DUGO SELO 4. 3. 2016.
GRADSKA SPORTSKA DVORANA

u 20 sati

Prodaja ulaznica:
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, Josipa Zorića 21a (tel. 01/2753 419),
knjižara DENOVA (tel. 01/2775 500),
Foto studio TIME (tel. 01/2753 698)
Caffe bar Cult (Gradska športska dvorana)
Organizator:

10. veljače 2016. GODINA XLIX BROJ 596.

Organizator:

Ulaz: 70 kuna

CIJENA: 5 kuna

GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA
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LOKALNA
AKCIJSKA GRUPA
„PRIGORJE“
ZAPOČELA S
ODRŽAVANJEM
RADIONICA
IZRADE
STRATEGIJE ZA
DOBIVANJE
SREDSTAVA IZ
PROGRAMA
RURALNOG
RAZVOJA
Za područje Grada
Dugog Sela, Općina
Brckovljani i Rugvica
radionice, za sve zainteresirane, iz javnog,
civilnog i privatnog
sektora, održavaju se
u Gradskoj vijećnici
Dugo Selo

OD DUGOSELSKOG FAŠNIKA OSTAO
SAMO „SMRDLJIVI MARTIN“

STAY CALM!
Vinogradari
obilježili Vincekovo

ju
fašnika u nestajan
Glasilo dugoselskog
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 dijeli se u bescjen

Vijesti iz Grada:
 ako Bog da, otvorit ćemo
pročistač i pustiti u pogon
sustav odvodnje

17. veljače u 14,00 sati,

 ako Bog da, izgradit ćemo i
nadvožnjake preko pruge

23. veljače u 10,00
sati i

 ako Bog da, manje ćemo
plaćati vodu

29. veljače u 10,00 sati

GODINA: 2016.

 ako Bog da, povećat ćemo
proračun

GOSPODINE USLIŠI NAS!

Dugo Selo konačno
dobiva Cargo centar
(maketu ljepšu i bolju od
one u Grazu)
Cargo centar u svakom domu

Replike makete mogu naručiti i građani:
dostava pouzećem po cijeni 500 kuna

KAKO UPECATI INVESTITORA?


I meni! Izgleda
da nam crvi
slabo rade!


Jorgovane, men
se čini da mi
ovdje nećemo
ništa ulovit!
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 ODRŽANA PRVA RADIONICA LAG-A PRIGORJE

Pozvani su svi
zainteresirani

Nakon što su se Grad Dugo
Selo, Općina Rugvica i Općina Brckovljani priključili Lokalnoj akcijskoj grupi(LAG)
Prigorje 4. veljače je u suradnji
ovih jedinica lokalne samouprave i predstavnika LAG-a
Prigorje organizirana prva radionica u sklopu izrade Lokalne razvojne strategije. Radi se
o Strategiji koja je temeljni dokument za daljnje funkcioniranje LAG-a, no isto tako nužna za alokaciju financijskih
sredstava mjera 19.2 Ruralnog
razvoja 2014. – 2020.u iznosu
od 1,5 do 2 milijuna eura.
Po dobivanju sredstava EU
fondova LAG će raspisati natječaj za financiranje pojedinih projekata male vrijednosti
do 50.000 eura, pojasnila je

tom prilikom voditeljica radionica, ujedno konzultantica
LAG-a Renata Šeperić Petak,
a na koji će moći aplicirati
svi zainteresirani iz javnog,
civilnog i privatnog sektora
s područja obuhvata LAG-a
Prigorje. Ovaj LAG pokriva
područje 11 JLS-a gradova
Križevci, Vrbovec (gdje je i
sjedište) i Dugog Sela, te općina Rugvica, Brckovljani,
Farkaševac, Gradec, Rakovec,
Sokolovac, Preseka i Sv. Ivan
Žabno.
Kao što je bilo rečeno, cilj
radionica bio je približiti i pojasniti važnost izrade Strategije, te prikupiti od sudionika
bazu projektnih ideja koje će
se implementirati u Strategiju.
Izradit će se akcijski i financij-

 Poništen odabir hrvatskog konzorcija za izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo – Križevci:

PONAVLJA SE ODABIR, A ROKOVI SE NE
BI BITNO TREBALI MIJENJATI
Državna komisija za javnu
nabavu, 29. siječnja, objavila
je odluku o poništenju odabira hrvatskog konzorcija za
rekonstrukciju postojećeg i
izgradnju drugog kolosijeka
pruge Dugo Selo – Križevci,
prenosi Jutarnji list. Odlukom je usvojena žalba tvrtke
Swietelsky
Baugesellschaft
iz Austrije i žalitelja zajednice ponuditelja Comsa S.A.U.
iz Španjolske, a na odabir
konzorcija koji čine Dalekovod, DIV i Zagreb Montaža.
Odluka je vraćena HŽ Infrastrukturi, koja mora ponovo
razmotriti sve ponude i potom donijeti ponudu odluku o
izvođaču. Nalaže se naručitelju HŽ-Infrastrukturi d.o.o. iz
Zagreba da u roku od 16 dana
od dana objave ovog rješenja
Državne komisije nadoknadi
žalitelju Swietelsky troškove

žalbenog postupka u iznosu
od 100.070 kuna te žalitelju
Comsa 100.851 kunu.
Natječaj za ovaj najveći
javni infrastrukturni projekt u 2015. godini u Hrvatskoj, vrijedan 198 milijuna
eura, bio je prvotno poništen
u ožujku prošle godine. No,
nakon ponovljenog postupka
javne nabave izabran je kon-

ski plan provedbe Strategije i rada LAG-a
u narednom razdoblju, a sve u svrhu ukupnog i održivog razvoja LAG-a te poboljšanja ruralnih, životnih i radnih uvjeta.
„Potrebno je uvrstiti što više projektnih
ideja s područja grada i ove dvije općine,
te sukladno tome odrediti ciljeve i prioritete kako bi se u sljedeće četiri godine
omogućilo što bolje povlačenje sredstava
iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

zorcij domaćih tvrtki – DIV,
Dalekovod i Zagreb Montaža. Radovi na rekonstrukciji
postojećeg i izgradnji drugog
kolosijeka od Dugog Sela do
Križevaca dužine 38,2 kilometra, zajedno s izgradnjom 6
mostova, od kojih dva cestovna, rekonstrukcijom postojećih sedam mostova, ukidanje
17 željezničko-cestovnih pri-

jer ukoliko se prenesen novac iz EU fondova ne rasporedi i utroši – automatski
po zaključenom razdoblju će se izgubiti“, istaknula je Šeperić Petak.
Radionice su koncipirane prema sektorima – javni, civilni i privatni – tako
da su ove prve okupile značajan broj
sudionika – predstavnike Grada Dugog
Sela, zamjenika gradonačelnika Pavu
Jakovljevića uz gradske pročelnike i dje-
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jelaza i dva pješačka prijelaza
te gradnju 11 novih nadvožnjaka, jednog podvožnjaka i
šest pothodnika, među kojima
i dugoselski, bili su planirani
početkom ove godine, a završetak radova za rujan 2019.
godine.
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg
Butković komentirao je, prilikom nedavnog gostovanja u
jednoj tv emisiji, ovu odluku
Državne komisije te rekao
kako se rokovi za početak izgradnje ovog projekta ne bi
trebali bitno pomicati jer nije
poništen natječaj već samo
odabir izvođača radova, koji
će se ponoviti, te kako je pridržavanje rokova ključno da
se ne dozvoli da Hrvatska izgubi ovaj novac koji dolazi od
I.G.O.
Europske unije.

latnike, predstavnike i djelatnike općina
Brckovljani i Rugvica, predstavnike trgovačkih društava, ustanova, uz predstavnike udruga, tvrtki, OPG-ova, poduzetnika, obrtnika, itd. Za svaki sektor
organizirane su zasebne radionice, a ovo
je prva održana u nizu od pet koje će se
održavati tijekom ovog mjeseca. Svi zainteresirani pozvani su da se priključe.

I.G.O.
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U ovoj godini nastavak sufinanciranja
smještaja djece u privatnim dječjim vrtićima

S

uradnja Grada Dugog
Sela i privatnih vrtića
„Didi“ i „Buba Biba“ po
pitanju sufinanciranja cijene
smještaja djece u istim vrtićima – nastavlja se i ove godine.
Grad će i dalje pokrivati troškove provođenja primarnog
– 10 satnog programa njege,
odgoja i naobrazbe djece u
iznosu od 1.000 kn mjesečno
po djetetu, a njih je u privatnim vrtićima na području
grada ukupno smješteno 169 –
u DV „Didi“ njih 113, te u DV
„Buba Biba“ 56. Tim povodom
su u nazočnosti gradonačelnika Stipe Velića, njegovog
zamjenika Pave Jakovljevića
i gradskog pročelnika za
društvene djelatnosti Veljka
Bertaka potpisani ugovori s
predstavnicima vrtića, ravnateljicom Dječjeg vrtića „Didi“
Karmen Pavlic i ravnateljicom
Dječjeg vrtića „Buba Biba“
Andrejom Čukelj.
„Ukupan iznos planiranih
proračunskih sredstava za sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima
drugih osnivača za 2016. godinu iznosi 2.150.000 kn. Iako
smo imali zahtjeve za povećanjem udjela u sufinanciranju

smještaja djece u privatnim
vrtićima, istima nismo mogli
udovoljiti, s obzirom na to da
je gradski proračun ostao bez
dijela sredstava zbog porezne
reforme“, poručio je tom pri-

iseljavanju jednog dijela ljudi,
obitelji s djecom, u inozemstvo“, dodao je gradonačelnik.
Ravnateljica DV „Didi“
Pavlic najavila je skori dovršetak projekta novog objekta

likom gradonačelnik Velić,
istaknuvši kako je Grad zadovoljan suradnjom s privatnim
vrtićima. Uz 169 djece u privatnim vrtićima, u gradskom
Dječjem vrtiću Dugo Selo
smješteno je 431 dijete, čime
na području grada predškolski odgoj ukupno pohađa 600
djece. „Tek je manji broj djece
ostao neupisan, čemu je vjerojatno pridonijela i činjenica

u Lukarišću koji je sada u fazi
rješavanja građevinske dokumentacije. „Samo rješavanje
građevinske dozvole planirano najkasnije do početka
ožujka, kako bi odmah uslijedili građevinski radovi. Plan
nam je novu pedagošku godinu započeti u novom objektu
koji će ujedno biti i novo sjedište DV „Didi“. S obzirom na
to da nam najveći broj djece

 SAVJET MLADIH ODRŽAO 7. SJEDNICU:

Mladi pozivaju na
„Valentinovo u gradu“

Nadolazeći projekti bili su
na dnevnom redu 7.sjednice
Savjeta mladih Grada Dugog
Sela održane 3.veljače.
Sjednicu je vodila predsjednica Savjeta Maja Matijaš, a
uz članove, nazočili su i potpredsjednik Gradskog vijeća
Božidar Cik, zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević i
pročelnik odjela za društvene
djelatnosti Veljko Bertak. Pripreme za „Valentinovo u gradu“, prvi po redu projekt, su
u tijeku. Mjesto održavanja je
dvorana KUD-a „Preporod“, a
osmišljen je kao kino večer za
zaljubljene. Preporodova dvorana bila nekad kino, ovime
se nastoji i oživjeti ta vremena
uz dašak romantike. Ulaz na
projekcije je slobodan. Drugi
projekt odnosi se na sportske
aktivnosti, a planiran je za
ožujak. Predsjednica Matijaš
iznijela je osnovne smjernice.
Najviše riječi bilo je o atletici,
a otvorena je mogućnost i za

druge sportove kako bi se postigla raznovrsnost. No, prije
toga bit će potrebno skupiti
prijave zainteresiranih s potrebnim podacima, savjetovao
je Bertak. Tribina na temu
„Prevencija nasilja među djecom i mladima“ održat će se
26. veljače, a time će se obilježiti i „Pink shirt day“ (Anti-bullying day) koji pada na
24. veljače. Tribinu će pratiti
učenici sedmih razreda. O rješavanju problema vršnjačkog
nasilja govorit će stručnjaci,
predavači iz Centra za edukaciju i prevenciju te Savjetovališta Luka Ritz. Za popratni program pobrinut će se glumačka
skupina KUD-a „Preporod“
izvedbom skečeva na tu temu
tribine. Uspješan projekt „Ja
sam za ples“ nastavlja se i dalje. Novi ciklus škole plesa u
Preporodovoj dvorani traje
od rujna, svi koji žele mogu
se prijaviti. Trenutno pleše 30
polaznika. Termini su srije-

dom od 20 i 30 do 22 sata te
subotom od 18 do 19 i 30 sati.
Matijaš je podsjetila na nedavno dobivena sredstva po planu
raspodjele financijskih sredstava za sufinanciranje projekata Savjeta mladih gradova
i općina Zagrebačke županije
za projekt nadogradnje Street
workout parka. Radi se o 4.000
kuna za nabavu dodatne sportske opreme za što bolje uvjete
vježbanja kojom će se moći
koristiti svi građani. Vlasnik
opreme je Grad. Predsjednica
Savjeta osvrnula se i na tekst
u jednim dnevnim novinama
gdje je navedeno kako je SWO
udruga dobila ta sredstva, a s
obzirom da to nije točno, Matijaš je zatražila ispravak. Na
kraju sjednice upućen je poziv
svim građanima i građankama
da se sa svojim prijedlozima i
sugestijama uključe u rad Savjeta mladih putem e-mail savjetmladihds@gmail.com
i
putem FB stranice.
amš

dolazi upravo s područja Dugog Sela te susjednih općina
Brckovljani i Rugvica novo
sjedište će nam biti u Dugom
Selu, umjesto u Krašiću“, najavila je Pavlic. Potvrdila je
kako je „situacija s objektom
u Kopčevcu, koji nije mogao
dalje zadovoljavati nove pedagoške standarde“, dala poticaj
da se objekt u Lukarišću što
prije dovrši.
Ravnateljica vrtića „Buba
Biba“ Andreja Čukelj izrazila je zadovoljstvo korektnom
suradnjom i komunikacijom
s Gradom. Istaknula je nadu
da će njihov zahtjev za postavljanjem ležećih policajaca u
Kalničkoj ulici, uz sam vrtićki
objekt, biti realiziran ove godine kako sigurnost djece ne
bi bila upitna. „Na žalost sve
češće su situacije u kojoj dolazi do ugroze prometne sigurnosti naših korisnika. Znamo
da je potrebna dokumentacija
gotova te su dobivene suglasnosti za postavljanje policajaca, no na realizaciju istih još se
čeka“, navela je Čukelj, na što
je gradonačelnik odgovorio
kako će taj posao biti riješen
u sljedećem razdoblju. I.G.O.
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ZAVRŠENA JAVNA
RASPRAVA O DPU CENTAR
Javna rasprava o 2. izmjenama i dopunama DPU Dugo
Selo Centar završena je 8. veljače, a četiri dana prije toga
održano je i javno izlaganje o
prijedlogu izmjena. Pročelnik
Ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, stambeno
i komunalno gospodarstvo
Marijo Vinko pojasnio je, na
javnom izlaganju, zašto se išlo
na druge izmjene plana najurbanijeg dijela prostora Grada
Dugog Sela, a o samim izmjenama govorio je predstavnik
izrađivača plana GO Projekt,
Ante Senjanović. Ovim izmjenama, čulo se, preciznije se
definira namjena površina u
odnosu na raniji plan, a uvažene su i primjedbe građana
nakon prethodnih izmjena.
Među većim zahvatima ovih
izmjena je planirana rekonstrukcija sadašnjeg otvorenog

rukometnog igrališta kod
zgrade POU koje bi trebalo
postati trgom, zatim preoblikovanje okolice između Zagrebačke i Osječke ulice, gdje
se planira izgradnja bloka
zgrada, potom se planira izgradnja podzemnih garaža u
Kolodvorskoj, dok je za zgradu bivšeg Hotela Park predviđena namjena koja nužno
mora biti otvorena za javnost.
Kako saznajemo od pročelnika Marija Vinka do sada su
pristigle svega dvije primjedbe
na plan, o kojima će se raspraviti, a nakon dobivenih suglasnosti od tijela javnih ovlasti,
izradit će se konačnih prijedlog plana o kojem bi se gradonačelnik, a potom u završnoj
fazi i Gradsko vijeće moglo
očitovati već u roku od dva do
tri mjeseca.

Za udrugu umirovljenika Dugo Selo
uređen uredski prostor
Novouređene
službene
prostore Udruge umirovljenika u Zorićevoj 23a (bivši
Športski) 22. prosinca posjetili su gradski predstavnici
– gradonačelnik Stipo Velić,
njegov zamjenik Pavo Jakovljević, gradski pročelnik
za komunalno gospodarstvo
Marijo Vinko, te predsjednik
Matice umirovljenika Hrvatske Josip Kovačić i tajnika
Ivan Banek, uz ostale goste.
Kako je tom prilikom
predstavio
predsjednik
Udruge umirovljenika Dugo
Selo Stjepan Novosel, uz
postojeće klupske prostore,
odnedavno su uređeni kancelarijski prostori za tajnicu,
blagajnika i predsjednika,
te je promijenjeno krovište
i adaptiran sanitarni čvor.
Cjelokupna investicija u
iznosu od oko 100.000 kuna
financirana je iz gradskog
proračuna, na čemu se predsjednik Novosel, u ime cijele udruge, zahvaljuje Gradu
Dugom Selu i gradonačelniku. „Udruga umirovljenika broji danas oko 1.000

članova koji se okupljaju i
druže u našim klubovima,
a ove godine obilježava 20.
godinu od osnutka i 79. godišnjicu postojanja, stoga je
ovo za nas svečana prigoda“,
poručio je Novosel, dodajući
kako je potrebno napraviti
neke zahvate na ljetnoj terasi, za koju su već prethodno
nabavili vrtni namještaj,

suncobrane za smještaj oko
150 ljudi.
Gradonačelnik Velić izrazivši zadovoljstvo uređenim
prostorom istaknuo je kako
su članovi isti zaslužili svojom aktivnošću i brojnošću.
„Umirovljenici su najbrojnija
populacija u Dugom Selu, i u
skladu proračunskih mogućnosti nastojimo im pomoći.

Grad Dugo Selo nastavlja sa sufinanciranjem
medicinskih sestara u hitnoj
Grad Dugo Selo potpisao je sa Zavodom za hitnu
medicinu Zagrebačke županije ugovor o sufinanciranju medicinskih sestara
u službi hitne medicine
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za stanovnike s područja Grada za 2016. godinu.
Mjesečni iznos sufinanciranja je 16.700 kuna. „Na
ovaj način Grad zadržava
postojeću razinu pružanja

medicinskih usluga za svoje stanovnike i u ovoj godini“, rekao je Mladen Šestan, pročelnik Upravnog
odjela za poslove Gradskog
vijeća i Gradonačelnika.
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Održana 25. redovna sjednica
vijeća Općine Brckovljani
Općina Brckovljani nastavlja
i u ovoj godini sa sufinanciranjem plaća dviju medicinskih
sestara u službi hitne medicine
u dugoselskoj ispostavi Doma
zdravlja Zagrebačke županije,
složili su se vijećnici na jučerašnjoj 25. redovnoj sjednici
Općinskog vijeća. Vodio ju je
predsjednik Vijeća Božo Graberec, a sjednici je nazočio i
načelnik Željko Funtek. Iznos
sufinanciranja je 5.199,13 kn
mjesečno. Podsjećeno je kako
je cilj osiguranje zdravstvene
zaštite za stanovnike s ovog područja te kako ih ne bi dočekala
zatvorena vrata hitne. Također,
u slučaju spriječenosti Zavod za
hitnu medicinu obvezuje se osigurati zamjenu, napomenuto je.
Jednoglasno je donijeta odluka
o raspoređivanju sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća, a iz razloga što je došlo do
promjene u sastavu vijeća – jedna vijećnica je više, vijećnik je
manje, a naknada za podzastupljeni spol je viša. Svakoj stranci
pripada 100 kn za jedan mjesec
po vijećniku, a za vijećnicu 110
kn.
Vijećnici su jednoglasno
prihvatili odluku o grobljima. Kako je pojasnio načelnik
Funtek, nekih bitnih promjena
nema. Upravni odjel daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu i
o tome donosi rješenje. Gledalo
se kako zaštititi groblja s obzirom na udaljenost od Zagreba
i na niže cijene o kojima ovisi
broj zainteresiranih za grobna
mjesta, a samim time općina
mora proširivati groblja. Može
se dogoditi da neće biti mjesta

za mještane općine, odnosno
mjesta koja pripadaju župi
Brckovljani i župi Lupoglav.
Zbog usklađenja sa zakonskim
odredbama donijeta je odluka
o davanju na korištenje javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava i
kioska. Postupak raspolaganja
time je olakšan, a većinom se
radi o kratkoročnim najmovima primjerice za prodaju
sezonskog voća, poput jagoda,
ili za blagdane. Jednoglasno je
odlučeno o načinu korištenja
Društvenih domova i prostorija
koju koriste kulturno umjetnička društva u vlasništvu općine
i visini naknade za korištenje.
To su domovi u Gornjoj Gredi
i Štakorovcu, prostorije KUD-a
August Cesarec Brckovljani te
prostorija KUD-a Ogranak seljačke sloge Lupoglav. Naknada
za manje svečanosti (karmine,
rođendani i sl.) jest 500 kn do 24
sata, bez režijskih troškova dok
je za veće poput zaruka, krstitki, svadbenih svečanosti 1.000
kn. Za ostale udruge, društva i
klubove s područja općine koji

djeluju u njenom interesu za
održavanje kulturno-umjetničkih programa, koncerata,
zabava i proslava, predavanja
i ostalo naknada je 200 kn bez
režijskih troškova. Svrha ove
odluke je briga za te nekretnine
odnosno njihovo održavanje.
Donijeta je odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
kojom se uređuje organizacija
i način rada, rokovi čišćenja
i kontrole dimnjaka i uređaja
za loženje te nadzor nad obavljanjem tih poslova. Posao se
obavlja na temelju ugovora o
koncesiji, a uskoro će se raspisati natječaj. Donijet je i plan davanja koncesija za 2016. godinu,
radi se o jednoj koncesiji na 5
godina i to upravo za dimnjačarske poslove. Po srednjoročnom planu davanja koncesija
za razdoblje od 2016. do 2018.
godine, uz već spomenutu za
dimnjačara, planirane su još
koncesija za crpljenje, odvoz i
zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama te za
ukop pokojnika.
Vijećnici su donijeli niz odluka o odabiru ponuditelja za

Lani rođeno 192 djece - 6,7 posto manje
nego u 2014. godini

Prema podacima Gradskog
upravnog odjela za društvene
djelatnosti Grada do kraja 2015.
godine na području grada rođeno je 192 djece, što je u odnosu
na prethodnu godinu smanjenje
za 6,7 posto (kada je rođeno 206
beba) te u odnosu na 2008. godinu (kada je zabilježen svojevrsni
„baby boom“ s ukupno 246 bebača) pad od 28 posto.
Unatoč ovim podacima Dugo
Selo već godinama bilježi visoki
vitalni indeks (broj živorođenih
na 100 umrlih). Prema posljednjem, iz 2014. godine, naš je grad
s indeksom od 147,9 treći u Hrvatskoj, dok su samo viši imali
Solin (162,6) i Metković kao prvi
(172,2). Za pretpostaviti je kako
će vitalni indeks za Dugo Selo u
2015. godini također biti među
višim u Hrvatskoj.
Što se tiče podataka iz Gradskog upravnog odjela, koji

Pučko otvoreno učilište priprema izložbu koja će biti posvećena nekadašnjem najvećem
poslovnom subjektu na području tadašnje Općine Dugo Selo
– Tvornici posuđa Gorica, pod
radnim nazivom „Kamo je

nestao slonić?!

Molimo sve bivše zaposlenike
Tvornice posuđa Gorica da nam

se inače dobivaju na temelju
podnijetih zahtjeva za isplatu
jednokratne novčane potpore
roditeljima novorođene djece s
prebivalištem na području grada Dugog Sela – u 2015. godini
rođen je jednak broj dječaka i
djevojčica – „ravnopravnih“ 96.
Donosimo pregled podataka
unatrag 12 godina otkako se primjenjuje odluka o isplati pomoći
roditeljima novorođenih.
2015. godina - 192 djece
(96 djevojčica i 96 dječaka)
2014. godina - 206 djece
(92 djevojčica i 114 dječaka)
2013. godina - 202 djece
(104 djevojčice i 98 dječaka)
2012. godina - 226 djece
(111 djevojčica i 115 dječaka)
2011. godina - 202 djece
(96 djevojčica i 106 dječaka)
2010. godina - 219 djece
(106 djevojčica i 113 dječaka)
2009. godina - 220 djece

pomognu u
prikupljanju
izložbenog
materijala za
postav ove
izložbe koja će
se održati tijekom ove godine.
Molimo Vas da nam za ovu
namjenu posudite predmete

(101 djevojčica i 119 dječaka)
2008. godina - 246 djece
(112 djevojčica i 134 dječaka)
2007. godina - 181 dijete
(82 djevojčice i 99 dječaka)
2006. godina - 196 djece
(90 djevojčica i 106 dječaka)
2005. godina - 180 djece
(98 djevojčica i 82 dječaka)
2004. godina - 152 djece
(83 djevojčice i 69 dječaka)
Iz Gradskog upravnog odjela
ističu kako je dosada jednokratna pomoć iznosila 1.500 kuna
po djetetu, no od 1. siječnja ove
godine odluka je izmijenjena i
isplata smanjenja, tako da sada
po djetetu iznosi 1.000 kuna.
Također napominju kako roditelji moraju podnijeti zahtjeve
za isplatu u roku od 6 mjeseci
od dana rođenja djeteta, tako da
je moguće kako nam se prošlogodišnja statistika ipak može još
malo popraviti.
I.G.O.

(posuđe, etikete, ambalažu) te
fotografije, ili pak pisane materijale vezane uz nekadašnju Goricu! Sve materijale ćemo nakon
zatvaranja izložbe vratiti vlasnicima!
Dostava materijala i informacije
u Pučkom otvo-renom učilištu
Dugo Selo, Josipa Zorića 21a,
ili na broj telefona 2753-419

poslove na općinskom području. Javnu rasvjetu u ovoj godini
održavat će Elektromonterski
obrt „Levant“, iznos je 119.840
kn bez PDV-a. Kao najpovoljnija ponuda za opskrbu električnom energijom za javnu
rasvjetu na dvogodišnje razdoblje većinom glasova odabran
je Proenergy d.o.o. iz Zagreba,
iznos je 377.400 kn (bez PDVa). Za iznos od 33.514 kn (bez
PDV-a) groblja u Brckovljanima i Lupoglavu u ovoj godini
održavat će „Husarić“ iz Ivanić
Grada. Ta će tvrtka obavljati i
košnju trave, a ponuda je iznosila 7.000 kn bez PDV-a. OPG
Cvrk Brlek održavat će thuye
na grobljima te okoliš kod
spomenika i dječjeg igrališta u
Brckovljanima za 42.215 kn. Za
održavanje nerazvrstanih cesta
odabran je „TOLJAN-TRANS“,
iznosi 271.790 kn (bez PDV-a).
Isti će održavati poljske putove, iznos je 143.310 kn (bez
PDV-a) te će održavati putove
u vikend području, ponuda
iznosi 120.550 kn (bez PDV-a).
Ova tvrtka održavat će i zelene
površine, ponuda je iznosila
27.000 kn. Živice i zarasle površine održavat će „Binđo“ d.o.o.
iz Ivanića, a ponuda je iznosila
36.400 kn bez PDV-a. Najpovoljnija ponuda, čiji je iznos
bio 21.065 kn, za postavljanje
prometnih znakova i tabli upozorenja je ponuda „PREFER
USLUGE“ j.d.o.o. Općinski načelnik donio je odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica,
a odabrana je Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o. čija je
ponuđena cijena 128.400 kn bez
amš
PDV-a.
U prošloj školskoj godini – iz
dviju osnovnih dugoselskih
škola ispisano 37 učenika
Trend ispisivanja učenika iz
škola zbog emigracije obitelji
izvan države, kao i migracije
unutar granica države, vidljiv
je i na dugoselskom području.
Najčešći razlozi iseljavanju su
ekonomske prirode i potraga za poslom članova obitelji,
radi kojih odlaze i djeca. Tako
se u protekloj školskoj godini,
2014./2015. iz dviju dugoselskih
osnovnih škola (s ukupno 1 627
učenika) ispisalo više od jednog
razreda – ukupno 37 učenika.
Prema podacima iz Osnovne
škole Ivan Benković u protekloj
školskoj godini u inozemstvo je
iselilo 11 učenika, a kao zemlje
koje su spominjane bile su najviše Njemačka, zatim Austrija i
Irska, saznajemo od ravnatelja
Škole Branka Goleša. Do kraja
prvog polugodišta iz ove škole ispisalo se i iselilo još 6-ero
učenika.
Kako doznajemo od ravnateljice Osnovne škole Josipa Zorića Mare Mamuza u školskoj
godini 2014./2015. te do početka nove školske godine ispisalo
se 26 učenika - 15 učenika se
iselilo u inozemstvo, dok se 10
učenika preselilo u drugi grad
u Hrvatskoj, a 1 učenica je promijenila školu zbog sportskog
angažmana. Do početka drugog polugodišta tekuće školske
godine ispisano je 4-ero novih
učenika - 1 učenica se preselila
u inozemstvo, a 3 učenika se
preselilo u drugi grad u Hrvats
I.G.O.
koj.

DUGOSELSKA kronika

 Skupština Udruženja obrtnika Dugo Selo

Dosadašnji potpredsjednik
Stjepan Valjak odlazi u
mirovinu – na njegovo mjesto
izabran Ivan Štivičić
U prisutnosti gostiju - predsjednika Obrtničke komore
Zagreb Mirze Šabića, predsjednika Udruženja obrtnika
Zagreb Antuna Trojnara, gradonačelnika Dugog Sela Stipe Velića, načelnika Općine
Rugvica Mate Čička te predstavnice tvrtke INA d.d. Vedrane Dragičević u petak, 18.
prosinca održana je godišnja,
3. po redu, sjednica Skupštine
dugoselskog Udruženja obrtnika pod predsjedavanjem
Marka Cesara. Zbog odlaska
u zasluženu mirovinu, a po
sili zakona, Stjepan Valjak,
dosadašnji
potpredsjednik
Udruženja, razriješen je dužnosti te je na njegovo mjesto
jednoglasno imenovan Ivan
Štivičić. Također, donijeta je
odluka o razrješenju Stjepana
Valjka, kao člana Skupštine i u
Cehu uslužnih djelatnosti te je
na njegovo mjesto imenovan
Ivo Čop.
Tom prilikom svima se
obratio Stjepan Valjak, koji
nije mogao skriti svoje emocije i povezanost s dugoselskim udruženjem na čijem je
čelu, kao predsjednik, bio 16
godina, dok je kao zamjenik
novom predsjedniku nepunih
godinu dana. „Iako odlazim
u mirovinu, sretan sam što
u Udruženju ostaju mladi i
uspješni ljudi, većinom svi
koji nastavljaju obrtničku tradiciju svojih očeva, što daje
nadu u budućnost obrtništva“,
poručio je Valjak. Sjetio se početaka rada Udruženja kada
su funkcionirali u 16 m² prostora, bez formiranih sekcija,
a kao prve zadatke su si zadali
– promjena Statuta i organiziranje sedam sekcija. Potom
je uslijedila i kupnja vlastitih
prostora u Kažotićevoj ulici, a
bili su i organizatori Dugoselskog obrtničko-poduzetničkog sajma te redovito posjećivali slične sajmene događaje
u državi i inozemstvu te vrlo
tijesno surađivali s Obrtničkom komorom Zagreb, Udruženjem obrtnika Zagreba kao
i brojim drugim udruženjima.
U najboljoj, 2009. godini za
obrtništvo u Dugom Selu u
Udruženje je bilo uključeno
673 obrtnika, dok je danas
taj broj gotovo prepolovljen
– 370, što predstavlja veliki
problem o kojem treba što
više upoznati javnost, rekao je
Valjak. Također dodaje kako
se u sljedećem razdoblju or-

ganizira okrugli stol na temu
revitalizacije obrtništva, a na
posljednjoj sjednici Gradskog
vijeća Dugo Selo predložena
je tematska sjednica o dugoselskom malom, srednjem
poduzetništvu te obrtništvu.
Zahvaljujući na nesebičnom,
dugogodišnjem radu i angažmanu predsjednik Cesar i
predsjednik Obrtničke komore Zagreb Šabić uručili su
Stjepanu Valjku zahvalnicu i
prigodni poklon.
U nastavku sjednice usvojen je drugi rebalans financijskog plana UO Dugo Selo za
ovu godinu po kojem je ostvareno 169.200 kn prihoda, dok
je realizirano nešto više rashoda – 255.300 kn. Razlika je nadomještena viškom prihoda
koji se prenosi iz prethodnih
godina, tako da ukupni preneseni višak prihoda u 2016.
godinu iznosi 396.523 kn.
Sljedeće godine ukupni planirani prihodi iznose 224.300
kn, uključujući i korištenje
prenesenog viška prihoda od
48.300 kn, dok od komorskog
doprinosa u paušalnom iznosu predviđaju 111.000 kn. Na
sjednici je usvojen i program
rada za 2016. godinu koji nastavlja praksu kao i dosadašnjih godina – rad kroz cehove
i odbore, nastaviti s akcijom
licenciranja obrta za prijem
naučnika na praktičnu nastavu za obrtnička zanimanja te
animirati obrtnike na polaganje majstorskih ispita kako bi
se postigao što veći broj obrazovanih obrtnika prema standardima EU. Između ostalog,
u sljedećoj godini Udruženje
će za svoje članove organizirati periodičku izobrazbu
vozača („kod 95“). Na sjednici
su članovi Skupštine izravno
upoznati s pogodnostima projekta zajedničke nabave OKZa i tvrtke INA d.d. po kojem se
svim članovima Udruženja,
obrtnicima nudi povoljnija
cijena goriva, s najvećom pogodnošću prijevoznicima.
Gradonačelnik Velić zahvalio se na kraju dosadašnjem
predsjedniku i potpredsjedniku Valjku „koji je svojim
kvalitetnim radom omogućio
kvalitetne uvjete rada Udruženja za daljnje razdoblje“, akceptiravši kako je „nestanak
300 obrta na našem prostoru
veliki problem koji traži rješenje da se trend ne nastavi“.
I.G.O.


RUGVICA
 ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA RUGVICE:

Na dnevnom redu prostorni planovi

O

pćinsko vijeće Općine
Rugvica svoju 8.
sjednicu održalo je
22. siječnja pod predsjedanjem
predsjednice vijeća Đurđe
Artić koja je na početku
izvijestila o prikupljenoj
pomoći za obitelj iz Sopa kojoj
je nedavno izgorjela kuća.
Prikupljeno je 68.000 kn i
dodatnih 7000 kn prikupila su
djeca u OŠ Rugvica. S obzirom
na to da pomoć stradalima
pristiže i s drugih strana te da je
puno potrebitih radova na kući
obavljeno te već nabavljeno
izgorjelih kućanskih aparata
i namještaja, odlučeno je
da se dio pomoći usmjeri i
prema još dvije obitelji koje
su u međuvremenu također
stradale na sličan način. Točka
pitanja i prijedloga započela je
pitanjem nezavisnog vijećnika
Vladimira Prašnjaka bi li
vlasnici kuća, koji stalno ne
žive na području Općine, mogli
plaćati manju ratu odvoza
smeća ili paušal, s obzirom
na to da veći dio godine i ne
koriste ovu uslugu. Nakon
kraće rasprave konstatirano je
da bi odgovor na ovo pitanje
trebao dati koncesionar odvoza
otpada. Vijećnik HSS-a Siniša
Kušeković upitao je o stanju
državnog poljoprivrednog
zemljišta na području Općine,
na što je načelnik Mato Čičak
odgovorio da je državno
poljoprivredno zemljište u
nadležnosti državne Agencije
koja upravlja njime te raspolaže
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i
traženim
podacima.
Kušeković je još upitao i koliko
košta vatrogasno kombi vozilo
kupljeno DVD-u Savski Nart,
a Čičak odgovorio da je riječ
o 124.000 kn te da je vozilo
u potpunosti plaćeno kroz
prošlogodišnji proračun, iako
je stavka za tu svrhu planirana
i u ovogodišnjem proračunu
jer se nije znalo kada će do
kupnje doći.
Glavna tema sjednice vijeća
bili su prostorni planovi. Prvo
je donijeta Odluka o petim izmjenama i dopunama Odluke
o donošenju prostornog plana
uređenja Općine Rugvica koji
izrađuje Zavod za prostorno
planiranje Zagrebačke županije, a prema riječima njihovog
predstavnika izmjene se odnose na dozvoljavanje izgradnje
benzinske crpke u zoni UPUa IKEA, točnim definiranjem
lokacije reciklažnog dvorišta,
korekcijom obuhvata groblja
u Jalševcu Nartskom te ispravkom pogrešaka kojima su pojedine čestice vraćene u obuhvat
građevinskog područja. Donijeta je i odluka o prvim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „IKEA
– Zagreb Istok“. Riječ je, kako
se čulo od predstavnika izrađivača Urbanističkog instituta
Hrvatske, o području koje je
nekad bilo regulirano s dva
plana koji su sada spojeni u jedan, a kojim se rješava pitanje
infrastrukture unutar zahvata.
Vijećnici su imali primjedbe

već na sam naziv plana, a predstavnici izrađivača predložili
da se prilikom sljedećih izmjena plan preimenuje u UPU
„IKEA-Rugvica“ što bi bilo
korektno s obzirom na to da
se obuhvaćeno područje nalazi
na području Općine Rugvice, a
ne Grada Zagreba. Predsjednik
kluba oporbenih vijećnika Siniša Kušeković upitao je, s obzirom na to da je prijedlog već
jednom odbijen na vijeću, hoće
li ga HDZ-ovi vijećnici podržati, a Mato Čičak, u svojstvu
predsjednika HDZ Rugvica,
rekao je da je HDZ imao primjedbe s obzirom na to da nije
imao dovoljno informacija kod
prvog pojavljivanja plana, no
da ih sada ima te da podržava
izmjene.
Vijeće je donijelo odluku i o
izmjeni odluke o izradi UPU
sportsko-rekreacijske
zone
Trstenik i Siromaja Insula
kojom je izmijenjen obuhvat
ovog plana, a konstatirano je
kako tvrtka IGM Šljunčara,
koja koristi ovo područje, ima
neprihvatljiv odnos prema Općinskom vijeću Rugvice i građanima Rugvice jer se dogovori oko uklanjanja problema,
koji imaju susjedi spomenutog
područja s predstavnicima
tvrtke, nikako ne mogu postići jer tvrtka ignorira pozive na
suradnju.
Vijeće je prihvatilo i jedan
zahtjev za prenamjenu zemljišta u Otoku Svibovskom,
neposredno uz zonu IKEA.

Riječ je kako se čulo o tehničkoj izmjeni namjene parcele
ispod zemljišta HAC-a, koja
bi, temeljem traženja potencijalnog investitora, iz poslovne
prešla u pretežito trgovačku
namjenu.
Odlučeno je potom da se,
temeljem odluke Upravnog
suda, poništi natječaj za obavljanje komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete u
vremenskom razdoblju od
2014. do 2017. godine jer je,
kako je konstatirao Upravni
sud, a temeljem tužbe tvrtke
Trstenik Elektronika, povrijeđena procedura prilikom
izbora najpovoljnijeg ponuditelja. Natječaj će se ponoviti, a
načelnik Čičak izrazio je uvjerenje kako u međuvremenu
ne bi trebalo doći do nikakvih
problema vezano uz obavljanje
ove usluge.
Prihvaćeno je potom izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Rugvica za
2014. godinu koje je podnio
predsjednik Zajednice Krešo
Kuzmec konstatiravši da su
društva iz članstva Zajednice tijekom spomenute godine
odradila 68 intervencija i to sve
isključivo vlastitim snagama.
U spomenutoj godini Zajednica je raspolagala s 481.000 kn, a
utrošila je 440.000 kn.
Na kraju Općinsko vijeće
Rugvice donijelo je Odluku da
se, do sada neimenovana ulica
u Nartu Savskom, nazove Prvi
N.H.M.
selski odvojak.

 KUD HRVATA BIH RUGVICA OBILJEŽIO OSAM
GODINA DJELOVANJA:

Ilija Majić ponovo
predsjednik

KUD Hrvata BiH Rugvica održao je 16. siječnja svoje
osmo okupljanje članova i
gostiju nakon održane izborne skupštine na kojoj je Ilija
Majić ponovo izabran za predsjednika društva. Svečanosti
su nazočili načelnik Općine
Rugvice Mato Čičak te predstavnici prijateljskih kulturno-umjetničkih i vatrogasnih
društava s područja Općine
Rugvica kao i posebni gosti iz
Slovenije KUD Godba Blanški
vinogradniki. O radu KUD-a
u posljednjih osam godina govorio je Ilija Majić podsjetivši
na brojna gostovanja i nastupe
koje su njegovi članovi u tom
razdoblju ostvarili. Majić se
pohvalio s gotovo stotinu nastupa i četrdeset, uglavnom
mladih članova, koji nastupaju u folklornom ansamblu. U
proteklih osam godina, rekao
je, bilo je uspona i padova, ali
je volja za očuvanjem kulturne
baštine ipak na koncu pobijedila. KUD je u tom razdoblju,
kao se čulo, organizirao tri
smotre folklora u Rugvici, a
namjera mu je da ih i dalje organizira.

Načelnik Općine Rugvica
Mato Čičak u svom je obraćanju nazočnima izrazio zadovoljstvo radom KUD-a te
istaknuo kako je u ranijem
razdoblju bilo određenih nerazumijevanja između Općine
i vodstva KUD-a, no kako su
ta razmimoilaženja prevladana te da se nada kako će
ubuduće suradnja biti dobra te
kako će KUD ponovo organizirati svoje smotre folklora.
Skupštinu su pozdravili i
nazočni gosti, a gosti iz Slovenije i sami su nastupili sa svojim pjesmama i na taj način
obogatili program događanja.

N.H.M.

 ZAPOČELO ODRŽAVANJE GODIŠNJIH SKUPŠTINA DVD-ova S PODRUČJA VZO RUGVICA

Ivan Pavlović iz DVD-a Črnec – najstariji vatrogasac u
VZO Rugvica
Dobrovoljna
vatrogasna
društva iz sastava VZO Rugvica započela su s održavanjem redovitih godišnjih
skupština. Održavaju se po
dvije skupštine istovremeno,
a specifičnost ovogodišnjih
skupština je da se na njima ne
donose planovi rada za tekuću
godinu jer su oni donijeti već
prilikom izvanrednih skupština, održanih na tematiku
usklađivanja statuta DVD-a
sa Zakonom, tijekom rujna
2015. godine.
Prvi u nizu ove godine bili
su DVD Novaki Oborovski
i DVD Savski Nart, na čijoj
skupštini je gostovao i načelnik
Općine Rugvica Mato Čičak, a
kojem su se domaćini zahvalili
na nedavnom dobivanju kombi vozila. Vozilo će, istaknuo
je predsjednik DVD-a Savski
Nart Josip Smolić, učiniti ovo
društvo operativnim, a posebno će pomoći ekipama
djece koje se sve uspješnije u
svojim nastupima. Upravo
su voditeljice djece Ivana Gavran i Renata Petrinić stoga
i dobile priznanje društva
na skupštini, a kao problem
je istaknuto što društvu nedostaje poligon za vježbanje
djece. Društvo je dobilo i tri
motorole za uspostavu veze,
od VZO Rugvica i MO Jalševec Nartski, a načelnik Čičak
obećao je i nastavak oprema-

nja doma, prvenstveno kuhinje, te dodao kako će društvo
od općine biti refundirano s
1.200 kuna mjesečno jer nema
vlastitu salu. Načelnik je obećao i daljnju nabavku vatrogasnih vozila od strane Općine
te dodao kako je ove godine u
planu nabavka vozila za DVD
Svibovski Otok. Inače ovo je
bila 89. skupština DVD-a Savski Nart, a društvo trenutač-

no broji 84 člana. Predstavnik
VZO Rugvica na skupštini bio
je Tomo Kolar.
DVD Črnec održao je sjednicu skupštine 6. veljače, u
svom domu, a pod predsjedanjem predsjednika društva
Josipa Remenara, a uz goste
Roberta Munđera u ime Općine Rugvica te Krešu Kuzmeca kao predsjednika VZO
Rugvica. Remenar je istaknuo
kako treba priznati da je društvo u zadnje tri godine radilo
s manjim intenzitetom. To će
se, međutim, dodao je, nastojati ispraviti jer se već tijekom
prošle, a posebno se očekuje
tijekom ove godine, kreće u
školovanje kadrava kako bi
društvo imalo najmanje deset
operativnih vatrogasaca, što je
dovoljno za formiranje interventne postrojbe. u zadatak je
stavljen i pregled hidranata na
području naselja te formiranje ekipe podmlatka, nabavka
opreme i vozila, koje također
trenutačno nedostaje društvu.
Krešo Kuzmec predao je
priznanja za 50 godina rada
u vatrogastvu Ivanu Fioliću,
Ivanu Lovrišu i Ivanu Remenaru, a posebno je priznanje
pripremljeno za Ivana Pavlovića koji je vatrogasac već 70
godina te ujedno najstariji vatrogasac na području VZO Ru
gvica.
N.H.M.

DUGOSELSKA kronika

 DVD SOP-HRUŠČICA:

Nade polažu u mlade

Dvadesetak članova Društva i brojni uzvanici okupili
su se 6. veljače 2016. na godišnjem skupu tamošnjih vatrogasaca kojim je predsjedao
Josip Šulj. Rad s mladima naglašen je u izvješću za prethodnu godinu.
Vježbanje i natjecanja, prigodne radionice za blagdane,
redovne su aktivnosti koje se
provode s mladim vatrogascima. Štoviše, održana je čak i
„mala skupština“ koju su djeca sama vodila i to zasluženo.
Ženska ekipa djece osvojila je
drugo mjesto na općinskom
natjecanju. Priznanje im je
ovom prigodom uručio predstavnik Vatrogasne zajednice
općine Branko Car.
Ostale vatrogasne aktivnosti odnose se na uređenje
doma i okoliša, održavanje
opreme i društvena događanja. Bili su domaćini općinskog natjecanja, uredili su

poligon za tu namjenu i za
vježbe. Protekla je godina bez
požara. No na samom početku tekuće godine dogodio se
požar na obiteljskoj kući kojeg
su ugasili, te su organizirali pomoć požarom oštećenoj
obitelji.
Tijekom godine raspolagali
su s 26.546 kuna prihoda koje
su većinom namaknuli od najma doma, a 4.000 kuna dotirala je VZO. U tim okvirima
planiraju prihode i za ovu godinu koje će utrošiti u redovne
aktivnosti, a ponajviše u rad
s mladeži. Predsjednica Općinskog vijeća Rugvice Đurđa
Artić pozdravila je vatrogasce
i njihove goste naglasivši kako
Općina izdvaja oko 450.000
kuna za vatrogastvo. Riječi
potpore uputio je i Branko Car
iz općinske Vatrogasne zajednice. Tradicionalno, godišnji
skup završio je druženjem.
NK
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 ODRŽANA NOĆ MUZEJA U PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU DUGO SELO

Jedra Mate Croate –
od Dugog Sela do Dubaija
U ovogodišnju Noć muzeja
Dugoselci su imali priliku zaploviti izložbom Mate Turića,
umjetničkog imena MATA
CROATA, koja se bila održala
u matičnim prostorima Pučkog otvorenog učilišta Dugo
Selo, a jedan dio postava bio
je izložen i u Maloj galeriji u
Kolodvorskoj ulici u Dugom
Selu. Uz ove dvije izložbe, povezane motivima i autorskim
potpisom, poveznica jedara
u kamenu u Noći muzeja dosegla je i do susjednog grada
Vrbovca gdje je kipar Turić
posjetiteljima otvorio svoju obiteljsku kuću u kojoj su
smještene njegove skulpture.
Izložba skulptura JEDRA
U KAMENU u POU Dugo
Selo donijela je „flotu“ dvadesetak velebnih i impozantnih
skulptura na istoimenu temu
izrađenih u bijelom bračkom

kamenu koje je tom prilikom
okupljenima predstavila povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak koja prati rad
ovog umjetnika kroz desetak
prethodno održanih samostalnih izložbi. Uvodno sve
okupljene pozdravila je voditeljica Centra za kulturu POU
Dugo Selo Nada Kozić, dok je

izložbu službeno otvorio zamjenik gradonačelnika Pavo
Jakovljević.
„Zanatska vještina i mašta
odlikuje djela Mate Croate,
a pred njegovim atelijerom u
Vrbovcu nataložila se kamena prašina i podigla u godinu
dana razinu tla za gotovo pola
metra, što slikovito govori o
intenzivnom i marljivom radu
mladog umjetnika“, ilustrirala
je između ostalog Hlevnjak
autorov vrlo plodonosan period tijekom protekle godine
u kojem je održao 12 samostalnih izložbi. Dodaje kako je
tijekom njegovog sazrijevanja
postalo jasno kako je „porasla ne samo njegova vještina,
nego je svojim jedrima uplovio u avanturu apstrakcije
koje se nametnula spontano
kroz simbole i znakove i kroz
mijene osjećaja sučeljenim sa

čvrstim i zahtjevnim, a opet,
kao, čini se mekim i podatnim materijalom kamenom.“
Posebnost ove izložbe što
prezentirane skulpture u podnožju izlažu i dijelove Knjige
dojmova s prijašnjih izložbi
– donoseći novu dimenziju
izložbi, istaknula je Hlevnjak.
Tom prilikom neposredno i
vrlo spontano i u srdačnom
tonu obratio se autor najavivši
nastavak njegovog produktivnog i uspješnog razdoblja, u
kojem se nada izložbi u Dubaiju.
U sklopu svečanog otvorenja u POU Dugo Selo organiziran je i glazbeni program
u kojem je nastupila mlada i
nagrađivana gitaristica Divna Šimatović. Izložba Jedra u
kamenu bit će otvorena do 12.
I.G.O.
veljače. 

 VINCEKOVO KOD NOVOSELOVIH

Vincekovo koje prerasta u brend
Proslava blagdana svetog
Vinka, prvog vinogradarskog sveca, na Svetom Jakobu,
točnije u vinogradu obitelji
Novosel postaje nezaobilazni
događaj u kalendaru događanja na dugoselskom području.
Nadaleko poznati gazde vinograda Zvonko i njegov sin
Robert ne štede na jelu i piću,
ali ni u pozivanju kvalitetnih
izvođača programa prilikom
ovog događanja, a još manje
u pozivanju gostiju. Stoga je
to s vremenom postala prava
pučka veselica za sve ljubitelje
vina i one željne dobre zabave.
Tako je bilo i ove godine
kada su uz dva domaća KUDa, „August Cesarec“ iz Brckovljana i „Ogranak Seljačke

sloge“ iz Lupoglava u programu sudjelovali i članovi „Zavičajne udruge Kordunaša
Korana“, a meštar ceremoni-

jala bio je nezaobilazni Kristijan Vinojčić Kiki. Prvi trs, kao
što i nalaže tradicija, orezao je
gazda vinograda Zvonko No-

vosel Dolnjak, uz moralnu
potporu sina Roberta i načelnika Općine Brckovljani Željka Funteka. 
N.H.M.
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Obilježeno
20. Vincekovo
na Martin bregu

„Kad na Vincekovo sunce
grije, onda se vino u bačvu
lije“, kaže stara uzrečica, a
sudeći po sunčanom danu
22. siječnja i nova vinska godina trebala bi biti dobra. No,
prije toga treba trsje zbuditi,
a to su u gradskom vinogradu na Martin bregu učinili
članovi Vinogradarsko-vinarske udruge „Terra sancti Martini“ na obilježavanju dvadesetog po redu „Vincekova na
Martinu“, uz potporu Turističke zajednice Grada Dugog
Sela, pokroviteljstva Grada i u
suradnji s Pučkim otvorenim
učilištem.
Kako se moglo čuti, ova
okrugla obljetnica svjedoči
o čuvanju tradicije i baštine,
a vinogradarstvo/vinarstvo
svakako je dio dugoselske
prošlosti i sadašnjosti, ali i budućnosti. Na značaj blagdana
Sv. Vinka, prvog u kalendarskoj godini i kojim simbolično
počinje nova vinogradarska
sezona, okupljene je podsjetio predsjednik Udruge Boris
Mahač. Dugoselska vina redovito osvajaju prve nagrade,
kazao je gradonačelnik Stipo
Velić zaželjevši vinogradarima dobru vinsku godinu. Na
izložbu fotografija iz arhive
„Dugoselske kronike“ otvorenu dan ranije u Maloj galeriji,
a koje govore o dvadeset godina dugoj povijesti obilježavanja Vincekova u Dugom Selu,

podsjetila je Nadica Kozić,
voditeljica Centra za kulturu
POU-a.
„Trsek moj zbudi se, duge si
spal, od Miholja do Vincekova niš nesi nam dal…“, dobro
poznatim riječima započeo je
ceremonijal prve ovogodišnje rezidbe vinove loze koji je
predvodio meštar Josip Kulaš
uz svesrdnu pomoć Željka
Melića i Kreše Šantića. Nakon tradicionalnog ukrašavanja kobasicama i drugim
suhomesnatim proizvodima,
prvi trs je orezao i vinom zalio predsjednik Udruge Boris
Mahač. Trsje je pomogao glazbom buditi KUD „Preporod“.
Nakon zajedničke pjesme u
čast blagotvornim kapljicama,
posjetiteljima su ponuđeni
kuhano vino i kobasice za što
su bili zaduženi članovi DVDamš
a Dugo Selo.
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"Zorići" pod maskama proslavili
PREDSTAVE ZA DJECU:
i presudili Fašniku
Mačke i mačkare

H

odnicima i učionicama Osnovne škole
Josipa Zorića zavladalo je bezbrižno bezvlađe
pod maskama. No, potrajalo
je svega jedan dan. Naime, u
petak 5. veljače ravnateljica
Škole Mara Mamuza predala
je veselim, malim anarhistima
ključeve škole te pod geslom
„ako ih ne možeš pobijediti –
pridruži im se“ - zamaskirala
se i postala dijelom njihovog
Fašničkog pokreta.
A oni su pak, za svoje anarhističke stavove i ideje, pokazali
zavidnu organizaciju – održavši
plesnjake za niže i više razrede,
a pripremili su i priredbu u čast
svih slobodnih umjetnika i
kreativaca, i onih koji će to tek

Uoči fašnika održane su
dvije poklon predstave za
djecu u dvorani Preporod.
Priču u formi lutkarske
predstave i mjuzikla izvela
je splitska „Z produkcija“.
Tri mačke željele su mijenjati boju dlake. Odustavši
od tog nauma mačke su na
kraju djeci i roditeljima poručila neka budu i ostanu to
što jesu. Dvije izvedbe pratilo je gotovo šesto posjetitelja, pretežito djece među
kojima je bilo nekoliko
maškara. Nakon predstave
svi su počašćeni omiljenim krafnama. Predstave i

 ZLATNI PIR OBITELJI SMOLČIĆ:

Obilježavanje fašničkih običaja kao
dio školskog projekta
Protekle godine OŠ Josipa Zorića pokrenula je projekt
„Školska zavičajna zbirka dugoselskog kraja“ kojem je cilj
upoznati učenike s kulturnim naslijeđem lokalne sredine i etnografskom baštinom hrvatskog naroda, a kako su
maškare, fašnik, poklade ili mesopust običaj koji se njeguje u dugoselskom kraju, u organizaciji voditeljice projekta
Zdenke Knežić u Školi je organizirano obilježavanje Fašnika uz prigodni program i uprizorenje suđenja Fašniku.
Kako nam je pojasnila voditeljica Knežević, u projektu
započetom u 2015. godini Škola je prethodno obilježila
običaje vezane uz Martinje i sveca zaštitnika Dugog Sela,
a ove godine planirano je postavljenje izložbenog prostora
(ostakljenje vitrine u hodniku) u kojem će biti izloženi tradicijski uporabni predmeti, narodna nošnja te ostali etno
predmeti od značaja za naš kraj. Projekt kojeg sufinancira Ministarstvo kulture, OŠ Josipa Zorića provodit će zaključno do sljedeće godine.
postati. Nastupili su recitatori
prvih razreda d i a razreda, kao
i trećih b i e razreda, dok su se
svojim pjevačkim nastupima
pridružili učenici 3. d razreda i
2. d razreda.

Okupljanje članova fašničkog pokreta organizirano je u
predvorju škole koje su za tu
priliku prigodno i ukrasili, dok
su na zidovima izložili svoje
umjetničke radove, unikatnih

Ljubav duga pola stoljeća

maski. Njihova događanja posjetio i predstavnik gradske vlasti, zamjenik gradonačelnika
Pavo Jakovljević, kao i ravnatelj
dugoselske OŠ Ivan Benković
Branko Goleš, uz prijateljicu
Škole Josipa Zorića autoricu
Dragicu Pjevac - koje su članovi
Fašničkog pokreta vrlo ljubazno i nadasve kulturno primili.
No, kada je nastupilo suđenje
Fašniku pod vodstvom glavnog fiškala Patrika Micudaja
(tijekom kojeg se prozivao zbog

mnogih nedoličnih radnji – od
gađanja grudama, do spavanja
na satu jer noći provodi na Facebooku, pa sve do toga da zbog
njega nije napravljen bazen)
uslijedila je javna egzekucija
u dvorištu Škole. Tim činom
urušila se i Fašnička anarhostruktura… Ključevi Škole
vraćeni su ravnateljici, a red i
disciplina vraćeni su u školske
prostore – barem do sljedećeg
Fašnika.
I.G.O.

Izložba „ETNO“ gostovala u Ivanić Gradu

U galeriji Centra za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad 18. siječnja
je otvorena izložba „ETNO“,
umjetničkih djela nastalih na
15. Susretima likovnih umjetnika Zagrebačke županije u
organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo.
Izložbu je, stavljajući naglasak
na
dugogodišnju
uspješnu suradnju između
dvije ustanove, predstavio
Jadranko Bitenc, voditelj ivanićgradskog Centra za kulturu. Upravo se dugoselskim
gostovanjem otvara nova sezona događanja, dodao je. O
samim djelima i autorima više

je govorila voditeljica Centra
za kulturu POU-a Dugo Selo
Nadica Kozić. Dvanaest au-

pokladnice osigurala je dugoselska Turistička zajednica uz organizaciju Pučkog
otvorenog učilišta Dugo Se
lo.
NK

tora sudjelovalo je na tradicionalnoj prošlogodišnjoj dugoselskoj likovnoj koloniji čija

je tema „ETNO“ objedinila
tradicionalno i suvremeno. Inspiraciju su umjetnici
pronašli u znamenitostima
dugoselskog kraja, stvorivši novu zanimljivu zbirku
slika, skulptura i grafika.
Djela su rađena različitim
tehnikama, a poseban dio
čine linorezi, opisala je Kozić. Predstavljeni radovi pobudili su veliko zanimanje
posjetitelja, među kojima su
bili i članove jedne grupe
stvaratelja koje vodi upravo
jedna od sudionica izložbe
Ivanićanka Lidija Lovreković. 
AMŠ
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Zlatni pir i 50.godina braka
slave rijetki, a taj lijepi jubilej
obilježili su 24.siječnja Jelka
i Mile Smolčić u dugoselskoj
Župnoj crkvi Sv. Martina biskupa.
Na nedjeljnoj misi koju je
predvodio župnik vlč. Slavko
Kresonja potvrdili su zavjete
koje su dali 23.siječnja davne
1966. godine u mjestu Lipice,
kraj Brinja, u Ličko-senjskoj
županiji. Tada ih je vjenčao lipički župnik, pokojni fra Mile
Ivančić.
Sretni supružnici Smolčić poznaju se od djetinjstva
no, otkrio je Mile, on se prvi
zagledao u Jelku i shvatio da je
ona "ona prava i jedina". Ubrzo
su započeli zajednički prolaziti kroz sve životne situacije.
Opstali su zajedno njegujući
uzorne kršćanske vrijednosti.
Bilo je tu i smijeha i suza, uspona i padova, puno rada, truda
i požrtvovnosti… Radni vijek

proveli su u Njemačkoj, srce
ih je vratilo doma u Hrvatsku.
Njihovo najveće blago je složna
obitelj. Ponosni na svoje roditelje, uz njih su stajali sin Petar
i kći Mirjana sa svojim obiteljima. Unučadi imaju četvero –
Martina je Mirjanina, a Matea,
Lucija i Luka Petrova su djeca.
Svečani čin nije mogla propustiti ni rodbina koja je doputovala iz Like.
Na pitanje u čemu je tajna
njihove duge, a još uvijek mlade ljubavi, Jelka i Mile složno
su kazali kako recepta ustvari
nema. „Strpljen, strpljen, strpljen…Kriza uvijek ima, ali ide
se samo naprijed“, objasnio je
Mile dodajući i kako je bitno
slušati. A odgovor na pitanje
tko koga više sluša, nasmijao
je cijelu veselu obitelj Smolčić.
Slušanje je obostrano, otkrili
su mladenci, ali Milina je uvijek zadnja i glasi, mudra od prvog dana: „Da, draga!“ AMŠ
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 PRIOPĆENJE STRANKE BANDIĆ MILAN
- 365 DUGO SELO

Ivan Funtek podnio
ostavku, za v.d.
predsjednika izabran
Mato Dajaković
Gradski odbor stranke Bandić Milan - 365, Stranke rada i
solidarnosti Dugo Selo, izdao je
sljedeće priopćenje za javnost:
„Gradski odbor stranke Bandić Milan – 365, Stranke rada i
solidarnosti Dugo Selo, vodeći
se zahtjevom članova stranke,
a povezano s neodgovornim,
površnim, nemarnim i neučinkovitim radom predsjednika Gradske organizacije Dugo
Selo, Ivana Funteka, Gradski
odbor zatražio je od njega podnošenja ostavke na dužnost
predsjednika Gradske organizacije, odnosno ako to ne učini,
sazivanje skupštine Gradske
organizacije i predlaganje njegovog razrješenja s funkcije
predsjednika.
U takvim okolnostima Gradski odbor stranke dao je Ivanu
Funtek časnu priliku da sam
dade ostavku, kako ga ne bi trebala smjenjivati skupština grad-

ske organizacije. Ivan Funtek je
25. siječnja 2016.godine podnio
ostavku, koju su na znanje primili članovi Gradskog odbora.
Sukladno Statutu stranke,
Gradski odbor je donio Odluku
da privremeni vršitelj dužnosti
predsjednika Gradske organizacije do izbora novog predsjednika Gradske organizacije,
odnosno do 1. travnja 2016.
godine, bude podpredsjednik
Gradske organizacije Mato
Mato Dajaković
Dajaković.“

Tamburaši Tančeca u
posjeti Centru u Oborovu
Nakon uspješno održanog
3. po redu Božićnog koncerta
organiziranog u Crkvi UBMD
u Jalševec Narstkom 5. siječnja članovi KUD-a „Tančec“
na zasluženom su odmoru koji
će potrajati do 15. veljače. No,
odmora nema za članove Tamburaškog orkestra koji su danas
posjetili korisnike Centra za
radnu terapiju i rehabilitaciju
"Sv. Vinko Paulski" u Oborovu
te ih razveselili kraćim koncertom širokog repertoara.
Kako nam je pojasnio ispred
Tamburaškog orkestra Vlado

Petrinić, njihovu prvu posjetu Centru inicirala je članica
KUD-a Đurđica Kovačić, ujedno i zaposlenica istog Centra, a
s obzirom na topli doček i izvrsne reakcije dogovorene su nove
posjete, kojih bi bilo i nekoliko
tijekom godine.
U Centru trenutno boravi 70
korisnika, težih intelektualnih i
tjelesnih teškoća, među kojima
su i nepokretni, a koje su članovi Tančeca u obilasku Centra,
svakog posjetili i oraspoložili
svojom svirkom. 
IGO

Tečajevi za održivo rukovanje pesticidima
u POU Dugo Selo – prijavite se!
Pučko otvoreno učilište
Dugo Selo nastavlja s organizacijom izobrazbe za održivo rukovanje pesticidima i
u ovoj, 2016. godini.
Tečaj traje tri dana, sljedeći će se održati 3., 4. i 5.
ožujka, a već se popunjava i
nova grupa. Ovisno o potrebi i iskazanom zanimanju
organizirat će se i dalje.
Održavaju se u suradnji
s Ustanovom za obrazovanje odraslih – Instruktažni
centar Križevci. U skladu sa
Zakonom o održivoj uporabi pesticida osobe koje prilikom obavljanja svog rada
dolaze u doticaj s pesticidima moraju završiti program

izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima. Nakon
26. studenog 2015. godine,
osobe koje nisu završile ovaj
program, više ne mogu kupiti pesticide. Da biste izbjegli
ovu mogućnost, javite se za
prijavu i više informacija
Pučkom otvorenom učilištu,
J.Zorića 21 a ili na brojeve
telefona 2753-419 i 098 465
890. Svi upisani polaznici
dužni su dostaviti kopiju
osobne iskaznice, te zadnju
potvrdu (svjedodžbu) o školovanju. Nakon završene
izobrazbe polaznici dobivaju
potvrdu koja se prilaže prilikom kupnje pesticida. 

Održana skupština HVIDR-e Dugo Selo
Pod predsjedavanjem Ivice
Šafarića, u subotu, 6. veljače
članovi dugoselske udruge
Hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog rata održali
su prostorima NK Dugo Selo
svoju 9. redovnu izvještajnu
skupštinu. Kako je istaknuto
tom prilikom, tijekom protekle godine organizirali su, a
tako i sudjelovali u brojnim
aktivnostima, od redovnih i
već uhodanih, do humanitarnih, kulturnih i sportskih, a
prema financijskom izvješću
ostvarili su ukupno nešto
više od 100.000 kuna prihoda. Udruga okuplja ukupno
152 člana.
U 2015. godini udruga je
po prvi puta organizirala
proslavu Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti koja je
bila jubilarna, 20. po redu, a
tom su prilikom organizirali
mimohod kroz gradske ulice, uz prigodni program na
Arcusovom trgu sa popratnom izložbom fotografija.
Između ostalog, prošle su
godine ostvarili su odličan
rezultat na Sportskim igrama HVIDR-e Zagrebačke
županije osvojivši 1. mjesto u
ukupnom plasmanu, dok su
na državnom nivou osvojili
visoko 4. mjesto, također ekipno. Sudjelovali su tradicionalno na gulašijadi u Kloštru

Podravskom (osvojili 4. mjesto), na fišijadi „Branitelji
svom gradu“ u Ivanić Gradu,
na memorijalnoj gulašijadi
„Zvonko Dokmanić“ u Kloštru Ivaniću. Sudjelovali su i u
hodočašćima i mimohodima
u Kloštru Ivaniću, u Beliburg, u Kloštru Podravskom,
Vukovaru i Škabrnji. Sudjelovali su i u akcijama čišćenja snijega na nogometnim

članovi HVIDR-e Dugo Selo
sudjeluju prema rasporedu
koji dobivaju u udruzi te daju
100% potporu, a neki članovi
svakodnevno su tamo“, naveo
je Šafarić.
Prema financijskom ostvarenju plana za 2015. godinu
– od ukupno 104.079 kuna
prihoda, iz gradskog proračuna dotirano je 62.934 kune,
Zagrebačka županija uplatila

terenima, čuvanja eksponata
u dugoselskom Parku Drašković uz uskršnju izložbu
jaja, te organizirali humanitarne akcije za socijalno
ugrožene obitelji te prigodna
okupljanja i obilježavanja za
svoje članove, njihove obitelji
i djecu. „Tijekom cijelog vremena prosvjeda u Savskoj 66

je 5.000 kuna, Općina Rugvica 7.000 i Općina Brckovljani
4.000 kuna, dok je od članarina ostvareno 6.240 kuna.
Predsjednik Šafarić navodi kako u 2016. godini jedna
od glavnih aktivnosti bit će
izgradnja vlastitih prostora
(u sklopu gradske tržnice na
Arcusovom trgu) koji će biti

nešto veće kvadrature nego
što su dosadašnji prostori, a
u izgradnju trebali bi krenuti
čim se dogovore zadnji detalji s Gradom Dugim Selom,
rečeno je na sjednici. Tom
prilikom od članova je ponovljena ideja o uređenju te
dislociranju spomenika poginulim braniteljima ispred
dugoselske pošte, koji „izgledom piramide, kao i malog,
neadekvatnog prostora ispred
spomenika ne odgovara“.
Skupštini dugoselske HVIDR-e prisustvovali su predsjednik Zajednice udruga
HVIDR-e Zagrebačke županije Slavko Rukavina, zapovjednik 53. samostalnog
bataljuna Nikola Tominac,
predstavnici HVIDR-a Velike Gorice, Samobora i Svete
Nedelje, Jastrebarskog, Vrbovca, Ivanić Grada i Kloštra Ivanića, uz predstavnike
Udruge Hrvatski vitezovi
Zagrebačke županije te Dugo
Selo, Brckovljani i Rugvica.
Predsjednik Zajednice udruga HVIDR-e Zagrebačke
županije Rukavina izrazivši
zadovoljstvo radom dugoselske podružnice, kao i njihovim sportskim rezultatima,
pozvao ih je ove godine da
sudjeluju obilježavanju 23.
obljetnice u Kotor Varošu 17.
I.G.O.
listopada. 

SDP-ova javna tribina o „zamrznutom“ projektu
Muzeja u Dugom Selu
Svake Noći muzeja, unatrag
četiri godine, SDP Dugo Selo
nastoji ukazati na problem
nepostojanja adekvatnog muzejskog prostora u Dugom
Selu, iako za njegovo osnivanje i sam rad postoje uvjeti.
Naime, na javnoj tribini koja
je održana u Gradskoj vijećnici, 29. siječnja, prezentiran
je projekt uređenja Kulturnog
centra za posjetitelje iz 2007.
godine kojim je osmišljen
muzejski gradski prostor, kao
i multifunkcionalni prostor
za neka buduća kulturna događanja. „Isti projekt je sljedeće godine stopiran, nakon
smjene gradske vlasti, čime je
nanijeta nesaglediva šteta Dugom Selu, imidžu i percepciji
grada zagrebačkog prstena.
Time je izgubljen i potencijal
koji kulturna ponuda ima za
razvoj turizma, ali i za razvoj
svih ostalih djelatnosti. Grad
koji nema muzej rijetkost je
u Hrvatskoj, a mi smo takav
grad“, poručio je tom prilikom predsjednik SDP-a Dugo
Selo Aleš Vokurka. O samom
projektu zainteresirani auditorij u Gradskoj vijećnici
podsjetio je potpredsjednik
SDP-a Dugo Selo Boris Mahač. On je aktivno bio involviran u projekt obnašajući u
tom razdoblju dužnost gradonačelnika. Grad je tada naručio izradu idejnog projekta
uređenja zgrade starog Doma
zdravlja, inače povijesne kurije obitelji Drašković, a u svrhu
Kulturnog centra za posjetitelje. „Grad je nastojao očuvati
povijesnu zgradu u samom
centru grada te dogovorio sa

Zagrebačkom županijom koja
je bila vlasnik tada, odnosno
Domom zdravlja Zagrebačke
županije, budući način najma
na 20 godina“, pojasnio je početke Mahač, dodajući kako
je za isti objekt tada bio zainteresiran i „Agrokor“. Projekt
uređenja budućeg Kulturnog
centra za posjetitelje izradila je tvrtka „Nova-invest“
d.o.o. iza koje stoje brojne
reference, kao što je uspješni
Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu te Muzej
krapinskih
neandertalaca.
„Dugoselski Centar na inovativan, u tadašnje vrijeme,
ali i za današnje prilike vrlo
aktualan, interaktivan način
donosi priču o povijesti Dugog Sela, važnim povijesnim
detaljima, njegovom bogatom
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naslijeđu – od vremena templara do suvremenih dana.
Na katu je planirana velika
multifunkcionalna dvorana
za sjednice, izložbe, koncerte i druge prigode, dok su u
potkrovlju planirani prostori
za Glazbenu školu s ukupno
6 učionica koji se mogu i prenamijeniti za ostale sadržaje“,
rekao je Mahač. U projekt
je uloženo ukupno 400.000
kuna, od čega je 100.000 kuna
dobiveno iz Zagrebačke županije, a određena sredstva
dotirana su i iz Ministarstva
kulture. „Krajem 2007. godine zatražena je i dobivena
građevinska dozvola, koja je i
dan danas važeća, s obzirom
na to da su u međuvremenu
pokrenuti radovi na krovištu,
no više od toga nije napravlje-

no, štoviše zgrada propada“,
napomenuo je Mahač. Pozvao
je prisutne gradske vijećnike
Nenada Paniana i Jasminku
Kokot Bambić, među kojima
su bili nazočni i predstavnici ostalih stranaka - ORaH-a
Dugo Selo, predsjednik Dean
Novački, da se o ovoj tematici nastoji pokrenuti pozitivna
rasprava na Gradskom vijeću,
što su i prisutni konstatirali kako je nužno o inicijativi
realizacije muzeja u Dugom
Selu upoznati što širu javnost
i građane, putem medija i
društvenih mreža. „Realizacijom ovog projekta pokazat
ćemo kako građani Dugog
Sela poštuju sebe i svoju tradiciju“, poručio je na kraju Vo
kurka.
I.G.O.

10. veljače 2016.

Održan 3. Zimski kup DVD-a Ostrna

U

sportskoj dvorani
0Š "Ivan Benković' u
Dugom Selu u subotu
16. siječnja 2016. godine po
treći puta održano je vatrogasno natjecanje u brzom spajanju usisnog voda pod nazivom 3. Zimski kup DVD-a
Ostma. Natjecanje je kvalitetno i uspješno održano u organizaciji DVD-a Ostma, pod
pokroviteljstvom firmi Zeleni
kvadrat d.o.o. i HRT Sarić
d.o.o., a na istom je nastupilo
48 ekipa.U kategoriji odraslih
'A' nastupilo je 20 muških i 12
ženskih ekipa.
Pehar za prvo mjesto u kategoriji muški "A', prijelazni
pehar za pobjednika muške
kategorije i opremu sponzora
firme HRT Saric' d.o.o. osvojila je ekipa DVD-a Andrilovec,
za drugo mjesto ekipa DVD-a
Bešlinec i za treće mjesto ekipa DVD-a Rugvica 2. Pehar
za prvo mjesto u kategoriji
žene "A' i prijelazni pehar za
pobjednika ženske kategorije

osvojila je ekipa DVD-a Ribnica 1, za drugo mjesto ekipa DVD-a Buševec i za treće
mjesto ekipa DVD-a Kašina.
U kategoriji odraslih "B" nastupilo je 8 muških i 8 ženskih
ekipa. Pehar za prvo mjesto u
kategoriji muški "B" osvojila
je ekipa DVD-a Strmec Bukevski, za drugo mjesto ekipa DVD-a Brezova i za treće
mjesto ekipa DVD-a Zaprešic'.

Pehar za prvo mjesto u kategoriji žene "B" osvojila je ekipa DVD-a Ivanska, za drugo
mjesto ekipa DVD-a Čazma i
za treće mjesto ekipa DVD-a
Turopolje.
Održano je i natjecanje u
brzom vezanju štrika, gdje je
prvo mjesto u muškoj kategoriji osvojio Renato Bajec — N1
iz DVD-a Cirkvena, a u ženskoj kategoriji Sara Jakšić - N1

iz DVD-a Rugvica. Specijalnu
nagradu za prvu ekipu koja je
prijavila nastup na natjecanju dobila je ženska 'B" ekipa
DVD-a Turopolje, a posebnu
nagradu za Društvo s najviše
ekipa na natjecanju dobila je
DVD Ribnica za nastup sa 6
ekipa.
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Matej Žgalin novi
prvak Hrvatske u
ciklocrossu

U Kerestincu je 24. siječnja održano državno prvenstvo u disciplini ciklocross.
Ciklocross je biciklističko
natjecanje koje spaja brdski
i cestovni biciklizam i u kojem natjecatelji voze prema
pravilima Svjetske biciklističke organizacije UCI-a
(Union Cycling International ). Među mnogo klubova iz svih dijelova Lijepe
Naše, našao se i zagrebački
BGK Tuškanac, klub za kojega vozi Dugoselac Matej
Žgalin. Na kružnoj stazi od

1600 metara s preprekama
poput stepenica naš se Matej
Žgalin znatno istakao. Od
samog starta utrke Matej je
izbio na prvo mjesto te držao
tempo koji mu odgovara,
a koji mnogima u njegovoj
konkurenciji nije bio nimalo
lagan te ga nisu mogli pratiti.
U konkurenciji oko petnaestak vozača Matej je završio
na 1. mjestu i time je proglašen novim prvakom Hrvatske u disciplini ciklocross za
2016. godinu.

Predsjednik DVD-a Ostrna
Božidar Cik, dipl.ing.

 ODRŽANA SKUPŠTINA ŠPORTSKOG RIBOLOVNOG DRUŠTVA DUGO SELO

60 godina im je, tek

Ove godine Športsko ribolovno društvo Dugo Selo
obilježava 60 godinu rada i
postojanja koja će biti svečano
obilježena uz prigodni program polovicom godine, najavio je na skupštini Društva
predsjednik Branko Deronja
koja se održala 31. siječnja u
Ribarskoj kolibi. O bogatoj
povijesti društva zasigurno
bio mogao reći i Mijo Habeković, njihov dugogodišnji i
aktivni član kojem je tom prilikom predsjednik Hrvatskog
športskog ribolovnog saveza
Vladimir Sever uručio Zlatnu
značku. Habeković ili kako
ga svi znaju pod nadimkom
„Gluhi“, rođen je 11. kolovoza
1928. godine u Dugom Selu
te je član ŠRD-a od samog
početka, a oko trideset godina obnašao je i ribočuvarsku
službu. Slovi kao najstariji
živući član Društva i dosada
je za svoje zasluge već primio
brončanu i srebrnu, a ovom
prilikom i zlatnu značku.
Uz predsjednika HŠRS-a
Severa, skupštini su nazočili
još gradonačelnik Dugog Sela
Stipo Velić, dopredsjednik
Zajednice športskih udruga
i saveza Zagrebačke županije Zlatko Lasan, predsjednik
Športsko ribolovnog saveza
zagrebačke županije Dubravko Šeketa, dopredsjednik
Zajednice športskih udruga
grada Dugo Selo Željko Melić,
kao i tajnik ZŠUGDS-a Franjo
Končić.
ŠRD Dugo Selo trenutno
broji 359 članova svih kategorija, istaknuo je na skupštini
predsjednik Deronja. U protekloj godini svojim članovima
su proširili i omogućili ribolov
na širem području Županije
izradivši razmjenske karte u
suradnji s društvima iz Sesveta i Velike Gorice. Izvršeno je
poribljavanje sedam (od ukupno devet jezera nad kojim
ostvaruju ribolovno pravo) s

postupka legalizacije s planiranim troškom od 16.000
kn. Za održavanje natjecanja
planirano je 20.000 kn, zaštitu okoliša 15.000 i kontrolu
voda 24.000 kn te doprinose
u državni proračun, HŠRS i
ŠRSZŽ 37.500 kn. Osim obilježavanje važnog jubileja, uz
sve redovne aktivnosti, u ovoj
godini, izdvajamo, planirano
je tradicionalno natjecanje 8.
memorijala „Franjo Genzić“
koji će se održati 23. travnja s
početkom u 7,00 sati na jezeru
„Ciglana 1“, a kao datum otvorenja ribolova predviđen je 9.
I.G.O.
travnja. 

 VEČER ASTRONOMIJE U OŠ IVANA BENKOVIĆA

„Malci“ pod zvijezdama

ukupno 4.500 kg ribe od čega
je bilo 4.000 kg šarana i 500
kg amura. Organizirane su
redovite radne akcije uređenja
jezera, čišćenja i krčenja okoliša, a zbog osnovane sumnje
u kršenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu (krađe) tijekom
prošle godine organizirane su
kontrole s pet ribočuvara koji
su odradili 486 izlazaka na
vodu, no sumnjive osobe nisu
tim prilikama zatečene.
U natjecateljskom dijelu
članovi ŠRD-a postižu vrijedne rezultate. Održan je 7.
memorijal Franjo Genzić na
kojem je nastupilo ukupno 23
natjecatelja, a prvak društva
za 2015. godinu bio kadet Ivan
Čorba. Na Prvenstvu županije kadeti su osvojili 2. mjesto
ekipno, juniori s drugim mjestom plasirali su se na Prvenstvo II. zone gdje su osvojili
drugo mjesto ekipno i plasirali se u Kup Hrvatske, no tamo
zbog obaveza nisu nastupili.
Seniori sa sedmim mjestom
ekipno nisu se plasirali na Pr-

venstvo II. zone. Kadeti su 3.
u županiji, juniori su osvojili
prva tri mjesta pojedinačno, a
seniori sedmi ekipno. Njihov
član kadet Ivan Čorba je nakon osam kola osvojio 3. mjesto pojedinačno u županiji te
se preko majstorice za kategoriju U-14 plasirao u reprezentaciju Hrvatske i tako branio
naše boje na Svjetskom prvenstvu u Srbiji (Smederevo)
gdje je Hrvatska osvojila odlično 4. mjesto. Uz ta službena natjecanja provela se Prva
dugoselska cverglijada gdje je
u tri natjecanja sudjelovao 31
natjecatelj te je iz naših voda
maknuto oko 90 kilograma
patuljastog somića. Za to natjecanje pokazan je izniman
interes pa će se održati i ove
godine.
U 2016. godini planirani
prihodi iznose 267.880 kn
od kojih će se za poribljavanje utrošiti 86.000 kn, a od
većih rashodnih stavaka je i
proslava 60. godišnjice društva s 20.000 kn te završetak

O zanimljivostima astronomije, kao i pojavama koje
vidljive na nebu, učenicima
3. c i 4. b razreda Osnovne
škole "Ivan Benković" na Večeri astronomije pojasnila je,
i na vrlo prihvatljiv i popularan način približila profesorica fizike Valentina Kinder,
nastavnica u OŠ Stjepan Radić iz Božjakovine, te ujedno
majka dvojice učenika iz 3.
c razreda. Tom su prilikom
učenici upoznati i s radom
na teleskopu, kojeg su isti
razredi osvojili kao drugu
nagradu na manifestaciji Likovne radionice i izložbe
pisanica "U susret Uskrsu"
prošle godine.
Svaki pojedinačno promatrali su teleskopom uštap,
dok su mjesečeve mijene mogli pogledati na hologramu
koji je za tu priliku izradila
prof. Kinder. Imali su priliku čuti i o vrlo posebnoj pojavi koja se trenutno dešava
u Sunčevom sistemu - poravnanje pet planeta - Merkura, Venere, Marsa, Jupitera
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i Saturna. Pojava je vidljiva
od 20. siječnja pa sve do 20.
veljače i upravo ove planete
jedine su koje se mogu promatrati golim okom, no te
večeri nije ih bilo moguće
vidjeti jer optimalno vrijeme za promatranje je pred
samu zoru. Inače, poravnanje Merkura, Venere, Marsa,
Jupitera i Saturna posljednji
se put desilo 2005. godine, a
ukoliko se ne uspije vidjeti u
ovom razdoblju, iste planete
moći će se promatrati na ljet-

nom noćnom nebu od 13. do
19. kolovoza, mogli smo čuti.
Tom prilikom zanimljivom predavanju uz učiteljice
i razrednice Tihanu Lilić i
Sofiju Štefanac Klobučar prisustvovala je i predstavnica
Turističke zajednice Grada
Dugog Sela Zvjezdana Budor
Klarić te učiteljica Diana Pehar Orešković i Mario Kociper zabilježivši sve fotografskim aparatom, a čija djeca
ujedno pohađaju spomenute
razrede. 
I.G.O.
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OBAVIJESTI

10. veljače 2016.
VJENČANI

1. MARIO STIPIĆ I MAJA PALIĆ,
vjenčani 2. siječnja 2016. godine
2. BOŠKO MUNIĆ I IVANA PRELEC,
vjenčani 7. siječnja 2016. godine
3. ALEN GUSKIĆ I MARTINA JELIĆ,
vjenčani 15. siječnja 2016. godine
4. ANTO LUČIĆ I LJILJANA KARLICA,
vjenčani 18. siječnja 2016. godine
5. TIHOMIR LIVAIĆ I RUŽICA GRGOŠIĆ,
vjenčani 29. siječnja 2016. godine
6. MIROSLAV BRADARA I IVANKA DOJDER, 		
vjenčani 30. siječnja 2016. godine

UMRLI
UMRLI U RAZDOBLJU 16.12.2015. – 3.2.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

SLAVICA BELAJEC, stara 86 godina
SLAVKO CESAR, star 65 godina
LJUBICA CESAR, stara 87 godina
SLAVICA CRLJEN, stara 78 godina
DARINKA CVIKIĆ, stara 78 godina
DARKO DABIĆ, star 56 godina
PERKA DAVIDOVIĆ, stara 76 godina
MILAN DEVIĆ, star 79 godina
STJEPAN DORAŽIĆ, star 76 godina
MARICA FILIPOVIĆ, stara 89 godina
RUŽA FILIPOVIĆ, stara 81 godinu
MARICA GALOVIĆ, stara 92 godine
MARIJA HABEKOVIĆ, stara 88 godina
IVAN HITL, star 73 godine
DRAGINJA HRUP, star 86 godina
VALENT KIŠIČEK, star 57 godina
KATICA KRALJ, stara 81 godinu
STJEPAN KRAMARIĆ, star 72 godine
VERA KRSTAČIĆ, stara 82 godine
SLAVICA KUČAN, stara 85 godina
DUŠAN MAŠIĆ, star 65 godina
BARICA ORAČ, stara 74 godine
DUŠKO PAPAK, star 86 godina
FRANJO PETROŠEVEC, star 63 godine
IVAN PUKŠIĆ, star 78 godina
MARIJA RADOVČIĆ, stara 93 godine
STJEPAN SKORA, star 64 godine
NADA STRELEC, stara 79 godina
IVAN VALENTAK, star 59 godina
ZLATKO VUČKO, star 59 godina
MIROSLAV ĐURAK, star 66 godina
RUŽA ŠALIĆ, stara 94 godine
MARIJA ŠAMBOJ HARAMBAŠA, stara 82 godine
SANJA ŠIMUNEC, stara 44 godine
BARICA ŠVRAGULJA, stara 86 godina
STOJAN ŠVRAKA, star 67 godina
MARIJA ŽARKOVIĆ, stara 81 godinu

Tužno sjećanje
na naše voljene roditelje

ANA KERI

19.2.1934. – 16.1.2012.

i

JOSIP KERI

Stalno ste u našim mislima i srcima
Vaši najmiliji

Tužno sjećanje

DRAGUTIN DUŽ

10.2.1974. – 10.2.2016.

JOSIP DUŽ

28.2.2011.- 28.2.2016.

17.1.1993. – 17.1.2016.
i

MIOMIRA
STOJANOVIĆA

29.1.2002. – 29.1.2016.
Tugujuća majka i supruga Verica,
sinovi i snahe, braća i šogorice

In memoriam

MATO NOVAK GRGEC
10.2.2015. - 10.2.2016.

JELKA DUŽ

Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sjećanje vremenom.
Vi ste uvijek u našim mislima, srcima i molitvama.
Vaši najmiliji

Tužno sjećanje
na

ANU DUH
1991. – 2016.

Onoga dana, kada si nas napustila,
tuga nam se stisla u srca i ne izlazi
iz grudi van, ostaje zauvijek. Na
pitanje svih ovih godina „zašto?“ i
dalje ostaje isti odgovor, beskonačna
tišina.
Zauvijek si u našim mislima i srcima.
Tvoji najmiliji

GORDANU MATIŠIĆ
rođ. GLAVAČ
19.1.1960. – 4.1.2015.

Prošla je godina dana, a sjećanje i
ljubav ne prestaju kao i tuga i bol u
našim srcima.
Tvoji: tata Stjepan, mama Nada,
sin Krešo, suprug Robert i snaha Tatjana

Tužno sjećanje

JOSIP ŠPOLJARIĆ
(JOCO)
i

6.1.2014. – 6.1.2016.

MARICA NOVAK
GRGEC

24.1.2015. – 24.1.2016.
U mislima uvijek na Vas.
Vaši najmiliji

ZAHVALA

Umrla je moja draga mama

MARIJA HABEKOVIĆ rođ. HABEČIĆ

Hvala svima koji su ju posljednji put pratili stazom do
vječnosti.
Marica

Prošlo je pet godina otkako Te
nema među nama. S ljubavlju i
tugom u srcima čuvamo uspomenu
na Tebe.
Hvala svima koji Te se sjećaju i posjećuju
Tvoj tihi dom.
Tvoji: supruga Dragica, sin, snaha i unuci

Tužno sjećanje
na voljenog supruga, oca, djeda,
pradjeda i punca

TOMU KRAPEC

21.1.2013. – 21.1.2016.
Prošle su tri tužne godine od kada
si zauvijek sklopio svoje umorne
oči. Sa ljubavlju i tugom čuvamo te
u svojim mislima i srcima.
Zauvijek tvoji: supruga Dragica, kćeri Marica i Vesna,
zet Marko, unuci Karolina, Katarina,
Ivan i praunuka Issabela

Tužno sjećanje
na voljenu suprugu, majku, baku,
punicu i svekrvu

KATICU ŠČANČAR
14.2.2000. – 14.2.2016.

Prolaze dani, prolaze sati, teška
sudbina neće da nam Te vrati. U
našim srcima ostat će Tvoj lik i
Tvoja dobrota.
S ljubavlju Te se sjećaju: suprug Mirko, sin Marijan,
kći Mirjana, snaha Renata, zet Milan, unuci: Ivan, Ana,
Marija, Tomislav, Danijel i Dominik.

Tužno sjećanje
na našeg dragog

STJEPANA ČIŽMEKA
3.2.2003. -3.2.2016.

S ljubavlju i ponosom čuvamo
uspomenu na Tebe.
Tvoji najmiliji

Tužno sjećanje

IVAN RODEŠ

17.2.20015. – 17.2.2016.
Život nestane u trenu, ali sjećanje,
ljubav i misli na tebe ostaju zauvijek.
Supruga Štefica s obitelji

18.1.1988. – 18.1.2016.

JELENA ŠPOLJARIĆ
(ILONKA)

i

1.1.2011. – 1.1.2016.

15.11.1987. – 15.11.2016.

Tužno sjećanje
na našu voljenu

MIODRAGA
STOJANOVIĆA

IVANA PETRINIĆA

11.9.1933. – 9.1.2014.

Tužno sjećanje
na

Tužno sjećanje
na našeg dragog supruga, oca,
djeda i svekra

U našim srcima uvijek ste voljeni, u
mislima nikad zaboravljeni.
Sinovi Nenad i Mladen s obitelji

Tužno sjećanje
na

MARIJU REMENAR
26.2.2013. - 26.2.2016.

Hvala svima koji posjećuju tvoj
grob.
Suprug Vladimir, sin Vlado,
unučad Vesna, Diana i Vlado,
snahe Katarina i Nevenka

DUGOSELSKA kronika

Tužno sjećanje

ANA JANKOVEC
2015.- 2016.

Vrijeme ne može izbrisati sjećanje
na tebe jer ti si bila i ostala dio
naših života.
Zauvijek ćemo te voljeti,
nikada zaboraviti.
Tvoji: kći Marija, zet Ivan i unuk Miroslav

Tužno sjećanje

VERA MESIĆ, rođ.
SMOLČIĆ, dipl.iur
14.2.2001. – 14.2.2016.

Draga naša, hvala Ti za svaki
trenutak života koji si tako nježno,
toplo i sa puno ljubavi proživjela s
nama.
Počivaj u miru Božjem. Volimo te, svi Tvoji

SPORT

10. veljače 2016.

11

NK Dugo Selo u nastavak sezone s  ODIGRAN 39. „ĐURO“
Domaćini veoma
pomlađenom momčadi
U proljetni dio priprema
NK Dugo Selo je ušao s dosta
pomlađenom momčadi jer su
tijekom zimske stanke klub
napustili, Kovačević, Puretić,
Karačić, Pralas, Borovčak, Barišić, Adžić, Ivić i Žulj, a došli
su Mohač, Jelić, Soldo, Barišić,
Ćavar, Filipović i Perić, redom
mladi igrači kojima se priključilo još šest juniora iz vlastitih
redova te, povratnik iz Nje-

mačke, Davor Pavlić. Sportski
direktor NK Dugo Selo Marko
Nujić ističe kako je ponosan
na ovu mladost te vidi u njima, uz vodstvo ambicioznog
trenera Željka Pavlovića i njegovog pomoćnika Velibora
Vujića, budućnost kluba. Pozitivno je, dodaje Nujić, i što u
klubu vlada disciplina te, osim
iskusnog Benkovića koji bi se
uskoro treba vratiti u mom-

čad, nema drugih ozlijeđenih
igrača.
Tijekom dosadašnjeg pripremnog ciklusa Dugoselci
su odigrali tri prijateljske utakmice; U Sisku su pobijedili
Segestu 1:0, u Brckovljanima
Brdsko 6:1 te u Koprivnici
remizirali protiv istoimenog
kluba 0:0.Preostaju još tri
pripremne utakmice, u Ždralovima protiv Mladosti, u

Zagrebu, zatim u subotu 13.
veljače protiv Zeline u Zelini
te na koncu generalna proba
20. veljače u Zagrebu protiv
Zagreba II.
S ovom mladom momčadi
bit će teško u prvenstvu parirati jakim rivalima, no Nujić
obećava da će Dugoselci i treće godine u svom gradu gledati trećeligaški nogomet.
N.H.M.

ODRŽANO 14 MEĐUNARODNO NATJECANJE
M-2 OPEN U ORGANIZACIJI TK RUGVICA
Taekwondo klub Rugvica
organizirao je 6. veljače 14
MEĐUNARODNO NATJECANJE M-2 OPEN u Vrbovcu, a pod pokroviteljstvom
Zagrebačke županije, općine
Rugvica i Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije.
Natjecanje je u ime župana otvorio dožupan Damir
Tomljenović. Na natjecanju je nastupila 61 ekipa iz
8 zemalja. Taekwondo klub
Rugvica nastupio je sa 48 natjecatelja i osvojio 32 medalje
14 u borbama i 18 u kicku. U
borbama osvojeno je jedno
zlato i to Ivan Šapina, srebro
su osvojili Marija Pavić, Damjan Ivančić,Klara Čičak i
Mario Zekić; broncu Nina
Maras, Toni Dujić, Lucija
Nesnidal, Ivo Vernik, Borna
Krčar,Ana Šaravanja, Josip
Ante Jolić,Mate Šaravaja i Jelena Ivančić. U kicku bila su
dva zlata i to Alana Vrabec i
Mia Beljo,srebro su osvojili
Nina Maras, Ana Matijević,
Matej Šapina, Šimun Marić,
Laura Poslon i Josip Ante Jolić

te broncu Lukas Dujić,Matej
Matić, Vanesa Suljkanović,
Petra Matijević, Vid Belec,
Patricija Katić, Fabio Budimir,
Toni Živković i Lara Idžan.
U ekipnom poretku kicka domaćin TK Rugvica bio je prvi
TK Ozalja drugi a TK Omega
Bjelovar treći.Ekipno kadeti
prvo mjesto osvojio je TK Ion
Zgreb, drugo TK Sušak Rijeka
a treće TK Banija pandas Karlovac, TK Rugvica bio je sedmi. Kod juniora ekipno prvo
mjesto osvojio je TK Velika
Gorica, drugo TK Elite Zagreb
a treće TK Casper Zagreb, TK

Rugvica bio je šesti. U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto

osvojio je TK Casper Zagreb,
drugo TK Dubrava Zagreb a
treće TK Karlovac dok je domaćin TK Rugvica bio četvrti.
Kad se zbroje sve kategorije
sveukupni pobjednik 14. M-2
opena je TK Ion Zagreb, drugo mjesto zauzeo je TK Sušak
Rijeka,a treće TK Casper Zagreb. TK Rugvica je sveukupno šesti. Natjecanje je prošlo
u jednom ugodnom ozračju s
puno kvalitetnih borbi i obećanju svih sudionika da će i
iduće godine doći na 15 M-2
Open i ujedno proslavu 20 godina postojanja TK Rugvica.

uspješni

U subotu i nedjelju 06. 07.02.2016. godine u Gradskoj
sportskoj dvorani pod pokroviteljstvom Grada Dugog
Sela i Turističke zajednice
Dugog Sela, a u organizaciji
S.T.Š.K.”Dugo Selo” odigran
je 39. Međunarodni Memorijal “Đuro Dubenik”.
Na turniru je ove godine
nastupilo preko tristo mladih
stolnotenisačica i stolnotenisača iz šezdesetak klubova iz
Bosne i Hercegovine, Srbije i
Hrvatske.
Turnir je otvorio gradonačelnik Grada Dugo Selo Stipo Velić uz prisustvo članova
obitelji pokojnog Đure Dubenik, pročelnika za društvene
djelatnosti Grada Dugo Selo
Veljka Bertaka, dopredsjednika ZŠU i SZŽ Željka Kiseljak
i Zlatka Lasana, glavnog tajnika ZŠU i SZŽ Marija Makaru-

na, predsjednika ZŠU Grada
Dugo Selo Branka Deronje,
dopredsjednika ZŠU DS Željka Melića i tajnika ZŠU DS
Franje Končića. Na samom
otvaranju uručene su nagrade
najmlađoj igračici turnira Pauli Šavor iz Opatije i najmlađem igraču Patriku Paurević
iz Dugog Sela.
Što se tiče samog natjecanja
bio je ovo jedan od najuspješnijih Memorijala za članove
S.T.Š.K.”Dugo Selo” koji su uz
1. mjesto Ane Murat u konkurenciji juniorki izborili još tri
nastupa u finalu. Luka Martinek je osvojio 2. mjesto u kategoriji juniora, Luka Dragun 2.
mjesto u kategoriji mlađih kadeta i Luka Zlatkov 2. mjesto
u kategoriji najmlađih kadeta.
Na kraju Mislav Martinek je
izborio 3. mjesto u juniorskoj
konkurenciji. 

Darko Hrdan

 DUGO SELO DOMAĆIN ŽUPANIJSKOG KUPA
U ŠAHU:

Prvi Velikogoričani,
Dugoselci peti

Dugoselski stolnotenisači u berbi odličja
U Samoboru je 24. siječnja
odigran 4. otvoreni turnir Zagrebačke županije u stolnom
tenisu. Na turniru je nastupilo
preko stotinu igračica i igrača
iz naše županije i okolice. Šesnaestero članova našeg kluba
nastupilo je na ovom turniru.
U najmlađoj kategoriji klinaca
prvo mjesto osvojio je Andrej

Papak. Patricija Vrbat je u kategoriji najmlađih kadetkinja
osvojila 2. mjesto. Kod najmlađih kadeta potpuna je dominacija mladih Dugoselaca kojima
su pripala sva tri prva mjesta:
Luki Zlatkovu 1. mjesto, Andreju Papku 2. mjesto i Svenu
Sahoru 3. mjesto. Antoneli Papak pripalo je 2. mjesto u ka-

tegoriji mlađih kadetkinja. U
kategoriji mlađih kadeta Luka
Dragun je osvojio 1. mjesto.
Zadnjeg vikenda u siječnju
u Krapini je odigran 3. turnir
HSTS-a. Tristotinjak igračica i
igrača nastupilo je u osam kategorija.
Jedanaest naših igračica i
igrača nastupilo je na ovom

turniru. Najbolji rezultat izborio je Luka Martinek osvajanjem 1. mjesta u kategoriji
juniora. Ovom pobjedom Luka
je zadržao prvo mjesto na aktualnoj rang listi HSTS-a te
ujedno osigurao i mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske. 
S.T.Š.K.

Rukometašice u odličnoj utakmici remizirale s Lokomotivom
U nastavku proljetnog dijela prvenstva 1. HRL rukometašice ŽRK Dugo Selo '55 ugostile su drugoplasiranu ekipu
prvenstva, Lokomotivu iz Zagreba. Konačan rezultat 21:21
veliko je iznenađenje i uspjeh
naših rukometašice koje su

odličnom igrom iznenadile
gošće i zasluženo osvojile bod.
Gošće su u utakmicu ušle
kao favorit što objektivno
govori i njihovo 2. mjesto na
ljestvici , a na kraju smo na terenu gledali izjednačenu utakmicu s čak 14 izjednačenja i

izmjeničnim vodstvom obje
ekipe.
Dugoselčanke su u 15. kolu,
na gostovanju u Splitu protiv ekipe Split 2010 ostvarile
identičan rezultat kao i protiv

Lokomotive, dakle remi 21:21
i trenutačno su na jedanaestoj
poziciji na ljestvici. U sljedećem kolu u goste im dolazi posljednjeplasirana ekipa Đakova pa se očekuju novi bodovi.

ZAHVALA

Kup Zagrebačke županije za
seniore odigran je 6. i 7. veljače
u restoranu Dioniz u Dugom
Selu. Nastupilo je ukupno 9
momčadi, igralo se švicarskim
sustavom u 5 kola, a tempo igre
je bio 30 min + 30 sek. po svakom odigranom potezu.
Nakon odigranih 5 kola, prvo
mjesto sa 4 pobjede i jednim neriješenim rezultatom osvojila je
momčad Velike Gorice ispred
ŠK Polet Buševec, dok je treće
mjesto osvojio ŠK Sveta Nedjelja. Naš klub zauzeo je 5. mjesto,
a nastupili su Tomislav Filipo-

vić, Marinko Gavran, Zvonko
Korov, Anton Materni i Daniel
Matić. Otvorenju turnira nazočili su zamjenik gradonačelnika
Pavo Jakovljević, predsjednik
Šahovskog saveza Zagrebačke
županije Željko Kiseljak, tajnik
sportskih udruga Zagrebačke
županije Marko Makarun, te
predsjednik ŠK Dugo Selo Josip Sesan. Šahovski klub Dugo
Selo bio je uspješan domaćin
ovog turnira te se nadamo
sličnim domaćinstvima i u
budućnosti. Tomislav Filipović

Bitna pobjeda za dugoselske košarkaše:

Posljednji pozdrav našem dragom
dobrovoljnom darivatelju krvi

Dugo Selo - Novska 69:52

DUŠANU MAŠIĆU

Košarkaši Dugog Sela došli
su 6. veljače do bitne domaće pobjede te tako zasjeli na
8. mjesto B-1 lige. Domaćini
su cijelu utakmicu bila bolja i
konkretnija ekipa. Održavali
su vodstvo od desetak poena
razlike do poluvremena, a u

i veliko HVALA na dugogodišnjoj
humanosti.
Hvala ti što si nas uvijek znao
nasmijati i podržati u našem radu.
Tvoji dobrovoljni darivatelji krvi,
volonteri i djelatnici Crvenog križa Dugo Selo.
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trećoj četvrtini otišli na 20 razlike i prelomili utakmicu te je
rutinski priveli kraju.
U subotu 13. veljače u 17
h igra se još jedna domaća
utakmica protiv KK Ivanića,
nadamo se novoj domaćoj
pobjedi.

 LUPOGLAVCI NE ODUSTAJU OD FAŠNIČKOG LUDOVANJA:

U pomoć pristigle i jake
snage iz Brcka i Joborova
Lupoglavski fašnik najdugovječniji je, a KUD Ogranak
Seljačke sloge iz Lupoglava
zasigurno najuporniji organizator fašnika na Dugoslskom
području. Dok su drugi već
poodavno odustali od organiziranja fašnika zbog krize,
premalog interesa sudionika

i raznih drugih racionalnih i
iracionalnih razloga, u Lupoglavu kao da svega toga nema
pa se iz godine u godinu održava fašničko norenje po cijelom Lupoglavu, a završava se
u vatrogasnom domu tradicionalnim paljenjem fašnika
i nakon toga zabavom za sve

sudionike. I stoga organizatorima treba skinuti kapu, a
isto tako i gostima iz KUD-a
August Cesarec koji već godinama dolaze u Lupoglav te
KUD-u Posavka iz Oborova
koji se je ove godine prvi put
pridružio dobroj fašničkoj zabavi u Lupoglavu.

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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