ŠESTO BROJEVA DUGOSELSKE KRONIKE

„Kronika“ – jedno od
najstarijih lokalnih
PEDESET GODINA TRADICIJE glasila u Hrvatskoj
10. lipnja 2016. GODINA XLIX BROJ

600.

CIJENA: 5 kuna

GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA

DUGOSELSKA kronika
NA ZAJEDNIČKOJ SJEDNICI GRADSKO VIJEĆE DUGOG SELA I VIJEĆE
OPĆINE RUGVICE ODLUČILI

str. 4.

Dukom d.o.o. ulazi u
Vodoopskrbu i odvodnju
Zagrebačke županije
Grad Dugo Selo:

Ivica Klarić novi
predsjednik
Gradskog vijeća

Općina Rugvica:
Započelo asfaltiranje 65 ulica,
vrijedno 3,2 milijuna kuna

str. 11.

NAJBOLJA SEZONA U POVIJESTI MRK DUGO SELO

Dječaci rođeni 2002/03. godine
prvaci Hrvatske
str. 30.

2

10. lipnja 2016.

600 brojeva
Dugoselske kronike

Pogled unatrag u pravilu je uvijek tužan, ili u
najmanju ruku sjetan jer nas vraća u neka vremena koja se zasigurno više neće ponoviti i na ljude
koji su bar dio puta prevalili s nama, a danas su
i dalje naši prijatelji, ili su drugačiji, nisu više u
našem okruženju, ili su se pak zauvijek preselili
u neke bolje svjetove. Sjećanje je, stoga, dijelom
privilegij, ali dijelom i hendikep jer je količina
sjećanja na subjektivnoj razini u pravilu obrnuto
proporcionalna s onim što nam je još preostalo od života. No, kad su u pitanju tzv kolektivna
sjećanja, to pravilo ne važi, već je naprotiv duže
sjećanje temelj opstojnosti zajednice, odreditelj
smernica i nadahnuće koje obogaćuje sadašnje i
buduće generacije.
Premda se Dugo Selo po kolektivnom sjećanju
ne može uspoređivati s mjestima kontinuiranog
stoljetnog razvoja, ipak se ne može reći da nemamo svoju povijest i da se sve veći broj stanovnika Dugog Sela i okolice,ne smatra Dugoselcima
te da se ne ustručava takvima i javno deklarirati.
A biti Dugoselac prvenstveno i znači nositi u sebi
taj duh, tu kolektivnu svijest koja ne znači samo
zemljopisno podrijetlo, nego osjećanje pripadanja
zajednici koja ima svoje sjećanje i svoj specifični
duhovni profil. Ne želimo da se istope Ličani,
Livnjaci, Hercegovci, Posavljaci i ljudi bilo kojeg
drugog podrijetla koji ne žele zaboraviti svoje korijene! Štoviše, neka ih cijene i njeguju tradiciju
staroga kraja, no životom u ovom kraju; zajedničkim školovanjem djece, zajedničkim životom sa
susjedima, zajedničkim odlascima na misu, kod
liječnika, u trgovinu, zajedničkim provođenjem
godina života u Dugom Selu oni postaju dio ove
zajednice i sastavni su dio Dugog Sela, htjeli to ili
ne.
Ne moraju Dugoselci biti rođeni u Dugom Selu,
niti su svi koji danas žive u našem gradu Dugoselci, kao što ne znači da Dugoselci i dalje nisu
pojedinci koji već odavno žive izvan našeg grada i
naše Domovine. Naša je želja da svi mi koji živimo
na ovim prostorima podno drevne crkve sv. Martina, od Prevlake do Štakorovca, od Tedrovca do
Prozorja i od Hrušćice do Kusanovca, budemo lokal patrioti koji će osjećati zajedničku pripadnost
prostoru, povijesnom nasljeđu i želju za prosperitet naše zajednice.
Razne upravne i druge reforme danas su podijelile taj prostor, ali globalni okvir i dalje ostaje
isti, a jedna od kohezionih snaga je i lokalno glasilo Dugoselska kronika koja već pedeset godina
prati događanja, opisuje zanimljive ljude i nastoji
podsjetiti na prošlost koja se dogodila na ovim
prostorima davno prije njenog nastanka. Vjerujemo da su njeni osnivači, kao i svi oni koji su tijekom pedeset godina u njoj ostavili svoj trag, a isto
tako i aktualni „kroničari“ vođeni upravo ovom
zajedničkom idejom. Vjerujemo stoga, da će i poslije generacije koje sad stvara ove lokalne novine
koje spadaju među najstarije glasilo s kontinuiranim izlaženjem u cijeloj Hrvatskoj, biti onih koji
će taj posao nastaviti s istom željom i voljom.
Znamo da zvuči pomalo patetično, ali dok će
biti Dugoselaca bit će i Dugoselske kronike, a
nadamo se da vrijedi i obrnuto! 		
		
Nenad Haleuš Mali

AKTUALNO
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Kakva bi trebala biti
Dugoselska kronika?
Povodom šestotog broja Dugoselske kronike željeli smo vidjeti
kakvo je mišljenje stanovnika naših triju jedinica lokalne
samouprave o našem listu. Čita li se još uvijek Dugoselske kronika,
da li pogađa prave teme i što bi u njoj trebalo mijenjati?
 Vesna Štaba (Novaki Oborovski)

Čitam Dugoselsku kroniku i volim pročitati sve
teme koje obrađujete. Posebno mi je draga rubrika o sklopljenjim brakovima i obavijest o smrti.
Međutim smatram da bi trebalo biti više priloga
iz Općine Rugvica, a posebno onih o običajima i
prirodnim ljepotama našega kraja.

 Sead Šačić (Dugo Selo) Dugoselsku
kroniku čitam od kad samo se doselio u Dugo
Selo. Posebno me zanimaju vijesti o sportu i prilozi o poljoprivrednim i drugim savjetima, koji
su međutim sve rjeđi. Sve ostalo je super, a mislim da bi bilo dobro da, pored ozbiljnih tema, u
Dugoselskoj kronici budu zastupljene stranice u
kojima ima humora.

 Ivan Mihalić (Gračec) Kroniku čitam
od prve do zadnje stranice. Smatram da je realna i objektivna i vrijedna zato što jedina prati
događanja s dugoselskog područja. Sviđa mi se
što u njoj nema ružnih stvari i crne kronike već
najvećim dijelom lijepe stvari. Bilo bi, međutim,

dobro kad bi se tematski više prostora posvetilo
udrugama, posebno umirovljeničkim, a bilo bi
dobro i da redovito izlaze karikature.

 Ana Lušac (Dugo Selo) Ne boravim
stalno u Dugom Selu, ali kad dođem pročitam
Dugoselsku kroniku, ne bi li se informirala o događanjima. Željela bi da se Dugo Selo gospodarski razvije pa smatram da bi o tome trebalo više
i pisati. Smatram da treba pisati o pozitivnim
temama jer ne volim crnu kroniku. Kod Kronike mi se sviđa i format, kao i kvalitetni papir na
kojem je tiskana.

 Josip Svibovec (Svibovski Otok) Redoviti sam čitatelj Dugoselske kronike i zadovoljan sam onim što se u njoj može pročitati.
Jedina zamjerka je što mislim da bi trebalo više
pisati o gospodarskim temama, o obrtnicima i
poljoprivrednicima, da bi trebala sadržavati još

DUGOSELSKA kronika
više crtica iz povijesti i svakako humora koji
nam svima nedostaje.

AKTUALNO
 Gordana Šarić (Dugo Selo) Kroniku
čitam i u tiskanom izdanju i preko interneta i sve
su mi teme zanimljive. Posebno mi je zanimljivo
fašničko izdanje Dugoselske krnonike – Smrdljivi Martin. Željela bi da ima više priloga o kulturnim događanjima, a možda bi trebalo i više
istraživanja o tome tko su dugoselski političari
da ih bolje upoznamo i uistinu znamo tko zapravo vodi i tko će voditi naš grad.

 Branko Novački (Dugo Selo) Kronika
je jako dobar list, a bio bi i bolji da češće donosi
teme o novostima na području gospodarstva i
poljoprivrede, a mislim da bi više trebalo pisati i
o sportu. Trebalo bi raditi priloge o ljudima koji
su uspjeli u ovim djelatnostima, ne bi li se i druge
na taj način potaklo na djelovanje u cilju razvoja.

 Josip Crnjak (Dugo Selo) Pratim kroniku na internetu i uglavnom čitam tekstove o
politici. Ipak mislim da je politike na stranicama kronike u izobilju i smatram da bi trebalo još
više pozornosti posvetiti tekstovima o povijesti
dugoselskog kraja i o umjetnosti i umjetnicima
te da bi trebalo napraviti priloge o značajnim arhitekturnim objektima ovoga kraja kojih ima u
izobilju.

 Mirna Morić (Prečec) Dugoselsku kroniku pratim putem Facebooka i zadovoljna sam
izborom i načinom obrade tema. Ono što me zanima pročitam, a ono što ne preskočim. Tiskano
izdanje ne čitam.
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Što čitaju
čitatelji?
Evo nas i do 600. broja Dugoselske kronike.
Velika je to brojka i neosporno nas svrstava
među najstarija lokalna glasila u Hrvatskoj
kao i među tiskovine općenito. No, dragi naši
čitatelji, to nikako ne bi bilo moguće bez vas.
Teoretičari novinarstva za lokalne medije kažu
kako su negdje u procjepu između politike i
ravnodušnosti mještana. Na stranu politika jer
bez nje se ne može, a što se tiče ravnodušnosti
i mi joj, kao uostalom i svi mediji, pokušavamo
doskočiti. Nove tehnologije i načini komuniciranja imperativ su za sve. Tako je i Kronika
krenula dalje uvodeći novitete. Pred vama je
novi izgled tiskanog izdanja u manjem formatu na 32 stranice, redizajnirana je web stranica, prisutni smo na društvenim mrežama,
otvoren je sportski portal, nove rubrike… A
vi nas, sudeći po podacima na našoj stranici,
čitate. Kod odabira tema nekako vode „dobre“
vijesti. I one „male“ koje možda ne bi nikada
stigle do medija na nacionalnoj razini i one
„velike“ koje rado dijelimo u medijskom prostoru. To su uspjesi naših sugrađana, intervjui
s njima, ne zaostaju ni vijesti o humanitarnim
akcijama, reportaže s gradskih manifestacija,
dolazak važnih gospodarskih subjekata. Većina njih, u dva dana od objave skupi od 3000 do
7000 čitatelja, što je za web stranicu lokalnog
lista itekako puno. Obavijesti koje se tiču aktivnosti POU-a Dugo Selo također su u vrhu,
isto je na stranici POU-a koju uređuje Uredništvo. Popularne su i rubrike poput Vremeplova i Fotografije dana. Ovdje se uključujte i
vi šaljući svoje uratke, zaživjela je i Dugoselska
teka gdje se objavljuju naši istraživački tekstovi, kolumne suradnika, tekstovi čitatelja. Čitan
je i sportski portal, pregledavaju se najnoviji
rezultati sportskih klubova s područja Grada
i Općina, najave utakmica i manifestacija. Vijesti iz svijeta politike ovise o temi, najčitaniji
su kad je izborno vrijeme. Vijesti objavljujemo i na službenoj stranica Grada Dugog Sela.
Otvaranjem prvo profila, pa onda i stranice na
FB-u, čitatelji su dobili mogućnost komentiranja. Ovdje sami like-ovi govore o popularnosti
članaka, i ta je reakcija vodeća. Što se tiče 2 892
fana, prednjače žene kojih je čak 62 posto. Najviše ih je u dobi od 25-34 godina ili 23 posto,
slijede 15 posto od 35-44 godine, pa 12 posto
od 18-24. Muškaraca je 37 posto, isto tako mlađe populacije, najviše ih ima od 25-34 godine.
Osim u Hrvatskoj, prate nas redom najviše u
Njemačkoj, Austriji, BiH, Srbiji… Nama je svaki čitatelj bitan, pa tako ovim putem pozdravljamo svakog fana ponaosob iz Južne Afrike,
Jemena, Novog Zelanda... Pozdrave upućujemo
i vama, čitajte nas i dalje, komentirajte i kritizirajte, a neće nam škoditi ni pokoja pohvala.
AMŠ
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Dukom ulazi u ViO Zagrebačke županije

D

ANA – MARIJA ŠPRIHAL

UKOM d.o.o. se pripaja „Vodoopskrbi
i odvodnji“ Zagrebačke županije
– odlučeno je većinom glasova na
zajedničkoj sjednici odnosno 11. sjednici
Općinskog vijeća Rugvica i 26. sjednici
Gradskog vijeća Dugog Sela u dugoselskoj
Gradskoj vijećnici 6. svibnja.
Kako se čulo, okrupnjavanja malih poduzeća potrebna su radi apliciranja projekata na
EU fondove, u skladu su s reformom vodokomunalnog sektora započetom 2013. godine
te DUKOM nije izuzetak. Takav je i projekt
Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke
županije – Zagreb Istok čijom će realizacijom
105.000 stanovnika istočnog dijela županije dobiti priključak na javnu vodoopskrbu. Odluke
o pridruživanju se već donose, na ovoj sjednici
postavljeno je niz pitanja. Podršku prihvaćanju
dala su oba čelnika JLS-a, gradonačelnik Stipo
Velić i načelnik Mato Čičak.
Sjednicu je vodio predsjednik dugoselskog
Vijeća Ivica Klarić, a na vijećnička pitanja odgovarali su zamjenik župana Zagrebačke županije
Damir Tomljenović, u ime Ministarstva poljoprivrede Uprave vodnog gospodarstva Vesna
Trbojević, direktor VGO Gornja Sava Andrino Petković, voditeljica projekta RVS – Zagreb
Istok Gorda Čukman, direktor ViO Zagrebačke županije Tomislav Masten, iz Baum revizije
d.o.o. Mladen Baučić i direktor DUKOM-a Dražen Baras. Dugoselsko vijeće glasalo je o jednoj
točci dnevnog reda te tako donijelo odluku o
preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog društva DUKOM d.o.o. za
vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu
“Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije
d.o.o.“ Rugvički vijećnici iz redova HSS-a tražili
su podjelu ove točke na dva dijela uz objedinjenu raspravu, što je i prihvaćeno, pa je općinsko
Vijeće donijelo dvije odluke. Kako je obrazložio
Siniša Kušeković, prvi dio HSS ne smatra spornim dok o drugom, iako je budućnost, nakon
što dobiju obrazloženja još žele razgovarati na
svojoj sjednici Vijeća. No, na kraju odluka o
DUKOM-ovom pripajanju prošla je većinom
glasova dok su onu o preuzimanju prenijetih
poslovnih udjela Rugvičani prihvatili jednoglasno.

Dugom Selu prenijeto 16,55
posto temeljnog kapitala,
Rugvici 7,46 posto

Projektom RVS Zagreb Istok vrijednim 100
milijuna eura 105.000 stanovnika istočnog dijela županije dobilo bi priključak na javnu vodoopskrbu. ViO ZŽ priprema aplikaciju za EU
fondove, a kako prema zakonskim odredbama
suvlasnici trgovačkog društva koje može biti
korisnik i investitor projekta mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave, županijska
Skupština je 25. svibnja o.g. donijela Odluku o

Okrupnjavanja potrebna zbog
povlačenja sredstava iz EU fondova – DUKOM nije izuzetak

podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog
društva ViO ZŽ-e nominalne vrijednosti od
milijun kuna na 14 jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta prema kriteriju broja stanovnika po popisu iz 2011. godine,
izložio je u uvodnom dijelu pročelnik UO za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća Mladen
Šestan. Uz Dugo Selo, Brckovljane i Rugvicu, u
obuhvatu projekta su Sv.Ivan Zelina, Vrbovec,
Ivanić Grad, Križ, Kloštar Ivanić, Dubrava,
Gradec, Farkaševac, Preseka, Bedenica i Rakovec, a svi su potpisujući 2014. godine pismo
namjere postali partneri u realizaciji RVS-a.
Temeljni kapital DUKOM-a, koji je u vlasništvu
Grada te Općina Rugvica i Brckovljani iznosi
ukupno 934.800 kuna, od čega 467.400 ili 50 posto ima Grad, a po 25 posto ili 233.700 Općine.
Prihvaćajući odluku o preuzimanju prenijetih
poslovnih udjela, Grad je prihvatio raspodjelu
sredstva od 165.500 kuna odnosno 16,55 posto temeljnog kapitala, a Rugvici je preneseno
74.600 kuna ili 7,46 posto te će te udjele pripojiti
svojima. Županijskom ViO, uz DUKOM, pridružit će se vrbovečki ViO, ivanićgradski ViO
te Odvodnja, Vodovod Zelina i Komunalac Brckovljani. Iz EU fondova za sufinanciranje RVSa očekuje se 70 posto, ostatak će se osigurati
iz državnog proračuna (12 posto), Hrvatskih
voda (12 posto), JLS-a (6 posto). Nakon što se
ovaj održivi projekt realizira cijena vode u prvoj godini korištenja 2021. godine trebala bi biti
6,03 kune, a u perspektivi kroz nekih tridesetak
godina oko 7 kuna. Novo Društvo preuzelo bi
zaposlenike DUKOM-a, imalo bi oko 120 zaposlenih, licencirani kadar, službu razvoja vezanu
za EU projekte. Uz rekonstrukciju mreže, na
ovom području planira se izgraditi magistralni vodovod Sesvetska Sela-Božjakovina, nadzorno-upravljački sustav, osigurati alternativni
pravci, rečeno je tijekom rasprave.

Kako je okrupnjavanje u skladu s tzv. reformom vodno komunalnog sektora koju je Ministarstvo poljoprivrede započelo 2013. godine te
s preuzetom obvezom ulaskom u EU za osiguranje stanovništva opskrbom pitkom vodom i odvodnjom, pojasnila je vijećnicima predstavnica
Min. poljoprivrede Vesna Trbojević dodavši
kako nijedna politička opcija to nije osporavala.
Ima 185 isporučitelja vodnih usluga što je previše fragmentirano, 2/3 društava nisu kadrovski
dovoljno snažni ni stručno ekipirani da bi mogli voditi razvoj sustava te formulirati projekte
koje se može kandidirati za pomoć EU-a. Komunalna infrastruktura, u skladu sa zakonskim
odredbama pripada JLS-ovima, a ne Županiji,
pojasnila je. Problemi su ovdje detektirani, dobava vode od ViO Zagreb po nekorektnoj cijeni,
35 posto gubitaka u mreži te zahtjev za rekonstrukcijom vodovodne mreže od 45 kilometara
na gradskom te općinskim područjima, naveo
je direktor ViO ZŽ Tomislav Masten. Da bi se
to riješilo osnovan je VIO ZŽ, te se krenulo s
projektom RVS. Dobivena je koncesija za vodocrpilište Kosnica, otkupljeno i sanirano 25
ha zemljišta, izbušeno 6 bunara kapaciteta 150
l/sec i na taj način stvoreno srce RVS-a, dao je
podatke Masten. Županov zamjenik Tomljenović rekao je kako će okrupnjavanje tako i tako
dogoditi, mala poduzeća neće moći dobiti licence. Ukoliko je područje malo, EU neće vidjeti
svrhu ulaganja.
Na sjednici je vođena živa rasprava i izrečene su brojne rezerve i upozorenja na uspješnost
projekta koje su izrazili vijećnici N.Sedlar, Z.
Novosel Dolnjak, S. Bertek i S. Štefinovec iz
Dugog Sela te S.Kušeković i D.Hrdan iz Rugvice. Detaljnije o raspravi pročitajte na www.
dugoselska-kronika.hr
Na ovoj sjednici nisu sudjelovali vijećnici Općine Brckovljani, njihova sjednica najavljena je
za ponedjeljak 13. lipnja.

DUGO SELO
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ODRŽANA 25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA DUGOG SELA:

Novi predsjednik Vijeća I. Klarić

V

AMŠ i NHM

ijeće je jednoglasno donijelo zaključak
o izboru Ivice Klarića za predsjednika
Gradskog vijeća, a nakon što je prijedlog utvrdio Odbor za izbor i imenovanja.
Klarić dolazi iz redova HSS-a, s obzirom da je
prijašnji predsjednik bio iz njihove kvote na
kandidacijskoj listi koalicije HDZ, HSS i HSP
AS. Najmlađi je član vijeća vjerojatno i najmlađi
predsjednik Gradskog vijeća. Po struci je dr.vet.
medicine, živi u Andrilovcu. „Zahvaljujem na
ukazanom povjerenju kolegama vijećnicima i
nadam se da neću razočarati“, rekao je Klarić
preuzimajući vođenje vijeća od potpredsjednika
Božidara Cika. Na ovoj je sjednici prisegnuo i
novi vijećnik Branko Deronja, a nakon prihvaćanja izvješća te prijedloga zaključka Mandatne
komisije o prestanku mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika
gradskog vijećnika.
Branko Deronja

4AKTUALAC:
Najavljena tematska sjednica
o pripajanju DUKOM-a ViO
Zagrebačke županije

Dnevni red nadopunjen je zaključkom o definiranju pravila rada i postupanju članova dugoselskog Gradskog vijeća te Općinskog vijeća
Rugvice, a vezano za tematsku, zajedničku sjednicu ova dva JLS-a u Dugom Selu o udruživanju
postojećih trgovačkih društava obuhvaćenih
projektom „Regionalni vodoopskrbni sustav
Zagrebačke županije“ u ViO Zagrebačke županije. Sjednica će se održati 6. lipnja, a nazočit će
joj predstavnici Ministarstva, nove tvrtke, Hrvatskih voda, DUKOM-a. Vijećnik Stjepan Novosel pobunio se zbog pretrpanog dnevnog reda
te zatražio da se neke točke skinu zbog, kako je
obrazložio, nemogućnosti kvalitetne rasprave.
Aktualni sat otvorila je vijećnica Jasminka Kokot Bambić (SDP) rekavši kako ona kao vijećnica nije imala saznanja o pripajanju DUKOM-a i
kako je trebalo održati tematsku sjednicu. Što će
biti sa zaposlenicima, dugom, projektom kana-

Ivica Klarić

Prije početka rada 25. sjednice
Gradskog vijeća održanog
31. svibnja, vijećnici su
minutom šutnje odali počast
preminulom predsjedniku
Gradskog vijeća, kolegi i
prijatelju Željku Ivaničeku.
PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA
GRADSKIH USTANOVA

lizacije i vodnim građevinama i načinu raspoređenosti udjela, pitala je. Projekt RVS vrijedan
900 milijuna kuna je došao do kraja, prije godinu i pol donesena je uredba o vodnim distributerima. Bolje je ući u zajedničku tvrtku gdje će se
moći kontrolirati jedan dio izvora na Kosnici. U
projektu je i kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže i gradnja tamo gdje je nema, ukupno bi
se u Dugo Selo trebalo uložiti 70 milijuna kuna,
rekao je gradonačelnik Stipo Velić. Pitanja ima,
na najavljenoj sjednici bit će prezentacija i moći
će ih se postavljati. U tijeku je prometno rješenje
za križanje Domjanićeve i Sportske ulice gdje se
nedavno opet dogodila prometna nesreća. Vijećnicu je zanimalo i da li se ta ulica zove Športska
ili Sportska, kako stoji u dokumentima stanovnika. Predložila je i da se tamo postavi ploča za
Gradsku sportsku dvoranu. Objasnila je i status
svoje stranke. Gradska organizacija SDP-a nije
još raspuštena, djeluje i dalje do odluke gradskog
odbora odnosno glavnog odbora SDP-a Hrvatske. Stjepanu Štefinovcu (SDP) rečeno je kako
će sustav kanalizacije do rujna biti otvoren, a CS
12 je gotova. Za stare električne stupove koji su
nakon izmjena ostavljeni u grabama u Leprovici,
kontaktirat će se HEP. Nenad Panian predložio
je da DUKOM plin krene u ofenzivu, preuzme
distribuciju plina na području županije, po uzoru na ovo udruživanje. Treba čekati priliku i
pronaći najbolje rješenje jer to čeka i DUKOM
plin, kazao je gradonačelnik. Nenadu Sedlaru
odgovoreno je kako je novoizabrani predsjednik
HDZ-a Darjan Budimir zaposlenik DUKOM
plina, u upravnom vijeću Učilišta je član i to je
postao prije nego što je izabran za predsjednika
stranke. Status u Gradu nema kao ni u DUKOMu. Dvije su mjere akcije uništavanja komaraca,
larvicidno je već 2 puta napravljeno dok zaprašivanje još nije potrebno, odgovoreno je S. Novoselu. On je tražio i pojašnjenje vezano za situacije kod prodaje zemljišta i davanja obveza kupcu,
primjerice o rokovima gradnje. Josipu Sesanu
(HSU) rečeno je kako je dobivena lokacijska
dozvola za nogostup u Lukarišću, a garaže kod
Zagrebačke banke su legalne (izgrađene su prije
1968. godine), a krenut će se u ponovne pregovore sa stanarima o mogućoj zamjeni garažnog
prostora.

Gradsko vijeće Dugog Sela prihvatilo je, bez
veće rasprave, izvješća o radu gradskih ustanova u
protekloj godini Dječjeg vrtića Dugo Selo, Gradske
knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta, Sportskog
centra te Glazbene škole Dugo Selo. Prihvaćena su
i izvješća o izvršenjima javnih potreba za proteklu
godinu u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i
socijalnoj skrbi koja su bila vezana uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za
2015. godinu. Prošlogodišnji proračun bio je, kako
se čulo, na prihodovnoj strani, 3% manji u odnosu
na 2014. godinu, odnosno iznosio je 44,2 milijuna
kuna, što je pak za 8% manje u odnosu na planirana sredstva.
Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju
koncesije za obavljanje dimnjačarskih djelatnosti.
Za koncesionara je, na rok od pet godina, izabrana
tvrtka Nicrodim iz Ivanić Grada. Na isti rok koncesiju za obavljanje prijevoza putnika u javnom
gradskom prometu dobio je dosadašnji koncesionar Čazmatrans Promet iz Čazme. Zbog neusklađenosti predloženog ugovora o kupoprodaji
zemljišta u poslovnoj zoni u Dugom Selu s uvjetima natječaja skinuta je s dnevnog reda odluka o
kupoprodaji, dok je prihvaćena odluka o prodaji
gradskog zemljišta u Leprovici.
Usvojene su i odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Grada te o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika na Zagrebačku županiju.
Vijeće je donijelo i odluku o nastavku suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Dugo
Selo i zapošljavanje dva odgojitelja predškolske
djece zbog povećanih potreba. Odluka će vrijediti
do 2019. godine.
Nakon provedene javne rasprave donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja
zone centar naselja Dugo Selo, a usvojen je i prijedlog odluke o izradi izmjena Prostornog plana
uređenja Grada Dugog Sela koje je, kako se čulo,
potakao zahtjev investitora iz izgradnju peradarskih farmi, izvan naselja, a na području Kopčevca.
Na koncu, Gradsko vijeće je imenovalo Aleksandra Antolovića, dosadašnjeg ravnatelja, na mjesto
ravnatelja Gradske knjižnice Dugo Selo te, na vlastiti zahtjev, s mjesta predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti razriješilo Matu Rajkovaču,
te umjesto njega izabralo Stanka Sliškovića.
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Savjet mladih
za povezivanje s
mladima iz Županije
Savjet mladih Grada Dugog Sela održao je 30.
svibnja, a pod predsjedanjem predsjednice Maje
Matijaš, svoju 9. sjednicu kojoj je u ime grada
prisustvovao i pročelnik za društvene djelatnosti
Veljko Bertak. Maja Matijaš izvjestila je kako je
projekt Savjeta „Mala škola trčanja“, koji je polazilo
26 polaznika, pred završetkom te kako će polaznici
nastupiti na utrci 14. lipnja u Vrbovcu. Na sjednici
je bilo riječi i o projektu „Street style show“ koji će
Savjet mladih organizirati kod Srednje škole Dugo
Selo 18. lipnja, a na kojem će sudjelovati i oldtimeri.
Najviše riječi bilo je, o također nadolazećem projektu Savjeta mladih „Probudimo dugoselske zidove – Graffiti jam“ koji će se održati u Domu kulture, odnosno točnije na zidovima Doma kulture
u Dugom Selu koje će oslikati dokazani umjetnici
u oslikavanju grafita, u organizaciji Udruge „Pozitiv“.
Savjet mladih usvojio je prijedlog svoje predsjednice da se voditelja projekta „Ja sam za ples“ koji
je lani pokrenuo upravo Savjet, a projekt je zaživio kao sekcija u KUD-a „Preporod“, financira iz
sredstava Savjeta mladih jer je tako i predviđeno i
u financijskom planu Savjeta, a cijelogodišnji iznos
ne bi treba biti veći od 4000 kuna.
Maja Matijaš najavila je i da će se za jesen odgoditi planirane javne tribine za mlade pod nazivom
„Prehrana i zdravo vježbanje“ te „Zapošljavanje
mladih“. Na koncu Matijaš je naglasila nužnost boljeg povezivanja Savjeta mladih s područja Zagrebačke županije i najavila kako bi se susret mladih s
područja Županije trebao održati uz Dan Grada u
N.H.M.
Dugom Selu.
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Brža internet mreža za
građane Velike i Male Ostrne,
uskoro i za Dugo Selo

Nakon prošlogodišnje pokrenute peticije građana gradskih naselja Velika i Mala Ostrna za poboljšanjem internet veze na njihovom području,
projekt Hrvatske regulatorne agencije za mrežne
djelatnosti (HAKOM) modernizacije mreže na
području Velike i Male Ostrne dobio je nedavno
sve potrebne suglasnosti, a građani tog područja
uskoro će imati kvalitetniju i bržu internet mrežu,
najavljuje pročelnik Upravno odjela za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno
gospodarstvo Marijo Vinko.
Kako je istaknuo pročelnik Vinko, peticija građana upućena prema Gradu Dugom Selu i HAKOM-u urodila je plodom, a internet mreža u tim
naseljima koja je bila ispod svake razine za današnje vrijeme – bit će osjetno poboljšana. U postojeću

infrastrukturu ugradit će se tri spojne točke, odnosno čvorišta FTTN tehnologije i kabinetske izvedbe, koje će omogućiti silaznu brzinu od 100 Mbit/s.
U odnosu na dosadašnju kvalitetu i brzinu internet
mreže koja sada maksimalno iznosi 2 Mbit/s, bit će
to veliki napredak.
Pročelnik je ujedno najavio pokretanje projekta za poboljšanje mreže i za područje Dugog Sela.
Naime, posljednjih tjedana Grad Dugo Selo kontaktira s predstavnicima tvrtke Ericsson Tesla d.d.
i tvrtke Hrvatski telekom d.d. kako bi se locirale
odgovarajuće točke za poboljšane internetske veze
i na tom gradskom području. Koliko je poznato,
radi se o pet točaka, a projekt je u početnoj fazi, no,
navodi pročelnik Vinko, postoje naznake kako bi
I.G.O.
do kraja godine mogao biti realiziran. 

DKPC DOBIO NOVI KAMION ZA ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA

Najavljuje se kvalitetnije obavljanje
komunalnih usluga DKPC-a
Gradonačelnik Stipo Velić, zamjenik gradonačelnika Pavo Jakovljević i direktor DKPC-a Dugo
Selo Tadija Penić obišli su odlagalište otpada u Andrilovcu, a povod je bila nabavka novog vozila koje
će ova gradska tvrtka koristiti za čišćenje zelenih
površina. Penić je tom prigodom istaknuo kako
je riječ o kamionu Reno Master nosivosti 1,1 tona
koji će, osim za čišćenje zelenih površina, biti korišten i u druge namjene. DKPC sada, rekao je Penić,

raspolaže s ukupno pet vozila, od čega su tri specijalizirana vozila za skupljanje otpada, no prilikom
obavljanja djelatnosti pokazala se potreba upravo
za ovakvim manjim vozilom. Gradonačelnik Velić istaknuo je kako je vozilo kupljeno na leasing, a
vrijednost mu je 130.000 kuna. S obzirom na to da
se očekuje kako će u doglednoj budućnosti DKPC
preuzeti i druge komunalne poslove u gradu, neupitna je nabavka ovog vozila.
Penić je dodao i kako se vozilo može koristiti i za
prikupljanje sipine te prikupljanje vreća za smeće u
dijelovima grada gdje je prilaz velikim kamionima
onemogućen. Međutim, rekao je, za područje Martin brega, gdje je to najveći problem, ipak se traže i
druga rješenja kako bi se iznašla mogućnost najkvalitetnijeg načina odvoza otpada i s druge strane
najrealniji način naplate, ovisno o količini otpada,
od korisnika. U tijeku je, prema njegovim riječima,
i iznalaženje najboljeg načina prikupljanja otpada
iz velikih stambenih zgrada. U ostalim dijelovima
grada, gdje se odvoz obavlja putem kanti za smeće,
još je u siječnju krenulo čipiranje kanti, koje bi trebalo zavrišti do konca godine, pa će plaćanje ove
usluge, prema količini otpada, biti u potpunosti
realno. 
N.H.M.
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Na temelju članka 64. stavka 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik
Grada Dugog Sela br. 1/13) i članka 8. stavka 1. Odluke o davanju u zakup
javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 3/11), gradonačelnik Grada Dugog
Sela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup lokacije za postavljanje
kioska
1.

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup lokacije broj 15 za postavljanje kioska, prikupljanjem pisanih ponuda, na dijelu k.č. broj 1173
„državna cesta D41, Bjelovarska ulica, neplodno“, ukupne površine
28107 m2, upisana u zk.ul. broj 644, k.o. Andrilovec, u Bjelovarskoj ulici
ispred kućnog broja 1, kako slijedi:
Namjena

Površina

Početna zakupnina u kn/m2

Početna
zakupnina

8.
kiosk
za
prodaju novina i duhana

2.
3.

4.

7,04 m2

20,00 kn

140,80 kn

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne
osobe.
Jamčevina za sudjelovanje na javnom natječaju u trostrukom iznosu
početne zakupnine (422,40 kn) uplaćuje se na žiro račun Grada Dugog
Sela, IBAN: HR7023600001810100008, otvoren kod Zagrebačke banke
d.d., model 68, poziv na broj: 9016-OIB uplatitelja, svrha uplate:
„Jamčevina za zakup lokacije za postavljanje kioska“.

9.

6.
7.

Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu. Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude ili od sklapanja
ugovora o zakupu, uplaćena jamčevina se ne vraća.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši
iznos ponuđene zakupnine.
Ponuda mora sadržavati:
-

podatke o ponuditelju: ime i prezime/naziv, adresu prebivališta
ponuditelja fizičke osobe/sjedište pravne osobe, OIB i kontakt
telefon,

-

ponuđeni iznos zakupnine, koji ne može biti niži od iznosa
početne zakupnine,

-

dokaz o uplaćenoj jamčevini i

-

naziv banke i broj računa (IBAN) radi eventualnog povrata
jamčevine.

za fizičku osobu: presliku osobne iskaznice ili domovnice,

-

potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i
doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne stariju
od 30 dana,

-

ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove
potraživanja Grada Dugog Sela,

-

izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane,
odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, kojim se dokazuje
status osobe iz točke 6. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva
na sklapanje ugovora o zakupu, ne starija od 6 mjeseci (samo za
ponuditelje koji se pozivaju na to pravo) i

-

izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba, koja se poziva na pravo
iz točke 6. ovog natječaja, nije korisnik mirovine ostvarene na
temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji, ne starija od 6 mjeseci (samo za
ponuditelje koji se pozivaju na to pravo).

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Povjerenstvo
za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog
zemljišta, a ista će se dostaviti svim ponuditeljima.

S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu u roku
od 30 dana, računajući od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o zakupu neće se sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem ukoliko ponuditelj i/ili njegov osnivač ima nepodmirenih obveza prema
državi, odnosno Gradu Dugom Selu, po bilo kojem osnovu.
Najpovoljniji ponuditelj, odnosno zakupnik, dužan je postaviti kiosk u
skladu s Odlukom o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog
građevinskog zemljišta za postavljanje kioska (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 3/11) te snosi sve troškove postavljanja kioska,
uređenja prostora oko kioska, kao i sve troškove priključaka na instalacije.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet)
godina, s time da Zakupodavac zadržava pravo da, bez ikakve odgovornosti, u svako doba i prije isteka roka na koji se ugovor zaključuje,
isti raskine, bez navođenja razloga raskida.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se uplaćena
jamčevina u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

-

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Natječaj je valjan i ako pristigne samo jedna valjana ponuda.

5.

7

Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelji imaju
pravo podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od osam dana od
dana primitka odluke.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom zakupninom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim
natječajem.

Gradonačelnik zadržava pravo mijenjati visinu zakupnine za vrijeme
trajanja ugovora o zakupu.

10. lipnja 2016.

10.

11.

12.

13.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj, odnosno zakupnik ne postavi
kiosk u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu,
zakup prestaje, a uplaćena jamčevina se ne vraća.
Pisane ponude podnose se u roku od 8 dana, računajući od dana objave natječaja u Dugoselskoj kronici, u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Grada Dugog Sela, soba br. 39/I, na adresi GRAD DUGO SELO,
Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom ˝ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA – NE OTVARAJ˝.
Nepravovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Grad Dugo Selo nije obvezan prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu
te pridržava pravo odustati od davanja u zakup predmetne lokacije
u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu i poništiti javni
natječaj; sve bez ikakve odgovornosti za eventualnu štetu ponuditeljima.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 21. lipnja 2016. u 10:00 sati,
u zgradi gradske uprave Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Josipa Zorića
1, u Maloj vijećnici (soba 35/I).
Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi
ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

Sve informacije o predmetnoj lokaciji i uvjetima natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Josipa
Zorića 1, soba br. 44, svakim radnim danom od 08,00 – 15,00 sati te na
telefon 01/2753-633.

-

za pravne osobe: izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci te podatke o osobi ovlaštenoj
za zastupanje;

Pregled lokacije moguće je izvršiti uz prethodnu najavu.

-

za obrtnike: izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog
registra, ne stariji od 6 mjeseci;

KLASA: 350-02/16-02/4

URBROJ: 238/07-01-06/01/07-16-2
Dugo Selo, 31. svibnja 2016.

Gradonačelnik
Stipo Velić, dipl. ing.

8

10. lipnja 2016.

BRCKOVLJANI

DUGOSELSKA kronika

ODRŽANO VIJEĆE OPĆINE BRCKOVLJANI
Redovna, 28. sjednica Općinskog
vijeća općine Brckovljani održana
je 23. svibnja pod predsjedavanjem
predsjednika Vijeća Bože Graberca.
Rad s vijećnikom manje – HDZov vijećnik M.Ferenček podnio
ostavku

Kako je došlo je do promjena u sastavu Vijeća izvijestio je predsjednik Mandatne komisije
Zlatko Raužan navodeći kako je Marijan Ferenček (HDZ) radi privatnih razloga podnio
ostavku na vijećničko mjesto, a time je prestao
biti i članom Mandatne komisije. Vijeće nastavlja s radom s vijećnikom manje sve dok HDZ ne
predloži novog kandidata iz svojih redova. Kako
bi Mandatna komisija mogla nastaviti s radom,
Odbor za izbor i imenovanja donio je zaključak
o razrješenju Ferenčeka kao njenog člana, izvijestio je predsjednik Odbora Tihomir Geceg. Za

novu članicu predložena je Zorka Antolković što
je vijeće jednoglasno prihvatilo.
Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o
priključenju građevina i drugih nekretnina na
komunalne vodne građevine – javna odvodnja,
a zbog jednostavnije birokratske procedure. Donijeta je i odluka o uvjetima, načinu i postupku
upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine
kojom se uređuje postupanje tijela Općine u vezi
stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama izuzev postupka davanja u zakup poslovnih
prostora i javnih površina, najma stanova te
prodaje i davanja na korištenje grobnog mjesta
i groba, čiji su postupci uređeni drugim aktima.
Ova je odluka prije donošenja bila objavljenja na
općinskoj web stranici te nije bilo primjedaba.

Vijećnici se odrekli naknade za
Saru Elenu Hercig

Vijeće je prihvatilo prijedlog načelnika Željka
Funteka o odricanju jedne vijećničke naknade

u korist Sare Elene Hercig, djevojčice za koju je
nedavno uspješno održan humanitarni koncert
u OŠ „Stjepan Radić“ u Božjakovini. Također,
načelnik je izvijestio i kako je potpisan ugovor
s „Dimnjačarstvom Zagreb“. Očekuje se dobra
suradnja s novim koncesionarom, a ukoliko se
pojave ilegalni dimnjačari na stanovnike se apelira da to prijave policiji.
Načelnik Željko Funtek informirao je vijećnike o održavanju radnih sastanaka tri JLS-a održanim u vezi DUKOM-a. Po najavama, početkom srpnja ova komunalna tvrtka u vlasništvu
Grada Dugog Sela, Općina Brckovljani i Rugvica, trebala bi postati dio ViO Zagrebačke županije, zajedno s još 14 gradova i općina, kazao je
Funtek. Osniva se novo trgovačko društvo, a
udjel će se odrediti prema broju stanovnika na
određenom području. Načelnik Funtek smatra
kako bi bilo dobro da je prije napravljena studija
o lošim/dobrim stranama spajanja, a najavio je
tematsku sjednicu sva tri JLS-a nakon koje će se
amš
znati više.

Organiziran humanitarni koncert NOTE DOBROTE
za Saru Elenu Hercig

S-rcima A-nđela
R-azveselimo A-nđela

Velikim humanitarnim koncertom u organizaciji Osnovne škole „Stjepan Radić“ iz Božjakovine – kako školski djelatnici, nastavnici, profesori, tako i učenici, i brojni sugrađani općine
Brckovljani, grada Dugog Sela i okolice – pokazali su veliko srce darivajući svoju materijalnu i
moralnu podršku djevojčici Sari Eleni Hercig na
njenom putu ozdravljenja. Ova devetogodišnja
djevojčica boluje od cerebralne paralize, a nakon
vrlo uspješne operacije prošle godine kojom je
dobila funkciju svoje desne ruke i lakšu pokretljivost – novom operacijom ona ima šansu stati

na svoje noge. No, s obzirom na to da troškove
iste operacije ne pokriva HZZO, a obitelj Sare
nije u mogućnosti sama financirati troškove
operacije i boravaka, kao i postoperativne terapije – njima je u pomoć priskočila Osnovna
škola „Stjepan Radić“. Akcija je organizirana
na više razina – direktnim donacijama na žiro
račun otvoren u Zagrebačkoj banci na ime Sara
Elena Hercig IBAN: HR9823600003115656357;
pozivanjem i širenjem, odnosno „share“-anjem
informacije o Sarinoj potrebi putem društvenih
mreža; zatim donacijskom prodajom kolača i

igračaka, i kao vrhunac –koncert, čiji je prihod
od prodaje ulaznica namijenjen Sari. Na koncertu su tako nastupili Zbor i mali plesači OŠ „Stjepan Radić“ Božjakovina, Župni crkveni zbor,
KUD August Cesarec Brckovljani, tamburaši
‘Srce Moslavine’ i posebna gošća Ivana Marić, uz
svesrdnu i vrlo motivirajuću pomoć komičara i
TV voditelja Marija Petrekovića, a sam koncert
pratila i Sara sa svojom majkom, oduševljena i
razgaljena atmosferom punom pozitivnih nota i
vibracija. 
I.G.O.
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Skupština Vinogradarsko vinarske udruge
Općine Brckovljani
Redovita godišnja skupština Vinogradarsko
vinarske udruge Općine Brckovljani, pod predsjedanjem predsjednika Udruge Zvonka Novosela Dolnjaka, održana je ove godine 15. svibnja
u Vatrogasnom domu u Štakorovcu. U izvješću o
radu udruge u protekloj godini Novosel Dolnjak
je pobrojao cijeli niz događanja koja je Udruga
organizirala i na kojim je sudjelovala tijekom
protekle godine. Glavni vinski blagdani proslavljeni su: Vincekovo kod Cesara, Bartolovo kod
Paniana, a Martinje u domu u Štakorovcu. Organizirano je i stručno edukativno putovanje u
Požeško vinogorje te kušanje i ocjenjivanje vina.
Od 45 prijavljenih uzoraka u prošloj godini,
odnosno 11 prijavljenih sorti, ovdašnji su vinogradari osvojili 6 zlatnih odličja, 19 srebrnih i
14 bronci. Ovogodišnje je pak ocjenjivanje imalo više uzoraka – 56 te isti broj sorti, ali je bilo

manje zlatnih odličja. Zlatno odličje osvojila je
graševina Mire Kovačevića te ista sorta Marijana Tomurada i mješavina sorti Stjepana Grižinovca. Sva tri zlatna vina osvojila su 85 bodova.
Srebrnim vinima proglašeno je njih 23, dok je 16
uzoraka dobilo brončano odličje.
Udruga je usvojila i financijske dokumente za
proteklo razdoblje, kao i plan rada i financijski
plan za buduće razdoblje, koji bi trebali biti i po
sadržaju i obimu rada i sredstava slični dosadašnjima.
S obzirom da se ove godine obilježava deseta
obljetnica Udruge, predsjednik Novosel Dolnjak
uručio je posebna priznanja njenim osnivačima,
a u ime gostiju domaćine je pozdravio predsjednik Udruge vinogradara i vinara Zagreb – SeN.H.M.
svete Marijan Tomurad.

DUGOSELSKI VINARI U ISTRI! Održan prvi
VINOGRADRASKO VINARSKA UDRUGA „ TERRA SNCTI MARTINI“
DUGO SELO ORGANIZIRALA JE STRUČNO EDUKATIVNO
PUTOVANJE U ISTRU

U želji za novim saznanjima iz vinogradarstva,
vinarstva,gastronomije ,tradicije, kulture i turističke ponude dugoselski vinari uputili su se 4.6.2016.
godine po mnogima u enološki najrazvijenije područje Hrvatske. Cilj putovanja je Istra. Prvo smo
posjetili OPG Deklić koje obrađuje 15 ha modernih
vinograda i proizvodi oko 90000 litara kvalitetnih
vina. Od proizvodnje grožđa ,preko podrumarstva
i prodaje vina sve poslove obavla 12 članova obitelji
Deklić. Vina Deklić proizvode se na podrućju općine Vižinada koja ima milijun posađenih trsova,
a samo 1200 stanovnika.
Ono što povezuje općinu Vižinada i grad Dugo
Selo su templari. Prema zapisima 1119.godine na
Božjem polju, a današnjem groblju osnovali su samostan TEMPLARI, time Božje polje postaje centar templara u Istri. Današnji grb općine Vižinada
u obliku je štita sa templarskim križem.Zemlja
svetog Mrtina 1209.godine postaje centar templara
u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske. Možda će
nam iskustva Vižinade biti poticaj da
i mi u Dugom Selu smišljenije koristimo templarsko nasljeđe.
Vinarija TOMAZ smjestila se u
podnožju Motovuna, najbolje sačuvanog srednjovjekovnog istarskog
grada, koji se razvio na vrhu strmog
brežuljka. Vladimir Nazor je smjestio
radnju svog poznatog djela „Veli Jože“
u Motovun. Oko petnaest hektara vinograda Tomazovih uspjeva na nadmorskoj visini od 200 do 350 metara,
tako da ove godine nisu imali štetu
od mraza kao oni vinogradi smješteni na nižim nadmorskim visinama.

Proizvodnja i plasman kvalitetnih vina također je
obiteljski posao Tomazovih.
CLAI d.o.o. iz Krasica pored Buja uzgaja vinovu
lozu i proizvodi vino na specifičan naćin. Nastoje koristiti prirodne materijale u gnojidbi i zaštiti
vinograda primjenjivati ekološki princip proizvodnje vina. Zbog toga imaju povećane troškove
i manju proizvodnju vina po čokotu, ali na tržištu
postižu cijene vina koje opravdavaju takvu filozofiju proizvodnje. U vinariji se mogu nabaviti vina
po cijeni od 150 kuna i više za butelju od 0,75 litara.
Kažu da nemaju zaliha neprodanog vina.
Tokom degustacija kušali smo više od 30 uzoraka vina, najviše malvazija pa terana i merlota. Živa
i stručna rasprava vodila se o svakom ponuđenom
vinu. Svatko je sa svojim dojmovima uz pjesmu i
smijeh dočekao povratak u Dugo Selo.
Nova saznanja temeljena na znanju i iskustvu
drugih, ovaj puta Istarskih vinara omogućit će i
nama postizanje još boljih rezultata.

„Matematički
četverac“

Od ove je školske godine Zagrebačka županija bogatija za još jedno natjecanje. Na imanju
obitelji Bunčić u Dugom Selu održan je 23. svibnja završni krug „Matematičkog četverca“ pod
pokroviteljstvom Zagrebačke županije, Školske
knjige i Drogerije DM – Drogerie markt. Radi
se o prvom ekipnom natjecanju iz matematike
za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije,
nastalom na inicijativu učitelja matematike i voditelja stručnih vijeća Maje Karlo, Marjane Kuliš
i Ivana Jukića.
Natjecanje se sastojalo od dva kruga. Prvi
krug, u kojem je sudjelovalo 95 ekipa, održan je
9. travnja u sedam škola Zagrebačke županije. U
našem dijelu Županije domaćini natjecanja bile
OŠ „Stjepan Radić“ iz Božjakovine i I. osnovna
škola Vrbovec. U drugi se krug natjecanja plasiralo sedam najboljih ekipa u kategoriji Mini četverac (5. i 6. razred) i šest najboljih ekipa u kategoriji Maxi četverac (7. i 8. razred). Među njima
su bile dvije dugoselske ekipe – „Pitagora“ (7. i
8. razred) iz OŠ Ivana Benkovića pod vodstvom
mentorica Amadee Šimić i Slađane Šarić te ekipa
„Zvjeri“ (5. i 6. razred) iz OŠ Josipa Zorića pod
vodstvom mentora Brune Vuletića.
Prvo mjesto u kategoriji Mini četverac
zauzela je ekipa „Čudomix“ iz OŠ Bogumila Tonija iz Samobora, a najbolja ekipa u kategoriji Maxi četverac bila je „Veli
Jura“ iz OŠ Jurja Habdelića iz Velike Gorice.
Koncept natjecanja i zadatci za učenike rezultat su dobrovoljnog rada učitelja matematike,
a dojmovi po završetku natjecanja pokazali su da su njime zadovoljni i učenici i struka.
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Florijanovo Vatrogasne zajednice
Grada Dugog Sela

ovodom vatrogasnog blagdana i Dana
hrvatskih vatrogasaca – Svetog Florijana,
Vatrogasna zajednica Grada Dugog Sela
organizirala je 8. svibnja svečani mimohod
vatrogasaca glavnom gradskom prometnicom
koji su predvodili članovi Limene glazbe
KUD-a Preporod. Brojni predstavnici šest
dobrovoljnih vatrogasnih društava – Leprovice,
Donjeg Dvorišća, Prozorja, Ostrne, Dugog Sela
i Andrilovca, kao i predstavnici VZG Dugo Selo
na čelu s predsjednikom Zvonkom Novoselom
Dolnjakom i zapovjednikom Nikolom Rnjakom
krenuli su iz Vatrogasnog doma DVD-a Dugo Selo
do Župne crkve Sv. Martina gdje je u jutarnjim
satima služeno misno slavlje koje je predvodio
dugoselski župnik Slavko Kresonja.
Ovogodišnji blagdan Svetog Florijana Dan vatrogasaca obilježen je i značajnim jubilejom – 140.

godišnjicom Hrvatske vatrogasne zajednice po- sta u brzinskoj vježbi te seniorske A i B kategorije
vodom kojeg je dan ranije, 7. svibnja, u Zagrebu kod muških i seniorsku A kategoriju kod žena. U
organiziran svečani mimohod. Među 2 000 vatro- kategoriji seniorki B najbolja je bila Ostrna, kao i u
gasaca iz svih dijelova Hrvatske te 17 vatrogasnih kategoriji muške mladeži, dok je Leprovica osvojila
vozila raznih namjena, sudjelovali su i vatrogasci prva mjesta u natjecanju djece od 6 do 12 godina u
I.G.O. i A.M.Š.
muškoj i ženskoj kategoriji.
naše Vatrogasne zajednica grada
Dugog Sela.
Vatrogasna zajednica grada Dugog Sela održala je 23.svibnja taktičKako bi bili još brži
ko pokaznu vježbu koju tradicionali informativniji
no organiziraju u mjesecu zaštite od
požara. Održana je u suradnji s OŠ
lokalne vijesti
„Ivan Benković“. U vježbi je sudjelou emisiji 10370 slušajte
valo 6 vatrogasnih društava, s 11 voveć u 9.00; 12.30 i u 15.00 sati
zila i ukupno 47 vatrogasaca. „Tema
vježbe bio je požar kotlovnice u školi. U vježbi su sudjelovali i učenici
škole, članovi ekipe Crvenog križa
koji su primijenili svoje znanje pružanja Prve pomoći unesrećenom.
U sklopu mjeseca zaštite od požara održano je još i Gradsko natjecanje vatrogasaca 5. lipnja u Leprovici.
KAKO SMO DOŠLI U TOP
Najviše medalja odnio je DVD AnNAJSLUŠANIJIH
drilovec koji je osvojio prva dva mje-

Radio Martin –
Zabavni radio
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Dugoselski osnovnoškolci A.Matoš, L.Cajner i L.Franjković
nagrađeni za literarne radove na temu vatrogastva
Dugoselski osnovnoškolci rado sudjeluju na likovnim i literarnim natječajima i to vrlo uspješno. Tako je bilo i
na ovogodišnjim natječajima Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije te
na natječaju Državne uprave za zaštitu
i spašavanje.
Autore najboljih likovnih i literarnih radova na temu vatrogastva nagradila je Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, a
ovdje su među najboljima bili Ana Matoš,
učenica 3.d iz OŠ „Josipa Zorića“ i Lukas
Cajner iz 4.b OŠ „Ivan Benković“. Anina
pjesma „Naši vatrogasci“, proglašena je
najboljom, u kategoriji od 1. do 4. razreda,
odlukom stručnog povjerenstva. Svečana
dodjela nagrada održana je 31. svibnja u
zagrebačkom hotelu "International". Lukas
je dobio najviše glasova putem Interneta
za sastavak „Heroji grada“. VZZŽ natječaj

provodi četvrtu godinu za redom, radovi
dugoselskih osnovnoškolaca izabrani su
između pristiglih 48 literarnih radova. Sudjelovale su 32 škole, a uz pisana djela, nagrađivala su se i likovna kojih je stiglo 275.
Nagrade pobjednicima uručili su zamjenik
župana Rudolf Vujević i predsjednik VZ
Zagrebačke županije Stjepan Ptiček. Tema
DUSZ-ovog natječaja bile su katastrofa i
snaga sustava civilne zaštite, a cilj je podizanje svijesti o postojanju rizika od katastrofa. Izabravši omiljene vatrogasce kao
temu, za svoj rad pod naslovom „Heroji
našeg grada“ 1. nagradu na županijskoj razini osvojila je Lara Franjković, učenica 4. b
razreda OŠ „Ivan Benković“. Na ovogodišnji DUSZ-ov natječaj, koji je bio otvoren od
listopada prošle do kraja veljače ove godine,
pristiglo je preko 4 500 radova.
amš

2009. bili smo 18. radio
po slušanosti u Hrvatskoj
2010. - 14.
2011. - 13.
2012. - 11.
2013. završili smo na 10. mjestu
po slušanosti u Hrvatskoj
(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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VZO RUGVICA OBILJEŽILA BLAGDAN SV. FLORIJANA:

Vatrogasci - dobri ljudi na
usluzi potrebitima

V

atrogasne sirene i zvuk motora vatrogasnih vozila probudile su u tiho,
posavsko, nedjeljno jutro mještane
Oborova i okolice ne pronoseći ružne vijesti o
požarima i poplavama već pozivajući vatrogaskinje i vatrogasce na obilježavanje svetkovine
Svetog Florijana.
Dosad najveći broj okupljenih vatrogasaca
iz jedanaest dobrovoljnih vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice Općine Rugvice, njih
oko 120, svečanom je povorkom prisustvovalo
misi u župnoj crkvi u Oborovu gledajući baš
u kip svog zaštitnika svetog Florijana i prisjećajući se Florijana i njegova rada s ljudima.
Bila je to prilika da se još jednom svi okupljeni
podsjete kako dobrovoljni vatrogasci zapravo predstavljaju dobre ljude s međusobnim

pozitivnim odnosima u jednoj humanitarnoj
djelatnosti. A vatrogastvo je upravo to: humanitarna djelatnost, djelovanje kada je to
potrebno, u našem okruženju dobrovoljno, i
uvijek u slučaju potrebe na usluzi ljudima kojima je potrebna pomoć. Zapovjednik VZO-a
Rugvica Ivica Krznar vodio je svečanu povorku vatrogasca do crkve i potom okupljanja u
domu DVD-a Oborovo, a prethodno je odobrio i smotru vatrogasnih vozila. Na prigodnom domjenku, okupljenim vatrogascima su
se prigodnim riječima obratili predsjednik
VZO-a Krešo Kuzmec i zapovjednik VZO-a
Ivica Krznar te su zapovjednicima preostala
tri društva dodijelili novo nabavljene vatrogaVZO Rugvica
sne kacige.

ZAPOČELO ASFALTIRANJE ULICA U RUGVICI

Načelnik Čičak najavljuje da će
sve ulice na području Općine
biti asfaltirane
U Cvjetnoj ulici u Čistoj Mlaki 9. lipnja su
službeno otvoreni radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Rugvica. Načelnik Mato Čičak, koji je obišao gradilište, istaknuo je kako su radovi na asfaltiranju započeli
samo dan nakon potpisivanja ugovora s tvrtkom
Swietelsky koja je dobila posao na javnom natječaju. Riječ je o izvršavanju mojeg predizbornog
obećanja, dodaje Čičak, da će sve nerazvrstane
ceste na području Općine Rugvice biti asfaltirane još u ovom skraćenom mandatu.

Posao smo, kaže, započeli još lani kad je iz
općinskog proračuna u ovu svrhu izdvojeno
700.000 kuna i asfaltirano je prvih osamnaest
ulica, a sada se posao nastavlja. Ovogodišnji radovi vrijedni su 3,2 milijuna kuna, financiraju
se također iz općinskog proračuna i obuhvatit
će 65 ulica u svim naseljima Općine Rugvica.
Predviđeno trajanje radova je 90 dana, a nakon
toga idemo dalje dok sve rugvičke ulice ne budu
asfaltirane- kaže načelnik Čičak.
N.H.M.

Osnovna škola Rugvica proslavila
Dan škole
U nazočnosti načelnika Općine Rugvica Mate
Čička, predsjednika Uprave tvrtke RALU Logistika d.o.o. Zvonimira Šćureca, ravnatelja Osnovne
škole Ivan Benković iz Dugog Sela Branka Goleša te mnogih drugih gostiju u sportskoj dvorani
Osnovne škole Rugvica obilježen je Dan škole. Na
samom početku svečanog programa okupljene je
pozdravio ravnatelj Škole Robert Munđer pozdravivši bivše ravnatelje, umirovljene školske djelatnike, učiteljice, učitelje, nastavnice i nastavnike. Tom
prigodom za veliku financijsku potporu u opremanju Školske knjižnice i informatičkog praktikuma
ravnatelj je uručio predsjedniku Uprave tvrtke
RALU Logistika d.o.o. prigodnu plaketu – zahvalnice. Istaknuo je također kako je zahvaljujući ovoj
tvrtci pokrenut natječaj likovnih radova na temu
„Prometna sredstva budućnosti“ napravljenih od
recikliranih materijala, a izložba istih radova (gotovo stotinjak kreativnih radova) bila je izložena
u sklopu dvorane prigodom obilježavanja Dana
škole. Radovi s najviše glasova biti će prigodno i
nagrađeni.
U svečanom programu koji je uslijedio nastupila je Dramska skupina, uz veseli nastup Folklorne
skupine sa izvedbom Igara i plesova iz Posavine, te
prekrasnih članica plesne skupine izvevši baletne
točke. Bilo je tu i efektnih recitacija, glazbenjaci su
izveli i španjolsku pjesmu, a nastavnici i profesori
nakratko su zamijenili uloge s učenicima izvevši
zabavni skeč na temu sata glazbenog odgoja gdje
su su školskim klupama kao učenici zadavali prave
muke svojoj učiteljici. 
I.G.O.
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Održana 10. sjednica
Općinskog vijeća Rugvice
ANA MARIJA ŠPRIHAL

O

pćinsko vijeće Općine Rugvica svoju
10. sjednicu održalo je 31.svibnja pod
predsjedanjem predsjednice vijeća
Đurđe Artić. Nakon prijedloga načelnika Mate
Čička, točka vezana za DUKOM povučena je
s dnevnog reda, iz razloga što će se 6. lipnja
održati tematska, zajednička sjednica Vijeća
Općine Rugvice i Grada Dugog Sela u Dugom
Selu o udruživanju postojećih trgovačkih
društava obuhvaćenih projektom „Regionalni
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije“
u ViO Zagrebačke županije. Nazočit će joj
predstavnici Ministarstva, nove tvrtke,
Hrvatskih voda, DUKOM-a. Drugi razlog je
upravo nedostatak informacija. Vijećnici će
dobiti sav materijal, na sjednici će moći saznati
i pitati sve o mogućem udruživanju. Prije će se
održati i sastanak svih predstavnika stranaka,
naveo je Čičak.

Pitanja i prijedlozi

Pod točkom pitanja i prijedlozi, Darko Hrdan
(SDP) pitao je za naknade za provedene tečajeve za
poljoprivrednike obavljene prošle godine, a kako
ljudi zbog nedostatka informacija nisu tražili povrat. Ne postoji način povrata sredstava s obzirom
da je odluka, a na prijedlog vijećnika Ivice Kuzmeca, o realizaciji poticaja za tu namjenu donesena u
prosincu. Ta sredstva su po zakonskoj mogućnosti
bila dostupna samo 15-tak dana odnosno do kraja
godine što je više puta i ponovljeno vijećnicima,
pojasnio je Čičak dodavši kako ih je dosta iskoristilo tu mogućnost. Upravo radi bolje komunikacije, Mladen Čvorig (HSS) predložio je da se postavi još jedna oglasna ploča u Ježevu. Anti Tokiću
(HSS) rečeno je kako je do sada za poslovni prostor
u Domu u Nartu bio jedan natječaj i jedno pismo
namjere, a izvješće o reviziji je pri kraju i vijećnici
će ga uskoro dobiti. Nezavisni Vladimir Prašnjak
ukazao je na neočišćeni kanal u ulici Novo Svibje
dužine 300 m, gdje Županijske ceste samo izmulje
dno i zatrpaju mostove, a dvorišta ostaju pod vodom. Načelnik je naveo kako ih i inače stalno zovu
i kako je obećano da će kanal biti prokopan. Drugo
Prašnjakovo pitanje odnosilo se na Dom u Otoku
koji će uskoro, kako je rečeno, dobiti fasadu i strop.
Hrdan je predložio i da se održi jedna tematska
sjednica na koju bi pozvani bili predstavnici ŽCa. Siniša Kušeković (HSS) ponovno je zatražio
sjednicu s DVD-om i Mjesnim odborom vezanu
za prenamjenu u vrtić Doma u Nartu. Sastanak
se može održati, s projektom se podaleko odmaklo, vrtić mora biti otvoren do proljeća, kazao je
načelnik Čičak. Za cestu od Otoka Svibovskog
prema IKEA-i rečeno je kako je to ključna cesta za
povezivanje s autocestom tih naselja. Napravljena
su dva natječaja, za tu cestu i za još 64 ulice koje
će se asfaltirati o.g. Za cestu je aplicirano na županijski natječaj i očekuje se povrat sredstava kao i

povrat iz dijela ruralne infrastrukture. Ona i nije
navedena kao ruralna, pojašnjeno je Kušekoviću koji smatra da je ona gospodarskog karaktera
i da su se sredstva trebala povući iz Ministarstva
gospodarstva za razvoj gospodarskih zona. Za nasipavanja poljskih putova, čeka se početak radova
na rekonstrukciji pruge Dugo Selo-Križevci, a napravit će se sve s određenim dijelom od predviđenih 80.000 kuna za tu namjenu,
bilo je Kušekovićevo pitanje kojim je
podsjetio na ideju o
nabavci materijala
za nasipavanje. Pitao
je i za mrtvačnicu
u Oborovu koja je,
kako je rekao Čičak, u
završnoj fazi izgradnje vodovodne mreže
do same mrtvačnice,
DUKOM-u je poslana narudžba. Čim to
naprave, ide natječaj za asfaltiranje ceste do mrtvačnice i samog platoa. Nastavak radova na kanalizaciji neće biti ugrožen pripajanjem, pazit će se
na zaštitu općinskih interesa, odgovoreno je Ivici
Kuzmecu (HSS).

Prihvaćeno načelnikovo izvješće o
radu

Većinom glasova prihvaćeno je izvješće načelnika. Kušeković je očekivao veći polet i zanos,
mišljenja je kako se dovršavaju ranije započeti
projekti. Posao oporbe je da kritizira, do kraja
mandata sve što je obećano bit će odrađeno, 70
posto je odrađeno u godinu dana novog saziva,
promjene su vidljive, odgovorio je Čičak napomenuvši kako su djeca dobila besplatne udžbenike,
legalizacija je za 1 kunu, a ide se u asfaltiranje. Većinom glasova prihvaćen je godišnji izvještaj obračun proračuna za 2015. godinu. Prihodi poslovanja iznose 15,6 milijuna kuna, primici od prodaje
nefinancijske imovine su 780.357 kuna. Rashodi
su 10,4 milijuna, za nabavu nefinancijske imovine 6,4 milijuna kuna. Višak prihoda raspoloživ u
sljedećem razdoblju je 8,8 milijuna kuna i prenosi
se u 2016. godinu. Kušeković se osvrnuo kako iz
kapitalnih pomoći nisu dobili ništa iako je načelnik spominjao kako će povlačiti sredstva. Također,
cifra od oko 30.000 kuna i nije tako veliki trošak
za održavanje doma u Nartu, smatra HSS-ov vijećnik. Udruge su dobile sredstva u skladu uredbe
o načinu financiranja udruga, ostaje još natječaj
za manifestacije. Popis onih kojima su dodijeljena
nespecificirana sredstva dostavit će se na sljedeće
vijeće. Sredstva za projekte udruga su dodijeljena, a
što se tiče ostatka sredstava, po spomenutoj uredbi
mimo natječaja smije se ukupno podijeliti 5 posto
od vrijednosti natječaja, rečeno je. Što se tiče troška za nogometne klubove, radi se o utrošku vode,
za sva tri NK, Sava, Rugvica i Oborovo, iznos je re-

cipročan. Uz raspravu donijeta je i odluka o najpovoljnijem ponuditelju za održavanje javne rasvjete.
To je INFOPAL d.o.o. iz Gornjeg Stupnika, iznos
je 156.187 kn bez PDV-a. Skepsu prema mišljenju
povjerenstva izrazio je vijećnik Kušeković, smatra i da se natječaji trebaju objaviti da stranicama
Općine, a i da bi bilo dobro da su izvođači s ovog
područja. Ovo je znatno povoljnija ponuda za
Općinu od ranijeg izvođača
na godišnjoj razini, radi se
o oko 20.000 eura jeftinijoj
cijeni za proračun, napomenuo je načelnik u raspravi.
Bolčević gradnja će za iznos
od 179.990 kuna bez PDV-a
obavljati poslove odvodnje
atmosferskih voda dok će
ĆIBO-PROMET čija je ponuda iznosila 219.250 kuna
bez PDV-a održavati makadamske ceste.

Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu

Jednoglasno je donijeta je Odluka o izmjeni
odluke o komunalnom doprinosu, a prijedlog je
obrazložio predlagatelj Kušeković. U postupku
legalizacije, a temeljem općinske odluke o komunalnom doprinosu pokušalo se olakšati obvezu
poljoprivrednim proizvođačima na način da im je
doprinos smanjen na 25 posto. Analizom odluke
koja se počela konkretno provoditi uočen je nerazmjer veličine zapremnine na koju se primjenjuje
iznos od 5 kn/m2 i stvarnih veličina postojećih poljop. objekata, a realno je većina tih objekata veća
od 1100 m3 pa stoga potpada pod iznos doprinosa
od 29 kn/m3 pa je predloženo da se veličina zapremnine poveća na 2200 m3. Također, nakon rasprave, u odluku ulazi i dodatni stavak po kojem
se obiteljskim i staračkim domovima te predškolskim ustanovama doprinos smanjuje na 50 posto.
Njih se uzelo u obzir zbog društvene namjene kao
i zbog zapošljavanja ljudi s ovog područja.
Donijeta je odluka o donošenju UPU-a gospodarske zone naselja Rugvica, radi se o 7,8 ha površine, a proizvodnju će smjestiti jedna uspješna
tvrtka. Prihvaćen je i prijedlog Zagrebačke banke
za instaliranjem bankomata na Dom u Jalševcu
narstkom. Općina postaje članicom Udruga općina u RH. Osnovica za plaćanje članarine za svaku
narednu godinu utvrđuje se prema ostvarenim
proračunima JLS-a, a okvirno bi rugvička bila oko
6.000 kuna. Jednoglasno su prihvaćena izvješća o
radu Gradskog društva Crvenog križa i KUD-a
„Posavka“ dok je ono o radu KUD-a Hrvata BiH
Rugvica prihvaćeno uz jedan suzdržan glas. Imenovano je povjerenstvo za pripremu obilježavanja
Dana općine. U njega su ušli kao predsjednik Siniša Kušeković te članovi Darko Hrdan, Stipe Rašić,
Đurđa Artić, Marijan Matijević, Nenad Jakšić i
Robert Munđer.
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Nova investicija IKEA-e na području
Općine Rugvica

K

ompanija IKEA Centres, koja je dio
centralne globalne trgovačke kompanije
IKEA Grupa, pokrenula je projekt
vrijedan 33 milijuna eura za gradnju prve faze
kompleksa Designer Outlet Croatia koji će
biti smješten pored robne kuće IKEA Zagreb.
Najvećim outlet kompleksom u Hrvatskoj će, u
suradnji s IKEA Centres,

upravljati konzultantska tvrtka ROS Retail Outlet
Shopping, poznati austrijski upravitelj dizajnerskih

IKEA investira u projekt Designer Outlet Croatia:
Najveći outlet kompleks u Hrvatskoj stiže u Poslovnu zonu Zagreb istok,
nadomak robne kuće IKEA Zagreb
outleta. U prvoj fazi projekta, Designer Outlet
Croatia protezat će se na 15.000 m2 u 90 lokala
prosječne površine
170 m² koje zakupci
mogu spajati za
potrebe većih dućana.
Po završetku prve
faze projekta očekuje
se otvaranje više od
400 novih radnih
mjesta. Poseban šarm
iskustvu kupovine u
kompleksu Designer
Outlet
Croatia
dat će arhitektura
inspirirana stilskim
element i ma
kuća
Slavonije,
Istre i Kvarnera,
Dalmacije, Zagreba
te sjeverozapadne
H r v a t s k e .
Jedinstveno iskustvo
kupovine zaokružit će blizina robne kuće IKEA
Zagreb u kojoj posjetitelji mogu pronaći inspiraciju
i proizvode za uređenje doma.

I

nvesticija u Designer Outlet Croatia je
zajednički pothvat kompanije IKEA Centres
i Mutschler Outlet Holding AG, čije je sjedište
u Zürichu te koji s kompanijom IKEA Centres
već ima partnersku suradnju u realizaciji projekta
Designer Outlet Algarve. Mutschler Outlet
Holding AG u vlasništvu ima i nekoliko outleta
u Njemačkoj kojima upravlja ROS Retail Outlet
Shopping.
radnja Designer Outlet Croatia kompleksa
započet će tijekom 2017. godine, a
otvorenje je predviđeno za 2018. godinu.
Nakon ostvarenja prve faze projekta planirana je
i druga faza nakon koje će se kompleks protezati
na 25.000 m2 uz dodatnih 60 lokala premium
brendova. Vrijednost investicije po dovršetku
druge faze projekta iznosit će 54 milijuna eura.
Uz to, planirana je gradnja hipermarketa,
maloprodajnog objekta, benzinske stanice i dva
lanca brze hrane nakon čega će ukupna vrijednost
investicije iznositi 88 milijuna eura. Investicije
IKEA Grupe u Hrvatskoj tako, uz dosadašnji
projekt robne kuće IKEA Zagreb, ulaganjem u
outlet i prateće sadržaje rastu na ukupnih 188
milijuna eura.

G

Potpisani ugovori o dodjeli sredstava
programima/projektima udruga
U vijećnici Općine Rugvica ugovore o dodjeli
sredstava financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi
te u području ostalih javnih potreba za 2016. godinu 19. svibnja su, potpisali načelnik Mato Čičak
i predstavnici udruga. Potpisivanju su nazočili
predsjednica Udruge za pomoć djeci s teškoćama
u razvoju „ADHD i JA“ Sandra Geri, predsjednici
Udruge umirovljenika Rugvica Ivan Vidak, Ekološko etnološko rekreacijske udruge ljubitelja Save
„Savski lađari“ Boris Vrhovnik, Udruge HVIDRA
Dugo Selo Ivica Šafarić te KUD-a „Zov zavičaja“
Jure Ćurak.
Odluku o dodjeli sredstva donio je općinski
načelnik temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Rugvica te nakon provedenog javnog natječaja. Kako stoji u odluci o dodjeli,
sredstva za svoje programe/projekte iz područja
kulture dobilo je pet udruga. Odobrena su sredstva
KUD-u „Tančec“ za projekte Smotra folklora „Posavino gdje su ti starine“ 3.000 kuna; Dječja smotra folklora „Za majčin dan“ 1.000 kuna; Godišnji
koncert 1.000 kuna; Manifestacija degustacije i

ocjenjivanje vina i hrane „Mirisi ognjišća“ 2.000
kuna; Škola folklora 1.000 kuna te „Posavina u
srcu“ 60.000 kuna. Za „V. ribarsko-lađarsku večer“
udruzi „Savski lađari“ odobreno je 35.000 kuna;
KUD-u „Zov zavičaja“ za projekt „Širimo kulturu
među mladima“ 27.000 kuna; KUD-u „Posavka“
Oborovo za „Posavku“ 2016. 20.000 te za „Pjesmom i plesom kroz Oborovo“ 2.000 kuna; KUDu Hrvata BiH-Rugvica za projekt „Bogatstvo kulturnog naslijeđa“ 38.000 kuna.
Iz područja ostalih javnih potreba Općine Rugvica, u koje spadaju umirovljeničke, braniteljske,
socijalno-odgojne, zdravstvene i ostale udruge,
sredstva su odobrena za šest udruga. Udruzi umirovljenika za „Program zaštite socijalno ugroženih
i bolesnih članova udruge“ dodijeljeno je 20.000
kuna te za „Program aktivnog sudjelovanja članova
udruge u sportu i rekreaciji“ 10.000 kuna. Udruzi
Hrvatski vitezovi-ratni veterani 1991. Rugvica za
„Hrvatski branitelji Rugvica“ dodijeljeno je 15.000
kuna. Tri su udruge s područja grada Dugog Sela i
koje djeluje na području Općine. Tako su sredstva
od 2.000 kuna za projekt „Zajedno napredujemo“

odobrena
Udruzi „ADHD
i JA“ te isti
iznos za projekt „Invalidi su naša briga“ Društvu
invalida Dugo Selo. Za „Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom“ 7.000 kuna odobreno
je dugoselskoj Udruzi HVIDRA. Za projekt „Edukacijom do zdravlja“ 2.000 kuna dobila je Udruga
Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije. „Općina Rugvica i dalje je nastavila pomagati
naše Udruge kao i zajedničke udruge s područja
grada Dugog Sela. To nam je sada malo otežao ovaj
novi Zakon no mi smo se njemu prilagodili i dodijelili smo sredstva svim udrugama koje su se javile
na naš natječaj“, izjavio je nakon potpisivanja ugoamš
vora rugvički načelnik Mato Čičak.
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Održana konstituirajuća sjednica Gradskog odbora HDZ-a Dugo Selo:

NOVI ZAMAH DUGOSELSKOG HDZ-a

U petak, 20. svibnja 2016. u Vijećnici Grada
Dugog Sela održana je konstituirajuća sjednica
Gradskog odbor HDZ-a Dugo Selo pod predsjedavanjem novoizabranog predsjednika Darjana
Budimira. Predsjednik je podnio izvješće o provedenim stranačkim izborima u GO HDZ Dugo Selo,
te je predložio izbor novog predsjedništva koje uz
predsjednika stranke čine tri potpredsjednika, tajnik i rizničar. Prije izbora predsjedništva, Gradski
odbor donio je odluku o dopuni odbora s novim
članovima Mirkom Vidakovićem i Lovrom Benčakom.
Za potpredsjednike stranke izabrani su Stipo
Velić, Mladen Šestan i Božidar Cik. Za rizničara
je izabran Ivica Bošnjak, dok je za tajnika izabran
Lovro Benčak.
Predsjednik Budimir naglasio je da su unutarstranački izbori provedeni u demokratskom duhu,
transparentno i zakonito sukladno Statutu stranke
i Propisniku o provođenju unutarstranačkih izbora
i izboru tijela i dužnosnika HDZ-a. Izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom članova koji su jasno i
nedvosmisleno odredili smjer kojim stranka treba
ići, te istaknuo da nikada prije vodstvo HDZ-a u
Dugom Selu nije dobilo toliki legitimitet za vođenje
stranke. To je bila i jasna poruka našim koalicijskim partnerima i ostalim političkim strankama o
snazi i jedinstvu HDZ-a u Dugom Selu, ali i odgovornom ponašanju i brizi članova za stranku i naš
Grad, naglasio je Budimir.
Kao plan rada i budućih aktivnosti predsjednik
je istaknuo da želi zajedno s članovima odbora provesti sve što je i najavio kao kandidat za predsjednika stranke, te napomenuo da se mora raditi paralelno na dvije stvari. Jedna je unaprijeđenje rada
same stranke i njeno bolje pozicioniranje na županijskoj razini. Već za narednu sjednicu pripremit
će se ustrojavanje radnih tijela unutar Gradskog
odbora kao što su: odbor za financije i proračun,
odbor za gospodarstvo i poduzetništvo, odbor za
komunalnu infrastrukturu, odbor za urbanizam i
zaštitu okoliša, odbor za sport i kulturu, odbor za
marketing i medije…., a u iste će osim članova odbora uključiti i ostale članove stranke. Nastavlja se
rad s članstvom, ažuriranje svih podataka, posebno
e-mail adresa i brojeva telefona kako bi i putem poruka redovito kontaktirali s članstvom, dorada web
i facebook stranice.
Druga stvar je pružanje potpore gradonačelniku
na svim razinama političkog i društvenog djelovanja. Tu je posebno naglasak na najvećem prometnom problemu u Gradu a to je županijska cesta
prema zapadnom izlazu iz Grada. Stoga je prima-

ran cilj, što se tiče prometne infrastrukture, snažno
političko lobiranje na županijskoj razini da se već
ove godine rekonstruira, odnosno nanovo asfaltira
Zagrebačka ulica od Kauflanda primarno do Tifona, ali i u suradnji s Gradom Zagrebom da se riješi
„duga lazina“ do Sesvetskog Kraljevca.
U planu su i nadalje velike investicije na području komunalne infrastrukture, posebice komunalnih vodnih građevina. Tako je postupku realizacije i projekt sekundarne kanalizacije na području
Grada Dugog Sela i Rugvice ukupne vrijednosti
170 milijuna kuna. Radi se i na projektu RVS Zagreb istok, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području Grada. Aktualna je i tema
udruživanja svih isporučitelja vodnih usluga, gdje
će se zauzeti jasan stav i zaštiti prvenstveno interes
Grada Dugog Sela u toj županijskoj priči, a gdje će
se tražiti jasni i unaprijed poznati kriteriji i ciljevi,
naglasio je Budimir.
Gradonačelnik Stipo Velić izrazio je zadovoljstvo
provedenim izborima u GO HDZ-a Dugo Selo, te je
napomenuo da je na izborima za županijsku organizaciju HDZ-a Zagrebačke županije u Županijski
odbor izabrano čak četvero članova iz Dugog Sela:
Darjan Budimir, Stipe Velić, Zdenko Sokač i Ivan
Gereci.
Sve navedene aktivnosti bit će osnova i polazište
za kvalitetnu i uspješnu predizbornu kampanju za
lokalne izbore koji su već slijedeće godine, zaključio
je predsjednik Budimir.

Održana skupštin

Z

ajednica športskih udruga grada Dugog
Sela pod predsjedavanjem Branka
Deronje te u nazočnosti gradonačelnika
Dugog Sela Stipe Velića i pročelnika gradskog
Upravnog odjela za društvene djelatnosti Veljka
Bertaka održala je 6. svibnja u Gradskoj vijećnici
svoju redovnu izvještajnu skupštinu. Skupština
je prihvatila Program športa za 2015. godinu
odnosno izvješća o radu te financijsko izvješće.
Zajednica okuplja 17 članica, a trenutno u
klubovima djeluje 54 momčadi/ekipa (42 ekipe
pomladka) koje se natječu u 55 liga u kojima
sudjeluje preko 700 ekipa. U pojedinačnim
natjecanjima klubovi sudjeluju na preko 100
turnira i utrka, a licencirano je 915 natjecatelja,
dok stručni rad vodi 48 trenera.
Među klubovima postoji i 14-ero reprezentativaca koji su nastupili na Europskim i Svjetskim
prvenstvima, dok ih je 15-ero pozvano na kontrolna okupljanja. Protekle godine osvojeno je
ukupno 165 medalja – od čega 29 zlatnih. Kako je
naglasio predsjednik ZŠUGDS Deronja rezultati
dugoselskih klubova i sportaša više su nego impresivni, istaknuvši rukometašice seniorke koje
su izborile 1. Hrvatsku rukometnu ligu, zatim činjenicu da rukometaši seniori imaju velike šanse
ući u najviši rang natjecanja. Također naglasio je
da STŠK drži konstantu ostvarujući odlične rezultate te su ove godine juniorski prvaci i kadetski viceprvaci po rezultatima,isto tako borilački
sportovi nižu medalje, dok Auto moto klub ima
prvakinju Hrvatske. „Možemo s ponosom reći
kako je Dugo Selo istinski grad sporta, a kako
bi dalje nastavili s ovakvim rezultatima, ako ne i
bolji, potrebna nam je i dalje svestrana podrška
Grada, građana, sponzora i roditelja“, proučio je
predsjednik Deronja.
radonačelnik Stipo Velić tom prilikom
pohvalio je transparentan rad skupštine,
kao i samih tijela Zajednice, izrazivši
najveće zadovoljstvo s rezultatima koji postižu
sportašice i sportaši što naravno Grad Dugo
Selo i Gradsko vijeće podržavaju, te iz gradskog

G
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na Zajednice športskih udruga grada Dugog Sela

proračuna izdvajaju potrebna sredstva.
„Maksimalno ćemo pomoći našim sportašima i
klubovima i dalje jer oni su ti koji prezentiraju
i promiču naš grad u Hrvatskoj, ali i u svijetu na
najbolji mogući način“, poručio je gradonačelnik.

AKCIJA STRANKE „BANDIĆ
MILAN 365“ U RUGVICI:

U

protekloj godini ZŠUGDS ostvareno
je ukupno 2 milijuna i 50.000 kuna
prihoda, što je i suma ukupne dotacije
iz gradskog proračuna Dugog Selaza, ali ujedno
i planirana sredstava. Ukupni rashodi iznose
1,9 milijuna kuna, tako da je razlika prihoda od
123.838 kuna namijenjena za pokrivanje manjka
prošlih godina koja je iznosila 189.657. Razlika za
pokriće manjka u 2016. godini iznosi sada 65.818
kuna. U ovoj godini planirani prihodi Zajednice
iznose 2 milijuna kuna od čega će za financiranje
klubova biti izdvojeno 1,8 milijun kuna. Po
klubovima planirana raspodjela sredstava izgleda
ovako – Nk Dugo Selo 448.410 kuna, NK Ostrna
108.110 kuna, MRK Dugo Selo 446.805 kuna,
ŽRK Dugo Selo 440.425 kuna, STŠK Dugo Selo
100.920 kuna, KK Dugo Selo 99.162 kune, OK
Dugo Selo 95.498 kuna, TK 9.300 kuna, Kuglački

klub DS 28.900, TKD Dugo Selo 22.800 kuna,
TKD Martin grad 6.400 kuna, ŠRD Dugo Selo
14.250 kuna, Kyokushin karate k. DS 12.400
kuna, ŠK Dugo Selo 13.645 kuna, AK Martin
Dugo Selo 12.675 kuna, Bk Dugo Selo 7.000 kuna
i AMK Dugo Selo 10.300 kuna. U 2016. godini
planira se troška prijevoza u iznosu od 261.690
kuna za prijevoz autobusima te 26.090 kuna
za prijevoz automobilima, što sveukupno iznosi
287.780 kuna. U sljedećoj godini planirano je da
osam klubova trenira, odnosno igra utakmice u
pet dvorana, dok Kuglački klub trenira u kuglani
u Velikoj Gorici, a Atletski klub koristi atletsku
stazu u Božjakovini. Za ovu namjenu – treninga i
utakmica u proračunu je planirano 409.420 kuna.
raspravi nakon donošenja izvješća
predsjednik Šahovskog kluba Dugo Selo
komentirao je veliku razliku u raspodjeli
sredstava između „malih“ i „velikih“ klubova,
navevši kako tih sedam velikih dobiva 1,7
milijuna, a preostalih deset klubova 130.000 kuna
ukupno. Predsjednik Deronja odgovorio je kako
je gotovo nemoguće uspoređivati se sa sportom
kao što je nogomet, rukomet, koji su prema
klasifikaciji HOO svrstani u šprte da 11.000 kuna
za manje klubove možda nije dostatno tijekom
godine, no „moramo se pokriti koliko nam je dug
pokrivač“.

U

Dobrovoljnim
radom obnovili
zapušteno
Obilježen Dan Europe u OŠ Ivan Benković
igralište

Članovi Općinske organizacije stranke „Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti“ iz
Rugvice 8. svibnja su odigrali revijalnu nogometnu utakmicu i organizirali druženje s građanima na obnovljenom nogometnom igralištu
u Svibju. Riječ je, kako je rečeno, o nogometnom
igralištu ugašenog Nogometnog kluba Posavina, koji jer bio aktivan u razdoblju 2011. – 2013.
godine, a nakon toga klub je ugašen i igralište
ostalo zapušteno, unatoč tome što je na njemu
izvedena drenaža. Igralište je obnovljeno dobrovoljnim radom članova stranke „Bandić Milan
365“, a otvoreno je za sve građane. Štoviše, članovi ove stranke najavljuju da na isti način namjeravaju proširiti sadržaje te najavljuju izgradnju odbojkaškog i košarkaškog igrališta, pored
postojećeg nogometnog igrališta u Svibju. Da se
ponovo ne bi došlo u istu situaciju kad je igralište bilo zapušteno, članovi stranke najavljuju i
njegovo daljnje održavanje te, uz pomoć tvrtke
IGM Šljunčara koja im je pomogla i u sadašnjoj
obnovi, pomoć Mjesnog odbora Svibje na čijem
N.H.M.
se području igralište nalazi.

Osnovna škola Ivan Benković bila je 9. svibnja
domaćin svečane akademije uz obilježavanje Dana
Europe, kojoj su u prostoru Školske knjižnice prisustvovali gradonačelnik Dugog Sela Stipo Velić, njegov zamjenik Pavo Jakovljević, gradski pročelnici
Mladen Šestan i Veljko Bertak, dugoselski župnik
Slavko Kresonja, ravnateljice OŠ Josipa Zorića
Mara Mamuza, Dječjeg vrtića Dugo Selo Draženka Sesan, Srednje škole Dugo Selo Darinka Svetec,
Centra za socijalnu skrb Dugo Selo Nada Petković
te gošća, ravnateljica Osnovne škole prof. Franje
Viktora Šignjara iz Virja Marica Cik Adaković.
Tom se prilikom gradonačelnik Velić osvrnuo na
povijesne početke osnivanja Europske unije, od
Schumanove deklaracije 9. svibnja 1950. godine,
do današnjih dana kada uskoro navršavamo treću
godinu od punopravnog članstva Hrvatske u EU.
„Hrvatskoj su ulaskom u europsku obitelj omogućene razne privilegije, no držim da smo premalo
iskoristili sve prednosti članstva te da je potrebno
pronaći svoje mjesto u europskom okruženju“, napomenuo je gradonačelnik dodajući kako je Grad
uključen u realizaciju krucijalnog projekta koji
se financira sredstvima Europske unije – rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka
na dionici željezničke pruge Dugo Selo – Križevci, projekta važnog za budućnost Dugog Sela, ali i
države. Dotaknuo se također problema emigracije
stanovništva u inozemstvo, najčešće zbog gospodarskih razloga, što je pojava koja muči dugoselsko područje. A upravo ti problemi – iseljavanje,
depopulacija, migracija i emigracija – teme su projektnog istraživanja virovskih učenika koji su tom
prilikom prezentirali okupljanima. Projekt iz Gra-

đanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom „Ostal
bom tu zanavek?“ na studiozan i vrlo metodološki
način istražuje ovu aktualnu problematiku koju
dijele brojni gradovi i općine, a u kojem se lako
moglo prepoznati i Dugo Selo. Projekt je izrađen
na temelju rezultata anketi provedenih među učenicima 7. i 8. razreda te među njihovim roditeljima, a koje su izrađene u suradnji s Institutom za
migracije i narodnosti Republike Hrvatske. Velike
pohvale za njihov projekt dobili su i od ravnatelja
OŠ Ivan Benković Branka Goleša koji je zbog vrlo
dobre suradnje s OŠ iz Virja najavio buduću razmjenu učenika između škola, a možda i učitelja.
Nakon prezentacije projekta gostiju iz OŠ Virje,
dugoselski župnik Slavko Kresonja iznio je zanimljiv esej o Svetom Martinu Europljaninu donoseći i razlažući pitanje je li Sveti Martin bio svetac i
lik koji je inspirirao nastanak ideje Europske unije,
donoseći i kritiku na zanemarivanje kršćanske povijesti i duhovnosti u europskim aktima.
U sklopu programa svojim recitalima nastupili su učenici OŠ Josipa Zorića, OŠ Ivan Benković
te Tamburaški sastav KUD-a Preporod uveličavši
svečano obilježavanje Dana Europe.
I.G.O.
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Dan otvorenih vrata POU-a
uz „ JAGOdan & C
Manifestacijom „JAGOdan &
Crameraj“ Pučko otvoreno
učilište Dugo Selo obilježilo je
21. svibnja svoj
Dan otvorenih vrata.
ANA MARIJA ŠPRIHAL

Lijepo, sunčano vrijeme na rukometno igralište i drugu godinu za redom dovelo je brojne
posjetitelje, u cjelodnevnom bogatom programu
uživali su i veliki i mali. Domaće jagode nudili
su proizvođači iz okolice, a slatkoće im nije nedostajalo ni u kolačima, palačinkama, sladoledu
te drugim finim delicijama. Degustirala se i najveća štrudla s omiljenim proljetnim voćem koju
je, specijalno za ovu prigodu, pripremila Đurđa
Šarec Nemec. I dok se štrudla morala ispeći, na
kulinarskoj radionici „Jagodica kremica“ djeca
su iskušavala recepte deserta za koje pećnica nije
potrebna. Fine su se kremice miksale, jagodama
su se dodavali keksi i šlag. Kako ih nije nikad
dosta, najmlađi su pokazali i na natjecanju u
brzom jedenju jagoda sa šlagom. Uz glasno bodrenje ekipe, sve je pojedeno, a pobjednicima
su svečano uručene mjerice tog zdravog voća.
Crveni srcoliki plodovi bili su motivi na nekim
ukrasnim predmetima koji su se prodavali na
Crameraju, sajmu starih stvari. Kupiti se mogao
vrijedan stari namještaj, slike, knjige, alat, vintage roba, nakit i još puno toga. Dan otvorenih
vrata dugoselskog Učilišta prilika je da najmlađi
polaznici tečajeva pokažu što su naučili tijekom

školske godine. Kako se moglo čuti po velikom
pljesku, vrijeme provedeno u učenju i zabavi bilo
je itekako uspješno. Otvarajući jutarnji dio glazbeno–scenskog programa pod nazivom „Dobro
jutro, dobro došli“, zapjevao je složno Dječji zbor
„Dugoselski cvrkutići“. Isto su zaželjeli ritmička
skupina „Šumske jagode“, grupe polaznika tečajeva engleskog i njemačkog jezika te Sportske
akademijice. Na pozornici su im se pridružili i
manekeni agencije „Fashion Team Kids“, baletna
skupina studija FITnić te Dječje folklorne skupine KUD-a „Preporod“. Posebno iznenađenje
priredio je mađioničar Magic Rico predstavivši svoju pomagačicu majmunicu Fridu. Nakon
brojnih nastupa tko je želio mogao se odmoriti u
parku „Cvrkutek“ gdje su mladi glumci KUD-a
„Preporod“ čitali slikovnice. Čitanjem i razmjenom knjiga POU se uključio u nacionalnu kampanju „Čitaj mi“. Oživljavanju omiljenih dječjih
likova pridružili su se mnogi, među njima i učenici 4. b razreda OŠ „Ivan Benković“. Ovdje su se
radili i veliki baloni od sapunice. Formulu za čudotvornu tekućinu ostavio je, kako smo doznali,
izaslanik prof. Baltazara. Zabavno je bilo i zbog
igraonice dugoselske Baptističke crkve. Skakalo
se na trampolinu, igrali se stolni nogomet i tenis, crtalo se na likovnoj radionici kao i na onoj
Facepaintinga. Zatišje „Laganini podneva“ nije
dugo trajalo – večernji dio programa započeo
je još jednom modnom revijom „Fashion team
kidsa“. Plesni klub „Lana“ svojim je koreografijama iznova zadivio publiku. Među članicama
bila je i državna prvakinja Dora Pavlić. Uslijedio
je nastup sekcije standardnih i latinoameričkih
plesova KUD-a „Preporod“ koja se predstavila kao Plesna grupa „Dvije lijeve“. Tamburaški
orkestar Glazbene škole svirkom je zagrijao po-

Lampioni tradicionalno obasjavaju
dugoselsko nebo već četvrtu godinu
zaredom

sjetitelje. U sklopu programa u prostoru POU-a
otvorena je 8. izložba minijatura Likovne udruge Dugo Selo. Dobru atmosferu dodatno je podigao koncert Tamburaškog sastava „Martinus“,
uz zvuke tamburica započeo je i finalni dio – zajedničko puštanje lampiona. Noćno dugoselsko
nebo začas je imalo višak zvijezda. Kako su lampioni odmicali (ove godine u smjeru zapada), započelo je odbrojavanje do novog Dana otvorenih
vrata POU-a Dugo Selo, do novog „JAGOdana
& Crameraja“. 
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Tamburaški orkestar
Glazbene škole Dugo Selo
- osvajači World Cup of
Folklore u Italiji
Od 4. do 9. svibnja učenici Glazbene škole
Dugo Selo nastupili su na World Cup of Folklore u Italiji. 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 Jesolu/
Venecija.
Tamburaški orkestar dugoselske Glazbene
škole izveo je program sastavljen od skladbi iz
Slavonije, Međimurja, Podravine, Bunjevačke
plesove i četiri skladbe za tamburaški orkestar
Darija Cebića te svojom izvedbom oduševio
mnogobrojnu publiku. Orkestar je pod umjetničkim vodstvom prof. Darija Cebića izveo
ukupno tri koncerta koja su bila bodovana od
strane natjecateljske komisije. Nakon četiri
natjecateljska dana uslijedilo je proglašenje
pobjednika, na kojem je Tamburaški orkestar
dugoselske Glazbene škole osvojio 1. mjesto
i naslov pobjednika World Cup of Folklore,
zlatnu medalju za orkestar te naslov ,,Laureat" cijelog natjecanja. Isto tako učenici Glazbene škole nastupili su u kategoriji - solo, pri
čemu je briljantnim i virtuoznim nastupom 1.
mjesto osvojio Jan Orešić (mentor: Dario Cebić), 2. mjesto Stjepan Klarić (mentor: Dario
Cebić), a 3. mjesto David Šturman (mentor:
Robert Mihovilić).
Nakon izvrsnih nastupa, učenici dugoselske Glazbene škole dobili su i službeni poziv
organizatora na Svjetsko folklorno prvenstvo
(World Championship of Folkolore) 2017. godine te poziv na gostovanja u Rusiju, Kinu,
Španjolsku, Italiju i Francusku. Vrijedi napomenuti da je Tamburaški orkestar Glazbene
škole iz Dugog Sela dvostruki osvajač Svjetskog folklornog prvenstva (World Championship of Folkolore) 2014. i 2015. godine
te osvajač Europskog folklornog prvenstva
(European Championship of Folkolore) 2014.
godine.
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Dario Cebić dobitnik
apsolutno prve nagrade na 6.
Međunarodnom natjecanju iz
kompozicije u Italiji
Dario Cebić, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i virtuoz, dobitnik je apsolutno prve nagrade
na 6. Međunarodnom natjecanju iz kompozicije u
Italiji (6˚ Concorse Internationale di Musica). Na
velikom Međunarodnom natjecanju sudjelovao
je sa ‘Symphony No. 9 – za orkestar’ te oduševio
međunarodnu komisiju. Uspješni mladi glazbenik rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i
srednju glazbenu školu nakon čega upisuje studij
glazbenih znanosti, kompozicije, kontrabasa, glazbene kulture, glazbene pedagogije, klavira i muzikologije. Kompoziciju je usavršavao kod nekih od
vodećih skladatelja 20./21. stoljeća – Karlheinza
Stockhausena, Martijna Paddinga, Dietera Macka i prof. Michaela Obsta u čijoj je klasi završio
postdiplomski studij kompozicije na ‘Universität
für Musik und darstellende Kunst’ u Beču. Doktorski studij iz glazbenih znanosti s kompozicijom
završio je u Grazu na ‘Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz’ dok je glazbene znanosti
usavršavao na ‘Hochschule für Musik Hanns Eisler’ u Berlinu, a kompoziciju na ‘Hochschule für
Musik und darstellende Kunst Frankfurt’. Dobitnik je brojnih nagrada u Hrvatskoj i inozemstvu.
Do sada je skladao 11 simfonija, a krajem 2014.
godine u Njemačkoj su izdane njegove dvije knjige
‘Die Entwicklung des Tamburizzaspiels in Kroatien und Österreich‘ te knjiga ‘Kompositionen des
21. Jahrhunderts‘ uz koju je izdan i istoimeni CD sa
9 skladbi. Osim navedenog prof. Cebić dobitnik je
nagrade Zagrebačke županije 2014. godine, za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u

zemlji i svijetu, prestižne međunarodne nagrade za
umjetnika godine ’Artist of the Year 2014’, koja mu
je dodijeljena od strane International Art Society &
Academy, te nagrade Europske i Svjetske folklorne asocijacije 2015. godine. 16. svibnja u Bristolu/
Engleska praizvedena je njegova skladba ,,Homagge a Frantisek Postaˮ za kontrabas solo dok se 22.
svibnja u Grazu može čuti i skladba ’Dunkelheit
– za orkestar‘, u izvedbi Grazer Universitätsorchester. Vrijedi napomenuti da je 11. travnja u Grazu
u ‘Minoritensaal‘ ugledni ansambl ‘Zeitfluss‘ pod
ravnanjem maestra Ede Mičića praizveo Cebićevu skladbu ‘Kammersymphony‘ s kojom je 2015.
osvojio 1. nagradu na ‘14° concorso Internazionale
GŠ Dugo Selo
di Composizione‘ u Bariju.

„Susreti đaka glazbenjaka“ okupili preko 530
djece u tri grada
U organizaciji dugoselske Glazbene udruge
Opus održani su od 10. do 13. svibnja Susreti đaka
glazbenjaka. Domaćinstvo ovogodišnjoj manifestaciji pružile su OŠ „Križ“ u Križu, OŠ „Ljudevita
Modeca“ u Križevcima i OŠ Matije Gupca/Matija
Gubec International School u Zagrebu. Na ovom
vatrometu dječje glazbene kreativnosti okupilo
se preko 530 djece iz 22 škole s područja Grada
Zagreba, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke,
Bjelovarsko-bilogorske te Varaždinske županije.
Tri su dana zajedno sa svojim voditeljima djeca
prezentirala najraznolikiji program, od tradicijske
glazbe, preko umjetničke, glazbeno-scenske do popularne glazbe. Na pozornicama su se izmjenjivali
solisti, dueti, klape, vokalni ansambli, zborovi, instrumentalni i plesni ansambli, a sve u prekrasnoj
opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Nakon koncertnog dijela đaci glazbenjaci i njihovi voditelji nasta-

vili su druženje uz domjenak, glazbu i ples. Glazbena udruga Opus ovom se prilikom zahvaljuje
ravnateljima i kolegama škola domaćina koji su
ih prekrasno ugostili, pokroviteljima, partnerima
i donatorima Gradu Dugom Selu, Školskoj knjizi,
Titanu d.o.o. i KTC-u koji su im “razveselili srca,
zacaklili oči i zasladili nepce“ te svim đacima glazbenjacima i njihovim voditeljima. Ovu jedinstvenu
priliku za razmjenu iskustava, motivaciju, širenje
vidika, upoznavanje i stvaranje novih prijateljstava
prepoznaje sve veći broj učitelja glazbene kulture
i umjetnosti. Stoga, predsjednica Udruge Sandra
Frančišković vjeruje da će se slijedeće godine okupiti još više djece iz drugih dijelova Hrvatske na
Susretima koji uspješno postižu cilj glazbene umjetnosti - radost zajedničkog pjevanja, igre, plesa,
slušanja glazbe te poticanje stvaralačkih sposobnosti. 
amš
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IZLUČNA SMOTRA KOREOGRAFIRANOG I IZVORNOG FOLKLORA ZA PODRUČJE GRADA DUGOG SELA,
OPĆINA RUGVICA I BRCKOVLJANI:

KUD „Preporod“ predstavnik na
Županijskoj smotri koreografiranog folklora
KUD „Preporod“ i ove će godine predstavljati
područje grada Dugog Sela, Općina Rugvica i
Brckovljani na Županijskoj smotri koreografiranog folklora odraslih u Velikoj Gorici. Tako
je, nakon 11. svibnja održane Izlučne smotre u
prepunoj dvorani KUD-a „Preporod“, odlučio
stručni žiri u sastavu Tvrtko Zebec, Ivančica Ivkanec i Ivan Potočnik. „Preporodaši“ su
bili odlični s koreografijom „Pjesme i plesovi
Sesvetskog prigorja“. Premijerno su izveli i folklorne motive moravskih Hrvata pod nazivom
„Za gorami, dolinami…“ vrsnim pokretima
pokazavši ljepotu njihovih živopisnih nošnji.

Škola folklora KUD-a „Preporod“ izabrana je i
za županijskog predstavnika u kategoriji dječjeg
koreografiranog folklora pa će tako ovaj kraj
predstavljati uz dječju skupinu KUD-a „Tančec“
iz Jalševca Nartskog. Dugoselci su izveli „Pjesme i plesove Like“ dok su Rugvičani nastupili
s koreografijom „Posavina – igra, pjesma i ples“.
U ovoj kategoriji bilo je sedam predstavnika, a
uživljenost u ples i igru bila je vidljiva kod svih
dječjih sudionika. U kategoriji izvornog folklora na Županijsku smotru izvornog folklora
u Zelinu odlazi KUD "Ogranak Seljačke sloge"
Lupoglav. Oni su oživjeli „Svadbene običaje iz

Mali Preporodaši na ponos majki
Uz obilježavanje Majčinog dana u Dvorani „Preporod“ u nedjelju, 8. svibnja, održan je
koncert dječjih folklornih skupina pod nazivom „Majci na dar“ učinivši ne samo majke već
i očeve, djedove i bake ponosnima na najmlađe
članove Kulturno umjetničkog društva „Preporod“. Oni su nastupima prezentirali svoje koreografije u pjesmi i plesu, sve uz pratnju Dječjeg
tamburaškog sastava, pobravši gromoglasni
pljesak prilikom svake izvedbe. Tako je publika
mogla uživati u dječjim igrama iz Podravine pod
nazivom „Srebrna kola zlaten kotač“ u izvedbi
Folklorne igraonice I, voditeljice Maje Matijaš;
zatim Folklorna igraonica 2 voditeljice Ele Čop
izvela je dječje igre i pjesme iz Murtera „Pljeskom, pljeskom tata gre“; Folklorna igraonica 3
također voditeljice Ele Čop izvela je dječje igre
i plesove Slavonije „Ljuljuška se vrbičica“; dječje
pjesme i plesove Zagorja izveli su članovi Folklorne igraonice 4 pod nazivom „Sunce za goru“,
voditeljice Mateje Tumpa, dok je Škola folklora
izvela pjesme i plesove Like koreografa Matije
Čabrajca, a Dječji folklorni ansambl voditelja
Stjepana Perka izveo je pjesme i plesove Zagrebačkog Prigorja. Između svake folklorne točke
svojim dramskim izvedbama predstavili su se
članovi Dječje glumačke družine voditeljice Ivane Gudelj - od najmlađe grupe koja je izvela recitacije pjesama „Naopake bajke“, članova starije
grupe koja je skečevima iz projekta „O nama i

njima“ prikazala životne situacije, ponekad duhovite, ponekad vrlo ozbiljne, u kojima se nalaze
mladi tijekom odrastanja, školovanja, ljubavi.
I.G.O.

Uspješni plesni koraci
malih nogu Preporoda
Koncert dječjih folklornih sekcija KUD-a
„Preporod“ održan je 29. svibnja u njihovoj
dvorani koju su posjetitelji, uglavnom članovi
obitelji brojnih plesača, ispunili do posljednjega mjesta. Nastupali su izvođači u dobi od 3
do 13 godina s raznolikim programom. Starije
grupe iznad 10 godina skladno su izvele koreografije slavonskih, međimurskih, ličkih plesova te pjesme i plesove Zagrebačkog Prigorja.
Oni malo mlađi pokazali su dobro uvježbane

Lupoglava“. Ovogodišnji županijski predstavnik
„Preporod“ dobio je brojne pohvale žirija. Osim
na izvedbu pazilo se i na dječje frizure, odnosno
tradicijski način češljanja, urednost te očuvanost nošnji koje su dio bogatog „Preporodovog“
fundusa. Također, posebno su pohvaljeni mladi
tamburaši zbog kvalitete sviranja. Mnogobrojno
članstvo, kvalitetan rad i organiziranost, odlike
su dugoselskog čuvara baštine i tradicije. Sjajne
nastupe KUD-ova pratili su mnogobrojni ljubitelji folklora, diveći se pjesmi, plesu i nošnjama
te prikazu starinskih običaja.
amš

plesove Hrvatskoga Zagorja i Međimurja. Polaznici folklornih igraonica prikazali fašničke svadbene povorke, zagorske i slavonske
igre s plesovima.
Posjetitelji su uživali u svim točkama programa plješćući svakoj folklornoj skupini. Posebne su simpatije osvojili najmlađi u dobi
od 3 do 5 godina koji su izvodili dječje igre s
baranjskim, a potom i podravskim pjesmama.
Njihovi nastupi, uljepšani spontanom komunikacijom s publikom prilikom traženja
roditeljskih pogleda, dodatno su uveseljavali
posjetitelje. Plesne nastupe glazbeno je pratio uvježbani tamburaški sastav koji je u svojoj samostalnoj točci izveo „Remetsko kolo¨.
Oduševljena programom i izvedbama, publika
je pljeskala često i dugotrajno s iskrenom radošću.
nk
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SMOTRA FOLKLORA KUD-A „ZOV ZAVIČAJA“ RUGVICA

Obilježeni Dani Ivana Merza
Kulturno umjetnička udruga „Zov zavičaja“
iz Rugvice održala je 7. svibnja tradicionalnu
smotru folklora u Restoranu Ćurak u Rugvici
posvećenu blaženom Ivanu Merzu. Mnogobrojne goste na početku je pozdravio je potpredsjednik KUD-a Vinko Mršić, naglasivši važnost očuvanja običaja i tradicije te dodao kako
se svojih korijena i običaja ne treba sramiti, već
naprotiv kako se njima treba ponositi. Mršić je
pozdravio sva gostujuća društva te goste, među
kojima i izaslanika župana Zagrebačke županije
Matu Jurića i izaslanikna gradonačelnika Grada
Zagreba Stipu Čička. Program koji je uslijedio
pokazao je da su doista narodni običaji ponos

svakog kraja, bez obzira iz kojeg podneblja dolazili. Nastupili su najprije mladi tamburaši KUDa „Tančec“ iz Jalševca Nartskog pod vodstvom
Saše Šimića, potom KUD „Izvor“ iz Viškova podred Rijeke, čiji članovi čuvaju običaje Bosanske
Posavine, potom KUD „Resnik“ sa zapaženom
koreografijom Resničke svadbe. Predstavili su
se i članovi Udruge Hrvata BiH Rugvica sa svo-

Izložba minijatura Likovne
udruge Dugo Selo
Osma po redu izložba minijatura Likovne udruge Dugo Selo, otvorena je 21. svibnja u prostorima
Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo.
Svečano otvorenje upriličeno je u sklopu Dana
otvorenih vrata POU Dugo Selo i manifestacije „JAGOdan & Crameraj“. Ovogodišnja izložba
okupila je čak 100 autora koji su se predstavili
mnogobrojnoj publici s po tri djela. Uz članove
Udruge, svoje su minijature izložili učenici osnovnih škola iz Dugog Sela i Rugvice, djeca iz Dječjih
vrtića „Dugo Selo“ te „Didi“ iz Prikraja i štićenici
Centra za rehabilitaciju Stančić-inkluzija iz Ivanje
Reke. Predstavljeni su raznoliki motivi u figurativnom i apstraktnom izričaju. „Ovo je izložba
bez ograničenja što se tiče tehnike, izražavanja,
materijala, dobi sudionika, sredine iz koje dolaze,

a svake godine daje sve kvalitetnije radove“, istakao je predsjednik Likovne udruge Dugo Selo Ivo
Ostojić dodavši i kako je već sada za ovakva događanja potreban veći i adekvatniji prostor. Više o
minijaturi govorila je Ana–Marija Šprihal podsjetivši na velikog hrvatskog slikara Julija Klovića čija
su djela obilježila renesansu. Minijatura podliježe
istim pravilima kao i veliki formati, no njeno je
stvaranje tehnički zahtjevnije i iziskuje puno više
vremena. Postaje sve popularnija forma, a odlikuje
je koncentracija, strpljivost, fokusiranost na detalj.
„Inspiraciju sudionika dugoselske izložbe uspio
je obvezati ovaj mali i zahtjevni format, bilo da se
radi o slikama ili skulpturama. Svaki od umjetnika
na svoj način iznosi veliku priču koja sažeta u mali
okvir velika i ostaje. Ono što sve povezuje je pozitivna energija, zamah stvaralaštva, ljubav prema likovnoj umjetnosti i kulturi općenito. Važnost ovog
projekta utoliko je veća jer pokazuje kako ovdje, na
malom prostoru, živi puno talenata. Ne daje li i to
lijepu sliku svijeta u malom kojeg vrijedi čuvati?“
navela je Ana-Marija Šprihal u predgovoru kataloga izložbe. Izložbu je službeno otvorio zamjenik
gradonačelnika Pavo Jakovljević osvrnuvši se na
važnost ovakvih kulturnih događanja Za glazbeni dio večeri pobrinuo se Marko Majić, učenik
Glazbene škole i član nagrađivanog Tamburaškog
orkestra. 

jim izvornim folklorom, a zatim KUD „Božo
Račić“ iz Bele Krajine u Sloveniji. Pravu buru
oduševljenja izazvala je završna izvedba u kojoj je nastupila Udruga „Kalinka“ iz Čakovca,
koja okuplja predstavnike ruskog govornog
područja iz Međimurja, a koja se predstavila s bogatom koreografijom Ruske svadbe. 

N.H.M.

Antuntun odigrao
predstavu sasvim
na svoj način

Taj neobičan junak Grigora Viteza koji je
osvojio simpatije svih generacija, napunio je 14.
svibnja Dvoranu KUD-a Preporod. Djeca su u
pratnji roditelja došla vidjeti predstavu Kazališta
„Žar ptica“, koju je organiziralo Pučko otvoreno
učilište Dugo Selo. Redateljica Helena Petković
i glumac Ante Krstulović, uz potporu cijele ekipe, pokazali su sve znane navike najpopularnijeg osobenjaka koji je na pozornici mrak hvatao
loncem, ribu učio pjevati, bicikl vodio na ispašu i
radio štošta neobično i zabavno. Životna pravila
načelno treba poštivati, ali živjeti se može i na
svoj način, poručio je Antuntun s dugoselske po
zornice.
NK
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VELIKI USTAŠKI SKUP U DUGOM SELU 1941. GODINE

U

skoro će se navršiti 75 godina od jednog
od najznačajnijih datuma Drugog
svjetskog rata. Riječ je o 22. lipnju
1941. godine. Dan je to kada je Njemačka napala
Sovjetski savez i proširila rat do neslućenih
razmjera. Taj isti dan je u šumi Žabno kod Siska
formiran Prvi sisački partizanski odred kao
prva antifašistička formacija na području bivše
Jugoslavije. U Dugom Selu je pak 22. lipnja 1941.
godine održan, koliko se zna, najveći politički
ustaški skup u dugoselskom kotaru za vrijeme
Drugog svjetskog rata.
Dana 17. lipnja sva javna društva, političke
ustanove i gospodarske tvrtke dobile su okružnicu kojom se u nedjelju 22. lipnja
1941. godine u 11 sati
pozivaju na „održanje
velike ustaške skupštine
u Dugomselu“, a na koju
dolaze „izaslanici Glavnog ustaškog stana iz Zagreba“. Tako u okružnici
svim vatrogasnim društvima Vatrogasne župe
Dugo Selo čitamo kako se
vatrogasci umoljavaju „da
se na ovoj skupštini u punom
broju odazovu i sakupe na
zbornom mjestu pred zgradom općinskog poglavarstva
u Dugomselu najkasnije u 10
sati prije podne odakle cijela
župa kreće kod slavoluka pred
izaslanike“.
U dnevniku Hrvatski narod od 24. lipnja pod
naslovom „Velika ustaška skupština u Dugom
Selu“ donosi se opširan prikaz tog događaja. Na
početku reportaže kaže se:
„Pucanjem mužara i sviranjem glazbe dočeka-

lo je preko pet tisuća ljudi Poglavnikove izaslanike: glavnog tajnika u predsjedništvu vlade prof.
Aleksandra Seitza, zastupnika ministra vanjskih
poslova savjetnika poslanstva u Rimu dra Nikolu Rušinovića, dra Šimu Cvitanovića, koji je zastupao Ustaški stan, te savjetnika ministarstva
vanjskih poslova Vlaha Buška. U mnoštvu su se
isticale žene i djevojke u prekrasnim narodnim
nošnjama, a bili su zastupljeni seljaci iz općina
Dugo Selo, Oborovo, Posavski Bregi, Brckovljani
i Lupoglav.
Nešto poslije 12 sati počela je skupština, koju
je otvorio zamjenik općinskog načelnika Vatroslav Mikšić. On je predao riječ glavnom tajniku
predsjedništva vlade prof. Seitzu.“
Aleksandar Seitz (1912.1981.) osvrnuo se na položaj
Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji i nastojanja hrvatskog
naroda da stvori samostalnu državu. Naglašavajući
kako je slom Jugoslavije bio
pravi trenutak da se ostvari
tisućgodišnji hrvatski san,
veličao je poglavnika Antu
Pavelića i ustaški pokret
kao konačno i jedino moguće rješenje hrvatskih
težnji. Zaključio je da
u Hrvatskoj više nema
mjesta strancima, Srbima i Židovima, a kako će
svaki zakon koji se donese, biti u interesu hrvatskog naroda.
Anonimni autor članka dalje piše:
„Nakon burnog odobravanja državnom tajniku prof. Seitzu odsvirala je domaća vatrogasna
glazba „Lijepu našu“ i to sviranje saslušale su ti-

Predstavljene
„Tiskovne iskopine“
U petak 20. svibnja 2016. godine u dvorani
Gradske knjižnice Dugo Selo predstavljena je
knjiga pod naslovom „Tiskovne iskopine“. Knjigu su za tisak priredili Predrag Topić i Aleksandar Antolović, a izašla je u nakladi Nove knjige
Rast iz Zagreba.
„Tiskovne iskopine“ sadrže oko sto pedeset
što kratkih, što dužih natpisa iz raznih hrvatskih glasila od 1860-tih godina do razdoblja između dva svjetska rata. O njihovom sadržaju je
bespredmetno detaljnije govoriti jer zahvaćaju
golemu paletu tema. Ipak napomenimo da ovdje ima vijesti koje bismo mogli staviti u „crnu
kroniku“, „vjerovali ili ne“, a tu je i nekolicina
za današnje vrijeme vrlo živopisnih reklama i
reportaža.

O knjizi su govorili priređivači naglašavajući kako se kroz originalne članke može pratiti
razvoj pravopisa i gramatike kroz razdoblje od
gotovo 80 godina. Vidljive su i promjene u tisku
i dizajnu članaka. Najveći dio natpisa su skenovi originalnih članaka, a neki su prepisani zbog
dužine ili oštećenosti originala.
S obzirom da su stare novine i časopis pravi
rudnik ovakvih članaka, pravo je čudo da se, koliko je nama poznato, dosad nitko nije odvažio
na ovakvo izdanje.
Na samoj promociji je pročitano desetak članaka ne bili se dočarao duh ove neobične knjige.
Predrag Topić
Aleksandar Antolović

suće naroda dizanjem ruke.“
Nikola Rušinović (1908.-1993.) govorio je o
ratnim prilikama u Europi naglašavajući kako je
baš taj dan počeo sukob Trećeg Reicha i vojske
Sovjetskog saveza. Komunizam i Sovjetski savez
je označio kao najvećeg neprijatelja europskih
naroda na primjeru sovjetske okupacije Finske.
Naglašavajući kako je Hrvatska napokon našla
svoje mjesto među slobodnim europskim narodima, pozvao je na odlučnu borbu protiv boljševika i „azijatskih židovskih sila“.
Nakon burnog pljeska riječ je preuzeo Šime
Cvitanović. On je govorio o lažima koje širi
engleska i srpska propaganda kako je hrvatski
narod nejedinstven i kako je hrvatski seljak zapravo sklon sporazumu sa Srbima. Odbacujući
takve navode zaključuje kako hrvatski narod ni
kad nije bio odlučniji u nalaženju svog vlastitog
puta.
Članak se zaključuje sljedećim riječima:
„Hrvatsko pjevačko društvo „Preporod“ otpjevalo je pjesmu „Planula zora“, a zatim je prof.
Seitz upravio nekoliko riječi razdraganom narodu, zamolivši ga, neka sve ovo što je čuo na skupštini, kaže onima koji nijesu prisustvovali. Neka
im kaže da ustaška Hrvatska ne će trpjeti sabotera i neprijatelja bilo koje vrste.
Predsjedatelj skupštine Vatroslav Mikšić zahvaljuje na kraju izaslanicima Poglavnika na
lijepim riječima. Uz pucanje mužara i sviranje
glazbe završena je ova veličanstvena i vrlo dobro
uspjela skupština, značajna ustaška manifestacija u Dugomselu.“
Napomenimo da Gradska knjižnica Dugo
Selo u svom fondu posjeduje knjigu govora i članaka Aleksandra Seitza „Put do hrvatskog socijalizma“ (Zagreb, 1943.), te memoare Nikole Rušinovića „Moja sjećanja na Hrvatsku“ (Zagreb,
Gradska knjižnica Dugo Selo
1996.).
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25. OBLJETNICA 2. GBR „GROMOVI“ I NJENE 1. PJEŠAČKE BOJNE “CRNE MAMBE”:

„Bili smo vojnici, ostali smo ljudi“

U

Dugom Selu je 28. svibnja, u organizaciji
Udruge ratnih veterana Domovinskog
rata „Crne mambe“, obilježena 25. godišnjica osnutka 1. pješačke bojne „Crne mambe“ i
2. gardijske brigade „Gromovi“. „Bili smo vojnici,
ostali smo ljudi. Zato vas molim sve da ostanemo
i dalje časni i ponosni kakvi smo bili '91.“, obratio
se okupljenima predsjednik Udruge Ivica Šafarić
Ninja, za vrijeme Domovinskog rata jedan od
zapovjednika „Crnih mambi“.
Bojnu su činili pripadnici specijalnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova,
a ustrojena je 15. svibnja 1991. godine u
Trsteniku Nartskom. Istoga dana je, odlukom tadašnjega vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske i predsjednika Republike Hrvatske
Franje Tuđmana, ustrojena i 2. gardijska
brigada „Gromovi“. U početku su „Crne
Mambe“ osiguravale vitalne objekte u gradu
Zagrebu, a tijekom Domovinskog rata pripadnici
ove postrojbe sudjelovali su na brojnim ratištima
u Hrvatskoj te u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Među uzvanicima na obilježavanju 25. godišnjice u Dugom Selu, bili su župan Zagrebačke
županije Stjepan Kožić, izaslanik gradonačelnika
Grada Zagreba Darko Katuša, zamjenici gradonačelnika Dugog Sela Pavo Jakovljević i Vlado
Kruhak, nekadašnji zapovjednici brigade, sadašnji i bivši pripadnici brigada te obitelji poginulih
i stradalih kao i brojni građani Dugog Sela i šire.
„Da je danas zajedništva kakvo je bilo u Domovinskom ratu svi naši problemi bi bili mali, lako bi ih
riješili“, rekao je župan Kožić, dodavši da mladim

generacijama treba
vratiti sjećanje na Domovinski rat.
Godišnjicu je braniteljima čestitao dogradonačelnik Jakovljević napomenuvši
kako bez njihove spremnosti na žrtvu ne bi ni bilo
slobodne i samostalne Hrvatske.
Prije svečanog postrojavanja, u Župnoj crkvi
sv. Martina biskupa održana je sveta misa te su
položeni vijenci na spomen obilježju poginulim
braniteljima. Dan 1. pb “Crne mambe” i 2. gbr
„Gromovi“ obilježen je i kulturno sportskim
programom. Pjesme iz zbirke „Glasovi vječnosti“
branitelja Hrvoja Horvata te povjesnice 2. gardijske brigade i njezine 1. pješačke bojne čitali su

glumci Mirta Zečević i Asim Ugljen, u glazbenom
dijelu nastupila je Limena glazba KUD-a „Preporod“. Prikazani su dokumentarni video materijali
o sudjelovanju postrojbe u Domovinskom ratu,
mogla se razgledati izložba ratnih fotografija.
Održan je polumaraton Trstenik – Dugo Selo.
Od povijesne baze u Trsteniku do Gradske sportske dvorane, deset metara dugu stazu istrčali su
sudionici Male škole trčanja, projekta Savjeta
Mladih Grada Dugo Selo. Nastupili su još i članovi udruge „Kostelske pistole Keglevićeve straže
Kostel“ ispalivši 25 pucnjeva iz kubura. Druženje
branitelja i gostiju nastavljeno je domjenkom i
druženjem uz humanitarni koncert Mate Bulića,
„Najboljih hrvatskih tamburaša“, TS „Martinusa“
i Tomislava Šipeka.

amš

OBAVIJEST HRVATSKIM BRANITELJIMA:

DAN BRANITELJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Hrvatski su branitelji u pravednom i obrambenom Domovinskom ratu očuvali našu slobodu
i neovisnost. Trajna je zadaća nas preživjelih da se dostojno sjetimo poginulih heroja koji su u
temelje Domovine uložili svoje živote i zdravlje i hrabrost te dostojno obilježimo 25-tu obljetnicu
stvaranja Hrvatske vojske tijekom 1991. godine.
Županija Zagrebačka organizira tradicionalne susrete branitelja povodom Dana hrvatskih
branitelja Zagrebačke županije koji će se ove godine održati dana 02. srpnja 2016. godine (subota) s početkom u 10,00 sati na Trgu Petra Zrinskog (Ljetna pozornica) u Vrbovcu.
Organiziran je besplatan prijevoz i ručak za sve učesnike.
Pozivamo sve branitelje i prijatelje da se odazovu ovom svečanom činu.
Autobus kreće iz Brckovljana, Dugog Sela i Rugvice. Informacije i prijave možete dobiti
kod:
OPĆINA BRCKOVLJANI, Samir Jašarević, 095 884 8662;
OPĆINA RUGVICA, Jadranko Brestovec, 098 972 4121;
GRAD DUGO SELO, Damir Mesić, 098 161 2154 i Ivica Šafarić „Ninja“ (HVIDRA), 099
247 7928.
"Ako vam je težak stijeg čestitosti,
utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti - mi ćemo ga držati"

DUGO SELO
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Plesni klub Lana POBJEDNIK ESDU
Svjetskog prvenstva
Plesni klub Lana sudjelovao je od 25. do 29. svibnja na ESDU Worlds dance mastersu gdje je osvojio
šest zlata, tri srebra i isto toliko bronci. Natjecanje
se održalo u Poreču u resortu Zelena laguna. Sudjelovalo je preko 5000 plesača iz različitih dijelova
svijeta koji su nastupili s ukupno 1065 koreografija. Plesni klub Lana predstavio se s 23 plesačica iz
dobne skupine mini, kadeti i juniori. Sistem natjecanja je podijeljen na A i B ligu. A liga je liga onih
najboljih, a B liga je liga početnika. Plesni klub
Lana se natjecao s 21 koreografijom, od toga ih je
20 bilo u A ligi najboljih, a jedna u B ligi. Plesačice
su se natjecale u plesnim disciplinama open, jazz,
musical, lyrical i production number. Rezultati
natjecanja su za plesačice Plesnog kluba Lana bili
i više od očekivanog na opće veselje i zadovoljstvo.
Zlato su zaslužili RUN FREE – lyrical solo u
izvedbi juniorke Dore Pavlić; THE WITCH –
musical par u izvedbi juniorki Dore Pavlić i Isabelle Lekić; HOMELESS – lyrical mala grupa
kadeti; FIREWORK – lyrical mala grupa juniori;
BROADWAY KIDS – jazz dance formacija kadeti; MAN, DON' T BE ANGRY – open formacija
kadeti. Za srebro su otplesani POOR UNFORTU-

NATE SOULS – musical solo u izvedbi juniorke
Isabelle Lekić; AMERICA – musical formacija kadeti; THE STONEHENGE – production number
kadeti. Bronca je klubu pripala za RED SHOES musical solo u izvedbi juniorki; I'M CUTE – musical solo u izvedbi kadetkinje Jane Ferenčak; MY
SONG – lyrical par u izvedbi juniorki Dore Pavlić
i Lorene Biki.
Osim zaista vrhunskih rezultata plesačice Plesnog kluba Lana su imale priliku s koreografijom
„ Man, don't be angry„ nastupati na Star nightu
Svjetskog prvenstva među 18 najboljih koreografija
sa svjetskog natjecanja. Za klub je ovo zaista velika
čast i bilo je zaista vrlo emotivno i ponosno nastupati na ovoj specijalnoj večeri. Kruna večeri bila je
ta kada je Almira Osmanović pohvalila rad kluba,
koreografiju i rekla plesačicama kako su one bile
njezine favoritkinje. Kada čovjek dobije ovakve pohvale od zaista jedne vrlo cijenjene osobe i vrhunskog baletnog stručnjaka, onda te riječi imaju još
veću težinu. Za Plesni klub Lana ovo je do sada bilo
najuspješnije ESDU Svjetsko prvenstvo, a plesačice
su se kući vratile sa velikim osmijehom i ponosom
na licu motivirane još bolje i jače krenuti u nove

pobjede i izazove. Prije ovog uspjeha, na ESDU Državnom prvenstvu Hrvatske u show dance-u koje
se održavalo početkom ožujka u Zagrebu, PK Lana
bio je jedan od najuspješnijih klubova. Sudjelovao
je s 50 koreografija u raznim natjecateljskim disciplinama – solo, par, mala grupa, formacija, produkcija Osvojeno je 16 zlata, 16 srebra, 8 bronci te
specijalna nagrada sudaca za najbolju koreografiju
natjecanja, već spomenutu „Man, don't be angry“ u
konkurenciji od 366 koreografija. 

Uspješno odvožena biciklijada
„5 ŠKOLA ZA 5“
Oko tristo osnovnoškolaca sudjelovalo je 27.
svibnja na biciklijadi „5 ŠKOLA ZA 5“ - snage su udružile osnovne škole „Josipa Zorića“ i
„Ivan Benković“ iz Dugog Sela, „Stjepan Radić“
iz Božjakovine, „Rugvica“ te gostujuća OŠ „Iver“
iz Sesvetskog Kraljevca. Biciklijada je organizirana povodom Svjetskog dana sporta koji se
obilježava 29. svibnja, a u suradnji s Biciklističkim klubom Dugo Selo. Biciklisti iz Božjakovine i Sesveta krenuli su skupa s Dugoselcima iz

školskog dvorišta Zorićeve kako bi se spojili s
Rugvičanima i zajedno krenuli put Oborova. Na
zahtjevnoj ruti, sveukupno dugoj oko 17 kilometara, učenicima od 4. do 8. razreda, pridružili su
se ravnatelji škola, profesori, roditelji. Također,
pridružio im se i rugvički načelnik Mato Čičak.
Problema nije bilo, uz pratnju, na cilj u Oborovo
su stigli svi. Tamo je mlade sportaše dočekalo
zasluženo osvježenje, fini roštilj i zabavni sadržaji.
amš

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!

Rotary club Dugo Selo na općoj
audijenciji kod pape

Dugoselski Rotarijanci, zajedno sa tristotinjak
hrvatskih Rotarijanaca, hodočastili su početkom
svibnja u Vatikan gdje su prisustvovali općoj audijenciji kod pape Franje povodom 111. godine
rotarijanstva. Rotary Klub Dugo Selo predstavljali
su predsjednik Nenad Panian, te članice Sunčana
Žuteković, Ružica Lasan Trčić i Višnja Makovica.
Audijencija kod pape Franje, koji je također član
(počasni) Rotary kluba Buenos Aires, organizirana
je na Trgu sv. Petra, na kojem se okupilo više tisuća
članova Rotary klubova iz svih strana svijeta. Tom
prilikom papa je govorio o važnosti oprosta koji
vodi prema miru i koji je iznimno bitan za napredak društva.
Rotary je međunarodno udruženje osoba iz
stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička
načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanju u svijetu.
I.G.O.
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ROGINOVA SUB ROSA:

Nova ruža Balkanka
Kako drugačije predstaviti Josipa Rogina nego
kao književnika, satiričara, novinara i vrtlara. Sve
su to zanimanja ovog osobenjaka, dugogodišnjeg
suradnika „Dugoselske kronike“. Ispisao je brojne
eseje, humoreske, kratke priče, zapažanja o društvenoj zbilji koja su nekako uvijek na granici sna i
jave. Vjerojatno i je takva realna situacija, upoznao
je on brojne znamenite ličnosti iz svijeta politike,
kulture i nekih drugih društvenih segmenata.
Njegovi zapisi znaju naše čitatelje dobro nasmijati,
ponekad rastužiti pa i naljutiti. „Više od 40 godina
pišem za vaš tisak za honorar od četiri kremšnite
i burek sa sirom“, jednom je sam duhovito rekao.
Uz pisanje, koje mu dođe kao duhovna gimnastika, Josip Rogin bavi se i uzgojem ruža. To je dobro
poznati podatak, jedan je od naših najpoznatijih
hibridizatora ruža ili stvaratelja novih sorata. U
svom ružičnjaku u Dumovcu brine za preko 300
ruža iz 11 vremenskih zona. Tu cvatu i 23 njegove
sorte objedinjene u „Hrvatsku kolekciju ruža“. Sve
njih na okupu može se vidjeti u zagrebačkom Botaničkom vrtu dok potajno cvatu u vrtovima kolekcionara diljem svijeta. Stvoriti novu sortu nije
posao od tjedan dana, trebaju proći i godine do finalnog izgleda. Način stvaranja opisao je u svojim
knjigama „Ruža, kraljica cvijeća“ i „Sve o ružama“,
izostavljajući onaj podatak o sretnoj slučajnosti ili
povjerljivosti sub rosa. „Moje prve ruže su, baš u
vrijeme održavanja Univerzijade, uvrštene među
30 najljepših ruža svijeta. Narančasta sa stotinu la-

tica Moonlight Niagara i James Smile, koje nisam
uspio nazvati Marylin Monroe i James Dean, patentirane su u Shavenportu, država Louisiana“, prisjeća se. Uslijedile su Slavoljub Penkala, V.A.Detić,
Bistrica, Tatjana Holjevac, AMŠ, Kristov jubilej
2000, ADA, Porečanka, Janica… Samo tri grada
dobila su svoju ružu - Zagreb (Zagreb 900), Velika
Gorica i, eto, Dugo Selo kojem je posvećena ruža
Cappa Sancti Martini. Nije ovo prvi put da vodimo
ovakav razgovor s Josipom, u hladovini pijuckajući limunadu pomiješanu s opojnim mirisom ruža.
Što se je od prije šest godina promijenilo po pitanju ruža, pitamo. „Ništa posebno, osim što moje
još uvijek mirišu. Stalno to govorim – ruža je više
od cvijeta, ona pokazuje što se događa u društvu,
kulturi, ako baš hoćete u tehnologiji. Danas se traži
brzina, a ona nerijetko ubija kvalitetu. Tako je i u
uzgoju ruža, ali i ostalog biljnog svijeta. Genetski
modificirane ruže u sebi nose gen kelja ili artičoke,
čvrstih su glava, rijetko kad se rascvatu… Putuju
charter letovima iz Nizozemske ili čak Afrike i začas su na stolu nekog velebnog prostora, bez imena i mirisa“, objašnjava. Njegov je uzgoj potpuno
ekološki, zalijeva ih vodom iz bunara, hrani i štiti
prirodnim pripravcima. Nema tu zarade, ni od
knjiga ni od cvijeća se ne živi. Ali za njih se živi,
dodaje. Nešto se ipak promijenilo u njegovu životu. Nedavno je ostao bez desne, pomalo i bez lijeve
ruke – umrla je njegova supruga Janica. No, zbog
nje i nastavlja borbu, kaže gledajući u žutu ružu



A znaš sinek da smo mi nekad
u Dugom Selu imali tvornicu
posuđa, vlastito vodocrpilište,
svoju komunalnu firmu ke je
delala i građevinu, svoj sud i
prekršajni sud, odvjetništvo …

Daj naj deda,
zgleda da si malo
preveć popil iz bačve
za prodaju!

posvećenu upravo njoj. U pripremi je treća knjiga,
sprema se promocija još dvije ruže. Jedna je plava galska Katarina Zrinski, u spomen na njegovo
djetinjstvo provedeno u kuriji grofova Zrinski u
Zrinšćini u Sv. Ivanu Zelini. Drugu je nazvao Balkanka, a stvorena je za pomirenje svih balkanskih
naroda. Šarena je to ruža, robusna i jakog mirisa,
cvate raskošno i izgleda kao da će puknuti. No,
čvrsta čaška drži latice na mjestu. „Bal je krv, kan je
med, a ka znači duša“, objašnjava simboliku imena.
Ruža će valjda uvijek biti, one samo naizgled trebaju čovjeka. „Kada čovjek pomiriše ružu kao da
miriše vjekove prohujalog vremena, jer tako je isto
ruža mirisala kada je Hanibal sa slonovima prelazio Alpe ili kad se Rimsko carstvo razdijelilo na
dvije nejednake polovice“, završava Josip razgovor
dodajući na kraju kako se u ruži ogleda prolaznost
ljudskog trajanja na ovom svijetu.
Ana – Marija Šprihal
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Najbolji gulaš kuhaju Lađari!
Na Štakorovečkom bregu, u vinogradu obitelji Sesan, 4. lipnja je održana prva kotlićijada koju je organizirao OPG Sesan. Odazvalo
se četrnaest kuharskih majstora iz Prigorja i
Posavine koji su pokazali zavidno kulinarsko
umijeće u kuhanju gulaša. Svaki je kuhar imao
svoju malu tajnu, a pokazalo se da je prevagu na
koncu ipak odnijelo iskustvo. Naime, prva dva
mjesta uzela je Udruga Savski lađari iz Rugvice
na čelu s kuharima Žutim i Gecom, dok su se
prigorske ekipe, ona na čelu s Tomom Slavinićem i ekipa Planine Gornje, morale zadovoljiti
trećim i četvrtim mjestom. No, prema ocjeni
profesora Ugostiteljskog učilišta iz Zageba Stipe Tomljenovića, koji je bio na čelu ocjenjivačkog povjerenstva, svih četrnaest natjecateljskih
gulaša bilo je na zavidnoj razini pa su ubrzo nakon završetka natjecanja „planuli“ uz zalijevanje kvalitetnom kapljicom gazde Orlanda i uz
pratnju Dorotić benda.
NHM

KONCERT U GRADSKOJ ŠPORTSKOJ DVORANI:

Halid zapalio publiku
pa „zapalio“
U privatnoj organizaciji 27. svibnja u
Gradskoj športskoj dvorani održan je koncert legende narodne glazbe Halida Bešlića. Pokazalo se da Halid u Dugom Selu
ima brojnu publiku koja je bila oduševljena
njegovim dolaskom. Kao predgrupa nastupio mu je glazbeni sastav „Legende“ u više

nego solidnom nastupu. Uslijedio je potom
i sam Halid uz hitove koje je pjevala cijela
dvorana. No, uslijedila je pauza, a potom
opet malo Halid koji je, nažalost, prema
mišljenju publike, prerano nestao baš kad je
atmosfera bila na vrhuncu.
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VJENČANI

1. DANIJEL TRESK I ANDREA LANC,
vjenčani 29. travnja 2016. godine
2. IVO VIŠEVIĆ I KRISTINA SIROVINA,
vjenčani 7. svibnja 2016. godine
3. MATIJA NESTIĆ I IVANA GRUBIŠIĆ,
vjenčani 7. svibnja 2016. godine
4. ANTONIO MURGIĆ I MATEJA BJELOBRADIĆ,
vjenčani 7. svibnja 2016. godine
5. SAŠA BLATANČIĆ I MATEJA PEŠTIĆ,
vjenčani 14. svibnja 2016. godine
6. LUKA PEŠIĆ I GEORGINA ENE,
vjenčani 16. svibnja 2016. godine
7. DAVOR PRANJIĆ I ANITA KRZNARIĆ,
vjenčani 18. svibnja 2016. godine
8. MARKO MARTINEZ I DANIJELA VANJEK,
vjenčani 20. svibnja 2016. godine
9. TOMISLAV VALENTAK I JELENA JAIĆ,
vjenčani 20. svibnja 2016. godine
10. MARIJO SIŠĆAN I MARTINA KRAJNOVIĆ,
vjenčani 20. svibnja 2016. godine
11. MARIO POPOVIĆ I MARTINA JAMBREK,
vjenčani 20. svibnja 2016. godine
12. MISLAV KOBETIĆ I NIKOLINA KOTUR,
vjenčani 21. svibnja 2016. godine
13. TOMISLAV TOLIĆ I ELA ČOP,
vjenčani 21. svibnja 2016. godine
14. ZDRAVKO PLIVELIĆ I IVANA GELJIĆ,
vjenčani 27. svibnja 2016. godine
15. SANDRO VIDOŠ I JOSIPA BRZOVIĆ,
vjenčani 28. svibnja 2016. godine
16. NIKOLA JABUKA I DANIJELA CVITANOVIĆ,
vjenčani 28. svibnja 2016. godine
17. HRVOJE KOZULIĆ I IDA DIJAKOVIĆ,
vjenčani 28. svibnja 2016. godine

UMRLI

DUGOSELSKA kronika
Tužno sjećanje
na voljenog supruga i djeda

STJEPANA GARAŠIĆA
26.5.2000. – 26.5.2016.

Godine tiho prolaze, ali ne donose zaborav.
Čuvamo uspomenu na Tebe u našim srcima
i mislima.
Tvoji: supruga Marica, Orlando,
Diana i Nada

Tužno sjećanje
na

VESELU GALOVIĆ rođ. MILAT
25.5.2013. – 25.5.2016.

Draga naša Vesela prošle su tužne tri godine
otkako si napustila naš dom. Ostati ćeš
zauvijek u našim srcima.
Tugujući: suprug Ivan, djeca Marina i
Marinko, zet Nenad, unučad Laura i Lorena

Tužno i bolno sjećanje
na voljenog i neprežaljenog supruga,
oca i djeda

JOSIPA ROBIĆA
3.6.2013. – 3.6.2016.

Ni dani što teku, ni suze što peku, ni na
grobu cvijeće, ni upaljene svijeće, tugu i bol
izbrisati neće.
Uvijek si u našim srcima i mislima.
Za Tobom tuguju supruga Marija i Tvoji voljeni

UMRLI 28.4.2016. - 3.6.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

LUCA BARIŠIĆ, stara 81 godinu
LJUBICA BUJAN, stara 95 godina
BARA CIMAŠ, stara 90 godina
VJEKOSLAV DŽAPO, star 77 godina
AJIŠA FAZLIĆ, stara 76 godina
PAULINA GAŠI, stara 82 godine
ČEDO GLAMOČANIN, star 81 godinu
MARTA GRGIĆ, stara 69 godina
JOSIP GROZDEK, star 65 godina
RUDOLF JEREN, star 90 godina
SAVKO JERINIĆ, star 90 godina
DRAŽEN KUREVIJA, star 32 godine
MARKO MARKOVIĆ, star 62 godine
ROBERT MAYER, star 78 godina
ZORICA MEĐIMOREC, stara 90 godina
STJEPAN NAJDEK, star 63 godine
ANĐA ČIČAK, stara 83 godine
DRAGICA ČUČEK, stara 67 godina

Tužno sjećanje
na supruga, oca i djeda

ZLATKA ĐIVANA
19.6.2007. – 19.6.2016.

Uvijek si s nama u našim mislima i živjet ćeš zauvijek u našim
srcima.
S ljubavlju i ponosom uvijek Tvoja supruga, djeca i unuci

U spomen na voljenu suprugu,
pomajku i baku
gospođu

MARIJU JELENIĆ

22.6.2013. – 22.6.2016.
Voljeli smo te i ti si nas voljela. Zauvijek ćeš
biti u našim srcima i mislila.
Suprug Vjekoslav, djeca Dražen i Maja,
unuci Fran, Vanja i Borna i snaha Ines

Tužno sjećanje na voljenog supruga, oca,
djeda i punca

MIJU KRAPECA

10.5.2012. – 10.5.2016.
Život nestaje u trenu,
ali sjećanje i ljubav ostaju
dok žive oni koji te vole.
Po dobroti te pamtimo,
s ponosom spominjemo,
u srcu nosimo,
za tvoj vječni mir molimo.
Tvoji najdraži: supruga Lucia, kćeri Gabrijela i Mirela, unuci
Ivano i Nikša i zetovi Ante i Ivica

OBAVIJESTI
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Spomen na pokojnog

Tužno sjećanje

STJEPANA BUJANA

MARICA MUŠKON

6.6.2002. – 6.6.2016.

Prošlo je tužnih 14 godina ali ti si tu sa nama.
Naš dragi sin je s tobom, čuvaj ga i laka vam
zemlja.
Supruga Dragica, snaha Ivančica,
unuka Marinela

Sjećanje
na dragog sina

ŽELJKA KLASIĆA

14.12.2015. – 14.6.2016.
Tražim te u noćima među zvijezdama, a ti i
dalje živiš u mom srcu i sjećanjima.
Voli te tvoja mama

Tužno sjećanje
na voljenog supruga

VJEKOSLAVA PAVLIĆA
19.6.2013. – 19.6.2016.
Dan za danom prolazi, tuga iz srca ne odlazi.
Teško je živjeti a tebe ne vidjeti.
Supruga Marica i tvoji najmiliji

23.6.2015. – 23.6.2016.

„Otišla je s mirisima jutra
dal’ je znala da se vratit neće“…
Poteče suza iz oka, naviru lijepe
uspomene i beskrajna je nada
u nama da si na mjestu gdje za tebe
više nema boli.
Tvoji: suprug Ivan, kćerka Ljiljana Antolković,
unuka Tamara i zet Ivan

Tužno sjećanje
na voljenu majku, baku, prabaku i svekrvu

ZLATU KOŠTEK
3.7.2015. – 3.7.2016.

Za vsaku dobru reć
kaj reći si mi znala
za vsak pogled tvoj
za vsaki smeh tvoj fala
a ti si v srce mi
tak puno sunca dala
kaj moram ti neg reć
od vsega srca fala

Tužno sjećanje
na supruga, oca, djeda i pradjeda

STJEPANA PANIANA
9.6.2003. – 9.6.2016.

Čuvamo uspomenu na Tebe.
Tužno sjećanje
na

Supruga Marica, sin Željko, snaha Mira,
unuci Tin i Željka

MIĆU IVEZIĆA
1.7.2014. – 1.7.2016.

Prošle su dvije tužne godine otkad nisi s
nama, ali si u našim mislima i srcima i ostat
ćeš zauvijek.
Tvoja supruga Štefica, kćer Ksenija,
sin Goran, unuci Marko, Ana, Petra, Paula,
snaha Gordana i zet Željko

Tužno sjećanje

ZVONKO IVAK

1.2.1010. – 10.2.1987.

Tužni spomen

LJUBICA IVAK

BRANKO VLAHOVIĆ

11.1.1921. – 15.5.2011.

JOSIP VLAHOVIĆ

1.8.1943. – 2.6.2007.

U mislima smo s njima.

Uspomene na Vas uvijek će živjeti u nama.

26. 5. 2005. – 26. 5. 2016.

3. 6. 2009. – 3. 6. 2016.

Obitelji Vlahović i Kozić
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BOŽENA IVAK

Obitelj Ivak i Bauer

Fala ti majko
Tvoji najmiliji
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3. HNL Zapad

CILJ OSTVAREN - DUGO SELO
OSTAJE TREĆELIGAŠ
Teška i grčevita sezona u kojoj su se za kormilom Dugog Sela izmijenila čak tri trenera, izostanci nekolicine standardnih igrača i značajno
pomlađena momčad sada je iza kluba s Gradskog stadiona. Velike oscilacije zadesile su dugoselsku ekipu unutar dvije godine. Tako su prošlu
sezonu završili su na trećoj poziciji, dok je ova
bilo znatno slabija, no opet cilj je ostvaren. Jesen
u 3. HNL Zapad osigurana je krpanjem rupa i
snalažljivošću klupe tijekom sezone, a poglavito
u drugom dijelu prvenstva.

Polusezona pod Vidovićem

Problemi za Dugo Selo započeli su i prije
početka sezone, kada je glavni trener Milivoj
Bračun dobio poziv od HNS te odlaskom i ozljedama nekolicine igrača. Kao Bračunov nasljednik stiže Rajko Vidović koji vodi Dugo Selo do
trinaestog kola prvog dijela sezone. Vidovića je
dočekala promijenjena i značajno pomlađena
momčad. U kratkom periodu bivši igrač Dugog
Sela morao je složiti tim koji će funkcionirati i
biti prijetnja ostatim trećeligašima. Za ere Vidovića, NK Dugo Selo upisalo je tri pobjede, četiri
remija te šest poraza, a dva kola prije kraja polusezone klupu je preuzeo sportski direktor kluba
Marko Nujić upisavši dva remija te završivši prvi
dio sezone na jedanaestom mjestu.

Nove promjene u proljetnom
nastavku

Odlaskom Vidovića, uprava kluba morala je
pronaći adekvatnu zamjenu na mjestu glavnog
trenera, a tu ulogu preuzeo je bivši hrvatski

reprezentativni vratar - Željko Pavlović. On se
na klupi Dugog Sela zadržao svega tri utakmice (pobjeda, remi i poraz) te nakon toga podnio
neopozivu ostavku. Njegovim odlaskom Plavi su
još jednom ostali bez glavnog čovjeka na klupi,
no ubrzo je pronađena zamjena. Kormilo dugoselskog kluba preuzeo je Igor Kovačević – trener
juniora Dugog Sela koji su se u trenutku njegova
preuzimanja seniorske momčadi nalazili u samom vrhu ljestvice. Kovačević je uspio posložiti
svoju momčad dovoljno dobro da spasi sezonu i
ostvari zacrtani cilj - opstanak u 3. HNL. Pomlađeni sastav vođen nekolicinom iskusnih igrača
pod Kovačićevim vodstvo osvojio je deset boda
u dvanaest susreta, što je bilo dovoljno za trinaesto mjesto i cilj kluba. Kako se sezona primicala kraju, Kovačevićeva momčad djelovala je sve

bolje, no sreća nije bila na njihovoj strani. U susretima protiv Krka, Rijeke te Vinogradara imali
su vodstvo, ali gosti su svaki puta uspjeli nekako
iščeprkati remi. Time je Dugo Selo uzelo samo
tri boda od mogućih devet.
Ova sezona bila je teška za nas. Zadesile su nas
promjene na trenerskoj poziciji, momčad nam
je znatno pomlađena, a imali smo i problema s
ozljedama nekih igrača. Cilj u ovoj sezoni bio je
ostati u trećoj ligi što smo na kraju i ostvarili.
Ovim putem se zahvaljujem svim navijačima
koji su nas poduprli u teškim trenucima, a pogotovo navijačkoj skupini Templari koja nas je
vjerno pratila na domaćim utakmica, ali i onima u gostima – izjavio je sportski direktor kluba
Marko Nujić.
Denis Remenar

KUP NOGOMETNOG SREDIŠTA DUGO SELO – FINALE

DUGO SELO POBJEDNIK KUPA
NK Dugo Selo 3:1 NK Oborovo
Gradski stadion, petak 3. lipnja, 18:00
sati
Strijelci: Dugo Selo: Emanuel Benković
(17'), Stjepan Jagodin (22'), Arjan Rexhepi
(38')
Oborovo: Ivan Vranek (65')
Suci: Antonio Vukadin, Vedran Barkić,
Štefo Bičanić
U finalu kupa na Gradskom stadionu slavio
je domaćin Dugo Selo protiv ekipe Oborova. Dominacija domaćeg sastava trajala je
cijelu utakmicu, dok su gosti bili više okrenuti defanzivnim zadacima.
Klub iz Dugog Sela stvorio je dvije dvije
prilike u prvih deset minuta, a mreža Oborova zatresla se u 17' pogotkom Benkovića.

Naleti domaćina prema vratima Oborova nastavila se te rezultirala povećanjem
vodstva u 22. minuti. Strijelac je bio Jagodin, a na 3:0 povisio je Rexphepi nakon odlične asistencije Pavlića koji mu
šalje loptu na glavu s lijeve strane u 38'.
U nastavku je nastupila suša u prilikama, a najbolju za Oborovo iskoristio
je u 65' Vranek, postigavši pogodak za
konačnih 3:1. Priliku za novo povećanje
vodstva domaćina imao je u 75. minuti
Vrdoljak. Siloviti udarac s dvadesetak
metara završio bi u golu da nije bilo
spremnog vratara Oborova – Kučan
spašava vrata poslavši loptu u korner.
Posljednjih petnaestak minuta nije bio
izglednijih prilika, a klub iz Dugog Sela
osvojio je kup i ove godine.
Denis Remenar
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1. ŽNL Istok

RUGVICA OSTALA BEZ NASLOVA
Nakon trideset kola borbe za vodeću poziciju
koja vodi u viši rang, NK Rugvica ostala je praznih ruku. Na osvajača lige čekalo se do samog
kraja, a ekipa Lomnice uspjela je ostati na vrhu
sa samo dva boda prednosti naspram rugvičke
momčadi.
Posljednja utakmica bila je odlučujuća za Rugvicu koja je slavila kod kuće pri rezultatu 4:2
protiv Meštrice, no ta pobjeda izgubila je na važnosti zbog Lomnice koja je uzela tri boda kod
kuće i osigurala si naslov. Prokockana prilika u
srazu s prvim konkurentom na domaćem terenu
te olako izgubljeni bodovi kod Mladosti i remi
protiv Lonje, koštali su Rugvičane naslova. Iako
su ostali bez titule ove sezone, pokazali su snagu,
složnost te organiziranost u momčadi tijekom
većeg dijela sezone. Nastave li iduće godine u
istom ritmu i barem približno sličnom sastavu,
kruna u 1. ŽNL Istok sigurno će doći.

BRCKO GRADI EKIPU ZA
NAREDNE SEZONE
Klub iz Božjakovine bio je pravo iznenađenje
u proljetnom dijelu sezone. Spoj iskustva i mladosti urodio je plodom, a sam Brcko postao gorak protivnik za sve klubove lige. Uvijek favorit
na domaćem travnjaku i nezgodan suparnik na
svakom gostovanju. U jednom trenutku imali
su niz od pet uzastopnih pobjeda te upisali u 29.
kolu pobjedu za pamćenje – golijadom koja je
završila rezultatom 10:0 svladali su u Božjakovini NK Turopolje ostvarivši najveću seniorsku
pobjedu u povijesti kluba. Brcko je sezonu završio na šestom mjestu, no igra koju su pokazali
u nastavku sezone dovoljan je nagovještaj što
spremaju na jesen.

2. ŽNL Istok
NK Oborovo bilo je vodeća ekipe gotovo cijele
sezone, no ulaskom u završnu fazu situacija se
počela mijenjati. Prvo je iz utrke za naslov potpuno otpala Milka Trnina, dok se NK Zvekovac
nametnuo kao glavni konkurent za prvo mjesto.
Borba se vodila dugo, a prekretnica svega dogodila se nakon sraza prvog dvojca. Zvekovac je
slavio protiv Oborova i taj je susret u velikoj mjeri odlučio rasplet cijele priče. Teška sudbina još
je jednom zadesila klub iz Oborova koji je prošle godine ostao drugi iza Turopolja. Kao i kod
Rugvice, Oborovo je vodilo rat do samog kraja,
a nada je umrla slavljem Zvekovca kod Ostrne,
koja je predstavljala posljednju crtu obrane, tj.
vjeru kako Zvekovac može podbaciti. Utakmica
koja je igrala veliku ulogu za Oborovo završila je
pobjedom Zvekovca 4:3 u Ostrni. Time je klub
iz Oborovo ostao bez dva potencijalna naslova
- prvog mjesta koje vodi u 1. ŽNL Istok te kupa.
U finalu Kupa Nogometnog središta Dugo Selo

NOGOMETNA LIGA VETERANA:

Vrbovčani prvaci,
Liga najstariji igrač
Posljednje kolo Nogometne lige za veterane koje se igralo 30. svibnja na nogometnom
igralištu u Rugvici, između domaćina Rugvice i gostiju iz Vrbovca, bilo je prigoda da se
uruče pehari i priznanja najboljima. Pehar za
osvojeno prvenstvo u veteranskoj ligi pripao
je veteranima NK Vrbovec, a povjerenik lige
Marko Nujić uručio ga je jednom od najdugovječnijh rugvičkih igrača, koji sad nosi dres i
kapetansku vrpcu Vrbovca, Kreši Vrbančiću.
Ni Rugvičani nisu ostali bez trofeja jer je posebno priznanje, kao najstariji igrač lige, i vjerojatno najstariji registrirani igrač u ovom dijelu županije, primio Stjepan Šantić Liga koji
ne odustaje od nogometa unatoč tome što je na
pragu ulaska u sedmo desetljeće života.
N.H.M.

porazila ih je domaća ekipa Dugog Sela koja je
već nekoliko godina za redom osvajač istog.

JŽNL

TEŠKA SEZONA ZA SAVU
NK Sava borila se hrabro za opstanak, ali na
kraju nije mogla izbjeći očito. Loša sreća, ozljede
igrača i prokockani bodovi u nekoliko susreta
učinili su svoje. Klub iz Sop Hruščice završio je
sezonu na začelju tablice te će na jesen igrati u 1.
ŽNL Istok, uz Rugvicu koja je bila blizu prelaska
u viši rang i sve jači Brcko. Za navijače Save pad
u niži rang ne donosi ništa dobrog, no svi ljubitelje sporta dobit će još jedan derbi u narednoj sezoni. Uz sraz općina gdje se sukobljavaju Brcko i
Rugvica, nova poslastice bit će derbi između dva
kluba iz Općine Rugvica – NK Rugvica protiv
Save iz Sop Hruščice.
Denis Remenar
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MUŠKI RUKOMETNI KLUB ‘’DUGO SELO’’:

SEZONA ZA PAMĆENJE
SENIORI: Treće mjesto u 1. Hrvatskoj rukometnoj ligi i četvrtfinalisti Kupa
PRVACI HRVATSKE: Dječaci rođeni 2002/03
TREĆI na završnici prvenstva Hrvatske: Dječaci rođeni 2004/05
OSTVARLI PLASMAN na završnicu prvenstva
Hrvatske : Mlađi kadeti 2000/01
Prva godina sedmog desetljeća rezultatski je najuspješnija natjecateljska sezona u povijesti Muškog
rukometnog kluba ''Dugo Selo''.
Upravo završena natjecateljska 2015/16 sezona
Klubu je donijela fantastične rezultate.
Momčad seniora, pod vodstvom trenera Zvonka
Kaleba, u konkurenciji 14 momčadi, sa 19 pobjeda,
1 neodlučenim rezultatom i 6 poraza s ukupno 39
osvojenih bodova, zauzela je treće mjesto u natjecanju 1. Hrvatske rukometne lige, ispred, u rukometnom okružju, mnogo poznatijih rukometnih
sredina odnosno klubova: Metković, Split, Osijek,
Bjelovar....
Izvrstan rezultat dugoselci su postigli i u natjecanju Hrvatskog kupa u kojem se MRK ''Dugo
Selo'' plasiralo se u četvrtfinale gdje je poraženo od
lidera Premijer lige RK ''Varaždin''.
Momčad su činili mladi igrači ponikli u vlastitoj rukometnoj školi. Pored dvadesetdvogodišnjih
Duvnjaka i Kljaka nositelji igre bili su igrači rođeni
96/97: Pandžić, Matezović, Severec, Markušić, Jurakić, Smolčić, Šuker, Katavić, Ključar te još mlađi
Beljo i Sirotić.
Naravno, dobre igre momčadi nisu promakli ni
Premijerligaškim klubovima tako da je izvjesno
kako će već ovog ljeta Klub napustiti juniorski reprenzetativci Hrvatske: Dorian Markušič, Marko
Jurakić i Tomislav Severec kao i Mislav Šuker koji
će narednu sezonu igrati u nekim od klubova Premijer lige.
Dječaci rođeni 2002/03. godine osvojili su naslov PRVAKA HRVATSKE, na završnici prvenstva Hrvatske u Umagu, 26. – 29. svibanj, 2016.
Nakon natjecanja u 1. Hrvatskoj rukometnoj
ligi ''SREDIŠTE'' MRK ''Dugo Selo'' je superiorno,
sa 22 uvjerljive pobjede u 22 utakmice, osvojilo 1.
mjesto i plasman na Završnicu prvenstva Hrvatske
u Umagu.
U konkurenciji 20 najboljih momčadi iz Hrvatske dugoselski dječaci su, igrajući u skupini, potom
u četvrtfinalu i polufinalu s uvjerljivih 6 pobjeda
došli u finale gdje ih je čekala momčad PPD Zagreb. Samo u početnom dijelu utakmice rezultat je
bio neizvjestan potom su naši dečki preuzeli uvjerljivo vodstvo do konačnih 17 – 12 i osvajanja naslova prvaka Hrvatske.
Pored naslova Prvaka Hrvatske, najbolji iz naše
momčadi primili su i pojedinačna priznanja. U
proglašenju najboljih igrača prvenstva Dominik
Kuzmanović je proglašen najboljim vratarom,
najbolji lijevi vanjski i najbolji igrač prvenstva je
Fabijan Grubišić, najbolji kružni napadač je Zlatko Raužan a najbolji obrambeni igrač prvenstva je
Dominik Šuker.

Stoje (s lijeva na desno): (PRVACI HRVATSKE)
Matej Mišković, Paulo Borovec, Zvonimir Deronja, Arijan Gavranović, Dominik Šuker, Anto Agatić, Zlatko
Raužan, Fabijan Grubišić, Dominik Kuzmanović, Tomislav Kuzmanović
Donji red (s lijeva na desno):
Stjepan Igrc, Petar Bjelajac, Leo Lisica, Josip Bendra, Patrik Hršak, Dominik Čičak, Ivan Lisica

Uz trenera momčadi, prof. Mateja Miškovića i
tehnika Tomislava Kuzmanovića naslov prvaka
Hrvatske osvojili su: Dominik Kuzmanović, Paulo Borovec, Dominik Čičak, Zvonimir Deronja,
Fabijan Grubišić, Patrik Hršak, Anto Agatić, Josip
Bendra, Leo Lisica, Ivan Lisica, Stjepan Igrc, Arijan Gavranović, Dominik Šuker, Zlatko Raužan i
Petar Bjelajac.
Dječaci rođeni 2004/05 godine su na završnici
prvenstva Hrvatske, Umag, 28.04.- 01.05.2016.
godine, osvojili TREĆE MJESTO U HRVATSKOJ i okitili se brončanom medaljom.
Plasman na Završnicu prvenstva Hrvatske osigurali su osvajanjem drugog mjesta, sa 18 pobjeda,
2 neodlučena rezultata i 3 poraza, u natjecanju 1.
Hrvatske rukometne lige dječaci ''B'' ''SREDIŠTE''.
U Umagu, u konkurenciji 20 najboljih momčadi
iz Hrvatske, mladi su dugoselci, igrajući u skupini
potom u četvrtfinalu sa 5 bobjeda ostvarili plasman u polufinale gdje su poraženi od momčadi
prvaka Hrvatske ''Maksimir Pastela''. U utakmici za treće mjesto MRK ''Dugo Selo'' je ostvarilo
pobjedu protiv momčadi RK ''Trsat'' te se okitilo
brončanom medaljom.
U izboru najboljih pojedinaca Završnice prvenstva Hrvatske, za najboljeg srednjeg vanjskog napadača proglašen je dugoselac Tian Borovec.
Pod vodstvom trenera Filipa Horvata brončanu
medalju osvojili su: Leo Kostanjevac, Filip Svetec, Leo Mikletić, Hrvoje Šimović, Tian Borovec,
Martin Krizmanić, Dominik Šumić, Marin Jelčić,
Marko Kolovrat, Daron Pomper, Matija Habečić,
Luka Jezerčić, Leon Jelić, Vito Barić, Karlo Vlašić
i Dario Zatezalo.
Mlađi kadeti rođeni 2000/01 natjecali su se u 1.
Hrvatskoj mlađekadetskoj rukometnoj ligi ''SREDIŠTE'' gdje su, u konkurenciji 14 momčadi,sa
18 pobjeda, 1 neodlučenim i 7 poraza, zauzeli 5.
mjesto i izravni plasman na završnicu prvenstva
Hrvatske u Umagu, među 16 najboljih momčadi
Hrvatske.

Nažalost, zbog termina završnice i organizacijskih poteškoća, momčad je odustala od Završnice
prvenstva Hrvatske.
U natjecanju 1. HMKRL nositelji igre bili su
vratari Anušić i Kuzmanović, potom igrači: Sirotić, Vražić, Pustak, Vranić, Petrović, Magdić, Graš,
Grubišić, Raužan, Agatić, L. Lisica
Momčad je dala i mlađekadetskog reprenzetativca Hrvatske, Karpa Sirotića, koji već ovog
ljeta iz MRK ''Dugo Selo'' pralazi u momčad PPD
Zagreb.
Tajnik MRK Dugo Selo
				

Pero Ivić

REPRENZETATIVCI HRVATSKE IZ MRK
‘’DUGO SELO:
Juniorska reprenzetacija:
- Dorian Markušić
- Tomislav Severec
- Marko Jurakić
Mlađekadetska reprenzetacija:
- Karpo Sirotić

DUGOSELSKE
RUKOMETAŠICE
U JUNIORSKOJ
REPREZENTACIJI HRVATSKE
Igračice ŽRK Dugo Selo '55 Josipa Bebek, Josipa Mamić i Andrea Pavković dobile su poziv
od izbornice Katarine Ohnjec na okupljanje juniorske reprezentacije Hrvatske u Ivanić Gradu.
Nakon toga juniorkama predstoje pripreme u
lipnju i kasniji odlazak na Svjetsko juniorsko prvenstvo u Rusiji od 3. do 15. srpnja 2016.
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MALE RUGVIČANKE U VRHU
HRVATSKOG RUKOMETA
Djevojčice ŽRK Rugvica dokazale su da
nisu slučajno prošle godine osvojile titulu
državnih prvakinja u rukometu. Ekipa
brojnih, složnih i odgovornih rukometašica odlično se snašla u svojoj prvoj sezoni
igranja velikog rukometa. Odličnim igrama kroz natjecateljsku sezonu osigurale
su odlazak na završnicu državnog prvenstva gdje se okupljaju najbolji. Završnica je
igrana u Umagu od 19. do 22. svibnja.
Nakon odlične igre u utakmicama unutar grupe i uvjerljivim pobjedama protiv
ekipe Buje sa 16:8 i Opatija Liburnija 15:3
te tijesnim porazom u susretu sa Splitom
18:19, ova je ekipa pokazala svoju snagu.
U samoj završnici pobjedama protiv ekipe KTC 19:17 i u polufinalu protiv Splita
9:7, razveselile su sve nas ulaskom u finale. U finalnoj utakmici koja je doista bila

dostojna finala, rezultat se mijenjao od
gubljenja na poluvremenu 3:6 do izjednačenja na samom kraju utakmice 9:9.
Pobjednika su odlučili sedmerci. Nakon
izvođenja sedmeraca rezultat je bio 12:10
za ekipu Splita. Osvajanjem naslova državnih viceprvakinja ova ekipa je iznenadila mnoge. Iza ekipe Rugvice plasirane
su ekipe Podravke, Dugog Sela, Sesveta,
Lokomotive, Osijeka, sve redom prvoligaši.
Mjesto u najboljoj sedmorci kao vanjski igrač osvojila je naša igračicaTara
Kuzmec, dok je najbolja golmanica ovog
Povijesni uspjeh ostvarila je ekipa u sastavu: (s lijeva gore) tre. Annatjecanja naša Lea Krznar. Ovo je veliki drea Mikulić, Sara Maras, Ema Tolić, Ivona Lucić, Lara Vojković, Magrezultat za naš klub i za našu malu sredi- dalena Pršlja, Gabrijela Šinik, Karla Mihordin, Lea Krznar, tre. Marijana
nu.
Ljubičić
ČESTITKE CURE, VI STE NAŠ PONOS!
(s lijeva dolje) Klaudija Bartulović, Marija Jurić, Tara Kuzmec, Anita
MK

Barišić, Ivona Vincek, Leonarda Brkić i Robertina Ivanović

Kyokushin karate CUP
“DUGO SELO 2015.”

Dana 04. lipnja 2016. godine u Gradskoj
športskoj dvorani Grada Dugog Sela održan
je, povodom Dana državnosti, tradicionalni Kyokushin karate CUP “Dugo Selo”. Natjecanje se boduje za Prvenstvo Hrvatske.
Po dvadeseti i treći put, 120 najboljih natjecatelja Kyokushin karate klubova iz cijele Hrvatske,
ogledalo se u borbama na borilištu u Dugom Selu.
Nastupilo je i 40 natjecatelja u katama.
Nakon uvodnih riječi predsjednika HKKS-a Nikole Banjeglava, natjecanje je otvorio gradonačelnik
grada Dugog Sela gospodin Stipo Velić. Natjecanju
su nazočili i gospodin Zlatko Lasan dopredsjednik

ZŠUIS Zagrebačke županije i gospodin Branko Deronja predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela te mnogi drugi uzvanici.
Gosti iz Combat Centra iz Zagreba, “CRO Hapkido Demo Team”, započeli su natjecanje s atraktivnom demonstracijom samoobrane. “Demo Team”
kluba “Dugo Selo” također je napravio atraktivnu
demonstraciju razbijanja građevinskog materijala.
Kyokushin karate klub “Dugo Selo” je osvojio
20 medalja.
Medalje u borbama osvojili su: Zlato (Ivo Marić,
Franka Varga, Leona Dokuš, Sara Radošić i Marijan Pejić), Srebro (Matija Kićuda, Ana Duković,
Leo Sever, Matej Mavrić i Filip Mavrić), Broncu
(Borna Mraović, Chiara Marie Zorić, Luka Međaković, Ava Matić, Danijel Dokuš, Noa Matić).
Leo Sever je osvojio i nagradu za “najbolji borbeni
spirit”.
Medalje u katama osvojili su:
Zlato (Filip Lerotić), Broncu (Filip Mavrić).
U kata natjecanju timova Mavrić Filip, Mavrić
Matej i Danijel Dokuš osvojili su broncu.

Rezultati TKD Rugvica:

Šapina i Čičak
srebrni

Taekwondo klub Rugvica nastupio je sa 6 natjecatelja na kadetskom i juniorskom prvenstvu
Hrvatske te u konkurenciji 438 natjecatelja iz 69
klubova osvojio dvije medalje. Obje su srebrene,
a osvajači su bili Ivan Šapina kod juniora i Klara Čičak kod juniorki. I Ivan i Klara su ujedno
drugoplasirani na rang listi juniora za hrvatsku
reprezentaciju u svojoj kategoriji.
Darko Hrdan

Juniori S.T.Š.K.”Dugo
Selo” viceprvaci
Hrvatske!
U organizaciji S.T.Š.K.”Dugo Selo” od 06. do
08.05.2016. godine u Gradskoj sportskoj dvorani
u Dugom Selu odigrano je ekipno i pojedinačno
Prvenstvo Hrvatske za juniore, juniorke,
mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Na prvenstvu su nastupile tri naše ekipe i 10 takmičara u
pojedinačnoj konkurenciji, te smo na taj način
bili najbrojniji klub na državnom prvenstvu.
Nastupili su: juniori Luka i Mislav Martinek,
Roman Budek i Tomislav Nagy, juniorka Ana
Murat, mlađi kadeti Luka Dragun, Luka Zlatkov
i Andrej Papak i mlađe kadetkinje Antonela Papak i Patricija Vrbat.
Petak je bio rezerviran za ekipna natjecanja.
Naša juniorska ekipa u sastavu: Luka i Mislav
Martinek, Roman Budek i Tomislav Nagy osvojila je 2. mjesto. Ove godine u finalu Dugoselci
su izgubili od ekipe GSTK Zagreb rezultatom 3:1
i morali se zadovoljiti drugim mjestom. Ekipa
mlađih kadetkinja u sastavu: Antonela Papak,
Patricija Vrbat, Luna Borovec i Magdalena Dobra zauzela je 5. mjesto. Mlađi kadeti nastupili
su u sastavu: Luka Dragun, Sven Sahor i Andrej
Papak i na kraju su zauzeli 7. mjesto.
U subotu i nedjelju na rasporedu su
pojedinačne borbe i igre parova. U kategoriji
parova naš juniorski par Luka i Mislav Martinek osvajaju 2. mjesto i postaju dvostruki viceprvaci Hrvatske. Antonela Papak u kategoriji
mlađih kadetkinja u paru s Hanom Lončarević
iz HASTK Mladost iz Zagreba osvaja 2. mjesto i
postaje viceprvakinja Hrvatske.
Na kraju u pojedinačnoj konkurenciji juniora brača Luka i Mislav Martinek natjecanje
završavaju na diobi 3. mjesta, popevši se po treći
S.T.Š.K.
put na postolje na ovom natjecanju.

ŠTEF GRABEREC – MUŽIKA

Osam desetljeća posvećenih glazbi i
vatrogastvu

P

remda već uvelike kreće prema devetom
desetljeću života, naš sugrađanin, Stjepan
Graberec i dalje je veoma vitalan i aktivan u
druženju s ljudima pa smo i mi ovaj razgovor vodili
na dugoselskom sajmu kojeg redovito posjećuje.
Nastoji činiti sve što je i tijekom cijelog života, ali
sada, kaže, to čini ponešto manjim intenzitetom.
Svoje mjesto na stranicama jubilarnog šestotog
broja Dugoselske kronike zaslužio je time što je
bio, a za većinu i ostao sinonim glazbenika – violiniste i pjevača te vrhunskog zabavljača pa stoga
i ne čudi da ga je kroz život krasio nadimak „Štef
Mužika“. Glazba je, prisjeća se, sastavni dio njegovog života od samog rođenja jer je i njegov otac
bio poznati violinista pa su se različiti instrumenti
nalazili u njegovoj kući i neizbježno je bilo da i Štef
proguta tu dlaku ovisnosti i nastavi tradiciju. Otac
ga je i naučio svirati, a iz svog prvog sastava koji
je počeo s plaćenim gažama, a koji se je kao i svi
tadašnji zvao naprosto „mužika“, prisjetio se kolega Štefa Čižmeka, Jože Grgošića, Mate Filipana i
Jože Dujana. Svi su oni, kao i Štef, bili iz Prozorja,
a iz tih godina, s konca pedesetih prošloga stoljeća,
sjeća se da su uglavnom svirali svadbe. A to onda
nije bilo jednostavno kao danas, veli Štef, jer sviralo se dan i noć u kući mladoženje, zatim još dan i
noć kod mladenke, a nerijetko sveukupno i po tri
dana. Ipak mladost i ljubav prema glazbi, ali i popularnost koju su i tad muzikanti uživali kod žena,
tjerali su ga dalje. Srećom, supruga se navikla na
duge izostanke, kaže, ali da je znala sve što se dešavalo vjerojatno bi me već drugi dan napustila. Sve
je to, kaže, bilo i prilično isplativo pa je, početkom
šezdesetih kad se zaposlio u Končaru, a svirao s
dečkima iz Kobiljaka i Kraljevca, za nekoliko gaža
tijekom vikenda mogao zaraditi više nego što mu
je iznosila mjesečna plaća u Končaru. Bilo je to vrijeme kada su se počele snimati prve ploče narodne
glazbe, a najpopularniji su, prisjeća se, bili Tozovac
i Cune pa je i većina njegovog tadašnjeg repertoara
bila posvećena upravo njihovim pjesmama jer je i
publika to tražila. A gaža je bilo puno, kaže, jer se
dobra „mužika“ tražila na sve strane i ubrzo je prerastao okvire dugoselskog kraja i nastupao diljem
Prigorja i Posavine i šire. Zanimljivo je, dodaje, da
se baš i ne sjeća da je na nastupima bilo većih izgreda, a pomutnju su znali na svadbama napraviti
samo „mačkaraši“ koji su nepozvani dolazili na
svadbe i bili neizostavni dio tadašnjeg svadbenog
folklora.

Jedinu neugodnost doživio je, prisjeća se, koncem osamdesetih godina kada je njegov sastav
imao stalnu gažu u tada nadaleko poznatom „Dragulju“ u Lupoglavu, čiji je gazda bio Slavko Debak.
Gosti su tada već bili prilično nacionalno zagrijani
i cijelu noć se sviralo „Ustani bane“ i „Hrvatica ja
sam mlada“, no to se nije svidjelo tadašnjoj miliciji
pa je drugi dan po njega na posao, a radio je tada
kao konobar u također čuvenom „Teksasu“ u Prikraju, došla milicija i privela ga. Uslijedila je prekršajna prijava, a sva sreća, kaže, da sudovi ni tad
nisu bili brzi pa je s dolaskom samostalne Hrvatske
optužba postala bespredmetna. No i tadašnji se repertoar brzo promijenio, a Štef je aktivni svirač i
pjevač bio sve do 2000. godine, od kada, zbog bolesti, rjeđe zasvira, a nešto češće zapjeva svoj omiljeni uvodni stih iz Garavuše: „Volio sam jednom
jako u životu svom…“.
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Paralelno uz glazbenu, Štef je izgradio i
zavidnu vatrogasnu karijeru. Vatrogasac
je postao također u rodnom Prozorju;
1952. godine postaje vatrogasni dočasnik, a 1982. godine i časnik te potom
viši vatrogasni časnik. Obavljao je dužnost zapovjednika DVD-a Prozorje, a od
1986. do 1991. godine bio je zapovjednik Vatrogasnog saveza tadašnje Općine
Dugo Selo.
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