Turistička zajednica Grada Dugog Sela najavljuje manifestacije u okviru
Dugoselskih jeseni 2015.
■ FIŠIJADA I POLITIČKO PECANJE – Jezera Ciglana, subota 12. rujna s početkom u 11,00 sati
■ BERBA U GRADSKOM VINOGRADU – Gradski vinograd, subota, 19. rujna s početkom u 9,00 sati
■ DUGOSELSKA BICIKLIJADA – nedjelja, 20. rujna, Perivoj grofova Drašković, start u 11,00 sati
9. rujna 2015. GODINA XLVIII BROJ 592.

CIJENA: 5 kuna

GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA
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RUGVIČANI PROSLAVILI DAN OPĆINE

 Grad Dugo Selo:
 pri završetku izgradnja

2

 Grad sufinancira

3

nogostupa u Huzanićevoj ulici
i dogradnja Dječjeg vrtića

udžbenike za djecu obitelji s
nižim primanjima i prijevoz
srednjoškolcima i studentima

 Ponovo pokrenuta

stanogradnja u Dugom Selu

Najzaslužniji dobili priznanja, a svi osnovnoškolci
besplatne udžbenike
2

Novi veliki uspjeh Osnovne
glazbene škole Dugo Selo
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 POTPISAN UGOVOR O NASTAVKU
IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE U OSTRNI:

Radovi počinju
sredinom rujna

Ugovor o nastavku izgradnje
sustava odvodnje u Maloj i Velikoj Ostrni (Omladinska ulica)
su 25. kolovoza potpisali direktor DUKOM-a Dražen Baras i
direktor Bolčević gradnje d.o.o.
Darko Bolčević. U prostorijama
DUKOM-a potpisivanju su nazočili gradonačelnik Stipo Velić
te predstavnik Ostrne, gradski
vijećnik Stjepan Bertek. Vrijednost projekta je 2,57 milijuna
kuna, Hrvatske vode financiraju ga s 90 posto, a Grad 10 posto, pojasnio je Baras. Ukupno
se izvodi 2 000 metara glavnog
kolektora i jedna crpna stanica
kapaciteta 24 litre/sec. Na sustav
odvodnje priključit će se 106
kućanstava. Radovi bi trebali
početi sredinom rujna, a trajali
bi 100 dana odnosno do prosinca. Grad je kandidirao sve projekte sekundarne kanalizacije.
Sada se radi u Ostrni, a sljedeći
su Kopčevec, Martin breg i Andrilovec za koje Grad ima gotove
projekte. Oni su u Hrvatskim
vodama i također će se financirati sredstvima EU fondova i
Voda, kazao je gradonačelnik
Velić. Zadovoljstvo početkom
radova kanalizacije po Omladinskoj ulici koja spaja Malu i
Veliku Ostrnu i koji će svakako
pridonijeti dobroj poduzetničkoj perspektivi, iskazao je i vijećnik Bertek. Nada se kako će
uslijediti i pripreme za III. fazu
u kojoj bi se lokalne ulice spoji-

le na glavnu kanalizaciju i kako
će radovi početi za petnaestak
dana, a nakon potrebnih pripremnih radnji, dodao je direktor
Bolčević.
Bilo je riječi i o prepumpnoj
stanici CS 12 čiji se završetak
gradnje očekuje u studenom,
a tada će u pogon biti pušten i
cjeloviti sustav odvodnje za područje Grada Dugog Sela i Općine Rugvica. Baras je informirao
i o DUKOM-ovim projektima
u pripremi. Planirani početak
projekta nadogradnje uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda
na III. stupanj, kapaciteta 25.000
ES u naselju Novaki Oborovski
je početkom 2017. godine. Tu je
i izgradnja 29 km kolektora i 11
crpnih stanica sustava odvodnje
u Dugom Selu te 44 km kolektora i 1 CS u Općini Rugvica.
Vrijednost projekta je oko 150
milijuna kuna. U pripremi je, a
početak se planira krajem 2016.
godine, Regionalni vodoopskrbni cjevovod - Zagreb Istok. Njime se predviđa rekonstrukcija
dijela vodovodne mreže (cca 41
km) te izgradnja novih dionica
(cca 8 km), s ciljem poboljšanja
pogonskih uvjeta te smanjenja gubitaka i redukcije pojave
kvarova. Vrijednost radova je
55 milijuna kuna - 70 posto iz
EU sredstava, a po 10 posto daju
RH, Hrvatske vode i JLS-ovi.■
AMŠ

U gradski vrtić upisano 432
djece, ostalima omogućeno
sufinanciranje
u privatnim vrtićima
Dogradnja Dječjeg vrtića Dugo Selo nije utjecala
na njegovu djelatnost – sve
aktivnosti odvijale su se neometano. U novom dijelu
vrtića bit će smješteni uredski prostori, a oslobodit će se
prostori za individualni rad
s djecom. Nova pedagoška
godina 2015./16. počela je 1.
rujna.
„Upisano je 432 djece koja
će biti raspoređena u 16 skupina, 14 vrtićkih i dvije jasličke. To je iznad pedagoškog standarda, ali takva je
situacija u cijeloj državi. Rad
s djecom bit će kvalitetan, a
našim će odgojiteljima u tome
pomoći asistenti i pripravnici“, rekla je ravnateljica Draženka Sesan. Neupisano je
ostalo 78 djece. Od tog broja
je 31 zadovoljilo uvjete – žive
na području Grada i oba roditelja su zaposlena. Za neupisanu djecu, grad omogućava

sufinanciranje smještaja u
privatnim vrtićima. Također,
ovisno o listi čekanja djeca
se primaju i tijekom godine,
dodala je ravnateljica Sesan.
■
AMŠ

Zgrada starog Doma zdravlja
napokon u vlasništvu Grada

Z

grada starog Doma
zdravlja od 7. rujna je
u vlasništvu Grada
Dugog Sela, a potpise na ugovor o darovanju ove vrijedne
nekretnine stavili su gradonačelnik Stipo Velić i zamjenica ravnatelja Doma zdravlja
Zagrebačke županije Ivkica
Halinčić. Sastanku su nazočili
zamjenik gradonačelnika Pavo
Jakovljević i pročelnik Odjela
za poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika Mladen Šestan.
Prethodno je, u svibnju, odluku
donijela Skupština Zagrebačke
županije dajući suglasnosti na
odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Zagrebačke županije o
darovanju, a suglasnost o prihvaćanju istog dalo je i dugoselsko Gradsko vijeće u lipnju.
„Nakon dugog niza godina
traženja Dugog Sela da dobije
taj povijesni spomenik u svoje
vlasništvo to se danas konačno
ostvarilo i od danas je u vlasniš-

tvu Grada. Imamo projekte i
određene zamisli kako ćemo i
što ćemo napraviti s tom zgradom. Unaprijed je odlučeno da
će tamo biti kulturni sadržaji.
Imamo mogućnost osnivanja
muzeja, dobit ćemo mogućnost da raspolažemo jednim
dijelom imovine koju nam je
ostavila jedna velika dugoselska umjetnica Vera Dajht Kralj
i koja je izrazila želju da jedan

dio njenog opusa ostane našem
gradu. Radi se o prostorno velikom objektu, a razmišljali smo
i o preseljenju knjižnice. No,
zgradu treba urediti, u vrlo je
ruševnom stanju. Grad je proteklih nekoliko godina uložio
određena sredstva, promijenjen
je krov, sanirani su temelji“,
kazao je gradonačelnik Velić.
Također, ove će se godine ići
na natječaj za uređenje pročelja

i stolarije, a onda će se polako
uređivati budući da postoje
projekti za kompletno uređenje
objekta, dodao je.
Zadovoljstvo potpisivanjem
ugovora izrazila je i zamjenica
ravnatelja županijskog Doma
zdravlja Halinčić. Naglasila je
i kako ovaj objekt od iznimne
važnosti i prirodno pripada Dugom Selu te kako joj je drago što
će on služiti građanima Dugog
Sela i okolice. Gradonačelnik
Velić na kraju je zahvalio svima
koji su sudjelovali u aktivnostima da Grad dobije zgradu
starog Doma zdravlja. Objekt
je vrijedan kulturni spomenik,
ostavština plemenite obitelji
Drašković. Građen je u stilu
kasnog historicizma iz 18. ili 19.
stoljeća i nosi titulu plemićkog
dobra. Smješten u centru jedan
je od prepoznatljivih dugoselAMŠ
skih simbola.■

 KOMUNALNE AKTIVNOSTI:

Gradi se nogostup u Puhovu, pri kraju
II. faza dogradnje vrtića
Komunalne
aktivnosti:
Gradi se nogostup u Puhovu,
pri kraju II. faza dogradnje
vrtića
Na području Grada Dugog
Sela u tijeku je više komunalnih aktivnosti, a gradilišta je 25. kolovoza obišao
i gradonačelnik Stipo Velić.
Dugoočekivana
investicija
izgradnje nogostupa u Ulici
Bože Huzanića u punom je
zamahu, a izvodi se III. faza
koja obuhvaća gradnju dionice duge 700 metara od ulice
Gredice do pruge ZagrebOsijek. „Uslijedit će odmah
II. faza koja obuhvaća dio između dvije pruge, a priprema
se i natječaj za I. fazu koja se
odnosi na nogostup od Zorićeve ulice do prvog pružnog
prijelaza“, rekao je gradonačelnik Velić. Vrijednost ove
etape je 650.000 kuna, a ukupna je preko milijun kuna. U
Industrijskoj zoni radi se kod
Štefanovićeve i Staklarske ulice, pri kraju je izgradnja mosta. Radi se o propustu preko
kanala Hrvatskih voda, gdje
su zbog velikog uspora voda
izlijevala i plavila cestu te

okolne parcele. Zbog toga se
povećavala i razine vode u cjevovodima i kanalima sve do
pruge i u centru grada. Ovim
radovima vrijednim oko pola
milijuna kuna riješit će taj
problem. Most se gradi od
gotovih betonskih elemenata
tvrtke Viadukt. Asfaltiranje,
nogostup i ogradu izvest će
zelinska tvrtka KRO-GRAD.
Most bi do 20. rujna trebao
bi biti gotov, rekao je voditelj Odsjeka za komunalno i
stambeno gospodarstvo Davor Miljanović. U Kopčevcu
su završeni radovi na asfaltiranju 12 ulica, a još su neki
radovi u pripremi koji će ići
do kraja godine. Nakon što
se izmjene ulični vodovi plina s priključcima u Cvjetnoj
i Pintarovoj ulici, krenut će se
u njihovu rekonstrukciju i asfaltiranje. Isto očekuje Ulicu
Tome Kapitana i dio pješačke
staze u I.G.Kovačića. Frezani
asfalt ugradio se u Dubravkinom putu, a sanirat će se i
ulice u naselju Dugo Selo jug
– Murska, Dunavska, dio Sutlanske i dio Dravske ulice.
Pri kraju je II. faza rekon-

strukcije i dogradnje Dječjeg
vrtića Dugo Selo vrijedna oko
milijun kuna. Kako je pojasnio Miljanović, izvedeni su
radovi na pročelju objekta,
požbukano je, izvedene su
glazure, postavlja se stolarija.
Probijena je i nova cesta te je
izgrađeno parkiralište s 13
mjesta za djelatnike vrtića. U

i dva sanitarna čvora. Predviđeno je da kompletni radovi
budu gotovi kroz mjesec dana.
U novi objekt preselit će se
administracija, a dobit će se i
dodatni prostor za individualni rad s djecom. Planirano je
da se sljedeće godine krene u
III. i završnu fazu – proširenje kuhinje koja bi zadovoljila

ovoj fazi, nakon prošlogodišnjeg proširenja smještaja za
40 djece, sagrađen je administrativni dio sa šest prostorija

standarde i uvjete sukladne
zakonu o dječjim vrtićima.
AMŠ

Školsko zvono zazvonilo za 392 đaka prvaka
Pola milijuna učenika, od
čega 42 000 prvašića, sjelo je
u školske klupe. Među njima
je 392 prvašića s područja
grada Dugog Sela te Općina
Rugvica i Brckovljani. U dugoselskoj OŠ Josipa Zorića
za 100 prvašića priređen je
prigodni program, uspjeh u
učenju zaželio im je i gradonačelnik Stipo Velić. Đaci
prvaci ovdje će pohađati
nastavu u pet odjeljenja. U
Zorićevoj je oko 840 učenika raspoređenih u 41 razred.
Lanjske godine bilo je 103 prvašića. S obzirom da su imali

130 osmaša, primjećuje se da
je 30 učenika manje. Jedan
od razloga je iseljavanje, čak
20 učenika otišlo je u Njemačku, rekla je ravnateljica
Mara Mamuza. U OŠ Ivan
Benković još se ne osjeća manjak učenika jer je brojnija
generacija koja je krenula od
one koja je završila školu, pojašnjava ravnatelj Branko Goleš. I u drugom dugoselskom
osnovnjaku nove je đake, njih
108, došao pozdraviti gradonačelnik Velić. Oni će prijatelje i znanje stjecati u četiri
razredna odjeljenja. Prvašića

je lanjske godine bilo 101, a
ukupan broj učenika ostao je
isti – 750 učenika polazi školu u 32 odjeljenja. U brckovečkoj školi OŠ Stjepan Radić
u Božjakovini ove je godine
školsko zvono po prvi put zazvonilo za 93 đaka. U matičnom objektu njih 63 raspoređeno je u tri razreda dok je u
područnoj školi u Lupoglavu
njih 30 u dva odijeljena. Prošle je godine bilo 100 prvašića.
Trenutan broj učenika je 720,
broj razrednih odjela iznosi
36. U OŠ Rugvica najmlađe
učenike pozdravio je načel-
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nik Mato Čičak. Tamo je u
četiri prva razreda raspoređen 91 učenik. Lani je bilo
84 prvašića. Ove godine škola ima ukupno 709 učenika
raspoređenih u 32 razredna
odjela.
Zbog početka školske godine Hrvatski autoklub pozvao je vozače na dodatni
oprez i obavezno poštivanje
ograničenja od 40 km/h, osobito u blizini škola i vrtića, ali
i na cestama u naseljima koje
vode u smjeru škola. Roditeljima se savjetuje da prvih
dana prate djecu u školu i pu-

tem ih upozoravaju na opasna mjesta, a djeci da hodaju
pločnikom ili lijevom stranom kolnika, ako su u grupi
u koloni, jedan iza drugoga te
da cestu prelaze samo preko
pješačkog prijelaza i na zeleno svjetlo. MUP i ove godine
provodi akciju kojoj je cilj
privući pozornost javnosti na
djecu u prometu, a posebno
na one najmlađe, polaznike prvih razreda kojima je
to prvi samostalni kontakt s
prometom. ■
AMŠ
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 PONOVO KRENULE INVESTICIJE U STANOGRADNJU:

FREELAND ULAGANJE GRADI
6000 m2 STAMBENO POSLOVNOG
PROSTORA U DUGOM SELU
Na križanju Ulice hrvatskih branitelja i 2. Gardijske
brigade „Gromovi“ u Dugom
Selu, 7. rujna su, uz nazočnost
gradonačelnika Grada Dugog
Sela Stipe Velića, službeno
započeli radovi na izgradnji,
odnosno nastavku izgradanje, stambeno poslovnog prostora koji je započet još prije
desetak godina, a izgradnju
je zaustavila recesija. Naime, tvrtka Freeland ulaganja
iz Čakovca, sa zajedničkim
nizozemsko-hrvatskim vlasništvom, nedavno je otkupila već dijelom izgrađenu
zgradu i zemljište te nastavila
gradnju. Kako saznajemo od
dvojice direktora ove tvrt-

ke Wilberta Van Twuijera i
Božidara Žvorca, Freeland
ulaganja će investirati oko

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela
broj 05/14) Odbor za dodjelu nagrada i
priznanja Grada Dugog Sela objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE
PRIJEDLOGA ZA
DODJELU JAVNIH
PRIZNANJA
GRADA DUGOG SELA
U 2015. GODINI
I. Pozivaju se ovlašteni predlagatelji
da podnesu prijedloge za sljedeća javna
priznanja Grada Dugog Sela:
a. Nagrada Grada Dugog Sela za
životno djelo
b. Godišnja nagrada Grada Dugog
Sela
c. Počasni građanin Grada Dugog
Sela
d. Zahvalnica Grada Dugog Sela
Zaključak o dodjeli javnih priznanja
donosi Gradsko vijeće Grada Dugog
Sela, a javna priznanja dodjeljuju se na
svečanoj sjednici povodom Dana Grada
Dugog Sela.
II. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:
a. Nagrada Grada Dugog Sela za
životno djelo je javno priznanje koje se
dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno
postignuće na unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi,
sporta i tehničke kulture, promicanja
ljudskih prava, zaštite okoliša te drugih
područja društvenog i gospodarskog
života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Dugog
Sela.
Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s
prebivalištem na području Republike
Hrvatske.
Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada
Grada Dugog Sela za životno djelo.
Iznimno, godišnje se mogu dodijeliti najviše dvije Nagrade Grada Dugog
Sela za životno djelo.
b. Godišnja nagrada Grada Dugog
Sela je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj
osobi koje rade na području Grada Dugog Sela za doprinos i postignuće koji
su od osobitog značenja za Grad Dugo
Selo, a ostvarena su tijekom godine koja

2,5 milijuna eura i izgraditi
68 stanova, ukupne površine
6000 m 2, te 7 poslovnih pro-

prethodi godini u kojoj se dodjeljuje
nagrada.
Kriteriji za dodjelu nagrade su:
rezultati postignuti u radu na pojedinom području djelovanja;
objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i
nagrađena ostvarenja; uživanje ugleda
uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog trgovačkog društva, ustanove, udruge i druge pravne osobe.
Godišnje se dodjeljuje po jedna Godišnja nagrada Grada Dugog Sela iz
sljedećih područja:
a) gospodarstva,
b) znanosti,
c) kulture,
d) odgoja i obrazovanja,
e) zdravstva i socijalne skrbi,
f) sporta i tehničke kulture,
g) promicanja ljudskih prava i zaštite
okoliša.
c. Počasni građanin Grada Dugog
Sela
Počasnim građaninom Grada Dugog
Sela može biti proglašen državljanin
Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim
ili političkim djelovanjem značajno
pridonio napretku i promicanju ugleda
Grada Dugog Sela, ostvarenju i razvoju
demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu, te napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Grada Dugog
Sela ne može biti proglašena osoba koja
ima prebivalište na području Grada
Dugog Sela.
d. Zahvalnica Grada Dugog Sela
Zahvalnica Grada Dugog Sela je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj
ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi prigodom njihovih obljetnica i značajnih
događaja za dugogodišnji rad i izniman
doprinos razvoju i promicanju ugleda i
interesa Grada Dugog Sela u svim područjima gospodarskog i društvenog
života.
III. Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi
godišnje se može dodijeliti samo jedno
javno priznanje Grada Dugog Sela.
IV. Pravo podnošenja prijedloga za
dodjelu Nagrade Grada Dugog Sela za
životno djelo, Godišnje nagrade Grada
Dugog Sela i Zahvalnice Grada Dugog
Sela imaju Gradonačelnik, vijećnici
Gradskog vijeća, tijela mjesne samouprave, građani Grada Dugog Sela,
trgovačka društva, ustanove, udruge,
političke stranke i druge domaće pravne osobe.

stora u roh bau izvedbi, površine 500 m 2, do svibnja sljedeće godine. Izvođač radova
je tvrtka Međimurje PMP, a
ulagači najavljuju izuzetno
povoljne cijene stanova, koji
se već mogu kupiti, s iznosom
manjim od 1000 eura za kvadratni metar stana.
Freeland ulaganjima ovo
nije i jedina investicija u Dugom Selu jer su, kako saznajemo, i vlasnici zemljišta iza
stare škole, odnosno nekadašnje stolnoteniske dvorane
u Ulici Josipa Zorića gdje također namjeravaju izgraditi
2 stambene zgrade s po 45
stanova.■
Nenad Haleuš Mali

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada
Dugog Sela ima gradonačelnik Grada
Dugog Sela i članovi Gradskog vijeća.
V. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Dugog Sela podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži: ime i
prezime, odnosno naziv podnositelja
prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz
navođenje osnovnih podataka o osobi,
naziv javnog priznanja i područje za
koje se podnosi prijedlog te iscrpno
obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.
Prijedlog može sadržavati i raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i
ocjene, natjecateljske rezultate i sl.).
Na zahtjev Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu
dokumentaciju.
VI. Prijedlozi koji nisu podneseni u
skladu s odredbama ove Odluke, neće
se uzeti u razmatranje.
VII. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom
dokumentacijom dostavljaju se Odboru poštom na adresu Grad Dugo Selo,
Ulica Josipa Zorića 1, s naznakom "Za
dodjelu javnih priznanja Grada Dugog
Sela" ili osobno u Grad Dugo Selo, Ulica
Josipa Zorića 1, na urudžbeni zapisnik,
zaključno do 09. listopada 2015. god.
KLASA: 023-01/15-01/174
URBROJ: 238/07- 03-04/04-15-1
Dugo Selo, 04. rujna 2015.
Predsjednik
Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Željko Ivaniček

 GRAD SUFINANCIRA NABAVU
UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE OBITELJI
NIŽIH PRIMANJA

Zahtjevi se primaju do
30. rujna ove godine

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je 20. kolovoza Odluku o sufinanciranju
nabave školskih udžbenika i
radnih bilježnica učenicima
osnovnih škola, s prebivalištem na području grada Dugog Sela za školsku godinu
2015./2016. godinu kojom su
propisani uvjeti za ostvarivanje navedene potpore, u iznosu od 500,00 kuna po učeniku
osnovne škole, i to za najviše
dvoje učenika iz jedne obitelji,
čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 1.200,00 kuna

mjesečno. Odluka je objavljena na službenim stranicama
Grada Dugog Sela.
Obrasci zahtjeva i izjave o
članovima zajedničkog kućanstva mogu se preuzeti
osobno u Gradu Dugom Selu,
J. Zorića 1 (potkrovlje) ili
na službenoj stranici Grada:
www.dugoselo.hr
Zahtjevi s propisnom dokumentacijom zaprimaju se
do 30. rujna 2015. godine, a
nepotpuni i nepravovremeni
zahtjevi neće se razmatrati.

Grad Dugo Selo zasada nema službene
potvrde da dugoselska vojarna postaje
Centra za smještaj imigranata

Nakon što je u medijima
objavljena informacija kako će
jedan od potencijalnih objekata
za smještaj imigranata i izbjeglica biti i dugoselska vojarna
„Pukovnik Milivoj Halar“, gradonačelnik Dugog Sela Stipo
Velić izjavio je kako Grad Dugo
Selo zasada još nije primio službenu informaciju od Državnog
ureda za upravljanje državnom
imovinom o takvoj mogućnosti. Gradonačelnik Dugog Sela
dodaje kako „do te situacije za-

sigurno neće doći s obzirom na
to da se kapaciteti dugoselske
vojarne još uvijek koriste – i to
za smještaj jednog dijela vojske, Centra za obuku pasa, a u
vojarni se nalazi i dio arhive“.
Pored toga gradonačelnik Velić
smatra kako najveća zapreka
korištenju ovog objekta u svrhe
Centra za smještaj imigranta
je to što se vojarna nalazi u samom centru grada te stoga nije
primjerena za tu svrhu.

ZBIRKA RADOVA VERE DAJHT
KRALJ USKORO U
VLASNIŠTVU GRADA?
Umjetnička ostavština pokojne akademske kiparice Vere
Dajht Kralj, koja vuče podrijetlo
iz Dugog Sela gdje su njezini roditelji bili vlasnici ciglane, uskoro bi mogla prijeći u vlasništvo
Grada Dugog Sela, čulo se na
današnjem sastanku održanom
u gradskoj upravi . Naime, gradonačelnik Stipo Velić primio
je sina pokojne umjetnice Sašu
Kralja koji vodi njenu ostavštinu te Dubravku Jakelić, predsjednicu Hrvatskog muzejskog
vijeća pri Ministarstvu kulture.
Razgovaralo se o načinu na koji
bi spomenuta zbirka umjetnina pok. Vere Dajht Kralj, koja
je nedavno dobila i status kulturnog dobra, mogla prijeći u
vlasništvo Grada Dugog Sela.
Prema riječima Saše Kralja riječ
je o 215 umjetnina koje su već
katalogizirane te koje je pokojna umjetnica za života odlučila
pokloniti našem Gradu. Dubravka Jakelić rekla je da bi bilo
potrebno osnovati samostalnu

OBAVIJEST
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I
STUDENTIMA,
S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU
GRADA DUGOG SELA
Obavještavaju se učenici srednjih škola i redovni
studenti koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, da je Gradonačelnik Grada Dugog
Sela donio Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na po-
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ustanovu – muzej, o čemu treba
donijeti odluku Gradsko vijeće
koje također treba i odlučiti o
prihvaćanju donacije na temelju čega bi se sklopio ugovor s
donatorom. Osim toga, rekla je
Jakelić, bilo bi potrebno riješiti
radno mjesto kustosa budućeg
muzeja.
Gradonačelnik Velić rekao je
kako je Grad spreman preuzeti
zbirku te kako je upravo ovih
dana u njegovo vlasništvo prešla stara zgrada Doma zdravlja
koja je već duže vrijeme predviđena upravo za muzejsku
djelatnost, a pitanje kustosa ,
dodao je, moglo bi se riješiti
unutarnjom preraspodjelom
kadrova iz gradskih ustanova
ne bi li se izbjegli troškovi novih
zapošljavanja.
Dogovoreno je da nasljednik
Vere Dajht Kralj u najkraćem
vremenu dostavi Gradu dokumentaciju o zbirci te prijedlog
ugovora o preuzimanju donacije umjetnina.■
N.H.M.

dručju Grada Dugog Sela u šk. godini 2015/2016. u
ukupnom iznosu do 700,00 kn, kao i Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u ak. godinu
2015/2016. u ukupnom iznosu od 700,00 kn.
Potvrde za kupnju prijevoznih karti uz sufinanciranje Grada, izdaju se u Računovodstvu Grada
Dugog Sela, uz predočenje osobne iskaznice, OIBa, te potvrde srednje škole o redovnom školovanju
za učenike, odnosno potvrde o upisu u ak. godinu
2015/2016. za studente, i to svakim radnim danom
od 09,00 – 15,00 sati.
GRAD DUGO SELO

4

DUGO SELO/BRCKOVLJANI

9. rujna 2015.

 Vinogradari proslavili Bartolovo

„NA MALENOM BRIJEGU…“

V

inogradari i vinari, članovi Udruge
vinogradara i vinara
Općine Brckovljani, sastali
su se tradicionalno, povodom blagdana sv. Bartola,
u vinogradu Željka Paniana
na Štakorovečkom bregu da
bi postavili klopotec koji bi
grožđe do berbe trebao štititi od ptica i da bi međusobno, uz čašicu, porazgovarali o predstojećim poslovima u vinogradu. Godina
je za vinograde više nego
dobra, vele vinogradari, ali
se već počinju brati i rane
sorte grožđa pa su Bartol i
klopotec ove godine malo
zakasnili. Omjer sladora i
kiselina u grožđu je idealan,
bolesti nisu naškodile kvaliteti, a dragi Bog nije dao
tuču, dodaju te zaključuju
kako bi ovogodišnja berba

trebala biti jedna od najboljih u posljednjih desetak
godina.

Sve je to bio razlog za dobru feštu uz dobro vino i dobar grah koji je gazda Željko
skuhao za svoje mnogobrojne goste, a atmosferu je dodatno digao nezaobilazni
„Breza band“.

Feštu su, kako to i priliči, posjetili i čelni čovjek
Udruge vinogradara i vinara Općine Brckovljani
Zvonko Novosel Dolnjak,
koji je i pozdravio sve goste,
te predsjednik Općinskog
vijeća Božo Graberec i načelnik Općine Brckovljani
Željko Funtek. •

N.H.M.

 Općinsko vatrogasno natjecanja VZO Brckovljani:

LUPOGLAV DOMINANTAN
U SVIM KATEGORIJAMA
U Hrebincu je 6. rujna
održano Općinsko vatrogasno natjecanja VZO Brckovljani na kojem je sudjelovalo
ukupno 12 ekipa, a natjecanju je nazočio i predsjednik
Općinskog vijeća Općine
Brckovljani Božo Graberec.
U kategoriji djece 6 do 12
godina prvo mjesto je zauzela druga ekipa DVD-a Lupoglav, drugo Prečec, a treće
prva ekipa Lupoglava.
U kategoriji mladeži 12 do
16 godina prvi je bio Lupo-

glav, a drugi Prečec.
U kategorji muških A
ekipa najbolji je bio prvi sastav DVD-a Lupoglav, drugi DVD Brckovljani, treći
DVD Prečec, a slijede DVDi Hrebinec, Gračec i drugi
sastav DVD-a Lupoglav. U
kategoriji muških B ekipa
nastupio je samo DVD Lupoglav. ■

Održana sjednica članova Gradskog vijeća i predsjednika Mjesnih odbora:

Problematična komunalna infrastruktura

P

roblemi s komunalnom
infrastrukturom, lisicama, neredovita košnja i
održavanje javnih površina,
loše čišćenje snijega, manjak
dječjih igrališta, nesigurnost
na prometnicama, navažanje poljskih puteva, uređenje
zapuštenih parcela, nedostatna
komunikacija s komunalnim
redarima – neki su od nabrojanih stavaka koje su na prvoj
zajedničkog sjednici sa članovima Gradskog vijeća održanoj
3. rujna u svojim izvješćima
naveli predstavnici gradskih
mjesnih odbora. Kako je kazao
predsjednik Gradskog vijeća
Željko Ivaniček, od konstituiranja MO-ova prošlo je devet
mjeseci. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Stipo Velić,
zamjenik Pavo Jakovljević,
gradski vijećnici Jasminka
Kokot Bambić, Stjepan Bertek,
Kruno Blažinović, Božidar
Cik, Ivica Klarić, Pero Orlović,
pročelnici upravnih odjela – za
poslove gradonačelnika i Vijeća
Mladen Šestan te za prostorno
uređenje, stambeno i komunalno gospodarstvo Marijo Vinko
i stručna suradnica Mirjana
Perković. Izvješća o dosadašnjem radu te planu za naredno razdoblje podnijelo je devet
MO-ova.
Predsjednik MO Andrilovec Željko Remenar ukazao je
na neadekvatno čišćenje snijega koje je stvorilo probleme
sa školskim autobusom i prometnu nesigurnost, zapuštene
objekte, ceste pune rupa, lisice… Više su puta zvali Županijske ceste za krpanje rupa,
no one su i danas na kolnicima. Od Grada traže rješavanje problema i bolju komunikaciju s komunalcima. U
smanjivanje populacije lisica
trebali bi se uključiti Lovačka
društva i komunalci, kao i o
brizi za pse lutalice, mišljenja
je i Smiljan Dokić, predsjednik MO-a Dugo Selo Centar.
Nedostaju parkirališta, sportski tereni, dječja igrališta,
ograditi i oplemeniti trebalo
bi igralište u Perivoju, a želja
je građana da se u Osječkoj
izgradi odbojkaško igralište.
Potreban je nogostup u Školskoj, ulici Hrvatskog proljeća, a od DUKOM-a traže da
sanira šaht u Osječkoj. Traže
i poboljšanje vode za piće, a
žale se i na kvalitetu i cijenu
plina. Na pitanje o sredstvima

pogotovo u Starčevićevoj
ulici gdje ima višestambenih
objekata i gdje će se inicirati
potražnja za zemljištem kako
bi se napravilo barem privremeno igralište. Predlaže se
klima u mrtvačnici na Starom groblju kao i montažna
nadstrešnica. Nemaju prostor
za sastanke, a dobro bi došle
oglasne ploče preko kojih bi
se građani mogli informirati.
MO Donje Dvorišće poslao
je četiri dopisa Gradu, izvijestila je predsjednica Zvjezdana Jambrečec. Uništene sprave
u parku sanirane su tek nakon
tri mjeseca. Potrebno je pokositi putne grabe kod parka kao
i kod poligona Vatrogasnog
doma. Očišćene su dvije putne grabe, nakon čišćenja sve
je ostavljeno na hrpi. Više su
puta tražili autobusnu stanicu za školsku djecu koja, iako
spadaju pod Dugo Selo, polaze školu u Božjakovinu. Na
stanicu idu u Lukarišće, a put
je itekako nesiguran ako idu
pješke preko neosvijetljenog
mosta. Plan rada su već ranije
predali, uključuje malčiranje
javnih površina, asfaltiranje
Klasanove, čišćenje graba,
navažanje poljskih putova, izgradnju kanalizacije, dječjeg
igrališta. Najveći problem je
sanacija krovišta Vatrogasnog
doma, projekt za legalizaciju
je predan.
Područje MO Male Ostrne može se pohvaliti većom
brzinom interneta. Dražen
Turković izdvojio je popravke rasvjete, košnju, mjerenje
trase za kanalizaciju u Omladinskoj. Uređenje dječjih
igrališta, navažanje poljskih
putova, cijevni propusti, saniranje udarnih rupa… - na
rješavanju će i dalje raditi
predstavnici s ove razine lokalne samouprave. Što se tiče
Prozorja, najviše se ulagalo u
tamošnji Vatrogasni dom, rekao je Marijan Certin. Cesta
je u lošem stanju, u ingerenciji
je Županijskih cesta s kojima,
kako je kazao gradonačelnik
Velić postoji problem. Trebalo
bi očistiti putne grabe, a nema
ni kanalizacije, dodao je Certin.
Brzi Internet ima i područje
MO Velika Ostrna. HAKOM
je bio investitor dok je Grad
riješio
imovinsko-pravne
odnose, kazala je predsjednica MO-a Anita Vešligaj.

za rad, Ivaniček je odgovorio
kako je svakom MO-u odobreno 10.000 kuna.
Izvješće MO Dugo Selo Jug
prezentirala je Nikolina Mačić, zamjenica predsjednika.
Asfaltira se Štefanovićeva, a
problematični su neočišćeni
kanali od oborinskih voda
koji su puni štakora i zmija.
Tu je i kanal uz prugu,a preinake bi trebalo igralište u
Odranskoj. Kada se nasipavaju ulice, bilo bi dobro pozvati
i nekog iz MO-a, predložio je
predsjednik MO Dugo Selo
Istok Željko Pintar. I ovdje se
kanali loše čiste koji uslijed
kiša plave, građani sami plaćaju čišćenje, a očišćeno se
nije imalo gdje odvesti. Asfaltira se u Puhovu. Kao i svugdje, nedostaju dječja igrališta,

Na Florijanovo je postavljena
spomen ploča poginulima
u 1. svjetskom ratu. Dali su
5.000 kuna vatrogascima,
1.000 kuna LD-u Kuna te još
1.000 kuna za djecu iz crkve.
Izgrađeno je dječje igralište,
popravljena je bankina na cesti Dugo Selo-Ježevo, a bilo bi
dobro kad bi se obnovila željeznička stanica koja je sada
samo zabijena daskama. I oni
traže mjesto za sastanke, a
pogodan bi bio donji dio stare
škole. Vešligaj je istakla kako
oni imaju dobar odnos s komunalnim redarima.
Kako se u MO Puhovo i
nema što popraviti, napomenuo je Jozo Lovrić. Najbrojnija djeca u Zorićevoj školi
su upravo iz Puhova, a poluizgrađeno igralište trebalo bi

N.H.M.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
Dugo Selo, 07.09.2015.

OBAVI JEST
Obaviještavamo da će Općina Brckovljani pokrenuti postupak javnog natječaja za:
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani:
- k.č.br. 294 k.o. Prečec oranica u selu površine 5355 m²
- k.č.br. 468 k.o. Prečec oranica u selu površine 10341 m²
- z a prodaju poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 2151 u k.o. Lupoglav, oranica u selu, površine 6891 m² gdje je Općina Brckovljani suvlasnik u 1/3 navedene čestice.
- z a zakup poslovnog prostora u Lupoglavu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, Ivana
Horvatića 91,
- za prodaju građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Božjakovina
Detaljne informacije bit će objavljene u tekstu natječaja, na web stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr i na oglasnoj ploči.
Svi zainteresirani mogu dobiti više informacija na broj telefona 01/2753-524; 01/2753-526.
OPĆINA BRCKOVLJANI
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završiti. Slabo osvijetljena i
uska Huzanićeva ulica opasna
je prometnica i to bi se moralo riješiti. Kanalizacija Puhovom je prošla, a nadležne
službe trebale bi istražiti zašto
se neki nisu priključili. Ovaj
MO uložio je novac za socijalne potrebe, pomaže mještanima slabijeg imovinskog
stanja. Lovrić smatra kako su
teritorijalne granice MO-ova
nelogično posložene jer, primjerice, dio naselja potpada
pod Istok, a logično bi bilo
da je Puhovo od prve pruge
prema dolje. Iznio je i kako
je nogostup koji se gradi u
Puhovo spomenut u izvješću
MO Istok. Predsjednik Vijeća
Ivaniček je odgovorio kako su
granice rađene prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u skladu sa statističkim
krugovima. Lovrić se osvrnuo
i na izgled gradske stranice
te kako se ovom skupu nisu
odazvali svi vijećnici.
Zadovoljstvo sastankom
izrazio je Ivaniček kazavši
kako su MO-ovi profunkcionirali te dodao kako je svim
vijećnicima upućen poziv. Na
pitanje Dokića o najavi dolaska izbjeglica u dugoselsku
vojarnu, Velić je iznio stav
kako vojarna nije prikladna iz
razloga što je u gradu, nije još
iseljena, a i nitko se gradu nije
obratio od nadležnih instanci.
Ako bude potrebno donijet će
se zaključci na Vijeću i poslati Vladi RH. Vijećnik Kruno
Blažinović mišljenja je kako
je MO šire područje od vatrogasne zajednice, pitao je o
održavanju zbora građana, a
misli i kako bi MO-ovi trebali
informirati putem interneta,
možda i na službenoj gradskoj stranici. Informiranje
putem interneta mogla bi biti
dopuna, uz postavljene sandučiće za pitanja i prijedloge
građana, iznio je Pintar. Dva
puta godišnje u Ostrni se tiska
glasnik sa svim potrebnim
informacijama koji se dijeli
mještanima, iznio je primjer
informiranja vijećnik Božidar Cik. Upravo su vatrogasni domovi centar i pokretač
događanja te okupljališta u
malim sredinama, čulo se od
većine na Blažinovićevo mišljenje. Sredstva koja dolaze
od vatrogasne zajednice strogo su namjenska i troše se za
redovan rad. Vijećnik Stjepan
Bertek napomenuo je
kako je nužna suradnja između vijećnika
i mjesnih odbora,
pogotovo kod izrade
proračuna čiji je dio
plan i program gradnje, a gdje oni, nakon
uvida, mogu reći što
je prioritet na njihovom području.
Što se tiče komunalnih redara, oni
imaju i druga zaduženja i obveze koje
obavljaju na najbolji mogući
način s obzirom na sredstva,
ekipiranost i znanje, objasnio
je pročelnik Vinko. Plan koji
je ovdje prezentiran pokušat
će se objediniti jer svaki MO
gleda kroz prizmu svog područja, treba posložiti i naći
prioritete jer mi ne možemo
odgovoriti na sve zahtjeve.
Često je komplicirano doći do
vlasnika zapuštenih parcela
koje su mučne točke. Suradnja s Hrvatskim vodama se
poboljšala dok sa Županijskim cestama Grad ima tešku
i kompliciranu suradnju što je
ranije napomenuo i gradonačelnik Velić. Radit će se na poboljšanju komunikacije tako
da građani znaju što se može
i zašto se nešto nije odradilo.
■
AMŠ
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 ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA RUGVICE:

Pregovori sa ZET-om se nastavljaju

Aktualna priča o dolasku
zagrebačkog ZET-a kao javnog prijevoznika na područje
Općine Rugvica bila je glavna tema rasprave i na sjednici Općinskog vijeća Rugvice
održanoj 2. rujna pod predsjedanjem predsjednice vijeća
Đurđe Artić.
Načelnik Općine Rugvica
Mato Čičak u uvodnom je izlaganju prezentirao dvije ponude
koje je, nakon održanih razgovora, ZET ponudio Općini Rugvica. Dolazak ZET-a, u okviru
trenutačnih zakonskih mogućnosti i činjenice da Čazmatrans
Nova ima koncesiju za prijevoz
do Zagreba do 2017. godine,
bio bi, kako se čulo, moguć uz
uvjet da Općina raspiše koncesiju za javni prijevoz unutar
svojih granica i uz mogućnost
presjedanja putnika koji dolaze
iz Ježeva, odnosno Prevlake, na
postojeću gradsku liniju Zagreb
– Dumovec koja prolazi kroz
Hrušćicu. Prijevoz od Ježeva,
odnosno Prevlake do Hrušćice
obavljao bi se s dva autobusa u
obrtnom turnusu 90 minuta.
ZET je ponudio i dvije opcije
sufinanciranja od strane općine, prvo 103 000 kuna mjesečno, a potom manju od 44 000
kuna, koliko bi, prema izračunu u ZET-u bio njihov minus
nakon što bi prodali određeni
broj mjesečnih karata. Sporna je, međutim, rekao je Čičak
upravo ta kalkulacija jer se
prema procjeni Općine neće
prodati toliko karata koliko
predviđa ZET, a ZET-ovi predstavnici koji su također nazočili
sjednici, potvrdili su da bi svaka manja prodaja karata u odnosu na planirano u kalkulaciji
ponovo opterećivala Općinski

proračun, jednako kao i svako
povećanje frekvencije dolaska
autobusa u odnosu na vozni
red predložen u ponudi. To bi,
rekao je Čičak, moglo dovesti
do toga da se troškovi popnu
i na iznos od preko 2,5 milijuna kuna što bi bilo neizdrživo
za Općinski proračun. Čičak
je također izjavio da Općini
ne odgovara i to što je ponuda
određena na rok od samo godinu dana.
Uputio je, kako je dodao, stoga dopis gradonačelniku Grada
Zagreba Milanu Bandiću da se
ZET odredi s ponudom koja će
sadržavati fiksne, a ne varijabilne troškove za Općinu Rugvicu,
koji bi prema njegovim riječima
mogli iznositi do 540 000 kuna,
koliko se sad izdvaja za javni
prijevoz te tražio da ponuda
bude na duži rok.
Vijećnici su se složili da aktualna ponuda ZET-a nije prihvatljiva za Općinu Rugvica.
Vijećnik Darko Hrdan (SDP)
rekao je da od dva zla treba
izabrati manje, a to je prema
njegovim riječima trenutačno
Čazmatrans Nova jer bi, unatoč
manjoj cijeni mjesečne karte
koji nudi ZET, veliki problem
bilo presjedanje u Hrušćici koje
bi značajno produžilo ionako
vremenski predugu vožnju do
Zagreba.
Osim toga dodao je da u ponuđenom voznom redu prvi
autobusi kreću prekasno da bi
se stiglo na posao, a zadnji u
povratku prerano da bi se ljudi
mogli kući vratiti iz druge smjene. Upitan je i odlazak u Dugo
Selo koji nije obuhvaćen ZETovim prijedlogom.
Vijećnik Siniša Kušeković
(HSS) složio se da ponuda nije

 ODRŽAN PRVI KUP DVD-A JEŽEVO ZA DJECU:
DVD Ježevo organizirao
je u nedjelju 23. kolovoza vatrogasno natjecanje za djecu,
kategorije od šest do dvanaest godina u muškoj i ženskoj
konkurenciji. Odazvalo se
preko dvadeset ekipa, a do-



maćini su odlučili da njihova
visokotrofejna ekipa u ovoj
konkurenciji ne nastupi da
bi, kako je istaknuo voditelj
natjecanja Dražen Debeljak,
omogućili drugima da postanu prvi pobjednici ovog

povoljna za Općinu Rugvicu,
zamjerio je što se o ovoj temi
razmatra na brzinu te dodao
da sa ZET-om koji je želja svih
građana Općine Rugvica ipak
ne treba prekinuti pregovore.
Načelnik Čičak odgovorio je
da ne namjerava prekinuti razgovore što dokazuje i njegov
dopis te da je upravo dolazak
ZET-a bilo jedno od obećanja u
njegovoj kampanji za načelnika iz 2013. godine, ali da treba
uvažiti i trenutačne financijske
mogućnosti Općine.
Vijećnik Branko Mihalj
(HDZ), a s njegovim mišljenjem složili su se i drugi
vijećnici, rekao je da je ovo
važno pitanje, nažalost, i dio
predizborne kampanje koju
provodi gradonačelnik Grada
Zagreba.
Zaključeno je na koncu
da se podrži dopis načelnika
Čička o daljnjim pregovorima
sa ZET-om te da će se o temi,
kao i o donošenju odluke o
lokalnom javnom prijevozu
na području Općine Rugvica
i raspisivanju natječaja za njega, što su preduvjeti njegovog
rješavanja raspravljati na nadolazećim sjednicama.

U proračunu
14 milijuna
neutrošenih
sredstava

Općinsko vijeće prihvatilo
je Izvješće o izvršenju proračuna Općine Rugvica za prvih
šest mjeseci ove godine. Kako
se čulo, prihodi u ovom razdoblju ostvareni su u ukupnom
iznosu 6,6 milijuna kuna, dok
su rashodi iznosili 5,2 miliju-

na kuna, odnosno ostvareno
je 1,4 milijuna kuna viška u
ovom razdoblju. Vladajući su
izrazili zadovoljstvo što se porez na dohodak u tom razdoblju punio s tri indeksna poena
bolje od očekivanoga, a općina
je dobila i povrat od Porezne
uprave u iznosu preko 900.000
kuna. Ukupni višak, računajući
i prenesena sredstva iz protekle
godine iznosi čak 11 milijuna
kuna što je prema riječima načelnika Čička dokaz dobrog
poslovanja, Predsjednik kluba
oporbenih vijećnika HSS-a Siniša Kušeković izrazio je, međutim, žaljenje što u tom razdoblju nije bilo niti investicija
smatrajući da je vrijeme provedeno na izvanredne lokalne izbore izgubljeno za Općinu. Načelnik Čičak odgovorio je pak
da zahvaljujući promjeni vlasti
danas svi rugvički osnovnoškolci imaju osigurane besplatne udžbenike. Čičak je dodao
i kako upravo ovih dana kreće
raspisivanje natječaja za brojne
zacrtane aktivnosti na području komunalnih djelatnosti.

Smanjeno područje
za eksploataciju
ugljikovodika u
Ježevu

Vijeće je prihvatilo i prijedlog drugih izmjena odluke o
izradi petih izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Rugvica kojim je smanjeno
područje predviđeno za eksploatacijskog polja ugljikovodika
u Ježevu, a na traženje Ine koja
eksploatira ugljikovodike na
tom području.■
N.H.M.

Rugvički osnovnoškolci
dobili besplatne udžbenike
Projekt podjele besplatnih
udžbenika svim rugvičkim
osnovnoškolcima doista se
i ostvario. Podjela udžbenika održana je 3. i 4. rujna u
Osnovnoj školi Rugvica. Od
načelnika Općine Rzgvica
Mate Čička koji je izrazio
zadovoljstvo što je uspješno
ostvareno jedno od glavnih
obećanja iz njegove prediz-

U ženskoj konkurenciji najbolja je bila ekipa DVD-a Ribnica, drugi DVD Kurilovec, a
treći DVD Šiljakovina.
Ukupni je pobjednik, u
zbroju obiju konkurencija,
DVD Ribnica koji je odnio

borne kampanje te ravnatelja
OŠ Rugvica Roberta Munđera
saznajemo da je iz općinskog
proračuna za ovu svrhu izdvojeno oko 400.000 kuna, a
nove udžbenike je dobilo oko
700 rugvičkih osnovnoškolaca koji ne ostvaruju pravo na
besplate udžbenike po nekom
od socijalnih ili drugih kriterija.■
N.H.M.

KUD „Zov zavičaja“ na
obljetnici „Oluje“ u Kninu
KUD „Zov zavičaja“ iz
Rugvice sudjelovao je na IX.
smotri folklora u Kninu održanoj 5. kolovoza na igralištu NK „Dinara“. Svojim su
nastupom, uz još 15 KUDova iz Hrvatske i BiH, uveličali proslavu 20. obljetnice
VRO „Oluja“, Dana pobjede
i domovinske zahvalnosti te
Dana hrvatskih branitelja.
Smotru, već tradicionalnu
manifestaciju, organiziraju
HKD Napredak Knin, Grad
Knin i kninska podružnica
Zajednice Hrvata Bosne i

RIBNICA UKUPNI POBJEDNIK
natjecanja koje ima intenciju
postati tradicionalnim.
U muškoj konkurenciji
prvo mjesto osvojila je prva
ekipa DVD-a Dubrovčak Lijevi, drugo DVD-a Otok Svibovski, a treće DVD-a Ostrna.
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prijelazni pehar Kupa DVD-a
Ježevo.
Osim vatrogasnog natjecanja održano je i egzibicijsko
natjecanje djece u povlačenju
užeta. Najbolji među dječacima ponovo su bili članovi

Hercegovine, a otvorio ju je
monsinjor prof. dr. Franjo
Topić, predsjednik krovne
organizacije HKD Napredak.
Prije nastupa KUD-ovi su
prošli kroz grad, a povorku
je gledalo više tisuća posjetitelja. Nakon uspješnog nastupa, članovi KUD-a „Zov
zavičaja“ obišli su kninsku
tvrđavu i poslije koncerta i
vatrometa se sretni i veseli
vratili u Rugvicu.■
Dopredsjednik KUD-a
„Zov zavičaja“
Vinko Mršić

DVD-a Ribnica, a drugo i
treće mjesto zauzeli su DVDi Erdovec i Dubrovčak Lijevi.
U kategoriji djevojčica prva je
bila ekipa Otoka Svibovskog,
druga Ostrne, a treća Ribnice.
		

N.H.M.

Priopćenje predsjednice Općinskog vijeća Rugvice Đurđe Artić

Predsjednica
Općinskog
vijeća općine Rugvica Đurđa
Artić govori o rezultatima rada
novog vodstva općine koje je na
vlasti od ožujskih prijevremenih izbora.
Poštovani stanovnici općine
Rugvica
Prošlo je nekoliko mjeseci od
prijevremenih lokalnih izbora
(8.3.2015.), te kao predsjednica
Općinskog vijeća općine Rugvica smatram se odgovornom
obratiti se mještanima općine
Rugvica.
Na čelu naše Općine je načelnik gosp. MATO ČIČAK, dok
većinu u vijeću čini HDZ /po
prvi puta u povijesti općine/ i ja
kao nezavisna vijećnica.
Do danas održane su 5 sjednica Općinskog vijeća s time da
je prva sjednica bila konstituirajuća.
Imam moralnu dužnost obratiti se stanovnicima općine Rugvica i obavijestiti ih o rezultatima rada novog vodstva općine
Rugvica. Donošenjem proračuna za 2015.godinu osigurana su

sredstva za kupnju udžbenika
za sve učenike Osnovne škole
Rugvica pa će tako ove jeseni po
prvi puta naše učenike dočekati
besplatni udžbenici i mape na
školskim klupama što će uvelike olakšati budžet roditeljima.
Moram istaknuti da smo imali
popriličan izazov uvjeriti dio
oporbe da je ovo pravi pokazatelj
brige za svu djecu i njihove roditelje, budući je njihov stav bio
da bi besplatne udžbenike trebala dobiti samo djeca socijalno
ugroženih obitelji, a nikako ne
oni čiji roditelji imaju malo veća
primanja.
I ove godine osigurali smo
u proračunu financiranje učeničkih karata za srednjoškolce i
studente, kao i novčanu pomoć
svim studentima u iznosu od
1.200 kuna. Također općina Rugvica uplatila je 6.000 kuna za
besplatno ljetovanje za 5-ero najugroženije djece s našeg područja. Jedna od važnijih odluka koja
je donesena je Odluka o izmjeni
prostornog plana općine Rugvica koja se odnosi na proširenje
groblja u Nart Jalševcu na općin-

skom zemljištu koje se nalazi neposredno uz spomenuto groblje.
Naime, bivša vlast htjela je kupili
zemljište za proširenje groblja od
fizičkih osoba za koje je traženi
iznos iznad svih procjena vještaka. Prenamjenom gore navedenog općinskog zemljišta općina
Rugvica uštedjela je u proračunu
100.000 EUR-a. Očito je bivšoj
vlasti bio jedini cilj kupnja susjedne parcele bez obzira što je
općina imala u posjedu već postojeću parcelu, a o pravednosti,
poštenju i razlozima tih namjera
možemo samo nagađati.
Donijeli smo Odluku o izradi
strateškog razvojnog programa
općine Rugvica za razdoblje od
2015. do 2020. godine, zatim Odluku o komunalnom redu koja
se već počela primjenjivati i ima
jako dobre rezultate. Tu još treba
spomenuti donošenje Odluke o
surađivanju na Projektu razvoja
i infrastrukture širokopojasnog
pristupa s gradom Velikom Goricom, općinama Kravarsko,
Orle, Pisarovina i Pokupsko, kao
i Odluku o pristupanju općine
Rugvica u Lo-

kalnu akcijsku grupu „Prigorje“.
Donesena je Odluka o komunalnom doprinosu koja se
odnosi na legalizaciju bespravno
izgrađenih objekata, te je istom
smanjena cijena po 1 m3 sa 13,50
kn na samo 1 kn.
Nastavljamo sa asfaltiranjem
ulica, te ćemo ove godine asfaltirati oko 6 km ulica. U prvoj fazi
asfaltirati će se oko 3 km ulica i u
drugoj fazi isto toliko.
Ne mogu a dane spomenem
donošenje Odluke o naknadama za rad općinskih vijećnika,
članova radnih tijela itd. Donošenjem te odluke naknade za rad
Odbora su smanjene, a povećane
su naknade općinskim vijećnicima i predsjedniku vijeća. Pri
donošenju takove odluke rukovodili smo se podacima o naknadama u drugim općinama
i gradovima koji imaju slične
proračune kao i općina Rugvica,
te da iste nisu dizane unatrag 9
godina. Što se tiče paušalnog
iznosa za predsjednika vijeća u
iznosu od 2.500 kuna moram
istaknuti da je to sve što ista osoba prima, da
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nema pravo na naknadu za rad
u odborima kako je to prezentirano ali u njima radi, da nema
pravo na nikakvu naknadu odnosno povrat sredstava za benzin ili na dnevnice. Predsjednik
vijeća ima neizostavne sastanke
bez obzira o kojem se danu u
tjednu radilo odnosno vremenu
tokom dana, te sve to obavlja
svojim vlastitim automobilom i
sama snosi troškove. Valja istaknuti da predsjednik vijeća ima
veliku odgovornost i obavezu.
Ova odluka je itekako transparentna, poštena i moralna, a svi
oni koji govore o nemoralu (a
to je oporba) moraju prvo znati
i naučiti što znači riječ moral i
poštenje. Takove riječi kod njih
nisu postojale punih 17 godina,
jer su sve te godine i za svake izbore kupovali općinske vijećnike i glasače.
Nadamo se, da je i za vas –
naše mještane – nova lokalna
samouprava opravdala svojih
prvih 100 dana mandata, te nastavlja izvršavati svoja predizborna obećanja pa tako uskoro
možemo očekivati realizaciju

novog dječjeg vrtića koji bi u konačnici bio kvalitetniji i jeftiniji
na naše obitelji u prosjeku 300
kuna. Pokrenuli smo inicijativu
u ZET-u prije mjesec dana, te
smo trenutno u fazi pregovora
vezano za prijevoz naših sumještana prema Zagrebu,kao i što
manjih troškova prijevoza. Želja
mi je da nastavim s novoizabranom lokalnom samoupravom
razvijati našu općinu, učiniti je
još boljom, ljepšoj i kvalitetnijom za život, te uvijek voditi računa kako u ova teška vremena
uštedjeti koju kunu u općinskom
proračunu, kao i u proračunu
svake naše obitelji.
Kako bismo bili još efikasniji spremni smo saslušati svaki
dobar savjet naših mještana te
bez rezervno sprovest ga u djelo
ukoliko za to postoje opravdane
mogućnosti, ne vodeći računa o
bilo kakvom suprotnom društveno-političkom opredjeljenju.
Zajedničkim radom probudimo našu Općinu.■
PREDSJEDNICA VIJEĆA
Đurđa Artić
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 OBILJEŽEN DAN OPĆINE RUGVICA

S

vetom misom u župnoj
crkvi Uznesenja bl. djevice Marije u Savskom
Nartu, a potom i polaganjem
vijenaca na spomenik poginulim braniteljima na mjesnom groblju, započelo je
5. rujnaobilježavanje Dana
Općine Rugvica koje je potom
nastavljeno svečanom sjednicom Općinskog vijeća u
društvenom domu, također
u Savskom Nartu. Sjednici,
koju je vodila predsjednica
vijeća Đurđa Artić, nazočio je
veliki broj gostiju, među kojima i predsjednik Skupštine
Zagrebačke županije Dražen
Bošnjaković, brojni gradonačelnici i načelnici te predstavnici ustanova i udruga.
U uvodnom izlaganju predsjednica Vijeća Đurđa Artić
pozdravila je sve nazočne i
konstatirala da od ove godine Općinu vode novi ljudi
neopterećeni prošlošću te uz
nabrajanje značajnih odluka
koje su donijete u do sada održanih pet sjednica novog saziva Općinskog vijeća, pozvala
oporbu na jedinstvo u radu za
boljitak Općine.
Načelnik Općine Mato Čičak rekao je kako je njegov
cilj „nova“ Rugvica koja će
biti prepoznatljiva na karti
Hrvatske te postati Europska
Rugvica. Dodao je kako nije
za prazna obećanja i kako je
njegov cilj briga za svakog
građanina. U tom smislu

spomenuo je ostvareno predizborno obećanje – nedavno
osiguravanje besplatnih udžbenika za sve rugvičke osnovnoškolce. U cilju stvaranja što
boljih uvjeta za mlade spomenuo je i programski cilj da se
smanje izdvajanja roditelja za
boravak djece u dječjem vrtiću i otvaranje novog vrtića
upravo u Jalševcu Nartskom.
Čičak je rekao i kako je preduvjet ostvarenju svih ciljeva
Općine povećanje broja zaposlenih i stvaranje uvjeta za
rad poduzetnicima. Jedna od
mjera za to je i nedavna odluka o smanjenju komunalnog
doprinosa, ali i uvođenje reda
u komunalne djelatnosti koje
provodi Općina, ali i smanjenje troškova, kao što je pri-

„Rugvica mora biti
prepoznatljiva na karti Hrvatske“

mjerice već učinjeno smanjenje troškova javne rasvjete za
30%. Čičak je naveo i kako je
jedan od ciljeva Općine svake
godine asfaltirati barem 6 km
lokalnih cesta te kako se do
studenog ove godine u pogon
stavlja crpna stanica CS 12,
ključna za otvaranje sustava

odvodnje, kojom se bitno poboljšava kvaliteta života na
području Općine. U smislu
zaštite okoline uskoro se raspisuje i natječaj za reciklaćno
dvorište, a kao dosege svoje
vladajuće većine u Vijeću naveo je i rješavanje dostupnosti
širokopojasnog interneta, kao

i pristupanje LAG-u Prigorje
koje otvara nove razvojne mogućnosti.
U pozdravnoj riječi, u ime
gradonačelnika i načelnika
koji su nazočili sjednici, nazočne je pozdravio gradonačelnik Ivanić Grada Javor
Bojan Leš, a u ime Zagrebačke
županije Dražen Bošnjaković
koji nije štedio riječi pohvale,
kako za sadašnju vladajuću
garnituru u Općini, tako i za
onu prošlu te rekao kako i dalje očekuje zavidnu suradnju
Zagrebačke županije i Općine
Rugvica.
U prigodnom kulturnoumjetničkom programu nastupili su učenici OŠ Rugvica, a predsjednica Općinskog
vijeća Đurđa Artić i načelnik
Mato Čičak podijelili su ovogodišnja općinska priznanja
najzaslužnijima u različitim
djelatnostima tijekom protekle godine. Za najbolju učenicu generacije u OŠ Rugvica

priznanje je primila Laura
Šver, koja je kao i najbolji maturant Saša Pejić te najbolja
studentica-apslovent Arijana
Sejdinović primila nagradu
2000 kuna.
Priznanje za najuspješniju
sportašicu dobila je Analena
Brandić iz Taekwondo kluba
Rugvica, a priznanja u domeni sporta primili su i Malonogometni klub Rugvica te Ženski nogometni klub Rugvica.
Stjepan Koledić je dobio
priznanje za dugogodišnji rad
na kulturnoj promociji Općine, a Ivana Gavran i Renata
Petrinić za razvoj vatrogastva. Boris Vrhovnik dobio je
priznanje za uspješan rad u
promicanju kulturne baštine
Općine, Mješoviti crkveni
pjevači zbor Župe sv. Jurja i
Jakova iz Oborova dobio je
priznanje za promicanje duhovne glazbe, a DVD Ježevo u
povodu 90. godišnjice rada.■
Nenad Haleuš Mali

 Održana 4. ribarsko-lađarska večer u Rugvici:

IZ GODINE U GODINU,
LAĐARSKE FEŠTE SVE BOLJE

U subotu 5. rujna, na
sportskim terenima u Rugvici, održana je četvrta Ribarsko-lađarska večer u organizaciji Udruge „Savski
lađari“, a u sklopu manifestacije održana je i tradicionalna, 8. po redu, Smotra
folklora „Posavino, gdje su
ti starine?“ u organizaciji
KUD-a „Tančec“ iz Jalševca
Nartskog.
Program je započeo u
14,00 sati bogatom gastronomskom ponudom, vožnjom kočijama i čamcima,
a zatim je uslijedila tradicionalna „Posavska promenada“
otvorena za sve koji su iz bakine škrinje izvukli narodne
nošnje. Nakon promenade

svoje su nošnje, pjesme i plesove prikazati brojni KUDovi, gosti iz KUD-a Sveta

Ana iz Vučjaka kod Karlovca, KUD-a Zora iz Piškorevaca, KUD-a Fijolica iz

Orehovice, KUD-a Zagorci
iz Beljevine, KUD-a Matija
Antun Relković iz Davora te
domaćina KUD-a Tančec.
Hrvatski posavac je hrvatska autohtona pasmina
konja. Nastao je na području slivnog toka rijeke Save.
Danas se najviše uzgaja u Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji. U narodu ga
zovu i posavski konj, posavski bušak i posavec. Upravo
takvi konji OPG-ova Barberić, Rušković, Smolko, Butić,
Humljan i Đurin vukli su
bogato ukrašene kočije rugvičkim krajem od igrališta
do vodomjera u Rugvici gdje
su goste pak čekali čamci
članova Udruge Savski lađa-

ri u sigurnim rukama snažnih Lađara Obrstara, Jakšića
i Lužnika. Ručni rad je nekada bio vještina koju je svaka
djevojka i žena morala znati
i što prije naučiti. Nadmetale su se i nastojale prikazati
svoje umijeće kroz predivne
rukotvorine koje su kasnije
pretvarane u odjeću, ručnike, stolnjake i razne druge
ukrase za kuću. Izrađivale
su, prebirale i vezle nošnje,
poculice, halbice, koperte,
posteljine, zavjese…
Kako je to nekada izgledalo prikazale su gospođe Rumenčić, Krznar, Lovreković
i Sočnić, a moglo se vidjeti i
što je „snovača“ i kako se na
njoj radi, te tkalački stan.

DUGOSELSKA kronika

Kad se prisjećate svog djetinjstva i koje ste stvari najradije radili kao djeca, onda
je pečenje mladog kukuruza
– „pečenica“ jedna od prvih
stvari koje razvuku osmjeh

na lice. Mlade iz „Internet“
generacije na ovu je vještinu podsjetio stari majstor
Stjepan Petek. A tek da znate
kakav je osjećaj imati crne
prste i lice nakon pojedenog
kukuruza.. .
Nakon cjelodnevnog programa koji je vodio Darko
Janeš, a cijelo je vrijeme bila
postavljena i izložba izvrsnih
„OPG-ovskih“ proizvoda od
sireva i ulja do vina, u večernjim satima, pa sve do kasno
u noć, trajao je zabavni dio
programa uz tamburaške sastave „Lengeri“ i „Barabe“.
Prošle smo godine upozorili
da ovu feštu ne treba propustiti, a tko još uvijek nije bio,
neka ima na umu, da će sljedeće godine biti još bolje!■
N.H.M.

9. rujna 2015.
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 Održana 1. međunarodna smotra folklora Udruge “Rodna gruda”:

Potvrđen naziv Pjesmom i plesom
za prijateljstvo
Pod nazivom Pjesmom i
plesom za prijateljstvo održana je 1. međunarodna smotra
folklora u organizaciji Udruge
Hrvata BiH “Rodna gruda”
Dugo Selo.
Podršku desetogodišnjem
radu ove udruge pružili su mnogi došavši na rukometno igralište kod POU-a Dugo Selo, a
smotra je održana pod visokim
pokroviteljstvom predsjednice
RH Kolinde Grabar Kitarović,
gradonačelnika Zagreba Milana Bandića te grada domaćina
Dugog Sela čiji je predstavnik,
zamjenik gradonačelnika Pavo
Jakovljević, službeno otvorio
manifestaciju. Naglasio je kako
je Dugo Selo grad mladih, s velikim prirastom stanovništva,
lijepo mjesto za život s puno
potencijala te kako “Rodna gruda” kvalitetno surađuje na području kulture svih deset godina svog postojanja. Uz zahvalu
svim sudionicima i da ponesu
lijepe uspomene, zaželio je, kao
i predsjednik udruge Stipo Dajaković, da ova smotra koja širi
prijateljstvo, kulturu i običaje
postane tradicionalna. Kako
se Dugo Selo u posljednjih 15
godina rapidno razvijalo kazao
je i zagrebački gradonačelnik
Milan Bandić. Ovdje se, doselilo mnogo ljudi iz BiH, izabralo
ovaj grad za svoj život, savilo

Potpisana Povelja
prijateljstva s GFA
“Maglaj”
obiteljska gnijezda i napravilo
zajednički odnos i interakciju
te upravo tome treba dati podršku, kazao je Bandić. A da je
tome tako posvjedočio je i bogat
program u kojem se na pozornici izmijenilo oko 300 sudionika
iz osam folklornih društava.
Svojom pjesmom i plesom prijateljstvo su potvrdili čuvari baštine iz susjednih država Bosne
i Hercegovine Gradski folklorni ansambl “Maglaj”, BKUD
“Azra” Rašljani, KUD “Bijela”
Bosanska Bijela te Slovenije
KUD “Sevdah” iz Slovenije. Njihovi običaji i ritam isprepleo se
s hrvatskim KUD-om “Vesela
šokadija” iz Lapovaca, “Ivanić”
iz Ivanić Grada, uz dugoselska
društva KUD “Preporod” i domaćina “Rodnu grudu”. Ljepotu
svojih nošnji sudionici su pokazali i mimohodom kroz centar

grada, gdje su, unatoč kiši koja
je počela sipiti, pobudili veliko
zanimanje. Za posjetitelje je
pripremljen i gastro doživljaj
– uživalo se u tradicionalnim
bosanskim jelima i slasticama, a
izmjenjivali su se i recepti. Miris
finog čobanca, kojeg su spremili
vješti kuhari, mamio je posjetitelje. Zadovoljstvo manifestacijom iskazali su i organizatori.
Voditeljica “Rodne grude” Ivka
Dajaković zadovoljna je odazivom te se nada kako će ih sljedeće godine biti i više. Udruga je
dugi niz godina pokušavala naći
sredstva za održavanje smotre,
pozvati sve svoje prijateljske
KUD-ove. Zahvalila je svim
sponzorima, većinom Dugoselcima, pokroviteljima i, posebno,
roditeljima članova koji su dali
veliki obol u organizaciji.

Prijateljstva koja vežu “Rodnu grudu” s ostalim folklornim
društvima nastala su na njenim
brojnim gostovanjima po Hrvatskoj i svijetu gdje su predstavljali svoj Grad Dugo Selo
i svoje naslijeđe koje uspješno
čuvaju. Jedno takvo s Gradskim folklornim ansamblom
“Maglaj” iz BiH, čvrsto već deset godina, na ovoj je Međunarodnoj smotri okrunjeno Poveljom o prijateljstvu. U svečanoj
atmosferi, povelju su potpisali
predsjednik “Rodne grude”
Stipo Dajaković i predsjednik
“Maglaja” Atif Spahić. Bio je to
emotivan trenutak za obje strane, a kako je rečeno, suradnja
između dva KUD-a, grada i
dvije države nastavit će se, osim
na kulturnom, i na drugim poljima.■
AMŠ

 „Preporodaši“ na Međunarodnom folklornom festivalu “Flavio Fiorletta”:

I Talijani sada plešu „podmostec“

KUD „Preporod“ vratio se
18. kolovoza iz Italije gdje je od
12. kolovoza, sudjelovao na 45.
Međunarodnom folklornom
festivalu “Flavio Fiorletta” u
gradu Alatri. Na tradicionalnoj
smotri nastupila su 34 člana, uz
folklorne skupine iz Argentine,
Brazila, Kolumbije, Paragvaja,
Tajvana i Italije. Predstavnici
Hrvatske bili su ujedno najbrojnija ekipa, a svoj bogati program
predstavili su na otvorenoj pozornici na središnjem trgu Piazza S.Maria Maggiore. Počelo
je mimohodom na otvorenju
kada su tamošnjoj publici pokazali ljepotu hrvatskih nošnji.
Kako nam je rekao predsjednik
KUD-a Mario Mlinarek publika je lijepo dočekala njihove
koreografije plesova i pjesama
Posavine, Sesvetskog prigorja,

Zagorja te Turopoljskog intermezza. Osim svakodnevnih
nastupa, za učesnike ovog festivala bio je organiziran i dodatni
program. Tako su Dugoselci na
Piazzi održali i satove animacije – učili su plesati posjetitelje

hrvatske plesove, a i sami su
sudjelovali u brojnim igrama i
natjecanjima. „Odaziv na naše
sate animacije bio je velik, pogotovo djece kojima se posebno
svidio živahan „podmostec“
gdje plesači u parovima na ra-

zličite načine sagnuti prolaze
ispod podignutih spojenih ruku
drugih plesača iz suprotnog
smjera. Mi smo se pak dobro
zabavili natječući se u „raznim
disciplinama“, jedna od njih
bilo je i brzo jedenje lubenica“,
otkrio nam je Mlinarek. Dugoselski čuvari baštine zatvorili
su festival izvevši, u punom sastavu, plesove i pjesme Sesvetskog prigorja. Pri povratku, s
obzirom na blizinu, nisu mogli
zaobići Rim. Posjetili su Vatikan, rimske znamenitosti poput
španjolskih stuba, Fontane di
Trevi… Puni dojmova i lijepih
uspomena vratili su se s ovog talijanskog gostovanja - domaćini
su bili odlični, stečeni su brojni
novi prijatelji, upućeni su i dobiveni pozivi za nova gostovanja.
■
AMŠ

Dugoselska Glazbena škola - Svjetski prvaci
Od 24. do 30. kolovoza 2015.
godine učenici Glazbne škole
Dugo Selo nastupili su na V.
Svjetskom folklornom prvenstvu (V. World Championship
of Folklore “World folk 2015”)
u Bugarskoj, na Crnome moru.
Natjecanje je održano pod patronatom Europske folklorne
asocijacije (European Association of Folklore festival - EAFF)
te Svjetske folklorne asocijacije
(World Association of Folklore
Festivals – WAFF) u gradovima
Nessebaru, St. Vlas, Burgasu,
Obzoru i Pomoriu.
Glazbena škola nastupila je
u dvije kategorije, i to u kategoriji instrumentalnih sastava i

orkestara te u kategoriji malih
instrumentalnih sastava, koju
je predstavljao trio Glazbene
škole. Tamburaški orkestar dugoselske glazbene škole izveo je
program sastavljen od skladbi
iz Slavonije, Međimurja, Podravine, Bosne i Hercegovine i
Bunjevačke plesove dok je trio
nastupio sa skladbama iz Slavonije. Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu sudjelovalo je
više od 90 plesnih i pjevačkih
ansambala te orkestara, te više
od 20 država svijeta (Kina,
Mongolija, Južna Koreja, Rusija, Gruzija, Bugarska, Latvija,
Poljska, Bosna i Hercegovina,
Irska, Indija, Rumunjska, Iran,

Indonezija, Peru, Malezija,
itd.). Nakon četiri natjecateljska dana u Obzoru je uslijedilo proglašenje pobjednika, na
kojem je Tamburaški orkestar
dugoselske glazbene škole osvojio 1. mjesto i naslov Svjetskog
prvaka (World Champion of
Folklore 2015), zlatnu medalju
za orkestar, nagradu za unapređenje folklorne glazbe te naslov
,,Laureat" cijelog natjecanja,
dok je trio glazbene škole, u
sastavu - Stjepan Klarić (prim),
Luka Ivezić (samica, brač i čelo)
i Jan Orešić (solo samica), osvojio 1. mjesto i naslov Svjetskog
prvaka u kategoriji malih instrumentalnih sastava (World

Champion of Folklore 2015),
nagradu Honorable Presentation, nagradu Discovery of
World Championship te zlatnu
medalju za osvojeno 1. mjesto.
Orkestar i trio nastupili su pod
umjetničkim vodstvom prof.
dr. Daria Cebića koji je priredio
i aranžirao sve skladbe za natjecanje, a ujedno i skladao nekoliko koncertnih djela za tamburaški orkestar. Orkestar je izveo
ukupno 4 koncerta, dok je trio
izveo 3 koncerta koja su bila bodovana od strane natjecateljske
komisije. Nakon izvrsnih nastupa, učenici dugoselske glazbene škole dobili su i službeni
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Proslavljeno Augustinovo
u Lupoglavu

Blagdan bl. Augustina Kažotića, zaštitnika župe u Lupoglavu proslavljen je 8. kolovoza.
Uz župu, organizator tradicionalnog Augustinova je KUD
„Ogranak Seljačke sloge“ Lupoglav koji je i ove godine ugostio
niz društava.
Prije njihovih nastupa održana je sveta misa u Župnoj crkvi
bl. Augustina Kažotića koju je
vodio vlč. Mirko Brlić. Kulturni program održan je u vatrogasnom domu, a na pozornici
su nastupili članovi KUD-ova
„Posavka“ Oborovo, „Kloštar“
Kloštar Ivanić, „August Cesarec“ Brckovljani, „Dragutin

Domjanić“ Vugrovec Donji te
domaćini. Priređena je i etno
soba, razgledati su se mogli
starinski uporabni predmeti,
odjeća i namještaj. Programu su
nazočili načelnik Željko Funtek
i predsjednik Općinskog vijeća Brckovljani Božo Graberec.
Proslava je uključivala i sportske igre na otvorenom, snage se
odmjeravalo u disciplinama bacanje kugle, povlačenje užeta
i skakanju u vreći. Odlična
atmosfera nastavljena je narodnim veseljem, a Lupoglavce i
njihove goste zabavljala je grupa
„Stare kočije“.■
AMŠ

Završena 4. faza obnove
dvorane „Preporod“
Nakon uređenja gledališta,
pozornice i ulaznog prostora u
dvorani KUD-a „Preporod“ završena je i četvrta faza obnove.
Omogućena je uz sredstva od
150.000 kuna koja su dobivena
apliciranjem projekta na natječaj Ministarstva kulture za
investicijske programe u 2015.
godini.
Dvorana, zbog dosadašnjih
radova koji su počeli 2012.
godine, već ima sve tehničke
mogućnosti za organizaciju
zahtjevnijih
glazbeno-scenskih sadržaja. U prve dvije faze
utrošeno je 275.000 kuna, trećoj
oko 230.000 kuna, a sredstva su
dobivena od Ministarstva te Zagrebačke županije i Grada. Sada

su dodatno uređene garderobe
za izvođače i kompletno sanirani zidovi, podovi i strop dvorane, rekao nam je predsjednik
KUD-a Mario Mlinarek. Također, zamjenjen je i centralni sustav grijanja kao i električnih instalacija. U dvorani te na samoj
pozornici mijenja se i rasvjeta
– postavit će se led rasvjeta koja
je energetski učinkovitija te će
prostor biti spreman za novi
ciklus kulturno-društvenih događanja. Ovo nije i zadnja faza,
u 2016. godini planira se prijava
projekta obnove garderobe za
izvođače iza pozornice te gradnja ljetne pozornice prema rukometnom igralištu.■
AMŠ

poziv organizatora na Svjetsko
folklorno prvenstvo (World
Championship of Folkolore)

2016. godine te poziv na gostovanja u Italiju, Rusiju, Latviju i
Kinu.■
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 ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE
"HRVATSKI VITEZOVI"

Hrvatski vitezovi proslavili Dan pobjede
10. braniteljskim sportskim susretima Nastavljaju se započeti
projekti
na jezeru Ciglana

U

organizaciji
Udruge Hrvatskih
vitezova – ratnih
veterana 1991. Dugo Selo na
jezeru Ciglana, desetu godinu za redom 5. kolovoza,
proslavljeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Okupljanje članova
iz Dugog Sela, Rugvice i
Brckovljana započelo je u
ranim jutarnjim satima. U
svečanom i dostojanstvenom ugođaju izvršeno je
postrojavanje branitelja te je
uz intoniranje himne podignuta hrvatska zastava na
jarbol. Predsjednik Udruge
Damir Mesić otvorio je
cjelodnevne Braniteljske
sportske susrete. Vremenik
proslave uključivao je

i polaganje vijenaca na
dugoselskom Spomen obilježju braniteljima kao i u
Rugvici, dvije lokacije povezali su maratonci startavši
od spomenika u Jalševcu
Nartskom. Petero njih revijalnu utrku dugu desetak
kilometara svladalo je noseći zastave, a u Dugom Selu
dočekani su s oduševljenjem. Nakon postrojavanja
počasnog voda sa zastavama Republike Hrvatske,
Grada, ratne postrojbe i
udruge, vitezovi su odali
počast poginulima paljenjem svijeća. Nazočili su
predstavnici Grada Dugog
Sela, političkih stranaka i
građani.
Nakon odavanja počasti,
svi okupljeni pozvani su na

druženje na jezeru gdje su
se, nakon natjecanja u ribolovu, zainteresirani mo-

dao je ukusan grah kojeg
su spremili vrsni kuhari.
Pokrovitelj Braniteljskih

gli okušati u streljaštvu,
beli, boćanju te potezanju
užeta. Za brojne sportske
aktivnosti trebalo je imati
snage, a potrebne kalorije

sportskih susreta bio je
Grad Dugo Selo, dionici ŠRD Dugo Selo te AK
Martin Dugo Selo. ■ AMŠ

OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE VR
AKCIJE ”OLUJA” U DUGOM SELU
U organizaciji braniteljskih udruga - ”Crne Mambe”,
HVIDR-e Dugo Selo, Udruge veterana 53. samostalnog
bataljuna Dugo Selo i Grada
Dugog Sela 5. kolovoza je na
„Arcusovom trgu“ održana

svečana proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
te Dan hrvatskih branitelja.
Bila je to i prigoda da se svi
prisjete i dostojno obilježe 20.
obljetnicu najvažnije hrvatske vojnoredarstvene akcije

Domovinskog rata - ”OLUJE”, u kojoj su herojski sudjelovali i branitelji s područja
Dugog Sela te okolice. U Domovinskom ratu, procjenjuje,
sudjelovalo je oko 2 000 Dugoselaca.
, Okupljenima na Arcusovom trgu obratili su se predsjednik Udruge HVIDR-a
Dugo Selo Ivica Šafarić – Ninja i zamjenik gradonačelnika Dugog Sela Pavo Jakovljević. Nakon njihova obraćanja
u znak obilježavanja dva desetljeća od Oluje pušteno je
20 golubova mira, popraćeno
uz pljesak svih okupljenih na
Arcusovom trgu.
Inače, proslava je započela
svečanim mimohodom predstavnika okupljenih udruga s

ratnim zastavama i zastavama udruga u pratnji Limene
glazbe Kud-a „Preporod“.
Nakon što su položili vijence
i zapalili svijeće ispred spomenika poginulim braniteljima kod dugoselske pošte,
uputili su se prema Župnoj
crkvi sv. Martina gdje je dugoselski župnik vlč. Slavko
Kresonja služio svetu misu.
Proslava na Arcusovom trgu
obuhvatila je i izložbu ratnih
fotografija, uz video projekciju ratnog dokumentarnog
filma, a okupljanima je o vojno-redarstvenoj akciji „Oluja“ i aktivnostima 1. bojne
„Crne Mambe“ – 2. gardijske
brigade „Gromovi“ govorio
umirovljeni brigadir Stjepan
Domjanić. ■
I.G.O.

 ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA MLADIH:

Prihvaćen program rada za 2016. godinu

Savjet mladih Grada Dugog
Sela u 2016. godina planira
desetak novih aktivnosti–
iznijela je prijedlog novog
Programa rada predsjednica
Maja Matijaš. Sjednica, peta
po redu, održana je 8.rujna,
a nazočio joj je i pročelnik za
društvene djelatnosti Veljko
Bertak. Dva su projekta već
poznata široj javnosti, a zadržana su zbog iznimnog uspjeha. To su „Ja sam za ples“ te
„Street style show“. Njih će se
nastojati poboljšati te uključiti
još više sudionika, napomenula je Matijaš. Nakon „Street
workout parka“ koji je krenuo
u realizaciju, predložit će i
prijedlog Biciklističkog kluba
Dugo Selo za gradnju pumptrack staze. To je kružna biciklistička staza koja svojim
elementima
(brjegovima,
humcima, kosim zavojima...)

omogućuje vozaču da uz minimalno pedaliranje kruži
stazom koristeći se isključivo
„pumpanjem". Od novih projekata u programu su i „Kino
večer“ vezana za proslavu
Valentinova; „Sportske aktivnosti“ u sklopu kojeg bi se, u
suradnji s AK Martin, održala
mala škola trčanja; „Graffiti
Jam“ je projekt Multimedijalnog kluba Pozitiv kojim bi se
grafite prikazalo kao umjetnost i svojevrsnu prezentaciju antivandalizma. Savjet
mladih planira i više tribina
vezanih za mlade, teme su
Prevencija nasilja među mladima, Zapošljavanje mladih
te Pravilnom prehranom i
sportom do zdravlja. Tribine
bi se realizirale u suradnji sa
stručnjacima te institucijama
poput HZZ-a. U sljedećoj godini Savjet mladih planira i

povezivanje i suradnju s drugim Savjetima s područja Zagrebačke županije. Nedavno
je na takvom sastanku, održanom u Vrbovcu, prisustvovala
i predsjednica Matijaš. Tamošnji Savjet mladih pozvao
je sve na poznatu manifestaciju „Kaj su jeli naši stari“,
bilo je to prigoda za izmjenu
iskustava te prezentaciju održanih projekata. S obzirom da
takvi skupovi imaju tendenciju postati rotirajući, jedan
od gradova domaćina mogao
bi biti i Dugo Selo. Suradnja
s Gradom i drugim ustanovama, više sastanaka s čelnim
ljudima, također su u planu
Savjeta. Krenut će se u jače
informiranje mladih o radu
Savjeta. Članovi planiraju,
na volonterskoj bazi, obilaziti
odgojno-obrazovne ustanove
kako bi se poboljšala komu-

nikacija te dobila povratna
informacija o potrebama mladih generacija. Za sve projekte
u 2016. godini sredstva iznose
47.800 kuna. Od ovogodišnjih projekata Savjet mladih
namjerava održati „Festival
mladih“ u studenom, a od još
bližih su „Fotomaraton“ Multimedijalnog kluba Pozitiv.
Fotografije nastale na događanjima u sklopu „Dugoselskih jeseni“ (Političko pecanje
i fišijada, Biciklijada i berba
grožđa) izložile bi se na izložbi u Maloj galeriji. Matijaš se
osvrnula i na nedovoljno sudjelovanje pojedinih članova
u radu Savjeta, pozivajući ih
na veći angažman. Na kraju je
bilo riječi o natječaju za izradu
logotipa Savjeta, a o uvjetima i
kriterijima javnost će biti obaviještena.■
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Godišnja skupština Udruge
Hrvatski vitezovi - ratni veterani 1991. Dugo Selo održana je
22. kolovoza u Lovačkom domu
„Srnjak“.
Skupštinu je vodilo radno
predsjedništvo u sastavu Ivica
Smolčić, Ilija Samardžić i Kruno Ivaniček. Od gostiju skup su
pozdravili pukovnik u mirovini
Nikola Tominac te predsjednici

prezentacije u obrazovnim ustanovama te kreiranju jedinstvene
digitalno-tiskane baze svih branitelja s ovog područja.
Pomoć najugroženijim braniteljima pruža se kroz „Brigu za
potrebite“ u vidu raznih donacija
poput robe, namještaja, kućanskih aparata. Napomenuto je i
kako je sve teže pružiti neophodnu pomoć jer je potrebitih sve

Vitezova iz Općina Brckovljani
Samir Jašarević i Rugvice Jadranko Brestovec.
Kako je jednoglasno odlučeno, udrugu će i sljedeće četiri
godine voditi Damir Mesić. Dopredsjednici su Ivica Smolčić
i Ilija Brekalo, tajnik je Nenad
Geri. U Izvršnom odboru su Ilija Rašo, Josip Buretić, Zvonko
Žitnik, Kruno Ivaniček i Ilija Samardžić. U Nadzorni odbor ušli
su Marijan Švegovec, Vid Smolčić i Božo Ćenan, a Sud časti čine
Ivan Frančić, Mato Vrdoljak i
Josip Pilarić. U izbornom dijelu
skupštine odlučeno je još i o sabornicima za Zajednicu udruga
Hrvatskih vitezova te o kandidatima za odbore s time da je kandidat za predsjednika Zajednice
Nenad Geri.
U izvješću o radu novi/stari
predsjednik Mesić naglasio je
kako je realizacija projekta „Reintegracija i rehabilitacija hrvatskih branitelja i branitelja s invaliditetom“, za koji je dobiveno
16.000 kuna temeljem natječaja
Grada Dugog Sela, tekla sukladno planu i programu. Od projekata koji su uspješno provedeni
u četverogodišnjem mandatnom
razdoblju izdvojio je javne radove 2011. godine kada je zaposleno
dvanaest građana, među njima i
razvojačeni branitelji. Odrađena je kompletna rekonstrukcija
ograde DV Dugo Selo te hortikulturalni radovi. Radilo se i u
OŠ Josipa Zorića, a na SC-u Kozinščak uređen je boćarski teren
i popravljene nadstrešnice. Tri
godine za redom Udruga je bila
logistička potpora u kampu u
Biogradu, u suradnji s TZ-om i
Gradom. Projekt „Srce za Vukovar“ kojim se prikuplja knjižna
građa za vukovarske osnovne
škole još traje, a u školama se
provodi i njihov „Sat o domovinskom ratu u Gradu heroju“. U
poslu je dokumentacijska sekcija
koja prikuplja „ratnu dokumentaciju“ za ovo područje s ciljem

više, a ne mogu se osloniti na resorne institucije. Na loš položaj
braniteljske populacije ukazivali
su i sudjelujući u radu koordinacije za ljudska prava Zagrebačke
županije. Jedan od oblika pomoći je i druženje, a ono se provodi
kroz sportske sekcije. Članstvo
je aktivno u ribičkoj sekciji, a na
jezerima ŠRD-a redovito sudjeluje u akcijama čišćenja i održavanja. Streljačka sekcija postiže
dobre rezultate na rekreativnim
natjecanjima na županijskom i
državnom nivou, osnovana je i
streljačka udruga „Patriot“ kako
bi se članovi mogli uključiti u
pojedine Zajednice sportskih
udruga te sudjelovati na turnirima. Organizirane su tradicionalne manifestacije poput 9. sportskih braniteljskih susreta za Dan
pobjede, desetu godinu za redom
išlo se u 18. studenoga u Vukovar, a uz druženje sa srodnim
udrugama „Crnim mambama“
i HVIDR-om održan je i prošle godine Božićni humanitarni
turnir. Rado se odazivaju i na
događanja poput "Dugoselske fišijade" gdje je ostvaren prosječni
plasman, a bili su i na „Vugrovečkom Miholju“. Sve ove aktivnosti
i projekti planirani su i u 2016.
godini. Što se tiče financijske
strane, prihodi su bili 18.750
kuna, a rashodi 16.181 kunu.
Na ovoj je Skupštini odlučeno
kako će Dan udruge biti 25. listopada jer je tog dana izvidnička
desetina osvojila Dom JNA i to je
bio prvi objekt na ovom području na kojem je zavijorila hrvatska
zastava. Taj simboličan datum
odgovara i zbog blizine proslave
Dana Grada te datuma odlaska
branitelja na bojište Trokut-Novska. S obzirom na to da se sljedeće godine obilježava 25. godina
od početka rata, bilo bi dobro
kad bi se oformio odbor za obilježavanje radi bolje koordinacije, čulo se na kraju Skupštine. ■
AMŠ

Postavljene nove klupe, a uskoro
kreće i izgradnja Street workout parka
Ispred zgrade bivšeg Doma
zdravlja u Zorićevoj ulici postavljene su nove drvene klupice
i stolovi, nakon što su prijašnje
uklonjene zbog dotrajalosti i neispravnosti. Kako nam je kazala
stručna suradnica Upravnog
odjela za prostorno uređenje
Grada Dugog Sela Jadranka Robić tri garniture drvenih klupa i
stolova donirala je pilana Peranović iz Dugog Sela, a dvije su
postavljene ispred zgrade bivšeg
Doma zdravlja u centru te jedna
pored zgrade Pučkog otvorenog
učilišta, u njihovom parku.
Također doznajemo od Robić
kako je zaključena javna nabava

za odabir izvođača radova na
uređenju prvog Street workout
parka u Dugom Selu. Ugovor
s izvođačem, tvrtkom „Kova“
d.o.o. iz Mraclina, je potpisan
i u tijeku je izrada 6 naručenih
sprava. Street workout park planiran je na križanju Sportske
i Ferenčakove ulice, i kako se
planira, uređenje će uslijediti u
jesenskim mjesecima.
Inače prijedlog o uređenju
Street workout parka potekao je
od članova Savjeta mladih grada
Dugog Sela koji su ga planirali
kao jedan od projekata za 2015.
godinu. ■
I.G.O.
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 Skupština Društva „Naša djeca“

IZASLANSTVO DUGOSELSKOG
Odmaralište osnovna djelatnost HDZ-a ODALO POČAST ŽRTVAMA
TOTALITARNIH REŽIMA

O

rganizacija
ljetnih odmora za
grupe djece i odraslih u odmaralištu u Velom
Lošinju osnovna je djelatnost Društva „Naša djeca“
Dugo Selo koje je jedno od
dva društva u Hrvatskoj s
odmaralištem u vlasništvu.
To je utvrđeno i u izmijenjenom Statutom Društva
koji je usvojen na godišnjoj
skupštini održanoj 4. rujna
2015. godine. Izmjene još
obuhvaćaju zakonske novine
koje nalažu izbor likvidatora
te novo sjedište Društva na
adresi u Ulici A. Kažotića
8 u Dugom Selu. Sukladno
novom Statutu područje
djelatnosti Društva prošireno je s područja Zagrebačke
županije na područje cijele Republike Hrvatske,
budući je sjedište Društva
u Zagrebačkoj, a sjedište
odmarališta u Primorskogoranskoj županiji.
Članovi Skupštine, kojom
je predsjedala Milica Jakić,
usvojili su izvješće o radu
Društva za 2014. godinu u
kojem su naznačeni ukupni prihodi u visini 335.362
kuna, a najvećim su dijelom
namaknuti od uplata za lje-

tovanje. Rashodi poslovanja
bili su 303.821 kune. Usvojenim financijskim planom
predvidjeli su 384.271 kuna
prihoda za ovu te 400.373
kune prihoda za 2016. godinu računajući na veću proračunsku potporu od prošlogodišnje. Predsjednik Društva
Ivan Grgošić obrazlagao je

suradnju s Gradom i općinama, školama i vrtićima te
brojnim udrugama, a potražit će sponzore i donatore
za svoje programe. Najviše
će se baviti organizacijom
odmora, rekreacije i zdravstvene rehabilitacije te unapređenjem uvjeta smještaja u
objektu odmarališta. Jedan

problematiku u radu Društva. Kao dugogodišnja voditeljica financijskog poslovanja Jadranka Saćer izabrana
je za likvidatora Društva,
sukladno novim propisima.
Niz novih akcija i programa predviđen je usvojenim
dvogodišnjem programom
rada, poput edukativnih radionica i akcija na očuvanju
okoline. Društvo će pojačati

od konkretnijih ciljeva bit će
organizacija škole plivanja u
čemu je najavljena i potpora
od gradske vlasti. Održavanje i obnavljanje inventara u
odmaralištu te potrebna ulaganja također su u programu do 2016. godine do kada
namjeravaju ovo Društvo
uključiti u rad Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske.
N. K.
■

Izaslanstvo Gradskog odbora HDZ Dugo Selo odalo je
počast žrtvama totalitarnih
i autoritarnih režima palje-

ski dan sjećanja na sve žrtve
totalitarnih i autoritarnih
režima 23. kolovoza.
Zamjenik gradonačelni-

žava ovaj dan i odaje počast
žrtvama jer su i hrvatski narod i brojni njegovi građani
tijekom povijesti, a posebice

njem svijeća i molitvom kod
središnjeg križa na Novom
groblju u Dugom Selu. Počast je odana na sam Europ-

ka Grada Dugog Sela Pavo
Jakovljević tom je prigodom
naglasio kako dugoselski
HDZ tradicionalno obilje-

za posljednjeg jugokomunističkog režima, stradali na taj
način.■
N.H.M.

„Bandić Milan 365 – Stranka
rada i solidarnosti“ imenovala
dr. sc. Zvonka Novosela Dolnjaka
BR ANIMIR ĆAR AN
srebrni na Svjetskom natjecanju robotičara i povjerenikom za Grad Dugo Selo
a kon
nedav no

N

dvostruki Oskarovac znanja

K

rajem srpnja u Kini
je održano Svjetsko
natjecanje robotičara
na kojem su nastupili timovi
iz Hrvatske, a među njima i
18-godišnji srednjoškolac
Branimir Ćaran. Naš mladi
sugrađanin, učenik Srednje
škole Dugo Selo zajedno sa
svojim kolegama u timu,
osvojio je čak dva srebra, i
to u kategoriji supertimova te
individualno.
Ovaj perspektivni mladić
prije osvajanja titule viceprvaka svijeta, postigao je još
vrijednih rezultata. Osvojio
je čak dva Oskara znanja.
Branimir Ćaran ih je zaslužio osvojivši 2. mjesto na europskom prvenstvu robotike

u Austriji prošle godine, te za
osvojeno 1. mjesto na međunarodnom natjecanju u Slovačkoj. Moramo spomenuti
kako je ovogodišnji Oskar
znanja primila i njegova sestra Filipa Ćaran, također
učenica Srednje škole Dugo
Selo, koja je zajedno s njim
sudjelovala na Europskom
prvenstvu u Austriji. Branimir je prošle godine osvojio i
treće mjesto na međunarodnom natjecanju u Sloveniji,
dok je ove godine osvojio
titulu europskog prvaka robotike u Austriji, drugi je u
Slovačkoj, četvrti u Sloveniji
i drugi na svjetskom prvenstvu u Kini. Njegova kolekcija Oskara znanja sljedeće

održane tribine u
Dugom Selu, nove
stranke u hrvatskoj političkoj lepezi – „Bandić Milan
365 – Stranke rada i solidarnosti“ iz ove stranke je
objavljeno priopćenje za javnost u kojem se ističe da je
povjerenikom za osnivanje
gradske organizacije imenovan dr. sc. Zvonko Novosel
Dolnjak te da se intenzivno
radi na upisu članstva i osnivanju organizacije.

godine zasigurno će biti poveća.
Iva Grgić Ozimec

Blok umirovljenici zajedno osnovan u
Dugom Selu i Brckovljanima
Blok Umirovljenici Zajedno
osnovan je 20. studenoga 2010.
godine kao oblik samoorganiziranja i samopomoći teško
pogođene, socijalno ugrožene, obespravljene i ponižene
umirovljeničke populacije. Na
svojoj osnivačkoj skupštini
održanoj 12. lipnja osnovana
je Gradska organizacija BLOK
UMIROVLJENICI
ZAJEDNO-DUGO SELO za čijeg je
predsjednika izabran Jozo Marunica. Marunica je istaknuo
kako BUZ danas postoji kao
izraz političke volje umirovlje-

nika i ostalih njezinih članova i
simpatizera koji su se aktivirali
kako bi pomogli svojoj generaciji, ali i cjelokupnom stanovništvu Republike Hrvatske.
Dodao je kako će na lokalnoj
će razini BUZ Dugo Selo surađivati sa svim opcijama koje su
naklonjene domoljubnoj koaliciji i pozvao sve tako orjentirane i pravedne studente, radnike, intelektualce, branitelje te
sadašnje I buduće umirovljenike da prestanu s podjelama i da
se pridruže BUZ-u.
Nakon osnivanja u Dugom

Selu, 18. srpnja održana je
osnivačka skupština BUZ-a i
u Općini Brckovljani. Za predsjednicu Općinske organizacije Brckovljani izabrana je Lea
Garača, vjerojatno najmlađa
predsjednica neke organizacije
s nepunih 19 godina. Zanimljivosti ove organizacje su i to da
preko šezdeset posto članstva
čine žene, kao i glavninu predsjedništva. Posebno ih, kažu,
veseli spoznaja da je okupljeno
uglavnom mlado članstvo i to
u rasponu od 20 do 30 godina
starosti.■

Novosel Dolnjak ističe da je
do sredine mjeseca kolovoza
stranci pristupilo više od stotinu osoba s područja Grada
Dugog Sela te da se očekuje
kako će stranka do sredine
rujna imati preko dvjesto članova u Dugom Selu.
Prema planu aktivnosti,
dalje se ističe, predviđeno je
početkom mjeseca listopada
održavanje izborne Skupštine
Gradske organizacije Dugo
Selo na kojem će biti izabran
gradski odbor , predsjednik i

potpredsjednik Gradske organizacije „Bandić Milan 365
- Stranka rada i solidarnosti“
Dugo Selo.
Novosel Dolnjak veliki interes za učlanjenje u stranku
objašnjava činjenicom da su
građani prepoznali program
stranke koji je usmjeren na
socijalnu sigurnost i stabilnost za sve, održivi gospodarski razvoj i ekologiju, obrazovano društvo, jasnu ulogu
učinkovite države i javnog
sektora te ravnomjerni razvoj
svih regija Hrvatske.
Jednako prepoznatljiv i privlačan je, podsjeća Novosel
Dolnjak, i do sada najavljeni
program za Grad Dugo Selo
koji podrazumijeva rješavanja prigradskog prometa ZET
linijama i brzim vlakovima;
uključivanje vodoopskrbnog,
kanalizacijskog sustava i sustava plinske opskrbe u sustav
zagrebačkih tvrtki i preustroj
organizacijskog oblika gradske uprave. Također se ističe
i stavljanje u funkciju mjesnih
odbora, oslobađanje obrt-

ništva i poduzetništva parafiskalnih nameta i pružanje
stručne pomoći za podnošenje
zahtjeva za financiranje iz EU,
financiranje javnih potreba u
predškolskom odgoju, kulturi, sportu i civilnom društvu
koje treba podvrći konkurenciji predloženih, prihvaćenih
i ostvarenih programa od
interesa za Grad Dugo Selo
te aktivno uključivanje u preoblikovanje novog regionalnog sustava RH, s osnovnim
ciljem da Dugo Selo postane
sastavni dio Grada Zagreba.
N.H.M.

ORaH organizirao promatranje astronomske pojave

Prva Noć Perzeida

Ovogodišnja kiša meteora iz
zviježđa Perzeja koja je u svom
najavljenom maksimumu aktivnosti zasjala na nebu sredinom
kolovoza privukla je i Dugoselce
koji su po prvi puta organizirano promatrali ovaj najaktivniji,
ujedno i najljepši astronomski
događaj tijekom godine. U organizaciji ORaH-a Dugo Selo na
obližnjoj livadi uz Ribarsku ko-

DUGOSELSKA kronika

libu, okupilo se oko 40-tak promatrača, zaljubljenika u astronomiju i fotografiju koji su tom
prilikom mogli ponešto doznati
o Perzeidima ili Suzama svetog
Lovre. Astronom Jadranko Tudović održao je kraće predavanje nastojeći, generacijski šarolikom društvu, približiti Perzeide
i svemir općenito, dok je Dean
Novački, predsjednik dugoselskog ORaH-a, ujedno fotograf
s dugogodišnjim iskustvom,

pojasnio tehničke pojedinosti
što uspješnijeg fotografiranja
zvijezda padalica. Zbog optimalnih uvjeta - noći bez sjaja
Mjeseca i vedroj bez oblaka,
ovogodišnje promatranje bilo je
užitak, a i prema najavama NASA-e ovogodišnja meteorska
kiša bila je puno “gušća“ nego
prijašnjih godina – i do 100 meteora na sat. ■
I.G.O.
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OBAVIJESTI

9. rujna 2015.
VJENČANI

1. JOSIP MARTIĆ I ŽELJANA BAŠTIJANOVIĆ,
vjenčani 31. srpnja 2015. godine
2. ZVONIMIR KUHAR I JELENA KNEŽEVIĆ,
vjenčani 1. kolovoza 2015. godine
3. PAVLE ANDREIĆ I ANĐA MARKOVIĆ,
vjenčani 1. kolovoza 2015. godine
4. ANTONIO TOKIĆ I IVANA PAUREVIĆ,
vjenčani 8. kolovoza 2015. godine
5. ZORAN KRPAN I ANITA LABAŠ,
vjenčani 12. kolovoza 2015. godine
6. PERO PETROVIĆ I IVA PRANJIĆ,
vjenčani 14. kolovoza 2015. godine
7. VIKTORIO SOVIĆ I MIRELA KRIŽAN,
vjenčani 14. kolovoza 2015. godine
8. MARIJAN STIPANČIĆ I ANELA JURIĆ,
vjenčani 15. kolovoza 2015. godine
9. OLIVER MAJIĆ I ANTONIJA VRDOLJAK,
vjenčani 15. kolovoza 2015. godine
10. MIJO LUKIĆ I MIRA LUKIĆ,
vjenčani 17. kolovoza 2015. godine
11. MARTIN GLOGOVŠEK I IRENA BEBEK,
vjenčani 21. kolovoza 2015. godine
12. MARIO JELEČ I KATARINA RAJKOVAČA,
vjenčani 21. kolovoza 2015. godine
13. ANTONIJO LADAN I ANA LAŠTRO,
vjenčani 21. kolovoza 2015. godine
14. NENAD TOKALIĆ I IVANA NIKOLIĆ,
vjenčani 22. kolovoza 2015. godine
15. TOMISLAV HABAZIN I NIKOLINA KOKOT,
vjenčani 22. kolovoza 2015. godine
16. IVAN GREGURIĆ I NERA BABIĆ,
vjenčani 22. kolovoza 2015. godine
17. IVAN HARAMBAŠA I SILVANA HERAK NAZOR, 		
vjenčani 22. kolovoza 2015. godine
18. SREĆKO JAKOVIĆ I DANIJELA DOKIĆ,
vjenčani 23. kolovoza 2015. godine
19. DANIEL POTURIČEK I MATEA BELAS,
vjenčani 28. kolovoza 2015. godine
20. NENO KERANOVIĆ I MONIKA PAVIĆ,
vjenčani 29. kolovoza 2015. godine
21. DARKO BOSNAR I MARINA JURIĆ,
vjenčani 4. rujna 2015. godine
22. KARLO BENČAK I MARGARETA ČAMBER,
vjenčani 4. rujna 2015. godine
23. MARKO GUSKIĆ I ANAMARIJA TOMKIĆ,
vjenčani 4. rujna 2015. godine
24. MATIJA HORVATIĆ I MARTINA ĐELEKOVČAN, 		
vjenčani 5. rujna 2015. godine

UMRLI

Tužno sjećanje

FRANJO ERJAVEC
1975. – 2015.

ALBINA ERJAVEC
1991. – 2015.

MIHAILO MISOVIĆ
2005. -2015.

S ljubavlju čuvamo uspomene i
sjećanje na Vas.
Vaši najmiliji

Tužno sjećanje
na dragu i voljenu suprugu,
mamu, baku, svekrvu, punicu i
snahu

MIRU KRIŠTOF
rođ. RUŠKOVIĆ

MIRJANU SRUK
1.9.2014. – 1.9.2015.

Patnja je samo jedan veoma
dugi trenutak.
Mi ga ne možemo podijeliti
godišnjim dobima.
(Vajld)
Voljeni ne umiru nikada, žive vječno u našim srcima i
molitvama.
Tvoji neutješni roditelji i brat s obitelji

U spomen
na naše voljene

MARTINU JERBIĆ
14.9.2000. – 14.9.2015.

i

TOMU JERBIĆ

10.9.2013. – 10.9.2015.
S ljubavlju vaše Dubravka i Ivana

13.9.2003. – 13.9.2015.
Godine prolaze tiho, sve tiše, a
ti nam nedostaješ sve više i više.
Često pričamo o tebi… Tad sjećanja krenu i opet smo
svi zajedno u tom trenu.
Tvoji najmiliji: suprug Mirko, djeca Krešo i Karmen,
unuci Leon i Vito, snaha Dijana, zet Mladen,
svekrva Marica

Tužno sjećanje
na

Tužno sjećanje
na moga voljenog supruga

ANDRIJU KLEPCA
1.10.1998. – 1.10.2015.

Prošlo je dugih sedamnaest godina
i proći će ih još mnogo više. Ljubav
i tvoja dobrota teško se iz srca briše.
Tugujuća supruga Dragica i djeca

DAVORA BRKIĆA

26.9.2011. – 26.9.2015.

Ljubav je za tobom prevelika,
bol preteška a tuga vječna.
Molitve naše neka te prate kad ne
mogu da te vrate.
Vole te tvoji najmiliji svake godine sve brojniji.

U RAZDOBLJU OD 27.7. DO 9.9.2015.
1. ANA LJERKA BEDRAVA, stara 92 godine
2. VID BIŽEC, star 95 godina
3. SLAVICA BOGDAN- PAVEK, stara 90 godina
4. DRAGICA BUZUK, stara 61 godinu
5. MARICA CUKOR, stara 73 godine
6. SREĆKO GEMIĆ, star 87 godina
7. ANA HORVAT, stara 85 godina
8. LUCIJA JOZELJIĆ, stara 82 godine
9. BOŽE KOLAK, star 70 godina
10. JOSIP KOLARIN, star 83 godine
11. DRAGICA KOŠČIĆ, stara 55 godina
12. MARKO MARIĆ, star 75 godina
13. ŽELJKO MARIĆ, star 60 godina
14. SOFIJA MILKOVIĆ, stara 78 godina
15. MARIJA PAJK, stara 74 godine
16. ARIF REDŽIĆ, star 53 godine
17. STJEPAN ROBIĆ, star 82 godine
18. ANA SKORUPAN, stara 84 godine
19. MATO TRUPEC, star 68 godina
20. MARIJA VRANEŠEVIĆ, stara 56 godina
21. PAVA VUKOVIĆ, stara 80 godina
22. ANTO ĆURIĆ, star 79 godina
23. MATIJA ĆUTUK, star 79 godina
24. MARIJA ČAČKOVIĆ, stara 85 godina
25. DRAGICA ĐURANEC, stara 93 godine
26. PERO ŠTEFANAC, star 77 godina
27. ANĐELA ŽIBRAT, stara 83 godine

Tužno sjećanje
na našu voljenu i nikad prežaljenu
kćerku

Tužno sjećanje
na

STJEPANA REMENARA

U spomen

HEDA CRNIĆ

24.9.2000. – 24.9.2015.
Najdraža naša, najbolja naša mama
i baka, neizmjerno te volimo i
čuvamo u našim srcima i mislima.
Hvala ti na beskrajnoj ljubavi koju
si nam dala. Hvala i svima onima u
čijim sjećanjima živiš. Tuga ostaje,
ali i sreća i ponos što smo te imali.
Tvoji: Maja, Mladen, Franjo, Ana i Željka

21.9.2014. – 21.9.2015.

Prošla je godina tuge, boli i suza ali
tvoja dobrota i tihi glas ostaje živjeti
u nama zauvijek.
Tvoja supruga Marica, sin Damir,
kćerka Snježana, unučad Denis,
Sandra, Denis, Mario i Dominik

Tužno sjećanje
na dragog supruga, oca, sina,
brata i šogora

MILIVOJA HALARA

Tužno sjećanje
na

STJEPANA ŠIMUNCA
8.9.2010. – 8.9.2015.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo
uspomenu na Tebe.
Tvoji: supruga Marija, sin
Vladimir i snaha Marija, unuci
Mladen i Dinko sa suprugama,
i praunuci Martin, Fran i Mihael

časnika Hrvatske vojske

6.8.1992. – 6.8.2015.

Prošlo je dvadeset i tri godine od
kada nisi s nama i samo oni koji Te
vole znaju kako je bolno živjeti bez
Tebe. Našu ljubav i sjećanje na Tebe ne može izbrisati
vrijeme. Neka ti je laka hrvatska zemlja za koju si dao
svoj mladi život. Počivao u miru Božjem.
Tvoji neutješni: supruga Jasna, djeca Marina, Ivan i
Martina, majka Dragica, otac Matej, šogorica Jadranka
te nećaci Dario i Karla

DUGOSELSKA kronika

Tužno sjećanje
na dragog

SLAVKA KLASIĆA
13.9.1994. – 13.9.2015.

Zaborav ne prestaje dok postoji
sjećanje.
Tvoja obitelj

SPORT

9. rujna 2015.
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BRAČUNOV POMOĆNIK
RAJKO VIDOVIĆ PREUZEO
KLUPU DUGOG SELA
Započela je nova sezona u
3. HNL Zapad. U novu sezonu Dugoselci su ušli s nekoliko promjena. Prva vijest
je odlazak Milivoja Bračuna
s pozicije glavnog trenera.
Bračun je u mladosti igrao
za GNK Dinamo Zagreb,
Crvenu Zvezdu i španjolski
Elche CF, a stvorio je i zavidnu trenersku karijeru – vodeći mlađu Dinamovu ekipu
te brojne seniorke momčadi.
Nakon što je doveo Dugo
Selo do trećeg mjesta, dobio
je poziv od HNS-a koji se ne
odbija. Bračunu je ponuđeno vodstvo mlade hrvatske
reprezentacije (U-15). Njegovim odlaskom Dugo Selo

je ostalo bez klasnog trenera, ali isto tako nije moralo
dugo i daleko tražiti novog.
Klupu nogometnog kluba
iz Dugog Sela preuzeo je
Bračunov pomoćnik Rajko
Vidović – bivši igrač velikih hrvatskih klubova, koji
je iz vrha napada puno puta
zatresao mreže protivnika.
Sada već bivši trener Bračun
i pomoćnik Vidović radili su zajedno godinu i pol
dana. U tom periodu Vidović je sigurno naučio puno
toga od veterana nogometa
– Milivoja Bračuna. Vidovićev instikt za gol sigurno
će prenijeti na svoje igrače,
ukombinirano sa igračkim

iskustvom te znanjem dobivenim od svog prethodnika.
Druga promjena je odlazak
prvog vratara, Stipe Nevistića u Lučko koji je završio
na edvetoj poziciji prošle sezone u 2. HNL. Uz vratara
klub je napustio i napadač
Juraj Nemanić – koji je u
prošloj sezoni bio drugi najbolji strijelac Dugog Sela, a
sreću će potražiti u NK Dugopolju. Iako su klub napustila dva standardna igrača
u prvih jedanaest, Dugoselci
će redove pojačati brojnim
mladim nadama. Iz Hr vatskog dragovoljca pristižu
A. Barišić i S. Knez. Redove
Dugog Sela još će pojača-

ti M. Ivić (Ivanja Reka), S.
Bajrić (Dugopolje), R. Ađić
(HAŠK), Karačić (Trnje) te
Žulj (Lučko).
U prva, do sada odigrana
tri kola, Dugoselci su osvojili četiri boda. U prvom
kolu Dugo Selo je izgubilo
minimalnim rezultatom 1:0
u Vrapču. Prvi ogled na domaćem terenu protiv Španskog završio je rezultatom
4:1 za Dugoselce, a na teškom gostovanju kod Maksimira ostvaren je remi 2:2.
U četvrtom kolu na Gradski
stadion u Dugo Selo u goste
dolazi Dubrava Tim kabel, a
utakmica započinje u 16,30
sati.■
Denis Remenar

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA
STŠK „DUGO SELO“
U Gradskoj športskoj dvorani u Dugom Selu, održana
je 2. rujna, s početkom u 19:00
sati redovna godišnja skupština
stolnoteniskog športskog kluba
„Dugo Selo“. Dvadeset i jedan
član stolnoteniskog kluba prisustvovao je na skupštini.
Glavna tema bile su financijsko stanje u prošloj godini
te uspjesi mladih sportaša i
sportašica – koji nižu vrhunske rezultate. U ostalim točkama dnevnog reda, raspravljalo
se o imenovanju likvidatora,
usvajanju Izvješća te prijedlogu
plana o ostvarivanju programa
rada kluba te financijama za sezonu 2015./16.

Otvaranje skupštine započelo je izborom radnih tijela te izvješćem Verifikacijskog povjerenstva i na kraju usvajanjem
skraćenog zapisnika s redovne
skupštine kluba od prošle godine – svi prisutni članovi su bili
jednoglasni po pitanju usvajanja zapisnika.

JUNIORI DRŽAVNI
PRVACI

Nakon uvodnog dijela uslijedili su izvještaji o programu
rada kluba u prošloj godini te
uvid u financijsko stanje. Mladi sportaši i sportašice kluba iz
Dugog Sela postigli su veoma
visoke rezultate tokom prošle

7. Memorijalni turnir
„Zvonimir Turčinec Ogi“
Dugo Selo, 19. rujna 2015. godine

Organizator turnira je STŠK Dugo Selo pod pokroviteljstvom TZ Dugo Selo, a u sklopu Dugoselskih jeseni
2015
Turnir će se održati u subotu 19. rujna 2015. u Gradskoj športskoj dvorani, Đure Dubenika 2, s početkom u
9,00 sati
Pravno nastupa imaju rekreativni igrači u starostnim
skupinama: do 40 godina, preko 40 godina, preko 50 godina te preko 60 godina.
Prijave za turnir moraju sadržavati ime i prezime, datum rođenja, klub i razred SOKAZ-a u kojem se natječu.
Prijave se vrše pisqanim putem na e-mail adresu zvonko.pokas@inet.hr ili na mobitel: 098/541-040. Na istom
broju se dobivaju i sve dodatne informacije. Prijave se
primaju do 18. rujna, ili u samoj dvorani na dan turnira,
zaključno do 8,30 sati.
Prijavnina za nastup na turniru iznosi 70,00 kuna po
prijavljenom igraču, a uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja. U prijavninu je uključen i topli obrok
za svakog sudionika te jedno piće po izboru.

sezone. Šećer na kraju je definitivno osvajanje Državnog
prvenstva. Juniori STŠK „Dugo
Selo“ skinuli su s trona Zagreb,
koji je petnaest godina za redom
držao poziciju na samom vrhu.
Generaciju koja je osvojila državno čine: Matej Murat, Luka
Martinek, Mislav Martinek,
Tomislav Nagy i Roman Budek.
Za svoj trud, dobili su nagradu
od samog kluba, što im može
bili samo poticaj za još bolje
rezultate u budućnosti. Po pitanju financija, dugoselski klub je
ostvario prihode iznad 174 tisuće kuna, a rashodi su premašili
svotu od 157 tisuća kuna.

UKRAŠEN LOGO
KLUBA

U nastavku skupštine otvorena je rasprava o prijedlog novog
Statuta STŠK „Dugo Selo“ te je
Krunoslav Belić predložen za likvidatora kluba. Oba prijedloga
su jednoglasno usvojena. Klub
iz Dugog Sela od nove sezone
imat će i novi, tj. nadograđeni
logo. Na stari znak, koji ostaje
isti, dodat će se godina osnutka
kluba. Na lijevoj strani između
slova S i točke naći će se broj 19,
a na desnoj između K i točke
broj 65. Klub je osnovan 1965.
te ove godine slavi 50 godina
postojanja.

CILJ U NOVOJ
SEZONI JE
PLASMAN U
SUPERLIGU

Iduća točka dnevnog reda
bio je prijedlog plana za tekuću
godinu, tj. predstojeću sezonu.
Glavni cilj je pokušaj plasmana
muške i ženske stolnoteniske
ekipe u Superligu te unapređenje stolnog tenisa kao sporta i
uključenje što većeg broja mladih. Ostali ciljevi koji su u planu i programu kluba su organizacija memorijalnih turnira
i boljitak na području financija
te prikazati i privući pažnju medija po pitanju stolnog tenisa.
U završnoj točci govorilo se u
financijskom stanju i planu za
2015. te se taj dio pokazao kao
najveći problem kluba.
Skupština je privedena kraju obraćanjem gostiju, koji su
klubu poželjeli puno uspjeha u
novoj sezoni te istaknuli kako
su svjesni stanja u sportu i izdataka koji on za sobom povlači.
Svi se nadaju kako će stanje biti
bolje s vremenom. Najveće blago i ponos kluba definitivno su
rezultati koje ostvaruju njihovi
članovi, od kojih neki nastupaju i brane boje u reprezentaciji
Hrvatske.■

Sjajni rezultati Dugoselaca
na 6. Kupu grada Paga
Od 21. do 23. kolovoza odigran je 6. Kup grada Paga u stolnom tenisu, prvi službeni turnir
kojim je započela natjecateljska
sezona 2015./2016. godine. Na
turniru je nastupilo oko 150
igračica i igrača iz Francuske,
Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Dugoselski
Stolnoteniski
športski klub predstavljalo je
sedmero natjecatelja. U kategoriji najmlađih kadeta potpuna
dominacija malih Dugoselaca
koji su osvojili sva tri mjesta na
postolju; 1. mjesto osvojio je

Luka Zlatkov, 2. mjesto Andrej
Papak dok je 3. mjesto pripalo
Svenu Sahor. U kategoriji mlađih kadetkinja Antonela Papak
osvojila je 3. mjesto. U najstarijoj kategoriji Juniora veliko
iznenađenje i sjajan rezultat
ostvario je Tomislav Nagy
osvajanjem 2. mjesta. Sezona je
započela sjajno, ako uspijemo
nastaviti kroz cijelu godinu saovako dobrim rezultatima ponovo ćemo biti u vrhu hrvatskog
stolnog tenisa!■

U 28. minuti gosti su uspjeli
pronaći put do mreže te postigli prvi pogodak. Rugvičani su
nastavili agresivno prema golu,
što je rezultiralo još jednim
pogotkom u mreži gostujućeg
vratara. Posljednji pogodak za
Rugvicu postigao je Kuninec,
upisavši se po drugi puta u strijelce. Do kraja poluvremena domaćini stalno napadaju i igraju
agresivno prema naprijed, no
bez učinka. Na samoj završnici prvog dijela, gosti su izborili
jedanaesterac u 43', smanjivši
vodstvo domaćina na 4:2.
U nastavku su gosti preuzeli inicijativu i ponašali se kao
da igraju na vlastitom terenu.
Rugvičani su pokušali ponovo
nametnuli svoju igru iz prvog

dijela, ali bezuspješno. Gosti su
bili odlučniji i bolji u drugom
dijelu. Na pogodak nisu morali
dugo čekati te su u 53. minuti
smanjili prednost domaćina na
minimum. S vodstva od 4:2,
Rugvičani su pali na labavih
4:3 te opasno živjeli do kraja.
Obje ekipe imale su još nekoliko prilika, ali drugih četrdeset
i pet minuta pripalo je ekipi iz
Novog Čića.
Na kraju su ipak ta četiri
pogotka iz prvog dijela bila
presudna, donijevši Rugvici
tri boda. Rugvičani sada imaju
dvije pobjede te utakmicu zaostatka, što iz trenutno čini sto
posto učinkovitima u osvajanju
bodova.

Denis Remenar

 I ŽNL ISTOK – 3. kolo:

RUGVICA MUKOM DO TRI BODA
Prošlonedjeljni dvoboj između Rugvice i Dinama Hidrel
završio je slavljem domaćina u
neizvjesnoj utakmici prepunoj
golova. Rugvičani su držali igru
pod kontrolom u prvom dijelu,
ali u nastavku su gosti bili odlučniji i kompletniji te se opasno
približili izjednačenju. Susret je
na kraju završio dobro za domaćine koji su slavili rezultatom 4:3.
Na samom početku domaćini su dali do znanja gostima
tko je gazda na terenu. Prvi
pogodak pao je već u 7. minuti. Prvi je ujedno bio i najljepši

 Počela stolnoteniska sezona:

gol na utakmici, a postignut je
izravnim udarcem prema golu
iz slobodnjaka, od strane J. Rašića. Za povećanje vodstva NK
Rugvice pobrinuo se D. Kriste
– zabivši glavom odbijenu loptu
u 21. minuti. Gosti su tek krenuli s centra, a već su primili
novi pogodak. Hrvoje Kuninec
zabija za 3:0 vodstvo domaćina. Dva primljena pogotka u
malom razmaku pokrenula
su goste, ali njihovu priliku za
pogodak obranio je I. Ištvanić.
Nakon obrane domaćeg vratara i golman gostujuće ekipe
zaustavio je gol šansu Kuninca.
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Denis Remenar

OBILJEŽENA SEDAMDESETA
OBLJETNICA OSNIVANJA DVD-a PROZORJE

S

vetom misom, blagoslovom nove vatrogasne
zastave i obnovljenog raspela pored Vatrogasnog doma
te svečanom sjednicom, obilježena je 6. rujna sedamdeseta
obljetnica DVD-a Prozorje.
Svetu misu je služio župnik
Župe sv. Martina Dugo Selo
vlč. Slavko Kresonja, a svečanu sjednicu otvorio je aktualni
predsjednik društva Željko Dujan. U izvješću o povijesnom
putu DVD-a Prozorje rečeno
je da je društvo osnovano 22.
prosinca 1945. godine na inicijativu Franje Kerhina koji je na
osnivačkoj skupštini, na kojoj
se okupilo 28 članova, izabran
za prvog komandira društva.
Prvi predsjednik bio je Stjepan
Graberec, tajnik Blaž Certin, a
blagajnik Đuro Grgošić. Društvo je započelo rad prikupljajući sredstva od dobrovoljnih
priloga i organizacije zabava,
a tek 1950. nabavljen je prvi
vatrogasni agregat i zaprežna
kola koja su dobivena od DVDa Dugo Selo. Pet godina kasnije
kupljeno je zemljište za vatrogasni dom, a on je, većinom
dobrovoljnim radom samih

članova, završen 1959. godine te
je bio u funkciji sve do Domovinskog rata. Nije zaboravljeno
ni da su vatrogasci iz Prozorja
svojevremeno bilježili zapažene natjecateljske rezultate te je
s ponosom istaknuto sudjelovanje dijela njihovih članova u
Domovinskom ratu. Nova era,

tada obnovljenog društva započinje 2010. godine kada na čelo
dolazi sadašnje rukovodstvo na
čelu s predsjednikom Željkom
Dujanom, zapovjednikom Igorom Grgošićem, tajnikom Igorom Vražićem i blagajnikom
Aleksom Povrženićem. Kao
glavni ciljevi društva zacrtani

su obnova članstva, izgradnja
novog doma i nabavka nove
opreme. U tom se dobrim dijelom i uspjelo jer je uz financiranje Grada prije dvije godine
izgrađen novi vatrogasni dom,
a od Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela dobiveno je na
korištenje vatrogasno vozilo
s prikolicom i visokotlačnim
modulom te je nabavljeno dosta
nove opreme.
Na svečanoj sjednici podijeljena su i priznanja za rad u
društvu te medalje od strane
VZG Dugo Selo koje je uručio
predsjednik VZG Zvonko Novosel Dolnjak. Brončane medalje primili su Renato Čižmek,
Ivan Grgošić, Ena Jurić i Ivica
Šimunec, a brončane plamenice Ivan Barac, Darko Graberec,
Igor Grgošić, Mato Juranović
i Ivan Šćepović. Za 40 godina rada u društvu priznanja
su primili Zdravko Čižmek i
Marijan Certin, a za 30 godina
Dubravko Graberec i Saša Lucić. Priznanja su dobili i najstariji, danas umirovljeni,članovi
društva Stjepan Graberec,
Mato Halar i Vinko Kašnar.
Blagoslovljenu zastavu, koju

je društvu prigodom obljetnice poklonio Grad Dugo Selo,
predsjedniku Željku Dujanu
uručio je zamjenik gradona-

čelnika Pavo Jakovljević koji je,
kao i član predsjedništva Vatrogasne zajednice Zagrebačke
županije Željko Kovač te predsjednik VZG Dugo Selo Zvonko Novosel Dolnjak, pozdravio
skupštinu na kojoj su sudjelovali i brojni gosti iz prijateljskih
Nenad Haleuš Mali
društava.■

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

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.

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

www.fioshow.com

Urednik i voditelj: Ivan

Fiolić Fio

091/207-1120

fio@fioshow.com

• 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 
IBAN: HR70 2360000-1810100008

2013. završili smo na 10. mjestu
po slušanosti u Hrvatskoj
(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.
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