kao
i u ovoj godini. Najbolji je strijelac 1. HRL u sezoni 2013./2014.
s 162 postignuta pogotka. Svom
igrom pridonijela je izvrsnim
rezultatima svoje ekipe kadetkinja, gdje je u sezoni 2013./2014.
ostvaren plasman na 7. zaredom završnicu PH u Umagu te
osvojen naslov viceprvakinje
Hrvatske. Najboljim sportašem
proglašen je Hrvoje Čižmek iz
Auto moto kluba Dugo Selo. On
je državnik prvak „A07“ ocjensko spretnosne vožnje, prvak
je i regije Sjever „A07“, a bio je
i u finalu prvenstva Hrvatske.
Za najboljeg sportaša nominirani su bili Hrvoje Čižmek
(dobitnik), Nikola Tucaković
(Kyokushin karate Dugo Selo),
Krunoslav Belić (STŠK Dugo
Selo) i Tomislav Filipović
(Šahovski klub Dugo Selo).
- Auto šport se rijetko svrstava u
kategoriju s ostalim športovima,
tako da ova nagrada ima poseban značaj za mene osobno, a i
za sam klub. Naši treninzi su u
pravilu fizičke spreme. Dok se
ostali sportaši bore međusobno,
mi se borimo za volanom i s cestom – izjavio je najbolji sportaš
u prošloj godini, Hrvoje Čižmek.
Osim njemu, priznanje je izdano
i samom Auto moto klubu Dugo
Selo. Naime, oni su proglašeni za najbolju momčad u 2014.
godini. U ovoj kategoriji nominirani su bili STŠK Dugo Selo
(seniori), MRK Dugo Selo (seniori) i KK Dugo Selo (seniori).
Za najbolju ekipu nominirani su
ŽRK Dugo Selo '55 (seniorke) i
STŠK Dugo Selo (seniori), a nagrada je pripala ŽRK Dugo Selo
'55. One su osvojile treće mjesto
na međunarodnom rukometnom turniru u Sinju, 2. mjesto
na mem. rukometnom turniru
Đure Dubenik u Dugom Selu.
Klub dugi niz godina daje reprezentativke u svojim redovima.
U kategoriji najuspješniji trener
nominirani su Nikola Banjeglav (Kyokushin karate Dugo
Selo), Tomislav Ivanković (NK
Dugo Selo), Ivan Vranić (KK
Dugo Selo) i Zvonko Pokas
(STŠK Dugo Selo). Nagrada je
pripala Nikoli Banjeglavu iz
Kyokushin karate kluba Dugo
Selo. Za najuspješniju trenericu nominirana je jedino Tanja
Plašić, koja je i dobitnica tog
priznanja. Priznanja za unaprjeđenje športskih klubova i
Grada Dugog Sela primili su:
Duško Galić (MRK Dugo Selo),
Jadranka Robić (ŽRK Dugo Selo

55'), Sven Jurec (STŠK Dugo
Selo) i Tomislav Filipović (šahovski klub Dugo Selo). Nagradu za zaslužni športski kolektiv
primili su: ŽRK Dugo Selo '55,
STŠK Dugo Selo, Kyokushin
karate klub Dugo Selo, MRK
Dugo Selo i NK Ostrna. Priznanja za nastup u reprezentaciji Hrvatske na svjetskim i
europskim prvenstvima idu:
Josipi Mamić - ŽRK Dugo Selo
'55 (SP Juniorki, Hrvatska), Ivi
Šebalj - ŽRK Dugo Selo '55 (SP
kadetkinja, Makedonija), Andrei Pavković - ŽRK Dugo Selo
'55 (SP kadetkinja, Makedonija), Mariji Novosel - ŽRK Dugo
Selo '55 (EP u rukometu na pijesku kadetkinja u Španjolskoj),

Josipu Matezoviću MRK Dugo
Selo (EP u rukometu na pijesku kadeta u Španjolskoj, Marku Jurakiću - MRK Dugo Selo
(EP kadeta, Poljska), Dorianu
Markušiću - MRK Dugo Selo
(EP kadeta, Poljska), Teni Vrh
- Kyokushin karate klub Dugo
Selo (EP juniorki, Azerbajdžan),
Luki Martineku - STŠK Dugo
Selo (EP kadeta, Italija) i Mislavu Martineku - STŠK Dugo
Selo (EP kadeta, Italija).
Za sportske nade godine
odabrani su: Luka Dragun STŠK Dugo Selo, Andrej Papak
- STŠK Dugo Selo, Matej Murat
- STŠK Dugo Selo, Leo Sever Kyokushin karate klub Dugo
Selo, Martin Čekada - Kyokushin karate klub Dugo Selo, Leona Dokuš - Kyokushin karate
klub Dugo Selo, Matej Pejić NK Dugo Selo, Stjepan Jagodin
- NK Dugo Selo, Ivan Agatić
- NK Dugo Selo, Jan Jurković NK Dugo Selo, Robert Kajtazi NK Dugo Selo, David Prlić - NK
Dugo Selo, Karpo Sirotić - MRK
Dugo Selo, Dominik Kuzmanović - MRK Dugo Selo, Fabijan
Grubišić - MRK Dugo Selo, Tian
Borovec - MRK Dugo Selo, Daron Pomper - MRK Dugo Selo,
Julijana Šestan - ŽRK Dugo Selo
'55, Iva Budim - ŽRK Dugo Selo
'55, Paula Jakešević - ŽRK Dugo
Selo '55, Lucija Ljevar - ŽRK
Dugo Selo '55, Ivan Drmić- Teakwondo klub Dugo Selo, Ma-

rin Orlović - Teakwondo klub
Dugo Selo, Paula Brekalo - Teakwondo klub Dugo Selo, Mia
Vjernik - Teakwondo klub Dugo
Selo, Matej Žgalin - Biciklistički klub Dugo Selo i Marko Jerković - Šahovski klub Dugo Selo.

NAJVIŠE NAGRADA
RUKOMETAŠIMA I
RUKOMETAŠICAMA
U konkurenciji 2002. godište i
mlađi, nominirani su Luka Zlatkov - STŠK Dugo Selo i Marko
Jerković - ŠK Dugo Selo, a nagradu je osvojio Luka Zlatkov.
Od cura nominirane su Antonela Papak - STŠK Dugo Selo i Mia
Vernik - Teakwondoklub Dugo
Selo, a dobitnica je Antonela
Papak. U konkurenciji športaši
i športašice podmlatka 2000.
godište i mlađi nominirani su:
Karlo Sirotić - MRK Dugo Selo
i Filip Mavrić - Kyokushin karate klub Dugo Selo, a dobitnik
nagrade je Filip Mavrić. U istoj
konkurenciji od cura nominirane su Julijana Šestan - ŽRK
Dugo Selo '55, Paula Brekalo
- Teakwondo klub Dugo Selo i
Ana Murat- STŠK Dugo Selo, a
nagradu je osvojila Ana Murat.
U konkurenciji športaša i športašica godine u podmlatku
'98 godište nominirani su, od
muških: Matej Žgalin - Biciklistički klub Dugo Selo, Luka
Martinek - STŠK Dugo Selo
i Marin Orlović - Teakwondo klub Dugo Selo. Nagradu
je osvojio Luka Martinek. Od
cura je jedina nominirana bila
Laura Bebek iz ŽRK Dugo Selo,
koja je i dobitnica nagrade.
Za najbolji podmladak u kategoriji '96. godište nominirani
su Dorian Markušić - MRK

DUGOSELSKA kronika

HRVATSKA NOGOMETNA VLAST
U DUGOM SELU

Dugoselci
predložili
izgradnju kampa
reprezentacije
na mjestu
dugoselske
vojarne

N

a inicijativu člana
Županijske skupštine
Zagrebačke županije
Zdravka Šukera 25. veljače je
NK Dugo Selo posjetilo visoko nogometno izaslanstvo
HNS-a na čelu s predsjednikom svih hrvatskih nogometnih reprezentacija Zorislavom
Srebrićem. Uz Srebrića u izaslanstvu su bili i član Izvršnog
odbora HNS-a Stjepan Merkaš
te predsjednik Nogometnog
saveza Zagrebačke županije
Mladen Žugaj.
Pored predsjednika NK
Dugo Selo Mladena Vrabeca i
njegovih najbližih suradnika,
izaslanstvo HNS-a dočekao
je i gradonačelnik Dugog Sela
Stipo Velić.
Domaćini su u uvodnom
dijelu upoznali goste s Dugim
Selom i NK Dugo Selo koji trenutačno radi u dvanaest pogona s preko tri stotine djece u
pogonima. Predsjednik Mladen Vrabec istaknuo je kako
je cilj kluba ostati u 3. HNL i
nastaviti kvalitetni rad kojim
se klub može podičiti. Vrabec je također ponudio u ime
NK Dugo Selo da dugoselski

gradski stadion ponovo ugosti
jednu od hrvatskih nogometnih selekcija, podsjetivši da
je svojedobno u Dugom Selu
gostovala reprezentacija U 21.
Gradonačelnik Stipo Velić
istaknuo je da je Dugo Selo
grad mladih te da što je više
moguće nastoji poduprijeti razvoj športa za koji izdvaja više
od pet posto proračunskih
sredstava, što je daleko iznad
županijskog prosjeka. Velić
je također naglasio da bi na
mjestu današnje dugoselske
vojarne bilo idealno mjesto
za izgradnju budućeg kampa
nogometne reprezentacije za
koji se još uvijek traži lokacija te ponudio HNS-u da i ovu
lokaciju uzme u razmatranje.
Srebrić je upoznao nazočne sa stanjem u HNS-u i njegovim daljnjim planovima
te istaknuo da će i prijedlog
za izgradnju kampa hrvatske
nogometne reprezentacije, a
posebice o gostovanju jedne
od reprezentativnih selekcija,
uzeti u obzir. Gosti su obišli
prostorije i stadion te darivali
domaćine prigodnim pokloN.H.M.
nima.■

Dugo Selo i Martin Čekada Kyokushin karate klub Dugo
Selo; a nagradu je osvojio Dorian Markušić. Od djevojaka u
ovoj kategoriji je nagrađena i
jedina nominirana Iva Šebalj.
Za najbolje u podmlatku juniorke i juniori, nominirani su
Matej Murat - STŠK Dugo Selo,
Ivan Drmić- Teakwondo klub
Dugo Selo, Gian Karlo Ciglar
- AMK Dugo Selo, a najbolji
športaš u juniorskoj kategoriji je
Gian Karlo Ciglar. Od djevojaka
je najbolja športašica i jedina
nominirana Tea Vrh - Kyokushin karate klub Dugo Selo.
U konkurenciji najbolje momčadi 2002. godište nagradu su
osvojili MRK Dugo Selo - dječaci (2002. godište) i Odbojkaški klub Dugo Selo (2002.

godište). U konkurenciji najbolja momčad-ekipa '00 godište, nominirani su: MRK
Dugo Selo-dječaci i NK Dugo
Selo- stariji pioniri, a nagrada
je pripala MRK Dugo Selo. Od
djevojaka nagradu su odnijele
ŽRK Dugo Selo '55 - djevojčice.
U konkurenciji najbolja momčad ekipa '98 godište, nominirani su KK Dugo Selo i
STŠK Dugo Selo, a nagradu
je osvojio STŠK Dugo Selo. U
konkurenciji najbolje ekipe i
momčadi podmlatka 96. godište
nominirani su MRK Dugo Selo
i STŠK Dugo Selo, a nagradu
osvaja MRK Dugo Selo. Od djevojaka u ovoj kategoriji, jedine
nominirane i osvajačice nagrade
su ŽRK Dugo Selo '55- kadetkinje.■
Ivana Vodanović
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Odabrani izvođači
komunalnih poslova
Sedlar ponovno
u vijećničkim
klupama, nezavisni
Bertek odrekao
se sredstava
za godišnje
financiranje
gradskih vijećnika

Nakon što je Gradsko vijeće
razmotrilo izvješća o prestanku mirovanja mandata gradskog vijećnika Nenada Sedlara
te prestanka obnašanja dužnosti njegove zamjenice u Vijeću
Anđele Relković Paruž, koja je
podnio predsjednik mandatne
komisije Božidar Cik, jednoglasno je prihvaćen zaključak
o istome. Sedlar je 30. prosinca
2014. godine dostavio pisanu
obavijest o prestanku mirovanja mandata, a sukladno zakonskim propisima nastavlja
obnašati vijećničku dužnost
osmog dana od dostave te obavijesti odnosno 7.siječnja 2015.
godine. S tim danom prestala
je i dužnost zamjenice vijećnika Relković Paruž. Vezana
za to, jednoglasno je donijeta
odluka o izmjenama odluke
o raspoređivanju sredstava za
redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i gradskih
vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2015. godini. Prestankom obnašanja dužnosti
Anđele Relković Paruž stranka HSP ne ostvaruje više pravo
na naknadu za podzastupljeni
spol te je potrebno izmijeniti
čl. 3 i 4. Odluke, pojasnio je
pročelnik nadležnog odjela
Šestan. Za svakog člana utvrđen je jednaki iznos od 2.880
kuna, a naknadu od 288 kuna
ostvaruje SDP za jednu članicu. Ukupna sredstva za ovu
namjenu iznose 49.248 kuna.
Nezavisni Stjepan Bertek
odrekao se ovih sredstava, a
Šestan ga je upozorio da i dalje
ima zakonsku obvezu podnošenja financijskog izvješća.

Odluke o
povjeravanju
komunalnih
poslova

Na dnevnom redu Vijeća
bilo je više prijedloga odluka
vezanih za povjeravanje komunalnih poslova. Tako je
većinom glasova odlučeno da
će poslove odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje
i regulacija odvodnih jaraka,
putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju
pisanog ugovora na gradskom
području na rok od godinu
dana raditi obrt „Kod Kapetana“ iz Lukarišća. Odlukom o
određivanju kom. djelatnosti
Gradonačelnik je uputio poziv
na dostavu na 12 poslovnih subjekata, pristigle su tri ponude,
a najpovoljnija je bila ta s iznosom od 99.812 kuna. Sanaciju
cijevnih propusta također će
obavljati obrt „Kod Kapetana“
godinu dana za 113.875 kuna.
Istim postupkom poslani su
pozivi na 12 adresa, pristigle
su četiri ponude, a Povjerenstvo je utvrdilo da je ta najpo-

voljnija. Za poslove održavanja
nerazvrstanih cesta-asfaltne
ceste poslana su četiri poziva,
stigle su tri ponude, a utvrđeno je da je najpovoljnija od
obrta „Barun“ iz Dugog Sela
čiji je iznos 130.875 kuna što
su vijećnici prihvatili većinom
glasova. Redovno održavanje
nerazvrstanih cesta na rok od
godinu dana obavljat će Josip
Kajba odnosno obrt „Autoprijevoznik“ čija je ponuda
od 192.125 kuna utvrđena
kao najpovoljnija. Uz njegovu
pristigla je još jedna, a gradonačelnikov poziv upućen je
na 13 adresa poslovnih subjekata. Kajba će raditi i na pojačanom održavanju i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta.
Za taj posao, od 13 pozvanih
ponuditelja, stigle su dvije
ponude, a Kajbina od 134.062
kuna prihvaćena je kao najpovoljnija i u okviru osiguranih
proračunskih sredstava. Isti
obrt održavat će i poljske putove za 68.125 kuna. Za to su
pristigle tri ponude, a pozvano je 12 poslovnih subjekata.
Za održavanje horizontalne
signalizacije izabrana je zagrebačka „Signalizacija“ d.o.o.
čija je ponuda od 41.206 kuna
odabrana kao najpovoljnija od
četiri pristigle ponude koliko
je i pozvanih. Ponuda dugoselskog Talan-prometa za održavanje vertikalne signalizacije
za 31.425 kuna je najpovoljnija
od tri pristigle, a od pet pozvanih poslovnih subjekata. Do
70.000 kuna postupak provodi Upravni odjel, do 300.000
kuna Povjerenstvo za odabir
ponuda, a preko toga ide se
na javnu nabavu, odgovorio
je pročelnik Marijo Vinko na
pitanje vijećnice Kokot Bambić (SDP) o postupku nabave.
S.Novosel mišljenja je kako bi
povjerenstva trebala biti mješovita odnosno u njima bi trebali biti ljudi iz stranaka koji
nisu vijećnici, a ne zaposlenici
Uprave te da bi se natječaji trebali bolje pripremiti pogotovo
što se tiče tehničkih uvjeta.
S njim se složio i Z.Novosel
Dolnjak. Pročelnik je pojasnio kako se, što se tiče ovih
poslova ne primjenjuje Zakon
o javnoj nabavi nego Zakon o
kom. gospodarstvu, a Odluka
o određivanju komunalnih
djelatnosti propisuje na koji
se način provodi nadmetanje.
Bilo je riječi da se uvjet najniža
cijena promijeni u ekonomski
najpovoljniju cijenu po uzoru
na javnu nabavu. Grad ima
pravilnik o bagatelnoj nabavi.
S Kajbom je sklopljen sporazum o najmu deponija na kojem se nalazi materijal koji je
donirao HŽ, kazao je voditelj
odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor
Miljanović na pitanje Sokača
(HDZ) o, kako stoji u materijalima, „ugradnji materijala s
deponija investitora“. Rečeno
je i kako se najam ne plaća te
da Grad može koristiti deponij
dokle god ima materijala. Sokač smatra i kako u komisiji ne
može biti osoba koja će kasnije
nadzirati ugradnju tog materijala. Do sada nije bilo odstupa-
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nja od ugovora pa ni sankcija,
odgovorio je pročelnik Marijo
Vinko na pitanje Pere Orlovića
(HSP AS) o tome da li je Grad
zadovoljan izabranim izvođačima ovakvih radova.

Imenovane ulice
Agacija, Reznik,
Plemenka i
Prosnecova

Jednoglasno su prihvaćeni
prijedlozi Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
Grada Dugog Sela, te su imenovane četiri dugoselske ulice.
Kako je pojasnio predsjednik
Vijeća Ivaniček, imenovanja
su predložile grupe građana, a podržala Vijeća Mjesnih odbora. Tako je čestica
k.č.br.5090/2 k.o. Dugo Selo I
imenovana u Ulica agacija. U
novoimenovanu ulicu ulazi se
iz postojeće ulice Rožarija. Put
odnosno k.č.br. 5468/2 postao
je Ulica reznik dok su k.č.br.
4964 i k.č. br. 4976 imenovani
u Ulica plemenka. Te se ulice
nalaze na potezu između Šaškovečke i Žumberačkog puta.
U Leprovici je k.č.br. 424 u k.o.
Leprovica imenovana Prosnecova ulica. Na dnevnom redu
bio je i prijedlog Zaključka o
suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izrade
UPU Leprovica jug, a vijećnici
su ga jednoglasno podržali. O
ovome je bilo riječi na 10. sjednici. Izradu UPU-a bi u potpunosti financirala udruga „Vrtni grad“ čiji su članovi vlasnici
parcela u tom obuhvatu. Situacija je opisana kao Status Q
jer obveza nemaju ni Grad ni
udruga. Pročelnik Vinko pojasnio je kako Grad ne preuzima
obvezu pristupanja daljnjem
uređenju građevinskog zemljišta po donošenju UPU-a već je
samo dužan omogućiti financiranje istog temeljem zahtjeva
jedne ili više osoba kojoj to zemljište služi sukladno Zakonu
o prostornom uređenju.

Prihvaćeno izvješće
komunalnih redara

Prihvaćeno je izvješće komunalnih redara za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.204.
godine koje je podnio Davor
Miljanović. Tri redara radila su na mjerama uređenja
naselja, održavanju čistoće,
čuvanja i korištenja javnih
površina, uklanjanju snijega i
leda, uklanjanju protupravno
postavljenih predmeta, provodili sanitarne komunalne mjere uređenja naselja, mjere za
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provođenje komunalnog reda
i kaznene odredbe. Izvršavali
su svakodnevne obilaske terena, upozoravali komunalna
poduzeća na primjerice neočišćene kanale ili nepokošena
mjesta, pisali dopise za razne
sanacije i uklanjali nedostatke
te izvršavali obilaske prema
dojavama građana. Uz terenski rad, rade i administrativne poslove, a među njima su
zapisnici kojih je ukupno 70,
dopisa 76, upozorenja 256.
Istaknuta je i suradnja sa
službama poput vatrogasaca,
hitne, policije. Dostupni su
građanima stalno na brojeve
mobitela objavljenim na gradskim stranicama. Vijećnik
Sedlar pohvalio je njihov rad
naglasivši njihov trud prilikom intervencija zbog poplava. Spomenuo je problem
kanala na ulazu u Grad koji
je pun vode. Centar Grada je
čist, a više pažnje trebalo bi
usmjeriti na perifirne dijelove,
smatra Sedlar. I Štefinovec je
zadovoljan njihovim radom, a
napominje kako bi bilo dobro
da su uniformirani. No, nezadovoljan je UO-om zbog toga
što nije dobio odgovor na dopise koje je poslao još prošle
godine. Na sve se dopise odgovara u roku od 15 do mjesec
dana, odgovorio je Miljanović.
Pod pitanjima i prijedlozima, Sedlaru je rečeno kako se
za nagrađivanje djelatnika primjenjuju opći propisi o radu,
a što se tiče gradskih tvrtki i
ustanova o tome odlučuju njihovi upravni odbori, nadzorni
odbori i dr. Za izgradnju trga
čeka se početak rada investitora, a predviđena je i sanacija Ferenčakove – kazao mu je
gradonačelnik Velić, a Sedlar
je još najavio i posjet jedne televizije koja će snimati prilog.
S.Novosel predložio je za 4.
mjesec tematsku sjednicu pod
nazivom „Problemi i poslovanje“ o gradskim tvrtkama
i ustanovama nakon što iste
podnesu svoja izvješća. Tu bi
uključio i one ustanove i udruge koje osim Grada, pokrivaju
radom i susjedne općine na
što onda utječe i udio financiranja istih. Kaleb je izrazio
nezadovoljstvo pisanim odgovorom o programu rada
Učilišta za 2015. godinu. Na
kraju je Šestan podsjetio kako
je Grad pristupio sporazumu o
otpisu dugova, a sve pojedinosti kao i obrasci objavljeni su
na službenoj Gradskoj stranici
i webu Dugoselske kronike.
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U Gradskoj je vijećnici 26.
veljače održana 15. sjednica
Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela kojom je predsjedao predsjednik vijeća Željko Ivaniček,
a nazočio joj je i manjinski vijećnik albanske manjine Marijan Domgjonaj.
Aktualni sat započeo je pitanjem nezavisnog vijećnika
Nenada Paniana o trenutačnom statusu zgrade starog
doma zdravlja u Dugom Selu.
Odgovorili su pročelnik Ureda
za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika Mladen Šestan
i gradonačelnik Stipo Velić rekavši da je 25. veljače skupština
Zagrebačke županije donijela
odluku o raspolaganju županijskim nekretninama, kao opći
akt, iz koje će već na sljedećoj
sjednici skupštine proizaći
odluka kojom se zgrada daje u
vlasništvo Gradu Dugom Selu.
Vijećnica Jasminka Kokot
Bambić (SDP) upitala je hoće li
grad subvencionirati troškove
tečajeva za poljoprivrednike
koji se trenutačno održavaju
u Pučkom otvorenom učilištu
Dugo Selo, na što je odgovorio
predsjednik Gradskog vijeća
Željko Ivaniček rekavši da su
sredstva osigurana te da će,
prema popisu koji će dostaviti
Učilište, biti subvencioniran
dio troškova.
Kokot Bambić upitala je i
što je s izgradnjom crpne stanice CS 12 u Rugvici koja je
preduvjet za stavljanje u pogon sustava odvodnje te što je
s rješavanjem pitanja odvodnje
oborinskih voda s Martin brega, kao dijela tog sustava.
Gradonačelnik Velić odgovorio je da su izabrani izvođači i nadzor za izgradnju CS 12
koja bi trebala biti završena do
konca lipnja, dok bi cijeli sustav
odvodnje trebao biti u funkciji
do konca ove godine. Paralelno
se radi i na rješavanju imovinsko pravnih i ostalih potrebnih
predradnji za izgradnju sustava
oborinskih voda s Martin brega, rekao je pročelnik Šestan.
Vijećnik Kruno Blažinović
(SDP) rekao je kako je prije
godinu dana postavio pitanje
o sanaciji županijske ceste prema Rugvici, dijela od mosta na
Črncu do kružnog toka, te upitao što je poduzeto u vezi s tim.
Gradonačelnik Velić odgovorio je da je riječ o cesti županijske nadležnosti koja se
nalazi na području Općine Rugvica, no kako je Grad zatražio
od Županijskih cesta da se ista
stavi u prioritete za sanaciju jer
je izrazito opasna za prometovanje.
Nezavisni vijećnik Nenad
Sedlar rekao je da je od zaposlenika Dukoma d.o.o. dobio
pismo u kojem se navodi kako
novi direktor tvrtke vrši mobbing nad djelatnicima te upitao
kako stoje stvari vezano uz dug
za vodu prema Zagrebačkom
holdingu i sudskom tužbom
koju je prema tvrtki podnio
bivši direktor Ivan Šajković.
Direktor Dukoma d.o.o.
Dražen Baras rekao je kako
dug za vodu nije bitno povišen
od njegovog dolaska na čelo
tvrtke, da se presuda u slučaju Šajković očekuje početkom
ožujka te kako red, rad i disci-

plina koje je uveo u tvrtku nisu
mobbing.
Sedlar je upitao i je li potrebno i dalje izdvajati 2,30 kuna
za pročistač iz cijene vode, na
što je odgovorio gradonačelnik
Velić, rekavši da je skupljeno
dovoljno sredstava za tu potrebu te kako će, nakon što bude
izabran član skupštine društva
iz Općine Rugvice, ta naknada
u cijeni vode biti ukinuta.
Nezavisni vijećnik Zvonko
Novosel Dolnjak rekao je kako
nije dobio odgovor na vijećničko pitanje o programu izvlačenja Dukoma d.o.o. iz krize od
strane predsjednika skupštine
društva, na što je Stipe Velić
odgovorio da mu on, kao predsjednik skupštine, ne namjerava odgovoriti jer je taj program
u nadležnosti novoizabranog
direktora koji se o tome očitovao.
Novosel Dolnjak rekao je
i kako gradska Odluka o naknadama za korištenje javnih
površina nije u skladu sa zakonom te kako je treba ispraviti i
doraditi.
Vijećnik SDP-a Stjepan Štefinovec referirao se na izjavu
direktora Dukoma d.o.o. o
tome da prije njegovog dolaska
svi zaposlenici nisu dovoljno
radili da bi zaradili plaću pa je
zatražio popis tih zaposlenika
i odgovor o tome što uprava
društva namjerava učiniti s
njima.
Vijećnik HDZ-a Zdenko Sokač podsjetio je da je već ranije
pitao što se čini sa završavanjem nogostupa u Bjelovarskoj
ulici u Lukarišću te da ponavlja
to pitanje.
Odgovorio je pročelnik za
prostorno uređenje Marijo
Vinko rekavši da je za izvršen
projektni zadatak za završetak
nogostupa te da je predmet u
rješavanju i da se očekuje suglasnost Županijskih cesta.
Na ovo pitanje nadovezao
se i vijećnik HSU Josip Sesan
upitavši ne bi li se na dijelu Bjelovarske, gdje još nije prošao
nogostup, mogle, prilikom izgradnje nogostupa, zamijeniti
i salonitne vodovodne cijevi.
Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je da postoji cjeloviti
projekt za izmjenu vodovodnih
cijevi do Božjakovine te da ne
bi imalo smisla iz tog projekta
izdvajati samo pedesetak metara na kojem sada nedostaje
nogostup.
Nezavisni vijećnik s liste
HSU Stjepan Novosel referirao se pak na pitanje vijećnika
Novosela Dolnjaka o Odluci o
naknadama za korištenje javnih površina rekavši da je on na
prošloj sjednici iznio mišljenje
o sukobu nadležnosti između
gradonačelnika i vijeća o donošenju spomenute odluke te
da smatra kako je ona i dalje u
nadležnosti gradskog vijeća.
Nezavisni vijećnik Nenad
Panian na koncu je dao komentar o čišćenju snijega rekavši da
je prilikom prvog ovogodišnjeg
snijega čišćenje bilo izrazito
loše, a drugo, nakon intervencije gradonačelnika, dobro.
Smatra stoga da se treba pooštriti kontrola nad koncesionarom za čišćenje snijega.

N.H.M.
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Novi predsjednik
Udruženja obrtnika
Marko Cesar

 GRADSKO IZASLANSTVO OBIŠLO NOVE INVESTITORE U GOSPODARSKOJ ZONI:

Marjan voće i Pavita uložili
40 milijuna kuna

K
N

akon četiri mandata
dosadašnjeg predsjednika Stjepana Valjka,
na čelno mjesto dugoselskog
Udruženja obrtnika izabran je
Marko Cesar. Prema Statutu
Udruženja te na temelju odluku
Odluke o kriterijima za provođenje izbora tijela Udruženja
obrtnika kandidata Cesara
preložio je Upravni odbor dok
je na konstituirajućoj sjednici
jednoglasno podržan od članova Skupštine. Na istoj sjednici održanoj 20. veljače za
sljedeće mandatno razdoblje
izabrani su i novi potpredsjednici – Stjepan Valjak i Predrag
Birt. Novi Upravni odbor čine
Ivo Kesedžić, Barbara Buretić,
Kristina Đapa, Josip Kajba,
Ivan Štivičić, Jonče Ilievski,
Sven Jurec, Zdravko Srdinić
i Predrag Birt, dok Nadzorni
odbor čine Zlatko Radilović,
Ivica Vuković i Željko
Lepotinec, a izabrano je i novih
19 članova Skupštine.
Tom prilikom dosadašnji
predsjednik Stjepan Valjak vrlo
emotivno se prisjetio svih provedenih godina na mjestu predsjednika. „Kada sam preuzeo
na početku Udruženje trebalo
je organizirati ustroj, izabrana
su 2 potpredsjednika, izglasan
je Statut, formirane su sekcije,
a u međuvremenu smo i omogućili Udruženju lijep prostoru

u Kažotićevoj ulici. Bili smo
organizatori Dugoselskog obrtničko-poduzetničkog sajma, a
redovito smo posjećivali slične
sajmene događaje u državi i
inozemstvu„, naveo je, između
ostalog dosadašnji predsjednik. „U Udruženju sam ostvario najljepše godine života, no
sada sam sretan i zadovoljan jer
Udruženje ostavljam mladim
ljudima – osim novog mladog
predsjednika, među 19-ero
skupštinara je 15-ero mladih
ljudi, što nas u odnosu na ostala
udruženja stavlja u prednost“,
istaknuo je Valjak.
Novi predsjednik Marko
Cesar zahvalio se na ukazanom povjerenju i podršci te je
Skupštini iznio svoje buduće
smjernice u radu. Osim što će
promicati interese Udruženja
obrtnika Dugo Selo, komunicirati će i ostvarivati dobru suradnju i s tijelima JLS iz kojih dolaze članovi Udruženja. Jedan od
važnih zadataka biti će poticanje polaganja majstorskih ispita
te ostvarivati suradnju sa srednjim obrtničkim školama, tako
i sa Srednjom školom Dugo
Selo. „Nastojat ću potaknuti rad
cehova jer oni su temelj rada
Udruženja, a također planiram
pokrenuti vraćanje organizacije
Dugoselskog obrtničkog sajma
pod okrilje Udruženja obrtnika
Dugo Selo“, poručio je Cesar. ■

Savjet mladih Dugo Selo
poziva sve na ples!
U tijeku je realizacija prvog
projekta novog saziva Savjeta mladih Grada Dugog Sela
pod nazivom „Ja sam za ples“,
istaknuto je na njihovoj sjednici na kojoj su prisustvovali
predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Željko
Ivaniček i gradski pročelnik
za društvene djelatnosti Veljko Bertak. Kako je pojasnila
predsjednica dugoselskog Savjeta mladih Maja Matijaš radi
se o projektu kojim se nastoji
promovirati kultura pokreta i
plesa te u kojem slobodno svi
mogu sudjelovati, kako mlađa populacija građana, tako
i svi oni koji se tako osjećaju.
Tečaj plesa u trajanju od dva
mjeseca vodit će profesionalni
plesači, a svi polaznici moći će
usvojiti znanja i plesne korake
cha-cha-cha, western polka,
jive, salsa i samba. Tečaj će se
održavati u prostoru dvorane
KUD-a „Preporod“ svake subote u večernjim satima. Kotizacija za cjelokupni tečaj iznosi
svega 50 kuna, a prijave traju
do 1. ožujka. Trenutno je evidentirano 9 prijava, no veliki
je broj interesenata i upita, re-

čeno je jučer. Iznimno povoljna cijena tečaja, kao i stručno
vodstvo više nego dovoljni su
razlozi koji bi mogli potaknuti
mnoge da se odvaže i krenu na
ovaj tečaj. Zaključni sat tečaja ujedno će biti i fešta za sve
sudionike, koja će biti organizirana kao tematski party u
retro stilu, predloženo je jučer
na sjednici. A ponajbolji parovi dobit će priliku za nastup u
svibnju tijekom odražavanja
gradske manifestacije proslave
Praznika rada.
U nastavku sjednice bilo je
riječi o sljedećim nadolazećim
projektima – kao što je projekt
„pokreni se“ namijenjen djeci s
poteškoćama u razvoju, a koji
uključuje boravak u prirodi
i terapijsko jahanje. Također
planiran je i nastavak projekt
iz prijašnjih godina – „Street
style show“ koji će se održati u
lipnju, a koji se promovira sigurnost u prometu. Za razliku
od prethodnih godina isti se
neće održati ispred Sportskog
centra Dugo Selo, već na parkiralištu u Ferenčakovoj ulici.
■
I.G.O.

rajem prošle godine
završene su dvije
značajne gospodarske investicije: Marjan voće
uložilo je više od 5 milijuna
eura u 2650 kvadrati prostora
u poslovnoj zoni Trnošćica.
Samo nekoliko stotina metara
dalje u isto vrijeme završena je
uljara za proizvodnju bučinog
ulja tvrtke Pavita d.o.o. vrijedna 2,5 milijuna kuna.
U ponedjeljak 2. ožujka su
ove dvije značajne investicije
u gospodarstvo Dugog Sela
obišli gradonačelnik Stipe
Velić, njegov zamjenik Pavo
Jakovljević pročelnik UO
gradonačelnika i gradskog
vijeća Mladen Šestan.
Vlasnik Marjan voća Ilija
Martić kaže da se tvrtka koja
je devedesetih godina osnovana na Žitnjaku, 2007.
godine preselila u Dugo Selo i
ovdje namjerava ostati i dalje
se razvijati. Tvrtka ima 47 zaposlenih i godišnji promet 11
milijuna eura, a bavi se preradom suhog voća i orašastih
proizvoda koji se plasiraju na
hrvatsko tržište i tržište zemalja regije. Godišnje se obradi oko 5000 tona proizvoda, a
Martić s ponosom ističe da je
gradonačelnik Velić jedan od
prvih koji su na vlastitu inicijativu podržali i obišli pogone.
I dok je Marjan voće u

projekt uložilo nešto više
od 2 milijuna eura vlastitih
i 3 milijuna eura kreditnih
sredstava, Pavita je uljaru
za proizvodnju bučinog ulja

izgradila zahvaljujući sredstvima IPARD programa, a
u realizaciji im je pomogla
Regionalna razvojna agencija
Zagrebačke županije, kaže fi-

nancijska savjetnica koja je
vodila projekt Ana Bratko.
Od 2,5 milijuna kuna, 1,1
milijun kuna je Pavita dobila
bespovratnih sredstava.
I Ana Bratko i Ilija Martić
ističu da su u gradu imali
dobrog partnera koji je pomogao u realizaciji projekata,
prvenstveno u dovođenju infrastrukture. Naime, Grad je
za oba investitora osigurao
preduvjete u pogledu prostornog planiranja, cestovne
prilaze, vodovod i plin.
Gradonačelnik Stipe Velić
nakon obilaska Marjan voća
i Pavite izrazio je zadovoljstvo
završetkom ova dva proizvodna pogona I pozvao druge
gospodarstvenike da svoje aktivnosti vežu uz Dugo Selo te
obećao da će im grad osigurati
potrebnu pomoć I usluge prilikom njihovog dolaska. Niti
glede pomoći grada, a niti što
se tiče izvanredne lociranosti
dugoselske
poduzetničke
zone, blizine željezničke
pruge i izlaza na autocestu,
novi investitori sigurno neće
pogriješiti, rekao je Velić.
Samo razvojem gospodarstva mogu se povećati
proračunski prihodi smanjiti
nezaposlenost i odlazak mladih iz zemlje, zaključio je gra
donačelnik.■
D.K.

 SKUPŠTINA DVD-A DUGO SELO:

Puno rada i dobrih rezultata

Dobrovoljno
vatrogasno
društvo Dugo Selo održalo je
20. veljače 122. redovitu godišnju izvještajnu skupštinu
u Kleti obitelji Bunčić. Nazočne je pozdravio predsjednik društva Tomislav Šarić, a
među gostima bili su dogradonačelnik Dugog Sela Pavo
Jakovljević, pročelnik odjela
za društvene djelatnosti Veljko Bertak, predsjednik VZG
Dugo Selo Zvonko Novosel Dolnjak sa suradnicima,
predstavnici sponzora te više
od 40 prijateljskih DVD-ova
iz okolice i šire. Posebni pozdravi upućeni su dugogodišnjem članu Josipu Kelšinu. Na
bogatu povijest DVD-a Dugo
Selo podsjetio je tajnik Ivan
Terzić koji je rekao da se osnivačem društva smatra Franjo
pl. Seitz, vlasnik prve ljekarne
u Dugom Selu, a osim njega u
arhivi se bilježi inicijalni odbor od šesnaest članova, dok je
upravni odbor brojio 12 članova. Danas ova najstarija udruga na području grada broji 127
članova dobne starosti od 6 do
84 godine. Od toga je 24 djece,
20 mladeži, aktivnih članova
48, pomažućih 27 i veterana
8. Održano je sedam sjednica
na kojima se rješavala problematika nabave i servisiranja opreme i vozila, prijema
novih članova te druga bitna
pitanja. U protekloj godini

bilo je 75 intervencija od čega
13 požara, 44 tehničkih, 4 akcidenta i 11 prijevoza vode.
Osim na dislokaciji na Visu,
dugoselski su vatrogasci bili
i u Gunji pogođenoj velikim
poplavama. Zajedno s VZG
Dugo Selo, VZZŽ-om te DUSZ-om obnovili su staru autocisternu koja je dana DVD-u
Andrilovec na korištenje. Od
ostalih aktivnosti izdvojeno
je i 14 radnih akcija čišćenja i
održavanja Doma te uređenje
stolova i klupa, a obnovljeni su
limarija na dimnjacima i snjegobrani. Obavljeni su redoviti
liječnički pregledi, a izvršena
su i osposobljavanja za činove
i zanimanja. Besprijekorno je
odrađena, unatoč kiši i noć-
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nim uvjetima, taktičko-pokazna vježba povodom svibanjskog Mjeseca zaštite od
požara te je proslavljen Dan
sv. Florijana. Sudjelovalo se
na natjecanjima, na gradskom
natjecanju bili su s četirima
ekipama djece s tim da su
dječaci osvojili drugo mjesto
te se plasirali na županijsko
gdje su zasjeli na 43. mjesto.
Kontinuirano se radi s mladim članovima, a surađuje se
i s osnovnim školama u svrhu
promicanja vatrogastva. Suradnja je odlična i s ostalim
DVD-ovima. Tu je i sudjelovanje u gradskim manifestacijama poput Vincekova, proslave 1. svibnja, Martinskog
relija, Starih jela z Dugoga

Sela, Badnjaka pod vurom
što dokazuje da su neizbježan čimbenik u svim drugim
vidovima. Lanjski prihodi
iznosili su 325.718 kuna, rashodi 319.605 kuna. Planirani
prihodi za o. g. iznose 234.531
kunu. Što se tiče operativnog
plana, nastavit će se s uređenjem prostorija, nabavkom
opreme, sudjelovanjem na
raznim natjecanjima, vježbama, osposobljavanjima, održavanju postojeće suradnje i
njenom podizanju na viši nivo
s relevantnim ustanovama i
institucijama. Nakon čestitki
zbog dobrih rezultata koje su
dobili od brojnih gostujućih
društava, predsjednika dugoselske Zajednice Novosela
Dolnjaka i dogradonačelnika
Jakovljevića, uručena su i odlikovanja. Srebrna plamenica
uručena je Matiji Huniću, a
srebrne medalje dobili su Nikola Rnjak i Marijan Krivec.
Brončane plamenice primili
su Tomislav Šarić, Miro Geri
i Krešimir Marjanović. Sanji
Marković i Draganu Debeljaku dodijeljene su brončane
medalje. Dražen Buljić, Antonio Pečina, Martin Terzić i
Ivan Marjanović dobili su zahvalnice Zagrebačke županije
za doprinos u spašavanju ljudi
i imovine za vrijeme poplava
AMŠ
2014. godine.■
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 VIJEĆE OPĆINE BRCKOVLJANI:

Rebalansiran program održavanja
komunalne infrastrukture

P

rije početka sjednice
Općinskog vijeća Općine
Brckovljani, održane 6.
veljače, načelnik Općine Željko
Funtek upoznao je vijećnike s
tijekom sudskog procesa u koji
je uključena Općina Brckovljani
i koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine „Dimorad“ d.o.o..
Naime, ista tvrtka tužila je
Općinu jer ne želi s njima raskinuti ugovor, dok Općina
inzistira da Tvrtka Dimorad
prethodno podmiri svoje dugovanje nastalo zbog neplaćanja
naknade za koncesiju tijekom
2013. godine. "Ovo je četvrta
rasprava i očekivali smo kako
će ovaj puta biti donesena presuda, no prolongirana je za 22.
travnja", pojašnjava načelnik te
dodaje kako su Općini "vezane
ruke" zbog cijele situacije i onemogućeno joj je provođenje novog natječaja za koncesionara.
"Dimorad" nije izvršio svoj Plan
za 2014. godinu, a niti za ovu
godinu, no ukoliko građanima
trebaju usluge dimnjačara – isti
će izaći na teren i obaviti posao,
kazao je načelnik Funtek. Vezano uz koncesiju za obavljanje
dimnjačarskih poslova vijećnici
su usvojili Plan davanja koncesija za 2015. godinu po kojem

će se ista koncesija dati na rok
od 5 godina (od srpnja 2015. do
srpnja 2020. godine). Ujedno je
prihvaćen i srednjoročni plan
davanja koncesija, a sljedeće
godine planirano je uvrštenje
koncesije za obavljanje poslova
čišćenja septičkih jama.
Na sjednici je bilo riječi o 1.
izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
koji se uvećava za 20.000 kuna,
odnosno na 2.186.000 kuna.
Naime, uvećava se stavka održavanja javnih površina kako
bi se problem klizišta u vinogradarskom području mogao
riješiti na što kvalitetniji način,
pojasnio je načelnik Funtek. Na
sjednici su donijete i odluke o
odabiru izboru ponuditelja za
poslove obuhvaćene planom
održavanja komunalne infrastrukture. Tako će poslove
održavanja javne rasvjete na
području općine u 2015. godini obavljati tvrtka „Levant“ iz
Dugog Sela na iznos od 119.670
kuna. Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području
općine za 2015. godinu povjereni su tvrtki „Toljan-trans“ iz
Donjeg Dvorišća na iznos od
271.990 kuna. Ista tvrtka obavljati će poslove održavanja polj-

skih puteva (na iznos od 132.810
kuna), održavanje puteva u
vikend području (na iznos od
116.050 kuna) te održavanje zelenih površina (malčiranje) na
iznos od 27.000 kuna. Poslovi
održavanja živica i razraštenih
zelenih površina obavljat će
tvrtka „Binđo“ iz Ivanić Grada
(na iznos od 36.400 kuna). Za
poslove ručnog košenja trava
izabrana je, kao najpovoljnija
ponuda, tvrtke „Husarić“ d.o.o.
iz Ivanić Grada, dok će poslove
postavljanja prometnih znakova i tabli upozorenja obavljati
tvrtka „Prefer usluge“ d.o.o.
iz Gračeca. Na sjednici Vijeća
donijeta je i odluka o izmjeni
dopuni odluke o općinskim
porezima kojom jasnije definira
pojam kuće za odmor. Donijeta je i odluka o plaći općinskog
načelnika Općine Brckovljani
koja se usklađuje sa Zakonom o
plaćama u lokalnoj i područnoj
regionalnoj samoupravi.
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u sazivu
Općinskog vijeća Općine Brckovljani definirano je kako će
HSS-u biti dodijeljeno 9.720
kuna (za 7 vijećnika i 1 vijećnicu); zatim HDZ-u 4.800
kuna (za 4 vijećnika); te SDP-u,

 „HRVATSKI VITEZOVI“ ODRŽALI ŽUPANIJSKI SABOR:

Usvojen novi Statut,
Geri ponovo predsjednik
„Zajednica udruga Hrvatski vitezovi - ratni veterani 91
Zagrebačke županije“ održala
je sabor 21. veljače. Održan je
u Štakorovcu gdje je domaćinstvo, u svom prostoru, pružila
brckovečka članica. Sastanak
je vodio predsjednik radnog
predsjedništva Damir Mesić,
uz članove Damira Dokuša i
Jadranka Brestovca. Među gostima koji su sabornicima zaželjeli uspješan rad te čestitali na
dosadašnjim rezultatima, bili
su, uz članove obitelji poginulih
branitelja, predstavnici srodnih udruga s kojima Vitezove
veže suradnja i prijateljstvo – iz
UHDDR Sesvete Mario Đureković, Emil Sklena iz Udruge
dragovoljaca domovinskog rata
Austrijanaca i Nijemaca, Goran
Krizmanić iz dugoselskih „Crnih mambi“, Mile Brkić HVIDRA-e Dugo Selo. Od dužnosnika prisutan je bio načelnik
Općine Brckovljani Željko
Funtek dok je Brestovec prenio
pozdrave bivšeg rugvičkog načelnika Ivana Remenara. Zbog
usuglašavanja sa zakonskim
propisima udruga je prihvatila novi Statut, a time je prestao važiti onaj donijet 7. lipnja
2006. kada je udruga osnovana.
Shodno tome jednoglasno su
izabrana i nova tijela, odnosno
ustrojstvo Zajednice. Udrugu
će četiri godine nastaviti voditi Nenad Geri, tajnik je Damir
Mesić. Glavni odbor čine Damir Štrosar, Damir Dokuš, Ivan
Valentak, Krunoslav Debeljak,

HSU-u i Hrvatskim laburistima-stranci rada koji imaju po
jednog vijećnika – 1.200 kuna.
Svakoj političkoj stranci prema
Zakonu o financiranju političke
aktivnosti i izborne promidžbe
pripada naknada u iznosu od
100 kuna za jedan mjesec po vijećniku, a za svakog izabranog
zastupnika
podzastupljenog
spola (po vijećnici) ostvaraju
naknadu u visini od 110 kuna.
Uz donošenje odluke o zakupu
poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Brckovljani, usklađene
sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te sa
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
općinski vijećnici prihvatili su
raspisivanje javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine u
Lupoglavu. Cijena zakupa bit će
4.000 kuna mjesečno, odlučeno
je.
Općina Brckovljani i dalje će
subvencionirati umjetno osjemenjivanje krava i krmača u
iznosu od 50 kuna, i to u razdoblju od 2015. do 2018. godine,
odluka je vijećnika. Godišnje iz
općinskog proračuna za ovu namjenu izdvaja se 90.000 kuna,
rečeno je.■
I.G.O.

uzeto stanje blagajne iznosilo je
7.680 kuna, ukupno troškova
bilo je 3.950 kuna. Stanje u siječnju o.g. je 3.730 kuna. I u ovoj
godini nastavljaju sličnim tempom. Izvršit će se i ažuriranje
podataka članica, nastavlja se
suradnja s drugim udrugama
kao i županijskim i državnim
institucijama.

Prezentacija
projekta “Opći savez
hrvatskih branitelja
iz Domovinskog
rata”

Tihomir Bugarin, Vlado Petrinić, Ivan Smolčić, Josip Buretić,
Ilija Samardžić i Zoran Marčinković. U Nadzornom odboru su
Ivo Antunović, Milan Šajnović
i Ilija Brekalo. Marijan Hajtek, Dragan Dajaković i Darko
Varjačić izabrani su u Sud časti.
Sabor će se održavati jednom
godišnje, glavni odbor dva puta.
Za sada članstvo Zajednice čine
četiri podružnice: Dugo Selo,
Brckovljani, Rugvica i Brdovec.
Ovome glasovanju prethodio je Gerijev izvještaj o radu
u protekloj godini. Briga i pružanje pomoći u svim segmenima članstvu, ali i potrebitim
braniteljima koji nisu članovi
te njihovim obiteljima kao i
obiteljima poginulih hrvatskih
vitezova, suradnja s nadležnim
institucijama, borba za dostojanstvo, isticanje istine o Domovinskom ratu te promicanje
i čuvanje njegove vrijednosti,
suradnja sa srodnim i prijateljskim udrugama – neke su od

aktivnosti Zajednice. Tijekom
2014. godine održali su pet sastanaka, a u veljači je prvi dopredsjednik Ivan Žafran odstupio s dužnosti te ga je zamijenio
novi predsjednik brckovečkih
vitezova Samir Jašarević.
Obilježeni su svi važni datumi novije hrvatske povijesti,
organizirana brojna druženja i
sudjelovanje u manifestacijama
drugih organizatora, humanitarni domjenci. Takav je bio i
VII. humanitarni božićni turnir u belotu gdje su se družile
sve udruge proizašle iz Domovinskog rata s dugoselskog područja. Odane su počasti u Vukovaru i Novskoj. U listopadu,
na Miholje, bili su u Vugrovcu.
Zajednica je sudjelovala na po
prvi puta održanom okruglom
stolu branitelja Zagrebačke
županije gdje su ratni zapovjednici prezentirali napadna
i obrambena djelovanja na području svojih gradova i općina.
Na početku lanjske godine pre-

Sabornicima je prezentiran
projekt pod nazivom “Opći
savez hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata”. Kako je
pojasnio njegov inicijator Mesić, Opći savez branitelja OSB je
stožerna organizacija koja djeluje na području cijele Hrvatske, a
članovi mogu biti svi pripadnici
Oružanih snaga RH i članovi
obitelji kao njihovi pravni slijednici. To nije nova braniteljska udruga već organizacija za
okupljane svih radi zajedničkog
ispunjavanja ciljeva definiranih
statutom. Zalaže se za jačanje
kapaciteta braniteljske populacije, a spriječila bi rascjepkanost
i doprinijela koordinaciji jer
sadašnje stanje samo doprinosi
zaštiti interesa centara moći političkih elita koje su branitelje,
ali ostali puk, svele na margine
društva prema uključenosti u
raspravu i odlučivanje kakvoće
i provedivosti područja zahvata
nužnih reformi. Braniteljske su
udruge loše ili nikako umrežene, nema kvalitetnog zajedničkog djelovanja, a rezultat toga
je nemogućnost bilo kakve inicijative na razini države, regije
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POU Dugo Selo nije
zaboravilo na Fašnik

Proslava Fašnika i navade
koje se vežu uz razdoblje prije
početka Korizme u dugoselskom kraju prikazane su u
izložbi dokumentarnih fotografija koja je uz sam Fašnik
prezentirana u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo u
suorganizaciji TZ Dugo Selo.
Fotografije fašničkih povorki i
maskiranih skupina datiraju s
početka prošlog stoljeća pa sve
do novijih dana, a govore o tradiciji proslave Fašnika u ovom
kraju koja se njegovala generacijama, a i danas se nastoji očuvati. Izložbom fotografija pod
nazivom „Dugoselski fašnik
– kad ga je još bilo“, kao i prezentacijom novog broja fašničkih novina „Smrdljiv Martin“
- ove godine proslavu Fašnika
preuzelo je Pučko otvoreno
učilište Dugo Selo, s obzirom
na to da se dosadašnji Dugoselski fašnik otkazao, zbog nedovoljno prijavljenih grupa.
Prilikom otvorenja izložbe
sve okupljene pozdravio je ravnatelj POU Dugo Selo Nenad
Haleuš Mali, dok je više o tradiciji maskiranja našeg kraja
govorila je Mirjana Kirin, učiteljica u Osnovnoj školi Rugvica koja o istoj tematici, između

ostalog, govori u svojoj novoj
knjizi „Posavski zapisi“, koja
bi ove godine trebala ugledati
svjetlo dana. Izložbu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Željko
Ivaniček, koji se tom prilikom
prisjetio lupoglavskih običaja,
posebice oranja dvorišta na
Pepelnicu. Danas je takav običaj gotovo zaboravljen, a niti se
više ne vjeruje u magični učinak oranja i pepeljenja. Sam
Fašnik je praznik vjerovanja
u vječnu borbu dobrog nad
zlim, u kojoj dobro pobjeđuje;
dan kojim se priziva kraj zime i
početak novog godišnjeg doba;
dan u kojem se svako veselje,
zabava i ludorija dopušta. A
kako se zapravo slavi Fašnik –
svima okupljenima pokazala je
fašnička skupina iz Slobodne
fašničke republike Lupoglav
koja je tom prilikom istaknula
i svoju nedavno prezentiranu zastavu na kojoj dominira
sova.
Svi okupljeni gosti tijekom
večeri mogli su se počastiti
fašničkim krafnama, kuhanim vinom i kobasicama, a uz
karikature i satiričke tekstove
novog broja „Smrdljivog Martina“ i nasmijati. ■
I.G.O.

ODRŽAN FAŠNIK U
LUPOGLAVU UZ ATRAKTIVNE
PLESAČICE, PREDSTAVLJENA I
SVEČANA FAŠNIČKA ZASTAVA

Unatoč izrazito lošem vremenu, koje je doprinijelo da
se ove godine lupoglavskim
ulicama nije mogla kretati fašnička kolona, a brojni najavljeni gosti nisu mogli doći, u
Lupoglavu je ipak održan tradicionalni Lupoglavski fašnik.
Kad već nisu mogli doći gosti,
odlično su se zabavili sami
organizatori – članovi KUDa „Ogranak Seljačke sloge
Lupoglav“ koji su pripremili
nekoliko atraktivnih skupina
i fašničku spelanciju održali u
svom društvenom domu gdje

su se na pozornici predstavile
male i velike skupine. Posebnu atrakciju predstavljala je
skupina „Plemena Hu Hu“ čiji
je nastup bio uvertira u spaljivanje fašnika, glavnog krivca
za sve loše stvari koje su se u
posljednjih godinu dana događale u Lupoglavu.
Ovogodišnji Lupoglavski
fašnik bit će zabilježen i po
tome što je predstavljena svečana fašnička zastava sa simbolima tradicijskih lupoglavskih vrijednosti. ■
N.H.M.

ili lokalne zajednice u cilju djelovanja na zakonodavna tijela,
zbog čega izostaje i željeni rezultat – stoji, između ostalog u
projektu. Prethodno će se provesti anketa i zavisno o rezultatima OSB će oformiti radne
skupine za teme u kojima branitelji mogu puno dati - gospodarstva, socijalno-zdravstvene,
obrazovne, kulturne, sportske
i društvene osnove. Očekuju se
pozitivni podaci. Kako se osvrnuo Zoran Marčinković, do
sada se s braniteljima efikasno
manipuliralo u političke svrhe,
a trebalo bi oformiti pravi stožer koji će znati sa zakonima u
ostvarenju trajnih prava. Bilo

je riječi i o prosvjedu u Savskoj
66 kao važnom i od kojeg se ne
odustaje. Spomenuta je i nova
predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović od koje se očekuje
razumijevanje. Bila je ovo prigoda i za uručivanje priznanja
i odličja. Pohvale su dobili Josip
Buretić, Ilija Brekalo, Ilija Rašo
iz Dugog Sela; Berislav Cesar,
Miro Cimaš Lukec Cimaš, Marijan Hajtek iz Rugvice; Damir
Dokuš, Dražen Dokuš, Dražen
Štrosar iz Brckovljana. Odličje
Malteški križ primili su Ivan
Franjčić iz Dugog Sela i Samir
Jašarević iz Brckovljana.■ AMŠ
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RUGVICA

6. ožujka 2015.

 78. skupština DVD-a Rugvica:

PONOVO U
VLASTITOM DOMU
Dobrovoljno vatrogasno
društvo Rugvica održalo je
21. veljače 78. redovitu godišnju izvještajnu skupštinu
u vlastitom domu u Rugvici,
nakon što je sedam godina,
zbog preuređenja zgrade, izbivalo i bilo podstanar kod
DVD-a Novaki Oborovski.
Goste je uvodno pozdravio
predsjednik društva Dražen
Vlahović, dok je Sara Jakšić
pročitala tekst o povijesti
društva koji je na bazi podataka iz starih spomenica napisao Matija Behetić. Društvo
je, spomenuto je, osnovano
1937. godine, nakon velikog
požara kod mjesnog trgovca
Klepca. Prvi predsjednik bio
je Mato Juršić, a prvi zapovjednik Stjepan Žugec. Vatrogasni dom Rugvičani su
započeli raditi 1955. godine i
završili ga tek 1969. godine, a
među istaknutim članovima
spominje se i doživotni predsjednik Ivan Martek.
Danas, istaknuo je u svom
izlaganju tajnik Davor Galović, društvo broji 107 članova, od čega 23 operativna
člana i 28 djece i mladeži i
stožerno je društvo VZO
Rugvica. Galović je također
dodao da društvo raspolaže autocisternom kapaciteta
5600 litara i zapovjednim
kombi vozilom, a u protekloj
se godini, uz sudjelovanje na
intervencijama, vježbama i
osposobljavanjima za činove
i zanimanja, bavilo uređe-

njem nove vatrogasne garaže.
Zapovjednik Siniša Vrabec
istaknuo je da je društvo lani
sudjelovalo na 18 intervencija
te je bilo domaćin općinskom
vatrogasnom natjecanju za
djecu na kojem je domaća
ekipa djece osvojila drugo
mjesto. Muška A ekipa tijekom godine je na kupovima
osvojila dva prva i dva druga
mjesta, a ženska A ekipa jedno treće mjesto. DVD Rugvica lani je organizirao i prvi
zimski kup u Školskoj športskoj dvorani OŠ Rugvica na
kojem je sudjelovala 21 ekipa.
Lani je društvo raspolagalo s 97.000 kuna, od čega je
21.000 utrošena u uređenje
garaže, a budući da ove godine treba nastaviti s uređenjem garaže očekuje se da se
u taj posao uloži još 40.000
kuna, iz ukupnog financijskog plana za 2015. godinu
teškog 68.000 kuna. Također
se planira, rekao je Vrabec,
izraditi i fasadu na garaži te
urediti poligon za vatrogasne
vježbe i natjecanja.
Uz brojne goste, skupštinu
je u ime VZO Rugvica pozdravio Branko Car koji je
podijelio i odličja zaslužnim
vatrogascima. Među najznačajnijima, spomenice za 50
godina u vatrogastvu dobili
su Ivan Petričević, Stjepan
Hržić i Stjepan Buk, dok je
vatrogascem godine u DVDu Rugvica proglašen Davor
N.H.M.
Kavur. ■

 64. SKUPŠTINA DVD-A NOVAKI OBOROVSKI

U OVOJ GODINI VIŠE
RADA S MLADIMA I
NATJECATELJSKIM
EKIPAMA
DVD Novaki Oborovski
održali su u svom domu 64.
godišnju skupštinu na kojoj
su s ponosom istaknuli stalnu
brigu za održavanje vatrogasnog doma i pratećih prostorija. Tajnik društva Ivica Kuzmec istaknuo je kako je lani
zamijenjeno krovište, sanirani zidovi koji su stradali zbog
prokišnjavanja starog krovišta
te je izgrađena nadstrešnica
nad ulazom u dom. Uređeno
je i spremište za potrebe kuhinje, kupljen je novi profesionalni štednjak za kuhinju, dva
nova hladnjaka i novo suđe.
Uređen je i pod u garaži i postavljena su nova garažna vrata, dok će započetu izgradnju
rashladne komore ove godine
završiti, kao i uređenje garaže.
Za uređenje garaže namjerava
se u ovoj godini utrošiti 75.000
kuna, a uz to i za 22.000 kuna
kupiti interventna odijela za
operativne vatrogasce pa je
ovogodišnji financijski plan
izglasan u iznosu 109.000
kuna, dok je prošlogodišnji
iznosio 42.000 kuna.

Društvo je lani sudjelovalo
na tri intervencije; dvije poplave i jednom požaru.
Predsjednik društva Branko Car istaknuo je da je u ovoj
godini bitno unaprijediti dva
segmenta rada koji su prošle
godine bili zapostavljeni. To je
rad s mladima kojih je čak 24,
od ukupnih 69 članova društva, te intenziviranje rada s
natjecateljskim ekipama. Car
je također dodao da je društvo
bilo prisiljeno isključiti određeni broj članova zbog njihove
neaktivnosti.
S druge pak strane, dva su
člana društva položila ispite
za vatrogasne časnike: Josip
Čović i Ivica Kičuda, dok je
Vedran Matić završio specijalizaciju za rad na vodi.
Skupština je izabrala Sud
časti DVD-a Novaki Oborovski čije je predsjednik Stjepan
Kirin, a zamjenik Dragan
Kljajić, te je izglasala novi statut društva.
U ime VZO Rugvica skupštinu je pozdravio Marijan
Hajtek.■
N.H.M.

 Skupština Savskih lađara:

U pripremi novi projekt
Ekološka-etnološka rekreacijska udruga ljubitelja Save
“Savski lađari” održala je 28.
veljače redovnu godišnju skupštinu u Novakima Oborovskim. U nazočnosti brojnih
gostiju, o radu u prošloj godini
izvijestio je predsjednik udruge Boris Vrhovnik. Izvedbom
niza projekata sudjelovali su
na općinskim i županijskim
naječajima vezanim za eko-etno manifestacije. Tako su za
Ribarsko-lađarsku večer ostvarili 10.000 kuna županijskih
sredstava te 10.000 od Općine
Rugvica. Godina je započela
humanitarnim akcijama, a Vrhovnik je zahvalio svima koji
su sudjelovali u tim ciljevima.
Humanost na djelu lađari su
iskazali u pomoći Slavoniji
koju su prošle godine zadesile
katastrofalne poplave, a prije
toga od poplava su branili i na
domaćem terenu. Jedna od njih
bila je akcija s VZO Rugvica na
kanalu Črnec, voda je prijetila i na vrbovečkom području
gdje su bili u akciji spašavanja.
U Slavoniji su bili, također s
VZO-om Rugvica, u dva navrata kada su na kućne pragove
dostavili prikupljenju stočnu
hranu. Prijeko potrebna hrana
prikupljena je u znatnim količinima uz pomoć pojedinaca i
Općine Rugvica, a odvezena je
u Rajevo Selo, Račinovce, Posavske Podgajce, Drenovci te
Gunju. Od brojnih aktivnosti,
Vrhovnik je izdvojio pomoć
u organizaciji prve autocross utrke na području Rugvice
koju su pružili Auto klub Off

hoda te 102.897 kuna rashoda.
Zbog usklađenja sa Zakonom
o udrugama donijete su promjene Statuta udruga. Na kraju
Skupštine, brojnim su suradnicima i prijateljima Udruge uručena priznanja.

road. Uspostavljena je iznimna
suradnja. U lipnju su uspješno
organizirali „Lađarske igre na
Savi“ koje imaju tendenciju postati tradicionalne. Sudjelujući
u „Alci na Kupi“, u organizaciji
Hrvatskih branitelja, postigli
su značajne rezultate. Jedna od
lađarskih ruta je i tradicionalni
spust Savom do Davora čime je
nastavljena dobra suradnja s tamošnjim KUD-om “Matija Antun Reljković”. Održane su 3.
ribarsko-lađarske večeri - ogroman projekt, participativnog
modela u kojem su, uz lađare i
lađarice, sudjelovali mještani,
KUD “Tančec”, DVD “Rugvica”, POU Dugo Selo, pojedinci
i zaljubljenici u posavske konje i
kočije. Lađari rado gostuju kod
udruga koje se bave očuvanjem
baštine i starih običaja, a jedna
takva je i Tančecovo “Ocijenjivanje hrane i vina” gdje su sudjelovali s aranžiranim stolom
te su višestruko nagrađeni. Skupa s MO Rugvica nabavljena je
prikolica za čamce čime riješen
višegodišnji problem kod obrane od poplava. Akcija “Ho, ho,
ho savski dedeki” proširila se i
povezala s desnom obalom Save
i susjednom općinom Orle. Uz

550 paketa za male Rugvičane,
za što je dobiveno 3.000 kuna
od Općine, podijeljeno je još
70 darova za djecu iz Orla u
čemu je financijski sudjelovala
ta općina s 1.600 kuna. Tijekom
2014. godine skupljen je znatan
etnološki materijal, na tome se
ustrajno radi i dalje rade. No,
ima i neostvarenih projekata –
obnova brodarnice u Oborovu,
postavljanje pontona uz Savu,
izradu idejnog projekta za etnodvorište u Preseki, suradnja s
osnovnom školom u podizanju
svijesti u eko-etno smislu. Sve
to dio je ovogodišnjeg plana
u kojem su, uz organiziranje
spomenutih manifestacija, planirani i čišćenje vodotoka u
suradnji s nadležnim tijelima,
akcija održavanja vezova na
Savi, eko-patrole od Hrušćice
do Prevlake, a spomenuto je i
iznalaženje adekvatnih prostorija za rad udruge. Ostvarena
odlična suradnja s pojedincima, volonterima, udrugama i
ustanovama garancija je da će
se projekti uspješno ostvarivati i u budućnosti. Zahvala je
upućena i Općini Rugvica zbog
razumijevanja i potpore. Lani
su imali oko 108.000 kuna pri-

Gastronomski
doživljaj kroz
rugvički kraj
U neformalnom dijelu skupštine, Savski lađari predstavili
su „Gastronomski doživljaj
kroz rugvički kraj“. Svojevrstan
gastro putopis ispisao je član
Savskih lađara i profesionalni
kuhar Željko Kukučka, višestruko nagrađivan od Kuharskog saveza Hrvatske. Kako je
prezentirao Siniša Kušeković,
u svojim je jelima koristio ribu,
naravno riječnu, divljač koja
obitava po rugvičkim gajevima,
ali i uzgojno meso te povrće,
voće i začine koji rastu na rugvičkim poljima i u vrtovima.
I imena jela svjedočila su o prirodnom bogatstvu i povijesti.
Tako je naziv hladnog predjela
dočarao „Rugvički zavoj“ odnosno prirodni fenomen korita
Save koja lomi svoj tok i naglo
okreće prema jugu dok je onaj
glavnog jela „Horgva“ podsjetio
na prve pisane tragove 1209.
godine u ispravi kralja Andrije
„PRAEDIUM NOMINE HORONGUVA INTER ZAWAM
ET CHERNICH“. Horugva je
staroslavenska riječ za barjak,
a njime se označavalo pristanište.
■ AMŠ

Održana 63. redovna skupština DVD-a Svibovski Otok

Dobrovoljno vatrogasno
društvo Svibovski Otok je 28.
veljače održalo 63. redovnu
godišnju skupštinu na kojoj
su, uz delegate Društva s područja VZO Rugvica, prisustvovali i brojni gosti.
Skupštinu je vodio predsjednik Društva, Marijan Hajtek.
U protekloj godini društvo
je izašlo na 4 intervencije od
čega su tri bile tehničkog karaktera. Održano je i nekoliko
radnih akcija čišćenja i održavanja spremišta, okoliša, vozila
i interijera vatrogasnog doma.
Nadzorni Odbor utvrdio je
da financijsko i blagajničko
poslovanje blagajnica nije vo-

dila u skladu s zakonom te su
po tom pitanju poduzete potrebne mjere, a brigu o financijskom poslovanju preuzeo je
novi blagajnik. On je izvjestio
da je Društvo tijekom godine
utrošilo 10.055,63 kn te godinu
završilo s 23.525,73 kn na računu. U 2015.godini cilj je nabava
potrebnih radnih odora, nabava i održavanje vatrogasne
opreme, održavanje vježbi zaštite i spašavanje, sudjelovanje
na vatrogasnim natjecanjima
djece i mladeži, stručno osposobljavanje te uređenje vatrogasnog doma i spremišta.
Društvo je bilo najaktivnije
u natjecanjima djece 6-12 godi-

na. Sudjelovali su na 10 natjecanja od čega na 8 kupova gdje
su osvojena dva druga i jedno
treće mjesto. Na općinskom
natjecanju u Rugvici je ženska
ekipa djece osvojila prvo mjesto.
U 2014. godini članovi
Društva završili su osposobljavanja za zvanja: Darko
Ivančan i Katarina Sandelić za
vatrogasnog časnika 1. klase;
Goran Sandelić i Stjepan Ceren za vatrogasnog dočasnika
1. klase; Dejan Kasumović za
vatrogasca I klase; te su Darko Ivančan, Goran Sandelić i
Stjepan Ceren osposobljeni za
radove na vodi. Novi članovi u

Upravnom odboru su Krunoslav Klepac i Katarina Sandelić
umjesto dva člana koji su razriješeni dužnosti.
Spomenice za 20 godina u
Društvu dobili su: Goran Sandelić, Vedran Kozulić, Božidar
Hren, Mato Čićak i Jadranko Kolčić. Spomenicu za 40
godina dobio je predsjednik
Marijan Hajtek. Spomenicu za
vatrogasnog veterana dobio je
Stjepan Hren.
Osim pozdravnih riječi gostiju, Skupštinu je pozdravio te
spomenuta priznanja dodijelio predsjednik VZO Rugvica
Krešo Kuzmec.■

 SKUPŠTINA DVD-A ČRNEC:

Raditi na povećanju operativnog tima

DVD Črnec održao je u
svom Domu 14. veljače 76.
godišnju skupštinu. Kako je
iznio tajnik Društva Ivica Lovriš, prošle je godine Društvo
u dva navrata interveniralo
zbog velikih poplava. Prvi
put u veljači, kada je poplavljena Posavska ulica i selo bilo
potpuno odsječeno, uz pomoć
kolega iz Grede, Obedišća i
Ježeva, sagrađen je zečji nasip
na mjestu gdje se izlijevalo iz
novog u stari Črnec. Na velikoj pomoći zahvaljeno je DVD
Obedišću zbog posuđene šprice te Ivanu Đurkanu iz Ježeva

koji je sa svojom mehanizacijom sudjelovao u obrani od
poplava. Ista se opasnost javila
u rujnu, no tada je na vrijeme
spriječena, a črnečki su vatrogasci sami izgradili nasip uz
pomoć mještana. Od prošlogodišnjih aktivnosti izdvojeni
su održani tečaj za vatrogasnog časnika 1. klase, sudjelovanje na godišnjoj skupštini
VZO-a Rugvica te obilježavanje sv. Florijana. Lani nitko
nije išao na tečajeve osposobljavanja te će se na tome
raditi u narednom razdoblju
u suradnji s VZO Rugvica.

DUGOSELSKA kronika

Imati zvanje vatrogasca prijeko je potrebno, a prije toga
trebalo bi obaviti i liječničke
preglede. DVD ima samo šest
operativnih članova kojima
istječe liječnički. Radi povećanja operative, aktivni i mladi
članovi trebaju završiti osposobljavanje, rečeno je na skupštini. U planu rada za 2015.
godinu, između ostalog, jest i
sudjelovanje na natjecanjima.
Planirano je utrošiti 56.000
kuna, a velika stavka je nabava
kombi vozila vrijednog 45.000
kuna. Na ovom skupu nije bilo
primanja novih članova. Do-

bre želje, kvalitetnu suradnju
zaželjeli su gosti predstavnici
susjednih i prijateljskih DVDova, udruge umirovljenika. U
ime VZO Rugvica skupštinu
je pozdravio Mladen Šimunec
iz DVD-a Preseka. Bila je ova
i prigoda za dodjelu priznanja.
Za 20 godina dobili su ih Milan Čvorig, Ivica Lovriš, Josip
Lovriš, Nikola Samardžija,
Ivan Petri, Saša Petri i Dario
Tanković. Vlado Sever, Ivan
Đurak, Ivan Remenar i Vlado
Remenar priznanja su dobili
za 40 godina, a Ivan Remenar
za 60 godina.■
AMŠ
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Biračka mjesta za područje općine RUGVICA
REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE RUGVICA
Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE RUGVICA
donosi

RJEŠENJE
o određivanju biračkih mjesta

Za područje OPĆINE RUGVICA određuju se biračka mjesta
1. biračko mjesto broj
1.
SOP - HRUŠČICA DOM U SOPI, SOP
koje obuhvaća birače s prebivalištem u
HRUŠĆICA: DUMOVEČKA ULICA, INDUSTRIJSKA ULICA,
KOCIJANOVA ULICA, MITREKOVIĆEVA ULICA, PIRINOVA ULICA, SAVSKA ULICA, ZDELARČEVA ULICA,
SOP: BRESTOVEČKA ULICA, DUMOVEČKA ULICA,
JAGODIČKA ULICA, PALEŠIĆEVA ULICA, PODOLEČKA
ULICA, POLJSKA ULICA, PREDORSKA ULICA, SAVSKA
ULICA, SELSKA CESTA, SUNEKOVA ULICA, SVIBOVSKA
ULICA, ŠKOLSKA ULICA, ŠOLINOVA ULICA, ULICA
ALFREDA NOBELA, VRANIĆEVA ULICA, ZAVRTNIČKA
ULICA, ŽGANČEVA ULICA

2. biračko mjesto broj
2.
OTOK SVIBOVSKI
DOM U OTOKU SVIBOVSKOM,
OTOK SVIBOVSKI

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
OTOK NARTSKI: POSAVSKA ULICA, SAVSKA ULICA,
ULICA JOSIPA KRAŠA, ULICA MATIJE GUPCA, VUROČKA
CESTA, ŽUNCEVA ULICA, OTOK SVIBOVSKI: DALMATINSKA ULICA, OTOČKA ULICA, POSAVSKA ULICA,
ULICA ALFREDA NOBELA, SVIBJE: KAPTOLSKA ULICA,
LIČKA ULICA, PODRAVSKA ULICA, SAVSKA ULICA,
SLAVONSKA ULICA, ULICA GAJI, ULICA NOVO SVIBJE,
ZAGREBAČKA ULICA,
TRSTENIK NARTSKI: I. ODVOJAK MIROSLAVA KRLEŽE,
I. POSAVSKI ODVOJAK, I. TRSTENEČKI ODVOJAK, I.
ZAGREBAČKI ODVOJAK, II. ODVOJAK MIROSLAVA
KRLEŽE, II. POSAVSKI ODVOJAK, II. TRSTENEČKI ODVOJAK, KRČKA ULICA, POSAVSKA ULICA, SAVSKA ULICA,
ULICA MIROSLAVA KRLEŽE, ULICA SV. MATEJA,
ZAGREBAČKA ULICA

3. biračko mjesto broj
3.
JALŠEVEC NARTSKI
DOM U JALŠEVCU NARTSKOM,
JALŠEVEC NARTSKI

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
ČISTA MLAKA: CVJETNA ULICA, I. ODVOJAK JOSIPA
BARBERIĆA, I. ŠOLINOV ODVOJAK,
III. POSAVSKI ODVOJAK,
IV. POSAVSKI ODVOJAK, POSAVSKA ULICA, ŠOLINOVA
ULICA, ULICA JOSIPA BARBERIĆA, ULICA MATIJE
GUPCA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE, ULICA STJEPANA
RADIĆA, ZAGREBAČKA ULICA,
JALŠEVEC NARTSKI: CVETKOVIĆEVA ULICA, DUGOSELSKA ULICA, I. JALŠEVEČKI ODVOJAK, I. NARTSKI
ODVOJAK, I. SAVSKI ODVOJAK, II. SAVSKI ODVOJAK,
JAKŠIĆEVA ULICA, JALŠEVEČKA ULICA, MEDITERANSKA ULICA, NARTSKA ULICA, SAVSKA ULICA, ŠKOLSKA
ULICA, ULICA FILIPA MARUŠIĆA, ZAGREBAČKA ULICA,
NART SAVSKI: CVJETNA ULICA, I. NARTSKI ODVOJAK, II.
NARTSKI ODVOJAK,
NARTSKA ULICA, SELSKA ULICA, SIROMAJSKA CESTA,
NOVAKI NARTSKI: NOVAČKA ULICA, STRUGA NARTSKA:
BRESTOVEČKA ULICA, ČOPOROVA ULICA, I ŠKOLSKI
ODVOJAK, I. STRUŽEČKI ODVOJAK,
IVANJKOVA ULICA, JEZERSKA ULICA, KUREKOVA ULICA,
MAJEVIČKA ULICA, MASLAČKOVA ULICA, NOVAČKA
ULICA, POSAVSKA ULICA, SAVSKA ULICA, SELSKA CESTA,
SIROMAJSKA CESTA, STRUŽEČKA CESTA,
ŠKOLSKA ULICA, ŠOLINOVA ULICA, TKALCEVA ULICA,
ULICA BRESTOVE, ULICA GRUMBAČKA, ULICA MARTINA BOGDANA, ZAGREBAČKA ULICA

4. biračko mjesto broj
4.
RUGVICA
DRUŠTVENI DOM,
TRG J. PREDAVCA 1, RUGVICA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
DRAGOŠIČKA: GORIĆKA ULICA, GRABIČKA ULICA, I.
DRAGOŠIČKIN ODVOJAK, II. DRAGOŠIČKIN ODVOJAK,
III. DRAGOŠIČKIN ODVOJAK, IV. DRAGOŠIČKIN ODVOJAK, KRATKA ULICA, RUGVIČKA CESTA, ULICA LAZI,
ULICA ZAVOJ, OKUNŠĆAK: BRESTOVČEVA ULICA, GRGACEVA ULICA, I. SABOLOV ODVOJAK, KRATKA ULICA,
MAREKOVIĆEVA ULICA, OKUNJSKA ULICA, PETKOVA
ULICA, RUGVIČKA CESTA, SABOLOVA ULICA, STARA
CESTA, ŠKRLCEVA ULICA, ULICA ĐURE PODLEJANA,
ZAVRTNICA, RUGVICA: ANTOLJAKOVA ULICA,
BEHETIĆEVA ULICA, DUGOSELSKA ULICA, ĐUKESOVA
ULICA, GALOVIĆEVA ULICA, GRGACEVA ULICA,
I. RUGVIČKI ODVOJAK, II. RUGVIČKI ODVOJAK,
III. RUGVIČKI ODVOJAK, IV. RUGVIČKI ODVOJAK,
JAMBRIŠAKOVA ULICA, JANDROVCEVA ULICA,
JURŠIĆEVA ULICA, KAMENIČKA ULICA,
KAPITANOVA ULICA, KOLAROVA ULICA, KOSOVA ULICA, KRAJNOVA ULICA, MARTEKOVA ULICA, MIKANCEVA ULICA, POSAVSKA ULICA, PREDAVCEVA ULICA,
RUGVIČKA CESTA, SAVSKA ULICA, SMOLKOVA ULICA,
STARA CESTA, STAROŠKOLSKA ULICA, TRG JOSIPA PREDAVCA, ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA, ULICA KRALJA
KREŠIMIRA, VLAHOVIĆEVA ULICA, VOĆARSKA ULICA,
ZVONIMIROVA ULICA, ŽIDAKOVA ULICA

5. biračko mjesto broj
5.
ČRNEC DUGOSELSKI
DOM U ČRNCU DUGOSELSKOM, ČRNEC
DUGOSELSKI
koje obuhvaća birače s prebivalištem u
ČRNEC DUGOSELSKI: DUGOSELSKA ULICA, POSAVSKA ULICA, PRIGORSKA ULICA, SAVSKA ULICA,
ZAGREBAČKA ULICA

6. biračko mjesto broj
6.
ČRNEC RUGVIČKI
KUĆA HORVAT IVANA, ČRNEC
RUGVIČKI, S. RADIĆA 7

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
ČRNEC RUGVIČKI: KNEZOVA ULICA, RUGVIČKA ULICA,
SAHOROVA ULICA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA
STJEPANA RADIĆA

7. biračko mjesto broj
7.
JEŽEVO
DOM U JEŽEVU, JEŽEVO

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
JEŽEVO: DOLENSKA ULICA, FRIGANOVA ULICA,
GRGIĆEVA ULICA, JEŽEVEČKA ULICA, MAĐERSKA
ULICA, SISEČKA ULICA, SPORTSKA ULICA,
TROJNIČKA ULICA

8. biračko mjesto
8. OBEDIŠĆE JEŽEVSKO
DOM U OBEDIŠĆU JEŽEVSKOM,
OBEDIŠĆE JEŽEVSKO
koje obuhvaća birače s prebivalištem u
OBEDIŠĆE JEŽEVSKO: MAGLIĆKA ULICA,
ULICA SLAVKA KOLARA

DUGOSELSKA kronika

9. biračko mjesto broj
9.
DONJA GREDA
DOM U DONJOJ GREDI, DONJA GREDA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u
DONJA GREDA: DONJA GREDA

10. biračko mjesto broj
10.
NOVAKI OBOROVSKI
DOM U NOVAKIMA OBOROVSKIM,
NOVAKI OBOROVSKI

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
NOVAKI OBOROVSKI: ĐURINOVA ULICA, HAJDUKOVA
ULICA, HARABAJSOVA ULICA, KIČUDINA ULICA, KIRINOVA ULICA, KUZMECOVA ULICA, MARINOV PUT, MATIN PUT, MUNIĆEVA ULICA, NININ PUT, POSAVSKA ULICA, PUŽEVA ULICA, REMENCEVA ULICA, RUMENČIĆEV
ODVOJAK, RUMENČIĆEVA ULICA, SOČNIĆEVA ULICA,
STARA CESTA, ŠANTIĆEVA ULICA, ŠTABINA ULICA

11. biračko mjesto broj
11.
PRESEKA OBOROVSKA
DOM U PRESEKI OBOROVSKOJ,
PRESEKA OBOROVSKA
koje obuhvaća birače s prebivalištem u
PRESEKA OBOROVSKA: ČORAKOVA ULICA, HAJDUKOVA
ULICA, KOLARSKA ULICA, PRESEČKA ULICA, ŠANTIĆEVA
ULICA, ŠIMUNCEVA ULICA, VELIKA ULICA, VRANEKOVA
ULICA, VRANIĆEVA ULICA, VRBANČIĆEVA ULICA

12. biračko mjesto broj
12.
OBOROVO GORNJE
DOM U RADIĆEVOJ ULICI, OBOROVO

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
OBOROVO: BUKOVA ULICA, CAREVA ULICA, DORODINA ULICA, ĐURANOVA ULICA, ĐURE BASARIČEKA,
GALENIĆEVA ULICA, HRKINA ULICA, KEBROVA ULICA,
KESTAROVA ULICA, KOSAKOVA ULICA, KUNINOVA
ULICA, ROBIĆEVA ULICA, SAVSKA ULICA 1-29 (NEPARNI),
SAVSKA ULICA 2-30 (PARNI), ŠKOLNIKOVCEVA ULICA,
TREBOVEČKA ULICA, TUKČEVA ULICA, ULICA PAVLA
RADIĆA, ULICA STJEPANA RADIĆA,
ZAGREBAČKA ULICA 79-299 (NEPARNI), ZAGREBAČKA
ULICA 78-300 (PARNI)

13. biračko mjesto broj
13.
OBOROVO DONJE
DOM U OBOROVU, OBOROVO

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
OBOROVO: ANTOLEKOVA ULICA, ĐURAŠINOVA ULICA,
I. KOSCEVA ULICA, II. KOSCEVA ULICA, JUGOVA ULICA,
OBOROVSKA ULICA, OBRSTAROVA ULICA, PERČEVA
ULICA, PEVEKOVA ULICA, PRELOSNA ULICA,
SAJMIŠNA ULICA, SAVSKA ULICA 31-69 (NEPARNI),
SAVSKA ULICA 32-70 (PARNI), SOČNIĆEVA ULICA,
SOČNOVA ULICA, ŠURCEVA ULICA, ŠVEDIJEVA ULICA,
ZAGREBAČKA ULICA 1-77 (NEPARNI), ZAGREBAČKA
ULICA 0-76 (PARNI)

14. biračko mjesto
14.
PREVLAKA
DOM U PREVLAKI, PREVLAKA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
PREVLAKA: BELONJKOVA ULICA, BERTAKOVA ULICA,
JERKOVA ULICA, KEBROVA ULICA, PREVLAČKA ULICA,
SEVEROVA ULICA, ZABOČKA ULICA
KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-15
RUGVICA, 18.02.2015.

PREDSJEDNIK
v.r. ARNOLD ČADA
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LOKALNI IZBORI RUGVICA

6. siječnja 2015.

Liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rugvica
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-99
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A - HSS, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA

AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A - HSS
Nositelj liste: BRANKO GALENIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. BRANKO GALENIĆ; HRVAT; NOVAKI OBOROVSKI, HARABAJSOVA ULICA 26;
rođ. 20.07.1969; OIB: 15562833708; M
2. BORIS SVETEC; HRVAT; OBOROVO, ŠURCEVA ULICA 2; rođ. 15.11.1975; OIB: 34040782335; M
3. VLADO ĐURANEC; HRVAT; PREVLAKA, BELONJKOVA ULICA 4; rođ. 06.08.1976; OIB: 85053243327; M
4. NIKOLINA PULJIZ; HRVATICA; OBOROVO, OBOROVSKA ULICA 65; rođ. 03.12.1991;
OIB: 57790639577; Ž
5. IVAN KRZNARIĆ; HRVAT; RUGVICA, I. RUGVIČKI ODVOJAK 8; rođ. 19.09.1956; OIB: 49102842902; M
6. DAMIR OBRSTAR; HRVAT; OBOROVO, OBRSTAROVA ULICA 2; rođ. 03.12.1968; OIB: 16019050421; M
7. EMINA PAVIĆ PENIĆ; HRVATICA; PRESEKA OBOROVSKA, ŠANTIĆEVA ULICA 2;
rođ. 30.10.1992; OIB: 60464178867; Ž
8. TOMISLAV PRELEC; HRVAT; NOVAKI OBOROVSKI, STARA CESTA 25; rođ. 04.07.1978;
OIB: 15291762378; M
9. MILAN VIDOVIĆ; HRVAT; RUGVICA, JAMBRIŠAKOVA ULICA 7; rođ. 04.12.1974; OIB: 74693009257; M
10. SUZANA GALENIĆ; HRVATICA; OBOROVO, ZAGREBAČKA ULICA 64; rođ. 01.01.1968;
OIB: 82667551157; Ž
11. MARTIN ANTUNOVIĆ; HRVAT; OBOROVO, JUGOVA ULICA 4; rođ. 21.12.1958; OIB: 30116770913; M
12. NENAD DŽANIJA; HRVAT; RUGVICA, JAMBRIŠAKOVA ULICA 7; rođ. 29.01.1979; OIB: 91030817436; M
13. MARIJAN DORAŽIĆ; HRVAT; OKUNŠĆAK, OKUNJSKA ULICA 43; rođ. 19.06.1972; OIB: 61822705744; M
14. ĐURĐICA PLEŠEJ; HRVATICA; OBOROVO, ŠVEDIJEVA ULICA 3; rođ. 24.02.1953; OIB: 01358377445; Ž
15. ŽELJKA DORAŽIĆ; HRVATICA; OKUNŠĆAK, OKUNJSKA ULICA 43; rođ. 26.05.1974; OIB: 77662620492; Ž
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-96
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, HRVATSKA
STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: MILAN DROPULJIĆ, dr.med.
Kandidatkinje/kandidati:
1. MILAN DROPULJIĆ, dr.med.; HRVAT; RUGVICA, RUGVIČKA CESTA 38; rođ. 02.01.1965;
OIB: 53974196499; M
2. MATO ČIČAK, dipl.ing.; HRVAT; OTOK SVIBOVSKI, POSAVSKA ULICA 7; rođ. 03.08.1983;
OIB: 92171993817; M
3. CVJETKO ŠTABA; HRVAT; NOVAKI OBOROVSKI, POSAVSKA ULICA 43; rođ. 23.06.1955;
OIB: 48496318113; M
4. BRANKO MIHALJ; HRVAT; OBOROVO, CAREVA ULICA 8; rođ. 31.03.1966; OIB: 26980750909; M
5. MARIJAN MATIJEVIĆ; HRVAT; RUGVICA, RUGVIČKA CESTA 14; rođ. 24.09.1975; OIB: 29462597787; M
6. DANIEL IVANOVIĆ; HRVAT; JALŠEVEC NARTSKI, DUGOSELSKA ULICA 4; rođ. 02.04.1987;
OIB: 11683160842; M
7. STIPO RAŠIĆ; HRVAT; JALŠEVEC NARTSKI, I. JALŠEVEČKI ODVOJAK 3; rođ. 03.06.1956;
OIB: 27031649164; M
8. ŠIMO BILIĆ; HRVAT; OKUNŠĆAK, SABOLOVA ULICA 32; rođ. 26.07.1959; OIB: 74135047040; M
9. EMIL MAJSTOROVIĆ; HRVAT; ČISTA MLAKA, ZAGREBAČKA ULICA 88; rođ. 30.01.1971;
OIB: 76849606683; M
10. STIPO RAJIĆ; HRVAT; OBOROVO, SAVSKA ULICA 44; rođ. 04.12.1963; OIB: 74393342965; M
11. DRAGAN KLJAJIĆ; HRVAT; NOVAKI OBOROVSKI, HARABAJSOVA ULICA 16/A; rođ. 24.06.1970;
OIB: 54413735102; M
12. DARKO KOCIJAN; HRVAT; SOP, SAVSKA ULICA 25; rođ. 15.10.1982; OIB: 97814362165; M
13. MARKO MATIJEVIĆ; HRVAT; TRSTENIK NARTSKI, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 14; rođ. 07.09.1986;
OIB: 42769036141; M
14. IVICA ĐURIŠ; HRVAT; DONJA GREDA, DONJA GREDA 23; rođ. 14.09.1978; OIB: 69355840756; M
15. DAMIR PUHALOVIĆ; HRVAT; JEŽEVO, JEŽEVEČKA ULICA 115; rođ. 04.08.1986; OIB: 57684964335; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-97
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA
STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: MIROSLAV ALILOVIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. MIROSLAV ALILOVIĆ; HRVAT; PREVLAKA, BELONJKOVA ULICA 12; rođ. 27.08.1977;
OIB: 12475616589; M
2. TOMISLAV BUŠIĆ; HRVAT; JEŽEVO, MAĐERSKA ULICA 11; rođ. 21.11.1980; OIB: 63333804208; M
3. STJEPAN NOVAK; HRVAT; STRUGA NARTSKA, ZAGREBAČKA ULICA 68; rođ. 23.09.1953;
OIB: 58310950574; M

4. IVAN STRANCARIĆ; HRVAT; ČISTA MLAKA, POSAVSKA ULICA 73; rođ. 07.09.1952; OIB: 14200159417; M
5. DRAGICA SEVER; HRVATICA; PREVLAKA, BELONJKOVA ULICA 22; rođ. 13.05.1955; OIB: 81383311681; Ž
6. NADA PERKOVIĆ; HRVATICA; HRUŠĆICA, SAVSKA ULICA 113; rođ. 20.12.1948; OIB: 26979618666; Ž
7. DRAGAN BLAŽEVIĆ; HRVAT; PREVLAKA, PREVLAČKA ULICA 19; rođ. 02.01.1985;
OIB: 10490136307; M
8. IVAN MILIČEVIĆ; HRVAT; OBOROVO, PRELOSNA ULICA 3; rođ. 16.02.1983; OIB: 31971715779; M
9. SANDRA DROBNJAK; HRVATICA; OBOROVO, PRELOSNA ULICA 16; rođ. 06.10.1979; OIB: 45553448988; Ž
10. MIRA ALILOVIĆ; HRVATICA; PREVLAKA, BELONJKOVA ULICA 12; rođ. 06.12.1979;
OIB: 13869849676; Ž
11. TIHOMIR DROBNJAK; HRVAT; PREVLAKA, PREVLAČKA ULICA 46; rođ. 24.02.1971;
OIB: 76447559665; M
12. JAKOV JOZIĆ; HRVAT; OBOROVO, PRELOSNA ULICA 27; rođ. 01.05.1945; OIB: 74785133749; M
13. SAŠA MOLNAR; HRVAT; JEŽEVO, DOLENSKA ULICA 14; rođ. 15.07.1979; OIB: 77863251132; M
14. MARTINA BUŠIĆ; HRVATICA; JEŽEVO, MAĐERSKA ULICA 9; rođ. 26.06.1979; OIB: 32600912928; Ž
15. DRAGA ŠPANIČEK; HRVATICA; HRUŠĆICA, SAVSKA ULICA 114; rođ. 24.05.1953; OIB: 74523644946; Ž
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-98
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA
STRANKA - HSS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: IVAN REMENAR, dipl.iur.
Kandidatkinje/kandidati:
1. IVAN REMENAR, dipl.iur.; HRVAT; ČRNEC DUGOSELSKI, DUGOSELSKA ULICA 13; rođ. 12.03.1961;
OIB: 61275344005; M
2. SINIŠA KUŠEKOVIĆ; HRVAT; RUGVICA, POSAVSKA ULICA 16; rođ. 16.07.1970; OIB: 72851373594; M
3. ĐURĐA ARTIĆ; HRVATICA; OTOK NARTSKI, VUROČKA CESTA 4; rođ. 02.10.1957;
OIB: 29856692903; Ž
4. IVICA KUZMEC; HRVAT; NOVAKI OBOROVSKI, POSAVSKA ULICA 20; rođ. 02.11.1978;
OIB: 35938466645; M
5. ANTO TOKIĆ; HRVAT; ČISTA MLAKA, POSAVSKA ULICA 103; rođ. 08.08.1964; OIB: 82114636781; M
6. IVICA HAJTEK; HRVAT; SVIBJE, SAVSKA ULICA 56; rođ. 03.02.1985; OIB: 81012433991; M
7. DARKO HRDAN; HRVAT; JEŽEVO, SISEČKA ULICA 32; rođ. 12.05.1956; OIB: 44925745692; M
8. VINKO MRŠIĆ; HRVAT; DRAGOŠIČKA, ULICA LAZI 7/A ; rođ. 13.05.1956; OIB: 86153131280; M
9. VLADO BARDIĆ; HRVAT; OBOROVO, OBOROVSKA ULICA 8; rođ. 31.01.1961; OIB: 59987182549; M
10. RENATA PETRINIĆ; HRVATICA; NART SAVSKI, NARTSKA ULICA 57; rođ. 13.10.1992;
OIB: 15918597516; Ž
11. NADA ŠEREMET; HRVATICA; SOP, SAVSKA ULICA 18; rođ. 19.01.1944; OIB: 84385925526; Ž
12. ŽELJKICA CESAR; HRVATICA; OBEDIŠĆE JEŽEVSKO, ULICA SLAVKA KOLARA 25; rođ. 16.02.1968;
OIB: 71791495435; Ž
13. SAŠA ČEŠKOVIĆ; HRVAT; PREVLAKA, KEBROVA ULICA 7; rođ. 01.09.1986; OIB: 89904153610; M
14. DAMIR HORVATIĆ; HRVAT; RUGVICA, DUGOSELSKA ULICA 9; rođ. 29.11.1963; OIB: 18560445421; M
15. MLADEN ČVORIG; HRVAT; JEŽEVO, JEŽEVEČKA ULICA 75; rođ. 11.10.1958; OIB: 55701629890; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-101
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja KATARINA BARIŠIĆ,
DARIO DODIG, MARIO TOLIĆ, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MARIJAN MAJIĆ
Kandidatkinje/kandidati:
1. MARIJAN MAJIĆ; HRVAT; DRAGOŠIČKA, III. DRAGOŠIČKIN ODVOJAK 3; rođ. 20.04.1957;
OIB: 18151063467; M
2. IVICA KATIĆ; HRVAT; DRAGOŠIČKA, II. DRAGOŠIČKIN ODVOJAK 6; rođ. 22.02.1976;
OIB: 82533239725; M
3. JAKOV VUJIČIĆ; HRVAT; DRAGOŠIČKA, ULICA LAZI 9/A ; rođ. 08.02.1962; OIB: 72251813494; M
4. ALBERT KOROŠA; HRVAT; DRAGOŠIČKA, IV. DRAGOŠIČKIN ODVOJAK 2; rođ. 13.11.1958;
OIB: 01101594396; M
5. MARIO BARIŠIĆ; HRVAT; STRUGA NARTSKA, ZAGREBAČKA ULICA 34; rođ. 03.01.1978;
OIB: 34168820140; M
6. MARIO ZIRDUM; HRVAT; SOP, SELSKA CESTA 2; rođ. 26.01.1984; OIB: 22915722550; M
7. HUSEIN KERANOVIĆ; MUSLIMAN; DRAGOŠIČKA, ULICA ZAVOJ 6; rođ. 13.01.1981;
OIB: 86015821438; M
8. JOSIP KARLOVIĆ; HRVAT; ČISTA MLAKA, POSAVSKA ULICA 109; rođ. 23.07.1993;
OIB: 01099417901; M
9. PETAR JELINIĆ; HRVAT; STRUGA NARTSKA, ULICA MARTINA BOGDANA 18; rođ. 10.05.1961;
OIB: 13610381338; M
10. JOSIP AČKAR; HRVAT; RUGVICA, ANTOLJAKOVA ULICA 11; rođ. 14.09.1988; OIB: 13081462685; M
11. DARIO CAGANIĆ; HRVAT; DRAGOŠIČKA, ULICA LAZI 1; rođ. 28.02.1996; OIB: 76900981440; M
12. VEDRAN MATIĆ; HRVAT; NOVAKI OBOROVSKI, HARABAJSOVA ULICA 26; rođ. 31.08.1993;
OIB: 18064047511; M
13. ILIJA BRATANIĆ; HRVAT; JALŠEVEC NARTSKI, CVETKOVIĆEVA ULICA 3; rođ. 13.11.1961;
OIB: 34811285414; M
14. IVO MAJIĆ; HRVAT; DRAGOŠIČKA, RUGVIČKA CESTA 88; rođ. 23.06.1993; OIB: 61206774648; M
15. FRANJO MAJIĆ; HRVAT; DRAGOŠIČKA, III. DRAGOŠIČKIN ODVOJAK 3; rođ. 21.12.1994;
OIB: 32432129639; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur

DUGOSELSKA kronika

LOKALNI IZBORI RUGVICA

6. ožujka 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-100
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja DANICA ČERINA, IVICA VIDAKOVIĆ, VESNA BEŠLIĆ, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: VLADIMIR PRAŠNJAK

14. RUDOLF VIDAKOVIĆ; HRVAT; SVIBJE, ULICA NOVO SVIBJE 33; rođ. 03.08.1971; OIB: 20770584285; M
15. DINKO MATELJIĆ; HRVAT; ČISTA MLAKA, ULICA JOSIPA BARBERIĆA 3; rođ. 24.06.1959;
OIB: 41254427567; M
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA:
URBROJ:
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, sastavilo je

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-102
RUGVICA, 20. veljače 2015.

Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, HRVATSKA STRANKA
PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RUGVICA
Kandidat:
MATO ČIČAK, dipl.ing.; OTOK SVIBOVSKI, POSAVSKA ULICA 7; rođ. 03.08.1983; OIB: 92171993817; M
Zamjenik kandidata:
NENAD JAKŠIĆ; RUGVICA, I. RUGVIČKI ODVOJAK 12; rođ. 13.08.1973; OIB: 68858376985; M
Predlagatelj:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur.
KLASA: 023-01/15-01/53
URBROJ: 238/26-15-103
RUGVICA, 20. veljače 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA
STRANKA - HSS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je i prihvatilo
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RUGVICA
Kandidat:
IVAN REMENAR, dipl.iur.; ČRNEC DUGOSELSKI, DUGOSELSKA ULICA 13; rođ. 12.03.1961; OIB:
61275344005; M
Zamjenik kandidata:
JOSIP SVIBOVEC, dipl.ing.; SVIBJE, SAVSKA ULICA 70; rođ. 25.03.1954; OIB: 15632001618; M

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur.

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUGVICA
1. AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A - HSS
Nositelj liste: BRANKO GALENIĆ
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: MILAN DROPULJIĆ, dr.med.
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: MIROSLAV ALILOVIĆ
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: IVAN REMENAR, dipl.iur.
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MARIJAN MAJIĆ
6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: VLADIMIR PRAŠNJAK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur

NOVA POLITIČKA SNAGA U
RUGVICI A-HSS
IZLAZIMO NA LOKALNE IZBORE U RUGVICI SA
LISTOM ZA OPĆINSKO VIJEĆE NA KOJOJ IMA I
DOMAĆIH I BOSANACA NA KOJOJ SU I POSAVCI I
POSAVLJACI ALI ONO NAJBITNIJE NA TOJ LISTI SU
LJUDI KOJI IMAJU OBRAZ.NISMO DOKTORI, PROFESORI, INŽINJERI A NI PRAVNICI MI SMO SREDNJE OBRAZOVANI GRAĐANI KOJI ŽIVIMO KAO
I VEĆINA NAŠIH MJEŠTANA I ZNAMO ŠTA JE NAJPOTREBNIJE DA SE POBOLJŠA ŽIVOT U NAŠOJ
LIJEPOJ OPĆINI.
EVO OVO JE NAŠ PROGRAM I PLAN S KOJIM BI SE
POBOLJŠAO ŽIVOT U NAŠOJ LIJEPOJ OPĆINI
1. POMOĆ OD STRANE OPĆINE KOD KUPNJE KNJIGA NAŠIM ŠKOLARCIMA U
OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
2. POVEĆATI SUBVENCIJU ZA NOVOROĐENČAD KOJA JE SADA 1000 KN NA
3000 KUNA
3. U ŠTO KRAĆEM ROKU OTVORITI DJEČJI VRTIĆ
4. MLADE BRAČNE PAROVE OSLOBODITI KOMUNALNIH DAVANJA PREMA 		
OPĆINI KOD GRADNJE NEKRETNINE
5. RIJEŠITI PITANJE KONCESIONARA PUTNIČKOG PRIJEVOZA U NAŠOJ		
OPĆINI U SMISLU SMANJENJA CIJENE ĐAČKOGA I STUDENTSKOG POKAZA
6. ZAPOČETI REKONSTRUKCIJU JAVNE RASVJETE SA SADAŠNJE NA LED		
JAVNU RASVJETU KOJA BI DONIJELA OPĆINI UŠTEDU I DO 1.000.000 KUNA
KADA BUDE KOMPLETNO REKONSTRUIRANA
7. NOVČANO POTICATI POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE I PROIZVOĐAČE
HRANE, A POGOTOVO MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
8. OSNIVANJE KOMUNALNOG PODUZEĆA
9. ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH I VATROGASNIH DOMOVA
10. ZAVRŠITI I PUSTITI U POGON KANALIZACIJU
11. IZGRADITI NOGOSTUPE U SURADNJI SA ŽUPANIJSKIM CESTAMA NA
PODRUČJU OPĆINE GDJE SU NAJPOTREBNIJI
12. PROŠIRITI ŽUPANIJSKU CESTU U MJESTO PREVLAKA ZBOG BOLJEG
PROMETOVANJA AUTOBUSA I MJEŠTANA
Evo to bi bio ukratko naš plan i program za koji bi se stranka A-HSS tj. naši vijećnici
zalagali u općinskom vijeću i neke bi završili u mandatu od dvije godine koliko će
trajati a neke bi započeli a završili u sljedećem mandatu ako dobijemo vaš glas i vaše
povjerenje.

VJERA U BOGA I SELJAČKA SLOGA!

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE RUGVICA

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA
pozivamo vas na
OTVORENJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine RUGVICA, sastavilo je
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RUGVICA
1. Kandidat: MATO ČIČAK, dipl.ing.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Zamjenik kandidata: NENAD JAKŠIĆ
2. Kandidat: IVAN REMENAR, dipl.iur.
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Zamjenik kandidata: JOSIP SVIBOVEC, dipl.ing.

„ŽENE ŽENAMA“

CAFFE BAR „STARI KROVOVI“, KOLODVORSKA 40
07.03.2015. (SUBOTA), 19h

FOTOGRAFKINJE: Mihaela Beneta Gavranović, Ivana Budimčić, Verica Đivan,

Marina Filipović Širol, Iva Grgić Ozimec, Katarina Grgić, Adriana Karas, Sanja
Kociper, Jasminka Kokot Bambić, Nadica Kozić, Anđelka Markić, Smiljana Pekera,
Ana-Marija Šprihal, Vesna Vajdić

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE RUGVICA
Arnold Čada dipl.iur.

GLAZBENI TRENUTCI CHORUS SANCTI MARTINI
DRAMSKI TRENUTCI DRAMSKA SKUPINA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

ORGANIZATORICE DOGAĐANJA FORUM ŽENA SDP-a DUGO SELO

DUGOSELSKA kronika

Plaćeni oglas!

Kandidatkinje/kandidati:
1. VLADIMIR PRAŠNJAK; HRVAT; SVIBJE, ZAGREBAČKA ULICA 7; rođ. 15.10.1976;
OIB: 53416023334; M
2. TIHOMIR HLADNIK; HRVAT; RUGVICA, POSAVSKA ULICA 6; rođ. 11.09.1976; OIB: 47245233775; M
3. ANTO KLARIĆ; HRVAT; SVIBJE, ZAGREBAČKA ULICA 27/A ; rođ. 26.03.1963; OIB: 19271242218; M
4. IVICA GOLIK; HRVAT; TRSTENIK NARTSKI, ZAGREBAČKA ULICA 175; rođ. 11.05.1972;
OIB: 37156448150; M
5. MARIO LASAN; HRVAT; OTOK SVIBOVSKI, POSAVSKA ULICA 55; rođ. 12.11.1983;
OIB: 39261855864; M
6. ŽELJKA BAIĆ; HRVATICA; ČISTA MLAKA, POSAVSKA ULICA 120; rođ. 29.12.1975; OIB: 55253189524; Ž
7. TOMISLAV KOLARIN; HRVAT; RUGVICA, STARA CESTA 27; rođ. 26.11.1983; OIB: 08740506906; M
8. MLADEN MOČLJANIN; HRVAT; STRUGA NARTSKA, ZAGREBAČKA ULICA 28; rođ. 23.11.1984;
OIB: 93815027847; M
9. KATARINA SANDELIĆ; HRVATICA; OTOK SVIBOVSKI, POSAVSKA ULICA 72; rođ. 22.11.1984;
OIB: 48998032240; Ž
10. MIROSLAV JAMBREČEC; HRVAT; DRAGOŠIČKA, RUGVIČKA CESTA 58; rođ. 03.09.1981;
OIB: 59618009325; M
11. KRISTINA ANTOLAK; HRVATICA; OTOK SVIBOVSKI, POSAVSKA ULICA 38; rođ. 16.05.1979;
OIB: 38301051538; Ž
12. MARIO MARTIĆ; HRVAT; SVIBJE, ZAGREBAČKA ULICA 27; rođ. 01.08.1964; OIB: 94745013111; M
13. MARKO MANDARIĆ; HRVAT; SVIBJE, SLAVONSKA ULICA 9; rođ. 23.04.1981; OIB: 28656123090; M

Predlagatelj:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
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LOKALNI IZBORI RUGVICA

Plaćeni oglas!

6. ožujka 2015.

HSS i SDP RUGVICA
ZA NAČELNIKA ZAOKRUŽI

Ivan Remenar, dipl. iur.

2

ZA OPĆINSKO VIJEĆE ZAOKRUŽI

načelnik

Josip Svibovec,

dipl. ing.

zamjenik načelnika

4
1. IVAN REMENAR, dipl.iur.
2. SINIŠA KUŠEKOVIĆ
3. ĐURĐA ARTIĆ
4. IVICA KUZMEC

NASTAVIMO ČISTOG OBRAZA

5. ANTO TOKIĆ
6. IVICA HAJTEK
7. DARKO HRDAN

■ INVESTICIJAMA DO RADNIH MJESTA
I BOGATIJEG PRORAČUNA
■ EU FONDOVIMA DO: - dječjeg vrtića
- završetka kanalizacije
- kvalitetnijeg i jeftinijeg javnog prijevoza
- rekontrukcije javne rasvjete i LED ušteda

8. VINKO MRŠIĆ
9. VLADO BARDIĆ
10. RENATA PETRINIĆ
11. NADA ŠEREMET
12. ŽELJKICA CESAR
13. SAŠA ČEŠKOVIĆ
14. DAMIR HORVATIĆ
15. MLADEN ČVORIG

- asfaltiranje ulica i gradnja nogostupa prihodima od komunalnih doprinosa
velikih investititora
- završno uređenje Doma u Rugvici i prostorija za potrebe svih udruga

DUGOSELSKA kronika

Plaćeni oglas!
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KULTURA

6. ožujka 2015.

 REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA KUD-A „PREPOROD“:

Novi predsjednik Mario Mlinarek

N

a redovnoj izbornoj
skupštini održanoj
16. veljače KUD-a
„Preporod“ došlo je do promjena u vodstvu – za novog
predsjednika jednoglasno
je izabran Mario Mlinarek.
Izabrani su i novi članovi
Upravnog odbora: Daniel
Šturm, Milica Rojnik, Mario
Mlinarek - predstavnici starog
UO; Ivana Golub i Kristina
Bekavac kao predstavnice folklorne sekcije; Marina
Pavlić predstavnica veterana;
Edo Čop predstavnik Limene
glazbe; Antonio Papak i
Krešimir Mićić predstavnici tamburaškog orkestra;
Jadranka Kocet predstavnica
vokalne skupine „Koledarica“;
Marijan Kamenjašević predstavnik Grada Dugog Sela.
U Nadzorni odbor izabrani su Anto Bauer, Marina
Martić i Ivanka Bičanić. U
Disciplinskoj komisiji su Maja
Matijaš, Zoran Ivančević i
Magdalena Perković. Izvješće
o radu Društva za proteklo
mandatno razdoblje podnio
je dotadašnji predsjednik
Društva Daniel Šturm. U
proteklom mandatu Društvo
je odradilo sedam međunarodnih turneja i 197 nastupa
u zemlji. Ostvarena je dobra
suradnja s Ministarstvom
kulture RH, Zagrebačkom
županijom,
Turističkim
zajednicama,
Hrvatskim
saborom kulture, Gradom

Dugim Selom te proveli niz
projekata i manifestacija.
Suorganizatori su Županijske
smotre tamburaških orkestara i sastava, Državnih susreta
tamburaških orkestara i sastava, te organizatori Smotre
narodnog
stvaralaštva.
Tijekom 2012 godine započeli
su radovi na obnovi Dvorane,
obnovljeno je gledalište,
pozornica te sanitarni čvorovi i ulazni hol. „Preostalo
je za obnoviti garderobe te
su planirani radovi na izradi
ljetne pozornice s garderobnim prostorima na sjevernoj
strani objekta. Posebno se
zahvaljujem dopredsjedniku
Mariju Mlinareku i Milici
Rojnik koji su podnijeli najveći teret pisanja i provođenja
projekata u proteklom mandatnom razdoblju“, kazao
je Šturm. Novi predsjednik
Mario Mlinarek zahvalio se
na ukazanom povjerenju te
predstavio smjernice rada u
narednom mandatnom razdoblju. Dobra suradnja nastavit će se sa ustanovama na
području Grada, s institucijama Ministarstva kulture
RH, Zagrebačke županije,
Hrvatskog sabora kulture,
Turističkih zajednica te poseban naglasak stavlja na nastavak obnove Dvorane i projekte EU za mlade. Cilj je zadržati članstvo posebice mlade,
s tendencijom povećanja.
Nastaviti provoditi projekte

poput Smotre tamburaških
orkestara i sastava Zagrebačke
županije, Državnih susreta
hrvatskih tamburaških orkestara i sastava, Međunarodne
smotre folklore te stvoriti
turistički brand po kojem bi
grad Dugo Selo bio prepoznatljiv.

„Preporodov“
bogat program:
Naglasak na radu s
mladima

Novoizabrani predsjednik
KUD-a „Preporod“ Mario
Mlinarek predstavio je svoju
viziju i projekte. Kako je rekao, nastavlja se program koji
u sebi objedinjuje i kvalitetu
i kvantitetu. Među glavnim
specifičnim ciljevima su: očuvanje i unapređenje kulturnog
identiteta i kulturne baštine
Dugog Sela i Hrvatske; promicanje tradicijske kulture među
djecom i mladima; povećanje
participacije građana (osobito
mladih) u kulturnom stvaralaštvu; podizanje svijesti o
vrijednosti kulturne baštine;
povećanje vidljivost kulturne
baštine u svakodnevnom životu; uvođenje plesne kulture
i isticanje njene važnosti i vrijednosti u odrastanju djece;
stimuliranje
samopouzdanja i motivacije djece; razvoj
osjećaja poštovanja prema
vlastitom tradicijskom naslijeđu; organiziranje kulturnih

1. FESTIVAL DJEČJEG GLAZBENOG STVARALAŠTVA:

Nastupilo dvanaest škola s trinaest skladbi

Dugoselska OŠ „Ivan Benković“ bila je 7. veljače mjesto
održavanja jedinstvenog glazbenog doživljaja – 1. Festivala
dječjeg glazbenog stvaralaštva. Manifestaciju je organizirala Glazbena udruga „Opus“,
a nositeljice projekta Mirta
Stublić i Sandra Frančišković,
profesorice glazbene kulture s
područja Dugog Sela, zamislile su ga kao poticaj učenicima
i učiteljima Glazbene kulture
u kreativnom izražavanju i
stvaranju novih kvalitetnih
skladbi slobodnog sadržaja i
stila te njihovom živom izvođenju. Na “Opusov” natječaj
koji je trajao od prošlogodišnjih rujna do prosinca, stigle
su autorske skladbe djece iz
cijele Hrvatske, a na Festivalu
je nastupilo dvanaest škola, od
Istre do Slavonije, s trinaest

skladbi. Mlade talente pozdravili su ravnatelj dugoselske
škole Branko Goleš, a dobrodošlicu u Dugo Selo - grad
prijatelj djece - zaželio im je
i predsjednik Gradskog vijeća Željko Ivaniček. Podršku
Festivalu pružili su i pozna-

ti glazbeni umjetnici Ivana
Plechinger Kovačić i Bruno
Kovačić, mlada kantautorica Sara Renar kao posebna
gošća Festivala te glazbeni
kritičar i publicist Hrvoje
Horvat. Kako se moglo čuti,
učenici su uspješno, uz minimalan upliv mentora, iskombinirali note, dodali tekst,
aranžirali, otpjevali i odsvirali svoje glazbene točke. S
obzirom na to da su vrsta i
oblik skladbe bili slobodni,
na festivalskom repertoaru
našle su se instrumentalne
solo točke, orkestri, vokalne
skupine i nekoliko školskih
rock bandova. Nakon izvedbi uživo, svim sudionicima
uručena su priznanja, a najboljima nagrade u tri kategorije.■
AMŠ

Dugoselskom pjesniku Alenu Brleku i laureatu natječaja
„Na vrh jezika“ izdana prva knjiga
Još jedan uspjeh mladih dugoselskih književnih snaga!
Mladom je dugoselskom pjesniku Alenu Brleku ovih dana
izdana prva zbirka pjesama
– „Metakmorfoze“. Izdavanje
njegovog prvijenca ujedno je
nagrada za sudjelovanje i osvajanje prve nagrade na natječaju
za najbolje rukopise poezije i
proze autora do 35 godina „Na
vrh jezika“ i „Prozak“ koje
dodjeljuju izdavačka kuća Algoritam i dvotjednik „Zarez“.
Uz Alena, nagradu za najbolju
prozu, kao i njeno izdavanje,

osvojila je mlada varaždinska
autorica Iva Tkalec. O nagradama je odlučivao tročlani žiri
u sastavu Olja Savičević Ivančević, Marko Pogačar i Kruno
Lokotar. Riječ je o natječajima
trajno otvorenim za autore mlađe od 35 godina koji pišu hrvatskim jezikom.
Alen Brlek (rođen 1988.)
dosada nije sudjelovao na nekom značajnijem natječaju,
niti objavljivao svoj radove
osim u e-časopisu „Književnost uživo“. Alenova zbirka,
prenosimo s portala booksa.hr,

„prije svega, opčinjava svojim
slobodarskim pristupom poeziji, a to slobodarstvo istaknuto
je i u sloganu zbirke: Zidarima
slobode. Nije lako nakon svih i
svega izgraditi vlastiti pristup
poeziji, ali Alen Brlek kao da
je krenuo u pravom smjeru, a
njegov poetski razvitak bit će,
sasvim sigurno, vrlo uzbudljivo
promatrati i konzumirati.“
O Alenu i njegovim književnim uradcima, kao i njegovim
daljnjim uspjesima, zasigurno
I.G.O.
ćemo još čuti…

priredbi, akcija i manifestacija od značaja za Grad Dugo
Selo; istraživanje, proučavanje
i njegovanje izvornih običaja,
nošnji, plesova i pjesama radi
stvaranja kompletnije etnološko-etnografske slike Hrvatske. Tu je i poboljšanje rada
KUD-a i folklornog programa, istraživanje i jačanje folklorne tradicije Grada Dugog
Sela i Zagrebačke županije te
implementacija kulturne baštine u turističke svrhe Grada
Dugog Sela. Osim glazbe i plesa, Preporodaši čuvaju i nošnje i instrumente, a očuvanje i
nadopuna postojećeg fundusa
također je jedan od zacrtanih
ciljeva. Mlinarekov opsežni

program sadrži i organizaciju
i provedbu u sklopu realizacije Programa javnih potreba u
kulturi Zagrebačke županije.
Preporodaši su odavno svojim
radom prešli okvire lokalnog
i regionalnog, a na brojnim
smotrama u svijetu rado su
viđeni gosti. Za njih se može
reći da su već sada prekogranični turistički proizvod, a na
tome će se raditi i dalje jačanjem međukulturne razmjene
i suradnje provođenjem EU
projekata za tu namjenu.
Organiziranje manifestacija poput Smotre narodnog
stvaralaštva te Državnih susreta tamburaških orkestara
i sastava, Martinje u Dugom
Selu samo su neka od planiranih događanja. Radit će se na
jačanju te na povećanju tradicijskih manifestacija. Dobra
suradnja se nastavlja i s drugim udrugama te gradskim
institucijama i ustanovama
koje provode kulturne programe.
Bitna stavka je i održavanje
Dvorane “Preporod“ za svrhu
korištenja članovima KUD-a
i građanima Dugog Sela. Do
sada su napravljeni veliki koraci u njenoj obnovi. Izradit
će se plan nabave opreme i
tehnike (instrumenata, nošnji, razglasa itd.) što bi trebalo biti kontinuirano ulaganje.
Od mnogobrojnih navedenih aktivnosti izdvajamo:
održavanje folklornih i glazbenih radionica glumačkih
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radionica; puhačkih radionica. Ulagat će se u edukaciju
voditelja i članova udruge u
području
kulturno-umjetničkog amterizma; održavanje i organiziranje folklornih
seminara i radionica u suradnji s drugim institucijama;
organiziranje tečajeva i seminara za stručno usavršavanje
i osposobljavanje stručnih
voditelja. Mlinarek ističe i
valorizaciju kulturne baštine
kroz stručne studije i provođenje objedinjenog marketinškog plana. Cilj Društva
je uključiti što više građana u
projekte, a ponajprije poticati
djelovanje mladih preko vrtića i škola te jačati njihov volonterizam. Okupljajući djecu, nove i stare članove, kroz
folklor, tradicionalne plesove, glazbu, pjesmu, sviranje,
glumu želimo afirmirati naš
kulturni identitet i ljepotu
starih običaja.
“Folklor spaja, njime upoznajemo druge s našom tradicijom i mi sami upoznajemo tradicije drugih naroda.
Upravo su djeca ta koja svojim dolascima omogućuju da
tradicija živi i dalje, da ne postane dio prošlosti, već da se
ona živi sada i u budućnosti.
Običaji nikako ne koče napredak nego ga oplemenjuju
jer svjedoče o čovjekovim
korijenima i njegovu kontinuitetu“, kazao je na kraju
AMŠ
Mlinarek. ■

Kerekeshi odigrali Ljubaf i Grimix
Šaljiva predstava „Ljubaf“ 19.
veljače privukla je i nasmijala
dugoselsku publiku. Izveli su je
vrsni glumci Teatra Kerekesh:
Ana Begić, Hana Hegedušić,
Adam Končić te Ljubomir i Jan
Kerekeš. Prikaz života u malom zagorskom mjestu tipična
je hrvatska priča sastavljena od
osamljenosti, siromaštva, nezadovoljstva, nezaposlenosti, bolesti, nedostatka ljubavi i koječega.
Umjesto jadikovki i čemera protagonisti su zavičajnim govorom
odašiljali humor u ogromnim
količinama uz obilje pratećih
začina. Udovica, majka i punica,
kći, zet, prijatelj i susjed u vrtlogu svakodnevice traže ljubav i
nasmijavaju publiku. Svemoćna
ljubav ukaže se bračnom paru,
posreći se i udovici majci, slu-

čajni prijatelj nastavlja potragu
za samim sobom, a zaljubljenog
susjeda narušenoga zdravlja odvede na drugi svijet. Sve se na
pozornici događalo uz smijeh
i pljesak publike. Bio je to tek
početak Kerekešovih trilogij-

skih izvedbi u ovom razdoblju.
Nakon predstave „Ljubaf“ 28.
veljače je odigrana i predstava
za djecu „Grimix“, a predstavu
„Dimnjačar“ će Ljubomir Kerekeš odigrati 6. ožujka u dvorani
„Preporod“.
NK

Ljubavni stihovi u DeNovi

Među knjigama ljudi, među
ljudima ljubav – tako je bilo u
dugoselskoj knjižari DeNova
na večeri ljubavne i erotske
poezije. Svoje pjesme publici
su prenijele autorice Željka
Dugorepec i Helena Stiperski
Šestić.
U stihovima su govorile o
ljubavi u svim fazama - od pogleda, prvo izdaleka pa sve bli-

že, željnog iščekivanja pa sve
do „kraja“ i onog poslije. Oživjele su tako čežnje zapletene u
lišću breza; mirisima i bojama
cvijeća; s vrhova planina; ljubavi nježne i strasne; sjećanja
na sramežljive početke i poljupce baš kao što kažu stihovi
jedne od pjesama: tvoji poljupci vreli/kao vrući kesteni/mirisni i slasni/radosni i glasni/

dok me ljube. Autoricama se
pridružio i Ivan Fištrek u interpretaciji stihova poznatih
pisaca ljubavne lirike. Sve to
glazbenom je pratnjom zaokružio Željko Sedak Benčić.
Uz zvuke gitare i pjesama i
zaplesalo se. Na kraju večeri
prigodno su se dijelile crvene
ruže i osmijesi.■
AMŠ

Predstavljena knjiga „Astma: izdisaj“ Brune Šanteka
U dvorani Gradske knjižnice
Dugo Selo 10. veljače predstavljena je knjiga „Astma: izdisaj“
Brune Šanteka. Prvi je to objavljeni naslov novog dugoselskog
autora. Knjiga je izašla u naklade izdavačke kuće Profil, a
u sklopu njihove nove edicije
„Profil klinika“. Ova je knjiga
hrabra i potresna ispovijest o

DUGOSELSKA kronika

životu u kojem glavnu riječ ima
bolest: astma. Bruno Šantek
secira bolest i njezin utjecaj na
njegov život od djetinjstva do
današnjih dana. Često kroz samokritičan i ironičan ton Šantek piše koje sve vrste poteškoća
u svakodnevnom životu nosi
život s takvom opakom bolešću.
Knjigu je komentarima popra-

tio Šantekov liječnik prof. dr. sc.
Neven Tudorić upotpunjavajući
sliku stanja kroz koja je autor
prolazio. Na samoj je promociji
vrlo pohvalno o knjizi i autoru
govorila urednica Sandra Pocrnić Mlakar, a odabrane odlomke čitao je Tomislav Cvitković.
Gradska knjižnica Dugo Selo
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 SKUPŠTINA DVD-A ANDRILOVEC:

Natjecateljske ekipe donijele
pedesetak novih pehara

S

kupština
DVD-a
Anrilovec održana je
14. veljače uz nazočnost brojnih gostiju iz tridesetak prijateljskih DVD-a te
predsjednika Gradskog vijeća
Dugog Sela Željka Ivaničeka,
zamjenika gradonačelnika
Pave Jakovljevića i predsjednika VZG Dugo Selo Zvonka
Novosela Dolnjaka. Tajnica
društva Marina Remenar
istaknula je u izvješću o radu
u protekloj godini kako društvo, koje je osnovano 1953.
godine, trenutačno broji 107
članova, od čega je 25 operativaca. Društvo je, kao i prijašnjih godina, osim osnovne
vatrogasne funkcije imalo i
vodeću ulogu u organizaciji raznih aktivnosti u mjestu pa je i lani organiziralo tradicionalni Dan mjesta
Andrilovec prigodom kojeg je
održano memorijalno vatrogasno natjecanje posvećeno
Tomislavu Galovcu na kojem
je sudjelovalo čak 48 ekipa. U
tijeku godine izgrađen je pod

u vatrogasnoj garaži i riješena
odvodnja, a kupljeno je i novo
posuđe te inventar za kuhinju.
Osposobljeno je deset novih
vatrogasaca i dva člana vatrogasne mladeži te je nabavljeno
deset interventnih odijela. S
ponosom je istaknuto da je u
potpunosti obnovljena i stara
vatrogasna cisterna kapaciteta 5500 litara koja je sada kao
nova i već je sudjelovala na četiri od ukupno 14 intervencija

društva u protekloj godini.
Tradicija dobrih rezultata
natjecateljskih ekipa ih Andrilovca održana je i lani.
Muške, ženske i ekipe djece
i mladeži osvojile su ukupno
pedeset novih pehara na natjecanjima na kojima su sudjelovale. Mlada muška ekipa
sudjelovala je na svih pet kola
koje organizira Hrvatska vatrogasna zajednica i osvojila
drugo mjesto. Andrilovečki

vatrogasci stoga ocjenjuju da
je 2014. godina bila dobra za
društvo. U njoj su raspolagali
s 127.000 kuna, ali s tek pola
od tog iznosa izravno jer je
56.000 kuna, kako se čulo, odnosilo na troškove dislokacije,
goriva i energije, koje su tek
formalno prošle kroz njihov
financijski plan. U ovoj godini društvo planira ostvariti
163.000 kuna prihoda, a utrošiti ih na preventivu, natjecanja, osposobljavanja, nabavku
opreme te obavljanje stalnih
dežurstava na gradskom odlagalištu komunalnog otpada.
Predsjednik VZG Zvonko
Novosel Dolnjak uručio je
uvjerenja o završenim osposobljavanjima te najzaslužnijima priznanja među kojima
posebno treba istaknuti priznanje Slavku Klariću za 60
godina rada u vatrogastvu,
Stjepanu Horvatu i Slavku
Pavliću za 50 godina te Slavku
Đuraku, Milivoju Poturičeku
i Stjepanu Klariću za 50 godina rada u vatrogastvu.■

N.H.M.

 SKUPŠTINA DVD-A PROZORJE:

Pripreme za proslavu
sedamdesete obljetnice osnivanja
U svom novom vatrogasnom domu u Prozorju prvu
je izvještajnu godišnju skupštinu, nakon njegove izgradnje, održao DVD Prozorje uz
nazočnost gostiju iz prijateljskih DVD-a i predstavnika
gradskoh vlasti, predsjednika
Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela Željka Ivaničeka, zamjenika gradonačelnika Pavu
Jakovljevića te predsjednika i
zapovjednika VZG Dugo Selo
Zvonka Novosela Dolnjaka i
Nikole Rnjaka.
U izvješću o radu za proteklu godinu čulo se da su

vatrogasci iz Prozorja bili
domaćini ispita za vatrogasce
prve klase i dočasnike u organizaciji VZG te da su sudjelovali u aktivnostima VZG-a. I
njihovi su članovi polazili tečajeve pa su u protekloj godini dobili četiri nova ispiatana
vatrogasca, sedam vatrogasaca prve klase i dva dočasnike
prve klase. Sudjelovali su na
tri intervencije te nabavili
novu opremu za dom i spremište, a trenutačno imaju 68
članova.
U tom su razdoblju raspolagali s 40.000 kuna, a potro-

šili 33.000 kuna, dok u ovoj
godini namjeravaju ostvariti prihode u iznosu 62.500
kuna. Najveći dio tih sredstava trebao bi se utrošiti u
uređenje okoliša oko doma i
izgradnju betonske ploše koja
bi proširila kapacitet doma u
ljetnim mjesecima te za proslavu sedamdesete obljetnice
osnivanja društva.
Potporu prozorskim vatrogascima dao je zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević,
dok je predjednik VZG Dugo
Selo istaknuo kako je riječ o
društvu koje je nedavno ob-

novilo rad te kako Zajednica
vjeruje u njihove potencijale
i podupire njihov rad. Također je istaknuo kako živimo
u vremenima krize i smanjenim, ali još uvijek dostatnim
prilivima novca za ozbiljan
rad iz gradskog proračuna,
te kako je iz tog razloga potrebno što realnije planirati
financijske planove društava.
Novosel Dolnjak uručio je
uvjerenja o osposobljenosti
članovima društva koji su
prošle godine završili tečajeve.■
N.H.M.

DVD Leprovica planira uređenje garaže
za svoje „oldtimer“ vozilo
Kako je najavljeno na skupštini DVD-a Leprovica održanoj 21. veljače u njihovim
matičnim prostorima, u ovoj
godini društvo planira izgradnju, uređenje garaže za
smještaj njihovog „oldtimer“
vozila, u čemu će im pomoći
Grad Dugo Selo. Gradonačelnik Stipo Velić tom prilikom je
istaknuo kako će „Grad učiniti
sve da njihovo vrijedno vozilo
dobije svoje mjesto i da i dalje
bude u opticaju“. Njihovo vatrogasno vozilo marke „Tam“
iz 1955. godine je prvo vozilo
DVD-a Leprovica, a redovnim
održavanjem i registriranjem
zaslužilo je naziv najstarijeg službenog vatrogasnog
vozila u Hrvatskoj. Od tuda

sentimenti i uopće briga za
njihovog 60-godišnjaka, kao
i nastojanje da ga se kvalitetno prezervira na duži period.
Kako je pojasnio predsjednik
DVD-a Leprovica Slavek Doroda garažni prostor već postoji – radi se o objektu starog
sabirališta mlijeka koji ima
građevinsku dozvolu, a koji
bi trebalo preurediti za novu
svrhu.
Na sjednici je bilo riječi i
drugim planovima DVD-a Leprovica u 2015. godini, kao što
je renoviranje krovišta Doma
i uvođenje plinskog grijanja
u jedan dio prostorija, čineći
ukupni financijski plan za ovu
godinu u iznosu od 102.000
kuna. Proteklu godinu zaklju-

čili su sa 71.000 kuna prihoda,
od čega su od Grada Dugog
Sela dobili dotaciju od 30.000
kuna, te od VZG Dugo Selo za
popravak vozila 20.000 kuna.
Prošle godine ekipa DVD-a
Leprovica sudjelovala je na
Kupu svetog Florijana zauzevši 3. mjesto (muški), a na gradskom natjecanju u Donjem
Dvorišću zauzeli su 2. mjesto
(ženska ekipa) te 4. mjesto
(muška ekipa). Obje ekipe bile
su upućene i na županijsko
natjecanje gdje su ostvarile
solidne rezultate. Zabilježene
su i intervencije, i to u poplavljenim područjima, u Donjem
Dvorišću te dva ispumpavanja
vode u Plodinama, Lukarišću
i Andrilovcu. U svom izvje-

šću tajnica Viktorija KranjecKnezić dotaknula se i pitanja
vlasništva Doma, kritizirajući
činjenicu što je Dom u koji su
svoj rad i vlastita sredstva uložili mještani naselja Leprovica,
sada vlasništvo Grada Dugog
Sela te DVD Leprovica ni na
koji način ne može utjecati na
najam ili ubiranje najamnine
od dijela Doma.
Među brojim gostima iz
21 dobrovoljnog vatrogasnog
društva, na sjednici su prisustvovali i gradonačelnik
Dugog Sela Stipo Velić, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Dugog Sela Željko Ivaniček,
predsjednik Vatrogasne zajednice grada Dugog Sela Zvonko
Novosel-Dolnjak. ■
I.G.O.
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DVD-u Donje Dvorišće
potrebno novo vozilo
DVD Donje Dvorišće je 7.
veljače, održalo je 37. redovnu
izvještajnu skupštinu na kojoj
su, uz goste iz drugih DVDa, nazočili predstavnici Grada Dugog Sela – predsjednik
Gradskog vijeća Grada Dugog
Sela Željko Ivaniček, zamjenik gradonačelnika Dugog
Sela Pavo Jakovljević te predsjednik Vatrogasne zajednica
Grada Dugog Sela Zvonko
Novosel Dolnjak. Sve nazočne pozdravio je predsjednik
DVD-a Donje Dvorišće Dražen Jambrečec, dok je skupštinu vodila bivša predsjednica Sunčica Navrtek. Prema
izvješću o radu istaknuto je
kako društvo broji 71 člana,
od čega 20-ero djece i mladih
i 51 odraslih, dok je aktivnih
26 članova. U protekloj godini DVD je imao ukupno tri
intervencije i to poplave kod
Plodina i jedna izljev rijeke
Zeline u blizini naselja. Svoju
humanost dodatno su iskazali na način što su prostore
Vatrogasnog doma tijekom
razdoblja prikupljanja pomoći
za poplavljene u Gunji ustupili Crvenom križu Dugo Selo.
U kolovozu su sudjelovali na
gradskom vatrogasnom natjecanju u kojem je njihova dječja
ekipa osvojila 3. mjesto. Tijekom ljeta njihovo vozilo bilo je

na dislokaciji na otoku Visu,
nakon čega ga je trebalo servisirati i zamijeniti auto dijelove
za što su zatražili financijsku
pomoć od DUZS-a, koja se
nije ostvarila. Predsjednik
VZG Dugo Selo Zvonko Novosel Dolnjak konstatirao je
kako društvo nema navalno
vozilo, no također je podsjetio
kako im je svojedobno bilo namijenjeno, a koje je DVD Donje Dvorišće odbilo te je završilo kod DVD Prozorje. „DVD
Dugo Selo u posjedu je vozila
koje bi se nakon generalnog
uređenja od oko 200.000 kuna
moglo rasporediti DVD-u D.
Dvorišće ili negdje drugdje“,
poručio je Z. Novosel Dolnjak
dodajući kako će tada DVD
Dvorišće morati izgraditi adekvatnu garažu.
U protekloj godini društvo
je raspolagalo s 51.300 kuna,
od čega 9.800 prenosi u ovu
godinu u kojoj planira ostvariti prihod od 45.000 kuna.
Planirana je sanacija krovišta
Doma i njegovo proširenje. Jedan od ciljeva im je i afirmacija mladih članova DVD-a,
kao i daljnje osposobljavanje,
uz ponovljenu potrebu za
manjim navalnim vozilom.
Potrebno je privesti kraju i legalizaciju Doma, što će riješiti
IGO
u ovoj godini. ■

 KINOLOŠKO DRUŠTVO DUGO SELO

Prva odlikovanja

Kinološko Društvo Dugo
Selo održalo je u petak, 27. veljače 2015. godine redovnu godišnju Skupštinu. Podnijeta su
izvješća o radu društva u protekloj godini i izvještaj o financijskom poslovanju. Nadzorni
odbor, Disciplinska komisija te
vođa uzgoja također su podnijeli svoje izvještaje Skupštini,
koja je nakon kraće rasprave
prihvatila iste. Predsjednik KD
Dugo Selo gosp. Velimir Sruk
iznio je prijedlog rada za 2015.
godinu, koji se sastoji od već
tradicionalnih kinoloških manifestacija. Prva manifestacija
je Specijalna izložbe IV, VI,
VII i VIII skupine s dodjelom
kandidature CAC – HR u travnju, a potom slijede Ispit rada u
gateru za goniče i jamare, Ispit
prirođenih osobina za ptičare,
retrivere i španijele te poljska
utakmica s odstrelom za ptičare. U planu za 2015. je i odlazak
na neku od značajnijih izložbi
pasa u regiji te vrlo bitna točka
programa, priprema proslave
40. godišnjice Društva u proljeće 2016. godine. Skupština je
donijela i novi Statut Kinološkog društva Dugo Selo koji je
usklađen sa novim Zakonom o
udrugama.
Nakon što smo odradili
radni, uslijedio je svečani dio
Skupštine na kojem su po prvi
puta u povijesti Društva dodi-

jeljena odlikovanja Hrvatskog
kinološkog saveza. Još jednom
čestitamo srebrnim laureatima, gospodi Ivanu Novaku,
Mirku Ivandi, Kreši Mihaličeku, Branku Novačiću i Ivici
Dujmoviću te zlatnom laureatu
gospodinu Branku Kocetu i zahvaljujemo im na dosadašnjem
nesebičnom radu u Društvu.
Ova odličja dodijelio im je Hrvatski kinološki savez za njihov
dugogodišnji rad u Kinološkom
društvu Dugo Selo, uzgoju pasa
i sudjelovanju na kinološkim
manifestacijama u zemlji i inozemstvu.
Zahvalnica Kinološkog društva Dugo Selo dodijeljena je Lovačkom društvu Sokol Stančić
za pomoć pri realizaciji kinoloških manifestacija. Ovogodišnja
Skupština održana je u lovačkoj
kući LD Zec Oborovo kojima i
ovim putem zahvaljujemo na
iskazanom gostoprimstvu.
Sada nas očekuje priprema
Specijalne izložbe IV, VI, VII I
VIII skupine koja će se održati
25. travnja 2015. na terenima
Kleti obitelji Bunčić. Pozivamo
vas da dođete na Martin Breg
i provedete prijepodne u ugodnom druženju sa prekrasnim
primjercima pasa pa možda i
dobijete želju da i sami pokušate nešto slično sa svojim psiLana Kocet
ma.■
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Obilježena 25. obljetnica
HDZ-a Dugo Selo

U

Dvorani „Preporod“
gdje je prije dvadeset
pet godina i osnovana organizacija Hrvatske
demokratske zajednice za
tadašnje područje Općine
Dugo Selo, odnosno današnjeg Grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica, 20.
veljače održana je svečanost
obilježavanja ove obljetnice.
Na to vrijeme uvodno je
podsjetio predsjednik današnjeg Gradskog odbora HDZ
Dugo Selo Zdravko Šuker koji
je i vodio skup, a koji je pri
tom naglasio važnost tadašnjih događanja kao i na činjenicu da domoljublje ni danas,
kao što to tvrde neki, nije izlizana kategorija.
U ime Županijskog odbora HDZ Zagrebačke županije
skup je pozdravio potpredsjednik tog odbora Vladimir
Bregović rekavši da je HDZ
stvorio modernu Hrvatsku,
zatim je branio te da će je
znati i voditi u budućnosti.
Bregović je naglasio značaj jedinstva unutar stranke, kao i
unutar hrvatskog naroda.
U ime županjske organizacije Zajednice branitelja HDZ
„Gojko Šušak“ nazočnima se

obratio predsjednik organizacije Mirko Matić istaknuvši da
je HDZ na dugoselskom području naišao na plodno tlo te
da su i današnje stranačke organizacije na ovom području
među najbrojnijima u Hrvatskoj po broju članova stranke.
Jedan od 48 utemeljitelja
stranke i predsjednik Kluba
utemeljitelja HDZ „dr Franjo
Tuđman“ Milan Kovač, koji je
na skupu sudjelovao kao izaslanik predsjednika stranke
Tomislava Karamarka, rekao
je kako je danas u Hrvatskoj
slična situacija kao i 1990.
godine, s obzirom na vladajuću stranku, ali i s obzirom

na stanje s medijima koji ni
tada, kao ni sada, istaknuo je
Kovač, nisu bili naklonjeni
HDZ-u.
Kovač je, kao i prethodni
govornici, istaknuo kao veliki
problem „bijelu kugu“, izumiranje i iseljavanje Hrvatskog
naroda te je dodao kako su
jedini izlaz iz tog stanja izbori
na kojima će HDZ pobijediti i
provođenjem svog programa
spriječiti daljnje propadanje
Hrvatske. I ta pobjeda će, zaključio je Kovač, biti dvotrećinska kao i na prvim izborima kada je HDZ preuzeo vlast
u Hrvatskoj. Obilježavanju
obljetnice nazočili su i pred-

sjednik Zajednice branitelja
HDZ „Gojko Šušak“ umirovljeni general-bojnik Miljenko
Filipović, potpredsjednik iste
Zajednice umirovljeni general-bojnik Željko Glasnović,
umirovljeni general Željko
Šiljeg, gradonačelnik Grada Dugog Sela Stipo Velić te
predstavnici hadezeovih koalicijskih partnera u Gradskom
vijeću Dugog Sela Željko Ivaniček, u ime GO HSS, i Pero
Orlović u ime GO HSP AS.
Prigodni kulturno-umjetnički program izveli su profesori i učenici Glazbene škole
Dugo Selo.■
N.H.M.

 VRHUNSKI REZULTATI GLAZBENE ŠKOLE NA REGIONALNOM NATJECANJU U POŽEGI:

Luka Ivezić dobitnik 1. nagrade

U

organizaciji
Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta, Agencije za odgoj
i obrazovanje te Hrvatskog
društva glazbenih i plesnih
pedagoga održano je 53.
hrvatsko natjecanje učenika
i studenata glazbe i plesa na
kojem su sudjelovali i učenici Glazbene škole Dugo
Selo postigavši izvrsne rezultate. Natjecanje je održano
23. i 24. veljače u Požegi, a
Glazbena je škola sudjelovala s 11 učenika u kategoriji
tambure (bisernica i brač).

Pod stručnim vodstvom profesora Darija Cebića te uz
glasovirsku pratnju profesorica Mirne Vunić nastupili
su: 1. kategorija: Jan Gorišek,
brač; 2. kategorija: Luka
Ivezić, brač; 3. kategorija:
Diana Remenar, bisernica;
Stjepan Klarić, bisernica;
Jan Orešić, brač; 4. kategorija: Filip Laštro, bisernica;
Leon Novački, bisernica;
Mirko Klarić; bisernica i
Kristijan Čekada, bisernica;
5. kategorija: Martin Čekada,
bisernica i Carlo Antonio
Fanizzi, brač. Najbolje rezul-

tate postigli su Luka Ivezić,
koji je svojom virtuoznom
svirkom i talentom oduševio mnogobrojnu publiku
i članove komisije osvojivši 1. nagradu, zatim Jan
Orešić i Jan Gorišek, kojima je nedostajalo samo 0,36
boda, odnosno 0,4 boda do
1. nagrade te virtuoz na
bisernici Martin Čekada
s također osvojenom 2.
nagradom. Dobivanjem 1.
nagrade Luka Ivezić nastupit će krajem ožujka na
završnom državnom natjecanju. Moramo napomenu-

ti da je samim time Luka
Ivezić ostvario povijesni
uspjeh za Glazbenu školu i
Grad Dugo Selo osvajanjem
1. nagrade na Regionalnom
natjecanju. Nakon vrhunskih rezultata na brojnim
natjecanjima u lipnju ove
godine učenici Glazbene
škole nastupit će na međunarodnom natjecanju za
soliste i komorne sastave
u Italiji, a krajem lipnja
putuju u Grčku na svjetsko
natjecanje ,,Olympic Fest“.
MS
■

Mali jubilej OŠ Ivana Benkovića
Proteklo je pet godina
od otvorenja i početka rada
Osnovne škole „Ivan Benković“, a povodom te obljetnice
je u predvorju škole održana
svečanost i prigodni program
u kojem su nastupili učenici i
njihovi voditelji. Okupljenim
roditeljima i gostima, koji su
se odazvali u velikom broju,
na samom početku obratio se
ravnatelj škole Branko Goleš.
Ravnatelj, koji je upoznat s
radom škole i na čijem je čelu
od samog početka, pohvalio
je cjelokupni školski kolektiv
– od nastavnika, profesora,
djelatnika do svih učenika
jer rezultati dokazuju njihovu
predanost u radu, istaknuvši brojne nagrade i priznanja
koja su se nanizala tijekom
ovih pet godina. Protekla godina školi je donijela i međunarodni uspjeh osvajanjem

prve nagrade na Međunarodnom festivalu dječje kreativnosti u Sanremu s mjuziklom
„Briljantin“. „Opremljenost
škole je gotovo odlična, pri
čemu se moramo na svim ulaganjima i investicijama zahva-

liti Zagrebačkoj županiji, kao i
Gradu Dugom Selu“, istaknuo
je ravnatelj, dodajući kako im
još nedostaju pametne ploče.
„Dajemo si ocjenu -5, u nadi
kako ćemo u tom smjeru nastaviti“, kazao je Goleš, dok

je gradonačelnik Dugog Sela
Stipo Velić, opovrgao tu ocjenu dajući im „čistu peticu“.
„Uživam u vašim uspjesima,
rezultatima i izvedbama“, poručio je gradonačelnik poručujući kako će Grad uvijek podržavati dugoselsko školstvo
i nastojati da isto naočigled
napreduje.
Prigodni program započeo
je dramskom izvedbom „Sve
je to zbog madraca“ učenika
8. razreda s kojom su se predstavili na županijskoj smotri
LiDraNo, nakon koje su uslijedili plesno-pjevački te recitacijski nastupi. Za tu priliku
u hodnicima škole postavljena
je i izložba „100 najuspješnijih
likovnih radova učenika“ nastalih tijekom prvih pet godina rada i postojanja ove škole.
■
I.G.O.
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Održana godišnja skupština
HVIDR-e Dugo Selo
Prošla godina za članove
dugoselske Udruge hrvatskih
vojnih invalida Domovinskog
rata obilovala je brojnim aktivnostima, od redovnih i već
uhodanih, do humanitarnih,
kulturnih i sportskih, a prema
financijskom izvješću, nije nedostajalo ni prihoda. Tako je,
između ostalog, u suradnji s
udrugom Crne mambe organizirana likovna kolonija u Kloštru Podravskom, istaknuo je u
subotu, 7. veljače, na redovnoj
izvještajnoj skupštini HVIDRe Dugo Selo predsjednik Ivica
Šafarić. Članovi su također organizirali i otpremali pomoć
za poplavljene u Slavoniji te
kao i svake godine sudjelovali
na sportskim igrama HVIDRe Zagrebačke županije gdje su
ponovno osvojili 2. mjesto u
ukupnom plasmanu, a dugoselski natjecatelji Ilija Lučić, Slavko Lovreković, Jeronim Matešić
i Zoran Marčinković nastupili
su za HVIDR-u Zagrebačke
županije na Sportskim igrama
HVIDR-e Republike Hrvatske
u Makarskoj i osvojili 2. mjesto
u ukupnom plasmanu. Po prvi
puta organizirali su edukativni jednodnevni izlet za učenike osnovnih škola s područja
grada Dugog Sela, Sv. Ivana
Zeline, Brckovljana i Rugvice
u herojski grad Vukovar. Financijsku pomoć u organizaciji
ovog izleta dao je Grad Zagreb,
i to u iznosu od 15.000 kuna,
istaknuto je. Dugoselski članovi HVIDR-e prošle su godine,
kao i svake do sada, sudjelovali
u obilježavanju Dana pobjede
u Čavoglavama, sudjelovali u
Koloni sjećanja u Vukovaru te
jedan dio njih nazočio je i obilježavanju u Škabrnji. „Članovi
aktivno od početka sudjeluju u

prosvjedima branitelja u Savskoj 66 te daju potporu 100%
hrvatskim vojnim invalidima“,
stoji u izvješću. Predsjednik
Šafarić istaknuo je još kako su
u protekloj godini financijski
pomogli 6 socijalno ugroženih
obitelji s ukupno 6.900 kuna.
U 2015. godini nastojat će nastaviti s dosadašnjim aktivnostima, te nastaviti sa započetim
projektima – kao što je likovna
kolonija i izlet za učenike u Vukovar.
Proteklu godinu zaključili
su sa 123.940 kuna prihoda te
107.633 kune rashoda. Najveći
dio sredstava, dotacija za njihov
rad, dao je Grad Dugo Selo –
59.482 kune, zatim Grad Zagreb
15.000 kuna, te Općina Rugvica
7.500 kuna, Općina Brckovljani
5.000 kuna, a Grad Sv. Ivan Zelina 2.000 kuna. Pohvalne riječi
na njihov rad i organizaciju tom
prilikom na skupštini uputio je
zamjenik gradonačelnika Pavo
Jakovljević. Predsjednik HVIDR-e Zagrebačke županije Ivica
Krčelić osvrnuo se na prosvjede u Savskoj 66 kazavši kako
je „žalosno što se tamo događa
s obzirom na to da se članovi
HVIDR-a s područja Zagrebačke županije na svoja dežurstva
odazivaju u malom broju. „Mi
se borimo za prijedlog nacrta
Zakona o braniteljima kojim ne
želimo da nam se oduzmu prava i vjerujemo kako će do kraja
svibnja taj nacrt ići u proceduru“, kazao je Krčelić. Skupštini
u Dugom Selu nazočili su još
predstavnici Udruge roditelja
i udovica poginulih branitelja
grada Dugog Sela, HVIDR-e
Zaprešić, Velika Gorica te predstavnici Hrvatskih vitezova
Dugo Selo i Hrvatskih vitezova
I.G.O.
Rugvica.■

Mladi dugoselski talenti
nastupili za udrugu ADHD i JA
U organizaciji Mladih SDP-a
Dugo Selo održana je u petak,
13. veljače, cjelovečernja priredba pod nazivom „Glazbeno-scenski nastup dugoselskih
mladih umjetnika“. Priredba je
bila namijenjena odavanju priznanja radu Udruge za pomoć
djeci s poteškoćama u razvoju
„ADHD i JA“. I iako se uz taj
datum tradicionalno dodaje
pridjev nesretan, toga dana nije
bilo ničega takvog. Dapače, taj
je petak bio itekako sretan s obzirom na koncentraciju talenata
koji su zauzeli pozornicu dvorane KUD-a „Preporod“. Bila je to
i prigodna uvertira za sljedeći
dan - Valentinovo. Večer se sastojala od savršeno doziranog
omjera umjetnosti - glume, plesa i glazbe. Započela je nadahnutom izvedbom „Dugoselske
popevke“ koju su otpjevala djeca Udruge. Nastupili su potom
mali glumci Dramske skupine

KUD-a „Preporod“ izvevši skečeve koje je odabrala voditeljica Ivana Gudelj. Za atraktivan
nastup pobrinuo se Plesni kub
„Lana“ čije su članice otplesale
nagrađivanu koreografiju „Kronika iz Narnije“. Nešto mirnije
glazbene trenutke dali su flautistica Kristina Mamić i Filip
Novački na trombonu, a sve je
zaokružio nastup Tamburaškog
orkestra Glazbene škole Dugo
Selo. Njihova uigrana izvedba
pokazala je zašto su upravo oni
dobitnici brojnih domaćih i inozemnih priznanja. Publici, sudionicima te organizatorima na
kraju je zahvalila predsjednica
Udruge Sandra Geri. Podsjetila
je kako imaju, nakon četiri godine, kompletan tim stručnjaka
– djeci pomažu logoped, psiholog i pedagog. Naglasila je kako
se svi kojima je potrebna pomoć
slobodno mogu obratiti udruzi
čija su vrata uvijek otvorena.■
AMŠ
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OBAVIJESTI

6. ožujka 2015.
VJENČANI

1. DARIO JAGATIĆ I ANTONIJA SEVER,
vjenčani 31. siječnja 2015. godine
2. MARKO BARUKČIĆ I TEREZA SVAGUŠA,
vjenčani 7. veljače 2015. godine
3. ANTO LJUBIČIĆ I SONJA SAJKO,
vjenčani 13. veljače 2015. godine
4. DARIO BJEKIĆ I NIKOLINA BENKOVIĆ,
vjenčani 14. veljače 2015. godine
5. JOSIP ČIČAK I VALENTINA PURETIĆ,
vjenčani 14. veljače 2015. godine
6. DUBRAVKO SKUPNJAK I KATARINA IVANIĆ,
vjenčani 14. veljače 2015. godine
7. SINIŠA RAKITNIČAN I VIKTORIJA BARIŠIĆ,
vjenčani 20. veljače 2015. godine

Prodajem kuću u centru Dugog Sela,
300 kvadrata, cijena 150.000 eura.
Mob. 0989207218.
Prodajem Xsaru Picasso 1.6 i,
2005. g., metalic srebrnu, neregistriranu,
u dobrom stanju.

Tužno sjećanje
na dragu majku i oca, baku i djeda

KATICA IVANČAN
7.3.2011. – 7.3.2015.
i

IGNAC IVANČAN

mob.: 099 2399 400

17.2.1997. – 17.2.2015.

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomene na vas.

Sjećanje
na dragog nam

UMRLI U RAZDOBLJU OD 29.01.2015. DO 03.03.2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Obitelj Ivančan

IVANA BIĆANIĆA

UMRLI

BRANKO ADAMOVIĆ, star 78 godina
ANA BIONDIĆ, stara 86 godina
REDŽO DEMIROVIĆ, star 87 godina
VESNA DOBRANIĆ, stara 79 godina
MANDA ERCEG, stara 75 godina
KATA HORVAT, stara 88 godina
VINKO JERKOVIĆ, star 70 godina
LJUBA KIRŠA, stara 92 godine
MIROSLAV KOVAČ, star 41 godinu
JURO MARIĆ, star 55 godina
BOŽICA MARIĆ, stara 52 godine
MIRJANA OSTOJIĆ, stara 77 godina
ANKA PAVLOVIĆ, stara 88 godina
IVICA PETANJEK, star 65 godina
JANKO PONGRAŠIĆ, star 60 godina
BOŽIDAR PREGLEJ, star 86 godina
KATICA SANDELIĆ, stara 83 godine
KREŠIMIR TEŽAK, star 70 godina
KATA TOLIĆ, stara 77 godina
RUŽICA TOPIĆ, stara 84 godine
VITALI TOROMANOVIĆ, star 69 godina
ANĐELKA TUKEC, stara 75 godina
JOSIP VULIĆ, star 77 godina
RUŽICA ZORIĆ, stara 96 godina
MARIJA ŠANTIĆ, stara 91 godinu
NEVENKA ŠIMIČIĆ –KUMP, stara 51 godinu
JOSIP ŠKEC, star 70 godina
STJEPAN ŽUGEC, star 60 godina

23.2.2010. – 23.2.2015.

Uvijek ćeš ostati u našim srcima i
mislima.
Tvoja obitelj Bićanić

Kyokushinovci na „Krokić
CUP-u“ osvojili 14 medalja

Tužno sjećanje
na

MARIJU REMENAR
26.2.2013. – 26.2.2015.
Hvala svima koji posjećuju tvoj
grob.
Suprug Vladimir, sin Vlado, unučad: Vesna, Diana i
Vlado, snahe Katarina i Nevenka.

U Samoboru je 28. veljače održano međunarodno
kyokushin karate natjecanje
“Krokić CUP”. Sudjelovalo je
približno 100 natjecatelja iz
Slovačke, Mađarske i Hrvatske. Kyokushin karate klub
“Dugo Selo” je ostvario uspješan rezultat. Klub je osvojio
7 zlatnih, 4 srebrne i 3 brončane medalje. Danijel Dokuš,
Matej Mavrić, Filip Mavrić,
Mihael Varga, Ivano Franjić,

Fran Klarić i Dominik Stepić
osvojili su zlatnu medalju i
pehar. Filip Lerotić, Luka Međaković, Karla Dizdar i Leo
Sever osvojili su srebro. Karlo
Hrg, Mihael Ćorluka i Leona
Dokuš osvojili su broncu. Noa
Matić nije se značajnije plasirao. Obzirom da je ovo bilo
jako tradicionalno međunarodno natjecanje klub je iznimno zadovoljan s navedenim
rezultatom.■
N.B.

Tužno sjećanje
na

KATICU POLJAK rođ.
ŠILETIĆ
9.2.2012. – 9.2.2015.

Napustila si me prije tri godine.
Uvijek si u mojim mislima.
Tvoj sin

Tužno sjećanje
na

STJEPANA BUHINA

ZAHVALA
Povodom smrt moga supruga

9.3.2013. – 9.3.2015.
Previše je tuge, a premalo riječi kojima ti želimo reći koliko nam
nedostaješ. Hvala svima koji te nisu
zaboravili i posjećuju tvoj tihi dom.

IVANA RODEŠA

Tvoji najmiliji: supruga, kćer, sin i snaha

Zahvaljujem njegovim suborcima,
susjedima, kumovima, rodbini, prijateljima i znancima na iskrenoj sućuti i ispraćaju na vječni počinak…
Supruga Štefica s obitelji

Tužno sjećanje
ZAHVALA

MIRJANA-MINA SRUK
1.9.2014. – 1.3.2015.

Prošlo je pretužnih šest mjeseci
bez tebe.
Draga kćeri, bol nije u našim suzama, ni u riječima, bol je u našim
srcima, gdje ćeš ostati voljena i nikad
zaboravljena.
Neutješni: mama, tata, brat, šogorica i
tvoje nećakinje

Hvala svima koji su podijelili tugu
za našom dragom ANOM SEKULIĆ
i svima koji su je ispratili na njezin
vječni počinak.
Njezini najmiliji: sin Stjepan,
snaha Biserka, sestra Dragica, šogor
Josip, unučad: Monika, Igor, Matija i
Petra, praunučad: Martin, Matej i Korina,
te ostala tugujuća rodbina i prijatelji.

Tužno sjećanje
na

Tužno sjećanje
na

JOSIPA BLAŽECA

ZLATKA VEČERINA

27.3.2012. – 27.3.2015.

19.3.2003. – 19.3.2015.

Ne postoji zaborav, ni riječi utjehe,
već ljubav i trajno sjećanje na tebe.

S tugom u srcima i ponosom što
smo te imali.
Tvoja obitelj

Ožalošćeni: supruga, sinovi,
snahe, unuke i praunuk

DUGOSELSKA kronika

 ODBOJKA:

NEBO IZ ZAPREŠIĆA PRVAK
ŽUPANIJSKOG NATJECANJA,
DUGO SELO ČETVRTO
U nedjelju 01. ožujka je u
Gradskoj sportskoj dvorani
Dugo Selo održano prvenstvo Zagrebačke županije u
odbojci za mlađe kadetkinje. Od 11 ekipa završnicu
su izborile četiri ekipe i to
ŽOK Vrbovec kao prvoplasirana ekipa, ŽOK Azena
Velika Gorica kao drugo plasirana ekipa, OK Dugo Selo
kao treće plasirana ekipa i
OK Nebo iz Zaprešića kao
četvrto plasirana ekipa. Pobjednice ovog natjecanja su
cure iz OK Nebo, Zaprešić.

Na drugom mjestu našla se
ekipa ŽOK Azena V.G, treće
su ŽOK Vrbovec, dok su se
cure iz Odbojkaškog kluba
Dugo Selo našale na četvrtom mjestu.
- Naše cure su 2001/2002.
godište, dok su iz ostalih ekipa starije, tako da smo zadovoljni i s četvrtim mjestom
– izjavio je trener OK Dugo
Selo, Pero Orlović. Inače, odbojkašice Dugog Sela natječu
se u trećoj ligi.■
Ivana Vodanović

SPORT

6. ožujka 2015.

 NOGOMET
NK DUGO SELO:
Nogometaši NK Dugog
Sela krenuli su u nastavak sezone s pomlađenim sastavom
s ciljem zadržavanja pozicije
na sredini ljestvice 3. HNL
Zapad. U zimskoj stanci klub
su napustili Puretić (odlazak
na Cipar), Mlinarić (odlazak
u Austriju), Pulić (odlazak u
Njemačku), Jakirević, Vidović,
Lukić; igrači koji su bili važni
kotačići u Bračunovom sastavu
u jesenskom dijelu sezone. Kao
nova pojačanja za nastavak
sezone predstavljaju se Jurica
Nemanić, Petar Vidović, Krešo
Kovačević - sve redom mladi
igrači željni afirmacije. U pripremnom razdoblju odigrane
su tri prijateljske utakmice koje
su poslužile za isprobavanje
trenerskih zamisli i uigravanje
momčadi i. Rezultati su:
NK Dugo Selo – NK Sesvetski Kraljevac 0 : 2
NK Dugo Selo – NK Naftaš
Ivanić 2 : 2
NK Trnje – NK Dugo Selo
0:0

S pomlađenim sastavom i
pobjedom u nastavak sezone

PROTIV VRAPČA
OSVOJENA
TRI BODA

Na otvaranju proljetnog
dijela sezone pomlađena
momčad trenera M. Bračuna
ugostila je nogometaše NK
Vrapča i pobjedom 1:0 na najbolji mogući način otvorila
nastavak sezone.
Početak utakmice protiče u

tvrdoj i borbenoj igri na obje
strane. U prvom poluvremenu
gosti su imali dvije izglednije
prilike, ali vratar domaćina
Stipe Nevistić uspijeva sačuvati svoju mrežu netaknutu.U
drugo poluvrijeme domaći
nogometaši ulaze znatno angažiranije i dolaze u vodstvom
zgoditkom novopridošlog Juraja Nemanića. Do kraja utakmice niti na jednoj strani njie

bilo izrazitih prilika tako da
utakmica završava pobjedom
domaćina. Vrlo važna pobjeda
ostvarena je u ne baš osobitoj
igri, ali bodovi se pišu i s nova
tri boda na svom kontu nogometaši Dugog Sela zadržali su
se u gornjem dijelu ljestvice,
na 5 mjestu.
U sljedećem kolu naši nogometaši gostuju u Španskom.
T.Š.

 Na međunarodnom natjecanju u taekwondou u organizaciji TK Rugvica nastupilo 535 boraca
iz devet zemalja

Rugvičani sveukupni prvaci!

Taekwondo klub Rugvica bio je u subotu 14. veljače
domaćin 13. M2 open međunarodnog natjecanja u
taekwondou za sve uzraste, a
pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije i ZŠU Zagrebačke županije. Nastupilo je
535 natjecatelja u borbama iz
9 zemalja te 59 najmlađih u
KICK-u. Natjecatelji su, osim
iz Hrvatske, stigli iz Slovenije,
Slovačke, Češke, Mađarske,
Italije, Njemačke, BiH i Srbije.
Samo natjecanje otvorio je
zamjenik župana Zagrebačke
županije Damir Tomljenović,
a još su nazočni bili savjetnik
u ambasadi Republike Koreje
Donghwan Che, predsjednik ZŠU Zagrebačke županije Vladimir Bregović, tajnik
ZŠU Zagrebačke županije Mario Makarun te delegat Hrvatskog taekwondo saveza i član
IO Boris Makarun. Natjecanje
je bilo izuzetno atraktivno jer
su nastupili vrlo kvalitetni
borci. Što se rezultata tiče kod
najmlađih u KICK-u pobijedila je ekipa domaćina TK Rugvica, drugi su bili natjecatelji

iz TK Dugo Selo, a treći iz TK
Martin Grad. U borbama kod
mlađih kadeta koji su bili i
najbrojniji, također su ekipno
bili najbolji domaćini TK Rugvica, drugo mjesto zauzeli su
mlađi kadeti TK ION, a treće
TK Spiritus. U konkurenciji
kadeta prvo mjesto ekipno zauzeli su natjecatelji TK ION,
drugo TK Medvedgrad, a tre-

će TK Jastreb. U konkurenciji
juniora ekipno prvo mjesto
pripalo je TK Fox, drugo TK
Jastreb, a treće TK Osvit, dok
je kod seniora prvo mjesto pripalo TK Dubrava, drugo TK
Jastreb i treće TK Zadar.
U sveukupnom poretku
kad se zbroje svi uzrasti prvo
mjesto pripalo je domaćinu
TK Rugvici, drugo TK ION,

treće TK Jastreb, četvrto TK
Fox, a peto TK Casper. Od
ekipa iz inozemstva najbolje
su bile plasirane dvije mađarske ekipe koje su zauzele sedmo mjesto kod juniora i seniora. Pojedinačne medalje za TK
Rugvica osvojili su u konkurenciji mlađih kadeta Tihana
Vučić prvo, Paul Brandić, Lucija Nesnidal, Katarina Jurišić
i Klara Šimunić drugo te Toni
Dujić, Alan Varović, Josip
Bešlić i Dora Jazvić treće. Kod
kadeta Stela Đelekovčan i Antonija Krajnović bile su prve,
a Antonio Mamić i Analena
Brandić drugi. U juniorskoj
konkurenciji Mate Šaravanja
i Ivan Šapina bili su drugi, a
Marija Pavić treća te kod seniora Ana Šaravanja, Josip
Maras i Mario Zekić drugi, a
Dragan Kerošević treći.
Samo natjecanje kojem smo
bili domaćini poslužilo je i da
nekoliko naših najmlađih ima
prvu službenu borbu te na taj
način skupljaju iskustvo.
Darko Hrdan

 RUKOMET

Rukometašice i u nastavku natjecanja nepobjedive
Nakon zimske stanke rukometašice ŽRK Dugo Selo
55' vratile su se punom parom
na natjecanje. U svojoj skupini i dalje uvjerljivo drže prvo
mjesto. Da su noćna mora za
svoje suparnice dokazale su
i u nastavku natjecanja, koji
je započeo 14. veljače. Prvu
utakmicu nakon zimske stanke igrale su protiv Zaprešića
i došle do uvjerljive pobjede
rezultatom 48:18 (26:8). Ništa
bolje nije prošla ni ekipa Senie iz Senja koja je u Gradskoj
sportskoj dvorani Dugo Selo
izgubila od domaćina 46:21.

Visoka pobjeda ostvarena je i
u subotu 28. veljače u Ivaniću,
gdje je ekipa ŽRK Dugo Selo
55' pobijedila domaćine rezultatom 24:41(12:16)
- Kvalitetno smo odradili pripremni period prije početka proljetnog dijela
prvenstva,a i u tom periodu
naše redove pojačala je Lucija
Marjančić – izjavio je trener
ŽRK Dugo Selo, Nenad Plašić.
ŽRK Dugo Selo jedina su neporažena ekipa u ligi,a ujedno najefikasnija i s najboljom
obranom.

MRK DUGO SELO
BEZ LINDA

Nova godina loše je započela za MRK Dugo Selo. Taman
kada su počeli ostvarivati
dobre rezultate, ostali su bez
svog najboljeg igrača Kevina Linda, koji ih je u svakoj
utakmici vodio do sigurne
pobjede. Ovaj 20-godišnjak
ozlijeđen je na utakmici protiv Metkovića, a na teren će se
vratiti tek za dva kola. Da im
Lind puno znači vidjeli su u
zadnje tri utakmice, koje su
sve redom izgubili. Kozala ih

je porazila u Rijeci 32:30, pred
domaćom publikom su izgubili od RK Rudar rezultatom
29:30, a zadnje kolo igrali su
u Križevcima protiv RK KTC
od kojih su izgubili 39:32.
- Vidi se da smo mi bez Linda sasvim drugačija ekipa. On
zbog ozljede neće moći igrati
još mjesec dana. Dečki su sada
mogli vidjeti kako stoje i kakva su zamjena njemu – izjavio je trener Zvonko Kaleb.
Trenutno su osmi na tablici.
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TRENERSKE PROMJENE
U ŠKOLI NOGOMETA

Na početku 2015. godine
u školi nogometa NK Dugo
Selo došlo je do kadrovskih
promjena. Za glavnog koordinatora, odnosno voditelja
u mlađim uzrasnim kategorijama dolazi nekadašnji nogometaš kluba Siniša
Oreščanin.
Trener koji je u NK Dinamo Zagreb prošao kroz
sve kategorije, od zagića
do juniora, u našem klubu
će osim voditelja obnašati
i ulogu trenera u kategoriji
kadeta.
Kategorija juniori ostaje
pod vodstvom iskusnog Igora Kovačevića dok će kategoriju starijih pionira voditi
Velibor Vujić i Ante Vucić.

Mlađe pionire i dalje vodi
Tomislav Ivanković , a kategoriju limača preuzima Tomislav Špoljarević.
Najmlađu kategoriju kluba prstići vodit će Dino
Ivančević i Dario Turkalj.
S ovim promjenama želimo podići kvalitetu rada u
mlađim kategorijama i stvoriti preduvjet za stvaranje
kvalitetnih igrača koji bi u
budućnosti trebali biti prvotimci i nosioci igre u našem
klubu. Uprava kluba će učiniti sve što je u njenoj moći
da osigura sredstva za ostvarivanje ovog cilja, rekao je za
kraj predsjednik kluba Mladen Vrabec.
TŠ

Matej Murat brončani na
seniorskom prvenstvu Hrvatske
U zagrebačkom Domu
sportova je protekli vikend,
od 27.veljače do 1.ožujka odigrano pojedinačno prvenstvo
Hrvatske u stolnom tenisu za
seniore i seniorke. Na turniru
je nastupilo dvoje natjecatelja
dugoselskog S.T.Š.K.-a Ana i
Matej Murat, koji su kroz kvalifikaciona natjecanja izborili
pravo da nastupe na prvenstvu.
Ana je u prilično jakoj grupi
s jednom pobjedom i dva po-

raza zaustavljena u prvoj fazi
natjecanja. Matej je prošao
prvi dio natjecanja po grupama i plasirao se u završni dio
gdje je poražen u prvom kolu
razigravanja. U paru sa Lukom Šarčevićem iz Riječkih
STK ”Srdoči” Matej je osvojio
3. mjesto u igri parova, izgubivši u polufinalu tijesno od
favoriziranog para igrača iz
superlige i prvih nosioca turnira para: Zeljko Filip/Tomislav Pucar rezultatom 3:2.

Matej Murat pobjednik
38. turnira „Đuro Dubenik“

Dan zaljubljenih stolnotenisači su proveli u Gradskoj
sportskoj dvorani Dugo Selo.
Razlog tome je 38. međunarodni stolnoteniski Memorijal
“Đuro Dubenik”, na kojem se
natjecalo 65 klubova iz Bosne
i Hercegovine, Srbije i Hrvatske s ukupno 400 natjecatelja.
Laskavu nagradu i prvo mjesto
osvojio je Dugoselac Matej Murat. On je u najstarijoj kategoriji
juniora pobijedio u polufinalu
trenutno prvorangiranog juniora Hrvatske Danijela Mijatovića iz zadarskog Donata
rezultatom 3:0. U finalu je s 3:1
pobijedio Marka Vidačeka iz
GSTK Zagreb. Uz njega, postolje su izborili Luka Martinek i
Antonela Papak. Luka je zauzeo
3. mjesto u juniorskoj konkurenciji, dok je Antonela izborila
3. mjesto u kategoriji najmlađih
kadetkinja. Posebne nagrade
organizatora, kao najmlađi sudionici turnira, dobilo je dvoje
najmlađih članova dugoselskog
kluba, Luna Borovec i Andrej
Papak.
Dodijeljene su i nagrade za
najmasovnije ekipe. GSTK Zagreb proglašen je najmasovni-

jom muškom ekipom, HASTK
Mladost-Zagreb, najmasovnijom ženskom ekipom, te STK
Spin Euro-Asfalt iz Sarajeva kao
najmasovnija inozemna ekipa. Memorijalni turnir trajao
je dva dana, 14. i 15. veljače, a
njegovom svečanom otvaranju
nazočili su zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević, pročelnik za društvene djelatnosti
Veljko Bertak, počasni predsjednik zajednice sportskih
udruga Grada Dugog Sela Zlatko Lasan, predsjednik zajednice sportskih udruga Dugog Sela
Branko Deronja, tajnik Zajednice sportskih udruga i saveza
Zagrebačke županije Mario
Makarun, kao i članovi obitelji pokojnog Dubenika. Inače,
pokojni Đuro Dubenik jedan je
od osnivača stolnoteniskog kluba Dugo Selo. Klub je osnovan
1965. godine, tako da se ove godine slavi 50 godina postojanja.
Turnir je odigran pod pokroviteljstvom Grada Dugog Sela,
Zagrebačke županije te uz veliku pomoć Pučkog otvorenog
učilišta Dugo Selo, Turističke
zajednice Grada Dugo Selo, Tiskare ŠiM i Knjižare DeNova.
Ivana Vodanović
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PRIJEPIS POVELJE KRALJA ANDRIJE II.
IZ 1209. GODINE

S

vakako najvažniji dokument o ranoj povijesti
našega kraja je toliko
spominjana povelja kralja
Andrije II. iz 1209. godine.
Njome se Andrija II. zahvaljuje vitezovima templarima zbog zasluga u obrani
kršćanstva i utvrđuje njihove već postojeće posjede.
Među njima je i „terra sancti
Martini“ – naša zemlja svetog
Martina. Kao i mnogi drugi
originalni dokumenti iz tih
vremena, tako ni ova povelja
nije sačuvana. Ali zato imamo
prijepis iz 1468. godine koji
se čuva u Nadbiskupskom
arhivu u Zagrebu. U literaturi
se često pogrešno govori o
povelji kralja Andrije II. Tekst
što mi danas poznajemo jest
prijepis povelje i tako bi taj
dokument bilo točnije spominjati. Naime, prijepis je,
što zbog nečitkosti rukopisa
izvornika, što zbog utjecaja
lokalizama na latinski jezik,
u određenom smislu interpretacija teksta. Donosimo ovdje
dakle prijevod dijela prijepisa povelje kralja Andrije II.,
onakvog kakav je objavljen u
„Codexu diplomaticusu“, sv.
III (listine godina 1201.-1235.)
u redakciji Tadije Smičiklasa,
izdanje Jugoslavenske akademije u Zagrebu, 1905.. Na prijevodu se zahvaljujemo profesorici Nives Pantar.
U ime Svetoga Trojstva i
Nedjeljivog Jedinstva. Andrija
milošću Božjom kralj Ugarske,
Dalmacije, Hrvatske, Rame
(Bosne), Srbije, Galicije i Vladimirije zauvijek.
Premda kraljevska uzvišenost treba biti na pomoć svim
štovateljima kršćanske vjere,
milosrdna djela mora s većom
brigom odmjeriti onima, koji
su poznati po tome što hvalevrijedno i predano prolijevanjem vlastite krvi podupiru i
spasonosni križ i Božji grob
protiv svakodnevnih navala
pogana.

Promatrajući i povjeravajući sudu istine vjersku predanost braće templara i stalne
muke koje podnose bez prestanka od neprijatelja Kristova križa smatrali smo da je dostojno i potrebno sve templare
koji se nalaze unutar granica
našeg kraljevstva, kako u Hrvatskoj tako i u Dalmaciji i
sva njihova dobra, pokretna
i nepokretna, posvuda protiv bilo kojeg čovjeka zaštititi,
kako bi, u skladu sa svojom
prisegom, kraljevom milošću i
krijepošću, sigurni u miru služili Kristu kralju.
….
I zemlju Svetog Martina
uzetu ranije od zagrebačke tvrđave, za spas duše i za
otkupljenje duša naših prethodnika, dajemo Kući Vojske Hrama u čisti milodar sa
svim njenim pripadnostima,
slobodno i mirno, u stalno
pravo posjeda; premda smo
istu zemlju poklonili valpotu
Kračunu, jer nam je dosad bio
dosta vjeran, i kako je spomenuo k tome je isposlovao i kraljevsku povlasticu . Budući da
se njegova vjernost okrenula,
što nikome nije tajna, tako je
izgubio i glavu i svo vlasništvo zbog bezočne prevare, a
tako i spomenutu zemlju Svetog Martina .Oduzeta mu je i
spomenuta povlastica , koju je
kraljevski ugled i savjet prvaka
oduzeo i njegovim nasljednicima, i da bi se vjerniji radovali
daru, data je ta zemlja prije
spomenutoj Kući kao dostojnijoj, okružena sljedećim
međama: prva međa je Prelišće te se preko potoka Orihov
spušta na Likoš, zatim ide do
Kučije, odatle na Veliki Črnec,
iz Velikog Črneca ide sve do
mjesta gdje spušta u Policu, iz
Police dolazi u Veliki Črnec, iz
Črneca dolazi na Zelinu, gdje
je biskupska zemlja, odatle ide
uz Zelinu, i zatim izlazi van i
dolazi na mali Črnec. Zatim
ide na Trebenšpolje, a odatle

do Korena, pa se proteže do
Lupoglava, zatim vodi do Suhe
Lonje uz Petkovu zemlju, od
Suhe Lonje nastavlja uzvodno i ulazi u Veliku Lonju, a
odatle se proteže uz Filipovu
zemlju sve do velike ceste koja
vodi u Zagreb. Odavde ide do
zemljane međe, pa nastavlja
uz Hrtkovu zemlju do Babine
gore, gdje je međa napravljena
od zemlje, zatim ide do mjesta
gdje Bogorod utječe u Zelinu,
te prolazi sredinom Zeline i ide
do dvije kruške, gdje je međa
napravljena od zemlje. Zatim
ide sredinom Klenovice i dalje
do Dubrave pa zatim nastavlja
do male granice, dalje do Crničine, gdje su tri međe, zatim
nastavlja i utječe u Glovicu
(Glogovnicu?). Iz Glovice ide
i ulazi u Črnec, gdje je stablo
koje se zove klen, i ovdje je zemljana međa, zatim nastavlja kroz šumu i ide u Kašinu.
Ovdje je smješteno stablo koje
se naziva brijest, a zatim prelazi Kašinu i dolazi do hrasta
gdje je zemljana međa te zatim
zatvara krug na spomenutoj
međi Prelišće. Budući da su
međe po istini popisane, dali
smo da se već spomenuta braća Vojske Hrama uvedu u prije

navedeni posjed, slobodno i
mirno u trajno posjedovanje
po našem pristaldu Vanleginu, tada zagrebačkom županu, taborniku bana Banka. U
toj smo zemlji i šumi rečenoj
braći dali takvu slobodu, da
niti našim vratarima niti ikome od ljudi nije slobodno ništa
prisvojivši si zloupotrebljavati
niti zloupotrebom prisvojiti,
osim uz pristanak i dobru volju iste braće. Osim toga, na
molbe našeg dragog brata Konona, prepuštamo spomenutoj
Kući Hrama službu dvojice
slobodnih ljudi iz Gore, koje
smo s nasljedstvom, nasljednicima i njihovim pripadnostima oslobodili od opće službe
šest generacija, i to: Velislava
i Hudislava, da službu koju su
dugovali nama ili banu, ubuduće budu stalno dužni obavljati templarima.
Nadalje, kao što je kralj
Bela, naš otac, za ljubav božju dao braći hrama da njihove
kuće i posjedi (prediji) ustanovljeni širom cijelog kraljevstva, nekom jedinstvenom
povlasticom budu iznad drugih, da u njih ne ulaze nikakvi
gosti, da ni ban ni nitko drugi
ne pokuša odsjedati, osim ako
bi tko bio primljen dobrohotnošću ove braće, to im i mi
zauvjek potvrđujemo. Također, sve posjede koje su stekli
darežljivošću kraljeva, poklonima knezova, predanošću
puka, koje imaju u bilo kojem
dijelu našeg kraljevstva, neka
nijedan župan, nijedan princ,
niti koji od barona ne pokuša
pomutiti. Kako dakle, ovaj niz
naših odluka, dozvola, ustupanja i potvrđivanja ne bi s
vremenom oslabio, već kako bi
ostao nepomućen i čvrst, ovu
ispravu sačinjenu o ovoj stvari potvrđujem svojom zlatnom
bulom, da je nijednom čovjeku
ne bude slobodno slomiti ili joj
protusloviti nepromišljenom
drskošću.
U knjizi „Život i djela dr-a

Franje Račkoga“ Jugoslavenska
akademija,Zagreb,1895.g.,na
strani 106 ,naš istaknuti povjesničar Tadija Smičiklas govori
o nužnoj opreznosti koju valja
imati naumu kada je riječ o
našim starijim dokumentima.
Imajući na umu da izvornik
(kao što je naš slučaj) često
nije ostao sačuvan, pa smo sa
njegovim sadržajem upoznati
preko nekog od njegovih prijepisa nužno je uvijek iznova
naglasiti da se zapravo radi o
prijepisu.
Ponekad je vrlo teško ustanoviti u kojoj mjeri je prijepis
intervenirao u izvornik, ali
ono što mi danas sa sigurnošću
možemo znati jest jedino to da
je prijepis kojim raspolažemo
iz godine 1468., i da je nastao
u redakciji albinskog kaptola
u današnjoj Rumunjskoj, koji
je kaptol u vrijeme nastanka prijepisa bio sastavni dio
Ugarskog kraljevstva. Taj je
prijepis, dakle, nastao gotovo
dvije stotine i pedeset godina

Radio Martin –
Zabavni radio
KAKO SMO DOŠLI U TOP 10
NAJSLUŠANIJIH
HRVATSKIH RADIO PROGRAMA

2009. bili smo 18. radio
po slušanosti u Hrvatskoj
2010. - 14.
2011. - 13.
2012. - 11.
2013. završili smo na 10. mjestu
po slušanosti u Hrvatskoj
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• Samo jedna reklama – zašto ne?
• Mjesec dana reklame –
dobar pokušaj!
• Tri mjeseca reklame –
prvi rezultati!
• Godišnji ugovor –
dobar poslovni potez!
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Osnivači glasila: Grad Dugo Selo, Općine Brckovljani i Rugvica
Izdavač: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo
Josipa Zorića 21a, tel.: 01/2753-419, fax: 2774 130
 urednistvo@dugoselska-kronika.hr 
 www.dugoselska-kronika.hr 
Žiro račun: 2360000-1810100008

(izvor agencija DeFacto)

Naš program sluša 3,64 % radijskih
slušatelja u Hrvatskoj ili prosječno
139180 slušatelja.

H VA L A S V I M A .
SLUŠA JTE NAS I DAL JE.

 Glavni i odgovorni urednik: Nenad HALEUŠ-MALI


Uredništvo: Iva GRGIĆ OZIMEC, Nadica KOZIĆ,
Ana-Marija ŠPRIHAL



Grafičko uredništvo: Tihana KUŠEKOVIĆ



Lektorica: Jelena JURIĆ

 Tisak: GRAFORAD, Rugvica, Krajnova 3, tel.: 01/ 2760-035


Naklada: 1200

Gradska knjižnica Dugo Selo

Kako bi bili još brži
i informativniji lokalne vijesti
u emisiji 10370 slušajte
već u 9.00; 12.30 i u 15.00 sati

NAJGLEDANIJA TV EMISIJA
U HRVATSKOJ I REGIJI
PREKO 5 MILIJUNA PREGLEDA NA

Urednik i voditelj: Ivan

nakon izvornika, i stotinu i
pedeset godina nakon što je
ukinut templarski red (1317.).
Na kraju, zanimljivo je napomenuti da Tadija Smičiklas na
89. strani već spomenutog “Codexa diplomaticusa“ iza teksta povelje navodi slijedeće:“Iz
prijepisa Sigismunda kralja od
god.1425. u nadbiskupskom
arkivu u Zagrebu (fundationalia). Mi ga ne nadjosmo,
zato uzimljemo doslovce po
Tkalčiću.“, iz čega slijedi zaključak da je postojao još najmanje jedan, i to mlađi prijepis naše povelje iz god.1425.
Cjeloviti tekst prijevoda prijepisa povelje ugarsko-hrvatskog kralja Andrije iz 1209.,
zajedno sa drugim najstarijim latinskim tekstovima koji
se odnose na naš kraj biti će
objavljen u knjizi „Documenta
historica terrae sancti Martini“, i u prijevodu sa latinskog
prof. Nives Pantar.
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